
KREOL MISE
HEGyi IMRE és KOVALIK MARTA riportja

Már másfél évtizede, hogy Missa Criola címen hanglemezsiker söpört végig a világon. Ariel Rami
rez dél-amerikai népzene-feldolgozása liturgikus szövegek miséjére fogalmazta meg az orök kérdé
seket életről, halálról, munkáról, szerelemről. becsületről egy olyan kontinensen, ahol indiánok és
fehérek egymás mellett és ellen, beolvadva és beolvadhatatlanul küzdik végig életüket.

Amikor Szabolcs-Szatmár megyében, egy kicsi faluban cigányok között jártunk, ez a párhuzam
jutott eszünkbe. Így lett .Kreol mise" mindaz, amit ott és azokban a napokban életről, halálról,
munkáról, szerelemről és becsületről hallottunk.

RIPORTER: ~ZahoránszkyLászló, az uszkai általános iskola tanítója hosszú ideje ismeri a fa
lut, szinte a szeme előtt nőnek fel a generációk. Tanító úr, hogyan idézné fel azokat az éveket
- nincsenek messze -, amikor a faluban először kezdtek beszélni arról, hogy itt egy gyülekezet
van születőben.

ZAHORÁNSZKY LÁSZLÓ: - Amikor idekerültem, már több család követte a "hivő vallást"
Magosligeten és Uszkában. Ezek magyarok voltak. Egy magyar családhoz cigányok jártak se

, gíteni. Később egy kiskereskedő ...
RIPORTER: - Ha jól tudom, Kopasz testvérnek hívja a falu ...
ZAHORÁNSZKY L.: - Igen, aki a szomszéd Kölcse községbe való, gondolom, üzletet látva és

a talajt kihasználva, felkereste őket és ... hát akkor kezdődött meg a szervezés. Az itteni ci
gányság nagyon elmaradott, Sokkal elmaradottabb, mint más vidéken. Könnyű táptalajt ta
lálni ott, ahol primitívek az emberek. Naponta jönnek csomagok külföldi címekről, nemcsak
csomagot, bútort is szállítanak. Van itt egy Nyugat-Németországban élli asszony, aki évente
hazajön, az' szerez címeket és általa kapják a segélyeket.

RIPORTER: - Ez tehát a dolog anyagi része. De azt hiszem, feltétlenül beszélnünk kell a pszi
chológiai tényezőkről is.

ZAHORÁNSZKY L.: - Természetesen. A cigányság magával hozta ősi ösztöneit. Szeret közös
ségben lenni, tenni, alkotni ... produkálni. Tetszik neki az, amikor egy közösségben összejön
nek, énekelnek, ütik a dobot, rázzák a csörgőket, ez még jobban összekovácsolja őket.

RIPORTER: - Mint a falu tanítója, végeredményben pozitív vagy negatív hatásúnak ítéli a gyü-
lekezet megszületését? .

ZAHORÁNSZKY L.: - A magam részéről pozitívan annyiban, hogy anyagilagjobban állnak,
viszont az előrehaladásban passzívnak tartom, hiszen "demagóg hiteket" vallanak. A beszéd
jükből kiindulva semmiben nem látok különbséget, hogy a gyermekeik másképp nyilatkozná
nak meg, mint az előző években.

RIPORTER: - Ez tehát az iskolai tapasztalat.
ZAHORÁNSZKY L.: - Igen.
RIPORTER: - Tehát hiába találkozunk mi ezekkel a gyerekekkel a gyülekezetben, amint tisz

tán, kiöltözve, ragyogó énekhangon közösen énekelnek, muzsikálnak, táncolnak és beszélnek
megváltozott életükről, ön az iskolában ezt nem tapasztalja. -

ZAHORÁNSZKY L.: - Nem, mert rendetlenül végzik a munkájukat, felelőtlenül szórják szét
az eszközeiket. Ingyen kapnak minden munkaeszközt, de nem becsülik meg. Amennyiben
gyökeres változás lenne a családon belül, akkor ennek az iskolai életben is mutatkoznia kellene.

RIPORTER: - És... mint ilyen kis községben élő és dolgozó tanítónak, nem fordult meg a fejé
ben olyan ötlet, hogy esetleg összefog a gyülekezet vezetőivel?

ZAHORÁNSZKY L.: - Minden körülmények között meg kell találnunk a közös utat. Egy szü-

A műsor 1980. október hó 18-án hangzott el a Magyar Rádióban a Húszas Stúdió keretében.

685



lői értekezletre már sikerült felhoznom a Rákóczi utcabeli szülőket. Másnap, mikor elbeszél
gettünk, hogy elvárom a megváltozott élettel a megváltozott iskolai körülményeket is, igéretet
tettek, hogy ezután törődni fognak a gyermekekkel ... Két nap ment még... utána maradt
minden a régiben.

RIPORTER: - Persze, két nap alatt nem lehet évszázados beidegződéseket megváltoztatni. Mi
lyennek látja a kibontakozás lehetőségeit? Odébb mozdul Uszka ügye, vagy táptalaja marad
további gyülekezetszerüségek megszületésének?

ZAHORÁNSZKY L.: - Célkitüzésünk, hogy természettudományi előadásokkal felvilágosító
munkát folytassunk. Konkurrenciát már nem tudunk felvenni ezzel a meglevő tömbbel máról
holnapra..

RIPORTER: - Igen, négy év telt el - ezalatt nem sok történt.
ZAHORÁNSZKY L.: - Valóban.
RIPORTER: - Beszéltemhivőkkel, akik a Rákóczi sor tiszta, rendes, irigylésre méltó kis családi

házait Isten adományának titulálták. Tegyük helyre a dolgokat: ezek a nevezetes tiszai árvíz
után, nagy állami erőfeszítéssel, társadalmi összefogással épült házak.

ZAHORÁNSZKY L.: - Igen.
RIPORTER: - Ez adta meg a lehetőséget ahhoz, hogy új alapon indítsák meg a saját életüket.
ZAHORÁNSZKY L.: - Igen. Itt változott meg minden. Hisz akkor kerültek emberi körülmé-

nyek .közé.
RIPORTER: - Nem érzi a tanító úr, hogy ez hallatlan alkalom lett volna arra, hogy ne a gyüle

kezet, hanem a falu mai, modem irányítása fogja össze őket? Hiszen egy magasabb lépcsőfok

ról indulás lehetőségét hordta magában, és ezt a történelmi pillanatot, úgy látszik, a "hivők"

szervezői nagyon jól felismerték.
ZAHORÁNSZKY L.: - Kétségtelen, nem éltünk ezzel az alkalommal, hogy ekkor vontuk vol

na őket jobban össze és adtunk volna az anyagi támogatáson túl kulturális támogatást is.
RIPORTER: - Mit gondol, Uszka társadalmának jövője szempontjából melyik értékelés a he

lyesebb: ha lesöpörjük az asztalról és bagatellizáljuk az eredményeiket, vagy ha megkeressük
müködésük sikereinek titkát?

