
„Csak nehogy az éjszaka végig akarjál menni az utcán a 
hangszereddel!”

Szép könyv az Egy sor cigány, sok jeles cigány (ma-
gyar) ember bemutatása, de kinek való? Engem 
ez izgatott, miután kezembe vettem. Gondoltam, 
megmutatom majd cigány és nem cigány diák-
jaimnak, ismerkedjenek felnőtt, sikeres cigány sor-
sokkal, hátha inspirálja majd őket gondolkodásra, 
utánzásra. De nem fogom a kezükbe adni, már a 
címe miatt sem, nem tudom, ismerik-e diákjaim a 
viccet, amire válaszol a könyv címe, de nem sze-
retném nekik sem elismételni, sem megtanítani. 
Ha ezen a, megengedem, némileg gyermeteg ide-
genkedésen valahogy mégis túltenném magam, 
bár nem szívesen tenném, mert a gonosszal az is-
kolában nagyon körültekintően kell bánni, még 
legyőzve sem tenném kirakatba, a könyv akkor is 
használhatatlan volna, mert az egyenlő hosszúsá-
gúra (érdemi bemutatónak túl rövidre, jelzésnek 
túl hosszúra) szabott életút ismertetések egy-két 
hangulatfestő idézet vagy értékelő, összefoglaló 
szerzői mondattól eltekintve megelevenedni nem 
nagyon tudó adatsorok felmenőkről, iskolákról, la-
kóhelyekről, munkahelyekről, család és tervalaku-
lásokról. Épp az nem fért be a kitalált keretek közé, 
ami megfoghatná a gyerekeket, egy-egy hiteles, 
személyes életkép, végigvitt gondolatsor.

Na jó, hát akkor nem a diákok könyve, hanem 
a tanároké, majd ők okulnak és muníciót kapnak a 
kötetből mindennapos harcukhoz az előítéletekkel, 
leegyszerűsítésekkel, sablonokkal, indulatokkal 
szemben. (Ezekre a szellemi-lelki kártevőkre ma-
napság jó idők járnak, jól jönne minden segítség.) 

Csak hát a könyv annyira tárgyilagos, hogy önfe-
ledt, kusza, refl ektálatlan vélekedéseket is megha-
gyott, mint afféle muskátlikat az ablakban, hogy 
lássuk, íme, ez maga az élet. A kíváncsi gyermek 
azonban visszakérdez, ha valamit nem ért ponto-
san, amit a „cigánysort” faggató szerzőnek, beszél-
getőtársnak, Závada Pálnak is meg kellett volna 
tennie, mert így a tanár találgatni kénytelen az ér-
telmek és motívumok tekintetében, hogy pl. miért 
is szeretne néha üvölteni a villamoson az őt meg-
néző emberekre az egyik fővárosi gyermekvédel-
mi szolgálat vezetőnője, ha különben az élete során 
mindig sikerült befogadó környezetbe keverednie?

Vagy például azt mondja a tiszteletes úr, va-
laha, még gyermekkorában azt látta, hogy ötven 
cigány családból egy-kettő nem iparkodott csak, 
a többi mindent megtett a család boldogulásáért, 
ma fordított az arány, egy-két család küzd csak, 
a többi nem. Miért gondolja ezt, hol látja ezt, ho-
gyan értsük ezt? Závada azonban csak rögzít, vagy 
ami még ennél is rosszabb, összefoglal. Pedig alap-
kérdés ez, vagy legalábbis alapkérdésnek tűnik, 
s ha mind a huszonnégyen beszélnének erről, hogy 
így van-e, miért látszik úgy, mintha így lenne, mi-
ért nem pusztán látszat ez, miért nem ez a lényeg 
mégsem, vagy talán mégis… a tanár ebből tudna 
okosodni és okítani. Ma már a kisdiákoknak is kell 
forrást elemezni, de ebből a könyvből csak az de-
rül ki, hogy a szerző valamiért nem hallgatja meg 
igazán azokat, akiket kérdez. És nem faggatózik to-
vább, amikor az olvasó ezt várná.

Jó, hagyjuk az iskolát, maradjunk Závada hívei-
nél. Én azonban lebeszélném őket is erről a kötet-
ről, ennyi rossz mondatot egyetlen „kuncsaftjáról” 
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(a szerző eredeti megnevezése) sem írt még, mint 
ebben a kötetben. Egy kezdést idézek, mintha pa-
ródia lenne: „B B-nek (itt a nevet illendőségből 
hagytam el – TG) a törekvő szorgalom, a szakér-
telem és a minőségi munka a vezérlő csillaga…” 
Hagyjuk hát Závadát.

De sajnos Korniss Péter fotóművészetének hívei 
számára sincs jó hírem, Korniss alighanem belátta, 
hogy itt nem fotográfusi érzékenységére, hanem a 
nevére van szükség, ebbe a könyvbe egyenfotók 
kellenek – úgy lett kitalálva. (Az egyenfotók készí-
tőjét azonban nem szokták a címlapon kiemelni.)

