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Tisztelt Szerkesztő!
Nagy  örömmel  olvastam  a  lapot  -bár

gondolom,  ez  a  mondat  az  O,nök  postá-
jában   .közhelynek   számi`t.    En    magam
nem   vagyok  cigány,  csupán  érdeklődő
„szimpatizáns".  IV.  éves  magyar  szakos
bölcsészként  cigány  (pécsi  egyetemista-
ként főleg beás) gyermekek nyelvi neve-
lésével  és  szándékom  szerint „szeretésé-
vel"   foglalkozom.   A  Gandhi   Alapítvá-
nyon  keresztül jött létre ez a kapcsolat a
gyerekekkel,   s   új   dimenziókat   nyitott
meg   gondolkodásomban   és   életemben
is.  Ebből  következik  az  is,  hogy  szeret-
ném mélyebben és közelebbréíl  is megis-
merni nem csupán, a cigányságot (életét,
problémáit,    kultúráját,    nyelvét    stb...),
hanem  a  velük/róluk  való  gondolkodás
különböző szempontjait  is.  Ebben jelent
számomra    segítséget    az    Önök    lapja,
amelyet Várnagy  Elemér  adott  kezem-
be egy  romológiai  kurzuson.  Mindeddig
csak  az  Amaro  Drom  és  a  Phralipe  c.
folyóíratokat  ismertem  -   a  maguk     vi-
szontagságaival    egyetémben.    Az    LD
sokkal    modernebb,    „életszagúbb"    és
ideológiamentesebb  fórumnak  tűnik,  s -
meglátásom  szerint  -  a  cigány  olvasók
igényeit,  szempontjait  tekinti  domináns-
nak  (nem  pusztán  egy  szűk,  értelmiségi
vagy  politikai  elitét),  gondolok  itt  a jogi
tanácsok  ill.  a  gyerekeknek  szánt  rova-
tok aktualitására, s a cikkek hagyomány-
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őrző,  ugyanakkor  napjaink  kihívásait  is
szem  előtt tartó  „szimultán" jellegére.

Munkájukhoz további  sok sikert és to-
leráns  milliőt  ki'ván:

``                     Szalai Andrea, Pécs

Tisztelt Horváth  László!

Engedje   meg,   hogy   a   Lungo   Drom
szerkesztőségéhez  i`rt,  a  cigányság  szel-
lemiségéről,  viselkedési  tanáról  i'rt  nem
egészen  kritikán  aluli  megnyilvánulásá-
hoz hozzá tegyem  a magam  véleményét.
Tisztelettel   ajánlom   szi'ves   figyelmébe,
annál  is  inkább,  mert  nem  minden  eset-
ben  tudok egyetérteni önnel.

Szeretném,  ha tudná,  hogy  a  többségi
társadalomban   a  cigányság   helye   több
évszázad     óta  -  úgy  erkölcsileg,   mint
politikailag - korlátozva   van.  Az,  hogy
milyen szellemi  fejlődésen  megy át a ci-
gányság,  nagyban  függ a többségi  társa-
dalom  azon rétegétől,  akik azzal próbál-
ják    a    cigányságot    háttérbe    szorítani,
hogy  olyan  kijelentéseket  hangoztatnak,
mint  ön  is  cigány  ember  létére.  Hogy  a
cigány   iszik,   verekszik,  és  lop.   Szeret-
ném  tudomására hozni,  hogy  a legköze-
lebbi  megnyilvánulásánál  tegye meg  azt
a  szívességet,  nézzen  szét  más  irányba
is.    Nekem    meggyőződésem,    hogy    a
többségi   társadalmi   réteg,   amelytől   a
több  megbecsülést  várjuk,  képtelen  lesz
ezirányba  lépni,   annál   az  oknál   fogva,
mert köztük  is  vannak még olyan embe-
rek,  mint ön. Mert rendelkezik egy  alap-
vető    intellige.pciá\Jal,    azt    képzeli,    ön
mindent  tud.  On,  kedves  barátom  keve-
set  tudhat  még  az  életről,  mert  még  túl
fiatal.  Önt még  nem érhették azok a kri-
tikák  az  életben,  ami  a  cigányság  szinte
minden  egyes  tagját  érte,  még  akkor  is,
ha  az  tisztességes,  becsületes,  értelmes
emberként próbált eleget tenni  a többsé-
gi  társadalom  elvárásainak.

Mindig    és    mindenütt    felháborodok
azon,   ha   egy   magát   cigány   embernek
valló  egyén  úgy  próbálja  fajtáját  bemu-
tatni, hogy önmagát előtérbe helyezi. Ne
tegye!   Higgye  el,   nekem   ön   úgy   is  az
marad,  aminek  látszik,  vagy  vallja  ma-
gát.  Abban  egyetértek ömel, hogy  gyer-
mekeink   iskoláztatása   fontos   és   érde-
künk.

Hogy   a   cigány   szervezetek   vezetői
mit  tesznek   ezért,   azt  szervezete   válo-
gatja.  Egy  biztos!  Közel  három éves tag-
sági   viszonyom   alapján   mi,   a   Lungo
Drom tesszük a dolgunkat. Erre én büsz-
ke  vagyok.

Válaszomat   nem   sértegetésnek   szán-
tam,  csupán  szerettem   volna  felhi'vni  a
figyelmét   arra,   hogy   nekünk   vigyázni
kell,  hogyan kezeljük egymás problémá-
ját.   Nem   biztos,   hogy   rosszabbak   va-
gyunk,    mint  az  ország  bámelyik  réte-
ge.   Legyen  az  akár  többségi,   vagy   ki-
sebbségi    rétege    ennek    az    országnak.
Lumpenek és felelőtlen emberek vaiinak
itt  is,  és  ott  is.

Üdvözlettel:
Lakatos Oszkár Vésztő''

Erdőfelki élet!

A  Lungo  Drom  Erdőtelki  Tagszerve-
zete    megpróbál    a   cigányság   körében
megfelelően  és  hatékonyan  működni.  A
családsegítő   felállításával   a   cigányság
bizalmat fektet a szervezetünkbe. Az ön-
kormányzattal   közösen   együttmíködve
úgy  hisszük,  hogy  távlatokban  ez  a  cél
megfelelő  lesz   arra,   hogy   a  cigányság
optimizmusa   megmaradjon.   Köszönjük
az   eddigi   segítséget   Oszlánczi   lstván
polgármester úrnak,  és  reméljük,  hogy  a
jövőben  is  számi'thatunk  rá.  A szerveze-
tünk  a  tagok  gyermekeinek  kirándulást
szervezett, és az úticél Eger volt. Megte-
kintettük az Egri  várat, közös fagyizás is
volt  és  utána  elmentünk  a  strandra.  Az
utazásunk  busszal  történt,  amit  a  Tenki
Erdőtelki      Agrárszövetség      Várallyai
László  úr  a  részünkre  felajánlott,  és  ez-
úton  szeretnénk  neki  és  Nagy  Kálmán
sofőrnek   is   megköszönni   ezt   a   szíves
gesztust.  Sok fényképet  is  készi'tettünk a
gyerekekről,    és    mindenki    nagyon   jól
érezte  magát.   Szeretnénk   még   megkö-
szönni  a  segítséget  a  felnőtt  ki'séró'knek
is,  akik  odaadóan  vigyáztak  gyermeke-
inkre,   név  szerint  Pusoma  Miklósnak
és  Kovács Tibornak.  Szeretnénk,  ha az
erdőtelki    cigányság    körében    is    ilyen
egyetértés   lenne   mindig,  amilyen   most
van.  Reméljük,  hogy  a  szervezetünk  ha-
tékonyan  fogja ezt elősegi`teni.

A  Lungo  Drom  Erdőtelki  Tagszerve-
zet  nevében  tisztelettel:

Kovács Tibor, családsegítő

Kedves Lungo Drom újság!
Ez  a  roma  lap  nagyon  tetszik  nekem,

mert  megtudom,  hogy  mi  történik  más
cigányokkal, és hogy hogyan élnek a vá-
rosokban,  vagy  a  falvakban.  Az  én  ne-
vem  egyébként  Rafaell  Aranka.  Most

faejj9udÉi:Sk,Va#?kÉvsazenréei:éhkírTeetseí:.]'rsnzíe:
retem  olvasni  ezt  az  újságot,  mert  érde-
kesek  a  cikkek.  Rácz  Zsuzsannának  a
versei  tetszenek.  Én  is  szoktam  verseket
írn;,  és  nagyon  szeretek  rajzolni.

En   nagy   családból   származom.   Két
bátyám  van,  és  egy  húgom.  A nagy  szü-
leim  nevelnek minket már hét éve.  A pa-
pának  él  még  két családja,  nekik  is  van-
nak gyerekeik.

Rafael Aranka, Jászberény
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Krizantén,   moha-
koszorú,       lelkekért
lobogó          gyertya-
fényfüzér.    Szegfűk
pompáznak    a    ter-
mészet       teremtette
sziklaóriás    előtt    a
kovácsoltvas   amfó-
rában,   a   cigányke-
rékhez   dróttal   erő-
sítve      zöldkoszorú,
mellette    virág,    vi-
rág'  virág...

Elhurcolt     őseink
égreszállt   lelkeinek
emlékhelye.     Vörös
műmárvány az alap,
kőbevésett     életke-
rék,  női  fejfigurákat
ábrázoló         vaskül-
lők...   Cigány   Áldo-
zatok    Em]ékn?űve,
Nyíregyháza,   Esza-
ki   temető.   Meglel-
hető   a   főbejárattól
balra,      örökzöldek,
fiatal    oszlopos    tu-

jáktól  övezve.  Avat-
tuk  1993   áprihs  27-
én,   ökumenikus   is-
tentisztelettel,   cigá-
nyok   és   nem  cigá-
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mennyiünk,   a  ma-
gyarhonban  élő  ci-
gányság      halottai,
az     embertelenség
áldozatai,    akiknek
csak    azért    kellett
elpusztulniuk,
mert  az  volt  a  bű-
nük,     hogy     cigá-
nyoknak születtek.

Halottak      Napja
van.  Gyertya és fe-
nyőillat       kavarog
felettem.   Állok   az
Emlékinű          előtt.
Emlékezem,  elmél-
kedem.    Tagadjam-
e,  hogy  a  kegyelet
mellett  a  kíváncsi-
ság  is  hajtott,  néz-
zem meg, vajon el-
fogadták-e  a  cigá-
nyok  az  emlékmű-
vet, sajátjuknak ér-
zik-e   a   felszentelt

•.`     megáldott     emlék-

helyet?
CT.é'{'L-:;  `'..j.`:'j  Lip \`.'.     f„-Í.L g,JuS=?. ffi-r r**fáL8_Z=gá        L`elkiekben       el-
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Cigány Áldozatok Emlékműve

nyok  százainak  főhajtásával.  Ott,   akkor  megfo-

gadtuk:  minden  esztendő  április  27-  ének  napján
itt találkozmak mindazok, akik emlékezni akarnak
a  Holocaust  ezer  meg  ezer cigány  és  zsidó  áldo-
zataira,  a  sztálini  önkény  gulagjaiban  elpusztul-
takra,  a  málenkij  robotra elhurcolt és  soha vissza
nem tért cigányokra, a háborúkban elesett őseink-
re,  minden  önkény,  valamennyi  cigány  halottjára,
akiknek  senki  nem  állított  fejfát,  akik  fölött  senki
nem mormolt  imát,  akik valahol jeltelen  sírokban
nyugszanak,  s  mindaddig  i!,t  lebeg  a lelkük  fölöt-
tünk-,  mi'g el  nem  siratjuk.  Ok valamennyien  vala-

mélkedem,      meg-
nyugvással  és  elé-
gedetten,           fejet
hajtva   állok   a  Ci-

gány Aldozatok Emlékműve előtt, s újra olvasom
a  felíratot  az  amfóra  előtt:  Anda  le  mudarde  ro-
mengo  seroipe.   (Gondolataink  a  cigány  áldoza-
tokra  szállnak.)

Csak  az  a negatív  élmény  üt  tanyát  ismét  a  fe-
jemben,  amit néhány  nappal  ezelőtt  Kántorjánosi
polgármestere  említett,  amikor  Ladájával  robog-
va, a temető mellett elhaladva mondott felém for-
dulva:  „  Tudod,  egy  évvel  ezelőtt  ide  még  cigá-
nyokat  nem engedtek temetni?!"

Nem tudtam. Történt, az Úr  1992.  esztendejében.

Farkas Kálmán
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L 1 TAN I LÁs
Romapedagógus a Parlamentben

Csak a tudatlan ember véli úgy, már mindent
megismert. A bőlcs pontosan tudja, mennyi

mindenre volna még szüksége. A tudás fájának
keserű gyümölcse nem egykönnyen kerül az

ember birtokába. Megszerzésébez idő, akarat és
komoly kitartás szükségeltetik. .Aki ma vezetésre,
mósok irónyítósóra adja a fejét, fel kell készüln.ie
a legkomolyabb kihívásokra is.  Ennek megfelelni

csupán kitartó tanulással, ismeretszerzéssel,
naprakész tudással lehet. Hága Antónia, a

Szabad Demokraták Szövetsége országgyűlési
képviselője harmadik diplomájának

megszerzésére készüI.  Munkóról, tanulásról, a
c.igányság esélyegyenlőségéről a „fehér

házbeli" irodájóban beszélgetünk.

- Nem volt még e]ég ennyi tanulás?
-  Nincs  más  lehetőség.  Aki  feladja,

menthetetlenül   lemarad.   Ha   elfogad-

juk,  hogy  az  emberek  bizalmából  ke-
rültünk erre a posztra, megválasztottak
minket,    hogy   döntsünk   érdekeiknek
megfelelően,    akkor    ismernünk    kell
minden  szükséges  tudnivalót.  Tanulni
kell,  célirányosan.  Pedagógusként  nap
mint nap elmondtam  tanítványaimnak,
milyen  fontos  a  tudás.  Velük  örültem,
ha   sikeresen   vették   az   akadályokat,
együtt    szomorkodtunk,    ha   kudarcot
vallottak.  Jónéhányan  még  ma  is  fel-
keresnek  volt  diákjaim  közül.  Elmesé-
lik  mi   lett  velük,  merre  vitte  őket  az
idő  vihara.  Van  aki  tanult,  sikerei  lát-
tán büszke vagyok, de sajnos olyan is ,
kit  teljes  szívemből  sajnálok.  Kár  ér-
tük,    komoly,    elszalasztott    lehetőség
volt  az  eddigi  életük.  Mint  tanár,  sok-
szor  biztattam  mindannyi`ikat,  tanulja-
nak,   vigyék  többre,   mint  elődeik,   ne
váljanak   tudatlanságuk   miatt   kijátsz-
ható cigányokká.  A tudás  hatalom,  ma
is  ezt  mondom,  ha  találkozom  velük.

- Gyakorta hallani, kevés a cigány
értelmiségi.  Önt  mi  vitte  erre  a  pá-
lyára?

