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CIGÁNYOK
ANDORNAKTALYA-FELSÖ: PUSOMAI CSALÁD
A levélírás nekem sem kenyerem. Most mégis szívesen írok majd M.
Gy.-nek.
örülök, hogy megint jót tett a cigányokkal. Örülök, hogy Hermin
néni
„nagy ügye" megoldódott. ' (Már amennyire!)
Hogy mi lesz ezután velük meg a többi, szerencsétlen sorsú
cigánnyal?
Az ezután következő évek csak többet hozhatnak, mint az elmúlt
huszonöt.
Rendezgetem jegyzeteimet, itt fekszenek előttem M. Gy. hozzám írott
levelei.
Azt írja Bari Károly: „Cigánysors vöröslő
mámora"...
Tart még.
Íme egy illusztráció.
1970.' április 4.
Egértől Aridornaktálya-felsőig 1 Ft 10 a jegy ára. Erőtlein vonatEütty. Kiszállunk,
és ráérősen megyünk a cigánytelep felé. M. Gy. egri ciganista, az itteni cigányok
„jóistene" a vezetőm. Elmondom, hogy a televíziónak csináljuk többedmagammal
ezt a dokumentumfilmet. Cigány okról.
Feketébe öltözött, vasárnapos parasztaszonyokkal találkozunk, bandukolnak a
templom felé. Imakönyves kezükben ott a fehér zsebkendő is. Aztán • domboldalon
kaptatunk fel. — A barlanglakások legtöbbjében még laknak. — Az egyiken fölirait:
Danfcó sor 1. Legalább harminc cigánytelepen láttam ugyanígy. Cigány sort csak
Dankóról neveznek el nálunk. Van itt vagy 10—15 vályogviskó is. Jó néhány m á r
üresen áll. Kormos sziklafalak jelzik, 'hogy nemrég itt emberek melegedtek -tűznél.
Szerteszéjjel rongyok száradnak kiteregetve a . napon. Pillanatok alatt mosdatlan,
rongyos kis cigánygyerekek vesznek körül bennünket, és szótlanul követnek. Minduntalan ú j a k csatlakoznak 'hozzájuk, a földből teremnek élő, valami nemes öntudatfélével riszálnak utánunk..
Itt mindenki tudja, hogy a Pusomadékhoz jövünk: ö k itt a híres, cigányok, Angliából, Franciaországból, Németországból is jártak náluk. Ajándékot is osztogattak.
— Képzelheted — mondja M, Gy. —, hogy milyen árigyek r á j u k a többiek.
A Pusomai-házban együtt a rokonság. Idősek, unokák. Lekezelünk a házból előjövő nagyszülőkkel, és kiderül, 'hogy,itt csak ők ketten t u d j á k a cigányköszöntést.
A fiatalok nem beszélik a nyelvet, legföljebb néhány dal szövegét tudják, meg
e g y k é t szót.
Elmondjuk, hogy miért jöttünk, és nem 'lepődnek meg. Egyáltalán nem látszanak
„bennszülötteknek", pedig nagy itt á nyomor. Így aztán nem is teszek magamnak
szemrehányást, az otthonfelejtett ajándékok miatt. De mit is hozhattam volna —
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gondolom —, hamisgyöngyöt vagy üvegtükröket? Alig meredt szé.i.¡elnézni. Aztánmagam is elpufogtatdk néhány frázist, hogy „milyen sok érdekeset hallottam róluk",
és látom, hogy tökéletesen mindegy nekik, de nem udvariatlanok. Mikor ¡barátorrr
közli velük, hogy én is cigány vagyok, nem árul el egyikőjük sem meglepetést. Megszoktam -már. Ez az é n legkisebb érvem, 'legrosszabb fegyverem ahhoz, hogy valamit,
is elérjek, én, egy „kikapaszkodott", a cigányok között. Ilyenkor ez mindig kevés ; .
vagy sok. Öt házból kerítenek elő két különböző széket, az egyikre kendő is kerül,
s máris énekelnek, táncolnak, pedig tudják, hogy mi nem fizetünk.
Egy fiatal cigányfiú kerül elő. Agyonmosott, foltozott -bő munkásnadrágban, zöldfehér tréningfelsőben feszeng. Jóképű, mint egy moziszínész. Hangot ad a gitáron,
magától tanult meg rajta — mint később megtudtam —, és most már ú j r a szól az.
ének, hol egyik, hol másik penderül középre. A gitáros mögött némán ácsorog fiatal
felesége, nagyon cigányosnak látszik. Alighanem az i f j ú f é r j ilyenkor szégyelli is.
