
Aki adni tudott
Rácz Lajossal utolsó rádióinterj ja

- Hat gyermekes cigány családból
származom, Bácsalmásról, Ma már
mez város, akkoriban mé g nagyköz-
sé g volt. É desapám zené sz volt, A ma-
gyarok között laktunk, F leg svábok
laktak azon a környé ken, é s ez ré szben
meghatározta az é letünket, mert ]e-
máso]tuk az é letüket, Gondolok a ház
körü]i rendre, a viselkedé sre é s egyé b
dolgokra, Minta Volt az az é letmód,
ahogy  k é ]tek, Ezzel együtt volt egy
polgárosodási vágy, hogy ne cigány-
módra é ljünk, Hogy legyen az é le-
tünknek cé lla, legyenek terveink. hogy
kilé plünk a ré gi, megszokott Cigány,
é let módból, amit nem pejoratí v é rte-
lemben gondolok, hanem hogy olyan
tudást, olyan szakmát szerezzünk,
amive] az ember kilé phet abból az é letb l, abból a ci-
gány mili b I, amit nagyon iól tudunk, hogy az jei-
lemzi, hogy szegé nysé g, az jellemzi hogy tudatlanság,
munkané lkülisé g, kallódó é letmód,

Apám belé nk oltotta a munkának a szereteté t, be-
1é nk oltotta a tisztessé get, É desapám a óO-as é vekben
Budapestre költözött, é s segé dmunkáské nt helyezke-
dett ei a Chinoin Cyógyszergyárban. Negyven é vesen
vé gezte el a szakmunkásiskolát, É n ebben az id ben
befejezve a nyolcadik általánost a bajai Közgazdasági
Technikumban tanultam. Ingázó é letet é ltem, 33 kilo-
mé tert utaztam mindennap, ké s  este feküdtem. Eb-
ben az id ben mé g petróJeumlámpa volt, mellette ta-
nultunk, Ké t szobánk volt, egyik a szül knek, Nagyon
nehezen tudtam találni magamnak egy sarkot, egy
kuckót, ahol tanu]hassak, é s itt bejön az a ké p, hogy
bizony nagyon nehé z egy szoba konyhábó1 közé pisko-
lába menni, netán egyetemre. SZinte lehetet]en,

Sokan mondják, hogy tanuljunk, de nincsenek meg-
adva a felté te]ek, Tanulni igazából, csak egy polgár1
lé tformában lehet, Amikor megvan a mindennapi ke-
nyé r é s nincsenek olyan gondok, hogy a szobában
egyedül legyek é s tanulhassak. Nagyon nehé z volt ez
az é ]etmód, aztán l8 é Vesen Budapestre 

'öttem, 
aZ ál-

mok f városába. Sokan feljöttek vidé kiek, ezré vel ci_
gányok. Akkor é pí tetté k Budapestet ú jiá, Tizezré vel-
hú szezré ve] dolgoztak itt cigány emberek ebben az
id ben, É n is fellöttem é s é desapám ké szí tett nekem

A szolnoki oktatási é s Továbbké pzé st Központ Alapí tvány
gondozásában a közeIi hetekben ielent meg Rácz taios - a ta-
valy elhunyt cigány költ  é s ltiságí ró - tnteriú inak els  kötete
,,Roma é rtelmisé giek arcké pcsarí oka" cí mmel. Rácz Laiosra
emlé kezve, most é lete utolsó interiú lát tdé zzük fel, amelyben
Varga llona mlkrofonia elótt beszé lgeteti a Ko§suth Rádtó ci-
gányí é |óra cí mí í  m sorának nytlatkozott é letú tiáról, s számos
tervé ró (köztük a most megielent válogatásról) is.
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helyet a Chinoin Gyógyszergyár-
ban, ott dolgoztam raktároské nt.
Nem igazán telszett, í gy sok min-
dent megpróbáltam. Voltam
taosztályozó, dolgoztam könlvtá-
roské nt a munkásszállón,
Az irodaiom szeretete a

gyermekkoromból táplálkozik,
Hogy valamivel elüssük az id t,
mesefilmeket hoztam ki a kön}^/-
tárból, Hé té ves koromban már ál,
landó könyvtártag voltam é s hár-
masával, né gyesé vel hoztam ki a
mesekönyveket, MegeIevenedtek
bennem a meseh sök hogy é n is
elindulok ma jd, szerencsé t próbá-
lok, gy ztes Ieszek, mert mié rt ne
lenné k gy ztes? É s innent l kezd-

ve rendszeres könlvolvasó lettem, Egy id ben min-
dent elo]vastam, ami a kezembe akadt, ké s bb már
rendszereztem az olvasást. Mindenolvasó lettem,
mert kí váncsi voltam arra, ami rossz, az mit l rossz,
Mit l ió a klasszikus, mit l roSSZ a másik? Pon],']r'aií o-
dalmat is o]Vastam sokat, peng s könyveket is, A szí -
vem vidámabb lett egy kicsit Nem mindig az a cé l,
hogy az ember tudást habzsoljon, van, hogy azé rt ol-
vas, hogy egy kicsit ellazuljon.

