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Tiszfeif Szerkesztőségl.
A következoképp szeretnék reagálni a

Magyar  televízió  1994.  március  7-én  a
Napkelte 7.3o-kor kezdődő hírösszefog-
lalójában  elhangzott  Király  8.  Izabella
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kampánynyitó beszédére.

Király 8. Izabella, ha rajta állna, a ci-
gányokat  egyhelyre,  a  Duna  mellékére
gyűjtené össze,  a zsidó kérdést pediglen
felülvizsgálná.

Az   elhangzott   szavak,   engem,   mint
egyszerű választó polgárt és mint cigány
embert   nagyon   elszomon't,   és   egyben
kétségbeejt,  sőt  félelemmel  tölt el.  Kér-
dezhetné  bárki,  hogy  miért,  hiszen  de-
mokrácia van.  Igen.  De kiké? Kíket véd
ez  a  demokrácia?  Bennünket  romákat,
vagy  a zsidókat,  vajon  ugyanúgy  véd-e,
mint  a  többséget?  Egydöntetű  a  vála-
szom,  hogy  nem.  Mibol  következtetem
mindezt?Akövetkezőkbol:

Az     1990-ben    bekövetkezett    rend-
szerváltozás bennünket romákat sújtott a
legjobban.  Eleve  olyan  volt  a  választási
törvény, hogy a romák közül, mint nem-
zeti   kisebbség   nem   kerülhettünk   be   a
parlamentbe,   mint  képviselő.   Öröm  az
ürömben,  hogy  van  három  roma  képvi-
selőnk,  de  ők  a pártok  színeit,  nem  pe-

Címlapon: Hargitai Lajos felvétele
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diglen a romák érdekeit képviselik, kép-
viseltetik.

A munkahelyek  megszabadultak  a  ci~
gány  munkaerőtol,  mondván,  nem  elég-
gé képzettek,  munkaerejük, a munkához
állásuk  nem  megbízható,  ami  „történei-
mi  bírálatokon"  alapszik.  (A  cigányság
nem nevelhető, lopásból  él stb.)

Majd  következett  a  nacionalista,   fa-
siszta,  nyilas  megnyilvánulás  a  romák-
kal   szemben.   Igaz,   ez  egy   kis  réteget
képvisel,   de   nagyon   veszélyes.   Majd
megjelentek  a  skinheadek.  Cigány  em-
bereket öltek meg, és vertek meg életve-
szélyesen, amit a jog úgy kezel, mint ga-
rázdaság,  és  nem  emberiség  elleni  bűn-
cselekményt.   Sőt,  odáig  merészkedtek,
hogy a Köztársaság Elnökét beszédének
elmondásában is megzavarták azon a bi-
zonyos  október 23-án.  De  volt egy  asz-
szony  a  Parlamentben,  aki  az  ország-
gytnés   és   a   televi`zió   nagy   közönsége
előtt ezeket a fiatalokat védőszárnyai alá
vette,  sőt fiává fogadta oket. Ritka az a
parlamenti     felszólalása,     amelybol     a
rasszizmus nem bukik ki. Ezért félek én,
és féltem minden roma testvéremet. Mi-
lyen párt lehet ez a MÉP, és milyen lehet
a tagságának politikai  vallása,  mikor az
elnök  asszony  kampánnyitó  beszédének
fő irányvonalát a fajgyűlölet hatja át. És
teszi ezt akkor, mikor nagyon sok vezető
politikus azon  fáradozik,  hogy  az Euró-
pai  Közösség  taáa  lehessen  közös  ha-
zánk, Magyarország.

Volt  egy  történelmi  értékű  kisebbségi
törvényünk,  amit  az  Európa  Tanács  is
nagyra értékelt és növelte demokráciánk
értékét,  mert ez a törvény példaadó volt
Európában,  sőt  Európán  kívül  is.  I,ehe-
tővé tette volna,  hogy az 1994-es válasz-
tásokon minden párttól függetlenül nem-
zetiségi  jogon  egy,  vagy  több  roma  be
került  volna  a  parlamentbe,  akik  teljes
szívvel  és  lélekkel  azon  munkálkodtak
volna, hogy a romákat is törvényadta jo-
guk szerint ne másod, vagy harmad ran-
gú   állampolgárnak   tekintsenek,   hanem
teljes  jogúnak,  hiszen  mi  is  magyar  ál-
lampolgárok  vagyunk,  ha  más  nemzeti-
ségűek is. Ezt a parlament nem szavazta
meg.

Én úgy hiszem, ha a történelem jobbik
oldalát nézzük,  több száz éve már, hogy
közös  a  sorsunk,  úgy  háborúban,  mint

békében.  A háborúkban  ugyanúgy  folyt
el  a cigányvér is  mint  a magyar,  de  saj-
nos,  a javak felosztásában már nem  volt
e8yenlőség.

Ezért  kérdem  én  újból  és  újból,  hogy
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részéről  visszautasítok,  és  egyben  tilta-
kozásomat fejezem  ki  minden  ilyen  faji
megkülönböztetés,  illetvé  olyan  kijelen-
tés ellen,  amely okot ad a rasszizmusra,
a  fajgyulöletre.  Ti  is,  kik  e  sorokat  ol-
vassátok, gondolkozzatok el  ezen !

Lólé Mihály, Heves

Kedves Éva néni!

Szeretnék Önnek gratulálni  az LD ro-
ma lap első születésnapja alkalmából.

Ismerőseimnek  és  nekem  nagyon  tet-
szik ez a lap, és remélem még sók olyan
év  lesz,  mint  ez  a  mostani.  Szinte  min-
dent  megtalálok  benne  a  mesétíl,  a  na-
gyon érdekes és komoly dolgokig.

Szeretném megköszönni a kjadónak, a
szerkesztőknek,  íróknak,  fotósoknak,  és
nem  utolsó  sorban  a  rajzolóknak,  hogy
havonta egy  ilyen  lapot  nézegethetek és
olvashatok.

Üdvözlettel:

Sánta Sándor, Cibakháza
`LL\L=` iL```„  i:x*?`X```````\\`€\```:`\ ,`;      `" iT"í/3i`Tj ``.S`.  ```: ;\``"`;{```;``?```:``T````Si::`=`:`it{il=`~  :

Kedves Lungo Drom!

Az  újságot  megkaptam.  Igen  érdekes
témákról volt benne szó. A cigányszoká-
sok érdekesek voltak, én ezeket mind is-
mertem,  csak  azt  nem  hogy  az  asszo-
nyok  nem  fésülködhetnek  férfiak  előtt
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tudom,  mi  a  bánat és  mi  a  szegénység,
és ezt a két fogalmat túl sokan ismerik a
földön.  Hallom,  hogy  napról  napra em-
berek  száza  hal  éhen,  és  fagy  meg  az
utcákon.  Akinek  nincs  háza,  kénytelen
az  utcán  vagy  az  állomáson  éjszakázni.
A hideg  kopár pad  az  ágyuk.  Azt  vesz-
szük  észre,  egyre  több  ember  kerül  az
utcára, mert nincs munkahelyük és nincs
fizetésük.  A  munkanélküli  segély  igen
kevés  a megélhetéshez.  Vannak  rendez-
vények.  például  ruhát  osztogatnak,  mi-
kulásra  csomagott  kapnak  a  .gyerekek,
karácsonyra   ajándékot.   Ennek   nagyon
örülnek,  de  a  legjobban  annak  örülné-
nek,  ha  tető lenne  a fejük  fölött  és  dol-
gozni tudnának.

Tiszta  szi'vembín   ki'vánom,   hogy   az
utolsó mondataim valósággá váljanak!

Rafael Aranka
Jászberény
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Töprengések március 15-én
Amikor a márciusi  ifjak, Petőfi, Vasvári, Jókai  vezetésé-

vel  lefoglalták a Landerer nyomdát, sem többet, sem keve-
sebbet   mondtak  ki,  mint  a  szabad  véleménnyilváni'tás jo-

gát.  Azt  a jogot,  amely  feltételezi,  különbözőek  vagyunk.
Más   a  gondolatunk,   hitünk,  életünk,  álmunk,  de  még  a
mindennapjaink   is.   Kimondták:   azért,   mert   valaki   más,
mint a többi,  nem eredendően rossz.  Nemre, nemzetiségre,
származásra  való  tekintet  nélkül,  emberek  vagyunk.  Tele
hibával, jó akarattal, olykor türelemmel, máskor kapkodás-
sal.  Néha  elfogultak  önnön  csalhatatlanságukban,  mert  hi-
szen kinek is higgyen az ember, ha nem saját magának? És
még  valamiben  közösek  vagyunk.  Véleményünket  szaba-
don  ki'vánjuk elmondani.  Mint  akkor,  ott,  a  márciusi  ifiak.
Ők  máig  ható  tanuságtétellel  tették  örökérvényűvé  ezt  a
kívánságot.

1848   márciusának   csodás   eseményei   még   a   változást
akarókat  is  meglepte.  Európa  forrongott.  Hi'rek  Velencé-
ből,    Pozsonyból,    sőt
Bécsből  is.  A  nép  ön-
feledten   ünnepelt,   s  a
hatalom reszketni mél-
tóztatott.  Petőfi  Pesten
forradalmat        csinált,
Kossuth     Bécsben     a
felltételeit    diktálta,    a
hatalom    pedig    meg-     »
hátrált.   1848   a   népek
tavasza    volt,    eleddig
elképzelhetetlen,     utá-
nozhatatlan  és  az  em-
Iékezet   számára   kitö-
rölhetetlen    csodálatos
ünnep.    Valami    meg-
bonthatatlan     nemzeti
egység  jött  létre,  ahol
magyar   és   szerb,   né-
met   és   zsidó,   cigány
és        tót,        példátlan
együttérzésben    ünne-
pelte  ezt  a  világmeg-

szolgálnia a köz javát, a polgárok, a nagyrabecsült olvasók
érdekeit.  Nem  válhat  megfellebbezhetetlen  igazságok  ki-
mondójává,  csalhatatlan  bölcsességek  szószólójává.  Mert
akkor éppen  azok  bizalmát  veszi`tené el,  akik  eddig  figyel-
tek szavára.1848-ban  a  márciusi  ifjak,  szavaik  mellett tet-
teikkel  is  bizonyi'tották eszméik  hitelességét.  A szabadság,
egyenlőség,  testvériség  gondolatai  cselekedeteikkel  is  iga-
zolódtak.  Ma  sem  vámak  el  mást  az  emberek,  mint  e  ne-
héz hit és tett egybeötvöződését.

Nem  könnyű ma újsági'rónak  lenni.  Nemcsak  az  elődök
nagyszerű  példája   miatt,   de   korunk   kegyetlen   kihívásai
okán  sem.  Hálátlan,  kemény  pálya,  mely  gyakorta  leghű-
ségesebb híveit taszi`tja el, megfeledkezvén arról, az embe-
reknek  nemcsak  véleményük,  de  sorsuk  is  van.  Igazmon-
dásuk  tehát  több  mint  foglalkozás,  több,  mint  mesterség.
Ez  hivatás,   mely  hűen   a  márciusi   ifjak  hitvallásához,  a
szabadság  és  az  igazság  szoros  összefüggésére épül.  Mert

az    igazság    egyetlen,
ami   szabaddá   tesz.   A
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rengető  élményt.  Mert  először  hangzott  el  az  az  emberi
szó, amely kimondta, csak tetteik különböztetik meg a pol-
gárokat,  nem  pedig  származásuk,  bőrszi'nük,  vagy  hitük.
Ezért is kiáltották együtt,  a legfontosabbat:

-Követeljük a sajtó szabadságát!