ZAHORÁNSZKY L.: - Nehéz kérdés, mert ez egész Uszka jövőjét érinti. A faluban magyar
fiatalság már alig van, azok is javarészt eljárnak. Viszont a cigányság itt telepszik meg. Ame
lyik cigány férfi nősül, idehozza a feleségét, amelyik férjhez megy, idehozza a férjét. A lakások
egymás után ürülnek, s kapják meg ők és költöznek be. Tehát Uszkára a bélyeget minden kö- .
rülmények között az ő túlfejlődésük fogja rányomni.

RIPORTER: - Tanító úr véleménye szerint mindezt hogyan fogadja a falu közvéleménye?
ZAHORÁNSZKY L.: - Közömbösen mennek el a dolog mellett, nem érdekli a falut, hogy mi

történik velük.
RIPORTER: -r-rGondolja? Hiszen az imént mondta, hogy a falu jelenét és jövőjét is ők határoz

zák me~.

ZAHORANSZKY L.: - Látva a szaporulatot, az elköltözések és ideköltözések számát -- való
ban. De ez nem a falu véleménye. Ha beszélgetünk róla felnőtt emberekkel, nem mint a "hivők

kérdését", hanem mint cigánykérdést bogozzuk. - Nem tudom, tudják-e, hogy minden óvodás
Uszkából Magosligetre jár át óvodába. Az átszállítás ingyen van, az óvodai ellátás ingyenes,
az iskolás gyerekek ingyen kapják a könyveket, tanszereket, ugyanakkor a nagy családos ma
gyar gyerekeknél még tizedrész annyi támogatás sincs, és természetesen ezeknek aszülőknek

ez rosszul esik ... Ú gy vélik, valamit nekik is juttathatnának. - Az iskola 72 százaléka cigány
tanuló, szeretik a zenét, szeretik a táncot ... Nem bánnák, ha hetente legalább 15 énekóra és
ugyanannyi testnevelésóra lenne ... mert gyönyörű szép hangon énekelnek gyönyörű népda
lokat, és szinte csak egyszer kell elmondjam, már mondják utánam. Ezt ők magukkal hozzák.

*

RIPORTER: ,.- Aztán sikerült a hivők között a gyülekezet légkörét is megismerni. Csörgők,

dobok, gitárok kísérete mellett a rögtönzés, a többszólamosított dallam hangulatát rögzítette
a magnetofon. Gyerekek és felnőttek, kicsik és nagyok, nők és férfiak kórusa népesítette be a
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szobát, akik ama hivő társuk dallamát énekelték, aki úgymond a túlvilágról, álmában éneket
kapott.

Mi várjuk az Úrjézust, mikor jön.
Mi repü/ünk e/ébe. mikor jön,
Mi térdelünk elébe, mikor jön . . .

RIPORTER: - Cukor, liszt, só, fűszerek minden mennyiségben. A szekta prédikátoránál, Ko
pasz Jenő vegyeskereskedőnél vagyunk Kölcsén. - A cigányokat ... meg azokat, akiket kap-
csolatba akart hozni a túlvilággal, miért nem a meglevő egyházakba terelte? ".

KOPASZ JENÖ: - Most is terelem ... Például Jánkon, ahova megyek, ott is szoktam mondani
- szerdán szoktam menni Jánkra -, hogy vasárnap időbenodamenni az istentiszteletre stb. Tud
niillik nincsen ilyen irány ... tetszik érteni, hogy no most ez egy ilyen szekta vagy felekezet,
vagy nem tudom, micsoda. - Pont ez az én lelki látásom, hogy igen, elég volt évszázadokon át
terelgetni egyik nyájból a másikba ... hanem a bűnből Istenhez, aztán az illető marad refor
mátus, ha református, katolikus, ha katolikus, ezeket - öszintén mondom - nem tudom, mi
lyen vallásúak ...

RIPORTER: - És mikor érezte meg, hogy magának ezt kell tennie?
KOPASZ J.: - Körülbelül nyolc éve - én egyébként nem szerettem ... mint ember a cigányo

kat ... no nem fajra gondolok itt, hanem bizonyos tisztaságra, mert én ... szerettem nagyon a
tisztát és a szépet. .. és... és... nem illik ilyet mondani, de kirakatrendező iskolát is végez
tem Debrecenben .. , Na, ezt csak azért, hogy ott a szépérzékemet még jobban kifejlesztet-
tem festőművész volt a bátyám, szóval van valami picike, egy-két vércsepp - szóval tetszik
érteni Tudom, hogy az Úr küldött, én nem akartam menni ...

RIPORTER: - Ne haragudjon, nem tudom elképzelni magamnak ezt a lelkiállapotot. Telnek a
hetek, hónapok, napok ... csütörtökön még nem tudja, hogy az Úr küldi; pénteken már arra
ébred, hogy tudja? •

KOPASZ J.: - Nem. Kaptam egy igét, és az bennem forgott, hogy azt mondta az Úr: ,.Menj a
sövények mellé " Ez bomlott ki előttem, hogy "sövények" - hát mit értsek ezalatt? - És tes-
sék körülnézni Önök járják az országot, gondolom, a cigány, ha az utcán van, vagy egy
bolt előtt, az nem ül le egy lócára. Én megértettem, hogy a "sövények mellé" azt jelenti: a cigá
nyokhoz. És akkor nagyon zavart, mert én - az előbb említettem - nagyon kényes vagyok, és
szeretném, ha nem igy volna ... na ez ilyen "zárójeles" ... - És akkor történt, hogy mégsem
voltam megnyugodva azon, hogy az igét kaptam, és egyre inkább éreztem, el kell mennem.
Amikor legelsőre elmentem az imaházba, hát. .. nem tudom megmondani. .. Ha hatvanat
mondok, akkor keveset. Ott az előszoba tömve ... a másik szoba is - mert elég szép házunk
van, hála Istennek ... és ... és akkor láttam, hogy tátják a szájukat, figyelnek a gyerekek és a
felnőttek is. Láttam, hogy többnek könnybe lábad a szeme... hogy ez komoly munka, rögtön
kérdeztem tőlük a szolgálat végén, hogy van-e olyan, aki szeretne az Úrjézusé lenni. " és töb
ben nyújtották fel a kezüket, idősebbek, fiatalabbak.

RIPORTER: - Amikor Uszkán először próbálta meg az erejét, tehát hogy hallgatnak-e magára,
milyen érzés volt, hogy a próba sikerült?

KOPASZ J.: - A legelső alkalommal nem láttam én olyan pozitív sikert, csak azt láttam, hogy
vágynak az emberek a tisztaság után ...

(énekelnek a gyülekezetben)

Názáreti, Názáreti Jézusom.
Oly csodás szépséged hallanom.
Ó. ne hagyj el. Ó, ne hagyj el,

. Jézusom. Jézusom. ne hagyj el.
Emberek, emberek jöjjetek,
A drága jó Jézus vár.bennetek ,
Jöjjetek. jöjjetek.
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Jöjjetek, ne féljetek,
Az utolsó napig vár bennetek.