Nézzük őket. Ök továbbra sem törődnek velünk, a nagymama Hermin néni viszi aprímet, pergeti a tizenhatodokat, és mellette énekel a menye meg a nagyon szépi
15 éves lányunokája.
Táncolnak és énekelnek a családtagok, a fiú, aki Egerben lakik, a kisebbik, meg;
a Gyuri is, homlokára húzott svájcisapkában, valamelyik Pusomai lánynak balkézről
született fia. Ócska munkásbakancsok, rúgják arcunkba a nedves földet, hallatlanvirtuozitással. Az öregebbje hamarabb ¡belefáradt, de Hermin néni, sovány kis.
cigányasszony, híres nótafa, csak most lép ki cipőjéből, és harisnyás lábával fiatalokat megszégyenítő táncba kezd. Az öreg Pusomai, aki viszont híres lócsiszár és.
fúrócsánáló volt, az egész világon ismerik már, csak nálunk nem, öregesein és nagyon
előkelően lendül utána. Nemrég jött ki a kórházból, mint megtudtam, Hermin n é n i
is beteg volt, majdnem elvitte az agyvérzés.
Hátam mögött -táskarádiózene erősödik föl. Fiatal, 13—14 éves, elegáns pizsama^
kosztümben feszítő kislány, középen elválasztott hajjal, no -meg egy ugyanolyan-:
korú legényke táncára fordulunk meg. Divatosan táncolnak. Aztán apró gyerekek,
kapnak kedvet, mosdatlanok és piszkosak, az egyik középre totyog, illegetni kezdi
magát, orra ezüstösien csillag. Az anyja, 16 éves ha lehet, utánaszalad, felkapja és;
hangosan cuppogtat piros arcocskajára. Egyre több menyecske áll bennünket körül,,
mindegyik gyereket tart karjában. Közülük néhányan szoptatnak is, és nekem
eszembe jut az agyoncsépelt pesti kalauzos vicc. Az egyik olyan mint a Szűzanya..
S2őke és fehérképű — mint Filippo Láppi madonnái, de ez még szeplős, is. Az ajtóban fiatal, kipirosított képű, kihúzott szemöldökű lányka áll, állapotos. Láthatóan?
büszke előrefeszülő orkándzsekijére. Piros kordcowboy nadrágban nagyon fekete,,
szinte -maláj kinézetű fiú áll, és csendesen, szemérmesen udvarolgat neki. Biztosvagyok benne, hogy nem a férje. Ki tudja, melyik egri fiútól kapja, ajándékba. ma-jd:
a -gyereket? De meg kell mondjam, sohasem láttam még cigányfiatalokat csókolózni,
ez a f a j t a nagyon szemérmes.
Aztán addig kérlelnek, míg a jó szóra bemegyünk a házba. Egyetlen, döngölt
padlójú szoba. Három priccs, a főhelyen egy kimustrált tükör. Látszik, hogy ez aszoba dísze. Ócska kályhasparhelt, alumínium fazékban piros, zsíros tésztaleves b u gyog. . A viaszospapírral terített asztalon nagy barna kenyérdarabok. Az egyik ágyfélén két idősebb cigány ül, kalapban, sapkában. Komótosan köszöntenek bennünket, aztán megindul a -társalgás. A kintiek szétszélednek, és a szomszéd bámészkodók r a j a eltűnik a sövény mögött. Idebent fülledt a levegő. Meztelen cigánygyerekek kandikálnak ki a dunyha alól, aztán minden további nélkül lábunkon lovagolnak, s az egyik odapisil a cipőmre. -Kérdően nézek M.-re. — Hagyd el — mondja-.
—, velem több is megesett már. Nevetünk.
Ezek idebenn panaszkodnak: „60 forintot fizetünk családonként a parasztoknak,,
mert engednek vizet hozni a kútjukból. Hatvan forintot!" — mondja az öreg Pu43t.

somai. „De sokszor azt se engedik. Tegnap is az egyik unokám a falut j á r t a össze
egy vödörrel." — Rádiónk sincs, villanyunk sincs, mert a tanács nem a k a r j a b e vezetni — (hallom, isten tudja 'hányadszor, hányadik (helyen. — Ejnye, épp most
adtam el a televíziót, most hogy nézzük meg m a j d magunkat? — m o n d j a tüntetően
•az a Busomai, aki bent lakik Egerben. — Majd (megnézzük az iskolában. — Szólunk
K. t a n á r úrnak. — K. tanár ú r beverte a táblába a fejemet, m e r t hosszú volt a
h a j a m — mondja izgalommal a szép (kis unoka. — Jaj, ne beszélj m á r t e — inti le
•az egyik cigányasszony. (Azt mondják róla, hogy állandóan bicskával jár, tudósít M.)