Fájdalom, hogy a huszonnégy kiváló vagy leg-
alábbis vélelmezhetően kiváló magyar polgár tit-
kairól és teljesítményéről – akiknek bemutatására 
vállalkozott a könyv, cigány katonáról, rendőrről, 
orvosról, zenészről stb. –, igazából nem lehet tű-
nődni, gondolkodni, mert épp csak az értékek te-
kintetében nem tudtam eligazodni a bemutató szö-
vegekben, hogy például a szóba került építőipari 
alvállalkozás valóban a szorgalomról szól-e, vagy 
inkább olyan, mint sok más efféle, melyben az 
élelmesebb főnök durván kihasználja a rászoruló 
társait. S azt sem tudom, higgyem-e, hogy Orsós 
János (és Derdák Tibor) iskolaszervezési kudarcait 
pusztán az egyházak mohósága okozta?

Még szó lehetne a természetes címzettekről, 
a cigánygyűlölőkről, hogy ők tán belátnák, a köny-
vet forgatva, hogy nem minden cigány bűnöző. 
Olyat azonban, aki ezt állította volna, hogy nincs 
huszonnégy rendes, tehetséges, sikeres magyar ci-
gány sem, még nem láttam. Ugyanakkor nem lep-
ne meg, ha a cigány ügyben leegyszerűsítésekkel, 
hamis általánosításokkal érvelők, otromba viccek-
kel élők szeretnék ezt a kötetet, mint dokumentu-
mot, és felemelnék mutatóban, hogy lám, itt a bi-
zonyíték, nem ők írták: aki igyekszik, az boldogul, 
még ha cigány is. S joggal tehetnék, mert ez tényleg 
benne van a könyvben.

Azt gondolom, rossz úton jár, aki az amerikai 
feketék felemelkedésének a történetét szeretné ma-
gyarországi roma változatban előállítani (a kötet a 
Blacklist projekt keretében készült, egy amerikai 
könyv mintájára), nem fog addig semmi stimmel-
ni, amíg a néhány száz évnyi restanciánkat rab-
szolgaság ügyben be nem pótoljuk. (A jó ügyet ne-
héz rossz könyvekkel szolgálni.)

Nem értem, miért olyan nagy a lelkesedés a 
könyvért, a bemutatója szinte értelmiségi de-
monstráció volt. Szále László Kitörők című 2009-es 
könyvének alig volt visszhangja, holott az ő tizen-
öt interjúja cigány értelmiségiekkel tartalmasabb 
volt, mint a Závada-Korniss kötet, s persze azt 

sem értem, hogy Závada miért nem utal a két év-
vel korábbi, még külsőségekben is eléggé hasonló 
kötetre.

Hogy aztán ez a siker igazolja-e Závada beve-
zetőjének furcsa értelmező mondatait, nem tudom, 
bár heves antirasszista lelkülettel lelkesítő lehet ol-
vasni azt a mondatot, mely arról szól, hogy százez-
reknek „pokoli keserves” cigánynak lenni Magyar-
országon. Ha a szegénységre utal, abban kevés a 
hazai specifi kum, ha a mindennapi diszkrimináci-
óra, a pokoli stádium még szerencsére jó messze 
van, valamelyest messzebb, mint környezetünk-
ben. Ha a cigányok elleni gyilkosságsorozatra, 
az bármilyen szörnyű is volt, nem jellemzi a ma-
gyar cigányság léthelyzetét és létbiztonságát. Mint 
ahogy az olaszliszkai lincselést sem általánosíthat-
juk a nem cigányok oldaláról. Legalább azt vette 
volna komolyan, amire épp felhívta a fi gyelmet, 
amit huszonnégy cigány embert hallgatva megért-
hetett volna, hogy a cigány történet értelmezésé-
ben a nagy szavak többnyire nagyon pontatlanok 
is egyúttal. Ha valami az említett százezreknek 
valóban nagyon keserves lesz, az a kialakult mély-
szegény életforma megváltoztatása.

Most akkor mégis folytatódjék a könyv bemutatá-
sa, hiszen a szereplők nem tehetnek arról, hogy a 
kötet inkább csak mutogatja őket, s nem nagyon 
engedi, hogy megmutassák magukat. Néhány kér-
dést tennék fel utólag, talán majd egy következő 
könyv válaszol rájuk.

Farkas Tibor agrármérnök, mezőgazdasági káder, 
sikeres téeszelnök volt 52-től a rendszerváltásig, 
úgy mondja végig a történetét, hogy a Kulákprés 
írójának egyetlen kérdése sincs a belső elégedett-
séggel végigélt élet élményének önfeledt kivetíté-
sére, az egész szocialista történetre. Noha bizonyá-
ra egy másik történetet (is) hallottunk, hallhattunk 
volna.