RIPORTER: - Kopasz Jenő mozgósít: "Jöjjetek, ne féljetek!" Lehetetlen nem arra gondolnunk,
hogy a cigányok soha másutt nem élték át ezt a hívást. De vissza Kölcsére. Kopasz Jenő kész
séggel beszél hittérítő munkájának kulisszatitkairól és beszélgetésünk kedvéért még a bolt ro
lóját is lehúzza.
Korábbi ifjú éveit emlegetve mondta, hogy kirakatrendezői tanfolyamot végzett ... Itt az üz
letben nyilván mélylélektani ismeretekre is szert tett. Milyen korábbi álmai voltak?

KOPASZ 1.: ~ Semmilyen ... Csak a kereskedői ...
RJIPORTER: - Tehát a kereskedöi ... És a prédikátori pálya' Milyen praktikus programokat

javasol a hivő cigányoknak, túl azon, hogy építsék a kapcsolatot a túlvilággal, milyen hétköz
napi feladatokra buzdítja őket?

KOPASZ J.: - Egy vagy kettő dolgozott, és a többi nem. Például tsz-ben dolgozik nem tudom
hány, másutt is dolgoznak, én magam is kerestem egynek már munkahelyet, és ... egy nagyon
konkrét dolog, hogy a Kóczé József - az a gyülekezet vezetője ottan -, most nagyon furcsát fo
gok mondani: egy bikát nem bíztak volna rá, mint éjjeliőrre addig, amíg ivott, mert tudták,
hogy úgyis elszökík és iszik, és most a brigád vezetője. És én őtőle hallottam, csak úgy - egy si
ma beszélgetésben -, hogy "Kopasz testvér, tetszik tudni, nem adna a brigádvezetőm semmi
ért, úgy hív, hogy ,jézusos', na te leszel ma éjszaka éjjeliőr? - Igen én. - Na akkorjól van ... "
Tudja, hogy nem muszáj ellenőrizni, mert Jóska nem csavarog el onnan. És most valami har-
minc bikát őriz - éjjeliőr egy nagy istállóban. .

RIPORTER: - Olyan hírek is terjednek az uszkai magyarok körében, hogy a "hivők" gyerekei
nem nagyon foglalkozhatnak világi dolgokkal, újsággal, televízióval, rádióval. Nem nagyon
van fogalmuk a világról.

KOPASZ J.: - Ez felháborító ... Én soha erre ki nem tértem. Nekem nem nagyon illik háborog
ni, de ... 'ilyeneket ... hogy hát rádiót ... hát nekem magamnak is van ... és mondjuk ... , de
legyünk tárgyilagosak, lehet, hogy ez egy kis túlkapás, ha ez így van. Utána fogok nézni en
nek. Nem hiszem ... nem hiszem ...

RIPORTER: - Még az uszkai magyarok körében gyűjtöttem olyan híreket. ..
KOPASZ J. : - ... bocsánat ... bocsánat. - A tévéről hallottam ... Most erre visszaemlékszem,

és én reális ember vagyok. Hbgy ne maradjon üresen a beszéd, emlékszem, hogy volt olyan
köztük, aki azért emlegette a tévét; mert állandóan a.tévé előtt ült a gyerek, és a szülei mond
ták, hogy fiam, őrület, amit csinálsz, mindig tévézel- és ugye ezért tiltották el a gyereket, hogy
ne ennyit ... szóval ezért ... ez igaz. És -legyünk őszinték- ez minket, magamat is belefoglal
tam ... sokszor zavar.

RIPORTER: - Bocsásson meg, most egy kellemetlennek tűnő kérdést tennék föl. ..
KOPASZ J.: - ... nem zavar. ..

. RIPORTER: - Az uszkai magyarok kicsit keserű szájízzel veszik tudomásul, hogy a hivők gyü
lekezetébenaz anyagi viszonyok is csakhamar jobbra fordultak, És hogy ebben külföldi segít
ség is közrejátszik.

KOPASZ J.: - Nahát, tessék nézni ...
RIPORTER: - Ezt hogy értékeli?
KOPASZ J. : -r- ••• hacsak nem csomag. Ilyen 'segítséget elhiszek. Sajnos, én magam is hallottam

olyat, nemcsak Uszkára gondolok, hanem másutt is ... itt Kölesében is az egyik néni mondta,
hogy: "Tessék szíves lenni már nekem megírni ezt a levelet". Mondom, milyen levelet? "Tet
szik tudni, kéne \igy kis csomag." Milyen csomag? - és csak hallgatott ... Nem írtam meg ...
Ez másfél éve volt, és rászóltam, hogy "drága, hát hogy gondolnak maguk ilyetT' Közben tud
tam, hogy ez rettenetes tekergő, és így tovább, szóval ismertem az életüket ... és ezek valahon
nan ... Hát ki tudja? mert hála a Jóistennek nekem ilyen problémám nincsen, valahonnan
gondolom valami cimet kapnak, vagy kémek ... és kapnak bizonyos csomagokat .

RIPORTER: - Csomagáramlás ügyében a hivők prédikátorának nincs áttekintése esetleg
beleszólása?

KOPASZ J.: - Lehet beleszólásom, ha tudok róla ... olyanról tudok ... nemhogy tudok, ha-
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nem ugye hallottam, hogy jött valamilyen kis csomag, ilyen használt ruha, és akkor összevesz
tek rajta ... llyet hallottam ...

RIPORTER: .- Bocsásson meg, hogy még mindig az anyagi dolgoknál maradok. Látványos
gyorsasággal szereztc meg a hivők gyülekezete Uszkán a falu egyik legszebb házát imaháznak.
Megkérdeztünk magyarokat, hívőket, rnennyiért vették 1 Tekintélyes összeget mondtak.

KOPASZ J.: -- Mennyit mondtak? .
RIPORTER: Valami olyasmit mondtak, hogy 75 ezer forintot kellett készpénzben kifizetni és

a többit részletekben. Az emberben önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy ezek az elesett és
anyagiak ban gyengén ellátott emberek honnan tudtak ennyi pénzt összeszedni?

KOPASZ J.: No ... ezt nem ök ... ezt nem ök ... Ezt a debreceni gyülekezet, meg a többi
gyülekezet, ahova mi ... hát tartozunk, tetszik tudni? Azok adják ezt a pénzt, nem ök. " No,
ők, hát ugye persze, ha látom, hogy pénzt tesznek be, soha meg nem számolom. hogy mennyi
az a pénz, annyira minimális, szóval ... az legfeljebb száz-kétszáz forint lehet ...

RIPORTER: Feltünt nekem, hogy két-három elemivel rendelkező cigány fiatalok vagy idő

sebbek, akik hétköznapi dolgaikban primitiv egyszerüséggel fogalmaznak, a hivők társaságá
ban fennkölten, szép magyarsággal. folyékonyan beszélnek. Ezt a fajta készséget tudatosan
építi ki bennük, vagy ez úgy jön?