A cigányasszony folytatja: — inkább azt tessék meghallgatni, hogy a múltkor is
elment ez a három kislány fát szedni az erdőbe, a paraszt meg megállította őket.
Azt mondja, ad nekik egy pohár bort meg f á t is, utána meg bevitte őket a csűrbe.
Az anyjuk istenit a vérüknek, ezek meg b e is mentek. Aztán ekkora fát adott ni!
— mutat alsó k a r j á r a — és amikor jöttek haza, m á r az úton utolérte őket a rendőr•dzsipp. Hát az a sült paraszt — mondja a cigányasszony — az büntetlenül csinálhat ilyet? Bevitték a cigánylányokat 'a rendőrségre? Ezér' szeressük mink a (magyarokat? — A főszereplő cigánylányok minden különösebb érzelemnyilvánítás nélkül
tűrik a „pletykát".
Hermin néni közbevág: — Hogy van a kisasszonyka? — kérdi M.-től — nem
"beteg tán? Hát képzelje M. úr. ínég mindig t a r t a vonatügy. Már Egerbe ¡nem is
vállalták el a följelentést. Most Hatvanba ment fel a gázsó. Jaj, csak ezt a fiamat
sajnálom én, ennek még sose volt baja a rendőrrel — rimánkodik Hermin néni.
.'Szokásos cigány probléma.
Nem ibírom hallgatni tovább. Kimegyek a ház elé. Földitta vérfolt v a n a l á b a m
•alatt. Nem csirkevér ez! Menyecske tentézteti hasán kisgyerekét, közben beszélget a
visszászállingózókkal. Odalépek, megsüvegelem a kicsit: — Sokáig élj! — mondom,
és a cigányok nagyon hangosan és nagyon komolyan megköszönik. Most pillantanak
egymásra úgy először — (mióta köztük vagyok —, hogy látom, ez nekem szól, ez
rólam szóL Érzem, hogy zavaromba belepirulok.
— Hát m a j d jövünk, előtte küldök táviratot — mondom. Táncolni kell, meg
'énekelni a tv-ben.
— Ilyen rossz bakancsban nem lehet szépen — m o n d j a az egyik Pusomai.
— Hát m a j d hozunk csizmát — ígérem, és m á r érzem, (hogy végképp n e m állok
meg magam előtt ekkora hazugság után.
— Negyvenegyeset — vágja r á a kis cigányember.
(Dehogyis szépítem én ezt a dokumentumfilmet!)
Most egy gyerek szalad ki az egyik putriból. Rossz zseblámpával törtet felém,
büszkén áll meg előttem, kidüllesztett 'hasa alatt leendő férfiassága kandikál. Ügy
tesz, mintha r á m világítana. Süt a nap.
Sietősen megyünk az állomás fele. A misének vége, a kisuvickolt, nagykendős
öregasszonyok á j latosan imbolyognak hazafelé a templomból. Nem is tudóim, hogy
is vagyok én most m á r ezzel, az én 'magyarságommal meg cigányságommal — m o n dom M.-nek. — Most kezdem sajnálni igazan lezsket is! Úristen! Micsoda nyomor!
Hermin . néni most utcaseprő Egerben. 850 forintot keres. Huszonhatszor volt
börtönben, összesen 17 évet. Utoljára három szőlőkarót lopott, hogy befűtsün, m e r t
tudta, hogy kihozom hozzájuk aznap délután Mr. Donaldot — kezdi 'lassan mesélni
M. — Különben az egész Pusomai család ült már. Csak még ez nem, akivel a vonatos dolog történt. Pedig ennek is volt a múltkor egy afférja. Azt mondta neki
valaki a mozipénztárnál, takarodj innen büdös cigány, n e m bírom a szagodat. Szerencsére nem lett komolyabb b a j belőle. Akkoriban ugyanis ő volt a cigánykép viselő
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a tanácsban. Most a K. tanár. Látom M.-en, hogy dühös. Én meg saját sírhatnékom tudatában, olyan filmszerűnek érzem magam, jól öltözött városi mivoltomban,
hogy m e g . sem lep, amikor a lélekharang gyorsabb ütemben váltja föl az eddig
unalmasan kongó nagyharangot. M. kiköp mellettem.