2ó-27 é ves vo]tam, amikor eliutottam arra a Szintre,
hogy eI mertem indulni a verseimmel háza]ni, eladni
különböz  lapoknak, A Ké pes Úlság voIt az, amely
megragadta a í igyelmemet, Tetszett hogy fé nyké ppel
ielenik meg, tetszett hogy rövid kivonatú  öné letlajz
volt benne, Megpróbáltam, é s az els  nekifutásra e]-
fogadták a versemet,

- Mié rt nem mesé t í rtál?
- Nem tudom, leragadtam a versí rásnál, aztán

ahogy é rett a lé lek, meg ahogy id södtem, annál in,
kább a próza fe]é  fordu]tam, l5 é vel ezel tt í rtam el -
ször mesé t, A meseí rás egy nagyon nehé z dolog,
Cyermekverset sem tudok í rni, ahhoz is külön lelkivi-
lág kell, küiön adottság, I1yen a meseú ás is, Cyermeki
1elkülettel kell megragadni a té mát, é s ha az ember
nem tudja, akkor feln tt mese ]esz, é s a gyermek nem
tudja é lvezni, Amikor megí rtam az els  mesé t, azon-
nal teszteltem é s felolvastam ké t 5 é ves kisfiú nak is.
Az volt a reakciójuk, hogy van mé g? Es akkor tudtam,
hogy jó nyomon iárok, Most ú  jra mások indí tottak ar-
ra, hogy mesé t í rjak, Most dolgozom egy ilyen köte-
ten, hiszem, hogy é rdekes lesz,

ú isaqí róké nt is elé a ftorán ielentkezté l.

- Már harminc é vesen í rtam riportokat a Magyar If-

1ú ságba, alkalomszer en é s a té mát magam választot-
tam, nem megrendelé sre tettem, lgazi ú jságí rói áttö_
ré s akkor tórté nt, amikor megielent az els  roma saj-



tó, a Romano Nyevipe, aZaZ Cigány Úiság, EZt aZ ú jsá-
got amat rök ké szí tetté k, í rók, költ k iöttek össze, A
]eikesedé s nagy volt, viszont a szakmai ismeretet me-
net közben tanultuk meg. Volt egy kihelyezett ú lságí ró
iskola, minden hé ten egyszer-ké tszeí  kijöttek aZ ú jSág-
í ró szövetsé gt l é s m fajismeretre taní tottak bennün-
ket é S etikára, De igazából az ú jságí rást ott kinn tele-
pen tanultuk meg, AZ í rói vé na megvolt mindenkiben,
csak a m fajismeretet kellett tanulni, Nagyon nehe-
Zen tanultuk meg a hí rí rást, ott nem lehet költeni, ott
az í rói dolgot fé lre kell tenni, ragaszkodni kell a té -
nyekhez, Nem akartam ú |ságí ró lenni, meí t mindig az
jgazság keresé se, az igazság é rtelmezé se volt a cé lom,
é s nem igen volt sajtószabadság a 90-es é Vek el tt, EZ
nagyon meghatározta, hogy mir l í rjunk, ugyanú gy az
irodalomban is, Emiatt 5 é vre teljesen letettem a tol,
lat é s azt mondtam, nem í rok, mert nincs é rte]me, hi-
szen nem közlik le. Ebben az id ben f portás voltam
egy vállaLatnál, majd a többiek biztatására ú jra vissza-
té í tem. közben változás állt be az é letemben, ltt sze-
retné m e]mondani, hogy volt egy holtszakasz, amikor
nagyon kemé nyen é gettem a gyertyát mind a ké t ol-
dalról. Ez azt ielenti, hogy kemé nyen ittam, dohá-
nyoztam, é jszakáztam, válságba került az é letem, az
a]kotói munkám, a házasságom, Egy napon mentem
át a té ren a barátaimmal sörözni, amikor evangeJi-
záltak, É s megállí tott egy hang, egy embernek a hang-
ja, aki azt mondta, hogy ]öjjetek hozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok, Mié rt költötök pé nzt alra, ami
nem kenyé r? ]öiietek hozzám é s megnyugszik a ti lel-
ketek| Ez a mondat megállí tott. Hallgattam, hogy van
ú t, van lehet sé g arra, hogy az embernek az é lete tar-
talmas legyen, EZ aZ ú l ]é Zus Krisztus, é s ott eZ a be-
szé d engem megállásra ké nyszerí tett é s hallgattam,
hogy van b nbocsánat, é s van kegyelem, é s lsten nem
szemé lyválogató, lsten szereti a cigányokat, é s ú i le-
het sé get akar adni, de ehhez az kell, hogy oit kell
hagyni a ré gi é letet, AZt az é letet, amely lsten né lküli
volt, gs ett l kezdve szinte napok alatt ]eszoktam az
alkoholróL, leszoktam a dohányzásról, amit nem sike-
rült 30 é vig a magam erejé b l, A ré gi é letemé t fel-
é gettem é s elkezd dött egy ú i é ]et IStenben, é S eZ aZ