Rézműves Melinda néprajzos és nyelvész, a cigány 
népi kultúra kutatója, Hodászról való, Sólya Mik-
lós Hodászáról, akinek görög katolikus cigány 
gyülekezete csak érintőlegesen kerül szóba, noha 
rendkívüli szerepe a helyi cigány közösség világ-
háború utáni életében (fél évszázadon át) tudható, 
bár nem köztudott. Rézműves Melinda édesany-
ja, talán az egyetlen civil alapítású cigány óvoda, 
a „madzagóvoda” alapítója, kántora volt az espe-
resnek. Két szép legenda. Alighanem egy tőről fa-
kadnak. S Rézműves Melinda sorsára mindketten 
döntő befolyással lehettek.
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Dr. Szirtesi Zoltán kiskundorozsmai körzeti orvos 
élettörténete Farkas Tiboréval együtt arról tanús-
kodik, hogy a szülők, nagyszülők nemzedékében 
felemelkedett cigány családok gyermekei, unokái 
a felhalmozódott társadalmi tőkét sikerrel haszno-
síthatták a saját javukra, rendszerektől függetle-
nül. Szirtesi doktor cigány közéleti dolgokról elég 
nyersen fogalmaz „zavar, hogy a hatalom nem haj-
landó tárgyalni, csak iskolázatlan cigányokkal”. 
Olyannyira, hogy orvosi pályájának éthosza, hogy 
a cigány körzetet elkötelezetten magára vállalta, 
csak oldja, de meg nem szünteti a gyanút, hogy a 
nagyszülői kasztszerű öntudatot (amihez a cigány 
cseléd hozzáért, az már nem volt megehető), ne te-
kintsük egészen múlttá lettnek.

Cigány körzetben (is) vitt orvosi praxisa tanul-
ságai nem kerültek szóba.

Ahogy Farkas Zoltánnál, s a továbbiak közül is 
több esetben, a doktor úrnál is, akinek vigyáznia 
kellett, hogy ne nézze le egyetemista diáktársait, 
jobb helyzete miatt, előkerül egy-egy cigányozós 
történet, többnyire egyenes idézetben, ami meg-
nyugtatóan hathat, ha az ember a rasszista aka-
dályok nélkül kibontakozó életpályákról olvasva 
már-már azt hinné, ez nem is az a cigánygyűlölő 
ország, aminek látni kellene. Szirtesi doktor példá-
ul egy furcsa bűnüggyel áll elő, melyben az idegen 
lovat is szeretettel befogadó cigány emberek keve-
rednek lólopás gyanújába. (A doktor úr amúgy, 
maga is kéri a cigány betegeit, hogy ne lopjanak, 
ne hozzanak rá szégyent.) Még a Szabad Európá-
nak is foglalkoznia kellett az üggyel.

Karcagi Éva egy pesti gyermekvédelmi szolgálat ve-
zetője. Szülei, nagyszülei, saját életútja jellegzetesen 
asszimilációs történet, vegyes házasságok, iskoláz-
tatás, kevés gyermek, de mintha ezt szégyellnie kel-
lene. Munkájába már kicsit „belesüppedt”, váltáson 
gondolkodik, de hogy miért is unja(?) a családjukat 
elvesztő, családjukból kikerülő cigány (és nem ci-
gány) gyerekek sorsának intézését, az nem derül ki. 
Hiszen már középiskolásként arról álmodott, hogy 
nehéz sorsú gyerekeknek segítsen. Úgy érzi, a ci-
gány gyerekek gyengébben teljesítenek ma, mint a 
nyolcvanas években, de furcsa, hogy az iskoláztatási 
támogatás megvonását úgy említi, mint ami súlyos-
bít a helyzeten, holott épp a helyzet kezelésére kita-
lált eszköz. (Ami aztán vagy hatékony, vagy sem.)

Tóth József gáborjáni református lelkész, lelkészi 
megbízatásának meghiúsulását két ízben is cigány-
ságának tudja be. Mintha egy presbitérium részé-
ről nem volna természetes, hogy ezt is mérlegre 

teszi. Azt, hogy lelkészi pályája voltaképp zavar-
talanul alakulhatott, hogy cigány fi atalemberként 
csaták és ütközetek nélkül járhatta végig az útját a 
lelkészi hivatáshoz, noha a vallás, a hit a legbenső 
bizalom világa, személyes sorsát kitüntetett jelen-
tőségűvé avatja.

Az azonban érthetetlen (bár másfelől megma-
gyarázza, mi is lehet a baj, miért nem jutunk egyről 
a kettőre), hogy egy lelkész, aki kifejezetten törő-
dik a cigány hívekkel, noha cigány (mivel ez egy-
általán nem magától értetődő), miért nem kap meg 
minden támogatást, ami kellene próbálkozásai 
működtetéséhez? Nem ez volna a „roma évtized”? 
Nem ez volna a felzárkóztatás? Az igazi kísérlet?

Varga Erika ruhatervező és ötvös, a Romani Design 
kitalálója azt hangsúlyozza többször is, hogy a ro-
mákkal szembeni idegenkedésnek a romák nem 
ismerése az alapja. Azt gondolom, hogy nem té-
veszthetjük meg ezzel magunkat. A romáktól való 
idegenkedés ma sokkal inkább fakad a romák és 
nem romák konfl iktusaiból, a konfl iktusok hírei-
ből, mint a romák nem ismeréséből.

Varga Erika népes vándorkereskedő cigányok le-
származottja, neki magának még nincs gyermeke. 
Állandó tenni akarása, etnikai közössége kultúrájá-
nak a szeretete, tanulni vágyása, megértésre, meg-
békélésre törekvése messze van a magyarországi 
szegény cigányok világától, akiknek a roma viselet, 
szín és formakultúra, mint megőrizni való örök-
ség többnyire ma már idegen szándék. Persze, neki 
szurkolok, hogy ez az idegenség oldódjék, mert ha 
a romák valóban magukkal és kultúrájukkal törődő 
közösségekben élnének, vagy legalábbis kultúra és 
közösség iránt is elkötelezetten, azt hiszem, a romák 
és nem romák között is sokkal kevesebb volna a baj.