„A hír szent,  a vélemény  szabad  !" -hangzik a jelmon-
dat  mindazok  számára,  akik  tisztességgel,  kellő  hittel  és
alázattal  állnak  az  olvasók  elé.  Akik  az  igazat  és  csakis  a
tiszta igazat mondják.  Azzal  a  lelkesedéssel,  tisztelettel  és
kellő odaadással,  amely  a kezdetek  Óta pályára kerülésük
Óta megkövetelhető,  a közönséghez szólóktól.  Azzal  a hit-
tel,  amely  akkor  kimondotta,  saját  lelkiismeretük  cenzor-
ján  ki'vül  nem  ismer el  más cenzort.  Mert a közönség  ma
sem  vár  mást  a  toll  avatott  mestereitől.  Könyörtelenül  el-
fordul  a gyulöletkeltő,  indulatokat kavarótól,  a megalázó-
tól,  a megszégyenítőtól.  A ma újságírójának  a család és  a
tisztes emberi élet szépségeiről, az élet szeretetérol és tisz-
teletéről kell  írnia, az örök emberi értékek mellett kell szót
emelnie.   Kellő  alázattal   és   következetes   kitartással   kell
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kimondott,   tiszta   em-
beri  szó.  Ennek  elma-
radása  nemcsak  a  lel-
ket, de magát az embe-
ri   létet is  megkérdője-
lezheti.

Most,  ezekben  a  ta-
vaszváró pillanatokban
nemcsak  elődeinkre,  a
nemzeti  egységet  ösz-
szekovácsoló  forradal-
márokra    emlékezünk,
de  elveik,  tiszta  erköl-
csiségük   példájára   is.
Ana,   amely   termész-
tesnek      vette,      hogy
„Veszélyben  a  Haza!"
kiálltásra szerb és hor-
vát, zsidó és román, ci-
gány  és  német  polgár
egyaránt   a  zászló  alá

sorakozott, védeni a hont. Amely nem tett különbséget em-
ber és  ember között,  csak  azt  nézte,  tettei  használnak-e  a
hazának.   Mikor   most,   szűkebb   pátriánkban,   újsági'rók
megszóllalunk.  tudnunk  kell,  ez  nemcsak  felelősség,  de
kötelesség is. Ha az emberek magukra maradnak a feszült-
ségeikkel, ha nem találnak megerősítést egy-egy közösség-
ben,  s  mondandójuk  beléjük  fojtódik,  menthetetlenül  el-
vesztek.  A szabadság felé  vezető út első lépése a beisme-
rés,  a  gondolat  határozott,  nyilt  és  bátor  kimondása.  Az
igazság szabaddá tesz!  A tollforgató ezért játszik oly  fon-
tos szerepet a szebb, értelmesebb életért vívott harcban. És
ezért mondták a márciusi ifjak azon a borongós, esős tava-
szi  napon  a reszketni  méltóztató  hatalmasságok  szemébe:
„Követeljük a sajtó szabadságát!"

Számunkra  sem  lehet  más  vezérlő elv.  Erre  is  gondol-
junk március idusán,  a tavaszváró  hónap derekán, népünk
nagy ünnepén.

Csillei Béla__"_i
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Merre tart a "Lungo Drom"
T;FÚFi6b DrorTi" Országos Érdekvédei.mi Cigá~pA y

szövet-ség március I9-ép. ta.riotfa.orsz€_gos g_y_űié.-.
séf, meirinek  a közeigő váiqsztás _yoit az__aktuqii-
tása. EZzei kapcsolafiban kérdeztpk a szövetség

élnökét, Farkas Fióriánt.

-  Az országos gyulés áttekintette
a  Magyarországon  kialakult  politi-
kai  helyzetet.  Ezen  belül  megvitat-
ta,  hogy    milyen  a  cigányság  vá-
lasztási    esélye,    egyáltalán    van-e
esélye?

- Van esélye?
-Azt gondolom, hogy ennek állí-

tása  önmagában  egy  burkolt  félre-
veztés, demagógia. A cigányságnak
nem   volt   soha   választási   esélye.
Ma  sincs.     Egy  többségi  társada-
lomban     a     kisebbség     helyzetét
ugyanis  mindig  a  többség  határoz-
za  meg,  a  többségnek  pedig  nem
érdeke,  a  cigányság  valós  megje-
lenítése  a  politikai  palettán.  A ci-
gányság  helyzeténél   fogva  nincs
olyan  pozícióban  -  sajnos-,  hogy
választhasson.   A  cigány  értelmi-
ségiek    pedig    mással    voltak    és
vannak elfoglalva  ma  is,  és  ez  ál-
tal  nem jut  el  az  egyszerű  cigány
emberhez   a   valós   segélykiáltás.
Ezt a tényt még erősíti  az a politi-
zálási  stílus, amit a cigány vezető-
ink  egymással  szemben  is  gyako-
rolnak.  Az egység   kis reménye is
elveszett  már idő előtt,  amikor az
egyes cigányvezetőink sajtó hábo-
rút   vívtak   egymással.   Es   ezt   a
szétzilálódást a többség jól  eszkö-
zölte,  mondván,  a  roma  társada-
lom  nincs jóban  egymágsal,   szét-
szórt,  szervezhetetlen.  Ily  módon
természetszeruleg válik mindez az
összcigányság politikai nyílt sebé-
vé.

- Amikor egy cigány szervezet
egy párt ine]lett leteszi a voksát,
bízhat-e  abban,  hogy  nem  csu-
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pán  a  szavazatukra  számít  a
párt?

-    Természetesen     azzal,     amit
mondtam, nem azt gondolom, hogy
a   cigányság   ne   menjen   el
szavazni.  Menjen  el,  mertha          `rg
nem ezt teszi, akkor azoknak     '*q#
fognak  segíteni  -akaratlanul            *
is  -,  akiket  nem  szívesen  lát-
nának kormányon.  Azt, hogy
egy   cigány   szervezet   segít
egy pártnak, már megpróbál-
tuk  évekkel  ezelőtt,  és  bebi-
zonyosodott,  hogy  ez  kevés.
Azt  gondolom,  alapvetően  a
cigányság    problémáinak    a
kezelése  nem  csak  abban je-
lenik meg, hogy 2-3 képvise-
lő    bekerül    a    parlamentbe.
0lyan    meghatározó    terüle-
tekre  kellene  néhány  megfe-
lelő  személy,  ahol  a  döntés-
hozatalban      saját     sorsukat
érintően részt vehetnek.  Mert
ma    egy    osztályvezető    ko-
moly összegekben tud dönte-
ni, mi'g egy parlamenti képvi-
selő akár két napot is beszél-
het       eredménytelenül.(Nem
beszélve   aiTól,   hogy   ki   kit

csak a   Magyar Demokrata Fórum-
mal, de minden demokratikus párt-
tal,        amely        szellenriségünkkel
egyetért.      Azonban      a      "Lungo
Drom"     nem     kíván     azonosulni
egyetlen párttal sem. Meg kívánjuk
tartani     teljes     függetlenségünket.
Hogy  mégis  melyik  pártot  fogjuk
segíteni  a választásoknál,  az orszá-
gos  elnökség  fog  ezügyben  dönte-
ni.  Az országos gyűlés ugyanis fel-
hatalmazta    az    elnökséget,    hogy
folytasson   tárgyalásokat   és   ezek-
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képvisel.)
-  T\idott  dolog,  hogy  a

"Lungo    Drom''iot    több

párt is megkereste.
-    Azt    gondolom,    ha    a

"Lungo  Drom"  politikai  stí-

lusát, szellemiségét, fi]ozófiáját, tö-
megét   nézzük,    akkor   ez   termé-
szetes.  Az  MDF  komolyan  is  gon-
dolja  a  kapcsolatot  a  szervezettel,

és  mi  is  komolyan  gonduljuk nem-

nek   függvénye   lesz   az,   hogy   a
"Lungo   Drom"   140   tagszervezete

melyik  pártot  segíti  a  választások
sikeréhez.   Egy-egy   cigányszerve-
zet  segíthet  egy-egy   pártot  a   vá-
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lasztásoknál,      de   a   cigányságnak
fel kell nőnie, és ha most  1994-ben
nem,  de  a  következő  választások-
nál  meg  kell  szerveznie  önmagát.
Ugyanis   semmilyen   kormány   ezt
soha  nem  teszi  meg  helyettünk.  El
fog jönni  az az idő,  amikor számot
kell  adni   a  cigányoknak,  hogy  ki
mit tett,  és  azt kinek  az érdekében
tette,  vagyis eljön a cigányság előtt
való teljes megmérettetés ideje.

- Vé]eményed szerint a válasz-
tásokra alakult két cigánypárt-
nak mekkora esélye van a beju-
táshoz?

- Természetesen a magyarországi
cigányságnak   és   a   Roma   Parla-
mentnek   is   mint  képződménynek
meg  kell  próbálnia minden lehető-
séget, hogy a Parlamentbe bekerül-
jön. Azonban azt gondolom,csupán
egy  nevet  felvenni,  vagy  azt meg-
változtatni     a   választások   sikeré-
hez, ömagában kevés.

- Mennyire tartod komolynak
annak a néhány cigány ember-

nek az indulását, akiket a pár-
tok felvettek a listájukra, de va-
lahol  a  100,  esetleg  az  50.  he-
Iyen vannak. Mennyire lehet ez
komoly a pártok oldaláról?

-  A  pártok  oldaláról  egyáltalán
nem  tartom  komolynak,  már  csak
azért   sem,   mert   ha   egy   pártnak
nincs  valós,  a  cigányok  által  is  el-
fogadott cigánypolitikája,  akkor ez
önmagában  csupán  egy  kegy  gya-
korlása. Nincs ma Magyarországon
olyan  párt,  aki  valós  cigány  politi-
kát akar. Nemzet politikát akarnak,
és  ebbe helyezik bele  a cigány po-
litikát.    Csak    hogy    a    cigányság
helyzete  és  problémája  halmozot-
tan több, mint az összes magyaror-
szági kisebbségé. Kevés jó nemzet-
politikát  csinálni.  Jó  cigány  politi-
kát kell csinálni.

- Farkas Flórián ]esz-e parlai
m:nÉtiT:p::sgek|g;tameztazaján-

latot,   sőt  az  elmúlt  időben  még
egy  sokkal  kedvezőbbet is,  de azt

A Lungo Dromosok
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gondolom, hogy a parlamenti kép-
viselőségemet csak  akkor tudnám
elképzelni,  ha  oda  cigányok  dele-
gálnának,cigányokküldenének.

-   Ho]   tart   ma   a   "Lungo
Drom„ ?

-Ha a "Lungo Drom"-ot defini-
álnám,     akkor     azt     mondanám.
hogy   szakmailag   felkészült,   er-
kölcsileg  tiszta,  politikailag  meg-
alapozott,  és  ma Magyarországon
a   legnagyobb   tömeggel   bíró   ci-
gány  szervezet.  Továbbra  is  meg-
kívánja   tartani   a   pragmatikussá-
gát, ezt az arculatát, ezt a filozófi-
áját.  Mert    ez jut  el  a  legegysze-
rűbb   cigányhoz,   és   ehhez   a   le-
gegyszerűbb cigány  is fel  tud zár-
kózni, és  a "Lungo Drom"-nak ez
a célja.  A   következő választások-
nál mindent el fogunk követni an-
nak  érdekében,  hogy  a  hazai  ci-
gányságot  emberként  és  politikai
tömegként is figyelembe vegyék.

- Köszönöm a beszé]getést.
Paksi Éva
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Beszélgetés Zám Mária szociológussal

Tizenhatszobás villák és halkan suhanó
luxusautók az egyik oldalon, filléres gondokkal

küszködő emberek sokasága a másikon.
Gyakorta véljük Úgy, ez jellemzi talán

a legjobban változó korunkat.
Hirtelen meggazdagodott kevesek és a

leszakadó tőbbség alkotják most a társadalmi
olló két szárát, s egyre kevésbé látszik

a kőzeledés. Hióba mutatnak a statisztikák
fejlődést, a hétköznapok sorra rácófolnak

a számok rideg világára. Zám Mária szo,ciológus,
a Pécseíí meórendezett ,,Család Éve"

tudomónyos konferencián beszélt
a tényekről és a lehetőségekről.