lstenkeresé s megváltoztatta a termé szetemet,
Beiött aZ igazi Szeretet az é letembe, mert lstent l

kaptam ezt a Szeretetet, Az emberi szeretet a maga
hasznát keresi. Azt tudja szeretni az ember, aki  t is
Szereti, AZ lstent l kapott szeretet ké pes azt iS szeret-
ni, aki nem szeret té ged, mert Isten ad egy hosszú  t -
ré st, amely álta] az ember el tudia fogadni azt is, aki
háború zik vele. É s ett l kezdve már nem volt fontos
az, hogy elismernek az emberek, nem volt fontos a s1-

ker, ugyanakkor egy vágyat é reztem, hogy miné l töb-
bet tegyek az embertársaimé rt, nem haszonlesé sb ],
nem anyagi é rdekekb I, hanem csak ú gy, szeretetb l
Ekkor í rtam a Zsoltárok cí m  verses kötetemet, ame]y
h]mnusz Istenhez. lsten elfogadása kegyelemb i van,
lsten kiválasztia azokat az embereket, akinek a szí ve
olyan, hogy tudja követnj  t- Nem elé g, ha azt mon-
dom, hogy é n hiszek Istenben, de a mindennapjaim-
ban nem ú gy é lek,

- Nt1olc ówel ezel tt ú gg é rezted, hogtJ ez lesz a helyes ú t?

- Emlé kszem, amikor jó pár é wel eZeI tt itt ültem,
é s akkor is az irodalomról beszé lgettünk é s é n akkor a
magányról beszé ltem, hogy magányos vagyok a iö-
megben is, é s hogy ennek a magánynak a feloldására
nem találtam lehet sé get, Nos Istenben ez a magá-
nyom feloldódott, Megsz nt az elvetettsé g, megsz nt
a kirekesztettsé g, lsten adott egy olyan szemüVeget,
melyen keresztül elfogadhatónak látom a világot, A
probIé mák nem olyan nagy problé mák, a gondok nem
olyan nagy gondok, a í ezsi kifizeté se sem oJyan nagy
gond, meí t nem a láthatóra né zek, hanem a iáthatat-
]anra, é s a ]áthatatlanból el  áll mindig az, amire ne-
kem szüksé gem van: a mindennapi kenyé r, el  áll a re-
zsi.

Ez a nyolc é v sok mindenre megtaní tott. Adott egy
olyan látásmódot, amely mindig a bé kessé get keresi,
é s megtaní tott arra, hogy nem kell leragadni a b rszí -
né né l, nem kell leragadni, hogy más né pb l, más fa|-
ból származom, Egy a fontos, hogy mi van az ember
szí vé ben, mert ami a szí vé ben van, azt tudia szólni.
Azt mondja Isten igé je, hogy szí vb sé gé b l szól a
szá|, Ha háború ság van a szí vedben, akkor hábo-
rú ságról fogsz beszé ]ni, ha megosztottság, akkor a
megosztásról, de ha öröm van a szí vedben, akkor az
örömr l tudsz szólni,

s t ió d1lqlhat tudsz irni, hiszen a másodift ftöteted jeleht

meL. A Zsoltár\k az elsí , a második pedig az É I  Remé nq é s

mind a keftónen Btent dicsóred_ Hoqy fogqnah ezek a kötetek?

- Ezer pé ldányban ielent meg, Elmondhatom, hogy
csak tí z darab van bel le. Nagyon ió1 fogadták, f leg
iskolák vetté k meg, Ez a második kötet a hitnek az ú t-
iáról szól, Ez nem cigány verseskötet. Egyetlen egy
vers van benne, amely a cigányokhoz szól, Ez a veí s
arró] szó], ha valaki rálé p lsten ú tjára, eldobja a kár-
tyát, a pálinkás üveget, eldobja az átkokat, é s már
nem káromolja Istent, é s nem káromolja a gyerekeket,
hanem imával mosdatja gyermeke arcát, é s ett l
megtisztul, Fehé r:uhába öltözik, é s ebben a fehé r ru-
hában a jó illatukat hozza felé m a szé l. Milyen jelz vel
illetnek bennünket? .,Büdös cigány", de az, aki megta-
láija lstent, megváltozik az illata is: AZt mondia lsten,
ió illatukat hozza felé m a szé l, Tudnijllik a b nnek, a
kilekesztettsé gnek illata van, ha ú gy tetszik szaga. Ez
az jl]at abban a pillanatban megváitozik, ahogy az em-
ber kiiön a sárból, a mocsokból, kijön a putriból, pol-
gári é letet kezd é lni, felveszi a polgári módnak az illa-
tát, AZt mondja ]Sten: ,,asztalt terí tek nektek", AZ asz-
talterí té s a mindennapi kenyé r, ezt kí nálla fel Isten,

