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1.
Cigány ügyeink nem úgy folynak, ahogy az elemi 
logika szerint folyniuk kellene. Az elmúlt másfél 
évtizedben mondjuk százszorosára nőtt szellemi 
közfi gyelemnek el kellett volna vezetnie valami-
lyen belátáshoz, felismerésekhez, új érzékenység-
hez, használható nyelvhez, közös gondolatokhoz. 
Mindebből azonban semmi nincs. Mondhatnánk 
teljes a kifulladás. Már mindenki elmondta a ma-
gáét, cigány érdekképviseletek, cigány és nem ci-
gány jogvédők, kutatók, szakértők, politikusok. 
Írók, művészek, újságírók és ezernyi dokumentum 
révén maguk az érintettek is. A cigány sérelem a 
magyar nyilvánosság napi problémája, fontos híre 
volt. Mégis, semmiben nincs egyetértés, azonos 
elkötelezettségű, rokon szakmai csoportokon be-
lül sem. Mondjuk a radikális Zsigó Jenő és a nem 
kevésbé radikális Horváth Aladár vagy éppen Da-
róczi Ágnes mintha három külön etnikumot kép-
viselne, vagy legalábbis mintha nem is egy város-
ban élnének és működnének. Vagy vegyünk négy 
szociológust, Liskó Ilonát, Ladányi Jánost, Forray 
R. Katalint és Kertesi Gábort. Mind a négyen el-
kötelezett, neves kutatói a cigány gyerekek iskolai 
hátrányainak. Mikor megszólalnak, mégis, mint-
ha egyedül lennének, a többiek által semmibe vett 
mondanivalójukkal. Mintha nem is olvasnák egy-
mást. Holott vannak közös kutatásaik. Vagy Bíró 
András és Szuhay Péter. A jeles jogvédő és a ci-
gány kultúra kiváló kutatója. Nem tudnak egymás 
segítségére lenni. Nem értik egymást. És ők még 
egymáséval rokon pozícióban vannak, rokon atti-

* Az írás eredeti megjelenési helye a Heti Ökopol 
internetes portál volt, Elek István volt a főszerkesztője. 
Ma már nem működik, noha elérhető ttfk.hu/hetiokopol 
címen. 2009. áprilisi az utolsó száma. Annak idején 
a naplóból több részt átvettek internetes portálok, 
köztük roma internetes portálok is. A sorszámmal jelölt 
részletek hetenként követték egymást. (A szerk.)

tűddel. De két újságíró két különböző újságtól már 
egyetlen hangsúlyban sem szövetségesek. Nem ol-
vassák egymás történeteit. És még a magukéiból 
sem tanulnak. Még elvileg azonos politikai térfélen 
lévők közt sincs szellemi együttműködés, legfel-
jebb a másik térfélen lévők iránti megvetésben van 
összhang. De az meg semmi.

Talán csak abban volna egyetértés, ha azt mon-
danánk, épp kifulladtunk, már mindenki elmondta 
a magáét, és most ott tartunk, hogy teljes a hang-
zavar. Miközben a tanácstalanság is csak mélyült, 
hiszen nem remélhetjük azt sem, amiben a legin-
kább bizakodhattunk a rendszerváltás pillanatá-
ban, hogy a szükséges tisztázás immár lehetséges 
is, hiszen többé semmi akadálya. Semmiféle külső 
korlátja nincs a tisztázó vitáknak. Lényegében még 
anyagiak sem. És sokan, szerencsére nagyon sokan 
áldoztak időt, energiát a cigány ügyek értelmezé-
sére. Mindez mégsem sikerült. És aligha az idő, 
a konferencia, a buzgóság volt kevés.

Most már nemcsak azt nem tudjuk, hogy mi a 
teendő, hogy foghatnánk hozzá a válaszok meg-
fogalmazásához, hanem már az is teljesen kétsé-
ges, amit nagyjából sejteni véltünk, mi is volna ez 
a cigány kérdés, van-e egyáltalán, mondhatjuk-e 
cigánykérdésnek, írhatjuk-e egybe. Vagy épp ezt 
ne tegyük, semmiképp. S hogy miféle kérdések 
volnának azok, amelyeket mások is valódi kér-
désként tudnának elfogadni, gyanakvás nélkül. 
Hiszen akárhány módszerrel próbálkoztunk, akár-
hány intézmény akárhány kutatást indított, akár-
hány politikai, gazdasági, igazgatási határozat, 
törvény, megállapodás született, sem a helyzet 
nem javult lényegesen, inkább romlott, vagy vál-
tozatlanul nagyon rossz maradt, sem társadalmi-
lag közvetíthető, vállalható, elfogadott konklúziók 
nem születtek. A közbeszédből leginkább azt lehet 
kihámozni, hogy tele vagyunk jó szándékúnak ál-
cázott rasszistákkal és gyűlölködőnek tűnő anti-
rasszistákkal. És a bélyeg már magától bélyegez.

Azt hiszem, kiderült, az akadály mi magunk va-
gyunk.
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Mi, akik érteni szeretnénk őket, mi, akik meg-
értetni szeretnénk magunkat.

Drámákról drámákra bukdácsolunk, tragédi-
áról tragédiára, kétségbeesünk és fogadkozunk, 
aztán a következő pillanatban mintha mindent el-
felejtenénk.

Elhatároztam, hogy megpróbálok legalább ma-
gammal valamire jutni. Nézek, olvasok, élek, gon-
dolkodom. Igyekszem az elbeszélések üresen ha-
gyott réseibe belesni. A fi gyelmen kívül hagyott 
pillanatokra fi gyelni. Minden megfontolást meg-
fontolni.

Szeretnék békét kötni magamban a cigányokkal, 
a cigány Magyarországgal. Hogy ne omoljon össze 
emiatt az én nem cigány Magyarországom. Hogy 
a kettő minél többféleképp lehessen egy, anélkül, 
hogy egyiket vagy másikat vesztesnek kellene te-
kintenünk. Hogy tudjak a cigányoknak segíteni, ha 
kell, és jól. Hogy merjek vitába szállni velük, ró-
luk, legyek hozzá eléggé bátor, felkészült, követke-
zetes, őszinte és földhözragadt. Hogy napi cigány 
ügyeim közt eligazodjam, ne keverjem össze az 
irányokat és az értékeket. Pillanatokkal, monda-
tokkal, helyzetekkel foglalkozom tehát. Egyfajta 
útkeresés lesz ez. Tépelődés a problémák körül. 
Küszködés magammal. Hátha adódik fogódzko-
dó, hátha lesz kapcsolat szó és szó közt.