-Az ember érdekelt, amióta csak tu-

dom.  Gyermekkorom óta orvos  szeret-
tem  volna  lenni.  Apám  azt  mondta,  ha
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megnyerem  az  országos  versenyt,  le-
het  róla  szó.  Sajnos  nem  jutottam  az
első  ti'z  közé.  Nagy  bánatomban  me-
rült fel  az ötlet,  megpróbálom  a tanár-
képzőt ének-zene tagozaton. Így kerül-
tem a Nyíregyházi Tanárképző Főisko-
lára  magyar-ének  szakra.  A  debreceni
Csokonai     Gimnázium    jó     alapokat
adott   ehhez,   így   sikeresen   végeztem
tanulmányaimat  és  lettem  általános  is-
kolai   tanár.   Csodálatos   évek   voltak,

gyakorta  visszavágyom  oda.  Hiányoz-
nak  a  gyerekek,   az  iskola  légköre,  a
tani'tás.  Megjártam  a  lehetőségek  szé-
les  skáláját a tanyasi  iskolától  a belvá-
rosi   intézetig.   Ez   utóbbiban   azonban
félévnél   többet   nem   bírtam   ki.   Nem
ment,  képtelen  voltam  elviselni   azt  a
szellemet,  ami   az  ilyen   iskolákat  jel-
lemzi.  Szabad  és  akaratos  ember  va-

gyok,  bizony   néha  nehéz  is   elviselni
engem.  De  ilyen  vagyok,  őszinte,  nyilt
és  kendőzetlen.  Lehet,  hogy  a  gyere-
kek ezért  is  szerettek.

- Cigány  gyerekeket és  nem  cigá-
nyokat  tanított.  Tett-e  különbséget
közöttük?

-  Szó  sem  lehetett  semmiféle  meg-

különböztetésről.  Nálam  ncm  volt  he-
lye  ilyesminek.  De nem  is  tűrtem  meg
senkitől  az  efféle  hangokat.  A pedagó-

gusok,  de  még  a  szülők  is  tudják,  eb-

ben  a  korosztályban  még  nyoma  sincs
az elői'téletnek.  Csak később, külső ha-
tásra alakulhat ki  bennük.  Az osztálya-
imban  nem  volt helye  semmilyen  effé-
le  hangnak.  Mikor  egyszer  egyik  gye-
rek  száján  végül  is  kiszaladt  egy  ilyen
megkülönböztető  szöveg,  közöltem  az
osztállyal,   magam   is   cigány   vagyt)k.
És  ki'váncsian  vártam  másnap  a  szülő-
ket,     amint     elviszik     a     gyereküket.
Azonban    semmí    ilyen    nem    történt.
Még jobban  érezhettem  a  szeretetüket.

-  A képviselői  munka  kicsit  más,
nagyobb,   komolyabb   megterhelést
jelent. Hogyan van mégis ideje a fel-
készülésre?

-Alapvetően  kíváncsi  ti'pus  vagyok,

szinte   minden   érdekel.   Ezért   végez-
tem  el  a  debreceni  Kossuth  Lajos  Tu-
dományegyetem  Bölcsészkarán  a  ma-

gyar  nyelv  és   irodalom  egyetemi   ki-
egészi'tőt  és  tanulok  jelenleg  a  Buda-

pesti  Közgazdaságtudományi  Egyete-
men.  Ahogy  ismerem  magam,  ha vég-
zek,   majd   megint   kitalálok    valamit.
De,   úgy   vélem,   ez   elengedhetetlenül
szükséges,  ha  az  ember  komolyan  ki'-
ván  megfelelni  az  elvárásoknak.  Mint
képviselő nemcsak  az  SZDSZ,  hanem
a   cigányság   érdekeit   is   képviselnem
kell.  Méghozzá  úgy,  hogy  szakmailag
megalapozott,  kidolgozott  és  egyezte-
tett   programok   alapján    dolgozzmk.
Ez   pedig  csak   folyamatos   és   kitartó
ismeretszerzéssel,   munkával,   tapasz-
talatgyűjtéssel    lehetséges.    Járom    az
országot,  tanácskozom  a  romaszerve-
zetek  képviselőivel,  meghallgatom  az
egyszerű    cigány    emberek    panaszát.
Megpróbálok   segi'teni,   nemcsak   raj-
tuk,    hanem    mindannyiukon.    Ahogy
lehet.

-Kevés a tanult ember a cigányok.
közt.  A]ig  akad  olyan,  aki  azért  ta-
nul,   hogy   népének  javára   legyen.
Sok  a  jószándékú,  ámde  képzetlen
vezető. Miért ez?

-   A  társadalom,   de   a   kormányzat

sem  döntötte  el  még,  mit  is  akar  tenni
ezzel     a     problémával     kapcsolatban.
Gyakorta  hasonli'tják  össze  a cigányo-
kat az  amerikai  feketékkel,  s  keresnek
megoldást  az  ottani  esetekből  okulva.
Pedig  ez nem  valós  álláspont,  hiszen  a
mi  helyzetünk  inkább  az  indiánokéhoz
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hasonló.  Egy  büszke,  szabad  és  nehe-
zen  beilleszkedő  népről  van  szó,  akik
képtelenek     meghajolni     az     erőszak
előtt.  Vallom,  hogy  ez  nem  is  járható
út.    Más    megoldást    kell    keresnünk,
ami'g  még nem  késő.  0lyat,  melyben  a
cigányság  érdekelt.  Ami  döntés  felül-
ről,  az  ő  megkérdezésük  nélkül  szüle-
tík,  az eleve  kudarcra  van  i`télve.  Csak
együttesen,  cigányok és  nem cigány`ok
hozhatnak   értékes   döntéseket,   alaki't-
hatnak  ki   végrehajtható  programokat.
0lyan  poziti'v  diszkriminációt  kell  lét-
rehozni,  amely  nem  ellenérzést  szül  a
támogatottak  és  a  végrehajtók  között,
hanem  megoldást  adhat.  Nem

pénzt  kell  adni  a  tanulni  vágyó
cigány   fiatgloknak,   hanem   le-
hetőséget.  Es  aki  élni  ki`ván  ez-
zel,  azt  kell  segi'teni.  Nem  zárt
cigánykollégiumokat   kell    lét-
rehozni,  ahol  akkor is cigányul
tani'tják a gyerekeket,  ha annak
semmi    kedve    ehhez,    hanem
esélyegyenlőséget   kell   terem-
teni.  Majd  mindenki  eldönthe-
ti,  ki'ván-e  élni  vele.

- Gyakorta támad határ]ó-
vonal  a  cigányfiatalok  köré-
ben.   Amelyik   egy   kicsit   is
magasabbra   jut,   élesen   el-
zárkózik   származásától,   ta-
gadja    indíttatását.     Mások
zavartan     beísmerik     roma
voltukat,  de  nyilvánosan  tit-
kolják.  Miért  ez  az  elzárkó-
zás   és   fé]reérthető   vise]ke-
dés?

-  Még   mindig   tere   van   az
elői'téletnek,  s  a  társadalmi  fe-
szültségek   éleződésével   egyre
nagyobb  hangsúlyt  kapnak  az
ilyen  és  ehhez  hasonló jelensé-

gek.  Az  e]képzelések  szerint  a
Í`olyamatos elszegényedés  egy-
fajta     társadalmi     szolidaritást
vált   ki   a   hátrányos   helyzetbe
került  rétegeknél.  Ez  nem  vált
valóra.   A   kölcsönös   elóítélet

pénzt,   hanem   lehetőséget  kell   adni   a
gyerekeknek.   A   továbbtanulásnál   se-
gi'tsenek   az   iskolaigazgatók   éppúgy,
mint  az  önkormányzat.   Legyenek  bi-
zonyos   meghatározott   számú   férőhe-
lyek   cigányfiatalok   számára.   Ez   ter-
mészetesen   nem   elvtelen   kivételezést
kell,  hogy jelentsen,  hanem  méltányos
segi'tséget.  Az  iskolaigazgatók  beszél-

gessenek el  a felvett cigány fiatalokkal
és   kérdezzék   ki   őket   önazonosságuk
vállalásáról.  Aki  megvallja,  kapja  meg
mindazokat     a     támogatásokat,     tan-
köm/vsegélyt,   ruhát,   ösztöndi'jat,   ami
adható>`Aki   nem  várlalja,  éljen  béké-

sajnos   tovább   éleződött.   A   meglévő
rossz   példák   pedig   tovább   fokozzák
ezt  a  bizalmatlanságot.  Sajnos  érthető,
hogy  bizonyos  kömyezetben  a  tanul-
tabb    fiatalok    inkább    nem    vállalják
származásukat,  s  megpróbálnak  asszi-
milálódni. Ez a rövíd távú, keveseknek
élő  lehetőség  azonban  nem  megoldás.
És  nem  vezet  sehová.  A türelem,  a to-
lerancia és a kölcsönös együttműködés
csak   egymás   vállalásával   lehetséges.
Ehhez   pedig   önmagunk    válla]ása   is
kell.    Ezért       vallom    azt,    hogy    nem

Hága Antónia

ben.  De  mindezt önként,  szóval,  meg-

győződéssel.  Erőszakkal  semmiképp.
- Nem minden iskola feLkészült er-

re  a  szemléletre.  Egyszerűbb  kiosz-
tani  a  segélyt  és  ki  van  pipálva  a
probléma.

-  A rendszerváltással  megszűnt  egy

jónéhány    fölösleges    tantárgynak    az
oktatása. Ezek helyett be lehetett volna
vezetni  például  a kisebbségek,  nemze-
tiségek   kultúrájának   a   megismerteté-
sét,  akár  csupán  alái`rás  fejében.  Nem
is   kellett   volna   vizsgázni   belóle.   De
nem  i'gy  történt.  0lyan  egyetemeken,
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ahol  jelentős   kisebbség   él,   meg   sem
említik  a  másságot.  Pedagógusok  szá-
zait  bocsájtják  szárnyra  úgy,  hogy  so-
ha nem hallottak a cigányságról, kultú-
rájáról,  identitásukról.  Egyetlen  mese,
olvasmány  nem  szól  a  cigányokról  az
általános  iskolában.  Ez  pedig  komoly
hiba.    Eróltetett    kampányok    he]yett
ezért tartanám  inkább fontosnak a sze-
mélyre  szóló  támogatást.  Amelyik  ci-

gány fiatal  tovább  akar tanulni,  sikeres
felvételi  után  tehesse  meg.  De  mi'g  á
külön  óráért,  szakkörért  a  többíek  fi-
zetnek,  ék  kapják  meg  ingyen.   Csak
aki  igényli,  az élhessen  a lehetőséggel.

Ez   sokkal    többet   jelentene,
mint    az    egyszeri    segélyek.
Minden    bizonnyal    közelebb
is  vinne  a  megoldáshoz.

- Sok  az  önjelölt  vezér,  a
magát  népboldogítónak  ki-
kiáltott   próféta.   Ugyanak-
kor  kevés  az  olyan  szerve-
zet,  ainelyik  valóban  tesz is
valamit a cigányokért. Mi a
megoldás?

-Valóban  másfélszáznál  is

több   a   létező   romaszerveze-
tek  száma.  Azért  nem   mon-
dom,  hogy  működő,  mert  ez
már  nem  állná  meg  a  helyét.
Sajnos  gyakorta csak egymás
akadályoztatásában   merül   ki
a  tevékenységük,  nem  pedig
a  valós  problémák  orvoslásá-
ban.   Ezért   támogatom    ma-
gam  is   azokat  a  szervezete-
ket,   azokat   a   cigányvezető-
ket,  akik  ténylegesen  dolgoz-
nak,        munkálkodnak.        Jó
kapcsolatom    van    a    Lungo
Drommal,  figyelemmel  ki'sé-
rem  munkájukat  és  tetszik  az
az  eltökéltség,  ahogy  kitartó-
an    dolgoznak.    Ezért    olyan
nagy  a sajtó felelőssége, mert
módja van bemutatni az ered-
ményeket  is,  nemcsak  a  kirí-
vó      eseteket,      botrányokat.

Ezért      olvasom   örömmel    a   Lungo
Drom  folyóiratot,   mert  szellemisége,
elkötelezettsége  tiszteletre  méltó.  Re-
mélem  minél  több  emberhez  eljut,  s
hírt  ad  a  világról  mindenkinek,  cigá-
nyoknak  és   nem   cigányoknak  egya-
ránt.  És  ezért az elvért  dolgozom  par-
lamenti   képviselőként,   s   úgy   tűnik,
nem eredménytelenül. Az SZDSZ szá-
mi't  rám,   elégedettek   a   munkámmal,
minden  bizonnyal   lehetőséget  kapok
további megmérettetésre.

Csillei Béla
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Az út végén egy családi ház
Ors6s György  családjának kálváriáját már régebben megismertük. Azt is,

hogy mi váltotta ki a hányattatással teli életet.  Ez év nyarán töriépt, hogy egy Z9Ia
megyei  kis községből,  Hosszúvölgyből, az egyetlen _cigány asaládot kitoloncolta

a falu.  Házukat kényszer adásvétellel megvásárolta az önkormányzat,
majd a vétel  után lebontatta, helyét_9ózerral e!Sirpi'tatt?.

A család Csésznekre ment, ahol egy   rossz állapotban lévő szoba-konyhás
házat vettek. Azt hitték, nyugtuk lesz.  De tévedtek! A hírek szállnak, faluról-falura,

városról-városra. Itt sem volt maradásuk. A szabályos lakásvásárlás
Semtaet8ey::#etkőüyké'jshk°o!ayp%',%%S'sao§.nó:,;%#Ugkq`'iesg#enn'p'ifütki'kee8ified#:ne:'

A Lungo Dróri'fígyelemmel kíséné Orsósék életén`ékalakulását, é5 hozzáseg.ítette
őket ahhoz,  hogy emberibb életet terrmthessenek maguknak. A Népsza.badsígban
megjelent cikk alapján a szövetség egy tényfeltáró bizottságot hozpft létre, fFlv?tte
a c-saláddal a kapcsolatot, tárgyalásokat folftatoft, majd az ügyet sikeresen lezárta.

26?racs,:lrávdelzá,t:f.atÍ:aizdueiít.lú9,9k3;z:étnóba::
ról    beszélgetünk,    vajon   hogyan   élnek
Orsósék.  milyen  lakást  sikerült  venniük,
a gyerekek járnak-e  iskolába,  befogadta-
e  őket   a  település.   Csak     találgatózha-
tunk.  Megérkeztünk Zajkra.  A család há-
zát  keresnünk  sem  kellett.  Mivel  kis  te-
lepülésréfl  van  szó,  épp  az  útmentén  állt.
A családfő a gépkocsi  zúgására kijött az
udvarra, sietve odajött hozzánk és öröm-
inel  köszöntött.

Belépve a  házba,  lopva körülnéztem.
Tisztaság     mindenütt.     A     konyhában

gyermekkel   az   ölében   a   háziasszony
ül.  Köszönünk,  magyar és cigány  nye]-
ven.  Mosolyog.  Rövid  beszélgetés,  ér-
deklődés  után  rátérünk jövetelünk  cél-

jára.
-   Mi  történt  a   családdal,   miután

Csesznekrol is menni kényszerültek?
-Mivel  nem engedtek bennünket lete-

lepedni,  el   kellett  adni  az  ottani  házun-
kat.   Rögtön   volt  vevő.   A  szomszédom
vette  meg.  Utána  fedél  után  kellett  tal-

palnom.   0lyan  települést  kellett  keres-
nem,  ahol befogadnak engem és a csalá-
dom.  Végül  is  sikerült.