1970. május 3-án levelet

kaptam

M.-től: .

„Kedves G é z a . . .
. . . lehet, hogy mimé jönnétek felvenni a műsort, az egész családot becsukják,
az öreg, ¡beteg Pusomai kivételével. Megírom, hogy mi történt. Nem szívesen teszem,
mert. felmegy a vércukrom a tehetetlen dühtől. No lásd: Pusomai Aladárné (Csíki
Hermina) a ihíres énekes, fia Pusomai Aladár (az ifjabb Pusomai), valamint az i f j ú
Pusomai felesége vonattal utaztak Egerből Andornaktálya-felsőme. Amikor a vonat
lelassított, le akartak szállni, de az ajtónál egy 22—24 év körüli fiatal huligán ácsorgott, és nem vette tudomásul Pusamaiék készülődését. I f j ú Pusomai Aladár odalépett
hozzá, és kérte, hogy nyissa ki az ajtót. A válasz: Kinek, t e majom? A vonat közben megállt. I f j ú Pusomainé (Csóka Matild) odalépett a fiatalemberhez és ellökte az
ajtótól. A huligán ekkor rúgta lábélen Matildot. I f j ú Pusomai megragadta a fiatalember kabátját, odanyomta az ajtóhoz, szidalmazta, de nem ütötte meg mindezek
ellenére. A kalauz (alaposan ittas volt) ekkor avatkozott közbe. Lerántotta Matildot
a vonatról úgy, hogy mind a ketten elestek. Matild a rántástól, a kalauz pedig a
részegségétől. Matild a kalauzt nem ütötte meg, az mégis lyukasztójával mellbe
vágta. Csíki Hermina a kalauz leesett kalucsndjával ekkor ütött r á a kalauzra. I f j ú
Pusomai Aladár felsegítette feleségét és gyermekét (Matilddal volt kisebb fia. is),
anyjának pedig megfogta a kezét, hogy ne üssön a kalauzra, m a j d eltávozták a
színhelyről, ugyanis a fiatalember, a felpaprikázott kalauz és egy-két szajkó rettenetes „büdös, rohadt cigány"-ozásba kezdett. Ez a történet vége: a kalauz feljelen- .
tette őket 'hatóság elleni erőszak címén. Egerben nem foglalkoztak vele, de a pacák
Hatvanban foganatosította feljelentését. Mármost mi lesz, ha neki adnak igazat.
Csíki Hermina hasonló ügyek miatt már többször volt büntetve. Az egész családra
ő keresett. Az ura, Pusomai Aladár, érszűkülete miatt munkaképtelen, ők tartják az
unokájukat, Csóka Sárikát és két gyermekét, az egyik 3 hónapos, a másik 3 éves.
A férje börtönben van. Velük él még leányuk, Pusomai Vilma három kiskorú' gyermeke is. A gyermekek anyja börtönben van, egy búcsúi verekedésben fejbe vert
egy magyart, valami üveggél. Férje nem sokkal utána, hogy bevonult a börtönbe,
összeállt egy másik nővel. A gyermekek után nem fizet tartásdíjat, minden az öregek nyakában van.
Öregem, ez annyira borzaim,as és kilátástalan, hogy akárhányszor ezzel, és nem
nyelvészeti dolgokkal foglalkozom közöttük, mindig összeroppan bennem minden.
Az jut eszeimbe, hogy 'mi, magyarok is nyírjuk egymást a munkahelyeinken, ha nem
is üveggel vagy késsel, hanem fúrással, hogyne nyírnák akkor a cigányokat...
Ui.: Ami az elképzeléseid illeti, jónak tartom. Ami viszont valami cigánykiadványt c é l o z . . . nem hiszek benne. Évek óta nem képesek egy normális kiadványra a szakhatóságok, pedig 1963-tól kezdődően térden állva könyörögtünk. Ismered a leíró nyelvtan történetét, amelyik 5 évvel benyújtása után jelent meg, és
mondj ¡nekem egy magyar nyelvű kiadványt! Ugye nem tudsz. Pedig sok magyar
kutató kotyvasztott m á r valamit össze.
Barátsággal üdvözöl: Gy."