Elfogadtam Szilvit, a cigány asszonyt olyannak, 
amilyen, meg magamat is, hogy nehezen tudom 
elfogadni, ezáltal kissé könnyebben viselem 
másságunk terheit. Olykor megjelenik, vár va-
lamit, kér valamit, többnyire pénzt, hogy utaz-
hasson valamelyik betegéhez, vagy főzhessen 
ebédet. Nem próbálom már számolni, hányadik 
betegségnél tartunk. Nem zavar az sem, hogy 
tudom, nem az ebédre, nem gyógyszerre kell a 
pénz. Hogy a lobogtatott recept már nagyon ko-
pott. Mert végül is csak ebédre és csak gyógy-
szerre kell a pénz.

Néha dühös vagyok, mert munkába indulás 
előtt csenget, vagy éppen szerelők jönnek, telefont 
várok, ezer dolgomtól vagyok épp összeomolva. 
Ő meg csak nyomja kétszer a csengőt jó erősen, 
mint senki más, noha már nem annyira vérforra-
lóan, mint évekkel ezelőtt, és akkor elküldöm üres 
kézzel, nem durván, de kicsit mégis színpadias 
méltatlankodással, hogy már élni sem lehet, aztán 
legközelebb meg örülök, hogy csenget, hogy nem 
sértődött meg, és többet adok neki, mint szoktam, 
ő meg hálás, és megbocsát, és nekem is könnyebb 
a lelkem.

És meséljük egymásnak, hogy van a család.

2.
Szilviéknél megszületett az unoka. Az apa, Szilvi ki-
sebbik fi a, 15 éves, az anya tizenegy vagy tizenket-
tő. Szilvi talán téved, valamivel mégis csak idősebb 
az anya, de másodszori kérdésemre sem mond 
mást. Az apa lányom ovis társa volt, barátok vol-
tak, sokat játszottak együtt, innen ered családjaink 
kapcsolata.

A gyermekanya a tanyán Szilviék szomszédjá-
nak tizenvalahány gyermeke közül való, a viszony 
a két család közt évek óta rossz, sok a sérelem és az 
ellenségeskedés. A fi atalokat azonban összehozta a 
szél, az eső, a szabadság, a puszta, az ösztön, a ma-
gány. Kinek lett volna ideje, ereje törődni velük? 
Papást-mamást játszottak, papa és mama lettek. 
Minden életszabályt gyom lepett már ott kint. El-
vadult az élet. Visszavadult.

Ilyesféleképp alakult Szilvi élete is. Nagy-
családba született, csecsemő korában intézetbe 
került, Kecskeméten élt egy gyermekotthonban. 
Egyszer eljött valami bulira a mi kis városunk-
ba, aztán nem tudta, merrefelé kellene vonatra 
szállnia, hogy hazajusson. Egy péklegény fogadta 
be éjszakára, aki aztán el is vette feleségül, máig 
együtt élnek.

Az intézet azonban alighanem semmire nem ké-
szítette föl, így aztán Szilvi visszatalált egy hagyo-
mányos női cigánymesterséghez, a kéregetéshez, 
és ezzel tartja el a családját. Mert férje már évek óta 
munkaképtelen, két fi a meg még nem áll meg a sa-
ját lábán, sőt, most már a menye és az unokája is 
velük él.

Szilvi igazi cigány asszony lett, kétszeresen is. 
Egyrészt ő vált családja eltartójává. És ez a prog-
ram mozgatja, hihetetlen energiát ad neki, látom 
sokfelé, az egész várost bekalandozza biciklivel. 
Valaha még Ádámot is magával cipelte, a fi ú egy 
nagy mamlasznak tűnt, élő csomagnak, aki még bi-
ciklizni sem fog megtanulni, mert nem lesz kedve 
hozzá, mindig ott ül majd az anyja mögött. Most 
meg ő az ifjú apa.

Szilvi cigány asszony azért is, mert szabad, sen-
ki nem befolyásolhatja, miközben egyre több ter-
het vesz a nyakába, anélkül, hogy reménye lehet-
ne a megoldásra. Anélkül, hogy tudná, mit is tesz. 
Anélkül, hogy legalább magának ki tudna csikarni 
a sorstól valami könnyebbséget.

Alighanem kisegítő iskolába járhatott, a tekintete 
felszíne csupa ijedtség, értetlenség, tanácstalanság 
és zavar. A mélyén azonban mégis a lét derűje. Örül 
a menyének, örül az újszülöttnek, szinte belepirul, 
ahogy róluk beszél, eső verte arca megszépül. Pedig 
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az újszülött útja szinte ki van kövezve a gondozás-
ba adás felé. Ádám valami pótiskolába jár, dolgoz-
ni sem tanult meg, éppúgy gyerek maradt, mint az 
anyja, csak éppen félő, hogy minden program nél-
kül, a gyermekanya meg bizonyára magántanuló, 
együtt kellene nevelődnie a saját gyermekével, hogy 
nevelhesse. A nagy öröm az áldozatosan összetar-
tott család összeomlásának első jelenete lehet.

Szilvi engem bácsinak szólít. Mintha még 
ugyanaz az intézetis kislány volna. Miközben vol-
taképpen okosan, éretten, felnőtt módra cselekszik. 
Nem hiszem, hogy lett volna más lehetősége, tehe-
tett volna többet a családjáért, mint amit tett. Olyan 
munkához aligha jutott volna hozzá, amivel többet 
szerezhetett volna, mint a kéregetéssel. A kisebbik 
fi át, mint ahogy nyilván a nagyobbikat is, lelkiis-
meretesen hordta az óvodába. Ádám olykor job-
ban ellátottnak tűnt, mint a lányom.

Szilvi volt hivatalos munkanélküli is, büszkén 
lobogtatta a papírt, volt közmunkás is, azzal a 
munkával is elégedett volt, de abból is kiesett már.

Mi történhetett volna másként? Minek kellene tör-
ténnie?

Erre kell megpróbálni válaszolni. Csak hát nem 
tudok eleget róluk. Pedig ez a tudás alighanem 
kulcskérdés. Elemi közösségi érdek volna, hogy ez 
a tudás meglegyen valahol. Külön Szilviékre vo-
natkozóan. És minden egyes nehéz helyzetű csa-
ládra vonatkozóan.

Nem tetszik az, hogy egy család kéregetésből él. 
Még akkor sem tetszik ez, ha tudom, hogy a kére-
getés mennyire ősi és természetes létforma. Nem 
tetszik, mert kín adakozni, és azt fájdalmas lehet 
elfogadni.