- Mennyiért vették meg a házat?

-       A      cseszneki       házat       sikerült

100 000 Ft-ért eladni.  A két gyemekem
-mivel  állami  gondozottak  voltak  -az
intézettől  kaptak  303  054  Ft-ot,  amit  a
hosszúvölgyi  polgármester zárolt.  Ezt az
összeget  sehogyan   sem   akarta  a  gyer-

FÖFzkbeekn:::á:i:fni.mvee;gkü;l;taukTunfgoyDr:eTt
annyi pénzünk, amivel  már lehetett vala-
mit  kezdeni.  Ezt  a  házat  340.000,-Ft-ért
vettük  meg.  Amint  látja,  van   mit  tenni
körülötte.  Még a tél  beállta előtt egy-két

javítást meg  kell  ejtenem.  A tetőt,  az aj-
tókat,  ablakokat  meg  kell  csinálnom.  De
bízok abban,  hogy  sikerül.

-  Hogyan  fogadta  magukat  a  te]e-
pülés?

-Itt nincs olyan ellenszenv, mint Hosz-

szúvölgyben   és   Cseszneken   volt.   Köl-
csönösen  próbálunk  alkalmazkodni  egy-

Házukat másnap dózerrel lerombolták

ó

Nem   al<ármílyen   öntörvényűségre
vall,  ahogyan  a  Zala  megyei  köz5ég
lakói  ~  önkormányzati  segédlettel  -
„közkívánaira"   kizsuppolták  a  köz-
ségből  a  húsz  éve  ott  élő  népes  ci-
gánycsaládot.  Több  okból  is  helytele-
nítem    eljárásukat.    Egyrészt    az,ért,
mert nin.cs olyan hatályos jogszabály,
amely   szerint   egy   nem  szimpatikus
szomszédot bármilyen joscímen kény-
szeríteni lehetne az elköltözésre. Más-
részi,  mert  embertelenül durva az ef-
féle     kitoloncok±s.     Hosszűvölgyben
egyetlen  cigánycsalád  élt,  amelynek
tastai  a  köztiszteletben  álló  polgár-
mester állítása szerint  elviselhetetlen
dolgoknt  műveltek.  S  úgymond  ezért

%%tnéyítae[íán%áasjíd#í::::íóeá§re]á:
szík,  hogy  e  kegyetlen  megoldást  ta-
lálták  az  egyedüli,  eredményre veze-
tőnek. Holcitt segítertiük kellett volna,
hogy  emberibb  életet  teremfhessenek
maguknak.

Südi Bertalan, Jánoshalma

Népszabadság, 1993. április 28.

máshoz,  segítünk   is  a  másiknak,  h`  tu-
dunk.

-  Tesznek-e  kü]önbséget  cigány  és
nem cigány között?

-  Úgy  vesszük  észre,  hogy  neiii.  m
úgy  lenne,  látnánk,  hallanánk.  A  gyere-
keinket   a   maguk   módján   szeretik,   és
bennünket   is.   Ha   nincs   pénzünk,   köl-
csön  is  adnak.

-  A  gyerekek  isko]áztatása  mego]-
dott-e?

-   Hála   lstennek,   hogy   a   gyerekek

járhatnak   iskolába.   Letenyébe   járnak

Csesznekrol is menniük kellett
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Az.on  az  estén  (1993.   március  22~
én)  tű7, volt a Lukácsék i)ortáján.  Le~
ége[t az istálló.  S  bár nem tudták Or~
sósékra   bizonyítaíii   a   gyújtogaiást,
csak ki más,  ha nem ők alapon, más-
Íi,ap a családnflk [ávoznia kel[ett a fa-
liiból.   T;dvozásiik   100  000   Fi~ba  ke~

rüli a hoss-zúvölgyi önkormányzatmk.
Ennyiért    „vették"    meg   ugyanis   -az
Orsósék házát. A falu még a költözte-
iésben  is  segíteit  a  családnak,  de  az
már senkit  nem  érdekelt,  hol,  s  inerre
lesz sz;állásuk`

LD, 1993. június.

át,  mivel  ott  van  a  legközelebbi  iskola.
Beiskolázáskor kedvczményt  is  kaptak.
Busz jön,  viszi,  hozza  őket.  Nz`pközibe

jítrnak,  ott  is.  itthon  is  t{`nulnak.
-  Mennyive]  másabb  Ítt  lakni,  mint

Hosszúvölgyben és  Cseszneken?
-Sokkalta  -  veszi   át  í`  szót  a  h.ízi-

i`sszony.     -    Mint    mái-    mondtam,     itt
nincs   i`z,    hogy   cigány   vagy   nem   ci-

gán}J.   Legcilábbis   nyílt€`n   nincs.   A  pol-

gármesteri   hivíital   Letenyében   van,  ez
í`  település  o(1iitartozik.  Mciga  a  polgár-
iiiesternő,    Kóbor    Mária    segített    ne-
künk    íi    lete]epedésben,    hogy    {`   g}Jer-

mekek   iskolába  járh.issanak`   hogy   ál-
I{`ndó   lakhel.vünk   legyen.   A  férje!iinek

segi'tett  abban   is,  hogy  rendszei.es  szo-
ciális      jár{`dékot       kciphí`sson.       Eddig

ugyanis  nem  kapott.
-Van-e  megélhetési lehetőség, mun-

ka?
~  Munka  az  sajnos  ninc`s  -folytatja   a

férj.  -Fizikai  munkát  nem  tudok  végez-
ni,   Ieszázzilékolt   rokk€`nt   vagyok,   66C/'o-

ra  vettek.  A  feleségem  GYES-t  kap,  és

1Ke:liy,1

cs.ilá(lipótlékot.   Végül    is   havonta   17-18

ezer Ft.-ból  élünk.  Napszámba  még  nem
hívmk,  mert  nemrégen jöttünk  ide.

-Vannak-e márjó ismerősök, netán
barátok?

-  Ismerőseink,  jó  szomszédaink  van-

nak, cle  barátok ....  azt  hiszem  ez  még  ko-
rai  lenne.

- Sikerült szépen  berendezkedniük.
Hányan laknak most a házban?

-Hatan.  Van  hely  a  gyerekek  számá-

ra,  sőt,  ha  a  lányomék    eljönnek  látoga-
tób€`,  ők  is  elalhatnak.  Három  szoba  van,

koptyha,  kainra, előtér,  pince és  alsó épü-
is  elf`érne  egy  család  vi'gan.  Ezen

<jJ      ___ ----- _     -`C=_ ....-.- \,\,

kívül  Fa2dasági  épület  is  van.  Az  összes
telek  a`házzal  együtt  1327  négyzetméter.

:  Az  a  kéi.ésem  -  folytatja  a  pol-
gárm_es_tei.  -,   hogy   sernmiképpen   Ín
gondoljunk  arra,   hogy  ez  egy  ell.en~
szenv  _:   cigánysággal.   Ez  nem   így
van.   Ha  ezi  ri,em  cigáí[y  tette  volm
rm3g,  aini  történt,  akkor  az  már  nem
élne.  De  mivel  cigán:yok voltak,  azért
n,em bántottuk őket.

- Most nyugalom van a faluban?
- Óriási a különbség. Tleljes nyuga-

lom van.
~. És hq most egy másik cigány csa-

lád be akama ide köl{öz.ni, j-öh;tne-e?
-Nem. Nirns esélye.  Éiihető nen.?

LD, 1993. június.

Orsósék

Í\  za`jki  ház
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Nagy   a  kert,   megterinelhetem   a  család
részére    a    krumplit,    a    zöldségfélé[    és
egyebet.  Gyümölcsfák  is  vannak  és  ter-
més  is  várható  márjövőre.

-  Akkor  lehet  azt   mondaní,   hogy
rendeződött a család  helyzete?  Vége a
kálváriának?

-Reméljük,  hogy  ig,en.  A  gyerekeket

nevelni`  taní{ani   kell.   Elni   kell,  cs.ik  ad-

jzinak    lehetőséget.    Most,   én    tisztelettel
megköszönöm  a  Lungo  Dromnak  íizt  a
segít``égct.   amit   nyújtott€ik   a   családom-

tn,í`nkk7:,íno1',n,,d:í,É.yÉesnké.l,t:.l,n::,t.iJ,utk::
`sebbségek  Jog\Jédő  Egycsületének   is   í`z
anyagi  támogatást.

A    látogatás    végén    a    lakást    \'eoük
szemügyrc`    majcl   az   udvart`   a   kertet.
Beren(lezett     {iszta     szobákat`     udvart`
kertet   láttunk.   Reméljük.   í`   csí`lá(l   kál-

\Járiájám`k   immár  \'ége`   helyzeie   meg-

o'dódott.

Pá]fi  Mik](.)s

Fotók:  Pataki  Béla
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Magas  rangú  vendég  a  Lungo  Dromnál

Vendég a háznál, több mint szerencse. Ha a
látogaió egyben jóbarát És,`JT\éltán tölti el az

Őrőm o vencJég/ófókaf.  Guy Archambault
konzul, a nagykövetség első fitkára a

negyvenmilliós észak-amarikai ország, Kanada
üdvözletét hozta el Szolnokra a Lungo Drom
romaszövetségnek. Az együtlműködés közös

érdek, vallotla mindkét fél a tanácskozás során
aláíri megállapodással kapcsolatban. A

diplomata ezt követően nyilatkozoft
munkcrló/sunkncJk,  Csillei Bélának.

- Mi célból jött a hata]mas ország,
Kanada  nagykövetségének  első titká-
ra Szolnokra? Miért ez a kitüntető fi-
gyelem?

-Miután hazámnak is megvan a maga
kisebbségi      problémája      temészetes,
hogy  komoly  figyelmet fordítunk erre  a
kérdésre.  Magyarországon  a  változások
óta jelentős  eredményeket  értek  el  ezen
a  téren.  Ismerjük  ezeket  az erőfeszítése-
ket  és  személy  szerint engem  is  érdekel
minden  olyan  tevékenység,   amely  job-
bi'that  a  helyzeten.  A kapcsolatok  felvé-
tele  után  a  „Lungo  Drom"  Országos Ér-
dekvédelmi   Cigányszövetség   vezetője,
Farkas  Flórián  meghi'vott,  látogassam
meg   őket.   Mivel   egy    ilyen   találkozó
nemcsak  egymás jobb  megismerését  te-
szi  lehetővé,  de  közvetlen  segi`tségnyúj-
tásra is  módot ad,  örömmel jöttem  Szol-
nokra.  Megismerkedtem  a  munkatársak-
kal,  a  tevékenységi  köreikkel,  lehetősé-

geikkel   és   úgy   látom,   módunkban   áll
komoly  segi'tséget  is  nyújtani.

-  Kanadában  szép  számmal  élnek
kisebbségiek,  színesbőrűek,  indiánok,
bevándorlók. Ennek köszönhető ez az
érzékenység és segítő szándék, ami az
Ön látogatását is meghatározta?

-  Tiszteljük  és  becsüljük  valamennyi

nép,    többség   és    kisebbség,   kultúráját,
szokásait,    hagyományait.    Ugy    véljük,
ezáltal  válil(  teljessé a  közös életünk.  El-
fogadjuk  egymást,  mert  ez  a  kölcsönös
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megértés  és  tisztelet  az egyetlen járható
út.   Tudjuk,   a   kelet-európai   változások
nyomán  itt  is  nagyobb  lehetőség  nyilt  a
békés  megoldásokra,  a  helyzet javításá-
ra.   Tagadhatatlan,   a   kérdés   probléma-
mentessé    válása    még    várat    magára.
Azonban az eddig megtett lépések bizta-
tóak.  Ezért  is  támogatjuk  azokat  a  szer-
vezeteket,  melyek  valós  tettekkel  bizo-

nyítják elképzeléseik hatékonyságát.

-Több  mint  másfélszáz  romaszer-`
vezet  vitatja  magának  a  jogot  a  ci-
gányság   egyedüli   képviseletére,   gya-
korta   heves   csatározások   közepette.
A]ig néhány azok száma, melyek va]ós
érdekképviseletet  vállaltak  fel.  Miért
pont  a  Lungo  Drom  meghívását  fo-
gadták el?

-Mi  nem kizárólagosan egy szervezet
támogatását  vállaltuk,  mint  ahogy  nem
is    dönthetünk    közöttük.    Munkájukat,

programjukat    ismerve    határoztunk    a
kapcsolatfelvétel  mellett.  Ezzel  kapcso-
latban   semmiféle   külső   nyomás   vagy
befolyásolás   nem  volt,  senki   nem  pró-
bálta    a    valóságosnál   jobbra    lefesteni
egyik szervezetet sem.  Mint ahogy tulaj-
donképpen   az   embereknek   maguknak
kell  eldönteniük,   kiben   bi'znak  és   kitől
vonják meg ezt  a bizalmat.  Mi  örömmel
vettük  fel  a  kapcsolatot  a  Lungo  Drom-
mal,  mert jónak,  hitelesnek tartjuk prog-
ramjukat.  Különös  tekintettel  a  szociális
és  oktatási  elképzeléseiket.  Támogatásu-
kat,  akár anyagi,  akár egyéb jellegű,  en-
nek  köszönhetik.

- Szü]etett e valami konkrét megál-
lapodás a találkozó során?

-  Valóban,   a  mai   napon   sikeres  tár-

gyalásokat  folytattam  Farkas  Flórián  el-
nök    úrral,    melynek    során    részletesen

Jónak, hitelesnek tartjuk programjukat
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egyeztettük a lehetséges  segi`tségnyújtási
formákat,    megoldásokat.    Több    olyan

projechtről tárgyaltunk , ami hathatós tá-
mogatást    jelentene     az    egészségügyi,
szociális  és  az  oktatási  programok  terü-
letén.  Tiszteletre  méltónak  tartjuk  azt az
erőfeszi'tést,  amelyet a Lungo Drom  tesz
a  kisebbségiek,  idősek,  elesettek érdeké-
ben  éppúg}',  mint  a  fiatalok  tc;kintetében
is.   Szót  váltottunk   a   Kunhegyesen   fel-
épülő   faüzemról,   valamint   a   tervezett
oktatási   központ   kialaki`tásáról   is.   Fel-
nőttoktatás,  átképzés,  a  fiatalok  tovább-
képzése,   mind   olyan   feladat,   melynek
megvalósi'tása  esetén  komoly  előrehala-
dás  érhető  el.   Személy   szerint   is   meg-

győződtem   arról,   hogy   az   itt   dolgozó
csapat  lelkesedése  mellé  szakmai  hozzá-
értés  és  tapasztalat  is  társul.  Bi'zom  ben-
ne,  hogy  sikerül  valóra  váltaniuk  ezeket
az  elképzeléseket.

-  A  tapaszta]at  azt  mutatja,  a  ki-
sebbségiek  akkor  kezdtek  előrelépni,
mikor  egyre  több  képviselőjük jutott
be az oktatási intézményekbe, szerzett
diplomát.  Ennyire  fontos  lenne  az  is-
koláztatás, a műve]ődés?