- Bár a társadalom ilyen módon törté-
nő  radikális  kettéosztása  nem  ad  valós
képet,   tagadhatatlan,   hogy   az  elszegé-
hyedés  meglehetősen  komoly  méreteket
öltött. Halmozottan jelentkezik mindez a
cigány  lakosság  körében,  ahol  több  té-
nyező   együttes   hatása   okozott   súlyos
gondokat.   A  vizsgálatok  egyértelműen
kimutatták,  mintegy  80-85  %-a  tartozik
a hátrányos  helyzetű,  elszegényedett ré-
teghez.   Ez   pedig   megdöbbentő   adat,
még  akkor  is,  ha  tudjuk,  a  nem  cigány
lakosság  körében  is  jelentős  mértékben
nőtt a lemaradók száma. Az átalakulás, a
gazdasági  problémák  magukkal  hozták
az építkezések, a nagy beruházások leál-
lítását.  Megszűnt  az  az  erő,  amely  von-
zotta,  felszippantotta  a  zömében  szak-
képzetlen munkaerőt, megélhetést bizto-
sítva  ezzel  nagylétszámú  csoportoknak.
A munkanélküliség  súlyos  gondokat je-
lent  az  amúgy  is  anyagi  problémákkal
küszködő,  zömében  egykereső felállású
családoknak.  A hagyományosan gyerek-
szerető,  nagylétszámú  közösségeknél az
anya  többnyire otthon  maradt.  Ritka ki-
vételtéfl  eltekintve  a  ník  nem  szereztek
szakmát,  nem  vállaltak  munkát,  otthon
nevelték   a   gyerekeket.   Így   az   egyik
munkavállaló   állásvesztése   náluk  a  fő
kenyérkereső     kiesését     eredményezte.
Ezt pótolni`pedig  a csekély  összeget je-
lentő támogatás,  segély  nem képes. Ma-
rad  a reménytelenség,  a kitörésre képte-

ó

len állapot,  ami rányomja bélyegét a je-
lenlegi helyzetre.

- Az egyik „megoldás" a segélyezés.
Vanie másik?

-  A  szociális   törvény   valóban   meg-
könnyítette  a  segélyezést,  de  megoldást
semmiképpen   nem  jelent.   Akinek   volt
munkahelye,   a   munkanélküli   segéllyel
még kihúzhatja egy ideig, de akinek nem
volt,  annak  csupán  az  önkormányzatba
vetett  bizalma  maradhat  meg.  Kutatása-
im egyértelműen bizonyi'tják, csökkent a
segélyezés összege. Kevés a pénz, szegé-
nyek   az   önkományzatok,   egyszerűen
nincs mit szétosztani. Akkor pedig ineá-
lis  dolog  erre  felkészíteni  egy  jelentős
számú réteget.  Más megoldást kell  talál-
ni,  mert  az  idő  sürget  valamennyiünket.
Romlott  az  életszínvonal,  a  magyar  tár-

iááazl:.mÉgaegbybeátl;gí::yezm:Eá%zeent,aaie::
zik bele a cigányság. Amikor az emberek
az   életszínvonalról   beszélnek,   a   saját
helyzetüket élik át. Drámai méreteket öl-
tött  a  munkanélküliség.  Ez  pedig  nem-
csak a szakma és mesterség nélküli mun-
kavállalókra,  de  az  értelmiségre  is  jel-
lemző.    Kollégáim,    barátaim    körében
szinte minden harmadik - tanárok,  újsá-
gírók,  kutatók  -  elvesztette  állását.  Ter-
mészetes, hogy úgy élik meg, mintjelen-
tős életszínvonal csökkenést. A bérbol és
fizetésbol  élokön  csattant  leginkább  az
ostor. És nyomatékosan, fokozottan érvé-

nyes  ez  a  cigányságra,  amely  leginkább
megszenvedte    a    változásokat.    Munka
kell  tehát,  nem  pedig  segély.

- Régebben  természetes  volt a  má-
sod-,    sőt    harmadállások    kiépített
rendszere. Most ez nem járható út. Mi
lesz azokkal a cigányokkal, akik azt a
meglévő egyet is elveszítették?

-  A  statisztikák  szerint  a  családok  70
százalékának  volt valamiféle másodállá-
6a,  mellékfoglalkozása. Ez most komoly
mértékben  csökkent.   Azok  a  cigányok
pedig,  akik  munkájuk  végeztével  haza-
mentek,  hazautaztak,  szintén  dolgozgat-
tak   valamit.   Mára  ez,   munkanélkülivé
válván,  csupán  valamiféle  kisebb  kere-
setként  jelentkezik.  Ha  ugyan  van  grre
igény. Jelentős tömegek, dolgozni szere-
tő,  kívánó  emberek  kerülnek  így  tétlen
helyzetbe.  A  magyar  társadalom  diffe-
renciálódása  felgyorsult.  Látjuk  a  nyu-
gati  autókat,  a hatalmas  villákat és  mel-
lettük  ott  az  elszegényedett  tömegeket.
Azt   a   szubjektív   érzést,   amit  átélünk,
egyetlen  statisztika  sem  képes  kimutat-
ni.  De  attól  ez  még  létezik,  és  meglehe-
tősen  rosszkedvűvé  teszi  az  embereket.
A szociális háló  még  működik,  s  ez  né-
miképp  enyhíti  a problémákat,  de  hosz-
szabb  távon  ez  nem  járható.  A  szegé-
nyek,   belecsúszván   ebbe   a   helyzetbe,
nem  tudják  megoldani  problémáikat,  s
marad a segélykérés.

- A változásokat leginkább  a  gyer-
mekes   családok   érezték  meg.   Mi  a
helyzet a gyermeket különösen szerető
cigány nagycsaládokkal?

-  A Közgazdaságtudományi  Egyetem
kutatói    által   folytatott   háztartás-panel
vizsgálat is  bizonyítja, a gyermekes csa-
ládokat  kiemelten  érintik  azok  a  társa-
dalmi   változások,   amelyek   a   szociális
feltételeket   befolyásolják.   A   munkaal-
kalmak  csökkenésével  kiesnek  a  család
eddigi   keresői,   munkanélküli   segélyre
pedig  nem  lehet  alapozni.  Ugyanakkor,
azok a gyereknevelési támogatások, me-
lyek   pozitívan   befolyásolták   a   szüle-
tések  számát  megszüntek,  vagy  komoly
mértékben  csökkentek.  A meglévők  pe-
dig nem tudnak lépést tartani  az infláci-
óval.  Amíg  tehát  a  gazdasági  recesszió
nem  csökken,   addig   a   fiatal   családok
nem  igazán  fognak gyereket  szülni.  Aki
pedig  mégis,  annak  fel  kell  készülnie  a
folyamatosan  jelentkező   nehézségekre.
Ugyanez  vonatkozik  a  hagyományosan
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többgyerekes cigánycsaládokra is.  A be-
illeszkedés    folytán    már   egységes    ci-

gányságról    sem    beszélhetünk,    hiszen
több  igen jómódú  család  is található kö-
zöttük, de sok a polgárosodott középosz-
tálybeli  is.  Az  ő  gyermekszülési  hajlan-
dóságuk  is  közeli'tett  a  többségi  szoká-
sokhoz.  Ez  annyit jelent,  hogy  a  gazda-
sági  lehetőségeket  figyelembe  kell  ven-
niük,  szándékaikat  közelíteni  kell  a  va-
lósághoz.

-  A  válság  leginkább  a  falvakban
élő  cigányokat  érinti,  hiszen  legtöbb-
jük  még  a  munkakereséshez  szüksé-
ges útiköltséget sem tudja előteremte-
ni. Van e megoldás?

-Úgy vélem a felnőtt
cigánylakosság       eseté-
ben  nagyon  nehéz vala-
miféle   kimenetet   meg-
határozni.   A   privatizá-
ció   és   a   reprivatizáció
következtében  az  eddig
hagyományos mezőgaz-
dasági  ágazatok  is  meg-
változtatták    munkaerő-
igényüket.  Az  a  terület,
amely  felszippantotta  a
munkaképes  lakosságot,
akár   csak   idényjellegű
feladatokat  is  biztosi`tva
az   embereknek,    átala-
kult.   Nőtt  a  munkanél-
küliek        száma,        i'gy
könnyebben   találnak   a

gazdák      nem      cigány
munkavállalót,            ami
újabb       elszegényedést
eredményez.      Szakmát
szerezni     nem    tudnak,
még  a  fiatalok  számára
is  bezárult  ez  a  kitörési
lehetőség.    Az    iskolák
átalakulásával           meg-
szüntek  a  tanmmelyek.
A  magánvállalkozó  pe-
dig   ritkábban   vesz   fel
tanulót.        Cigányfiatalt

pedig    egyáltalán    nem.
Igy    a    tehetségesebbje
előtt  is  bezárul  egy   út.
Marad a rossz hangulat,

rehozni,     akár    állami     segi'tséggel     is,
amely  pénzügyileg  is  hasznot hajthatna.
Nyugat  Európában  több  olyan  program
van,   amely   a  hagyományos   kézműves
mesterségeket  újítják  fel,  jelentősen  se-
gítve  ezzel  az  idegenforgalmat.  Nem  ez
az egyedüli út, de ez is az egyik lehetne.
Nem  szabad  részekre bontani  ezt a kér-
dést,   hanem  egységben   kell   szemlélni.
És  legfőképpen,  haladéktalan  cselekvést
megvalósi`tani.   mert   az   idő   sürget.   A
szakma,  mesterség  mellett olyan  speciá-
lis   hálózatot  lehetne   létrehozni,   am?ly
kiépítve   komoly   sikereket   érhetne   el.
Azt gondolom, ez egy  közös érdek. Na-

szolgálatba állítása...

gyon  komolyan  kellene az  államnak ezt
a programot  támogatnia,  hiszen  minden
egyes fiatal, akinek munka adódhat, már
nem veszhet el.

-  Tapasztalható,  azok  a  cigányok,
akik  a   polgárosodás  útjára  lépnek,
gyakorta megtagadják népüket. Miért
ez az elzárkózás, menekülés?

-  Úgy  vélem,  ez  a  legtermészetesebb
reakció a nemcigányok előítéletére.  Ma,
amikor  kimondjuk  ezt  a  szót,  hogy  ci-
gány,  sok emberben valami rossz képzet
jelentkezik.  Azonban  soha nem a szom-

széd,  vagy  az  ismerős  cigányra  gondol-
nak,  hanem  valami  ismeretlen,  megfog-
hatatlanra.  Ez  az  elői'télet.  Akik  mellet-
tünk,  velünk  együtt  élnek,  azokra  nem
terjesztjük  ki  az  előítéletet,  csak  mindig
másokra.  Akiket valójában  nem is  isme-
rünk,  csupán  a  másságuk  zavar.  Eltérő
szokásaik,   kultúrájuk,   értékrendjük.   És
ez  az  előítélet  kölcsönös.  Ugyanez  léte-
zik a cigányok részérol is, megnehezítve
az együttélést,  a beilleszkedést a polgári
társadalomba.   Természetes  tehát,   hogy
akinek sikerül ebből a létbol kiszakadni-
uk,  nehezen  vállalnák  fel  a  cigányságu-
kat. Nagyon sokat kell tenni még, mind-

két   részről   az   irányba,
hogy   ez   a  meglévő  fe-
szültség   oldódjon,   s   ne
az előítéletek-határozzák
meg   egy   ember  helyét,
szerepét.    Aki   ismeri   a
határokon    túl    élő   ma-
gyarság  helyzetét,  tapsz-
talhatja,    az    együttélők
részéről  nincs  probléma,
csupán       a      betelepülő
többségi    nemzet    tagjai
élezik a feszültségeket.

-    Van-e    egyáltalán
megoldás  erre  a  létező
probl émá ra?          Vagy
megoldódik magától?