Kétségbeejtőnek látszik annak az újszülöttnek a 
sorsa, akinek képzetlen, kulturálatlan, nincstelen, 
alig kamaszkorú szülei vannak.

Ahogy a gyermekből lett szülők is kilátástalan 
élet elé néznek.

Lehettünk volna jobban a segítségükre. Ahogy 
mások is, akikhez Szilvi jár, talán többet tehettek 
volna. Csak hát, ha magunkat nézem, afféle bicikli-
sek voltunk mi is a saját életünkkel. Esélyünk sem 
volt arra, hogy igazán segíthessünk.

Az a középosztály, amelyik napi érintkezésben 
van a lent élőkkel, ha eléggé talpon állna, aligha-
nem egy komplett szociális hálót jelenthetne. Más-
félét, és számos tekintetben hatékonyabbat, mint 
bármely állami szervezet.

Próbálkoztunk a magunk igen szűkös lehetősé-
gei közt bevonni Szilvit és fi ait egy családi mun-

kamegosztásba, hívtuk őket segíteni a ház körüli 
munkákhoz, abban a nem titkolt reményben, hogy 
ez összehozhat bennünket, bizalmat teremthet, 
rendes kapcsolatot, kiút lehet nekik is, s mi is érté-
kes segítséghez juthatunk.

És nincs a jótékonykodás örökös szégyene.
De nem tudtunk annyira óvatosak lenni, hogy 

a fi úk (Szilvi két fi a, meg egy barátjuk a szomszé-
dos nagycsaládból, aki már épp újdonsült apa volt) 
félre ne értsék a helyzetet. Alighanem ezt tanulták, 
és nem tehettek másként, bárhogy is ügyeskedtünk 
volna. Mindig azt a néhány órát akarták kihasznál-
ni, a legravaszabb, leggyermetegebb, legszámítóbb 
és legfelelőtlenebb módon, amit épp nálunk töltöt-
tek. Megragadva az alkalmat a buta paraszt meg-
kopasztására. Viselkedésüket nem tudtam nem így 
érteni. Egyáltalán nem akartak sem tanulni, sem 
alkalmazkodni, sem együttműködni.

Hiába élnek szegénységben, az a pénz, amit 
adni tudtunk nekik, csak akkor ért volna valamit, 
ha van türelmük rendszeres munkára. Viszont 
alkalmi ügyletekkel, nálunk például a lecserélt 
radiátorok elkunyerálásával könnyű, gyors pénz-
hez jutottak. Ha csak percekre is. Nem látták be, 
nem vették észre, nem voltak érzékenyek rá, hogy 
talán megéri vállalni a napi küszködést. Hogy 
mi nem balekok volnánk a számukra, hanem egy 
lehetőség, egy lehetséges minta, egy lehetséges 
kapcsolat.

Elképesztő volt, mindjárt az első alkalommal, 
hogy a gonddal elkészített reggeli maradékát szét-
dobálták a kertben. Mindenfelé kenyérdarabokat 
találtam utánuk a földön.

Valószínűtlen volt, mennyire nem érdekli őket 
az, amit megbeszéltünk, hogy másnap jönnek, de 
nem jöttek, vagy hogy másnap ne jöjjenek, de ők 
mégis csak beállítottak.

Talán melléjük kellett volna állni teljesen, mun-
ka és kaja közben is.

De az már semmiképpen nem lehetett volna a 
mi életünk. Erre már nem telt volna.

Itt vagyunk tehát, mi is, mások is, sok ellátat-
lan munkával, kerttel, szőlővel, gyümölcsössel, 
háztartással, gyerekekkel, idős szülőkkel, meg 
ők, akik ácsorognak a kerítés mellett, és pénztele-
nek, és munka kellene nekik, de nem tudunk egy-
másra találni. Pedig ami nekik hiányzik, az ne-
künk is veszteség lesz. Mindenképp ki kell majd 
fi zetni.

Meg kell fi zetni érte.
És ha nem tudunk barátságosak lenni, akkor 

előbb-utóbb bizalmatlanok és ellenségesek leszünk 
egymáshoz.
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3.
Gergő cigány fi ú, egészen sötét a bőre, koromfekete 
a haja. Épp olyan, mint egy indiai kamasz. Amúgy 
kisgyermekkora óta ideiglenes állami gondozás-
ban van. Néhány lakótársával a játszótéren por-
tyáznak, van ott egy gördülőhinta vagy mi is a 
neve, azt nyúzzák, van a közelben két lány is, akik 
talán egyidősek lehetnek Gergővel. A kezükből 
egy pillanatra ki nem kerülő mobil, az izgatott be-
szédmód, váratlan kacagások, elharapott monda-
tok, a szépen domborodó kis keblek, a nőies sze-
relés egyaránt arra utal, hogy nekik már a fi úk a 
legizgalmasabb témájuk, ha mindez talán még ép-
penséggel fi úk nélkül is. Miközben Gergő még tesz 
a lányokra, noha a lányok kiskora óta kedvelt, dé-
delgetett Kisgergője, de még jól elvan ezzel a sze-
reppel. Most is önfeledten csúszik végig a drótkö-
télen, noha persze érzi, hogy a lányok felfi gyeltek 
rá, de ez inkább kicsit zavarja, mint hevíti.

Így hát néhány perc múlva el is viharzik a ki-
sebb társai után a tér másik sarka felé.

A lányok azonban nem adják föl olyan könnyen. 
Érzik Gergőben a könnyű zsákmányt, a kockázat 
nélküli kalandot. A játék lehetőségét. Addig is, amíg 
kisütnek valamit, együtt csúsznak le, a kis korong-
ra felül az egyik, szembe vele, az ölébe felugrik a 
másik. Újra és újra. Ez a sikongatós, tréfás csúszás 
maga is erotikus töltésű, a lányok, talán épp azért, 
mert igazi nagyfi úk nincsenek a közelben, akiktől 
tartani lehetne, önfeledtek és gátlástalanok. Kóstol-
gatják lényük ismeretlen, új és izgalmas titkait.

Aztán jön a nagy ötlet. Kiáltva hívják Gergőt, 
hogy segítsen, mert elakadtak. Nem bírnak leszáll-
ni. Ő persze szalad, noha valójában tudja, nincs ott 
semmi elakadás, de a látszat szerint neki most nincs 
más választása. Ahhoz, hogy elutasíthassa őket, le 
kellene lepleznie a lányokat. De alighanem nem is 
gondolkodik ezen, készséges fi ú, szeret segíteni, ha 
nem nagy fáradtság, mert szereti az érte járó hálát.