-Az itt eltöltött idő számomra bebizo-

nyi`totta,   Magyarországon   aki   akar,   ta-
nu]hat.  Az  itteni  gyerekek,  kisebbséghez
tartozök  is,  egyaránt járhatnak  iskolába,
vehetnek  részt  a  képzettség  megszerzé-

Az oktatás elengedhetetlenül fontos

sében.  Ezen  a  téren   nem   látok  megkü-
lönböztetésre         való         hajlandóságot.
Ugyanakkor   a   probléma      nem   éppen
egyszerű.         Nekünk,         Kanadaiaknak
ugyanúgy  megvan  a  magunk  kisebbségi
problémánk,   mint   itt   az   európaiaknak.
Egy  jelentős   népcsoport,   az   indiánok,
igen  nehezen  illeszkedtek  be  a  társada-
lomba.  Szabad életük, életmódjuk, felfo-

gásuk  megakadályozta,  hogy  elfogadják
a  többségi  normákat.  Mára  azonban  si-
került   elérnünk,   a   beilleszkedést,   saját
iskoláik,        művelődési        lehetőségeik,
könyvtáraik    kialaki'tásával.     Némiképp
enyhült  a  feszültség  és  komoly  mérték-
ben  közeledtek  egymáshoz  az  emberek.
Ugy  vélem,  itt  is  ez  a  megoldás  útja.  Is-
koláztatás,   taníttatás,   szakmaszerzés  és
legfőképpen   a  türelem   a  másság  iránt.
Bár  nem  vagyok  szakértője  ennek  a  te-
rületnek, mégis azt tartom, az oktatás el-
engedhetetlenül  fontos.  Meg  kell  értetni
az  emberekkel,  ez  az  az  út,  ami  csök-
kentheti  a feszültségeket.

- Ön  régóta  é]  itt ná[unk,  így  nem-
csak Kanadában, de Magyarországon
is  sok  emberrel  ismerkedhetett  meg.
Milyennek lát minket?

-  Egy   rendkívül   gazdag   történelem-

mel      rendelkező,      magasan      kultúrált,
büszke  nép  a  magyar.  Sokféle  nemzeti-
ség,  csoport  alkotja  ennek  az  országnak
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a   lakosságát   és   mégis   jól   megférnek
egymással.  Nincs  az  a gyűlölködés,  ami
egynémely  más  országot  jellemez.   Há-
borús     feszültségeknek     nyoma     sincs,
mint  a  déli  szomszédban,  a  volt  Jugo-
szlávia   népeinél   és   szemmel   láthatóan
arra  törekszik,  hogy  békés  körülmények
között  próbáljon  meg  boldogulni.  Ez  a
békés  szemlélet  jellemzi  minden  téren,
akár a politikát, akár a hétköznapokat te-
kintjük.  Elsőként  csatlakozott  a  Nyitott
égbolt programhoz, amely  lehetővé teszi
a  katonai  enyhülést,  egymás  szándéká-
nak jobb  megismerését.  Ezért  is  van  te-
kintélye   Magyarországnak   más   orszá-

gokban,   többek   között   a  hazámban   is.
Már eddig  többmillió  dollárral  támogat-
tuk az átalakulást és tesszük ezt a továb-
biakban  is.  Meggyőződésem,  hogy  ezek
után  is komoly eredményeket fognak el-
érni,     minden    tekintetben.    Barátságos
nép,   kedves   emberek,   örülök,   hogy   itt
lehetek  közöttük.  Feleségemmel  éjszaka
nyugodtan  sétálhatunk  az  utcán,  semmi
bántódásunk  nem  esik.  Ez  is  azt jelenti,
hogy érdemes támogatni  az itt élő embe-
reket.   Ezért  jöttem   el   Szolnokra   is,   és
bízom     benne,     az     együttműködésünk
mindannyiunk  érdekeit  szolgálják  majd.
Kanada  örömmel  segi't.
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-  Már  nem  is    emlékszem  ponto-

san hány ezer forintot fizettem be, de

jól  esett,  hogy  segíthettem.
Régi  vágya, hogy alapítvánnyal  sc-

gítse   a  jól   tanuló   cigánygyerekeket  .
Jánosiban.

-  Már  szóltam  róla  a  jegyzőnek,
fel  is  ajánlottam  e  célra  100  ezer  fo-
rintot.   Csak   még   a  dokumentálásá-

yal,  a  papírozásával  vannak  gondok.
En remélem ez is  megoldódik hama-
rosan -mondja bizakodva.

Igazi   lokálpatrióta.   Görög   katóli~
kus,   de   amikor   arról   volt   szó,   le-

gyen-e  kivilágított  óra  a  református
templom  tomyában,  az  elsík  között
adakozott.

-  Én  azt  vallom,  nincs  külön  gö-

rög,  meg  református  lsten,  csak egy
lsten van. Miért ne segítettem volna?
Nekem  is tetszik  a kivilágított óra.

Tavaly    egyik  alkalommal  ott  ve-
zetett el  az útja az óvoda előtt.  Meg-
döbbenve  látta,  hogy  eléggé  lerom-
lott   állapotban   van,   repedezettek   a
falak,  hullik  a  vakolat,  még  beomlik
a  vályogfal,  ha  sürgősen  nem  repe-
rálják  meg.

-  Bementem  az  óvodába,  megke-
restem   az  óvónőt,   s   megkérdeztem
tőle,   miért  nem   szól,   ha   segítségre

van  szüksége?
-  Laci  bácsinak  nincs  olyan

unokája, aki ide jár -válaszolt

Már jócskán benne vagyunk az őseink
kutatásában, amikor Bo/ogh [ac/. - akit

Kántorjánosiban mindenki csak Makó Lacinak
becéz -, előveszi a zsebéből a személyi

igazolványátésm`utatja.
Anyja neve: Farkas Terézia. `Amikor még az is

kiderül, hogy anyai ágon Tiszafüred környékiek,
ugyancsak meglepődöm, mert ha alaposabban

utánajárnánk még kiderülne, hogy
szegről-végről rokoni szálak fűznek egymáshoz

bennünket.

A sikeres vállalkozó Laci  még alig
múlt  negyvennégy  esztendős,  máris
többszörös  nagyapa.  Körülötte,  kör-
nyezetében   élnek   gyerekei,   lányai,
vejei,   unokái.   Maga   köré   gyújtötte
őket,   így   tudja   biztonságban   vala-
meőnnoY;uaáe:,gány,  hogy  ak|n  tud,  Se-

gít.  Megteheti.  Nem  egyedüli,  aki  a
csóróságból  kapaszkodott  fel,  s  vitte
valamire  vállalkozóként,  de azon  ke-
vesek  közé tartozik,  aki  nem felejtet-

te  el,  hogy  nem  is  olyan  régen  még
maga is a mindennapi betévő falatért

gürcölt.  Kántorjánosiban  járt  iskolá-
ba,  itt  végezte  el  a  nyolc  általánost.
Emlékei  közül  az első és  az egyetlen
kirándulást  emlegeti  ma  is.

-Ezért  nem  zárkóztam  el,  amikor

jött  hozzám  az  egyik  tanárnő,  s  arra
kért  segítsek,  hogy  a cigány  osztályt
kirándulni  vigye -  mondja.

Kinyílt a szíve  is,  zsebe  is, csekket
kért.

az ovono.
-De  még  lehet!  -reflektált

rá   mindenki   Makó   Lacija,   s
egy csekket kitöltvc búcsúzott.

Az  Óvodát  azóta  feli`iji'tották,

tataro7,ták,   elhárították    a   ve-
szélyt.   Bár   azt   iiem   monda-
nám,     hogy     Balogh     Lás7.ló
egyértelműen   elégedett   leiinc
az elvégzett  munkával.

-  Szebben   is  elvégezhették

volna  -  jegyzi   meg  utólag.  -
Ez    azért    hozzá    tartozik    az
iga,zsághoz.

Es  mind  e  néhány   villanás-

nyi    pedig   egy   figyelmet   ér-
demlő  cigány   ember  jellemé-
hez.

Farkas Kálmán
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Szabolcs-Szatmár  Megyében   szü-
lettem,  ott  is éltem  18  éves koromig.
Nyíregyházán  a  Bánki  Donát  Szak-
középiskolában  1982-ben  végeztem,
és   Budapestre   mentem      dolgozni.
Kezdetben    ingázó   voltam,   később
végleg a fővárosban telepedtem le.

Rajzolgatni,  festegetni mindig  sze-
rettem,   de   magával   a   képzőművé-
szettel  Nyíregyházán,  Berecz  And-
rás tanár úr képzőművész,körében is-
merkedtem  meg.  Ekkor  elsős  szak-
középiskolás  voltam,  és  három  évig

jártam  hozzá  rajzolni.  Ezután  Buda-
pesten  a  Dési  Huber  rajzszakkörbe
iratkoztam be,  és  itt tanultam tovább
a képzőművészet fortélyait.  Élő  mo-
dellről  is  dolgozhattunk,  sőt,  akinek
kedve  volt,  szobrászkodhatott  is.  Én
foként a fejrajzos teremben töltöttem
az  időmet,  mert  legjobban  azt  akar-
tam elsajátítani.

Szűrrealista  festő  vagyok.  A  szűr-
realizmus  alapgondolata,  hogy  a  va-
lóságra  épített,   de   mégsem   valósá-

gos.  Nálam  az  elsődleges  szempont,
hogy    szép  legyen  a  kép.  0lyan  de-
koratív  legyen,  hogy  2zt  bárki
fel tudja akasztani a szobája fa-
lára.    Igyekszem    a   képeimen
keresztül  minél jobban tetszeni.

A szűrrealista festők felépítik
a képeiket. Van egy alapgondo-
lat, ami a valóságból jön, és  ok
hozzáteszik  a maguk  gondolat-
világát,  álomvilágát,  mesevilá-

gát.

Hogy gyönyörűek
a színeim?

Tanulmányoztam  a  régi  fes-
tőket,   és   a   kedvenceim   közé
azok  tartoznak,  akik  az  igazán
színes    képeket   festik.    Egyik
nagy    példaképem    Rembrand.
Szeretem  az  olasz  Tiziano-t,  a
spanyol   Goya-t.  Ők  mind  na-

gyon  szép  színvilággal  rendel-
keznek.    Nem    utánzom    őket,
hanem  ezeket  a  színeket  hasz-
nálom  én   is.   Igyekszem  olyan
színvilágú       képeket       festeni,

mint  ők.  De  vannak  olyan  színeim,
amelyek  vissza-visszatérőek.  Ezek  a
cigányságra utalóak, a piros,  és  a fe-
kete. A fekete a bőrszínünket, a piros
a  vérünket  jelenti.  De  ez  nem  egy
alapkövetelmény   nálam,   mert   nem
sok`ügány  témájú  képet festek.  Né-
ha  sze`memre  is  vetik,  de  nem  tehe-
tek  róla,  ha  sokszor egész  más  gon-
dolataim vannak.

Most  például  vallásos  témájú  ké-
peket festek.  Nem, nem vagyok az a
klasszikus  hívő  ember.  Nagyon  sok-
szor olvasom a bibliát, és bibliatörté-
neti  előadásokon  is  voltam,  ahol  ki-
mondottan  vallásos  témájú  képeket
elemeztek.

Kiknek festek?
Először  is  a  vevoknek.  Nem  va-

gyok  álszent.  Azért  csinálom,  hogy
megvegyék  a  képeimet.  Én  azt  tar-
tom  a  legnagyobb  elismerésnek,  ha
valaki a pénzét arra fordítja, hogy az
én  munkámat megvegye.  De, termé-
szetesen   az   érvényesülési   vágy   is
hajt.   Vannak   olyan   képek,   amiket

csak  magamnak festek,  a saját tulaj-
donom  lesz  már  az  első  pillanattól
kezdve.  Például  a Nap  allegóriáját  a
feleségemnek készítettem. El is hatá-
roztuk, hogy soha nem fogjuk eladni.

A  Jankovics  Beáta  által  vezetett
menedzselő kft., akik tehetséges em-
bereket  menedzselnek,  elvitte  a  ké-

peimet  bemutatni,  és  a  legnagyobb
örömömre  egy  német  műkereskedő
három festményemet is  megvásárolt.
De   magánszemélyek   is   vásárolnak
tőlem.

A Dob utcai Galériában  látható né-
hány  festményem,  és  a  Rátkai  Mű-
vész  Klubban  szoktam  még  évente
egy  kiállítást  rendezni.  Nem  festek
túl  sok képet, évente 7-8,  maximum
tízet.  Amit  készítek,  azt  igyekszem

::ngéclsi::?nd,TÉ:íyaabz?2:;h:riii:|eí:ábser:
kerül a sor, akkor mindig valamelyik
barátommal  állítok  ki,  mert  egysze-
rűen  nincs  annyi  anyagom,  ami  egy
kiállításhoz  szükséges.  Legszíveseb-
ben  Gügyi  Ödön  grafikus  barátom-
mal  szeretek  kiállítani,  de  legutóbb
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önarckép

Ráczné Kalányos Gyöngyivel
volt egy tárlatunk.

A l,egközelebbi tervem,  hogy
egy   vallásos   témájú   képet  -
egy   igen  nagy   méretűt  -  ké-
szítsek.  Szerény anyagi  lehető-
ségeimből  annyira tellett, hogy
vásznat,      keretet,     hozzávaló
anyagot vásároltam.  Most még
az   előzetes   grafikai    anyagot
készítem hozzá.

Megtudnék-e élni
csak a képeimből?
Meg,  de  nem  itt  Magyaror-

szágon.  Itt  nincs  igazi  kereslet
az   autodidakta   mai   festészet
iránt.  Nyugaton  például  imád-

ják  az  ilyen  festőket.  Felisme-
rik és értékelik  a tehetséget.

Varga László
szavait lejegyezte:

Paksi Éva
Fotó: az Amaro Drom

archívumából
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A pokol őre

Tanulmány „A Természet allegóriájá"-hoz
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Nem tudják, hogy zenész vagyok
Fél  évvel  ezelőtt  egy  behúzott  nyakú.

bizonytalan   járású   cigánnyal   találkoz-
tam   egyik   hangszenestaurátor   ismer`ő-
sömnél.    Egész    lényébé;l    a    lemondás
áradt.  Kezében  a  hegedű.  Eladni  hozta,
mert már többé  nem jelenti  a biztos  ke-
nyérkereseti lehetőséget, és ő meg a csa-
ládja  lassan  éhenhal...  Nem  sokkal   ké-
sőbb,  az  Óbudai-szigetnél  dekkoló  haj-
léktalanok hajóján botlottam egy ősz ha-

jú,  fehér  inget  viselő  cigány  emberbe.
Kesergésének tárgya pedig az volt, hogy
hiába  zenélt egész  életében,  most  mégis
csak  a hajléktalanok  kenyerén  tengődik.
Aztán   újabb   cigány   zenésszel    hozott
össze a sors:

-  Ha  bekerülök  a  kórházba,  még  be-
tegkártyám sincs, mert a munkaadóknak
az  az  érdeke,  hogy  minél  kevesebb  ze-
nész  után  fizessék  a  társadalombiztosí-
tást  -  mor\ti]a.  Liszka  l.akatos  Pál  zR-
nész.  -  Csak  nyolc  hónapot  tudok  fel-
mutatni,  az  meg  nem  elég  az  igazolás-
hoz.  A  szememet  meg  kell  operáltatni,
de  nincs  rá  pénzem,  mert  az  utolsó  há-
rom  évben  nem  volt  állandó   munkahe-
lyem,   pedig   dolgoztam   folyamatosan.
Két különböző problémája van a muzsi-
kus és  a nem  muzsikus  cigányoknak.  A
második   kategóriába  tartozóknak  első-
sorban  beilleszkedési  nehézségeik  van-
nak,  míg nekünk,  akik értjük a szakmát,
jelen  pillanatban  az  állástalanság  rémé-
vel   kell   szembenéznünk.   Egy   leendő

muzsikust  már  négy  éves  korától  tanít-
tatják a szülei.