KOPASZ J.: - Tessék nézni ... Ha már rá tetszett kérdezni ... akkor alázattal, de nagy öröm
mel mondom, hogy én magam is olyan szepen beszélek köztük, mint itt, ahogy tetszik hallani.
Vigyázva, no nem úgy, hogy most mit mondjak, vagy nem tudom én ... hanem azért, ho~y ne
veljem öket. De még egy: hozzáfűzőrn,nemcsak a beszédre, hanem a ruhára is ügyelek. En so
ha nem mentem ebben a ruhában, amiben itt dolgozok ... Ha nem vacsorázok is, de gyorsan
megmosdok, átöltőzök és úgy megyek közéjük. És ... és ugye ezt látják ... Több év után már
meg is említette egy-kettő...

RIPORTER: - Hogy ennek hatása van ...
KOPASZ J.: ... igen, és mondok nevet is: KOV(ICS Árpád példá ul, amikor hazajön a kőműves

munkából, akkor ... inkább késik valamennyit, és már megtudtam tőle. hogy ... hát ha a Ko
pasz testvér fel tud öltözni szépen, akkor mért ne öltözzek fel én is?

RIPORTER: - Amit rnond, abból azt érzem, hogy szomjasak az emberi szóra, a kitárulkozásra,
az egymás közötti szót értésre ...

KOPASZ J.: Tetszik tudni, még rnire ? Vártam, hogy tetszik mondani ... a szeretetre ... Ilyen
pici - most furcsát mondok egy kicsit taknyos cigánygyerekhez is le tudok hajolni, megsimo
gatni, és mondorn neki, hogy drága, szaladjál. mosakodjál meg ... Most már, hál' Istennek
nem kell mondani sem, mcrt már olyan nincs, hogy taknyos a kétéves gyerek ...

RIPORTER: Tehát Kopasz Jenőn kívül nincs más, aki odamegy hozzájuk?
KOPASZ J.: Hát ide nem ... Lehajoltam szeretettel, ezek közé, hogy igy mondjam, szegény és

lelkileg tönkre- ... ncm tönkrement. .. , lelkileg még soha föl nem emelt emberek közé - in
kább ez a jó. Tudniillik én most már látom, ugye, én is 46 éves vagyok, hogy igenis, régen a
papjaink legyünk tárgyilagosak. félre ne értse senki -, hogyha bemegy a templomba a ci
gány, no nem az, hogy kiküldték. valamikor ezelőtt húsz évvel, vagy ki tudja mennyivel, de ...
nem mertek közeledni, tetszik érteni? Szóval úgy bejönni a körbe ... mint mások. No most,
ezt érzik ök, hogy nini, hát Kopasz testvér lehajol. .. szeretettel. .. és olyan dolgokat megte
szek nekik, amit más nem ... Csak egyet mondok el - nem illik ilyet. de hát, ha már kijön be-
lőlem Például az egyik néninek elromlott a mosógépje. Egy öreg, négyszögletes mosó-
gép A néni is elég idős ... és csak úgy megemlítette, beszéd közben ... no nem szolgálat köz-
ben, hogy jaj, Kopasz testvér, olyan bajban vagyok ... hogya mosógépem rossz ... mióta
már. .. .Komolyan. Gizella néni ... Hol.az a mosógép ... Itt ... Tegyük be a kocsiba ... "
Betettük és ...

RIPORTER: - ... és megjavíttatta ...
KOPASZ J.: - Nem egy eset volt. .. Félre ne tessenek érteni, szóval a szeretet az nem beszédben

áll, hanem tettekben ... és annak a nagyon egyszerű cigány néninek betettem a mosógépét a
kocsiba, és elhoztam ide Kölesébe ... Itt van egy szerelő, de nem volt alkatrésze. Akkor men
tem Nyíregyházára az áruért ... Nem volt ott scm. És akkor utánajártam. elvittem a ktsz-be
Fehérgyarmatra, és akkor ... vagy háromszor is be kellett mennem, mire megjavították ... És
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hazavittem. És, ha tetszettek volna látni azt a hálálkodást, hogya maga módján az az egyszerű
primitív néni azt se tudta, mit csináljon ... Ezt csak egy miniatűr példának hoztam föl. De ez
nem játék ... Én nem vagyok már gyermek.

RIPORTER: - Sikereket ér e a cigányság körében, apró, személyes példamutatással. prédikálás
sal ... Soha nem keresték meg a járási, megyei vezetők, hogy árulja el a módszereit, amivel
gyors és látványos eredményeket mutat fel?

KOPASZ J.: - Úgy ... nem kerestek meg, de mindenki tud róla. A tiszabecsi rendőrparancsnok
vagy kétszer leellenőrzött. .. Hát ismert, de ugye nekem van a SZET-től rendes lelkész-igazol
ványom, az első perctől kezdve, amikor felterjesztettek, amit a Szabad Egyházak Tanácsa
adott ki - kész, nincs semmi probléma ... De ennek már volt vagy k~t éve... Ő jegyezte meg,
hogy Jenő, ez a te munkád. Soha azóta se gumibotot nem kellett használnunk, se jegyzőköny
vet nem kellett felvennünk, és tetszenek tudni, hogy ez milyen komoly dolog ... és... gondol
koztam, mi is volt még az, ami nekem nagyon kedves volt. Azt mondta: "Jenő, amikor nyáron
arattak az emberek, azelőtt mindig ott ültek a bolt meg a kocsma lépcsőjén, és küldtem őket

odébb, hogy állj már föl, hogy be lehessen menni ... és most soha, de soha nem ülnek ott ... "
Tessék utánanézni ...

(énekszó)

Idegen /o/driiljöttem én . . .
téged korábban nem ismerle/ek,
elválasztottál magadnak Jézusom,
bo/dog vagyok. hogy nagyon szeretlek . . .

RIPORTER: - Cigányok generációi éltek kitaszítottan e vidéken - "idegen voltam én'"> ének
lik ... Ez sem lehet véletlen ...

*

RIPORTER: - Minél több ágát-bogát ismertük meg a gyülekezet tevékenységének, minél job
ban szoktattuk őket a bekapcsolt magnetofonhoz, annál inkább csábított a lehetőség, hogy
munkája, azaz térítőtevékenysége közben kellene meghallgatnunk Kopasz Jenőt. Hiszen ő

ösztönösen vagy tudatosan a legjobb hatásfokkal játszik a hivősereg lelkén. Aztán ez az elkép
zelésünk is sikerült. Ezúttal a bibliai szövegek meseszerkezete teremtette a hangulatot.