De hát a segítés módja itt nem más, mint visz-
szafelé tolni a lányokat, vagyis megfogni őket, lá-
bukat, derekukat, támasztani a hátukat. Nekivesel-
kedik becsülettel, vigyorogva, hisz érzi, hogy egy 
csíny részese, de azt is, hogy ez nem ellene irányul. 
A korongon ülő lányok pörögnek, forognak, Ger-
gő keze ide-oda csúszik. A lányok egyenként sem 
könnyebbek nála, hisz Gergő, bár talán kissé ma-
gasabb náluk, de nagyon karcsú, nagyon vékony 
srác. Derekasan birkózik a feladatával, vissza is tol-
ja a lányokat az induló padig, közben a fogdosódás 
legártatlanabb és legzüllöttebb szertartása zajlik. 
A lányok ennél könnyebben talán még sosem arat-

tak diadalt. És aligha élvezhetik máskor ilyen ön-
feledten és kockázat nélkül egy fi úkéz alapos gyö-
möszköléseit.

A jelenet még kétszer megismétlődik, aztán ki-
fullad, ami sok az sok, a két csitri ugyan nem tudja 
megállni, hogy ne kiabálják oda harmadszorra is 
Gergőt, de ebben a kalandban ennyi volt, leugra-
nak a korongról. Ami egyikőjük esetében nem si-
kerül hibátlanul, a szoknya első szegélye fennakad, 
ő meg már lent áll a földön, s pár pillanatig, bár-
hogy ügyeskedik, bizony minden napvilágra ke-
rül, ami az imént még a szoknya alatt volt. Végül 
a szoknya csak kiszabadul, a bugyi eltűnik, majd 
felhangzik a záró mondat:

„Figyelj, az előbb ugye nem láttál semmit?”

Hát eddig tartott az idill egy szolid pesti villane-
gyedben, ahol a lányok otthon vannak, Gergő meg 
itt kapaszkodhat meg majd valamiben, az iskolá-
ban, az itteni lányokban, a templomban, valamelyik 
műhelyben, hogy aztán akár idevaló is lehessen.

A játszótéri jelenet azonban nem csak erről szól. 
Arról is, hogy két fehér lány olyan természetesen 
kezdett el kacérkodni egy cigány fi úval, mintha 
semmit nem tudnának a társadalmi csoportjaik 
közt dúló nagy háborúról.

Pedig ha igaz az erről a háborúról szóló hír, ha 
pontosak a haditudósítások, akkor aligha láthat-
nám azt, amit láttam. Akkor ez a két kislány a ta-
nult előítéleteit és félelmeit nem függeszthetné fel a 
játszótéren egy meleg szempár kedvéért. És persze 
nem is bírná ezt a szempárt vonzónak látni.

Jó, mondjuk csoda történt. Csak hát ezt a fi út az 
iskolájában is nagyon szeretik, és soha nem volt ki-
rekesztve, voltaképp sosem volt cigány. Mármint 
úgy értve, ahogy nem jó cigánynak lenni. S ha ép-
pen cigányként lett volna jelen az osztályban, mert 
kedve lett volna vállalnia magát, ha tudta volna, 
hogy teheti, ha biztatást, segítséget kapott volna 
hozzá, akkor ugyanott tartana. Talán még egy ki-
csit előbbre is. Hisz valami furcsaság persze zajlik 
körülötte, meg benne is motoz, tudja, hogy ő nem 
csak ő, hanem valaki más is, akit még nem ismer, 
csak csodálkozva tapasztalja, és nem tudja, hogy 
meg kellene ismernie, meg kellene szólítania, szelí-
dítenie, mielőtt még összezördülnének.

A villamoson sem cigány és a boltban sem. Any-
nyira a megszokott nagyvárosi fi ú minden ízében, 
hogy puszta cigánysága, származás szerinti ci-
gánysága, bármely látványos amúgy, a bőre sze-
rint, sehol nincs hátrányára. Egzotikusan fi nom 
vonásai révén inkább előnyére. Kedvenc, bármer-
re jár. Könnyen elválasztódik a cigányokkal kap-
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csolatos rossz élmények körétől, sőt, azok gyakori 
durva általánosításaitól is. (Talán csak arról van 
szó, hogy mozdulatai, viselkedése, öltözködése, 
tekintete bizalmat ébreszt. Mert bizalommal van 
a nem cigányok iránt. Mert nem tesz különbséget. 
Mert számára nincs különbség. Nincs különbséget 
teremtő élmény, nevelődés, ideológia.)

Hogy másként is lehetne, azt Gergő legelőször 
a sorstársaitól, a vele együtt élő állami gondozot-
taktól tudhatta meg. Hogy volna itt egy háború, 
melyben ő csak egy kis eltakarítandó piszok. De 
azt gondolom, hogy még ezt az agressziót se tekin-
tette másnak, mint a lányok játszótéri enyelgését: 
egy számára nem egészen érthető önkifejezésnek, 
mely ha kellemes, ha kellemetlen, s ha ő éppen a 
címzettje is, valójában nem róla és nem neki szól.

Most az a kérdés, Gergőt mire tanítjuk meg. 
A lelke, cigánysága még tiszta lap.

Azt a cigányságot, melyet otthonról hozott vol-
na, maga sem kívánja, az intézetben elkényeztet-
ték. Vagy nem talál majd más utat, és visszakerül, 
eltűnik majd abba a homályos zónába, ahol sokan 
keresgélnek boldogulást az ezerfelé szakadt ma-
gyar társadalomban?

Beletanul majd a cigányellenesség közérzületé-
be, hiszen a boldoguló cigányok könnyebben ráz-
zák le a fájdalmas kötelékeket, hogy aztán végül 
semmire se menjenek vele?

Vagy igazi asszimiláns lesz, aki mosolyogva 
hallgatja majd a cigányokról szóló történeteket, 
mert sose neki mondják, mert neki ugyan mond-
hatják, hiszen ő megmarad kivételnek, s tényleg 
inkább gondol majd magára, kicsit meghatódva, 
indiaiként, aki egyszerű magyar, mint cigányként?

Vagy hallgat az idők szavára – félek, lesz az még 
az idők szava –, és megtanulja sokasodó gyermekei 
mellett vagy éppen szigorlatra készülve a nagy el-
nyomást felismerni, mely alatt népe senyved ezer 
éve, és megtanulja ezt látni? Átértékeli majd sa-
ját gyermekkorát is, hogy majdnem janicsár lett, 
jaj, szinte észre sem vette, és elmegy a háborúba, 
odaverve jól a dárdát a földhöz, hogy ne hallja ön-
magát sem? És elátkozza majd ezeket a játszótéri 
lányokat is, utólag, hogy ők is a cigány csávót aláz-
ták meg benne?