Nagy János bogádmindszenti polgármester történe-
te valahogy számomra kiragyog a többieké közül. 
’98 óta, negyedik ciklusát tölti már a település ve-
zetőjeként ormánsági falujában, mely szülőfaluja 
is egyúttal, pedig a falu lakosságának a többsé-
ge magyar. Igaz, a falu négyszázötven lakosából 
102-en vegyes házasságból születtek, vagyis itt az 
együttélésnek már nincs alternatívája. Jó volna is-
mernünk ennek a helyi történetnek minden elemét, 
még ha mesének is hatna, de bizonyára hatna.

„Szerettünk volna hasonlítani a szomszédok-
hoz” mondja arról a gyermekkori időszakról, ami-
kor a telepről a faluba költözött a szüleivel. A szom-
szédhoz, aki konyhakertet művelt, állatokat tartott. 
Talán ezen a szándékon, készségen, igyekezeten 
múlik minden. Hogy van-e tere, kap-e igazolást, 
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megerősítést. S akkor természetes lesz az is: „…még 
a nyolcvanas években is szégyen volt, hogy a gye-
rek ne járja ki az általánost, és utána ne végezzen 
valamit – a szülők szégyellték volna, hogy a gyerek 
olyan hülye, hogy még szakmája sincs.”

A polgármester úr ezt a tételét ugyan faluja ha-
tárain túlra is általánosítja, és bárcsak joggal tehet-
né. Mert akkor efféle lenne az eredmény: „Nálunk 
nincs elkülönülés. Nálunk ugyanannyi tovább ta-
nuló diplomás cigány gyerek van, mint a nem dip-
lomások között. Az előítéletesség általánosan nő, 
nálunk viszont nem.”

(A házi állattartás, a háztáji gazdálkodás a 
könyv több szereplője családjának a múltjában is 
szóba került. Valószínűleg ez egyike a kulcskérdé-
seknek. Az állattartás, a földművelés egyszer már 
megfordította az emberiség sorsát, talán arra is 
képes volna, hogy egy nyomorúságos helyzetben 
levő, többségében vidéken, szántók, erdők, legelők 
közelségében élő szegénységnek a kapaszkodója 
legyen. Ez volna az igazi társadalompedagógia.)

Orsós Zsuzsanna fi atal biológus, genetikával fogla-
kozik, annak a titka, hogy neki miként sikerült a 
felemelkedés, az is alighanem ennyire mélyen van, 
valami genetikai szerencse, akadálya ugyan nem 
volt előrejutásának, hiszen a családja igazából nem 
akadályozta, az iskola meg segítette, de ez még-
is ritkán elég. Hiszen mélyről jött, s testvérei nem 
tudtak vele haladni. A „nehézségekkel való meg-
birkózás, a nem lankadó szorgalom, a ránk rótt kö-
telességek maradéktalan teljesítése”, ami Závada 
szerint jellemzik őt, ritka tulajdonságok, generáci-
ók kuporgatják össze az efféle lelki vagyont, vagy 
valami csoda adódhat, bár ha nem dolgozik Orsós 
Zsuzsa mindkét szülője élethossziglan, akkor talán 
ez a csoda sem lett volna elég.

Baranyi Béla kőműves kisvállalkozó, sikeres, jól él, 
nagy fekete autója van, arany karkötőt hord, eléggé 
elutasító a csóró cigányokkal szemben, a mellékelt 
családi képei gondtalan nyaralásokról tudósítanak. 
Závada bemutatója kevés ahhoz, hogy megítéljük, 
rábízhatnánk-e a házunk építését vagy sem. Még 
faggatni kellett volna tovább. (Annál is inkább, 
mert a kötet bevezetője remek emberekről beszélt, 
példaképekről. Efféle minősítéseket azonban a si-
ker, az érvényesülés nem garantál, kell hozzá még 
valami más is. Ebben a másban volt bennem ta-
nácstalanság másutt is a könyvben.)

Balogh Katesz táncosról, a fi atalon elhunyt híres 
cigány táncos, Balogh Béla lányáról olvasva külö-

nösen disszonánsakká váltak Závada szavai a be-
vezetőből, hogy milyen méltósága és szépsége van 
a portrék hőseinél a cigány identitás vállalásának. 
A táncban talán igen, meglehet, de a szavakból 
aligha ez tükröződik, Balogh Katesz szerint a roma 
és a magyar világ ég és föld, a roma világ szabad és 
jókedvű, „a többség be akar zárni, ezt érzem, meg 
egy kicsit az elnyomást. Mert a miénk, hiába egy 
zárt világ, mégis nyitottabbak vagyunk a többség 
felé, mint ők – nemcsak hogy felénk, hanem min-
denki felé. Úgy érzem, hogy be akarnak szippanta-
ni, hogy legyek ugyanolyan, mint ők. De én az erős 
identitásomat nem hagyom el, még ha megölnek 
sem.” Nem tudom, van-e fenyegetve olyannyira 
roma identitása Balogh Katesznek, hogy életével 
kelljen helyt állnia érte, mindenesetre táncának, 
mint ahogy a roma kultúrának is többségében az 
a magyar közönség a fogyasztója, amelyik szerinte 
zárt, rosszkedvű és be akarja szippantani. Ugyan-
akkor nem cigány férjet választott magának, azzal 
a tréfás indoklással, hogy remek szakács, miköz-
ben állandó készenlétben él, hogy „ha menni (úgy 
értve, hogy menekülni – TG) kell, akkor hogyan 
és hova”. Sokféleképp lehetne jellemezni ezt a vi-
szonyt magyarsághoz, cigánysághoz, csak éppen 
szépnek és méltósággal telinek nem látom.