KOPASZ J.: - Ti tudjátok azt - nem újság, amit mondok -, én nem szerettem a cigányokat.
Sokkal kényesebb voltam attól. Vannak helyek, ahol nemcsak az Igéről kellett beszélni, ha
nem arról is, hogy "drága, menjél el mosakodni". De Isten azt mondta, hogya sövények mellé
menj. És én figyeltem, hogy kik azok, akík a sövény mellett vannak? És az Úr megmutatta,
hogy tik. Nem Uszka csak, hanem mindazok a fekete bőrű drágák, akikre azt mondta az Úr,
menj oda hozzájuk, ne szégyelld őket, ne vesd meg őket. És én nem vethetem meg az én fekete
bőrű atyámfiát ...

RIPORTER: - Már kinevelődött a helyi gyülekezetvezető, a hajdani falurossza, Kóczé József.
És most ugyanazon a hullámhosszon szövi a történetet, ahol Kopasz Jenő abbahagyta. S cso
dálkozzak-e, ahogy bemutatja a szekta vezetőjének térítőtevékenységét.

KÓCZÉ JÓZSEF: - És elment a sövények közé ... Eljött a fekete bőrű cigányok közé. Letette
az ő ... az ő nagyságát és aszonta, hogy Uram, íme, itt vagyok és megyek ... megyek Uram,
behívom a sövények közül azokat a csonka-bonkákat, akik valamikor nem is számláltattak a
népek közé. Félretesz mindent, vagyont, gazdagságot ... arcok és bőrök szineit, és elmegy az
utcakereszteződésekbe, a sövények közé ...

KOPASZ J.: - Jézus pedig mondá: "Egy ember készíte nagy vacsorát és sokakat meghívott. És
elküldé szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár
minden kész. És mindnyájan egyenlőképpen kezdének magukat mentegetni.iAz első monda
néki: Szántóföldet vettem és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, ments ki en
gem. És a másik monda: Öt igaökröt vettem, s elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek
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téged, ments ki engem. -. És a másik pedig monda: Feleséget vettem, és azért nem mehetek.
Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának. Akkor megharaguvék a

gazda, és monda az ő szolgájának: Eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket,
csonka-bonkákat, sántákat, vakokat hozd be ide. -- És monda a szolga: Uram, meglett, amint
parancsolád, és mégis van hely. Akkor monda az Úr a szolgának: Eredj el az utakra, a sővé

nyékhez és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam."
- Mit jelent az, hogy lsten szolgákat küld el a vacsora idejére; mi az, hogy vacsora, és mi az,
hogya gazda elküld, mert valakiket meg akar hívni a vacsorára. Legelsőbb is azt kell tudno
tok, hogy egy csodálatos vacsora van a példázatban, ahova nem mindenki hivatalos. Nagyon
sok ember élt abban a városban, a következőben, a tizedikben ennek az ismerős példázat sze
rinti úrnak a barátai és ismerösei között, és nem mindenkit hívott meg erre a vacsorára.

RIPORTER: - Nézem a szemeket, próbálom megfejteni, mit, mennyit értenek a bibliai példa
alapmondatából : a "nem mindenki hivatalos" megszorításból. Döbbenten látom, értik, s ma
gukra vonatkoztatják. Lehet, hogy korábbi éveikben csak a kötelezőt, a "menj ide, menj oda,
tedd, ne tedd" végleteket ismerték? Most kihúzzák magukat, tekintetük, énekük, magatartá
suk azt sugározza: ők hivatalosnak érzik magukat a vacsorára. És találtak-e pedagógiában va
laha is eredményesebb módszert az énekelve tanulásnál ? Nebuló koromban még az egyszer
egyet is úgy fújtuk, hogy a dallama szerint tájékozódjunk. Itt a mai cigányfolklór dallamfor
dulatai őrzik a bibliai példázatot.

(énekelnek)

Nem érek rá, nem jöhetek vendégséghe,
[ontos dolgaim vannak és szántofiildjeim,
éppen megnősűltem.

Kérlek, ments engem ki. nem érek rá.

RIPORTER: - A bizonyságtétel szertartása következik. Kopasz testvér szelíd ösztökélésére egy
más után állnak fel a fiatal és meglett cigányernberek. és szép mondatfüzérekkel megváltozott
életükről beszélnek. Hallgatom őket, s mindvégig az jár a fejemben, vajon hol volt, s volt-e
egyáltalán alkalom az életükben, hogy ünnepi légkörben szót kérjenek, s szavaikra illő tiszte
lettel figyeljen egy közösség.

KOPASZ J.: Most pedig hadd kérjem azokat, akiknek a szívében van olyan mondanivaló, ami
az életével kapcsolatos. Bandi bácsi drága, nekem nagyon tetszik az avaskerítés ... Ne hara
gudjatok, hogy ilyen konkrét témáról kérdezek.

BANDI BÁCSI: Hát. igen. , , mert. .. akkó nem vót pénzem, mer megittam, elhántam, kocs
mákba jártam, szórakozóhelyre jártam. , . Tíz-tizenöt kilométert mentem gyalog, hogy egy ci-
gány lakodalmat vagy bált lássak .. , Mer a cigányokról tudjuk, hogy jóvérű cigányok de
azt a pénzt, amit kocsmákra kötöttem, bála kra kőtöttem, most már nem szánom oda ha-
nem leteszem ... A termelőszövetkezetben dógozunk, nagyon keveset keresünk, de be tudjuk
úgy osztani, hogy kerítést is tudtam belőle venni, a ruhákat is meg tudjuk venni, megvan a
mindennapi eledelünk. Tízen vagyunk. - Pedig mink nagyon pogán népek vótunk, nagyon po
gányok, mert míkor bementem a korcsmába, sokan azt mondták: jobb, ha megyünk, megjött
cigány Bandi, most már verekedés lesz ... Nem kell most már félni ...

KOPASZ J.: - Bandi bácsi, azelőtt hol dolgoztál ?
BANDI BÁCSI: Vándormunkás vótarn én ... Dolgoztam Budapesten .. , Dolgoztam a Du

nántúlra ... ami ide 600 kilométer. Kerestem akkor is ... négyezer forintot. De mire hazaér
tem, vót olyan, hogy ellopták tüllern, annyit ittam ... Nem is emlékeztern. hogy szállottam fel
fele ... a vonatra. Megvettem a bort, vittem befele, raktam az ülés alá, hogy most már ... míg
hazáig érek, lesz mit inni Akkor vót ez a nóta: "Ajjaj, fekete vonat". Akkor fogták a sza-
bolcsiakra ezt a nótát, hogy "ajjaj, fekete vonat" - a vér folyt a vonaton, olyan verekedések
vótak ... Kik csinálták ezt? Mind a cigányok ... a cigányok csinálták, testvérek. És én abba is
ott vótam ... de most má ' nem vagyok. Bent dógozok a tsz-ben, meg bírom itthon a kenyere-
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met keresni, nem megyek sehova se, szabad vagyok, ami kis pénzt keresek, nem a korcsmára
adom, hanem a családomra adom. Ámen.

KOPASZ J.: -Köszönjük szépen, Bandi bácsi... Feleséged ... '? Szeretne biztosan mondani
valamit.