4.
Ülünk a Ferenc utcában, a jóravaló, sokat megélt 
öreg épületben, az apa kiment rágyújtani, meg va-
lami ismerőst is talált, akihez majd oda fogja hív-
ni nagy hangon a fi át, Sanyikát, aki azonban épp 
mellém húzódik, noha itt semmi hatalmam fölöt-

te, többnyire semmibe is vesz, a helyzetnek meg-
felelően. A kölyök épp kólát próbál tölteni a vízi-
pisztolyába. A félliteres palackból a kupakba tölti 
az italt, aztán onnan meg a pisztolyba. Erőtlenül 
tiltakozom. Másutt szó nélkül engedelmeskedne, 
pontosabban eszébe sem jutna ilyet csinálni, de itt, 
az apával való találkozás idejére mindent szabad. 
Ez a minden persze nem valami sok, hiszen mégis 
csak egy gyermekvédelmi intézményben vagyunk, 
ő meg ideiglenes gondozásban, és most éppen lá-
togatóba hoztam az apjához, az engedélyezett heti 
két órára, de azért, ami belefér, azt nem mulasztja 
el megtenni. Agressziója főleg az apja ellen irányul, 
hisz azt éppen az apa hívja elő, aki a látogatások 
alkalmával elönti minden földi jóval (ami a kisfi út 
egyre kevésbé tudja kielégíteni), és mindenféle ha-
mis ígéretekkel a jövőre nézve (melyeket az apá-
nak sosem lesz módjában beváltani), így hát a fi ú 
dacosan dúl a javak közt, most épp újra és újra a 
nadrágjára önti a kólát, hiszen akkor sem volna 
könnyű a kupakba töltögetni, kicsordulás nélkül, 
ha törekedne is rá.

A megszokott cigány történetek szomorú paró-
diája ez. Nem a szegénység, nem a munkanélküli-
ség, nem a gyermek elhanyagolása volt az állami 
beavatkozás oka, hanem épp ellenkezőleg, a gyer-
mek veszélyeztetése, a lelki kényszerből fakadó 
túlgondoskodás révén. Sanyikát tehát azért kellett 
gondozásba venni, mert az apja nem akarta letenni 
a kezéből, majdnem szó szerint, mindig az ölébe 
tartotta volna, úgy féltette.

Nem tudom nem úgy nézni ezt a történetet, mint 
annak esetét, ahogy egy kultúra a nevelés ügyében 
teljesen összezavarodik. A gyermek, akit az anyja 
az árokszélen hagy, tönkretesz, az a mindene.

Sanyika édesapja valami szent paranoiával kere-
si a megváltást. De ilyesfajta megváltás persze nincs.

Mindenesetre az apa gondozása töredékébe ke-
rülne a fi a védelmének, és hatékonyságban is for-
dított a viszony, amit az apáért tennénk, az azonnal 
a fi ú javára lenne, amit a fi úért teszünk, az mindig 
kétes értékű, pillanatnyilag épp az apai paranoi-
át ültetjük át a fi ú lelkébe, meglehetős hatékony-
sággal és igen nagy költséggel, sok fájdalom árán.

Az anya (Sanyika anyja) vezet az új otthona felé, sze-
retné nekem megmutatni. Látok egy bérházat, 
csupasz, lerongyolt, csúf téglatest. A ház alagsori 
ablakai előtt rémes szemétkupacok. Mindegyik ab-
lak előtt egy. Mintha istállókból hányták volna ki 
a trágyát. Színes, szörnyű emberi lomot. Nem is 
bírok igazán fölnézni, nem akarom, hogy lássa az 
asszony, hogy én is látom.
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A lépcsőházban sem látok semmi vigasztalót, 
befalazott ajtók, ablakok, vagy éppen kiszedve min-
den, és a valahai lakás inkább csak afféle barlang. 
És mindenütt lakók. Többnyire láthatóan cigányok.

Aztán megérkezünk a felújított lakásba. Mely 
kívülről éppúgy nem ígér semmit, mint az egész 
ház, a fal vakolatlan, csak az ajtó új. Meg rajta a 
rács. Azonban az ajtó mögött a huszonegyedik szá-
zadba lépek. Minden kicsi az egyszobás lakásban, 
de minden új, modern és célszerű. Már itt vannak 
a bútorok is, mintha azokat is most vásárolták vol-
na. Nincs még rend, de látszik, hogy ez a lakás már 
egy másik dimenzióban van, mint a ház. Ma volt 
a költözködés, az asszony büszke, boldog, és per-
sze tele van szorongással és szégyennel, hiszen az 
útja, melyen engem is vezetett, a pusztulás kertjén 
és lépcsőházán át vezetett.

A felújítás, a rehabilitáció egy uniós projekt kere-
tében zajlik, a kis lakás azt mutatja, van pénz bőven, 
és azon az oldalon sok lakás elkészült már, míg a ház 
másik fele meg világvégi elhanyagoltságban. Bizo-
nyára nem a mértéktelen cinizmus idézte elő ezt a 
helyzetet, hogy egy házba, egy élettérbe kényszerít 

megkapaszkodni képeseket és leszakadtakat. Ren-
det és káoszt. Nem a rontás szelleme idézte fel a kis 
álomlakást a nyomortelepen. Mégis, valahogy a pro-
jekt ütemezése azt sugallja, hogy valakik, akik ennek 
a munkának a tervezői, mintha nem gondolnának az 
emberre, akire épp milliókat költenek. Nem hinné-
nek neki. Nem hinnének benne. Észre sem vennék. 
Mintha úgy gondolnának az építkezésre, hogy an-
nak a vége az elejébe ér. Úgyis. Nyomorból, nyomor-
ba. És ha már amúgy sincs megváltás, akkor a kivi-
telezés megoldásaival hatékonyan akadályozzák is.

Miközben a szegény asszony nem győz magya-
rázkodni és elhatárolódni attól, ami a régi-új ott-
honát körülveszi. Hogy már kész a kerítés, és majd 
egyszer nem is jöhet be akárki, nem lesz itt az a ren-
geteg szemét, és az alkalmi lakók is elmennek majd, 
de látom, maga sem hiszi, noha a lakása épp elég 
biztosíték lehetne, és munkája is van, menye, fi a, 
csinos fi atalok, de kint a gangon ők is elfogódottak.