- Ennyi energiával akár orvos vagy
pedagógus is lehetne.

-  Nekem  tanári  diplomám  van.  Két
nyelvbé;l  letettem  az  államvizsgát.  Mű-
ködé§i  engedélyem  van  arra,  hogy  akár

:áí|T#:kakií:gfils:mszfaokgTaíEá:taTnuankkáj
több so`rstársammal egyetemben.

- ön a hamisítatlan cigányzene mű-
velője?

- Nem, én nem a kanálcsörgetők közé
tartozom, akiknek a muzsikája az afrikai
benszülöttek   zenéjét   juttatja   eszembe.
Népdalpárti   vagyok,   magyar  zeneszer-
zok  dalait  húzom  el,  ha  megkérnek  rá.
Debussy-,    Brahms-műveket    játszunk.
Roma  nyelven  nem  tudok  beszélni.   A
magyarok lecigányoznak, a cigány zené-
szek pedig kiutálnak maguk közül, mert
úgy érzik, megtagadjuk a múltunkat. Azt
mondják   ránk,    hogy    romungrók    va-
gyunk.  Bejártam  az  egész  világot,  sok
zenészhez  hasonlóan,  de  az  utóbbi  idő-
ben   nagyon   elhanyagolnak   bennünket.
Mintha elfelejtették volna, hogy  mennyi
dicsőséget  hoztunk  muzsikánkkal.  Ami-
kor eljátsszuk  a  világ    bármely  pontján
az  Akácos  utat,  a  hazájuktól  távol  élő
magyarok  szeme  nem  marad  szárazon.
Ezt  az  érzületet  akarják  elvenni  az em-
berektén?  A Zeneakadémián  nagyon  te-
hetséges,  cigány  származású  tanárok ta-
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Boros Lajos, aki méltán lett a prímások királya

ni'tanak,  illetve  tanulnak.  Vajon  mi  lesz
velük,  mi  lesz  a  gyerekeinkkel,  akik  a
nyomdokainkba akarnak lépni, de a láb-
nyomok  nem   vezetnek  sehová?   Szinte
nincs  a  világon  olyan  filharmonikus  ze-
nekar  (például  a  Berlini,  Bostoni),  ahol
ne lenne legalább 3-4 magyar származá-
sú,  nagy  tudású  cigány  zenész.  A  ma-
gyar  kultúra  szerves  része  vagyunk,  és
most  ezt  akarják  szétzilálni?  A  dzsesz-
nek és más zeneirányzatnak bárhol  a  vi-
lágon  vannak  képviselői,  de  a  magyar
zenének  csak  mi  vagyunk  a  tudói...  Mi
lesz  a  világkiállítás  alatt? Talán  a piros-

paprikára meg az amerikai  slágerek ma-
gyar   változatára   lesznek   kíváncsiak   a
külföldiek? Egyedül  a Száztagú Cigány-
zenekarnak jó,  mert 3  millió forintos  tá-
mogatást    kapnak.     Az    Állami     Népi
Együttes is rengetegszer szerepel  külföl-
dön.

-  Hogyan   kerü]t  a  VIII.   kerületi
Magyar Cigányok Demokratikus Szö-
vetségének az ülésére?

-  Úgy  gondolom,  nekünk,  zenészek-
nek  is érdekvédelmi  szervezetbe  kellene
tömörülnünk.   Fel   is   szólaltam   ezen   az
összejövetelen,   helyzetünket   ecsetelve.
Pár  héttel   ezelőtt  megalakítottuk  a  Ci-

gány  Kisebbségek  Kerekasztal  Társasá-
gát. Mindenekelőtt a zenészek helyzetén
szeretnénk segíteni.

- Sok cigány szervezet foglalkozik a
cigányság sorsával.

-   Rengeteg   kisebb-nagyobb   cigány
szervezet van, de úgy tűnik, ezek családi
vállalkozások.   Az   anyagi  javakat  egy-
más között osztják fel,  és  a közébük  ve-
tett  koncon  kapnak  hajba.  Hamar  kide-
rül:  egyik  is,  másik  is  alkalmatlan,  hogy
tömegeket képviseljen eredményesen.  A
zenészek még a rendszerváltás előtt csak
a  zenével  foglalkoztak,  ezt  követően  a
nem  zenészek  a hatalom  átvételére  töre-
kedtek,  illetve  törekednek,  de  nekünk  is
váltanunk kell.

- Szállodák épülnek sorban, és még
sincs  lehetőségük  zenével  megkeresni
kenyerüket?

-  Ha egy  felsőbb  szerv  szabályozná  a
munkalehetőségünket.        Mindenekelőtt

Eredgekks:,áv:,t3:g:nnieak,aasiikgáanymuzneknaél:zheek-
tőségek  felkutatását  is   magukra  vállal-
nák.  Harmincöt  éven  keresztül  a  dollár-
elszámolásom  felét  a  koncertiroda  nyel-
te  el...  Amikor egy  étterem  vezetője  ze-
nészeket foglalkoztat,  akkor jó,  ha egyet
bejelent,  a  többiek  meg  örüljenek,  hogy

„I.UNGO  DROM"     `993. NONEMBET`



Kard he[yett kopott hegedftet, ágyúk he]yett kopott cimba]mokat hoztak magukkal.

Zsigmond  király  idejében egy  néptö-
redék  vándorolt  be  a  magyar  haz;ába:
szegény,   műveletlen   néptöredék,   elké-
sei[  raj  a  nagy  vándorlás  anyaköpüjé-
ből. Nem hódító sz!ándékJ<al jöttek, kard
helyeit  koí)o[t  hegedűket,  ágyúk helyett
kopoit  cimba[mokat  hoz.tak  magukkal.
Hoíinan   jö[tek,   ki   mondhatná   meg?
Nem   sikerült   a  titkot   megfiejteni   még
senkinek  sem,  mert  maguk az érdekel-
tek {udnak a legkevesebbet magukról -,
olvasha{juk  az  1896-ban  kiadott  híres
cigányalbumban. Alig telepedtek le  ha-
zÁnkban`   midőn   oly   oldalról   kez,dték
l]eínuta[ni  [ehetségüket,  mely  csaknem
rögtön  dicsőséget  és  honosodási jogot
sz.erzett  nekik.  Kivették a bemsz,ülöttek
k`sezzeénpí°:  %detnéékt' es,őaacdtnís.ajÉá:  na#°amc:.

gány haiigszere  „sírja végig a hazá[".
Már  TTinódi  lelkesedve  említ  egy  hi'-

i.e`s cigáiiyvirtuózi, Kármán Dömét, s a
XVI.   `szóizad  végén  Thurz;ó   lmre  lako-
dalnúíi  oly  általános  te[szés  köz.i  mu-
7zsiká[iak,   hogy   azóta   a   rmgyar  zene
veíélyfárs[alan éiielmez.őinek tartatnak.
Hímevük  a  XVIII.   száz;adban  tetőz;ött.
Ebbeíi  az  idoften  minden  főúr  tartott
házánál    cigánybandát    (mini    Í)éldául
Thököly.  Bercsényi, Rákóczi Ferenc),   s
a   megi.endezett   versenyek   alkalmával
az  vo[t   a   legbilszkébb,   kiiiek   cigánya

győz)ii  [udott.  Rákóczi  udvari  zenésze,
az  öreg  Czinka  Panna  komponálta  a
Rákóczi itó[át. Czinka e lválaszthatatlan
kísérője  volt  Rákócz,inak.  Tiizenöt  éves
korában fiérjhez ment,  é`s  a  rímga ál[al
sz;ervez.e[t l)andával játsz;ott.  Díszes f ér-

firuhában   hegedült   kis   csai)a[a   élén.
Halála  után  tömérdek  vers  jelent  meg
dicsőí[ésére.

van  egy  kis  pénzkereseti  lehetőségük.  A
főnöknek az a fontos, hogy szóljon a ze-
ne.   A  minőségi   zenészeket  pedig   nem
tudja  megfizetni.  Csak  egy  példa  a  sok
közül:  az  egyik  ismerősöm  péntek  este
még  ott  játszott  az  egyik  kisvendéglő-
ben.  Szombaton  megy,  hogy  ismét  ját-
szon... A hangszerét már a konyha sarká-
ban látja árválkodni, mert közben jelent-
keztek  olyan  zenészek,  akik jóval  keve-
sebbért hajlandóak a húrok közé csapni.

- Hol lakik?
-  Már  húsz  éve  bent  van  a  lakásigé-

nyem.   Egy   üzlethelyiséget   alakítottam
ki  lakásnak.  Ha  kimegyek  az  utcára,  az
emberek   azt   gondolják,   arab   vagy   ci-

gány  vér  csörgedez  az  ereimben.  Nem
tudják,  hogy  zenész  vagyok.

*

Következő   beszélgető  partneren   Ba'-
n}Jai. Jo'zse/,  egyike a gyakran foglalkoz-
tatott,   az   egész   világot   keresztül-kasul
beutazó,  neves  muzsikusoknak.

-Rendet  kell  teremteni  ebben  a  mű-

fajban  és  a  műfajt  művelő emberek  ko-

ponyájában.  A cigányság jó alany  volt és
még  mindig  az,  hogy    a  népdal  „kiszol-

gálójává"   váljon.   Muzsikánk   azonossá
vált a  magyarság  eredeti  stilusával.

- Mi a magyar népda]?
-A magyar  népdalt  zeneértő  és  zenét

játszó  emberek  komponálták.  Ezekkel  a
dalokkal     legjobb     szi'nészeink     léptek
színpadra,   cigány   zenészek   aláfestésé-
vel.  Hi'rnevükhöz  jócskán  hozzájárultak
ők  is.  A  századforduló  zenéje  azonban
megváltozott,   ma   már   más   dallamokat
visz  a szél,  és  inég  többet szeretnénk  ki-
fejezni.

-Ezek szerint minden szép és jó...
-Lenne,  ha  nein  olyan  emberek   kriti-

zálnámk,  akik  nem  is  konyítanak  a  ze-
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néhez.  Már  negyven  évvel  ezelőtt  meg-
kezdték  módszeresen  a  népdal,  illetve  a
cigány  zenészek  lejáratását.  Csak  azért,
mert cigány származásúak  vagyunk.  Fájt
nekik,   hogy   nekünk  felvitte   az  lsten   a
dolgunkat.  Ezzel  csak  azt érik el,  hogy  a
nép   nem   tud   igazán   mulatni.   Még   az
idősebb   generáció   érti   a   inódját,   de   a
mai    30-40   éves   korosztály    legfeljebb
csak  a  „Mint  a  inókus  t`enn  a  fán"-t  és
hasonló   borzadályokat   ismeri.   Láttam,
hogy  mulat  az  orosz,  vagy  a  német.  Ki-
fogyhatatlanul,   órákig   önfeledten   éne-
kelnek,  nem  erőlködnek,   nem  gyötrőd-
nek, jól  érzik magukat. A magyarokra ez
nem jellemző.

-  Több  zenész  kollégájával  beszél-

getve  tudom,  hogy  klasszikus  művek
megtanulásán át vezetett az út a virtu-
óz hangszerkezeléshez...

- Mi az életünket tesszük  fel  a  muzsi-

kálásra,  ezt  nem  lehet félvállról  csinálni.
Bármelyik zenekarban  megállnánk a he-
lyünket,  nem tellene bele  sok  idő,  és  tel-

jesen  asszimilálódnánk  ahhoz  a  zenevi-
lághoz.  Mi`g ha egy  k]asszikus zenét ját-
szót  felkérnénk,  hogy  álljon  sorainkba,
meg  sem  tudna  mukkanni.  A  mi  fő  ele-
münk   a   sponteinitás.   Nagyon   kevés   a
sokoldalú, jó  muzsikus.

- Mi lesz a magyar nóta helyett?
- Ugyanezt  kérdezem  én  is.  Ha  az  i'r-

magját  is  kipuszti`tják,  mi  lesz  helyette?
Miért  szégyen,  ha  szerelemréfl;fl,  romanti-
kus érzelmekrők énekelünk? Persze nem
ártana  tisztázmi,  hogy  azért  vagyunk  ci-

gány  muzsikusok,  mert  cigányzenét ját-
szunk  vagy  pedig  származásunknál  fog-
va.   A   másik   kérdésemre   is   szeretnék
szakembertől   választ  kapni.  Ha  én  ma-

gyar  zenét játszom,  akkor  miért  vagyok
cigányzenész?  Ugyanis  egy  zsidó orvos-
ra,  vagy  egy  sváb fűszeresre nem  mond-
ják  azt,  hogy  zsidó  orvos,  vagy  sváb  fű-
szeres.   Ha  Béres  Fercnc  és  a  többiek
cigányzenét énekelnek, akkor miért nem
cigányénekesek?  Magunkat  kifejezetten
magyar muzsikusoknak tekintjük, hiszen
a mi  repertoárunkban  a Magyarországon
élő  magyar   népdalírók   zenéjét  játszuk`
akiknek  legfeljebb  csak  tíz  százaléka  ci-

gány    származású.    Rá    leszünk    kény-
szerítve  egy  profilváltásra.   Lassan  átté-
rünk  egy  szalonzenéreL hiszen  képessé-

geinkből  erre  is  futja.  Osapáink,  cigány-
zenészek járták  a falvakat, és  a csatame-
zőkön   estek   el,    miközben    zenéjükkel
buzdi`tották a katonákat. A feledés homá-
lyába veszett a megbecsülésünk. Amikor
sokáig  még  rádió  sem  volt,  a  mi  zenénk

jelentette  a  hétköznapi  szürkeségből  va-
ló   kitörést.  Természetesen   másfajta  ze-
nére is szükség van,  de ragaszkodom ah-
hoz:  ne söpörjék le a magyarok zenéjét a
Föld  színéről.