- Azt  látom,  hogy  tel-

jesen más politikát kelle-
ne   megvalósítani,    mint
amit     jelenleg     tapasz-
talhatunk.  Tény,  hogy  az
ezt   megelőző   évtizedek

í     g#td:S€g3ányská%d:2Zímát
Lű     ra.  Több  és  életmódjuk-

nak megfelelőbb munka-
lehetőséggel    rendelkez-
tek.   Ez   drámaian   meg-
változott, s nem lehet be-
1enyugodni   ebbe   a   mó-
dosulásba.  A  munkaerő-
piacba   történő   beillesz-
kedésükre         megoldási
módokat     kell      találni,
mert   szokásaik,   életfel-

...A hagyományos cigány kézművesmunkának, tehetségnek a kihíEználása.      i.óÉ'á.suJk-V"n;i""vá'i.t'o-;;-u
f,-^l+.Ál.`+Líi  Átl.'.Áa.|

meg  az  elkeseredettség,
amely   ki   tudja  hová   vihet.   Ezen   csak
egy államilag is támogatott, inffastruktú-

ÉaÉíteí`eezsézstgk,Pre°rrőat:ephí:ézsiatcs:tá:::Zísáts
és  minden  olyan  lehetőség,  amely  mun-
kaerőt  igényel,  nem  pedig  szakképzett-
séget. Ennek meglépése több, mint szük-
séges.  Ugyanakkor  ott  a  másik  lehető-
ség,   az   úgynevezett   hagyományos   ci-
gány kézművesmunkának, tehetségnek a
kihasználása,   szolgálatba   állítása.   Szo-
kásaira,    értékrendjére    és    készségeire
építő  vállalkozásokat volna célszerű lét-

1994. MNRcius        „I,IJNGO  DROM"

meg.  Nagyon  sok  olyan
tradíciója    van    a    cigánycsaládoknak,
amelyet nem lehet egyik napról a másik-
ra semmivé tenni.  Nincs is erre szükség,
hanem inkább kihasználásuk, megtalálá-
suk  volna  szükséges...  Ilyenek  az  egy-
más  megbecsülése,   szeretete,   a  gyere-
kekre való vigyázás  és még sok más ér-
ték. Úgy  vélem,  akkor fog  komoly mér-
tékben  megváltozni  ez  a  helyzet,  ha  az
új  gazdasági feltételek között is   megta-
lálják  helyüket,  számításukat.  Ez  pedig
egyedül  nem megy.

CS. 8.
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ifj.  Szénási  Sándort  1994. január l9-én
a Magyar Köztársaság  elnöke  a Magyar
Köztársaság  Arany  Keresztje  kitüntetés-
ben   részesi'tette.   Ebbíl   az   alkalomból
nyilatkozott  lapunknak  a  kezdetekríl,  a
családról,  és  a számára oly  fontos  zené-
rol.

- Zenész  családból  születtem.  Termé-
szetes  volt  tehát,  hogy  én  is  zenész  le-
szek. Amikor már lehetett a cigány zené-
szeknek is külföldre jámi, apám az elsík
között   volt,   aki   ment.   Valami   keveset
már haza is  tudott hozni,  hiszen  nem  fi-
zettek  olyan  túl  sokat a  zenészeknek.  A
család anyagi  helyzete  12-13  éves  korom
körül  kezdett  rendeződni.  Addig  mi  is
egy  néhány  négyzetméteres  albérletben
éltünk.

- Született fővárosi?
- Budapesten  születtem,  de  a  szüleim

vidékiek.    Kókáról    származnak.   0lyan
Rómeó és Júlia féle dolog volt az ő sze-
relmük.   .A    faluban    két    pri'más    volt,
egyiknek  fia,   másiknak  lánya  született.
Ezek a prímások egymással  rivalizáltak,
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persze,    hogy    a   két
gyerek         megtalálta
egymást.      Ez      volt
apám   és   anyám,   és
akkor    költöztek    fel
Budapestre.       Apám
szinte  az  összes   ak-
kori nagy zenakarban
megfordult. Játszott a
Fővárosi  Népi  Zena-
karban, a Járóka Sán-
dor  féle  zenekarban,
a   Belügyi   Együttes-
ben.    1956-ban    ezért
majdnem     agyonló+
ték,   mert  azt  hitték,
hogy    belügyes.    Ze-
nélt a Honvéd Együt-
tesben, és utána a 60-
as   években  jöttek   a
külföldi    utak.    Soha
nem   éreztem   hátrá-
nyát  akkor,  hogy  ci-
gány  vagyok.  A  csa-
ládban  öten  vagyunk
unokatestvérek,     ab-
ból    négy    testvérem
végezte el a Zenemű-
vészeti  Főiskolát  he-
gedű,   zongora,   cim-
balom,    és   szaxofon
szakon.  Én  1964-ben
kerültem   a   Madách

Gimnáziumba.   Erettségi   előtt  volt  egy
szerencsétlen  esetem.  Soha  nem  szívlel-
tem  a  vörösöket.  Apám  talán  túl  sokat

járt  külföldre,  és  túl  sokat  mesélt  anól,
hogy mi az igazság, és mi az, amit itthon
mondanak.   Tartottam   egy   előadást   a
Marxizmus  hibái  címmel.   Nos,   attól  a
naptól kezdve bezárult előttem a tovább-
tanulás lehetősége. A lapomat nem küld-
ték  tovább.  Később,  a  10  éves  érettségi
találkozón  több  konyak  után  bevallotta
az osztályfőnököm, hogy utasítást kapott
rá.   Azt  mondták,   ne   neveljünk   intelli-

gens   ellenzékieket.   Úgyhogy   1968-ban
érettségi  után  volt egy  olyan évem,  ami-
kor nem tudtam mit kezdeni magammal.
Váratlanul  ért,  hogy  nem  mehettem  to-
vábbtanulni.   1969-ben   lekategorizáltam
Sántha Ferenc zenakarában. Az év végén
pedig    felvételiztem    az    Állami    Népi
Együttesbe,  és  egészen  1992-ig  voltam  a
tagja.   Bejártam   a  világot.   Aztán   eljött
egy  idő,  amikor már a Rábai  féle művé-
szet  nem  volt  meghatározó  az  együttes-
ben.  A  80-as  évek  elején jött  az  új  kor-

szak,  és  nem  voltam  benne  biztos,  hogy
ez  jó.  Késohb  is  sokszor  tartottam  ön-
vizsgálatot,  hogy  nem  bennem  van-e  a
hiba,   amiért  nem  értem   az  új   idők  új
szelét, de végül  is rá kellett, hogy jöjjek,
a  magyar  folklór  óriási  tévedéseknek  a
korszaka.    Egy    zsákutcába    vezétő   út,
amikor  is  a  magyar  folklór  egy  szeletét
választotta  ki  csupán  a  zenének,  a  tánc-
nak.  Egy  zárt  etnikumnak,  Erdélynek  a
favorizálása   volt   zeneileg   és   táncilag.
Egy  bukott  táncházmozgalom.  Ez jelez-
te  akkor  a  magyar  folklórt.  A palettáról
lekerült  nagyon  sok  szi`n.  Stilusosan  em-
líthetném a cigány  mozgalmat.  A cigány
zene,   tánc   és   ének   korán   sem   volt   a

rz:ftfee[:|€'z::|%énnémAi]éas::stü4,T°E8sataáksE:
egy  előadás  kellős  közepén  felálltam, és
azt  mondtam,  ennyi  volt,  jó  volt,  szép
volt.   Meghát   sokasodtak   a   dolgaim   a
100 Tagú Cigány Zenakarban  is, aminek
alapi'tó tagja vagyok.

- Legendák szólnak a 100 Tagú szü-
letésérffl. Mi a valóság?

- Egy  temetésen,  egy  csodálatos  em-
ber temetésén  alakult a  zenekar.  Többen
azt  mondták,  ha  ennyien  össze  tudunk
gytflni egy prímás emlékére, akkor miért
ne   lehetne   megtartani   és   össz,egyúlni
Budapest  legjobb  zenészeivel.  Igy  ala-
kult meg a  100 Tagú. Az első időkben az
élére  egy  volt  belügyi  alezredes  került.
Akkor  az  még  úgy  ment,  hogy  -  ügyes
trükk  volt  -  a jelenléti  i'v  első  oldalára
ráírták  utólag  hogy  nagy  tisztelettel  fel-

:|éerj:5keiÉ-:,mhiongdyen|figí::,eau:2?a::g,Í
mást,  hogy  ki  volt  az,  aki  ezt elkövette.
Az első idíkben  nagyon futott a szekér,
köszönhető  ez  a  zenészeknek.  Zseniális
képességű    muzsikusaink    vannak.    Ha
Boros    Lajost    emli'tem,    nem    hiszem,
hogy  vita lehet, nem hiszem,  hogy Berki
László  nevét,  vagy  bármelyik  jobb  pri'-
másét  nem  ismerik.  A zenekar a zene új
fejlődéstörténetének   egy    új    szakaszát
nyitotta meg.

- Mit ért ezen?
-  A  80-as  évekre  beért  egy  új,  nagy

generáció.  Egy  fiatal,  tehetséges  muzsi-
kus  generáció,  akiknek  az  addigi   kép-
zésrendszer  és   az   addigi   cigány   zeneí
keretek    szűknek    bizonyultak.    Többet
akartak, jobbat akartak.  Es ekkor alakult
meg   a   100   Tagú.   És   innentől   kezdve
minden  lehetőség  adott  volt  arra,  hogy
egy  új  fejezetet  nyisson  a  csapat.  Nem-
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ták  a saját cigány  ze-
nét,    ami    a   világon
szinte     egyedülálló.
Nézzük    csak    meg,
milyen     műfajokból
táplálkoznak    a    ci-

gány  zenészek?   Ját-
szanak           mindent.
Opera      részleteket,
operákból    különbö-
ző   nyitányokat.   Az
összes  létező  műfaj-
ba   belekóstolnak   és
magukba  szívják.  És
ez úgy látszik, a  ma-
gyar      társadalom-
nak   mindig   tetszett.
Azokban   a   történel-
mi   időkben,   amikor
az   idegen   hatalmak
rátenyereltek   az   or-
szágra   -   és   ez   sok-
szor  előfordult  -,  ak-
kor  a  magyar  cigány
zenészek            voltak
azok,    akik    elsőnek
fordultak   az   idegen
hatalmak       kultúrája
felé.   Például   Strauss

!      idejében       ugyanúgy
megéltek,    mert   ját-

A Magyar Köztársaság Arany Keresztje kitüntetettjeí              szották    a   keringőit.

csak  zeneileg,  hanem  emberileg,  erköl-
csileg,   tartásban,   példában.   Az   akkori
vezetők belecsúsztak egy csúfos kudarc-
cal   végződő  Ausztrál  útba,  ami  után  a
zenészek  végre  saját  kezükbe  vették  az
ügyet.  Kiválasztották  maguk  közül  azo-
kat  a  vezetőket,  akikben  bíztak.  Raduly
József lett az elnök, jómagam a főtitkár,

:ezekne:|]Vt:ZÉesté:ttpó:di:zE:rekímLe€Spzr`;bk:tzuék-
szisztematikusan  felépi'teni  azt`  hogy  mi
a cigány  zene új  iránya.

- Mit ért a cigány zene fogalmán?
- Ezzel  kapcsolatban van egy érdekes

elméletem,    a   kettős    kultúra   elmélete
Magyarországon.  A cigány  zene  bármi-
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a dolog az autentikus cigány kultúra és a
cigány  zenészek  által játszott  zenére..A
magyar kultúrának hihetetlen  szerencsé-
je,  hogy  a  cigány  zenészekkel  találkoz-
tak   A   magyar  zene   alapja,   a  népzene
alapja  a pentaton,  az  ötfokúság,  az  egy-
szólamúság,  és  ha  -  merem  ezt álli'tani  -
nem  taláLkozik  a  magyar  cigány    zené-
szekkel,  akkor  valahol  felismerhetetlen-
né  válik  a  magyar  folklór.  Itt  felnőtt  a
magyar  cigányzene,  s  méghozzá  olyan
különleges    adottságú    emberek    lévén,
mint  a  cigány  zenészek,  akik  hihetetlen
improvizati'v   készséggel    rendelkeznek.
Feldúsították   és   széppé   varázsolták   a
magyar  folklórt.  Ugyanakkor  megalkot-

Magyarországnak  bemutatták  az  összes
olyan  kultúrát,  ami  külső  hatásként jött.
Ugyanakkor  a  régi  zenéjüket  megmen-
tették,  tovább  vitték,  és  ezzel  tulajdon-

képpen a magyar zenét is megmentették,
tovább fejlesztették.

- Térjünk könnyedebb , ám nem ke-
vésbé fontosabb témára, a családra.

-   Boldog   családi   életünk   van.   Egy

gyermekünk  van,  egy  kislány,  de  még
szeretnénk  egy  másikat  is.  Kislányom  a
mamája  tehetségét     örökölte.   Kiválóan
rajzol.  A zenével  csak játékos formában
ismerkedik.  Imádja  a  kutyákat.  Ha  rajta
múlna,  60  kutya  lenne  a  lakásban.  Ter-
mészetesen  nem  szereti  ha  külföldre já-
rok.

-  A  Magyar   Köztársaság   Arany
Keresztje  kitüntetést  kapta.  Mit je-
lent Szénási Sándornak ez az elisme-
rés?