Még az is lehet, hogy ez az eljárásmód nem is 
a felelőtlenség és az érzéketlenség terméke, hanem 
a tervezett humánum maga. Nem látom át. Nem 
látok rajta túl.

A 2001-ben készült képen Balogh Ibolya óvónő látható a Dzsumbujban kialakított Dzsumbuj Help nevű szociális 

segítő intézmény pótóvodájában a gyerekekkel. (Forrás: www. amarodrom. hu/archivum/2001/0102/text5. htm)
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Az intézmény, a kerületi családsegítő kihelyezett 
részlegeként 97-től működik az Illatos- és a Gu-
bacsi út sarkán levő gettóvá, nyomorteleppé váló 
egykori állami telep volt hentesüzletében. A szer-
vezet első csapata hamar feladta, a helybeliek nem 
akartak sem közösséggé szerveződni, sem magu-
kon segíteni.

Az intézményt aztán Dzsumbuj Help Közösség-
fejlesztő Központnak nevezik. Ebből válik ki 2001-
ben a Dzsumbuj Egyesület, mely közös pályázaton 
indul a 2005-ben a Ferencvárosi Tanodával, vagyis 
a Dzsumbujban élő gyerekek iskolai pályafutását 
segítő egyesülettel.

A tanoda a Molnár Ferenc Általános Iskolába 
járó, illetve inkább nem nagyon járó gyerekekkel 
foglalkozik. És nagy lehetőségnek tekinti, hogy az 
önkormányzattól kapott kis bérlemény, egy egyko-
ri üzlethelyiség átalakításával sikerült a kilépnie a 
Dzsumbujból.

Idén tavasszal a két szervezet összeolvadt Fe-
rencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület néven.

Fehérvári Szilvia, a tanoda vezetője írja az első 
félévet összegző tanulmányában:

„Az nagyon gyorsan kiderült, hogy a rendelke-
zésünkre álló tér nehezen „visel el” 15, túlnyomó-
részt magatartászavaros gyereket – akik ráadásul 
a kezdeti időszakban a poroszos iskolai keretekből 
kikerülve mást sem csináltak, csak a határokat pró-
bálgatták. Az általunk jónak gondolt napirendről 
is a gyakorlatban derült ki, mennyi buktatót jelent. 
Az állandó átszervezés, változtatás, munkatársi 
egyeztetések hetei voltak ezek – s az első két hó-
napban 7 fő kimaradt.”

„Szükségletfelmérés ide, szükségletfelmérés 
oda, a tanodai program hiába reagál az adott tár-
sadalmi réteg VALÓS, és nagyon nagy veszélye-
ket magában rejtő problémájára – ha ezt maguk 
az érintettek EGYÁLTALÁN NEM ÉLIK MEG 
PROBLÉMAKÉNT. Biztos közhelyes, amit írok, de 
nagyon kiábrándító annak megélése, hogy kvázi 
„felülről” valóban nem lehet segíteni.”

Nem tudom, Balogh Ibolya óvónő a helyén 
van-e még vagy már rég máshova került. Akár-
hogy is, egyszer végre be kellene látnunk (tanul-
nunk kellene abból, ami már megtörtént ezerszer, 
és mind az ezerszer kudarccal végződött), hogy a 
segítés sosem csak a segítő odaadásának, ugyan-
annyira, vagy még annál is jobban a segítettek 
igyekezetének a mértékében lehet sikeres. Épp 
ezért nem kellene, nem szabadna jóravaló, védte-
len, felkészületlen fi atalokat kihajtani a szegénység 
és a kultúravesztés aknamezőire.

A c-press. hu honlap híre 2007, jún. 27-én:

A Dzsumbuj újabb részére került lakat
A ferencvárosi polgármester az Illatos úti telep 
újabb részére tett lakatot csütörtök délelőtt, így az 
épületet még az idén le lehet bontani. A főváros 
IX. kerületi önkormányzata 2004 óta csaknem 600 
millió forintot költött arra, hogy „Dzsumbuj”-ban 
élőket máshol elhelyezze és a kiürített épületeket 
megóvja az önkényes lakásfoglalóktól.

Hozzászólások (1)

Írta: Magdi, June 29, 2007

Sajnálattal veszem tudomásul, hogy ennek meg 
kellett történnie. Én is ott nőttem fel, de abban az 
időben nem bűnözők laktak ott, hanem olyan volt 
az egész telep, mint egy nagy család. Igaz, azóta 
közel 40 év telt el :)

5.
Egy cigány nemzetiségű férfi , Kállai Ernő lett a ki-
sebbségi jogok új biztosa. Aki szakmája szerint 
kisebbségkutató, tanár, jogász. A köztársasági 
elnök jelöltjét a pártok képviselői nagy szavazat-
többséggel elfogadták. Csak némi politikai gya-
korlottságot, ismertséget hiányoltak a meghall-
gatáson, de ez manapság éppenséggel dicsérettel 
felérő kritika.

Hivatalosan minden cigány szervezet és közéle-
ti szereplő örömmel üdvözölte.

Érdekes mozzanat azonban, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok, a cigányt kivéve, mindannyian 
ellene voltak, úgy érvelve, hogy ezzel alighanem a 
kisebbségi ügy a cigány ügyre korlátozódik majd.

Az érintett elhárította a kritikát, mondván, Kal-
tenbach Jenő német nemzetiségű volt, mégsem 
gyanakodott senki, hogy saját nemzetisége ügyeit 
előbbre venné a többieknél.

A hárítás azonban nem megnyugtató. Kállai 
kutatói érdeklődése kifejezetten a cigányságra irá-
nyult, nem lesz tehát könnyű nézőpontot váltania. 
Ráadásul a cigány ügyek a problémás kisebbségi 
ügyeknek egy sajátos, domináns körét jelentik. Me-
lyek képviselete külön is több, súlyosabb és más, 
mint ami az ombudsmani feladatkörben ellátható. 
Ha Kállai tehát semmi mást nem tesz, magában 
véve nagyon helyesen, mint hogy súlyozva látja el 
az ügyek képviseletét, nem cigány ügyre akkor is 
aligha juthat ideje.
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Nem véletlen, hogy két felvetése az első inter-
júkban, az ombudsman jogkörének szélesítéséről 
és a kisebbségek parlamenti képviseletének ren-
dezetlenségéről elsőrendűen cigány témák. Noha 
formálisan természetesen általános kisebbségi kér-
dések.