Orsós János Waldorf tanár, iskolaszervező, az is-
kolafenntartó buddhista Dzsaj Bhím Közösség el-
nöke, amikor éppen az Oktatási Minisztériumban 
dolgozott, egyik nővérének öt gyermekét – hogy el 
ne vegyék őket, akkora szegénységben éltek, majd 
rájuk omlott a tető –, gyámságába kellett fogadnia. 
(Bár innen valami hiányzik, mert a törvény szerint 
a szegénység magában nem lehet elégséges indok 
a gyermekek kiemelésére a családból.) Az utak 
elváltak, ugyanaz a család, ugyanaz a nevelés, 
ugyanaz a környezet. Alighanem a felelősséget is 
meg kell valamelyest osztani, nem lehet a felelős-
séget elhárítani a szegény felől pusztán a szegény-
sége miatt. (Nem szabad megtennünk vele.) Hogy 
a talpon maradtra se legyünk kénytelenek áttolni 
mindenestül, csak a boldogulása okán.

„A cigányság mifelénk úgy él, mint a harmadik 
világ szegényei” – jegyzi meg Orsós János, vádként 
fogalmazva a jellemzést. Talán azt kellene belát-
nunk, hogy a cigányság jelentős része Magyaror-
szágon (és a régiónkban mindenütt) egy harmadik 
világbeli (növekvő) szegény társadalomrész. Bizo-
nyára az indiai programhoz, ideológiához is éppen 
ezért fordultak Orsós Jánosék. Már egész iskolahá-
lózatuk van. Viszont az intézmények működésé-
ről, hogy miként birkóznak meg a magukra vállalt 
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feladattal, amire leginkább kíváncsiak lehetnénk, 
vagyis, hogy mit jelent ma Orsós Jánosnak lenni 
igazán, nem esett szó.

Mohácsi Erzsébet jogvédő, pedagógus, a napi hírek 
rendszeres szereplője, ahogy néhány éve még nő-
vére is az volt, ők ketten egy markáns cigány po-
litika, az iskolai szegregáció elleni harc jelképeivé 
váltak. Furcsa történet az övék, az Ártánd közeli 
Bedő faluból a Mohácsi és Daróczi család gyerekei-
ből a cigány közélet jeles szereplői egész köre jött. 
A szülőknél ugyancsak a kert és az állattartás, mint 
másutt is, de ezen túl igazán semmi megfogható 
különbség, alighanem a család, a barátok, a roko-
nok olyan emelkedő rajjá váltak, olyan erőssé vált 
a változás élménye, lendülete, akarata, hogy ez a 
lendület még a szülőket is a fővárosba repítette. 
Különös, hogy erről a bedői történetről nincsenek 
részletek, pedig itt minden apróság fontos lehet.

Különös, hogy Bedő felé nincs visszafelé út (leg-
alábbis nem esett róla szó), különös, hogy mintha 
saját személyes történetük tanulsága felett átsiklot-
tak volna, hogy egy gyermeknek a családdal együtt 
a legkönnyebb, és akkor más nem is számít iga-
zán, akkor az akadály sem akadály, a hátrányból is 
előny lehet. Valóban lehetőségeket teremt-e a kény-
szerintegráció? Tudjuk, a kalapács és az üllő (a Mo-
hácsi lányok önjellemzése) közt valóban sikerült a 
magyar társadalom megmerevedő, torzuló struk-
túráit rombolni. És aztán? Alakult-e, erősödött-e 
formálódott-e valamiféle roma akarat, élmény, len-
dület az emelkedésre? (A bedői lányoknak mintha 
Bedő már messzebb lenne Budapestnél.)

Bársony Kata dokumentumfi lmes, Daróczi Ágnes 
lánya (ezért veszem őt előbbre, mint a könyv sze-
rinti sorrend, hiszen édesanyja révén ő is bedői) 
Mundi Romani címmel a világ cigányságáról készít 
fi lmeket, de Bedő felé mintha ő sem tájékozódna. 
Pedig ettől a visszatéréstől legalább annyit várhat-
nánk, mint amennyit a világban való tájékozódás 
során elért. Lehet, a sok fájdalmas kérdésre, melye-
ket fi lmjei felvetnek, éppen a Daróczi és a Mohácsi 
nagyszülőknél van a válasz. A családban immár 
negyvenegy értelmiségi van. Ez akkor egy újszerű 
értelmiségi klán, ez már a polgárosult roma jövő?