-  Nagyon  furcsa  érzés.   Meglepetés-

ként  ért,   sehogysem  értem.   Hiába  ma-

gyarázzák, hogy ilyen műsorok rendezé-
séért,   meg   sok   mindenért   kaptam,   én
nem tudom saját magamat értékelni.

-  Tálán  szokványos   a  kérdés,  én
mégis felteszem: a 100 Tagú Cigányze-
nekar - véleménye szerint - enyhítheti-
e   a   cigánysággal   szemben   -   sajnos
meg]évő - előítéleteket?

-  Sárosi  Bálint  említette,  hhogy  a  ci-

gány  zene előre menekül  a színpad felé.
Akkor jöttem rá, hogy a külvilág számá-
ra  valahogy  mintha  egy  kicsit  elzárkó-
zott  volna.  De  merem  remélni,  hogy  a
zenekar példaértékűvé  válik  abban  a te-
kintetben,..hogy egy  önálló kezdeméhye-

zés adott helyzetben adott emberekkel és

jó  szándékkal  mit tud  kihozni  saját  nép-
csoportjából.

`              -paksi -
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Ahogy a politológus látja

'`9á'n az önszerveződés szószólója
Ma már közhely,  hogy a rendszerváltás első számú vesztesei a cigányok

voltak. Szűkös, de biztos megélhetést nyújtó, keveset fizetó, de stabilitást
biztosi'tó munkahelyek váltak semmivé, utcára téve munkaképes emberek
tízezreit. Az eltelt idő pedig nem sok biztatóval kecsegtette az ofthonába,

falujába bezári dolgozni akaró romákat.  Bihari Mihály egyetemi tanár,

politológus Szolhokon a rendszerváltásról, egy újabb változás esélyeiről
beszélt a Városi Művelódési Központban tartott előadásán. Utána válaszolt

az LD kérdéseire.

- Professzor úr,   mit tehet a cigány-
ság  saját prob]émáinak  a  mego]dásá-
ra, a ]étező feszü]tség csökkentésére?

-   Egyik   legsúlyosabb   problémája   a
magyar  társadalomnak  a  cigányság  sor-
sával  való  törődés  hiánya.  Ennek  pedig
egyetlen  megoldását  abban  látom,  ha  a
romák   maguk   veszik  kezükbe  dolgaik
intézését.  El  kell,  hogy  fogadják -mer-
jék elfogadni  a tényt -, önálló kultúrájú,
nyelvű,  társadalmi  közösség,  amely  ra-

gaszkodik   önállóságához,   másságához.
Es   ennek   megőrzésére   is   vállalkozik

íúérpá;gníaníézmfé::teínt:§á:í]:]Eí;z:nee:#í
próbálnia önmagát önkormányzati rend-
szerben   megszerveznie.   Ez   történelmi
feladat,   s   ma   már   megteheti,   hiszen
nincs  olyan  hatalmi-politikai  szervezet,
amely ezt gátolná.  A rendszerváltás ma-
gával  hozta  a támogatást,  a szerveződés
elősegi'tését.   A  hihetetlenül   megosztott
politikai  hovatartozásában  is  polarizáló-
dott  kisebbségnek   önmaga  megszerve-
zésével  kell  beépülnie  a  magyarországi
etnikumok,  társadalmi  közösségek  sorá-
ba.  Történetileg jórészt  most jutottak el
oda,  hogy  politikailag  megszervezhetik
saját  magukat,  kialaki'thassák    a  sajátos
kultúrát hordozó,  értékrendszert követő,
életmódot folytató közösséget.  Ez a fel-
adat  rájuk  vár,  más  nem  teszi  meg  he-
lyettük.

- Mit tehet a többség, a magyarság,
a helyzet jau'tásáért?

- Nemcsak tudomásul  kell  vennie,  de

jó  szívvel  el  kell  fogadnia  a  megváltoz-
tathatatlan  tényeket.  Együtt  élünk,  egy
országban,  mintegy  félmillió  cigánnyal.
Egyik   napról   a  másikra   nem   lehet  és
nem  is célszerű megváltoztatni  szokása-
ikat, kúlturájukat, életmódjukat. Nem le-
het  előírni   számukra  a  "magyaná  vá-
lást",  az  azonnali  határidőt.  A cigánysá-
got   úgy    kell    elfogadni,    ahogyan    él,
ahogy fenntartja, míködteti magát. Min-
denfajta változtatás csakis a türelem és a
megértés    jegyében    történhet    csupán.
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Mint  ahogy  a  cigányságnak  is  fel   kell
ismernie:  a  modern  társadalommal  ösz-
szeegyezhetetlen   szokásokat,   életmód-
beli elemeket el kell hagynia. A magyar-
ságnak  a  legfobb  feladata  az,  megértse
ezt  a  közösséget  és  segítse  törekvései-
ket.  Támogatnia  kell  az  önkormányzati
elv  alapján  történő  önszerveződésüket,
jelenlétüket.  A  folyamatos  és  mindenki
számára biztonságot adó beilleszkedésü-
ket a társadalomba.

-  Gyakorta  tapasztalni,  a  romákat
elsoként    éppen    saját    értelmiségük
hagyja  cserben.  Kikre  számíthatnak,
ha a tanult embereik letagadják szár-
mazásukat,   feloldódnak   a   többségi
társadalomban?

-Két fő veszélyt látok, amely komoly
mértékben  akadályozhatja  a  megoldást.
Mindkettő a cigányság körében jelentke-
zik. Először is, a cigány értelmiség nagy
része az asszimiláció felé indult el. Nem
az integrálódás, hanem az elvtelen beol-
vadás felé.  Tehát nem mint önálló, más-
ságát,  kultúráját  megőrző csoport a ma-
gyarságban,  hanem  az  önazonosság  fel-
adó és  feloldódó elem.  Ez gyakorlatilag
attól  az  értelmiségtol  fosztja  meg  a  ki-
sebbséget,    amely    türelmes    munkával
enyhíthetne  a  problémákon.  Nem  csu-
pán  a  magyaroktól  kellene  várnia  sorsa
jobbra  fordulását  ennek  a  népnek,  ha-
nem  saját  vezetőitol.  Attól  a  kitermelt,
tanult rétegétol,  akik  szószólóvá válhat-
nának.   A   másik   probléma   a   rasszista
szembenállás. Ez nemcsak a magyarság-
gal szemben tapasztalható, hanem a töb-
bi  kisebbséggel  szemben  is.  Ennek  kö-
vetkezménye  egy  olyan  befeléfordulás,
amely  a modern társadalom számára el-
fogadhatatlan    életmódbeli    elemekhez
való  ragaszkodást  jelent.  És  ez  össze-
kapcsolódik  az  elkülönüléssel,  a  kifeje-
zett  ellenséges  magatartással  és  a  több-
ségi  nemzetiség  kulturájának,  szokásai-
nak  az  elutasításával.  Ezt  a  két  fő  ve-
szélyt  kell  elhárítani  ahhoz,  hogy  a  ci-
gányság  megtalálja  a  saját  útját.  A  ma-

Bihari tanár úr

gyarság  ebben   segi'tséget  tud   nyújtani,
de  a  feladatokat  átvállalni  már  nem.  A
saját  rasszista  személyiségeit  illetve  az
asszimilálódó  értelmiségét  a  helyes  útra
terelni csak az önkormányzatát megszer-
vező,  erejében  bi'zó cigányság  képes.  Ez
a megmaradás és az integráció feltétele.

-  Ehhez  kiművelt  emberfolc,  kép-
zett,  tanult emberek és foltént iskolá-
zott fiatalok szükségeltetnek.

- Válóban,  szinte  minden  az oktatáson,

a  művelődésen  múlik.   A  cigányság  ön-
szerveződéséhez a kultúrális i ntézményei-
nek a fenntartása és  működtetése éppúgy
hozzátartozik,  mint az iskolarendszerének
kiépítése.   Az   óvodától   a   legmagasabb
képzettséget  adókig.  A  kultúrális  értékek
elsajátításához,  mindezek  öntudatosításá-
hoz a feltételek adottak.  Hazánk összeha-
sonlíthatatlanul jobb helyzetben van,  mint
akár a kömyező országok bámelyike. Az
etnikai  feszültségek  megközelítoleg  sem
olyan  élesek,  mint  másutt.  Akár  tapasz-
talatainkat tekintjük, avagy az irodalmi al-
kotásokat,   láthatjuk,   egymást   elismerő,
együttélő népekrol van szÓ. A zenei kultú-
rában,    képzőművészetben,    irodalomban
maradandót alkotó cigány  művészek elis-
merésnek  örvendenek.  Polgárosodó,  oket
követő társaik pedig a lehetséges utat mu-
tatják meg, közelítve egymáshoz az embe-
reket,  csökkentve  mindazt,  ami  elválaszt.
A  társadalomban   a   cselekvő   embemek
van tekintélye. Ha a cigányság saját maga
veszi  kezébe  sorsának  irányítását,  van  re-
mény  akár  közeli  megoldásra  is.  Ebben
kell bíznunk mindannyiunknak.

- csb -
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KERESZTÉNY ÓVODACSOPORT KARCAGON

Mindannyian keressük a szeretetet. Van aki a családjában, van aki
a munkahelyén, vagy éppen a szerelemben,  hiszen csodálatos érzés

szeretetet kapni.  Kevesebb azonban azoknak a száma, akik
a szeretetet adnj ki'vánják.  Hitet és szeretetet.

Ezt teszi  KaTászji J"iama Jász-Nagykun-Szolnok Megyében,
Karcagon, a kunság fővárosában, ahol cigány gyermekek szi'vét

próbálja megtölteni Jézustól kapott szeretetével.
Nem  .is  sikertelenül.

Barna   fiúcskák   és   kislányok   rohan-
gálnak  az  udvaron.  A  kora  tavasz  első
napsugarait  kóstolgatják.  Sok-sok  neve-
tés,   boldogság.   Meglátván   az   idegen
embereket,  sajátos  gyermeki  hangnem-
ben  üdvözölnek  bennünket.  „Megjöttek
az  újságos  nénik!"  -kiabálják.  Karászi
Julianna  beinvitál   szobájukba.  A  falon
Jézust   ábrázoló   kép,   amit   a   gyerme-
kekkel    együtt   készített.    A   díszlet    is
többnyire  az  ő  kezük  munkája.

- Hány gyermekbol ál] ez a keresz-
tény csoport?

-  Az  egész  óvodába  96  gyerek  jár,
ebből  90 cigány  számazású.  A csoport
26  fős.

-  Hogyan  született  ez  az  elképze-
lés?

- Keresztény családban nőttem  fel, és
természetes   volt   számomra,   hogy   ke-
resztény   hit  szerint   éljek.   Mindenkép-
pen   akartam   egy   ilyen  jellegű  óvodát
szervezni.

- Miért cigány gyermekekre esett a
választása?

- Azt hiszem  a cigányság évszázadok
óta  olyan  elnyomásban,  olyan  megtűrt-

:Ég|bevna|ílii=ii:á:erőinúdt:nÉÍpg:;     Rg
gondolom,  ezek  az  emberek  el-
sősorban   lelkisérültek,   és   a   ke-
resztény   életen   keresztül   vezet       .,`.,
hozzájuk  az  út.  Egy  más  érték-
rend  bemutatásával  a  másság  to-
lerálásával   egészen   közel   lehet
hozzájuk kerülni.  A másik ok pe-
dig  az,  hogy Jézus  Krisztus eljött
erre a  világra és ő nem  válogatta
szét  az  embereket.  Nála  minden
ember egyfoma volt, és minden-
kinek  szeretetet  hirdetett.

-  A  szülolc  hogyan  fogadták
az  e]képzelését?

- Első szóra beleegyeztek.  Na-

gyon   segítokészek   voltak.   Min-
den  hónapban  tartok  szülői  érte-
kezletet.  Amikor valamelyik szü-
lő  nem  jön   el,   én   másnap  szá-
monkérem   tőle.    Hála   lstennek
vannak olyan  szülok, akikre épít-
hetek.  Karácsonykor volt egy ün-
nepség,    ahol    minden    gyermek
kapott    szerepet.    Sok    szülőnek
volt  az  a  véleménye,   hogy  egy

életre   szóló   él-

Jézus nem haragszik ...
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-  Ön  hogy  érzi  magát  ebben  a  -
mondjuk úgy - elhivatottságban?