Kaltenbach esetében természetes volt, hogy ha 
több a cigány kisebbségi ügy, akkor több fi gyel-
met kap. Kállai esetében kissé nehezebb, hogy ezt 
az egyoldalúságot ellensúlyoznia kell a hitelesség, 
a tárgyilagosság látszatáért.

Az se jó, ha teszi, az se jó, ha nem, hogy fog ta-
lálni jó megoldást?

Kállai pályája szép karrier, a ’69-es születé-
sű történelem-ének szakos általános iskolai tanár 
hallatlan tudatossággal és nagyon gyorsan haladt 
előre a tudományos pályán, melyet most jelentős 
közéleti megbízatással jutalmazott a magyar par-
lament.

Kállainak, mivel nem valamely politikai párt 
szövetségeseként került magas állami méltóság-
ba, hanem erkölcsi és szakmai kiválósága érde-
meként, a köztársasági elnök jelöltjeként, esélye 
lehet arra, és hivatala is kötelezi, hogy kisebbségi 
ügyekben, mindenekelőtt roma ügyben segítse a 
tisztánlátást.

Szellemileg független, roma származású szak-
értő lett a köztársaság képviselője. Ha neki nem 
sikerül a roma kérdésben új reményt adnia a jog-
fosztottaknak, a szegényeknek, ha nem tudja önér-
zetre, az önmagáért való helytállásra felbátorítani, 
fellelkesíteni a reményt vesztett cigány társadal-
mat, ha nem lesz ereje, bátorsága lecsillapítani a 
harcos jogvédőket, ha nem lesz képes elválasztani 
a sérelmek népét a hőzöngések népétől, a sértett 
méltóságot a kupecek méltóságától, ha nem bírja 
majd nyílt és tiszta beszédre szorítani a kormány-
zatot, visszaszorítani az álságos közbeszédet: ha 
nem lesz képes elősegíteni, hogy ne ellenségként 
lássuk egymást, akiknek egymással nem elszá-
molni és számon kérni valójuk van, hanem meg-
beszélni valójuk, akkor sokáig senki másnak sem 
lesz erre esélye. És menthetetlenül úgy lesz felnőtt 
a rendszerváltás után született első cigány nemze-
dék, hogy háborús évekként gondol majd vissza az 
elmúlt két évtizedre, és tele lesz sérülésekkel. És 
magának sem hiszi el, ha nem voltak rossz tapasz-
talatai, élményei magáról, mint cigányról, meg a 
másikról, mint magyarról. És persze a felnőtt cigá-
nyok többsége, aki nem lehetett olyan szerencsés, 
hogy elfogadható élete legyen, munkával, meg-
becsüléssel, biztonsággal, jövedelemmel, minden 

problémáját a magyarokkal azonosítja majd, ahogy 
a magyar is, ami bajt lát, abból egyre többet hárít 
majd át a cigányokra.

Kállai tehát egy személyben megállíthatja a 
történelem, a cigány-magyar együttélés rossz 
felé haladó szekerét. (Minden szokásos híreszte-
léssel szemben az a meggyőződésem, hogy azért 
kevés, azért elégtelen cigány ügyben bármi, mert 
országos lelki zárlatok bénítják a lelki, szellemi 
forgalmat.) Lehet a magyar-roma kiegyezés atyja, 
menedzsere, szakembere, animátora. És persze 
elvesztegethet hiábavaló csatározásokra újabb 
éveket, úgy, hogy a nevét is csak legyintve em-
lítjük majd.

Ráadásul a két szerepfelfogás közt kezdetben, 
látszólag csak fi nom különbségek lesznek.

Az egyetlen igazi aggodalmam az áttekintés 
után, hogy konkrét roma ügyekben nincsenek 
megnyilatkozásai. Pedig a megértés és az értel-
messég épp itt dől el. Manapság azt látni, hogy 
az értelmesség roma ügyekben csődbe jutott. Aki 
konkrét ügyeket felvállal, elemez, minősít, mint-
ha elvesztené józan eszét. Az okos elemző, ha a 
maga felkészültségében és tisztességében bízva 
kilép a nyilvánosság elé, hogy napi konfl iktuso-
kat tisztázzon, és nem látja be, hogy egyetlen ere-
deti megfontolását sem tekintheti biztos alapnak, 
percek alatt ítéleteinek csapdájába kerül. Aki nem 
próbált még utcai roma ügyben nyíltan, tárgysze-
rűen beszélni, félretéve a mellébeszélés, célozga-
tás, túlbeszélés megszokott rendjét, és aztán nem 
csalódott magában, mindenkiben, a lehetőségei 
megítélésben, a nyilvánosságban, hogy itt mint-
ha mindenki megőrült volna, az könnyen óvatlan 
lehet. Gondoljunk csak a Strassbourgba menekült 
romák melletti nagy értelmiségi demonstrációra, 
vagy a Moszkva téri merénylet ügyében lezajlott 
tüntetés teljes és kétségbeejtő tévedésére. Ha Kál-
lai tudósként, szakemberként kellően felkészült-
nek érzi magát, biztos szellemi talajt tudván a 
lába alatt, félig már veszített. Ha belátja, hogy a 
megértés előtte áll, még a megszólalás nyelvét is 
neki kell majd megteremtenie, még csak nem is 
a semmiből, hanem egyenesen a káoszból, akkor 
minden jó megtörténhet.

Amikor az előbbi bekezdést javítgattam, kere-
kítgettem, már tudtam, hogy Kállai máris belete-
nyerelt a legelső szellemi pocsolyába. Nem részle-
tezem tehát tovább a képzelt veszedelmeket, mert 
alighanem a zajló vihar ismeretében kissé teátrális 
volnék. Vagy az voltam máris.
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Mi is történt? Remélem, nem azt mondta még-
sem a hevesi roma verekedések ügyében, amit sza-
laghírként a Hír TV közvetített, hogy ez nem cigány 
ügy, hanem szociológiai háttere van. Remélem a Hír 
TV eltorzította, leegyszerűsítette a mondandóját. 
Sajnos azonban a hevesi ügy előzményeivel kap-
csolatos korábbi megjegyzése alapján valószínű, 
hogy ez a korrekt értelmiségi butaság mégis csak 
tőle való, hogy csak ne cigányozzunk, mert az min-
dennek az oka, mert az eleve bűn.