Simon Mara
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lI,IIIIIL,±llI±ii,Ildjjii
CSAK A BIZONYTALANSÁG

`BIZONYOS?
A  jövő  évi   választások   közeledtével

egyidejffleg    nő    az    állampolgárok    bi-
zonytalansága,   s   akárhol   áll,   akárhová
szeretne  is  tartozni  valaki,  minduntalan
kétségekbe   ütközik.   Eddig   rokonszen-
vesnek  tartott  politikusból   ábrándul   ki,
másokat  viszont  egyre  nagyobb  tisztelet
övez.  Mintha egyszer s  mindenkorra vé-

ge  lenne a biztos  tudásoknak.  Ha példá-
ul  csak  azt  nézzük,  milyen  fordulat  zaj-
lott  le  a  Fidesz  életében,  máris  megma-

gyarázhatatlan   (vagy   legalábbis   annak
tetsző)   jelenségek    sorával    találkozha-
tunk.  S  itt nem csupán Fodor Gábor ki-
vonulásáról    van   szó.    Mert   lehetett   ő
méltán  szimpatikus  politikus,  tudatosan
vállalt  szerepvesztése   inkább  csak  aLrra
utal,  hogy  volt pártja  (pontosabban
annak  po]i,tikai  irányultsága)  válto-
zott meg. Es éppen az vehető észre,
hogy  a jobbra tolódás egyre erőtel~

jesebben    jelenik    meg.    Még    az
olyan  párt  esetében   is,   mint  a  Fi-
desz,   amelynek   indulásakor  a  tár-
sadalmi    nyitottság   és   szolidaritás
fontos  értékelv  volt.  Mert -ha  be-
valljuk,    ha    nem    -   a    kezdetben
nemzedéki      alapon      szerveződött

pártot  nem  csak  a  fiatal  szavazók
támogatták.    Eppenséggel    az   idő-
sebb  generációkhoz  tartozók  köré-
ből  került  ki  a  támogatók  nagy  ré-
Sze.

Joggal és érthetően,  hiszen a párt

politikusai  közül  senki  sem  volt  az
előző   rendszer   kiszolgálója,   s   ha
valakikben     lehetett    bi'zni,     akkor
bennük feltétel  nélkül.  De ebben az
is  szerepet játszott,  hogy  a párt meghatá-
rozó   személyiségei   többféle   gondolati-
erkölcsi   irányzatot   képviseltek.   A   sza-
badság,   a   demokrácia,   a   piacgazdaság
értékeinek    kölcsönös    elfogadásán    túl
ugyanakkor   egyénileg    mégis   eltérően.
Az  erőszakosság,  a  ki'méletlen  hatalom-
ra  való  töi-ekvés  szándéka  szinte  mind-
egyikből  hiányzott,  ám  ahogyan  a politi-
kai   hatalom    megszerzésének   reménye
felcsillant,  egyre  inkább  az  egyszólamú-
ság  lett jel]emző  a  pártra.  Még  akkor  is,
ha   a   pártelnök   mindezt   váltig   tagadja,
vagy  ha -nyilatkozatai  szerint -azt pró-
bálja      elhitetni      az      állampolgárokkal,

hogy  semmihez  nincs  köze.  A demokra-
tikus  akaratérvényesi'tés  rendszere  jele-
nik.meg  ki'vül  is  és  belül  is.  Ha  i'gy  is
lenne  m|ndez,  mivel  magyarázható  az,
hogy  Fodor Gábor -aki  legalább annyi-
val  min`denképp  hozzájárult  a  Fidesz  si-
keréhez,  mint  Orbán  Viktor  támogatói
-  egyik  pillanatról  a  másikra  visszaadja

országgyűlési    mandátumát    is?    Puszta
sértődöttségbín,
ból?  Csak  erkö

gyarázó  elv?  H l;:s.t

gy   esetleg   más   ok-
tartása  lenne  a  ma-

hatatlan  ragaszkodás
az előzményekhez?

Drámaian    élheti    meg   Fodor   Gábor
döntését   mindenki,   aki    valamelyest   is
vonzódott   hozzá,   de   még   drámaibban
azt a váltást, mely a Fidesz irányultságá-

ban  bekövetkezett.  Kivált  azért  is,  mert
a  pragmatikus,  szeli'd  politizálást  vélhe-
tően   felváltja   az   erőszakos   érdekérvé-
nyesítés.  Megint  csak  a  siker  reményé-
ben.  Ám   ettől  éppen   a  társadalom  ele-
settjei  (leginkább  a  szegények és  a  cigá-
nyok)  eshetnek  rémületbe.  Akik  amúgy
is  teljes  bizonytalanságban  élnek.  A  bi-
zonytalanság pedig -mint tudjuk -, sok-
féle  elembfl  tevődik  össze.  Igy  bizony-
talanságot  sugall.   ami   ugyan   feltételez-
hetően  bekövetkezik,  de  végkifejlete  is-
meretlen;  valamint,  ami  elvileg  kitapint-

ható,  de  még  nem  számi'tható  ki.  Például
a   Fidesz   jobbratolódása,    aminek    már
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vannak   nygmai,  de  a   végeredmény   is-
meretlen.  Am  hogyan  is  lenne  ismerhe-
tő,  mikor  a  választások  előtti  harc  lágy
időszakát  éljük.  Mikor  a  hitegetések  ki-

próbálása   történik,   mikor   még   minden
lehetséges.   1994.   év   küszöbét   minden-
képp  át  kell  lépnünk  ahhoz,  hogy  i`  hite-

getések   bármelyike   számonkérhető   le-
gyen.    Annál    nagyobb    reménységgel,
mint  4  esztendővel  ezelőtt,  mikor  a  fél-
revezető és kegyes hazugságok szövevé-
nyében   a   választópolgárok   egyszerűen
nem    tudtak    eligazodni.    S    különösen
azok  nem,  akik  igazából   nem   is  tudták
kire (kikre ) szavaznak. A több-kevesebb
meggyőző  erővel  elhangzó  programbe-
szédek sem nyújtottak támpontokat..

Mindenesetre  a  pártok  -  köztük
a Fidesz -politikai iránymódosulá-
sa  érzékelhető,  s   emiatt  számolni
kell  azzal  is,  hogy  a  választópolgá-
rok  köre  változik.  Mert  akik  a  tár-
sadalmi  együttérzés,  az elesettekre,
a   megnyomori`tottakra  való  figye-
lem  jeleit   vélték   felfedezni   a   Fi-
desz  politikájában,  éppen  a  szemé-
lyiváltozáserősi'tiinegékíketabban,
hogy  a  párt  másfajta  utat  választ.
Politikai  filozófiája  is  mást  sugall,
mint  akár  két-három  évvel  ezelőtt.
Az  emli'tett  gondolati   sokszi'nűség
egyre  egységesebbé   vált,  amint   a
fiatal   demokraták   politikai   törek-
vései  -  valójában  az  eszmei  egy-
központúság  elfogadása  révén-  az
egytömbűség  felé  irányulnak.  Akár
abban   az   értelemben   is,   hogy   -
mint  Euripidész  írja-„  sok  nemre-

méltet  is  végre  segít  ,  és  amire  várunk,
az  sose jő  el,  mint  a  sosem  vártnak  utat
nyit a sors".  Egy-két politikai  vezető ön-
teltsége,  amely  oly  sokszor és  igazságta-
lanul    lekezeló.   módon    nyilvánul    meg,
egy     vélt    szellemi     magaslatról,    rend-
szerint  az  ellenfeleknek  kedvez.  Előbb,
vagy   utóbb   azokat   is   riasztja,   akik   re-
ménykedtek  abban,  hogy  érdekeik  kép-
viseletében  lépnek  fel.  S  erre  azért  is  ér-
demes  figyelni,  mert manapság  többmil-
lióra  tehető  azoknak  a  száma,  akik  sor-
suk jobbrafordulását  az  erkölcsös  politi-
kusoktól  várják.

Dr.  Kerékgyártó T. István
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Szabolcs-Szatmár-Bereg    cigányságá-
m`k  élnie  kell  a  történelem  adta  és  zi  tör-
vény     által     biztosított     lehetó'séggel,     s

1994-ben,  a  hiv.italos  ál]ami  szervek  út-

ján  közölt  időpontban  meg  kell  választa-
ni  a  helyi  cigány  önkorinányzatokat! `Er-

re   fel   kell   készítenünk   a   cigányságot,
szervezeteinket,  igényelni  a  segi`tséget  a

települési    önkományzatoktól,    polgár-
mesterektől,    mindenkitől,    i`ki    valame-

lyest  is  érdekelt  abban,  hogy  kiteljesed-

jék  a  demokrácia.

Isten   mentsen   ;`ttól,   hogy   ne   éljen   í`

cigányság     e     történelmi     lehetőséggel.

Azért  hangsúlyozom   ennek   a  fontossá-

gát,  mert  tudni  kell:  ha  a  helyi  kisebbsé-

gi  önkormányzat  közvetlen  választás  út-

ján  nem jön  létre a  kii'rt,  a  megjelölt  iclő-

pontbcin`     í`kkor     5     kisebbségi`     törté-
netesen  cigány  választópolgár  kezdemé-
nyezésére  újabb  választásra  csak  egy  év
múlva  kerülhet  sor!

Már i'gy  is történelmi  léptekkel  mérhe-
tő  i`z  a  mulasztás,  i`mi  a cigányságot  ér-
te.  Óriási  hátrányaink  leküzdésében  nem
késlekedhetünk   még   egy   újabb  eszten-
dőt  csak   azért,   mert   nem   készültek  fel
szervezetienk,   a  cigányság     a   választá-

sokra.  Tudom,  s  meg  merem  kockáztat-
ni:  ak{`dnak  még  mindig  olyan  felfogású

emberek,  akik  a jövőben  is  inkább  a  ha-

talmon  kívül  szeretnének  tudni  bennün-

ket,    ha    másodosztályú   állampolgárok-

ként  kezelnék  e  hazában  a  cigányságot.

Ennek,  legalábbis  a  törvény  szerint  vé-

ge!  Csakhogy  hiába  a  jog,  az  írott  tör-
vény,  ha  nem  biztosi`tják  érvényesi'tésé-

nek   a   feltételeit.   És   most   a  cigányság-

nak,  szervezeteinknek,  a  települési    ön-

t:,r?nft:á:3tzoni::;há:;u:tees,,er:ttlsmaí:soznt
mar;`djon  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbsé-

gi  itörvény,  hanein  alkotóan  érvényesül-

jön  szellemisége.
Ez    í`    nemzet   érdeke.    Nem    szólam,

amikor    hangsúlyozzuk:    a    demokrácia

t`okmérője  a  nemzetiséghez,  az  etnikumi

kisebbséghez  való  viszony.  S  egyáltalán

nein   véletlen,   amikor   ismételten   f`elhi'-

vom   a   figyelmet   a   kisebbségi   önkor-

mányzati  választásokra.  Ug}Janis  a  helyi

kisebbségi,  tehát  cigány  önkományzati

választás   is  egyfordulós!   Alapos  előké-

szi'tést  igényel.  Érvényes  az  a  válcisztás,

ha  a  választói   névjegyzékben  szereplők

közül,   községekben   a   választópolgárok

5   százaléka  vagy   legcilább   100   f`ő  érvé-

nyesen  szí`vazott.  Ez  €iz  €`rány  megyénk

legalább    80-100    településén     elérhetó'.

KözÖs  érdekünk,  hogy  ennek  feltételeit

Isten mentsen attól, hogy ne éljen a
cigányság e történe[mi  lehetőséggel

biztosi'tsuk és gondoskodjunk  a  válí`sztá-

sok   tisztaságáró1,   ám   mindenekelőtt   í`r-

ról.   hogy    minden    választásm   jogosult

magyar    állampolgársággal     rendelkező
cigány  szavazzon  majd,  s  i`z  általa  leg-

megfelelőbbnek      i`télt      testvérére      ailj;`

\Joksát,   akiben   megbízik`   í\ki   kép\'i`elni

tudja   és   képes   is   védeni   érdekcit.   {`   ci-

gányság  ügyét.
Farkas Ká]mán

KöZHASZNÚ
Vésztó'n  1993.  szeptember  l-jétól  kez-

dődó'en    indult   be   í`z   a   nagyvolumenű
vállalkozás,  í`hová  45  fő  t`izikz`i   munkát
vállaló  munkíinélkülit  vett  fel  az  önkor-
mányzat.

A  képviselőtestület  indi'tványámk  kö-
`zönhetően  olyan  döntés  született,  hogy
többségében   olyan   személyeket   kell   al-
ki`lmazni,  í`kik  már  kikerültek  a  munka-
nélküli  támog;`tásból,  és  a  munkanélkü-
liek    szociális    támogatá.sát    kapják.    Igy
kí.ipott    munkát   összesen    19    fő   cigány
ember  is.  Megkerestem  a  brigádot,  hogy
elbeszélge`ssek   \Jelük   i`rról,   mit   is  jelent
sz:imukra  a  inunkcilehe{őség`  hogyíin  íté-
lik  meg  iizt  a  folyamatot,  amely jelenleg
az  ország  gazdasági  helyzetét jellcmzi.

-Nem  tudom`  hogy  clhiszik-e  a  te  ol-

w`sóid,    hogy    mi`   cigányok    is   örülünk
i`nmik,  ha  dolgozhiitunk.  Az  én jö\'edi+
mem    minden    :`n}Jagi     l`orrássíil    egyutt`

munk{`nélküli  támogatás`  családi  p(')tlék-
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kal  együtt  negyedmag.imra  nem  érte el  a
20 ezer t`orintot.  Neked  nem  is  kell  ecse-

telnem,    hogy    ott,    ahol    OTP   és    más
egyéb   kiadások    is    vanm`k,    mi    marad
megélhetésre.  Mi   itt  szinte  \Jalamennyi-

en   tizenöt-húsz   é\Jes   munki`viszonnyíil

rendelkezünk.   St)h`   nem   éltünk  jól,  de

dolgozni   dolgozhattunk   és   legalább   az

alapvető  igényeinket  úgy-ahogy  mindig
kielégítettük   a   munkánk   után   járó   bé-

rünkből.    Most    azonban    \'(`l€`mennyien

úgy  megyünk  neki   i`  télnek`  hogy  nincs

egy  darab  tüzeló'nk  sem.  Mindig  imiga-
inon   kí\'ül   \'agyok`   ha  az{   halloin`   a  ci-

gány  ncm  szerct  dolgozni,  íi  i`igán.\'  lop.
Az   elt')bbi    nem    igaz.   i`z   utóbbir;`   meg

nem  akí`rok  im`g.\'arázatot  {idni.  Cionilol-

kozz{`m`k   el   r:`jt:`   ii7.ok   a   \'czetők`   :`kik

inkább    l.izetnck    miinki`nélküli    `cgélyt`

min(   ebből   :i   sok   milliái-ilból   munki`hi`-

lyeket`      \'álli`lkozá`okiit     támogiitnámik.

Így  aztán  természetes`  hogy  ``okíisodmk
a  lumpenek  a7.  oi.szágban.

-Hogyan alaku]  a  fizetésiitek?
-90  Ft-os  órabért  ká`punk,  ha  teljcsít-

jük   a   normát.    Eddig   :`zt    még    mindig
meghaladtuk,  i'gy  a  többlctre  tisztessége-
sen  plusz  órát  kcipunk.

- Mcnnyi időre alkalmaznak benne-
tcket?

-  Egyenló're  három  hómp`  azonbí`n  i`

művezető  szerzett   méLq  L`nnek   a  brigád-
nak  munkát.  Azt  is  vámiltuk.

-Hallottam, hogy három roma ni`m
vállalta a közmunkát.