BANDI BÁCSI FELESÉGE: -- Igen ... nagyon szeretnék. Hogy ... adott Isten nekünk tíz gye
reket - és most már van IS unokám is. De nagyon szeréttük volna a boldogságunkat keresni,
elmentünk a korcsmába. És amikor ott jólleittuk magunkat, jól összevertük egymást ... Mi
kor ü vót erősebb, mikor én. Kiállottam vele verekedni, és aztán csak a szomorúság vót, a gye
rekeinket nem birtuk iskolába járatni. mert megittuk ... Vót olykor, hogy ami búzát megke
restünk - arattunk együtt _o, el is adtuk aztat, nem is tudtunk belőle őrletni, eladtuk ... aztán
vettünk belőle pályink át, én magamnak külön finom, édes pályinkát, ugye, hogy tudjak én is
inni, aztán sört, bort vettem és a poharakat is törtem összefele ... Nem vót ott élet, nem tud
tunk örülni! ... Elmentünk 18 kilométert cirkuszt nézni ... És akkor mindig csak a szomorú
ság vót otthon, mert a gyerekek éheztek ... Pokrócom se vót az ágyon ... ágyunk se vót ...
csináltunk dikóágyakat a kunyhókba ... Kunyhókban vótunk, tető nélkül volt a lakás ... Ti
bi az tudja, mert ü vót nálunk is, csak letapasztottuk a tetéjit a kunyhónak, és úgy vótunk ben
ne. Sokszor ... nagyon sokszor a gyerekeket a fődőn, a szalmán a viz felvette ... Pedig na
gyon sokat dógoztunk, rettenetesen dógoztunk én is a férjemmel együtt ... És a cigaretta, az
ment nagyon ... öten dohányoztunk a házban, és gondolni való. akkor még a Munkás ciga
retta 3 forint vót, ötször három tizenöt. tizenöt forint rnindennap. Kenyér, nem baj, ha nem

. vót ... vagy ennivaló nem baj, ha otthon nem vót ... és ezért mczitelenek voltak a gyerekeink,
és bután neveltem üket ... És most már mi is szép házat építettünk, és van nekünk szép keríté
sünk ... Tízezer forintos bútort vettünk ... Nem utálnak bennünket -- nem számit, hogy ez
cigány, ugye tiszták a cigányok, tiszta szivűek, nem lopnak úgy, mint régen loptak.

KOPASZ J.: Azt szeretném kérni, hogy erről tessék szíves lenni pár szót. ..
BANDI BÁCSI FELESÉGE: - ... arról igen, az én férjem ... Én nem loptam. de megfőztem

azt, amit ü lopott. , .- tmindnyájan nevetnek ) Eleinte féltem én megfőzni, de úgy ... bele
szoktatott engem, mert meg is vert, ha nem főztem meg ...

KOPASZ J.: - Bandi bácsi, így vót?
BANDI BÁCSI FELESÉGE: - Úgy vót. .. úgy ...
BANDI BÁCSI: _. Igen ...
KOPASZ J.: - Köszönjük szépen. Még ha lehet, egypár tőmondatban szeretném, ha hugica is,

meg Editkém is, a Kóczé József felesége is ... Ha van a szivedben valami.
EDIT: - Hat gyerekem van ... Nagyon-nagyon iszákos vótam én is vele együtt. .. Elmentünk

reggel a faluba, majd este jöttünk haza ... Reggel meg ott ültünk az árokparton. a korcsma
előtt letelepedtünk, vártuk, míg nem nyit a korcsma, hogy tudjunk inni ... Ilyen nagyon rosz
szak voltunk, mert a faluban is azt mondták a magyarok, hogy hát a cigányok állandóan a
korcsma elött ülnek, meg a bót elött. .. Letelepedtünk szabályosan, hát ugye már délután
mindenki sorakozott, na most kinyit a korcsma, ha megláttuk a sőrösautót, mindnyájan uj
jongtunk, "jaj, jön a sör, lesz mán délután sör!" Ennyire iszákos vótam én is ... mikor nyolc
féldecit megittarn, pedig hát, ugye hát mi vagyok ... Nem ilyen vótam, sován vótam egészen!

KOPASZ J.: Editke körülbelül hány kiló lehettél, és most mennyi vagy'?
EDIT: - Hát olyan 45 ...
KOPASZ J.: - És most körülbelü!. ..
EDIT: - ... hát olyan 65 kiló vagyok ... És mikor megittam a nyóc féldecit, elmentem haza,

ugye a hat gyermeknek főzni kellett, nem lehetett lefeküdni. oszt jól van úgy is ... nem ... ha
nem odaálltam nyárba a fűtő mögé és főztem. és még meg se éri zte a fejem, hogy jaj, hát én
ennyit megittam. A férjemnek is azt mondtarn, mikor megittam. hogy hát mi vót ez, hát ez
semmi vót nekem ... a nyolc féldeci ... annyira beleszoktarn. és vót olykor, hogy elmentünk
más faluba, berúgtam a férjemmel, összeölelkezve jöttünk hazáig ... Danótunk, és mikorára
hazaértünk, otthon meg összemarakodtunk hogy a gyerekek - az egyik innen visongott, a
másik onnan "jaj anyukám", "jaj apukám" Hát oszt minekünk visongathattak, mert ugyi
milyen a részeg ... buta, egész buták vótunk akkor, és akkor, mikor összemarakodtunk, bi
zony a férjem megfogta a hajarnat, még nagyobb vót, mint rnost, a kezire csavarta és födhöz

692



próbált engem vágni, de nem úgy sikerült neki, hanem én vágtam őt fődhöz! És akkor én
ráültem ahasára. Megfogtam két kézzel a torkát, hogy na most megfojtalak ! És ő nem
bántott engemet ... pedig hát megbírt vóna velem, de nem bántott, hanem hát mosolygott fel
felé rám, én meg nyomtam jó erősen a torkát ... Hát sok mindent mondhatnék én, mert sok
mindenek vótunk ... Férjem, olyan vót ... a hat gyermek után, hát ... azt mondtam én is,
hogy hát ez nem jó lesz így. Sokat iszik, megissza a keresetit, vót olyan időszak, hogy odadó
gozott Tatabányán. Éjjel jöttek meg a busszal ... s hát vártam, mán mikor jöttek minden két
hétbe, hát várni kell, mer jön ma este ... Mikó megnyitottam a szobaablakot, hát benne fe
küdt a hóba ... az árokpartra letéve a bőröndje ... Becsuktam az ablakot: no, aludj ott ... ha
te idáig értél, aludj ott ... Amikó megjózanodol, be fogsz te jönni ... És mikó bejött, egy fillér
nélkül jött be, hat gyerek közé ... semmit nem hozván haza ... De utálatos lett előttünk ...
hál' Istennek. Én, ha most bemegyek a korcsmába kenyérért, véletlenül ha ott teszik le a ke-

. nyeret, nem tudom megenni, mer olyan büdös nekem a korcsmába már bemenni ... Nemhogy
illatos, hanem büdös! Szabályosan büdös és ki kell jönnöm ... és sokszor azt mondják nekem,
hogy .rni van veled, Edit?" Köszönöm, hogy meghallgattak ... Ámen.