-  Nagyon  jól.   Nálam  minden  gyer-
mek egyfoma, de a hátrányos helyzetű-
ekkel    természetesen  többet  kell  foglal-
kozni.  Szeretném oket nagyon sok hely-
re  elvinni,   hogy   ismerkedjenek  a  kör-
nyezetükkel.  A farsangi  bál  csekély  be-
vételébol  és  némi  segítséggel  debreceni
kirándulást  szervezünk.

- A helyi egyház hogyan fogadta az
óvodát?

-  Új   plébánosunk   van,   aki   nagyon

ményt kaptak.
-     Említette'

hogy  ezek a  gyerekek
nagyon         hátrá nyos
helyzetűek.     Mennyi-
ben  segít  nekik  ez  az
oktatás?

-   Nagyon   elevenek,
de ez  azt hiszem  a  vér-
mérsékletükből  is  adó-
dik,  a  keresztény  hittel
azonban  rengeteget  le-
het        rajtuk    formálni.
Azt      szoktam      nekik
mondani,  amikor  vala-
mi    rosszat    csinálnak.
hogy  Jézus  nem  harag-
szik   rájuk,,de   nagyon
szomorú.    Es   ők   nem
akarják,  hogy  szomorú
legyen.

„Engedjétek hozzám a gyermekeket!"
örült  az  elképzelésnek.  Már  régen  sze-
retett volna ő  is  valami  hasonlót  beindi'-
tani,  de  nem  volt  hitoktatója.

- Mondjon va]amit magáról is!
-  A  Hittudományi  Egyetem  harmad-

éves  hallgatója vagyok.  A helyi  Keresz-
ténydemokrata  Néppárt  elnöke  és  egy-
ben   képviselőjelöltje   is   vagyok.   Nem
tudom,    mennyire   szerencsés   elindulni
egy  nőnek  egy   ilyen   megmérettetésen,
de  megpróbálom.  Az  óvodához  vissza-
térve:  tudom,  hogy  csak  egy  pici  szikra
az,  amit  itt  elindítottam,  de  ha  az  apró-
ságok   megfelelő   támogatást   kapnak   a
családjukban,   és   késíbb   az   iskolában,
akkor  ebből  egy  nagy  tűz  is  lehet.

Kóté Lilla
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Szinte   kimeríthetetlen    az   a   cigány
folklór  forrás,  amelybol  merítve  ismét
sikerült  bizonyi'tanunk  minden  szkepti-
cista,   áltudományos   felfogással   szem-
ben:  létezik,  él,  és  nemzedékek  ápolják
a    roma    kultúra;     ének,     zene,     tánc
gyöngyszemeit,  s  ha a francia,  amerikai
folkloristák   is   veszik   a  fáradtságot  az
Óceánon  túlról  idejönni,  s  zenei  ének és
táncmotívumokat   gyűjteni,    akkor   ne-
künk szent kötelességünk ezt itt a vége-
ken  őri`zni,  menteni,  ápolni,  s  hordozói-
kat  becsülni,  a  tehetségeseket  pedig  te-
nyerükön  hordani.

E  nem  kis  feladatra  vállakoztunk  is-
mét,  amikor az  MCKSZ  megyei  elnök-
sége  a  Szabolcs  Szatmár  Bereg  megyei
Önkományzattal   együtt   meghirdette  a
cigány  ének-zenei  vetélkedőt.  Vállalko-
zásunkat  Óriási  érdeklődés  kísérte.  Hat-
vanöt   énekest,   hangszeres   szólistát   és
zenekart  hallgattak  meg  a  zsűrik.   Há-
rom  elődöntőt  kellett  szervezni.  A  nyír-
egyházi,  a  mátészalkai  és   a  nyírbátori
elődöntők  után  a döntő és  a gála Nagy-
kállóban  volt.  A zsűriben  helyet  foglalt:
Fátyol Tivadar zeneszerző,  (a zsűri  el-
nöke), Choli Daróczi József költő,  La-
katos Menyhért József Attila díjas  író,
Hága Antónia  országgyűlési  képviselő,
tanámő,  és  Farkas  Kálmán  újságíró.

Nem   vállalkozhatom   műkritikára,   s
arra  sem,  hogy  átfogó  képet  nyújtsak  e
monstre  vetélkedőről  s  valamennyi  sze-
replőjéréíl.    Ismét    bebizonyosodott    vi-
szont:  sok  még  a  kallódó,  felfedezésre

14

Az aranyosapáti romák zenekara

és  támogatásra  szoruló  tehetség,  akiket
kötelességünk  megismertetni  a  közvéle-
ménnyel.  Elöljáróban  szeretném  megje-
gyezni:     az    elmúlt    négy-öt    év    alatt
együtteseink    külsősége'ikben,    szi`npadi
megjelenésükben   is   rengeteget   fejlőd-
tek.   Korábbi   szegényes   gúnyáikat   el-
dobták,  s  a hagyományos cigány  népvi-
seletben  léptek dobogóra.

Ezúttal  is  akadt néhány  különösen  ki-
váló  produkció,  amely  élményt nyújtott,
s   emlékezetes   marad   a   sokszázas   kö-
zönségnek.  Ezek sorából  kell kiemelni  a

nyírbátori Szilágyi Sándort, aki

Jóni Béla és Pintér Barnabás

különlegesen   szép   han8techni-
kával  gitárkísérettel  adta  elő  az
ősi cigány dalokat. Nem véletle-
nül hívta meg  az idei  nemzetkö-
zi    cigány    fesztiválra    Raduly
József a  100  Tagú  Cigányzene-
kar       Együttesének       vezetője.
Szólni   kell   a   két   kis   baktaló-
rántházi  fiú  produkciójáról,  Jói
ni   Béla   és   Pintér   Barnabás
énekkettősríl.   Különösen   meg-
lepték a zsűrit és a közönséget a

gitárosok.  A Tiszavasváriból  ér-
kezett   Rézműves   Gyula,   Va-
dász Dezső, Vadász Ká]mán és
Balogh  Rudolf.  Kitettek  magu-
kért  a  paszabiak,   különösen   az
Oláh  Jánosné,  Tóth  Ferencné
kettős,  Aranyosapátiból  a  Szol-
noki   testvérek,   a   kótaji   Tóth
Pál  és  sorolhatnám  tovább.

Szilágyi Sándor

Tizenkilenc  produkciót  hallgatott  vé-

gig  a  zsűri,  a  hallgatóság.  A  gála  dísz-
vendége  Dr.   Zilahi  József,   a   megyei
közgyűlés    alelnöke    nagy   elismeréssel
szólt  a  látottakról,  hallottakról.  A Nagy-
kállói   gála   ismét   egy   újabb   állomása
volt  a  cigány  hagyományőrzés  ápolásá-
nak.  Ott,  ahol  egykor  Kodály  tanár  úr
men'tett  tiszta  forrásból,  s  megalkotta  a
világhírű  Kállai   kettőst,   most  a  cigány
folklór  bölcsójét  ringatták.

Írta és fényképezte: Farkas Kálmán
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André Barthelemy

Barhtalo Droml. trésziet]
Ma már alig-alig élek az autóstoppal,

hacsak nem  úgy,  hogy  felveszem az ir-
galmas  szamaritánusra  hasztalan  vára-
kozókat.  Sokat tanul  az  ember ezektíl
a pillanatnyi barátoktól. Talán ők is tő-
1em.

Egyszer  Romániában  két  fickót  vet-
tünk   észr9,   akik   stoppolásra  emelték
kezüket.  Ugy  néznek  ki  -  mondom  -,
mint akik romaneszül beszélnek.

- Kai jan? (Hova mentek?)
-Hé, maga romául beszél? Nem ma-

ga  az  a  párizsi  pap,  aki  az  én  unoka-
testvéremmel, a szegény Meloval törő-
dött?

- De igen, és most Recasba megyek
Mitrulhoz.

-  Ő  a  nagybátyám,  mi  is  oda  me-

gyünk.
Kicsi  a  világ.  De  az országút hosszú

és  a végállomás  kellemes,  amikor vég-
re  a  szálláshoz  ér  az  ember.  A  cigány
vendéglátás csodálatos.  A keleti  orszá-
gokban,   miután   bemutatkoztunk,  már
minden  rendben  van.  A romák  odaad-
ják  az  ágyukat,  ők  maguk  pedig  ké-
nyelmetlen   díványon   alszanak.   Egy-
szer Argentínában  sátrat  vertek föl  ne-
kem  a  lakásban,  hogy  megkíméljenek
a  ház  apraja-nagyjának  nyüzsgésétol,
de  aztán  a  családfő,  hogy  ne  érezzem
magam  egyedül,  megosztotta  velem  a
matracot.

A keleti országokban nem vall óvatos-
ságra bárki vendéglátását kémi. Románi-
ában  ez  szigorúan  tilos,  és  a. testvérek
ennél  kevesebbért  is  börtönbe  kerülnek.
De a romák vidám nemtörődömsége fü-
iyül ezekre a tilalmakra. Az ő nyelvüket
beszéljük,  egy  család  vagyunk.  Talán  a
rendőrség  is  elnézőbb   velük  szemben,
hiszen  semmilyen  veszélyt  nem jelente-
nek a rendszer számára.

Az  országút váratlan  örömöket,  sze-
rencsés  alkalmat,  új  barátságokat  tar-
talmaz, melyeknek nincs idejük elrom-
lani,  mivel tovább  kell  menni  és  gyak-
ran  nem  is  látjuk  többet  egymást.  Az
országút veszélyeket is tartogat.  Későn
kezdtem  autót  vezetni  és  még  később
jól vezetni. Tonnányi acéllemezt tettem
tönkre.  Hirson  és  Méziéres  között egy
furcsa  mód  Mon  ldée-nek - Gondola-
tomnak   -   nevezett   tanyán   áthaladva
ónos  esobe  keveredtem  és  bumm!,  az
autó  egyszercsak  fának  ütközött,  én  a
földön ültem, arcom csupa vér. Az autó
ajtaja pedig  zárva  volt.  Amikor ezt el-
meséltem, a romák csodának tartották.

Legveszélyesebb   utak   Jugoszláviá-
ban   vannak,   völgyszorosok   kelet   és
nyugát  között:  a  görög  utak  elragadó-
ak,   kiskápolnácskáikkal,   melyek  nem

nagyobbak  egy   postaládánál,   bennük
ikon  és  az örök mécses felélesztéséhez
olaj  rejtőzik.  A kukorica és  napraforgó
táblák  között  vezető  bánáti  utak  sivá-
rak, csak a félénk gólyák és a vadludak
csapatainak fehér foltjai vidítják fel né-
ha.  Szerettem  az  eukaliptuszok  ámyé-
kolta   portugál  utakat,  és  a  napos,  an-
dalúziaikat.  Hosszabb időre  áltam meg
Granada  és  Cadíz  között,  hogy  meg-
csodáljam  a  fehéren  vakító  Siena  Ne-
vadát, míg az olajfák között parittyával
felfegyverkezett   kecskepásztor   őrízte
nyáját.  Aztán  a lengyel utak,  melyeket
októberben  sárga  levelek.  borítanak,  a
nagy  költséggel  kivilágított  skandiná-
viaiak...

No  és  Franciaország  útjai!  Valószi'-
nuleg legalább annyit vagy még többet
jártam  rajtuk,   mint  a  cigányok,   akik
többnyire  a  vidékükön,  vagy  kis járá-
sokban   maradnak.   Láttam   a   hatszög
mind    a    hat    sarkát.    Legelső    utunk
Fleury  atyával  Verdunbol  Dunkerque-
be,  majd  Cherbourg-ba  vezetett:  láttuk
Rennes-t,  Quimpert,  Vannes-t,  Nantes-
ot, a Vendée-t, Bordeaux vidékét, hogy
végül   az   arachoni   medencében   kös-
sünk ki.

A nomádok, főként a mánusok,  min-
denütt  lázban  égték,  az  akkor  egészen
új  pünkösdista  „kereszteshadjárat"  mi-
att. A legfanatikusabbak még az év vé-
ge   előtt.  jósolták   a   világ   végét.   Azt
mondták,  elkárhozunk.  Mások egysze-
rűen  csak  nyugtalanok  voltak  és  nem
tudták,   kihez,   mihez,   merre  fordulja-
nak.  Némelyek  elüldöztek  bennünket,
féltek  egy  újabb  fenyegető  propagan-
dától.  Többszázat  láttunk  belőlük,  fel-
mértük e missziós probléma sokrétűsé-
gét. Hol kezdjük és ki  segít?