-    Igaz.    Neiii    tiitlom    iiiiért.?    Szeréii}J

számiítás  szerint  is  háromszoros  lc`z  így
a  fizetésunk,  mint  a  munk{`né:lküli  támo~

gi`tásunk   \'olt.   Nckünk   kellctt`   és  tudoil`
hogy  még  mennyicn  jöttek  \'oliia  i.omák
ide  d(,lg(,zni?

Őrömmel    mondt.im    el    a    bi.igádm`k`
hogy  kora  ü`vas7.tól,  í`  gázprogram  bein-
clíiásáwil      közcl      egyé\Jes      folyi`m`tos
munkát    l`og    biztosítaiii    íÚz   önkormán.\'-

zat.   Áprilistól  pedig  í+8   l.ő\Í.el   bL`inilul  ii

gépr)el  vetett  vályog  üzem  is.
I,aki`ttts()s.Í.ki'`r

„LUNGO  DROM"     1993. NO\/EMBFT2



AZ ANYASÁGI  ELLÁTÁSRÓL
Az  anyasági  ellátásnak  három  faj-részesüljön,       iskolai       tanulmányát

tája  ismcretes:
~   Terhességi-gyermekágyi  segély
-   Gyermekgondozási díj  (GYED)
-   Gyermekgondozási  segély

(GYES)

Terhességi-gyermekágyi
segély

A   terhességi-gyermekágyi   segély
annak jár, aki a szülést megelőzően  2
éven   belül    180   napon   át   bizto`sftott

volt,   és    a    biztosi'tás    tartalma   alatt
vagy  a  biztosítás  megszünését  köve-
tő 42  napoii  belül  szül,  vagy  a  bizto-
siítás  megszünését  követő  42.  napon
túl  táppénz,  illetőleg  baleseti  táppénz
folyósításának  ideje  alatt  vagy  a  fo-
lyósi'tás  megszünését  követő  28.  na-

pon  belül  szül.
Összegezve:  az  igénylő (terhes  nő)

a   biztosítás   tartalma   alatt    szüljön,
biztosi'tás  megszünését  követő  28-42
napon  belül.

Mit jelent  az,
hogy biztosított  legyen?

Legyen       munkaviszoiiya`       vagy
egyéb  jogviszonya  pl:   munkaiiélküli

járadékban,   átképzési   támogatásban

folytassa.
A   terhességi-gyermekágyi    segély

összege:
1.  Ha  a  szülő  nő  a  szülést  megelőző

2.=éven  belül  270  napon  át  biztosí-
tott`[`volt,     a      napi      átlagkereset
100%-a.

2.   Ha  270  napnál  kevesebb,  de  leg-
alább  180  napon  át  volt  biztosított
a  napi  átlagkereset  65C/'o-a jár.

Mennyi  ideig folyósítható
a terhességi-gyermekágyi

segély?
A    gyermekszületésétől    számított

168  napig.

Gyermekgondozási díj

(GYED)
A   gyermekgondozási   díj   a   gyer-

mek 2 éves koráig jár, de csak akkor,
ha  mindazon  feltételekkel  rendelke-
zik    az    igénylő,    mint   a   terhességi

gyermekágyi  segély  folyósításánál.
Az  ellátásra  a  gyermek  1  éves  ko-

ráig  csak  az  aiiya,  vagy  az  egyedül-
álló  apa,  ezt  követően  a  szülok  bár-
melyike jogosult.

Gyermekgondozási segély

(GYES)
Ugyanazok    a    feltételek,    mint    a

Terhességi,   gyermekágyi   segélynél,
illetve  a  GYED-nél.

Folyósi'tás időtartama:  a gyermek 2
éves  korától  3  éves  koráig  folyósít-
ható

Ősszege:  Függ  a jövedelem  kiegé-
szítéstól   (1993.   októberében   5000,-
Ft.),  valamint  a  gyermekek  számától

-    1  gyermek  után  800,-Ft.,   össze-

sen  5800,-Ft.
-   2 gyermek  után  90(),-Ft.,   össze-

sen  5900,-Ft.
-3  gyermek  után   looo,-Ft.,  ösz-

szesen  6000,-Ft.

Fontos tudnivalók:
1.   A  biztosítási   időt   igazolni   kell  pl:

munkakönywel`   munkaügyi   köz-
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pont      által      kiadott      igazolással,
munkáltatói  igazolással,  stb.

2. TB  igazolvány
3.   Az   anyasági   ellátás   nem   számít  `

biztosi'tási   időnek,   így   munkavi-
szonynak   sem   (Terhességi,   gyer-
mekágyi  segély,  GYED, GYES)

4.  Az  igénylőnek  (terhes  nő)  szüksé-

ges  orvosi  igazolást  kérnie  terhes-
ségéről  illetve  arról,  hogy  terhes-

gondozásba vették.
5.    Szükséges    bemutatni    a   terhes-

könyvet,  valamint  a  gyermek  szü-
letési   anyakönyvi   kimutatást,   mi-
vel   az   ellátás   folyósi'tása,   ennek
bemutatása után  lehetséges.

6.  Ha  az  igénylő  munkanélküli jára-
dékban  részesül  és  ezen  idő  alatt
szül,  az  ellátás  tartalmára  (3  év)  a
munl(anélküli  járadékot   szünetel-
tetni    kell.    Erről    határozatot   kell
kérnie  a munkaügyi  központtól,  il-
letve  kirendeltségtől.

7.   Az   igénylőnek   nyilatkoznia   kell
arról,  hogy  anyasági  ellátás  folyó-
sítása  alatt,  hatósági  engedélyhez
kötött   kereső   tevékenységet   nem
folytat,       egyéb       jogviszonyban
munkát  nem  végez.

8.  A  gyermekgondozási  díj  (GYED)
nemcsak  az  anyának,  egyedülálló
apának,   hanem  az  örökbefogadó,
mostoha-    és    nevelőszülőknek    is

jár.
9.   A  terhességi-gyermekágyi   segély

a csecsemőt örökbefogadó biztosí-
tott  nőnek  is jár.

10.   Az   igénylés   formanyomtatvány
formájában    vagy    kérelem    (i'rás-
ban)  útján  történik.

11.    Ha    az    igénylő   a    feltételeknek

megfelel  ugyan  (tehát  van  biztosi'-
tási   idő,  és  ez   legalább   180  nap)`

de    nem    a    biztosítás    ideje    alatt
vagy annak  megszűnését követően
szül,  méltányossági  döntés  alapján
az  ellátás  adható.

12.   Az  igényt  illetve  a  kérelmeket  a

TB   Betegellátási   Osztályára   kell
leadni.

Dr. Pálfi Miklós
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Hol  volt,  hol  nem  volt,  valahol  a  vi-
lág  végén,  ahová  nem  juthat  el  senki,
csak  a  röpködő  madár,  volt egy  kis`fa-
lu.   Ennek   a kis falunak   a   szélén   egy
szegényes  kunyhócskában  élt  egy  Ká-
1yi  nevű  Öreg  cigányasszony  a  férjével
és  a  gyerekeivel.  Kályi  nagy  jövendő-
mondó    tudósasszony     volt,     mindent
meg  tudott  jósolni.  Egyszer  egy  alko-
nyatkor  eljött  hozzá  egy  paraszt  és  azt
mondta:

-Hallgasd  meg,  öreg  Kályi,  mi  tör-
tént   velem  ma!  Kint voltam egész  nap
a    határban,    szántottam    a    földemet,
hogy  elvethessem  majd  a  búzát.   Hát,
ahogy  szántok,  egyszer csak kifordul  a
földből egy üst aranypénz ! Rögtön visz-
szatettem,  nehogy  valaki  meglássa,  az-
tán    egyenesen    idehajtottam    hozzád,
hogy  megkérdezzem,  mit csináljak  ve-
le,  mert  félek!  És  egyedül  nem  is  bí-
rom  kiemelni  a  földbé;l !

-Téged a Szent lsten küldött ide! Jól
tetted,  hogy  hozzám  fordultál,  mielőtt
hozzányúlsz,  mert  ha  kiemelted  volna,
tűz  és  füst  borította  volna  el  a  fejedet.
Azt  az  üstöt  maga  a  Sátán  őrzi!  Még
ma  este,  amikor  már teljesen  besötéte-
dik,  hajtsál  vissza  arra  a  helyre!  Vedd
ki  a  szekeredből  a  két  hátsó  kereket,
hogy  a  szekér  hátulja  leereszkedjen  a
földre,  aztán  fogd ki  a két tehenet,  lán-
cold  a járomhoz  az  arannyal  teli  üstöt
és húzasd ki a földből!  Amikor az üstöt
kihúzattad,  gurítsd  föl  a  szekérre,  egy
rúddal  emeld  meg  a  tengelynél  a  sze-
keret, tedd  vissza a kerekeket, és gyere
vissza  hozzám!  Itt  majd  megmondom,
mit  kell  azután  tenned.

A paraszt  így  is csinált.  Este, amikor
már nem járkált senki, és nem láthatták
meg,   visszament  a  szántóföldjére,   ki-
húzatta a tehenekkel  az üst aranypénzt,
majd  kivette  a  kerekeket,  és  a  szekér
leeresztett  hátuljára  rágördítette  az  üs-
töt.   Alig-alig  bi`rta,   pedig  erős   ember
volt.   Amikor   az   üst   már   a   szekéren
volt,  visszatette a kerekeket és elhajtott
Kályihoz,   a   cigányasszonyhoz.   Meg-
z,örgette  az ablakát:

-Itt vagyok,  Kályi!

-No,  ha  itt  vagy, jól  van!  Fogd  ki  a
teheneket,  adjál  nekik enni, te meg en-

gedd  le  megint  a  szekeret,  és  hozd  ide
róla  az  üstöt!

Így  is  volt.  A paraszt  kivette  a  hátsó
kerekeket,   legördi`tette   a   szekérről   az
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üst  aranypénzt  és  nagy  ne-
hezen  bevonszolta a  kuny-
hóba.

-  No,   tedd   ide   az   ágy
alá!

Amikor a paraszt  az  ágy

á,zfitáto::d:::=tk,arÉZ]yyp[énzt,
-   Möst   eredj   haza,   és

holnap,  ha  megvirrad,  ko-
rán reggel menj  ki a földre,
tüntesd    el     a    nyomokat,
amiket  az  éjszaka  hagytál!
Aztán  menj  el  a  templom-
ba,   gyújtsál   három   gyer-                   És a hegedű magától megzendült-..
tyát    Szűz       Mária    előtt,
hogy    kegyelmes    legyen    hozzád    és
megsegítsen,  és hogy a Sátán távozzon
el   tőled!   Késohb   majd   megint   meg-
mondom,  mit kell cselekedned.  Három
napig nehogy eljöjj  a házamba, és a vi-
lágon   senkinek   se   említsd,   hogy   mi
történt!  Még a feleségednek se mondd,
senkinek,  senkinek!

-Így fogok tenni, Kályi, ahogy taná-

csolod -mondta a paraszt, és elment.
Ahogy  az óra elütötte az éjfélt,  meg-

jelent  az ördög  Kályinál.
-Jó estét,  Kályi!
-Ej, hogy  vinne el  az ördög,  mindig

tudtam,  hogy egyszer eljössz hozzám!
-Kályi, ezt az üst aranypénzt nekem

még őríznem  kell  hét napig,  aztán a ti-
ed lehet.  De tudod-e,  mit kérek érte?

-Tudom.  Egy  élő ember lelkét.  Aki

kivette  az  üstöt  a  földből  és  idehozta,
annak a lelkét neked  adom.

-  Akkor  megértettük  egymást.  Most

pedig  küld  ki  innen  a  férjedet,  mert  itt
fogok  aludni  én  is  az  ágyadban,  az  üst
fölött. Hét nap és hét éijel kell még őn'z-
nem,  s  ha  valaki  hozzányúlna,  ami`g  le
nem telik ez az idő, kitépem a lelkét! Hét
nap múlva azonban véget ér a háromszáz
év,  amit rámszabtak, hogy strázsát álljak
az arannyal  teli  üst fölött.

Így  is  volt.  Kályi  kiküldte  a  férjét  a
konyhába  aludni,  ott  csinált  magának
fekvőhelyet az öreg cigány a földre. Az
Ördög  meg  fogta  magát,  elvágtatott  a

paraszthoz  és  megfojtotta,  aztán  a  lel~
két  elvitte  a  pokolba.  Amikor  vissza-
tért,  odafeküdt Kályi  mellé az ágyba.

-Félsz-e Kályi? -kérdezte tőle.
-  Fél   tőled   az  ördög!  -  válaszolta

vissza  Kályi.  -  m  te  ördög  vagy,  én
nagyobb  ördög  vagyok.  Nem  félek  tő-
led,  mert  vallom  az lstent!

-  Ki  ne  mond  mégegyszer  az  lsten

nevét,  mert  megharagítasz!
-  Nem  mondom,  de  te  se  bosszants

engem!  -ripakodott rá Kályi.
Eltelt három  nap.
Volt Kályinak egy  félnótás fia, a Pet-

rus,  aki  nagyon  szeretett  volna  megta-

::L:;E:g::3`:;,1,d:gs,ek?.gs?,S.eT":ai:á::`:
a  kocsmában  .ivott  és  táncolt.   Egyszer
egy  éjjel,  amikor  Petrus jött  haz.ifelé  a
kocsmából,   nem  akart  hinni   a  szemé-
nek  olyat  látott.  Magát  a  pokolbeli  ör-
dögöt  látta  az  anyjí`  melleu  t.eküdni  az
ágyban!

-Hej, te  ördöngős öreg kurva,  hát te

az  ördöggel   alszol  egy  ágyban?!  -ri-
vallt  az  anyjára  f`elháborodttttan.  -No,
most  megöllek   téged  ist  meg  az  ördö-

göt  is,  ha  az  meg  nem  tani`t  engem  he-
gedülni !

-Hallod-e ördög, mit mond a Petrus?
-  Hallom  hát  -  t`eleli   az  ördög.   -

Amennyi esze  van  meg is teszi!
-Tani'tsd meg hát hegedülni, nehogy

megöljön bennünket!
-Jól van, megtanítom -egyezett be-

le rémülten az ördög -, hol  van  a hege-
dűd, Petrus?

-Ott van  a szegen!
- No,  mondjad  neki,  hogy  szólaljon

meg!
És  a hegedű akkor magától megzen-

dült   a   szegen,   és   gyönyörű   dalokat
kezdett játszani.  Petrus  pedig  abban  a
pillanatban   ördöngős  tudású   zenésszé
vált.  0lyan  hegedűs  lett  belőle,  hogy
hét országban és hét faluban sem lehe-
tett párját  találni.  Nagyon  nagy  zenész
lett!

Akkor  tanultak  meg  a  cigányok  he-
gedülni.
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A gazdag király
Egy`szer    volt,    hol    nem    volt`    volt

egyszer   egy   gazdag   kirá]y.   A   király
mindent   meg   tudott   venni   magának,
amit  csak  szeme  szája  ki'vánt.  Egy  rm-

pon  bement  a  városba,  ahol  eg.y  gyö-
nyörűséges  cigánylány  a  kútból   vizet
merített.   A  királynak  nagyon  megtet-
szett   a   lány.   Hazament,   és  elmesélte
az  apjának.  Látta  az  édesapja  a  f`iún,
hogy  nagyon  szerelmes  lett  a  cigány-
lányba,  és  ezt  mondta:

-Ne  bánkódj,  egyetlen  drága  riam,
majd  megveszem  neked  -és  elküldött
egy  szolgát  a  cigánylány  apjához.  Igy
szólt  a  szolga:

-A király  azt  üzeni,  hogy  adjátok a

fiának  a  lányotokat.  Nem  ingyen  kéri,
hanem  megvásárolja tóled.

