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T I S Z T E L T Ö S S Z E Z S Ú F O L T SZAKÉRTŐK!

Köszönöm a sokadik lehetőséget, hogy a nyelv nem-
ismerete ellenére közvetve mégis felszólalhatok. Az
angol emberek bizonyára nagyon okosak lehetnek, ha
ezt a nehéz nyelvet oly sok tanulni vágyóval meg
tudják szerettetni.

Üzenet:
Vacsora a hűtőben
Nagyi meghalt
A kutyát elvittem sétálni

(csókol Apátok)

Az információ mennyisége morálisan befolyásolja-
e annak tartalmát, vajon dominánsabb-e az üzenetek
számszerűsége, mint azok értelmezése? Az üzenetek
közt való szelektálás: jog, igény, képesség, vagy a hír-
közlő előre szelektált: joga, igénye, képessége, netán
diktatúrája.

A vacsora valóban a hűtőszekrényben van.
A Nagyi valóban meghalt (ld. idevonatkozó mellékletek:

halotti bizonyítvány, a hamvakat tartalmazó urnára meste-
rien e célból cizellált díszítés).

A kutya – nagy bosszúságunkra – valóban tudja még
magát sétáltatni elegáns parkok bizonyos vegetatív szükség-
leteket kiszolgáló fái közt, hogy lihegjünk utána zárlatos
pészmékerrel!

A Papa csókja jó nagyot cuppan ünnepi képmu-
tatással, az élelmet megtermelő, az aznapi híreket
közlő felsőbbrangú pozícióból, mintha a Papa lenne az
Állam.

A szülő állami csókra csücsörített szája vegetári-
ánus. Az állati fehérjét óhajtó gyermek elől – kollabo-
ráns növényevő dinoszauruszként – eltorlaszolja az
asszonyi állat mellbimbójából spriccelő tejecskének a
nyelőcsőbe tartó útját. Figyelmen kívül hagyja a más
ízlésű rokonokat is.

Az állam, mint a családi közösségek együttes hal-
maza, többnyire egy kultúr- és gazdasági gyökerű. Sőt
célú. Épp ezért ebből kilépni – individuális jogainkra
hivatkozva – azzal a következménnyel jár , amely tár-
sadalmilag a kisebbségekre, a személyt érintve pedig

az elmebetegekre jellemző – mondja egy üzenet már
régóta.

Úgy látszik, hogy a világ hírvivői afáziások. Nem-
zetközi konszernek alakulnak, felrúgva az etnicitás
gazdasági karakterét: angol gyapjú, skótviszki, muzsi-
káló magyarcigány, brüsszeli csipke, spanyolnátha,
orosz vodka. A személyes kapcsolatok is már elérik az
interetnikus öko-szexualitást: fűt-fát megismerhet az
ember.

Dover rabszolgapiacán a Középeurópai Ország
rasszizmussal meghatalmazott külkereskedelmi mi-
nisztériuma által exportált cigányok kiléptek az ott-
honi lélegeztetőkészülékből. Kómájuk zavarában
modelleztették velük a hazaárulást. Finom angol höl-
gyek-urak kényük-kedvük szerint vásárolhattak a
legnagyobb kedvezménnyel: a számlaadás kötelezett-
sége nélkül. Mindeközben a már emancipálódott pol-
gárjogvédő aktivisták London egyik legelőkelőbb mo-
zijában zokoghatták végig – repülősóval az orrocs-
kájuk alatt – Tony Gatliff legújabb szívszorító elmél-
kedését a cigányság giccsé devalvált problémájáról.
De csak a mozigépész vászonra vetített virtualitását
élhették át; konkrétan egyikük sem volt Doverban,
talán vásárolni sem.

Bizonyára a play-back szolidaritás énekelteti ve-
lünk egy-egy jóra sikeredett konferencia után a rab-
szolgák, a rezervátum-lakók énekét, miszerint se
istenünk, se hazánk, de a folklór-kutakodás szak-
területeit gyarmatosító tudósaink már vannak.

A családi kötelékből való kilépést már akkor szimu-
láljuk, amikor elegáns, erotikus diszkókban lapulva
sunyítunk egy-egy csinoska farocska láttán. A nemzet
elhagyása pedig mengelei szigor és szigorlat nélkül is
bizonyítható, ha a már klónozás miatt oly rémisztő
mennyiségű cigány norvéggal ismerkedik.

Kulturális antropológiai érték, tevékenység-e, ha
cigányságom ellenére magyar leány választódik.

A szerelemtől eltekintve,
igen.
Genetikai és néprajzi szaktanácsadást figyelmen

kívül hagyva, a putrik leánykáit és az őket mikrofon-
nal csókolgató tudós if jakat kikerültem. Otthont és
szerelmet kereső tétovaságom egy magyar arisztokrata
kastélyába sodort. A riadalom nagy volt, de megnyerő
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modorom és formatervezett, már-már klasszikus szép-
ségem kezdetben legyőzte a két kultúra közötti kü-
lönbséget. Egzotikus arcvonásomnak, közismert árja-
koponyám felépítésének köszönhetően kávéval kínál-
tak, de sőt, nassolnivalót is kaptam.