Szajkó Gyula ifjú főhadnagy történetének nincsenek 
különlegességei, a nagyapának mindig volt munka-
helye, beköltözött a faluba a cigánytelepről, az apa 
szakmát szerez, az unoka meg már egyetemet végez 
(hogy éppen katonait, ez is természetesen adódott), 
az elbeszélésből úgy tűnik, mindez csak a család 

és a fi ú igyekezetén múlt. Egy efféle szabvány eset 
(s társai a kötetből), még ha nem is gyakoriak, vala-
hogy nem igazolják a könyv emelkedettségét, mely 
a tételezett cigánygyűlölettel szemben fogalmazó-
dik. Nézzétek csak, ha hiszitek, ha nem, egy derék 
cigány katona! Egy főhadnagy, holott cigány! Ez 
mintha így tele volna kishitűséggel.

Dinók Henriett jogkutató, a kötet legfi atalabbja 
történetének az az érdekessége, hogy apja cigány 
származásának köszönhetően alighanem az át-
lag magyar diáknál sokkal könnyebb diákélete 
volt. Noha biztos családi hátteret tudhatott maga 
mögött, háromféle roma ösztöndíjat is kapott. 
A cigánysághoz, cigányságához a viszonyát a Ro-
maversitas programjai révén alakította ki. Hogy 
miben is állna ez a tanult cigányság, nem esett róla 
szó. A cigányok és a nem cigányok között olykor 
árkok vannak, olykor azonban a cigány és a nem 
cigány ugyanaz a személy (azon túl persze, hogy 
minden magyarországi cigány magyar is, min-
den további megszorítás nélkül, de ezt sem eről-
tetném), mint ahogy Dinók Henriett és mások is, 
ebben a kötetben is. Megbontják a cigány sort, amit 
tehát már csak miattuk sem kellett volna elfogadni, 
majd kiállítani, még kontrából sem.

Rostás Ottó rendőr zászlós, optimista alkat, dolga 
a pálya népszerűsítése a fi atalok között. 35 évesen 
egy kis szolgálati szobában lakik, nem is reméli, 
hogy lakáshoz juthat, ha csak nem kap szolgálati la-
kást. (Ahhoz meg nyilván család kellene, családhoz 
meg alighanem lakás.) Vagy az apja segít neki, aki 
sohasem segítette, a gazdag régiségkereskedő, aki-
nek valamiért nem kellettek az ikrek, Ottó és testvé-
re, a legkisebbek, ezért kerültek állami gondozásba. 
Hát így azért egy kicsit nehéz lehet a népszerűsítés.

Tudunk Rostás Ottó ikertestvéréről, Zsoltról. 
Tudjuk, amíg Ottó rendészeti szakközépiskolába 
került, Zsolt kárpitosnak állt. Aztán nem hallunk 
többet róla, nem tudjuk meg, mi lett vele, pedig az 
ikreknél mindig fontos, mi van a másikkal.

Baranyi Mária rádiós, dokumentumfi lmes, tanár, 
aki kitört „nehéz sorsa determinációiból”, ahogy 
Závada Pál fogalmaz, vagyis apja alkoholizmusa, 
és apja családjának anyjukat elutasító magatartása 
ellenére, anyja küzdelmes önfeláldozásának, majd 
iskolái segítségének köszönhetően ápolónői szak-
mát szerzett, végül alkotó értelmiségivé vált. Vizs-
ga- dokumentumfi lmje „egy hajléktalan hátterű 
kislányról szól, akit azért akartak fogyatékosnak 
minősíttetni és eltávolítani egy elit iskolából, mert 
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roma.” A fi lm bizonyára nem volt ennyire hitelte-
lenül leegyszerűsítő, mint ez az összefoglaló mon-
dat (ami azért sem mindegy, hiszen a fi lmjének 
köszönhetően indíthatott rögtön kurzust a Wesley 
János Főiskolán), de akkor is megmarad a kérdés, 
hogy vállalja-e azóta már a saját sorsával, családja 
sorsával való szembenézést? (Hiszen az a legrit-
kább helyzet, amikor valaki, akár roma, akár nem, 
már semmit nem tehet magáért.)

Olvasva immár a sokadik cigány történetet, és nyil-
ván semmiféle cigányellenesség nem volt szemér-
mesen elhallgatva, amivel hőseinknek meg kellett 
küzdeniük, az látszik, hogy az egyéni felemelke-
dést a társadalmi diszkrimináció olykor nehezítet-
te ugyan, de a családi erőforrás: anyagi, morális, 
mentális, kulturális, voltaképp bármelyiknek akár 
a töredéke is, lehetővé tette a megkapaszkodást, 
a felemelkedést. Ebből arra következtethetünk, 
hogy a társadalomtörténeti dráma mellett (melyről 
olyan sok szó esik), mely a nagy átalakulás vesz-
tesei közt jelölte ki a romák többségének a helyét, 
a cigány társadalom belső válsága, a családok so-
kaságának a belső problémái, tehetetlensége, erőt-
lensége, önfeladása, téves vagy éppen hiányzó 
stratégiája is okozta azt az összeomlást, melyet ma 
látunk. (S a cigány családok belső problémáiról ke-
vés szó esik. Mintha puszta következmény volna. 
Holott állapotáért a közvetlen felelősség jelentős 
része nem áthárítható. Épp úgy, ahogy pl. az ön-
pusztító egykét sem róhatjuk fel kizárólag a nagy-
birtok számlájára.) Ami nem pusztán történelemi, 
illetve méltányosságbeli kérdés, noha az is, hanem 
a válság megértésének feltétele.