MARIKA: Én is nagyon boldogan elmondhatom. hogy ... nagy mélységeket jártam meg. Én
is a boldogságot kerestem, mint ugye egy fiatal ... elindultam a boldogságot keresni a világba,
és a szórakozások ba reggelig ott voltunk a bálok ba drága férjemmel. Vendéglőben dolgoz-
tam konyhalányként és bizony nagyon sokat loptam én is ... most már nem szívesen be-
szélek róla, csak bizonyságtételként. hogy ti is halljátok ... Nagyon sok tálakat, tányérokat.
amit tudtam az étteremhűl. elloptam, és akkor mondták a testvéreim, hogy "Marika, mi lett
veled, te nagyon megváltoztál. már nem az vagy, aki voltál ... más a szined, más a viselkedé-
sed ... mindened más " És még annyit szeretnék mondani, hogy az én férjem is olyan volt,
hogy itt kidobolták a tanács, hogy veszélyes, és hogy mindenki tartózkodjon tőle ... és az
a csodálatos, hogy most már ... ettül nem kell félni itt a faluban senkinek .
Aztán beteg voltam ... nem tudtam felállni három napig, szédült a fejem, és imádkoztam,
hogy "Úrjézus drága, te engem gyógyítsál meg a hét gyermekem közé ... " Nem birtam feláll
ni ... Anyukám hozott be enni agyerekeknek ... és az Úrjézus szólt másnap, hogy állj fel,
mert te meggyógyultál. És most szeretném elmesélni nektek, hogyan, mert erről kaptam egy
éneket ...

Bctegágvairnbolfiilerneltél engem . . .
Dicsőség Istennek. hogy felemeltél engem . . .
Akkor így szolt hozzám, állj fel. meggyogvultál,
Halleluja. dicsűsés; Istennek . . .

RIPORTER: - Többen ejtettek szót csodálatos gyógyulásról. túlvilági bizonyosságról. gyógyít
hatatlan nyavalyák tovatűnéséről... Az uszkai cigányság betegségéről és gyógyulásáról a fe
hérgyarmati rendelőintézet főorvosa sokat tudna mesélni. Műtétekről, szűlésekről, gyógyke
zelésekről. De ez valahogy kimaradt Kopasz Jenő propagandájából.
Már alakul a kép, már fogalmazódnak a következtetések. Már minden beszélgetésünkben he
lyet kap a felismerés: emberibb lépcsőfokra léptek a hivők, meghozzá a szó, a módszer, a tett,
a példa erejének okán. Még bogozzuk, hogy a cigányság milyen lelki adottságait, hiúságát, vá
gyait fogta szekérbe Kopasz Jenő. De hogy még bátrabban összegezhessünk. összehívtuk azo
kat, akiknek szavára odafigyelnek az uszkaiak. így ülte körül mikrofonunkat Kis Béla terme
lőszövetkezti brigádvezető, Bozsó Ferenc, az önkéntes rendőrök vezetője, Fehér Dezső refor
mátus lelkész, Zahoránszky László tanító és Engi Sándor, a termelőszövetkezet főagronó

musa.
- Mondjanak nekem konkrét dolgokat, hogyan alakult itt az uszkai cigányok élete, amióta tu
dott dolog lett a faluban, hogy működik a hivők gyülekezete?

KIS BÉLA: - Dógozni dógoztak a termelőszövetkezetben, avval nem volt probléma, csak
mondjuk annak idején még ez olyan vad megmozdulás volt ... Én nagyon sokat küszködtem,
meg foglalkoztam velek ... Volt olyan is, amikor nem volt kenyér, kenyeret kellett adjak neki
- oszt akkor azt mondta, hogy megyek magának dógozni. Mondtarn, nem nekem jössz, fiam,
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magadnak keresel, ha dolgozol, nem nekem ... Hát szóval ... ez a falu kihalóban lévő falu,
mert a fiatalság mind megyen elfele ... Cigány munkaerővel dolgozunk már két éve, három
éve .. , mozgató munkaerő, akkor amikor kampánymunka, fakitermelés vagy szénabetakari
tás, aratás, zsákos munka van ... Most már lehet velek mint emberrel szót érteni ...

RIPORTER: - Régebben elképzelhetetlen volt, hogy ilyen nehezebb kampánymunkáknál a ci
gányokra számítson?

KIS B.: - Nehezen ... mert vándoroltak, összevissza ... Most már vannak, akik teljesen he van
nak állva ide ... szóval rendes munkások váltak belőlük ... De régen olyanok voltak, hogy ha
egy mulatság vagy bármi volt, még a bicskát is kirántották ... és ha nem álltunk oda úgy,
ahogy kellett, hát szóval, fogdmeg módra ... akkor hát, arra is sor került, hogy ki kellett tenni
őket ... vagy pedig még oda is csaptunk. Máma kérem szepen az mindegy, hogy milyen mun
kafolyamatra teszi oda, vagy hova küldi el szekeresnek. műtrágyáért bárhova, ez nem iszik
meg uram egy Colánál egyebet. .. Hogya körülményeik hogy változtak meg, azt ... 18 év
után ... én annyi éve vagyok brigádvezető, azt le lehet mérni ... Hát valamikor bekiáltottam
a putriba, hogy ,.gyere ki ... " Ma, hát kérem, itt ez a szoba egy nagyon rendes szoba. De ott a
fotelon huzat van, amikor bemegyek, illedelmesen köszönnek, "Béla bácsi, tessék leülni" - és
oda le lehet ülni. .

RIPORTER: - Mondják a falubeliek, hogy külföldi rendszámú gépkocsik sűrűn fordulnak meg
a faluban, és ezek a gépkocsik előszeretettel állnak meg a Rákóczi úton tehát ott, ahol a hi
vők gyülekezete él és dolgozik. Mivel magyarázható ez?

ENGI SÁNDOR:- Összeköttetésük van nekik az NSZK-val, az egyik család kint járt Csehszlo
vákiában is, ott személy szerint egy gépkocsi t ígértek nekik, de nem kaphatták meg, mivel az
illetőnek négy osztálya van, és vezetői jogosítványt nem tud szerezni.

RIPORTER: - Kiknek érdekűk, hogy például Úszkában ez a gyülekezet éljen és virágozzék?
BOZSÓ FERENC: - Véleményem szerint ez egy alaposan szervezett, talán külfőldről irányított

félrevezetés. Nagyon döntő náluk a pénz, a csomag. Kifogyhatatlan mennyiség, ami jön neki
ek. Én csak azon csodákszorn, hogy honnan finanszírozzák ezt ennek valahonnan jönni kell,
ennek valamilyen központja lehet, ahonnan ezek a dolgok jönnek.