- Mié rt van az, hoqq mé qiis oltlan nagyon-nagqon sokan -
nem csak ciqányok - é lnek olqan nehé z körüImé nqek hdzött?

Az ember hisz a maga erejé ben, Hisz abban, hogy
mindent meg tud oldanj, Az ember mindig is a maga
erejé re támaszkodott, próbálta alakí tani a sorsát, é le-
té t, pedig mennyivel egyszer bb lett volna lstenre bí z,
ni, lstenre bí zni, Isten elé  vinni a terveket, cé lokat, Az
embernek az alaptermé szete, hogy hiú , g g s, büszke,
Azt hiszi mindent meg tud oldani, azt hiszi, nem kell,
csak a maga ereje, é s ebbe vagy belerokkan, vagy amit
megszerez, azt fé lí i,  rzi, ahhoz nagyon ragaszkodik,
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Csak az tudia igazából é lvezni a gazdagságot, a jólé ,
tet, aki adni tud, Ha valaki adni tud, akkor elindul egy
áldás körforgás.

Nagyon szerencsé s vagyok a Lungo Drommal, Most
már másodlk é ve dolgozom Paksi É vával, Paksi É va
teljesen szabad kezet adott nekem, csupán annyi a
megköté s, hogy egy-egy tudósí tásról kell í rnom,90
százalé kban szabadon választhatom meg a té mát, El-
kezdtem egy sorozatot, a Roma É rtelmisé giek Arcké p-
csarnokát, ami már ké t é ve megy, AZé rt Vá]asztottam
ezt a té mát, hogy bemutassam, nemcsak a cigányok-
nak, hanem a magyar embereknek is, hogy elindult
egy folyamat, hogy igen vannak é rte}misé geink is, é s
hála Istennek ezek az é rtelmisé giek vállalják a szárma-
zásukat, vállalják az identitást, vállalják é s büszké k ar-
ra, hogy roma é rtelmisé giek- Van egy Dankó Pistánk,
egy Magyari lmré nk. Amikor ma jd lesznek tudósaink,
professzoraink, netán államügyé szünk, bí rónk, elindul
egy igazi polgárosodás, Egyel re í róink vannak, fest -
ink vannak, nem kell szé gyenkeznj, mert Európa lé pté -
k ek ezek az emberek,

Visszaté rve a Lungo Dromhoz, Szeletek ott dolgozni,
é n vagyok a budapesti munkatárs, Szeretek riportokat

í rni, emberi sorsokat megraizo]ni, há]a lstennek van té -
ma, van mir l í rni, Igazából az ]enne a ió, ha volna egy
hetilap, ]e]enleg szerz társké nt doJgozom, a 100 Tagú
Cigányegyüttesr l í runk egy nagy lé |egzet  portré kóny-
vet, ami ötszáz olda]as lesz, Folyamatban van a Roma
é ftelmisé giek arcké pcsarnokí nak könyv alakban való
meg|elené se, é s |öv re tervezem a novelláimat é s a
mesé imet egy kötetben kiadni, Nagyon sok tervem van,
annál is inkább, mert most már negyedik é ve m vese
keze]é sre iárok, ez az é letmód felgyorsí totta az alkotói
munkát, tevé kenysé get, Eldöntöttem, trogy minden é v-
ben í rok egy könwet, í gy akarok a halá]nak egy pofont
adni, Nem vagyok elkeseredve, mert ú gy t nik, hogy ha,
marosan ú j vesé t kapok, é s talán elkezd dik egy mé g
intenzí vebb é let, mert minden másnap m vesekezelé s-
re járok, né gy órát vagyok gé pen é s ez bizony aznap, na-
gyon meghatározza a teend imet. Nem tudok dolgozni,
alkotni, de azé ft í gy js nagyon sokat dolgozom, de mé g
többet szeretné k, Talán most é rtem el abba a korba,
amikor a bölcsessé get egy kicsit segí tsé gül tudom hí v-
ni, é s valami pluszt tudok adni önmagamból é s Isten
kegyelmé b l.

varga llona

zügoí  sándor raiza
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