Ahogy   öregszem,   visszapillantok   a
megtett útra.  Soha nem járt még olyan
közel  az igazsághoz  a magam  előtt lá-
tott  kép,  mint  most.  Valóban  útról  van
szó,  a  cigányság  hosszú  útjáról.  A ci-
gány  világ  valóban  az országút  világa.
Az öreg Zznkó,  aki  Kijevben született,
járt   Mandzsúriában,   Kínában,   Japán-
ban,   Amerikában.   Lionban  kötött  ki,

::2`t`ö?ieégnye::::mősiö3::yn:iegsóuöizí3á:
örökölt.

„Hagyd  el  országod,  családod,  apád
házát ezért az  országért,  melyet muta-
tok  neked."  A kálváriák,  a  szelíd  ma-
donna arcok, a harangok, fenséges pla-
tánok  vagy  a  rózsaszín  babérfák  útja,
aszfaltozva,    vagy    kaviccsal    borítva,
hódítások,  vagy a menekülés útja, min-
dig úgy érzem,  végül az igéret földjére
vezet bennünket.
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1994:
nemzetközi családév

Az   ENSZ    l989-ben   elfogadta   a
gyermek  jogairól  szóló  egyezményt.
Az   ENSZ  Gyemekalapja   az   UNI-
CEF  így  foglalta  össze  az  alapelve-
ket  a  következő  10  pontban:

1. A gyermeknek f iajra, sz.ínre, val-
lásra,   áuampolgárságra   és   nemre
való tekintet nélkül joga van egyen-
lőséghez.

2.  A  gyermeknek  egészséges  szel-
lemi,  le[ki,  erkölcsi  és  tárrsadalmi
fejlődése  érdekében joga van  a spe-
ciál,is  védelemre.

3.   Névhez  és   állampolgársághoz
vau jog.

4.  A megfelelő tápülkoziáshoz, la-
káshoz   és   egészségügyi   elláfáshoz
való jog.

5.  Amennyíben  a  gyermek fogya-
tékos, joga  van  a  speciális  gondos-
kodáshoz.

6.   A  sz;eretethez,   megértéshez  és
védelemhez való jog.

7.  Az íngyenes  oktatáshoz,  játék-
hoz és pihenéshez való jog.

8.  A  gyermeknek  joga  van  arra,
hogy kataszffófa esetén az elsők kö-
zött kaphasson  segítséget.

9.  Az  elhanyagokíssal,  kegyetlen-
séggel   és   kizsákmányolássaL   sz;em-
beni védelemhez való jog.

10.  A gyermeknek joga  van  arra,
hogy    diszk:riminációtól    mentesen;
sz;eretetben, békében és a tolerancia
szieuemében  neve[kedjen fel.

Az  egyezmény  rámutat  arra,  hogy
elsődlegesen a családnak kell biztosí-
tania  a  gyermek  fejlődéséhez  nélkü-
lözhetetlen  anyagi  feltételeket  és  az
érzelmi  támaszt.  Ugyanakkor  felhív-
ja az egyes államokat,  nyújtsanak se-
gítséget  a  szülíknek  e  kötelezettsé-
gük  teljesi'téséhez.  Az  állam  szervei
csak  abban  az esetben  vállalhatják át
a  család  minden  fi]nkcióját,  ha  azt  a
gyermek       érdekei       mindenképpen
megkívánják.

A  család  nemzetközi  évének  hiva-
talos emblémáját Catherine Littasy-
Rollier,  svájci   művész  tervezte.   Az
embléma  egy  szív,  melyet  tető  véd.
A  művésznő  szerint  ez  „nemcsak  az
életet és szeretetet, hanem az otthont,
a  melegséget,  a  másokkal  való  törő-
dést,  biztonságot,  szolidaritást  és  to-
leranciát  is jelképezi.  A  kalligrafikus
embléma  egyszerre  fejez  ki  egyedi-
séget  és  folytonosságot,  valamint  ér-
zékelteti   a  bizonytalanságot"  -  teszi
hozzá.
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Erőszakos remények helyett
A   politikai   élet   némely   fejleménye

mutat  egy   s   más   közös   vonást  az  ab-
szurd  drámával.,  úgy  járják-növik  át  az
abszurditás   elemei  a  politíkai  játszmá-
kat,  hogy  rrmga  a  történet  válik  szinte
teljességgel     értelmezhetetlenné.     S    .itt
nem csupán  a hungarizmus felszi'nre ke-
rülésére  kell  gondolni,  vagy  arra  a  szer-
vezetre,   mely   szimbólumaként  a  fehér
szi'nű  ötágú   csillagot  használja,   hanem
arra  is,  hogy  a  hatalmon  lévők  miként
vesznek  részt  a  végjátékban.  Miközben
rendületlenül  a  demokrácia  mértékérol,
a tűréshatárról  beszélnek,  nyiltan  fasisz-
toid   eszmék   kelnek   életre.   Még   csak
szórványosan  és  elszigetelten,  de  azt  a
veszélyt    is    felidézve,    hogy    bizonyos
ködképek   különféle   filozófiai   dogmák
vagy  torz  bizonyi'tási  módszerek  hibájá-
ból  gyökeresedtek  meg  és  élnek  tovább
az   emberi   gondolkodásban.   Ám   m!.né/
kevésbé  lehet  a  riasz,ió  jeleket  véletlen-
szerűnek tartani,  s  minél  több  érdek fű-
ződik ahhoz,  hogy  a polgári demokráci-
át    felsz;ámoló    törekvéseket    kizárólag
baloldaliként   tüntessék   fel,   annál   in-
kább  illuzórikus lesz a demokratikus vá-
/czszíás   vég€rcdmé?'nyG.   A   szélsőjobbol-
dal  fokozatos térhódi'tása is ezt erősi`the-
ti  meg.

Megérteni
megérthetetlenségét

Mert  nem  csupán  a  hungarista,  nép-
uralmista,     nemzetvédő     stb.     eszmék
megjelenése  a  veszélyes,  hanem  sokkal
inkább  az,  hogy  politikailag  demonstra-
ti'v  erejűvé   válhatnak.   Akár  úgy   is  fo-

galmazhatnánk:   megérteni   a  szélsőjob-
boldal  felszi'nre  törését nem jelent egye-
bet,   mint   megérteni   megérthetetlensé-
gét.    Még    pontosabban    abszurditását.
Mert    ahogyan    nap-nap    után    tapasz-
talhatjuk,  nem  eladhatatlan  bóvliról  van
szó,   s   nem   is   a   harmincas-negyvenes
évek     politikai      hulladékáról,     hanem
olyan  eszmerendszenól,  mely  állampol-
gári   elfogadásra   és   támogatásra   egya-
ránt számíthat.  S  ha figyelembe vesszük
a     társadalom     perifériájára     szorultak
rend   és   biztonság   iránti   vágyakozását,
részben  ez  érthető.  A  Szálasi-nosztalgi-
ák   sem   elsősorban   a  csendőrszellemet
idézik   fel,   hanem    a   „nemzetvédelem
magasztos   világát".   Kétségki'vül   az   az
eszmei  repertoár,  melyból  választani  le-
het,  sokak  számára  nyújt érzelmi azono-
sulást.  Micsoda  szép  idők  voltak,  mikor
a  társadalmat  magyarokra  és  nem  ma-

gyarokra,   keresztényekre  és  ateistákra,
zsidókra és  nem  zsidókra  lehetett  oszta-
ni.  S  mindezen  révüldözve  akár el  is  le-
het   feledkezni    az   erőszak   történelmi
borzalmairól.  Kivált  akkor,  ha  a  viszo-
nyítási  pontok  mindenkor  az  államszo-
cializmus    kezdeti    időszakáig    nyúlnak
vissza.

Erősziakos remény ek
bűvöletében

Másfelol    ugyanennyire   nyilvánvaló,
hogy  -  finoman  fogalmazva  -  az  erő-
szakos  remények bűvöletében élík saját
eszményeiket  akarják  a  többségre  eréíl-
tetni.   Mármint   azokra,   akik   szerintük
eddig   tévelyegtek.   Együttérzést   és   tá-
mogatást   úgy   remélvén,   hogy   például
politikai  szónoklataikban  minduntalan  a
honi  rögre,  s  a  magyar  lelkületre  hivat-
koznak.  De  ezek  minden  i'zében  kétség-
beesett    szükségmegoldások,    hiszen    a

::gzJnaak,gm::s-s,z|::árímná:gyEeptfívgeyla:•\s  tény,  hogy  a  „nemz,etvédelem  és  -ve-

zetés"   eszméje   olyan   morális   követel-
ményt   sugall,   melyh,ez   képest   mind?n
másodlagossá válik. 1gy  zLz sem   megle-
pő,  hogy  a  magyarsághoz  való  tartozás
ténye  előzetes  szelekción  alapul  (kiegé-
szülve  a  felsőbbrendűség  hangoztatásá-
víi+).  A  szélsőjobboldaliság  legmgyobb
veszélye   ugyanakkor   abból   származik,
hogy    képviselői    nemcsajc    gaz;dasági,
társadalmi   és   kulturális   modernizáció
szükségességét  tagadják,  hanem -  poli-
tológiai  sziakkifejez.ésekkel  élwe  -  a  de-
mokráciát fenntartó  instrumentális  raci-
onalitást   is   (azaz  a  tárgyalásos-   meg-
egyezéses    fori'náknt    és    módsz,ereket).
Nyilván  ezért  is ragszkodnak  a  különfé-
le   rituális   politikai   akciókhoz,   melyek
révén   a   „nemzetvezetés"   forgatóköny-
vét  ismertetik  az  erdőgazdálkodástól  az
anyaság  intézményéig.  S  ez  a  kulcsfon-
tosságú  vonás  élesen  jelentkezik  abban
is,   ahogyan   a   legitim   pártokhoz   vagy
másfajta    szervezetekhez    való    visszo-
nyukat  meghatározzák.  Mert ebben  is  a
közös   ellenség   keresése   lép   elő,   s   a
„nemzetvédelem"   mércéje   szerint   lesz
valami  elfogadható  vagy  elvetendő.

Növelwő el,1enszenv
Emiatt  sem  bagatelizálhatjuk   a  szél-

sójobboldali    veszélyeket.    S    az    sem
megnyugtató,    ha    a    „nemzetvédelem"
hirdetett   jelszavai    első    hallásra    nem
annnyira  riasztóak,  mint  amennyire  tör-
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téneti   összefüggésben   annak   bizonyul-
nak.  Mert  idővel  elkerülhetetlenül  ijesz-
tőek  lesznek.   S   legfeljebb   romantikus-
misztifikáló    stilizálással    hitethető    el,
hogy  gyorsan  kimúlnak.  Mivel  a  társa-
dalom   többsége   joggal   bizonytalan,   s
alig   tudja,   mi   történik   körülötte,   min-
denki  igazodási pontokat keres.  Vannak,
akik  az  új   nemzeti   igazodásban  látnak
kiutat,  s   nem   kevesen   vannak  olyanok
is,  akik  növekvő  ellenszenvet  tanusi'ta-
nak  mindazok  iránt,  akik  -  többek  kö-
zött  -  nem   tartják   mindennél   előbbre
valónak   a   keresztény   magyar   társada-
lom  megteremtése  köré  szőtt  ábrándo-
kat.    Szerencsére    a    tomboló    gyűlölet
csak   néhány   „nemzetvédó"   megnyilat-
kozásaiban érzékelhető.  Habár a gyulöl-
ködők  tábora  könnyen  szaporodhat,  hi-
szen   a  bizonytalanságot  az  is  fokozza,
hogy  az alullévők úgy érzik:  éppen  alat-
tuk  rendült  meg  végképp  a  talaj.  Az  ör-
döggé   mitizált   szereplők   közül   pedig
könnyű  bűnbakot  választani.  Csakhogy
a  demokrácia  keretei   annyira  sohasem
tágíthatók   ki,   hogy   az  erőszak  -  bár-
mely    ideológiai    formában   jelenjen   is
meg  -  igazolhatóvá  lenne.