Az első kisebbségi ügy, amellyel foglalkozott, a he-
vesi roma család és a rendőrség konfl iktusa volt, 
melyet a Tizenhat órában, nagyon helytelenül, ál-
talános kisebbségi problémaként tárgyalt, hogy 
tudniillik „gyakori a kisebbségek és a hatóságok 
konfl iktusa”, holott efféle konfl iktus csak a cigány 
kisebbségek és a hatóságok között van. A többi 
kisebbségnek ilyesfajta konfl iktusa nincs. Ezzel a 
kényszerrel azonban, hogy kisebbségi ombuds-
manhoz illően beszéljen, oda juthat, hogy cigány 
ügyeket általános kisebbségi ügyként kezel, álta-
lános kisebbségi üggyé stilizál, ez pedig sem a ci-
gány ügynek, sem a kisebbségi ügyeknek, sem a 
köztársaságnak nem volna jó, aligha segíti majd a 
megértésben, ahogy a megoldásban sem.

Annál is kevésbé, mert az efféle, a kifejezés alatt 
mindig a cigányokat értő kisebbségezés éppen a 
cigányellenes közérzülettel bíró lakossági közbe-
szédben szokásos.

Hevesen olyan történet zajlik, és sajnos, aligha-
nem, ha még kevésbé attraktívan, sokfelé másutt 
is, mely a cigány társadalom egyes szegmensei-
nek átalakulása, formálódása termékeként merő-
ben új és mélységesen régi jelenségeket produkál. 
A nagy idai cigányokig kell visszamennünk, hogy 
legyen valami fogódzónk, miközben amúgy a tör-
ténet minden eleme az utóbbi évek újraértelmezé-
sét kívánja meg.

És természetesen a rendőrség is merőben új kép-
let, noha itt is meglehetősen régiek a gyökerek. Lát-
tuk a tanácstalan és az agresszív, a szorongó és a 
dühöngő rendőrséget tavaly ősszel Budapest köz-
terein, nem pusztán politikai játszma zajlott akkor 
sem, ahogy a hevesi előállítás sem rasszista tombo-
lás volt, még ha erőszakosak lettek volna is a rend-
őrök az előállításkor. Egy szervezet lelki összeom-
lása van a háttérben. Egy önmagával tisztázatlan 
viszonyban levő társadalom rendvédelme minden 
bajt felnagyítva mutat meg, de ennek beismerése, 
vizsgálata, értelmezése, kezelése összehasonlítha-
tatlanul nehezebb, mint alkalmi ideológiákkal ha-
dakozni, ördögöt űzni.

Kállai, amilyen okosan hallgatott korábban, 
mint kutató, olyan meggondolatlanul nyilatko-
zott, mint ombudsman, pedig kutatóként tanúsí-
tott óvatossága segíthetné, tanácstalanságának és 
értetlenségének pontos elbeszélése általános föl-
lélegzéshez vezethetne, hogy végre valaki felhagy 
az üres dumával. A heveny ítélkezési kényszerrel. 
Figyel és gondolkodik. A köztársasági elnök alig-
hanem ezt várja tőle.

Ha azért mondta, hogy nem roma ügy a heve-
siek törzsi háborúja, mert magát nem tudná el-
képzelni, hogy valaha is kaszára, kapára kapjon, 
pedig ő is roma, akkor itt az ideje az első leckének. 
A hevesi romák valóban nem azért tépik egymást, 
mert cigányok, de nem is azért, mert cigányok-
nak tartják őket. Az a közösségi háló azonban, 
mely egy efféle szervezett magánháború feltéte-
le, ugyanannak a cigány premodern tradíciónak a 
hajtása, fattyúhajtása persze, melyet amúgy, más 
tekintetben az etnikum történelmi túlélésének zá-
logaként, feltételeként azonosítottak a kutatók, és 
ezer érték forrása volt és lehetne ma is. (És ez az a 
közösségi háló, melynek mind premodern, mind 
modern változatait a magyar lakosság szinte 
nyom nélkül elvesztette, s amelyet posztmodern 
szituációban majdnem a semmiből kénytelen új-
raszőni. És amíg képes nem lesz rá, addig a cigá-
nyoknak sem tud segíteni. Vagy nem tudja nem 
bántani őket, nem tud nem félni tőlük, nem fojt-
hatja el gyanakvását, stb.)

Hogy aztán a cigány közösségek a családi sérel-
mek megbosszulására aktivizálódnak, rombolásra 
és hajtépésre, vagy a kisiskolák és gyerekeik taná-
rainak védelmére (erre is akad példa), alighanem 
ez (is) a sorsdöntő.

Mit mond Kállai a bemutatkozásképp a Ma-
gyar Hírlapban: „A romák társadalmi helyzete évszá-
zadok óta felemás, a többségi társadalom kirekesztése 
sújtja őket.”

A portréműsorban a rádióban pedig azt teszi fel 
költői kérdésként, amit diákjainak is szokott mon-
dani, hogy képzeljük el, mi volna, ha nem volna sze-
génység, akkor nem volna cigányellenesség? Evidens-
nek tekinti tehát a rasszizmust, az elnyomást, mint 
a magyar cigánytársadalom nyomorúságának ma-
gyarázatát.

Ha beéri ezzel, sosem fog tudni segíteni sen-
kinek.

Mindezeken túl is fel van adva a lecke Kállai-
nak. Miközben kisebbségi ombudsman lett, Hor-
váth Aladárt alig valamivel korábban a Szociális 
Minisztérium esélyegyenlőségi biztosának nevez-
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ték ki. Konkrét ügyekben Horváth virtuóz jogvé-
dő, valószínűleg a magyar lakosság sarokba térde-
peltetése nyugtatná csak meg cigány sérelmektől 
feldúlt szívét. Kállai készülhet arra, hogy az első 
csatát vele kell megvívnia. Ha kitér előle, mint a 

hevesi konfl iktus ügyében tette, miközben Hor-
váth Aladár azonnal akcióba lépett és meg is hoz-
ta a maga szokásos, gyors ítéletét, akkor marad a 
kontrás szerep. Egy nem igazán jó muzsikát játszó 
zenekarban.

Jelenet az Experidence Táncszínház Nagyidai cigányok előadásából

A nagyidai cigányokat épp a napokban olvastam 
újra, azért merészeltem utalni rá a szövegben, aztán 
nézem a tévét, és látom, hogy épp Nagyidán játssza 
a nagyidai cigányoknak a táncjáték változatát az Ex-
peridance táncegyüttes. (Július elején lehetett látni az 

előadást a Margitszigeten.) Van tehát Nagyida, iga-
zán, nem csak az eposzban, és a cigányok sem hagy-
ták el. Noha a nagyidai cigányok, ahogy a tévériport 
mutatta, ma aligha lennének képesek átvenni a várat. 
Pedig sokkal többen vannak. De a vár is hol van már.