Ez volt az az ügy, amit én nem hallgattam meg odabenn a putriban. Persze nem
gondoltam, hogy ilyen komollyá válik. Kíváncsiságomban megint leutaztam, és éppen
Eger főterén bámultuk a szobrokat, amikor valaki, az öreg Hermin néni, fekete
plasztik kabátjában odasündörgött hozzám. „Csak ezt a fiamat sajnálom, ő még nem
volt börtönbe, m á r nem is látok, agyonríttam a szememet." Egymásra néztünk
M.-el, aztán felelőtlenségünk teljes tudatában megnyugtattuk az öregasszonyt. És
szinte egyszerre kaptunk zsebünkhöz, cigarettánk után. Hermin néni elfogadta, aztán
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elindult a városi WC felé, ahol az utcaseprők szoktak ebédelni. Csöndesen szólalt
meg M. mellettem: — Hermin néni 17 évet ült. Jósolásért, kéregetésért, vagy a f f é l e
közös verekedésekért kapta. Az első kettő után a többi m á r magától jött.
Május 25-én és 26-án felvettük a filmet. A cigányok kiöltöztek. A gitáros Tibor
felesége lekváros buktát sütött, M. Gy. meg én ettünk is belőle, a stáb „nem volt
éhes".
M. Gy. levele, 1970. júli-us 14.
„Kedves Géza!
Miután hazajöttem Pécsről, és elmentem Andornaktálya-felsőre, hallottam, hogy
itt jártál. Szerettem volna veled találkozni. M. L., a pécsi Jamus Pannonius Múzeum
osztályvezetője (aki tekintélyes cigány-szakértő) érdeklődéssel hallgatta és támogatta
mindazt, amiről már mi is közösen beszélgettünk. Ha egyáltalán lesz vita a tv-ben,
javasolnám őt meghívni.
Pécsett meglátogattam a börtönben Hermin néni leányát, és beadtam neki u n o kájáról egy fényképet is. Hermin néniék még mindig nem kapták meg a pénzt
(fejenként 350,— Ft). Egyébként nem merek kimenni hozzájuk, mert jogosan szidnak, és azt mondják, hogy az én közreműködésemmel csapták be őket. Meg 'kell
értened, hogy igazuk van. Ha én nem vagyok veletek, erre nem lettek volna h a j landók (ők mondják). Ezért én is bűnösnek érzem magam. Ha én megkaptam volna
már a pénzt, becsszóra átadtam volna nekik, csak azért, hogy megnyugtassam őket.
Mikor lesz adás?
Baráti szeretettel üdvözöllek: Gy."
Ez a levél meg sem lepett.
A TV nagy késéssel megküldte 600—700 Fit honoráriumát a két öregnek. Addigra
már eladták a kis bútort, egy másik cigánycsaládnak 1000,— Ft-ért. Kellett perköltségre. A puszta földön aludtak.
Űjabb levél M. Gy.-től 1970. november

4-én.

„Kedves Géza barátom!
Egy nagy szívességet kérünk Tőled Hermin nénivel. Ezt a megírt panaszos
levelet, amit mellékelek, légy szíves leadni a Magyar Televízió illetékes osztályán
azzal, hogy vizsgálják ki soron kívül, mert nemcsak vérlázító az itteni szervek,
illetve üzemek hozzáállása a témához, hanem súlyos családi tragédiához fog vezetni.
Hermin nénit, mint a levélből kitűnik, még .utcaseprőnek sem veszik fel, m e r t
cigány. Férje november 30-ig dolgozik, aztán ha Hermin nénit becsukják november
20-án, az egész család éhen halhat, vagy lopni fognak. Mi mást is tehetnének. Légy
szíves közhenjárni, hogy valaki vizsgálja 'ki ezt az ügyet. A dokumentumok ott
vannak mind nála.
Nagyon köszönjük.
M. Gy."
A mellékelt levél: Pusomai Aladárné
M. Gy. írta le.

(sz. Csíki Hermina) kérelme.

A

kérelmet

„Kedves Magyar Televízió!
Alulírott Pusomai Aladárné sz.: Csíki Hermina, Andornáktálya-felső, cigánytelepi lakos a következő panaszom kivizsgálását kérem tisztelettel:
1970. február 10-én vonattal utaztam munkahelyemről Egerből, lakhelyemre.
Velem utazott fiam, Pusomai Aladár feleségével és piciny gyermekével. (Itt következik a vonaton történtek leírása.)
Az egri Járásbíróság B. XI. 451/1970/3. sz. ítéletével hathónapi javító-nevelő
munkára ítélt 10%-os munkabércsökkentés mellett. Időközben súlyos beteg lettem.