A bemutatott személyek közé három közismert 
muzsikus került, Szalai Antal, aki negyven éven át 
volt a Honvéd Együttes prímása, Oláh Kálmán, a ki-
váló jazz zongorista, valamint Farkas Róbert hege-
dűs, aki legutóbb a Budapest Bár nevű együttessel 
aratott sikereket. Róluk külön most nem lesz szó. 
Közös sorsuk jellemzéseként azonban talán nem 
árt hangsúlyozni, hogy mindhárman, s rajtuk kí-
vül még nagyon sokan, sok száz család folytatja 
a magyar zenész cigány örökséget. Ez kétségte-
lenül a legjelentősebb társadalmi tőke, melyet a 
cigány-magyar együttélés során a cigány társada-
lom egy jelentős rétege felhalmozott. Ha a szemé-
lyes kiválóságok sorát nézzük, mintha nem is sá-
fárkodtunk volna rosszul ezzel az örökséggel. Ha 
azonban hajdani muzsikus családok sokaságának 
a leszakadását nézzük, akkor mégis történt valami 
nehezen orvosolható. Talán az is számított volna 

valamit, s még nem biztos, hogy késő, ha a Mátyás 
tér és környéke, ahonnan annyi kiváló tehetség ke-
rült ki, ma nem volna annyira csendes.

Sohonyai Péter zenekarszállítónak cigánysága miatt 
fájdalmas megpróbáltatásokat kellett kiállnia a ke-
lenföldi szakközépiskolában, ahol egy szélsőséges 
diákcsoport miatt állandó félelemben élt. Megta-
pasztalta a munkavállalásnál is a diszkriminációt. 
Volt azonban kiút, tanárai védték, ahogy tudták, 
s végül talált munkahelyet is, ahol befogadták, 
ahol elfogadták. Néhány évvel későbbi, huszon-
öt éves kori helyzetét így jellemzi: „soha nem volt 
cigány barátnőm”, vagyis magától értetődően ala-
kultak kapcsolatai nem cigány lányokkal. (Talán 
kompenzáció volt, mindenesetre lehetséges volt.) 
A zenész cigány családi örökség, noha nem tanult 
zenét, mégis sokat jelentett számára is, emberi tar-
tásának kialakulásától egészen odáig, hogy végül 
mégis csak a zene szolgálatánál kötött ki.

Szalóki Ági énekes sajátos helyet foglal el a bemuta-
tottak között, az ő tehetsége és egyedisége aligha-
nem mindazokból a forrásokból táplálkozik, me-
lyekből szülei révén az örökségét kapta. Cigány, 
magyar, sváb, zsidó örökséggel gazdálkodhat, ze-
nében, nyitottságban, kezdeményezőkedvben, mu-
zikalitásban. Ez az áldott örökség azonban egyúttal 
elátkozott is, hiszen cigány édesanyja jeles liberális 
közéleti személyiség, nem cigány édesapja pedig 
nagy kulturáltságú, jobboldali elkötelezettségű kö-
zépiskolai tanár. A szülők természetesen elváltak 
már, viszont az énekesnő nem válhat el saját ma-
gától. A társadalmi skizofréniát, melyet a két gon-
dolkodásmód viszonya a fejünkre hozott, neki ma-
gának kell magában kezelnie, ha nem őrlődni, nem 
elfojtani, hanem énekelni és feloldani akar. Szükség-
képpeni lett tehát a távolságtartása az anyai és az 
apai elfogultságoktól egyaránt. Hogy miért csak az 
apának kellene feldolgoznia a magyarság kibeszé-
letlen lelki betegségeit, az anyának a magáét miért 
nem, megkérdeztem volna Závada helyében. Hi-
szen egy ideje már eléggé nyilvánvaló, hogy a lel-
ki-szellemi traumák, ha természetesen különböznek 
is a liberális és a nemzeti oldalon, de mindkét félnél 
eléggé súlyosak. (S ez csak az ideológiai vetület, de 
a cigány, magyar, sváb, zsidó örökségben egyaránt 
van bőven közösségi trauma.) Ugyanakkor ebben a 
félbehagyott diagnózisban talán nem is az énekes-
nő, hanem a szerkesztő úr a ludas, hiszen Ágnes 
utal rá, hogy anyja fontos és okos barátaival sem 
tud mit kezdeni. Nemcsak az apja nézeteivel voltak 
gondjai. A részletek elmaradtak itt is. Pedig talán 
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neki is segített volna, ha végigmondhatja, és nekünk 
is szükségünk lett volna rá.

Jónás Tamás író életének megrázkódtatásai az Álla-
mi Árvácskáé és sorsa József Attilai. (Ahogy maga 
jellemzi önmagát.) De félek ilyesmiről beszélni. Az 
ő esetében különösen zavaró volt a bemutatásokra 
kitalált szerkesztői sablon, szűk is, merev is, annak 
ellenére is, hogy ez esetben az összefoglalások he-
lyett inkább idézetek füzére volt a bemutatás. Ebben 
az expressz változatában túlságosan intimnek érez-
tem, kétségeim voltak, hogy az elmondottakat Jónás 
Tamás tényleg meg akarta-e osztani velem, az olva-
sóval. Ahhoz, hogy ne feszélyező kitárulkozásként 
olvassam a szavait, időt kellett volna hagyni rá, hogy 
végigmondhassa, kibeszélhesse személyes keserve-
it, talán kellett volna az író tekintete a sorok közül, 
mely a töredezettség miatt kivehetetlen maradt.