A lány  ezt  mondta:
-  Én  nem  vagyok  valami  csecse-be-

cse tárgy,  amit a király  megvásárolhat!
Visszament  a  szolga  a  várba.  A  ki-

rály  nagyon  dühös  lett,  amikor elme-
sélte  a  szolga,  hogy  mit  felelt  a  lány.

-Eredj  vissza, és  mondd  ineg annak

a  libának.  hogyha  nem  lesz  a  f`iani  fe-
lesége,   akkor   f`öldönfutóvá   teszem   a
szüleit.

A  szolga   visszament   a   lányhoz,   és
elmondta,  hogy   mit  üzent  a  király.  A
lány  nagyon  szomorú  lett,  és  mit  volt
tennie,  mit  nem,  hozzáment  a  gazdag

tkjáí:ih,oögá|i;:íS::Sbeanvo,ta::;#riedme
kell  szegénységben és  nyomorúságban
élniük.   A   gyönyörűséges   cigánylány
nem   szerette   igazán   a   királyt,   mert
megvette  őt,  mint  egy  értékes  tárgyat.
De  ezt  nem  mondta  el   senkinek,  ha-
nem  mindig  azt  mondta,  hogy  nagyon
boldog.

Rafael Aranka, Jászberény

Cigány cserkészet
Csőki Andrea,111. osz;t., Kőtelek

Rácz Mária,11.  osz.t., Kőtelek

Ked;ves Ggerekek!
Ugye  tetszett  ez  a  rövid  kis  mese?  Nos,  talán  el  sem  hiszitek,  de  Aranka  ugyan-

olyan gyerek,  mint amilyenek ti  vagytok. Ha közöttetek  is  van, aki  szeretné  megmu-
tatni  a  többieknek,  hogy  ő  is  tud  ezekhez  hasonló  meséket  i`rni,  nos  tessék`  csak
küidjétekeinekembáüanAlegügyesebbmesei'ró-mintamesében-.jutE;naaL::?.
Várom  az  i'rásaitokat!

•r\...        ','....,

+,3*      ~~`     `L  .há___
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HIREK
A „Lungo Drom"   Bélapátfalvai Tagszervezete  1993.

dece,mber   l \~én  20   órút6l  Jótékonysági   Cigánybált
rendez   a  Művelődési  Házban.  A  bevételt  az  általános
iskola rászoruló  gyermekeinek  ajánlják  fel.

Fellép  a  Hevesi  Cigányegyüttes,  a  bélapátfalvai  Fe-
kete  Roma  Szívek,  valamint  a  Egerbaktai  és  a  Felné-
meti  Cigányegyüttes.   Belépőjegyek   (100,-Ft.)   a  hely-
színen  válthatók.

Min(lenkit  nagy  szeretettel vár  a  ren(lcxő:
Lakatos`Zoltánné

Cigány Kulturális  Fesztivál  E9erben
1993.   november  6-án   mintegy   156  résztvevővel   és

nagy  érdeklődéssel  kezdődött  meg  Egerben  a  Cigány
Kultúrális  Fesztivál.   A  zsűri,  melynek  elnöke  Varga
Gusztáv  volt,  az  első  helyet  a  recski  Fekete  RÓzsák
Együttesnek   ítélte  oda.  Második  helyezett  a  Kömlei,
míg  harmadik  a  Felnémeti  Együttes  lett.  Sok  különdíj
is  gazdára talált.  Hálás köszönet Nagyné Váradi  Anná-
nak,  aki  már  nagyon  sokat  tett  a  cigány  kultúra  fenn-
maradásáért.

Rácz Ernő
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MEGRENDELO
Megrendelem  az  LD  című  roma  lapot

példányban, az alábbi címre:                i
1

i      Megrendelőneve:     .......................       i

'1

1        Címe:     .................................,

1!

1......................................1

'                  ElóTizetési díj egy évre:  114 Ft,

fél évre: 57 Ft

A megrendelőlapot és  az előfizetés  díját  a szer-
i    kesztőség címére kell eljuttatni:
1

I

1

]

1

[

1

]

1

]

[

L
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5000 Szolnok, Szapáry út 19.
Telefon/fax: 56/420-110

ElóTizethető rózsaszínű postai utalványon.

Megrendelőink között az
év végén

1  db  5000 Ft-os,
I  db 4000 Ft-os  és

1  db  3000 Ft-os
vásárlási utalvái.yt

sorsolunk ki!

1

1

1

1

1

[

1

!

1

i

1

[J

Egy varázs hatalmában
A  név  megemli'tése  elkerülendő  lehetne,  ugyanis  nem

kaptam  rá jogot,  de  akarva  akaratlanul  megigézett  a  ha-
vonta megjelenő LD  októberi  számának a hátlapján  talál-
ható Kökény Róbert alkotása.

Megbocsájtatik!  Mentségemre  legyen  i`rva,  de  befolyá-
sol  ezen  fejleményre  a  kép  megkapó  szépsége.  Elemzés,
anali'zist tágítva a festmény remekmű!  Akár nagybetűként
is írván.

Idős, robosztus  arc,  a cigányság jellegzetes gesztusával,
pipát tartván a kezében tekint a bácsika „mi" felénk. Port-
ré a legnagyszerubb piktúrából! Fény és árnyék szembetű-
nő ecsetvonásai egyértelműen mesterdalnokra vall. Megle-
het,  elfogult vagyok  ezen  kép  szemlélésében,  de  ismétel-
ten   jegyzem,   mágikus   vonzásába   kerültem.   Barázdált
homlok, kissé horgas orr, szemsarkában jelentkező szarka-
lábak, a tónus mind-mínd ana utal, hogy egyéni kimagasló
alkotás. Szerzőjének örömteli elismerésem tolmácsolnám.

Tisztelettel és köszönettel :
Rácz Mihályné

PÁLYÁZATI FELHíVÁS
művelődési,  közoktctiási,

felsőoktatási  és  nemzetiségi
társadalmi  szervezetek, egyesületek

1,994. évi támogatására
A művelődési  és  közoktatási  miniszter pályázatot  hírdet

az egyesülési jogról  szóló  1989.  évi  törvény  alapján  műkö-
dő   országos      tevékenységű   szervezetek   és   egyesületek
költségvetési  támogatására.

Pályázatot nyújthatnak be:
--   közművelődési,   közgyűjteményi   és   inú'vészeti   (film`

videó,  irodalmi.  képzőiiiűvészeti)
-   nemzetiségi
-   közoktatási
-   felsőoktatási  szervezetek,  egyesületek

az  alapszabályukban  meghatározott  feladatok,  különle-

gesen  fontos - a  pályázatban  indokolt célok -  megvalósí-
tására.   (Kérjük  figyelembe  venni,  hogy  az   1994-es  költ-
ségvetési  törvénytervezet  előirányzata  i`z  ide.inél  kisebb!)

Pályázati űrlap személyesen  vagy postán  igényelhető a
minisztérium  Ügyfélszolgálati  lrodájában  és  szerkesztősé-

günkben.
A  pályázatokat  december  3l-ig   kell   az   űrlapok   Í.el-

használásával, a szakmai  egyesület  típusának  (közművelő-
dési,    közgyűjteményi    és    művészeti    vagy    nemzetiségi,
vagy  közoktatási  vagy  felsőoktatási)  megjelölésével,  rövid
indoklással  és  megfelelő  bizonylatokkal  a  Művelődési  és
Közoktatási  Minisztérium  ci'mére  (1884  Budapest,  Pf..1)
e,l.]utttiirii   „Tlái.`sadalmi   sz.er\iez.eiek,   egyesijle[ek   pál!ái.z(na
/994 "  t`elirí`ttal,  továbbá az  űrlap  alapján  t`eltüntetve`  hogy
melyik  minisztériumi  egységtől  kéri  a  támogatást.

A pályázatok  szakmai-társ€`dalmi  bizottságok  által  törté-
nő  elbírálására  az   1994.  évi  tör\Jény  ismeretében.  előrelát-
hatólag januárban  kerül  sor.
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Országos vásárok naptára
1993. november 15 -december 20-ig.

November 15.
(hétfő)

Mándok
Szil

November 16.
(kedd)

Balmazújváros     oák.
Sümeg                         ok.

November  17.
(szerda)

Zalalövő

November 18.
(csütörtök)

Edelény

ok.

oák.

November 20.
(szombat)

Aszód                       oák.
B.Kiliti                             av.

Debrecen                    av.
Jászberény              oák.
Kiskunlacháza  oák-av.
Mernye                      ok.
Péc s                        oá-av.
S árbogárd               oák.
Zirc                                 av.

November 21.
(vasárnap)

Békésszentandrás oák.
Böhönye                  oák.
Cegléd                      oák.
Csengőd                  oák.
Debrecen                    av.
Győr                              av.
Hódinezővásárhely a\J.
Jászapáti                 `     av.
Jászladány               oák.
Kciposvár                    ok.
Kenderes                      oí{..
Kiskunf`élcgyháza  í`\J.
Kóka                          tták.
Kunszentmiklós   oák.
Miskolc                         av.
Mórahalom             oák.
Nagykanizsa             av.
Nyíreg.vháza             av.
Pécs                        oá-av.
Sopron                          av.
Szabadszállás            av.
Szászvár              ok-av.
Szeged                         av.
Szol nok                        av.
Tiszakécske            oák.
Tokaj                        oák.
Túrkeve                       av.
Uj kér                           bv.
Vác                            oák.

November 22.
(hétfo,

Bélapátfal va           oák.
Bodrogkeresztúr  oák.
Győr                         oák.
Szécsény                  oák.

November 23.
(kedd)

Hatvan

November 24.
(szerda)

Jászárokszállás     oák.
Polgár                      oák.
Zalalövő                    ok.

November 25.               .`
(csütörtök)

Püspökladány
Szany

November 26.
(péntek)

Dévaványa oá.

November 27.
(szombat)

B.Kiliti                            av.
Debrecen                   av.
Dég                              Oák.
Dunaföldvár          oák.
Pécs                       oá-av.

November 28.
(vasárnap)

Abony                      oák.
B ékéscsaba               av.
Békésszentandrás  bv.
Csoma                        av.
Debrecen                   av.
Farmos                    oák.
Fülöpszállás           oák.
Győr                            av.
Hatvan                        av.
Hódmezővásárhely av.
Jászalsó~
szentgyörgy           oák.
Kaposvár                   av.
Karcag                     oák.
Kiskunfélegyháza oák.
Kisújszállás               av.
Lenti                              av.
Miskolc                       av.
Nagy kőrös             oák.

Nyiregyháza             av.
Ozd                              av.
Örkény                     oák.
Pásztó                           av.
Pécs                        oá-av.
Pilis                               oák.
Szeged                         av.
Szolnok                       av.
Tamási                oák-av.
Újszilvás                  oák.
Zal aszentgrót           av.

November 29.
(hétfo,

Füzesabony            oák.

December 1.
(szerda)

Miskolc                    oák.
Tornyiszentmiklós   av.
Tömörkény            oák.

Tura                          oák.
Zalalövő                    ok.

December 2.
(csütörtök)

Encs
Ónod
Vésztő
Zalakomár

December 3.
`(péntek)

`     Gyula                         oák.
Hódmezővásárhely oá.
Nagykanizsa            oá.

December 4.
(szombat)

Abony                         oá.
B.Kiliti                           av.
Békéscsaba            oák.
Debrecen                   av.
Fü zesabony               av.
Gyula                           av.
Marcali   oák-av-mgv.
Ny íregyháza         oák.
Pécs                    oák-av.
Zirc                            oák.

Deccmber 5.
(vasárnap)

Bak                               av.
Debrecen                   av.
Cegléd                        av.
Győr                        oák.
Hódmezővásáhely  av.
Jászapáti                  oák.
Kaposvár            ok-oá.
Kapuvár                     av.
Kistelek                   oák.
Lajosmizse      oák-av.
Miskolc                        av.
Nagykőrös             oák.
Ny i'regyháza             av.
Pécs                     oák-av.
Szeged                         av.
Szentes                         av.
Szolnok                       av.
Tápiógyörgye        oák.
Tiszakécske               av.
Törökszentmiklós   av.
Vecsés                       oák.

December 6.
(hétfol

Csongrád                   oá.
Csorna                        oá.
Martonvásár          oák.

December 7.
(kedd)

Abaújszántó           oák.
Bátonyterenye      oák.
Beled                         oák.
Cegléd                         oá.
Nagyecsed              oák.
Nagykanizsa          oák.
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Sajókaza
Tiszaluc

December 8.
(szerda)

Csorna
Hajdúnánás
Mezőcsát
Zalalövő

December 9.
(csütörtök)

Sarkad
December 10.
(péntek)

Sásd

oák.

oák-av.

December  11.
(szombat)

B.Kiliti                           av.
Csákvár                  oák.
Debrec en                   av.
Ózd                           oák.
Pécs                       oá-av.

December 12.
(vasárnap)

Békéscsaba               av.
Dabas                 oák-av.
Debrecen                   av.
Gödöllő                    osk.
Győr                          Oák.
Hatvan                        av.
Hódmezővásárhely  av.
Kisújszállás            oák.
Kunhegyes                av.
Marcali                        av.
Mesztegnyő          oák.
Miskolc                       av.
Nagy kőrös                av.

gíáregyháza            :Y:
Pásztó                       oák.
Péc s                        oá-av.
S zeged                         av.
Szentes                      oák.
Szolnok                        av.
Tiszakécske           oák.
Túrkeve                       av.
Zal aegerszeg            av.

December 13.
(hétfő)

Kölcse

December  14.
(kedd)

Balkány
Gönc
Gyömöre
Kapuvár
Zalaegerszeg

oák.

oák
oák
oák
oák
oák

December  15.
(szerda)

Zalalövő

December 16.
(csütörtök)

Ragály

ok.

oák.

December 18.
(szombat)

Alsónémedi            oák.
Aszód                       oák.
B.Kiliti                            av.

Debrecen                    av.
Jászárokszállás     oák.
Makó                          oá.
Mernye                    oák.
Rácalmás                oák.
Pécs                       oá-av.

December  19.
(vasárnap)

Bátaszék           oák-av.
Böhönye                 oák.
Debrecen                   av.
Győr                          Oák.
Hódmezővásárhely  av.
Jászapáti                     av.
Jászladány              oák.
Jászkaraj enő         oák.
Kaposvár                  ok.
Kenderes                   oá.
Kisbér                          av.
Kiskunfélegyháza  av.
Miskolc                       av.
Mórahal om            oák.
Nagykanizsa             av.
Nagykáta
Nyíregyháza
Pacsa
Pécs
Sopron
Szabadszállás
Szászvár              o
Szeged
Szolnok
Tápiószele
Tokaj
Vác
Vecsés

Deceml)er 20.
(hétfő)

Fehérg}.':`rmat
Kapuvár
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