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Kórházi kezelés után olyan orvosi igazolást kaptam, hogy a továbbiakban (kímélő
életmód mellett diétáznom kell, és értágító gyógyszereket szedek. Betegségem ez év
júniusában ismét ágynak döntött, azonban orvost csak két hét múlva sikerült kihívni.
Ebből kifolyólag a munkahelyem (Eger "Városi Tanács V. B. Mélyépítő Üzeme, Eger,
Homok u. 26.) 1970. június 6-án munkaviszonyomat megszüntette, mert nem jelentem
meg munkahelyemen. Tette ezt a Mélyépítő Üzem, minden külön felszólítás nélkül.
Miután meggyógyultam, jelentkeztem újból munkára, azonban közölték velem, hogy
munkáimra nem tartanák igényt, m e r t nem voltak velem megelégedve.
A Mélyépítő Üzemnél mint utcaseprő dolgoztam, és munkámat — munkatársaim
is igazolják — mindig becsületesen elvégeztem. Az igazi ok az volt, hogy a Megyei
Bíróság Büntetésvégrehajtási Irodája 1970 júliusában értesítette a Mélyépítő Üzemet
arról, hogy ott kell letöltenem a javító-nevelő munkát. A Mélyépítő Üzem viszont
közölte a Büntetésvégrehajtási Irodával, hogy erről szó sem lehet, mert nem vagyok
ott munkaviszonyban. Tisztelt Televízió! Azóta is többször megkíséreltem, hogy felvegyenek dolgozni, de hiába könyörgöm. 1970. augusztus 21-én takarítónőnek kiközvetített a Városi Tanács a Süketnéma Intézethez, de nem vettek fel, pedig szükség
volna takarítóra, mert elegük van a cigányokból.
Attól félek, hogy a Járásbíróság á t fogja változtatni a javító-nevelő munkát börtönbüntetésre, mert nem tudtam elhelyezkedni. Ez pedig tragédiák egész sorát hozná.
Ugyanis fiam, Csíki Gyula és elvált leányom jelenleg börtönben vannak, és családjaik a sok gyerekkel együtt nálam laknak és élnek. Eddig én és f é r j e m keresetéből
tartottuk el magunkat úgy ahogy, azonban férjem — parkőr — csak 1970. november
30-ig dolgozik, utána megszűnik a munkaviszonya. Ha nem adnak lehetőséget arra,
hogy dolgozhassam, sőt bebörtönöznek, akkor a sok gyereknek vagy lopnia vagy
éhen kell pusztulnia. Ebben a súlyos helyzetben könyörög megértésért 'és segítségért
egy beteg 59 éves öreg cigányasszony, aki m á r minden fórumon megfordult, d e
konkrét segítséget — néhol még együttérzést sem — kapott.
Ismételtem kérem, szíveskedjenek kérésemet mielőbb megvizsgálni, és hozzásegíteni ahhoz, hogy vagy dolgozhassam és nevelhessem árva unokáimat, vagy segítsenek gyorsan hozzá, hogy mielőbb meghaljak. Kétségbe vagyok esve, hogy még
mint utcaseprő sem dolgozhatok, mert cigány vagyok.
Őszinte tisztelettel: három kereszt
(Pusomai Aladámé sz. Csíki Hermina)"
összejártam a szerkesztőségeket. A jószándék megvolt, sokan átérezték „szegény" Hermin néni sorsát, csak éppen segíteni nem tudtak, m e r t . . . (különböző
okok)
M. Gy. levele 1970. nov, 22-én
„Gézám!
Hát sikerült. Hermin nénit egészségügyi okokból fölmentették. Mindent összejártam. 'Még soha ennyi megszégyenítésben nem volt részem. Nagy szavak, de emberi
mivoltomban még soha így meg nem aláztak. Mindegy már. Apropos, mi van a
filmmel?
Üdv.: Gy."
Most majd írök levelet M. Gy.-nek. Megírom, hogy . . . kösz, amit a cigányokért
tett és tesz. Hogy a tv mikor sugározza a dokumentumfilmünket a cigányokról, nem
tudom. Ök sem.
*
Csemer Géza írása nehéz társadalmi gondunk, a cigánykérdés egy mozzanatát
idézi. Szerzőnk nem szól azokról a társadalmi erőfeszítésekről, eredményekről,
amelyek a cigánykérdés megoldásában eddig történték. A kiragadott példa emiatt egyoldalúnak tűnhet. Az írás figyelmet fölhívó szándékában azonban osztozunk, ezért
közöljük. (A szerkesztőség)
5 Tiszatáj
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