FEHÉR DEZSÖ: Szeretném azt látni, ha ezek nem volnának, vajon mennyire tartoznának az
ő gyülekezet ükhöz.

KIS B.: Ott a padláson több ruha van, meg finomahh ruha van, mint énrajtam ... Egy bizo
nyos fokig ezeket az igénytelen embereket ez is hajtotta. Hogy őszinte legyek, ebben valami
politikát látok.

RIPORTER: - Engi Sándor, a tsz főagronómusa, hogyan látja az uszkai cigányhivők életét?
ENGI S.:- Szerintern ez csak viszonylagos dolog. Az igaz, hogy eljutottak egy bizonyos fokra,

de ennél a foknáI meg is állnak. Maga az, hogya kulturális életből ez a hit, ez a fanatizmus ki
rekeszti őket. Nem olvashatnak újságot, nem foglalkozhatnak politikával, nem nézhetnek te
levíziót - tehát ők, mondjuk a társadalmi fejlődéstől ebben a vonatkozásban, a jövőt illetően

teljesen elmaradnak a maguk szűk kis világában.
RIPORTER: Mintha kis keserűséggel beszélnének ...
ENGI S.:- Valahogy ezt a fejlődést nem ebben a vonatkozásban kellene ... A társadalmi szer

veknek kellene többet tenni, hogy ezeknek a markaiból őket kiragadják.
RIPORTER: - Egy-két csomagról, tisztasággal érvelö emberről, jó szóról esett szó - ez lenne a

lényege az egésznek? Mert akkor nagyon is megfogható ez a lényeg! Értik'! Csomagot más is
kap az országban, pénzkűldeménnyel,anyagi jobbrafordulással más is találkozott. .. Mi kell
még hozzá, hogy ugrásszerű fejlődés legyen: a megértés, a jó szó?

BOZSÓ F.: - Az, igen ... ezek alacsony színvonaion álló emberek. Eddigi életükben mindig
érezték, hogy azok. Sose tudtak fölülre törni, vagyis nagyon nehéz volt közülük valakinek
odáig elérni, hogyelismerjék ... mint embert, mint állampolgárt, mit mondjak, mint ... egy
magyar embert ... Ezek ott le tudtak ereszkedni arra a szintre, ahol ök voltak, és kezdték őket

emberszámba venni. Minden ernbernek ez benne van az énjében, hogy mindig följebb akar
emelkedni ... Ők is ...

RIPORTER: - Amikor azt mondta, hogy e::e~ meg tudták tenni . . . a szót értés művészctét. egy-
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általán a közéjük menést, akkor ebben benne volt a mondat másik fele, hogy mások nem
tudták?

ENGI S.: - Hát ... talán az is van, hogy ... a magyar emberekben az előítélet még benne
van. .. Nehéz ezt ...

RIPORTER: - Hogy látja ezt a brigádvezető ... Mások nem tudták?
KIS B.: - Nem ... Engem csak az az egy bosszant ... hogy nem a társadalomnak vallja ezt a jó

létet, hanem azt mondja, hogy hát ... a testvérek, meg, szóval ezen keresztül ...
RIPORTER: - Hogy látják a fejlődést?

BOZSÓ F.: - Magyarországon szabad vallásgyakorlat van. .. Tudomásom szerint ennek a
szektának nincsen a társadalommal szembenálló tevékenysége, mondjuk olyan, mint például a
jehovistáknak, hogy nem foghatnak fegyvert, vagy ehhez hasonló dolog. No most, ha már az
állam, a társadalom ezt elfogadta, akkor nem tudunk velük mit tenni.

RIPORTER: - És szívük szerint mit tennének?
BOZSÓ F.:- Hát talán azt lehetne, hogy fölvilágosítani őket egy kicsit, hogy ez mellékút.
RIPORTER: - Találkozott-e, beszélt-e Kopasz testvérrel valaha is?
KIS B.: - Hát hogyne beszéltem volna, nekem nagyon jó haverom ... Pulyakori ... Kölesébe

való az én anyám is... én ott játszottam együtt vele ...
RIPORTER: - Nem kérdezte meg úgy őszintén, a régi hangnemben, hogy mi a titkod?
KIS B.: - Én meg ... meg is mondtam neki ... Mindig azt mondta: Bélám, Bélám, értsünk

szót ... - Mondom, nekem ne beszélj, megmondtam már neked, hogy ... - Bélám, azt mond
ja, mi azért legyünk haverok, de kapcsoljuk ki az elvet. - Ez a beszéd, rnondom, erről beszél
hetsz, de ...

RIPORTER: - Tudom, hogy a sokat emlegetett Kopasz testvér sokszor elment a hajdani putrik
ba és ott szót értett a gyerekkel, idősebbekkel, megbeszélte velük az életüket, segített nekik.
Van-e olyan társadalmi vezetője a falunak, akiről tudják, hogy megfordult a cigánysoron így,
hogy ott volt, bement, rendszeresen elbeszélgetett velük ... múltjukról, jelenükről, jövőjük

ről?

ENGI S.:- Volt ... volt itt ... A tanács azért eléggé szíven viselte az ügyes-bajos dolgaikat, és a
gyerekek beiskolázásánál. meg egyéb dolognál elég komoly anyagi segitséget nyújtott nekik.
A házépítésnél is megtett mindent ahhoz, hogy az árvíz után új lakásokat kapjanak ... Nem
mondhatom, hogy itt a társadalmi szervek nem tettek semmit és nem adtak ... de valahogy
nem úgy, mint ahogy ... ugye ezek ...

RIPORTER: - "Valahogy nem úgy, ahogy ezek" ... - ez a mondat hetekig visszhangzott ben
nem, hiszen a lényeget hordozta. A módszerekben tudott, tudhatott Kopasz Jenő valami
olyat, amit az uszkai vezetők nem tudtak, vagy nem tartottak fontosnak. A pillanat riadóját
sokszor elengedjük a fülünk mellett, ahogy elengedték Uszkán is a közélet vezetői, és a tettek,
a példamutatás erejében is meginogtak.

A keményen dolgozó, ivászatról, csavargásról leszokott, közösségi életet élő cigányság műve, az
emberibb élet felé vezető lépcsősor első fokára lépés a szekta működésének eredménye lett.
Megfogalmazva a képletet : ahol vákuum van a társadalmi életben, fóliasátor keletkezik a fur
csa és besorolhatatlan ideológiák palántái számára. S úgy lehet próféta Kopasz Jenő, hogy
mulasztások paripáját lovagolja, és megtesz olyan dolgokat, melyeket mások fontosnak tarta
nak, de nem tesznek meg. Ha az uszkai modell Kreol miséjében sokan ismerünk fel igazságo
kat, el kell jutnunk a tanulságokig. A Kreol mise cigányokról szólt, de nemcsak cigányoknak.

Azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok
fényért és szeretetért a város kapuja előtt!

Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok
rézk rajcárjai val megajándékozzatok.

(Bari Károly)

695