„A tanáraimat – ahogy a cigányok – én is ellen-
ségeimnek tekintettem, ők mégis okosan viselked-
tek, olyan feltételeket teremtettek, amelyek engem 
inspiráltak.” Fájdalmas ezt a mondatot olvasnia 
egy tanárnak, mert nem tud ellentmondani, mert a 
cigány gyerekek és az iskola nagy társadalmi drá-
mája nem utolsósorban épp emiatt alakul olyan 
rosszul. S ha még legalább az okos viselkedésnek 
ismernénk mindannyian a fogásait, s ha nem há-
rulna az ellenségességért is eleve és magától ér-
tetődően a tanárokra a vád! De még akkor is hol 
tartanánk? Ahogy az iskola nem adhatott elegendő 
segítséget Jónás Tamásnak élete gondjaira, ugyan-
ez áll a nehéz sorsú cigány fi atalok sokaságára is.

Másfelől pedig mégis csak ellent kell mondani, 
vagy legalábbis vissza kellett volna kérdezni, miért 
ellenség a tanár? Hogyan is alakult ez? Szabad-e 
általánosítani? Tényleg ezt mondja minden őszinte 
cigány ember? Hiszen a kötet többi szereplői több-
nyire szerették az iskoláikat, ragaszkodtak a taná-
raikhoz. Vagy talán épp ez a választóvonal?

Danis Lídia színésznőnél éppúgy nem láttam a 
roma identitás vállalásának szépségét, büszke 
öntudatát, ahogy a könyv több más hősénél sem 
igazán, roma öntudata csupa szorongás, seb, 
riadtság. Miféle emlék az, amit első szavalóver-
senyéről őriz, hogy ott a szőkének kellett nyer-
nie, vele, a mackóba öltözött cigánnyal szemben? 
Hogy-hogy nem mosolyog már, végzett, sikeres 
színésznőként gyermekkori félelmén, előítéletén? 
Miért nem ámul inkább azon, hogy rendesen fel 
sem volt öltözve, mégsem csúfolta, küldte el senki, 
elmondhatta ő is a verset, s ha minden riadtságát 
belekalkulálja, talán nem is szólhatott az a vers ak-

kor még olyan szépen, felszabadultan, mint ahogy 
belül hallotta. Hogy-hogy még mindig őrzi és me-
lengeti a sérelmét, fájdalmát? Még ha éppen talán 
tényleg jobb is volt annál a szőke lánynál? Meny-
nyire objektív az ilyesmi? Miközben épp az isko-
lai tanárának kitüntető fi gyelme segítette aztán a 
pályára rátalálnia. Miféle mérleg ez?

„Egyrészt tizenhat éves suttyók megkergetnek a 
villamoson, másrészt viszont a teknővájó szegény 
ember engem úri cigánynak tart, és lenéz.” Nem 
lehet, hogy képzelt rémségek ezek? – kérdezném 
Danis Lídiát, s bizonyára belebonyolódnánk az 
identitás szövevényes ügyeibe.

(Bársony Katának könnyű „szelíd szavúan” „ma-
gabízó eltökéltséggel” „a világ szemébe mondani”, 
ki is ő, akár „angolul” is, csak hát ő dédelgetett ér-
telmiségi gyermek volt, remek iskolákkal. Megle-
het azonban, még az ő identitása sem olyan köny-
nyed, mint a látszat szerint, hiszen édesapja zsidó 
származású, zsidó identitásáról, zsidó örökségéről 
még sem esett szó.)

Ami pedig a mottót illeti, az Szalai Antal bemuta-
tásának a csattanója, hogy tehát eltelt egy zenész 
élet minden diszkrimináció, cigány sérelem nélkül, 
de ma már az éjszakai utca is veszélyes egy cigány 
számára. Noha egyetlen ilyesféle atrocitásra sem 
emlékszem a sajtóból, s ha neki lettek volna szemé-
lyes tapasztalatai, biztosan említette volna őket, de 
hát a félelmet sokszor előbb megtanuljuk, mielőtt 
félnénk. Így van ez, úgy látszik, nemcsak a magya-
rokkal, hanem a cigányokkal is.

*
A kötetet azért csak bevittem a diákjaimnak, 
a portrékat kíváncsian nézegették, ezek a majd 
egész emberalakos színes felvételek jól kibeszél-
hetőek voltak a külsőségekre különösen érzékeny 
diákjaimmal, a névrokonságoknak nagyon örültek, 
az életutakkal kapcsolatos információim azonban, 
bárhogy igyekeztem, kicsit vérszegények lettek, 
a helyzethez illő szövegrészeket nem tudtam mel-
lékelni, nem tudtam idézni, kiemelni.

(Az utolsó mondat legyen Csalog Zsolté, akinek 
voltak remek cigány portréi, ha olvastuk volna őket, 
talán nem itt tartanánk, az amerikai spiritusznál. 
Annyira nem ott tartunk, ahol tartanunk kellene, 
s talán tarthatnánk is, hogy Csalogot olvasni mintha 
még nehezebb is volna ma, mint annak idején.)
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