Én pedig mohón szívtam magamba az idegen, de
számomra mulatságos kultúra jegyeit. Megfigyeltem
például, hogy testük szennyesének kimosásához fé-
kezett habzású bioaktív mosószert használnak, a lélek
szennyesét hivatalokra és toleráns bírákra bízzák.
Társaságban nem piszkálják a fogukat, nózijukat mo-
nogramos zsebkendőbe, elfordított fejjel hajlandóak
kifújni (a cigányok csak úgy kiköpik az utcára). A
különnemű gyermekek és felnőttek külön fürdenek –
nehogy idejekorán lássanak valami lényeget. Civili-
zációjuk jeléül UV-szemüvegen át műanyag dobozt
bámulva többszáz részes tranzit történetet néznek. A
lélek roncsolódása korábbi történelmük struktúrái
miatt már megoldódott. A látóidegeikre tapadó
televízió-szmog elfedi a szemlélődés jogát s okát.

Volt egy magyar király, aki, ha nem is a Bizánci
Birodalomtól, hanem – diplomáciai ügyeskedések árán
– a Német-római Császártól kapta meg a koronát. Így
a kereszténység mint idegen, de szükséges kultúra,
közigazgatás meghonosodott. Ez a király gyermekét
arra intette, hogy fogadja szívesen az idegeneket, mert
az egynyelvű, egykultúrájú állam elsorvad.

Szegény király nem tudhatta, hogy az első világhá-
borút lezáró trianoni béke szerződés nemcsak a befoga-
dott, a megtűrt idegeneket szakítja el az anyaországtól,
hanem a magyarok egy részét, sőt a protézis-identitású
magyar nyelvű cigányokat is. A magyarok, tisztelt
uraim, minden csatát megnyertek, de háborút egyet
sem, s nyilván, stratégiai modellként, a cigány értel-
miség számára fontos üzenet ez a magatartás.

Kiskirályaink most arra kényszerülnek, hogy a Ná-
tóba és az Európai Közösségbe való integrálódás előtt
tizenöt perccel gyorsan megszeressék a cigányokat, és
az illetékes Felvételiztető Bizottság számára igazolják
demokratikus hajlandóságukat. Létrehozták tehát a
Cigányok Országos Kisebbségi Önkormányzatát, lá-
tensen/legitimizálva a cigányság alkotmányos jogait.
Jól megszervezett apparátusuk a cigány kisebbségi ve-
zetők megválasztásakor gondosan ügyelt a csalásra, s
végig figyelemmel volt arra, hogy a műagyú vazallu-
sok győzzenek, kihasználva a cigány értelmiségen
belüli ellentéteket. Az alkotmánybíróság pedig külpo-
litikai érdekek miatt szemet hunyt a nyilvánvaló
választási csalás felett. Minden nagyon szép, minden
nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve, mondta
a legnagyobb kiskirály. Már a rebellis cigány értelmiség
is sunyit; szórakoztató autentikus zene kíséretében

várja, hogy megüresedjék egy neki való minisztériumi-
parlamenti ülőhely.

A világ túlsó szürke állományán, ahová még a turis-
ták is csak inkognitóban járnak, a mai napig létezik egy
gyarmat. Hamburger birodalom a gyarmatosító, és a
lélek a gyarmat. Szintetikus analizátorok tapogatják az
idegrendszer működését, hogy a lázadás vágyát, okát
megfejthessék, és lejegeljék, mint egy kezdődő vak-
bélgyulladást. De a perforációt már csak felmetszéssel
lehet kezelni. A szunnyadó gennygóc sok-sok nemzet
konfrontációját rejti feszes hólyagja alatt. A beteg lelket
az etnikai operációkra szakosodott kórterembe kell
szállítani, ahol az idegen etnikai gyulladást szaksze-
rűen tudják eltávolítani. Végre homogén, egynyelvű,
egykultúrájú gyulladás marad a sebészek egyda-
dogású, autista dunnyogásának köszönhetően.

Az „idegen” megölelése, csókja okozhat-e etnicitási
problémát? A származásnak vagy a személyiségnek
van-e dominanciája a megkövült, hierarchikus inger-
küszöbök átlépésekor? A szerelem a személyek vagy a
nemzetek közti kapcsolat eredménye, ha eredmény
egyáltalán egyik vagy másik, mint egy kétismeretlenes
matematikai egyenlet X és Y kromoszóma végső
hányadosa.

Egy shakespeare-i tehetségű, de magyar nyelvű
költőt többszáz éves barokk szekrény árnyékos mélyé-
re invitáltak, dugdostak az előkelő rokonok elől. A
költő pedig megdermedt szoknyák ráncai alól írja,
hogy „a Földgolyó úgy függ a semmiben, mint egy félig
érett citrom”. Lézer-logarlécek nélkül, digitálatlanul
volt bátorsága, kényszere, oka kijelentenie ezt: mint
egy félig érett citrom, és pláne a semmiben! Ez idő tájt
Magyarországon nem ismerték még a citromot sem, a
költőt is kevesen. Milyen csörgetés miatt kellett eldug-
ni a költőt? Kalapos és koronás rokonság kontinen-
seket összeragacsoló rágógumijai elől? A költő szemé-
lye és származása egyszerre lett árva a csöngetés
pillanatában.

A világ pedellusai – a predesztinált gyarmatosítók
– a szerelem és a nemzetek kapcsolatai ellen verik félre
a harangot, hogy bizonyítható legyen mindkettő
fölöslegessége. A személy spirituális jókedve pedig si-
vatagok és barokk szekrények zugában várja a meg-
váltó monszunesőt.

Balogh Attila

Felhasznált szakirodalom: esti beszélgetés barátaimmal
A konferencián való részvétet az MKM pénzzel támogatja
majd (a Magyar Államkincstár bugyellárisából).
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