Az egyetlen
sz;abadság...

Mert   másfél   száz   évnél    is   régebbi
igazság,   hogy   „az  egyetlen   szabadság,
mely   e   nevet   megérdemli    abban   áll,
hogy  saját javunkra,  saját  lehetőségeink
szerint   törekedhetünk   mindaddig,   mi'g
ezáltal    másokat   jólétüktől    meg    nem
fosztunk,   vagy   őket   annak   elérésében
nem  gátoljuk."  (St.  Mill).  Ha  ezt  a  fel-
ismerést  elfogadjuk,   a  legkevésbé  sem
lehet  kétséges,   hogy   a  szélsőjobboldal
szabadságeszménye  az  alattvaló  állam-
polgárok szabadságáéval  egyenértékű.  S
ha csupán  beteges  szédelgésnek  tűnik  is
mindaz,  amit  a  „nemzetvédelem"  meg-
szállottjai  megoldásként  ki'nálnak,  poli-
tikai  szándékuk  és  akaratuk  eredménye
menthetetlenül  újabb  történelmi  zsákut-
ca  realitását  idézi  fel.  A  rendszerváltás
elmúlt    időszakában    ugyan    számtalan
i`géret  nem  vált  valóra,  s  az  új   rendies
szerkezetek  is  fokozatosan  kiépültek,  de
a  jogállamiság  keretei  mégiscsak  fenn-
állnak.   Akik   pedig   mindennek   felszá-
molásával  kísérleteznek,  szememyi  kö-
nyörületet nem  érdemelnek.  Akkor sem,
ha az abszurd  szi'njáték igazán  még  nem
kezdődött  el.

Dr. Kerékgyártó T. István

17



Köszönd meg a közösséged türelmét !

Hogyan ne kérjünk pénzt
NÉHÁNY     GYAKORl

Nem kérni...
Vannak,   akik   úgy  gondolják,  hogy

ha jó munkát végzünk, akkor majd au-
tomatikusan  jön   a   pénz.   A  pénznek
nincsenek  lábai.  Kémi  kell.

Nem beszélni a
lényegrőíl...

Vannak,  akik  úgy  gondolják  a pénz~
kérés ajómodorral ütközik, és i`gy csak
céloznak rá,  ahelyett,  hogy  egyenesen
kérnék. „Anyira padlón vagyunk, hogy
fogalmam    nincs,    hogyan    foriuk    a
számlákat  kifizetni.  Egyébként  <<tök
jó>> új  kerékpárod  van."

Tisz.tességtelenség
Ne  hazudj,  hogy  megkapd  a  pénzt!

Hosszú  távon,  sokkal jobb,  ha  őszinte
vagy,  mivel  foglalkozol, és  mire kell  a

pénz.  Ne  mondj  dolgokat  csak  azért,
mert  úgy  gondolod,  azt  akarja  leendő
támogatód  hallani!

HIBA     PÁLYÁZATÍRÁSNÁL

Könyörögni,
mentegetőzni, vagy

követelőz.ni?

meAnshzi:::::r:5b:::r:maid,o.TiánnáYsoz:níagk,
fontos,   hogy   te   is   bízz  benne.   Saját
szervezeted   munkájához  kérsz   támo-
gatást,   tehát   nem   kell   könyörögnöd
vagy  mentegetőznöd,  és  a követelőzés
sem  helyes.

Nem ismered a
szervezeted gazdasági

helyzetét...
Ha  pénzt  akarsz  kémi,  akkor  fontos

tudnod,  mire  költitek  majd  el,  ismemed
kell a többi anyagi forrásaitokat stb.

Túl keveset kérni
Általában   kevesebbet  kérünk,   mint

amennyi    kell,    mert   úgy   gondoljuk,
hogy   annyit   úgysem   ad   senki.   Jobb
annyit    kérni,    amennyire    szükséged

van,    minthogy    olyan    öszeget    kérj,
amivel  nem lehet elvégezni  a munkát.

Feltételez.ni
Gyakran   azért   nem   kérünk,   mert

előre  elhatároztuk,  hogy  az  az  ember
úgyse  fog  adni,  hacsak  nincs  valami-
lyen  konkrét  okod,  hogy  i'gy  gondol-
kodj.  Soha  ne  feltéltelezz  vagy  dönts
más  helyében.   Ha  nem  tudnak  adni,
azt képesek saját maguk is közölni.

Feladni
A kitartás  a  sikeres  fundraising  kul-

csa.    Mindig    lesznek    olyanok,    akik
nemet   mondanak.   A.ddig   kell   kérni,
amíg  nem mond valaki  igent.

Mególlri az igennél
Térj  vissza azokhoz  az  emberekhez,

akik  már  egyszer. igent  mondtak.   Ha
egyszer  már  igent  mondtak,  akkor ta-
lán  újra  hajlandók  támogatni.  Próbáld
őket rendszeres támogatókká tenni ! Ne
felejts  el  újra  kémi  azoktól,  akik  már
adtak !

Bemutatjuk a Bolhói Cigányszervezetet.
Bolhó Somogy megye területén köz-

vetlen  a Dráva partján található. A 900
lelket  számláló  szép  település  14  %-a
cigány  származású.   A szervezet  1993.
november 5-én alakult 28 fővel. Azóta
44  főre  emelkedett  a  taglétszám.  Az
újonnan   megválasztott   vezetők   nagy
kedvvel  és  tele  ambi'cióval  álltak az új
feladatok elé.

Kiss   József   vagyok,    1953.   május
24-én születtem. A sorstól nem kaptam
meg  azt a lehetőséget,  hogy  továbbta-
nulhattam  volna,  így  családos  ember-
ként   ismerkedtem   meg   az   iskolapad
komolyabb oldalával, és ennek folytán

g:Ínb,::t?eT,o:gzniii;::i?sÉn:::,l:emmi
szervezet elnöke.

Kuti  Sándor  1958-ban  született.  Ő
szakmunkás  bizonyítványt  szerzett  la-
katos  szakmából.   Szintén  nős,  csalá-
dos  ember.  Nagyon  komoly  és  meg-

fontolt.     Komoly     hozzáállása     nagy
mértékben  segi'ti  a  szervezet  mukáját.
Mint alelnök lett megválasztva.

Martin     Pál     1961-ben     született.
Több     szakmunkás     bizonyítvánnyal
rendelkezik.   Szintén   családos   ember.
Komoly  megjelenésű,  sok ember hall-

gat rá.  Ő a gazdasági  ügyekért felelős.
A  szervezet  elsősorban  érdekképvi-

seletet  lát  el  a cigányságon  belül.  Ko-
moly    munkatervet   készítettünk   elő,
amiből   most  csak  szilánkokat  adunk
ki.      Szeretnénk   a  cigányság   minden
közös problémájával foglalkozni,  illet-
ve annak jogi formáját képviseltetni. A
másik  fő  feladatunk  a  fiatalság  felka-
rolása,   továbbtanulási   szándékuk   tá-
mogatása.  Gondolok  itt  a  nem  régen
beindult Gandhi Alapítvány jóvoltából
a  hatosztályos   cigány   gimnáziumára.
Nem  utolsósorban  a  munkanélküliség

enyhítése    érdekében    a    cigányságot
szeretnénk földhöz juttatni.

A  szervezet  tagjai  fiatalok.  Fogéko-
nyak  és  tettre  készek.  Ezt    mi  sem  bi-
zonyítja  jobban,   mint  az,  hogy   1994.
január  közepén  megalaki'tottuk  hagyo-
mányőrző   együttesünket,   melynek   a
próbái     nagyon     intenzíven     folynak.
0lyan   fiatalember   tanítja   táncolni   és
énekelni  az  együttes  tagjait,   aki   nem
ki'mé]i önmagát sem. Ormosi György-
rffl  van  szó.  Már több  együttest hozott
létre,   és   ismeri   minden   fortélyát   az
ilyen munkának. Tudja, hogyan szerez~
zen sikerélményt a fiatal kezdíknek.

Megpróbálunk a hivatalos  szervekkel
együtt  dolgozni.  Példát  szeretnénk  mu-
tami  azoknak,  akik  kilógnák  a  sorból.
Ezúttal     szeretném     megköszönni     a
„Lungo Drom"-nak, hogy bemutatkoz-
hattunk a lap hasábjain.

Kiss József, Bolhó
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A szociális törvény változásai
1.     Gyermeknevelési     támogatás

(GYET),   más    néven   főállású
anya

-  a fő jogosultság maradt
Változás..

-  a  gyermeknevelési támogatást a
szülők akkor is igénybe vehetik,
ha  -  a  harmadik  után  -  újabb
gyermekük    vagy    gyermekeik
születnek,  akik  még  nem  érték
el  a hároméves kort.

-  február    elsejétől    azoknak    az
édesanyáknak  is  lehetőség  nyí-
lik    a   GYET   igénybevételére,

Ís2oan;83lz:;3ski:ttto:í:;:;i:::   2.
nem  lennének  rá jogosultak.  A
népjóléti       miniszter      ugyanis
egyedi  elbírálás  alapján  ezt  kö-
vetően   megítélheti   az  elllátást.
Az igényt a helyi jegyzőnél  kell
bejelenteni,  és  azt  a  polgármes-
teri  hivatalból  továbbítják  a  mi-
niszterhez.

-  További  változás,  hogy  ameny-
nyiben  valamelyik  gyermek  ha-
lála miatt megszűnne a jogosult-
ság,   a  támogatást   még   három
hónapig folyósítják.

1994.   márciusában   a   mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj legkisebb
összegének háromszorosa:  21400 Ft.
A támogatás  szolgálati  időre jogosít.
Jelenleg  a  GYET  összege  6800  Ft,
ebból    6    százalék    tb-járulék,    így
6392 Ft-ot kapnak kézhez.

A GYET    (gyemeknevelési  támo-
gatás) tehát a népjóléti miniszter kivé-
teles   méltányosságból   állapítja   meg,
ha-&Í:!:n#i:3knj*s`us|gsátana:3É-

szünt,  1egfeljebb 2 évig,
-  akinek  nagykorú  gyermeke  ok-

tatási  intézmény nappali tagoza-
tán  tanul,  a  tanulmányainak be-
fejezéséig,

-  aki  három éven  aluli gyermeket
nevel, feltéve, hogy a kérelmező
legalább   három   kiskorú   gyer-
meket nevel.

Nem áluapítható meg GYET,
-    ha  a  kérelmező  családjában  az

egy főie jutó jövedelem az öreg-
ségi  nyugdíj   mindenkori  legki-

sebb  összegének  háromszorosát
meghaladja.  (21400 Ft)

-  ha a jogosult rendszeres  pénzel-
látásban  részesül,

-   ha munkaviszonyban áll,
-   ha  munkaviszony jellegű jogvi-

szonyban  áll,  és  emellett  mun-
kaideje   meghaladja   a   napi   4
órát.

-   ha  a  támogatásban  részesülő  a

gyemeknevelési kötelezettsége-
it nem teljesíti

-  ha  olyan  más  kereső  tevékeny-
séget  folytat,  amelynél  a  mun-
kavégzés nem otthon történik.
A     munkanélküliek    jövede-

]empótló támogatása
-  a fő jogosultság maradt

Változás:
-  a  munkanélküli  járadékra  nem

jogosultak   csak   akkor   kaphat-
nak jövedelempótló  támogatást,
ha  a családban  az  egy  főre  eső
jövedelem  nem  haladja  meg  az
öregségi  nyugdíj  80  százalékát,
azaz 5440,-Ft-ot.

A támogatás nem számít szolgá-
lati időnek.

3. Ápolási díjra
-   azok  jogosultak,  akik  a  velünk

egy   háztartásban   élő,   tartósan
ápolásra szoruló hozzátartozóju-
kat  gondozzák.  A  2-18  év  kö-
zötti  betegek  után  6800  Ft,  az
ennél  idősebb  személyek  ápolá-
sáért 4080  Ft  ápolási  díj jár.  Ez
is   „munkaviszonynak"   számít,
tehát  tb  járulék  terheli,  amely-
nek  levonása után  6392 Ft-ot il-
letve  3835  Ft-ot  kapnak  kézhez
az érintettek.

4. A rokkantsági járadék, illetve a
vakok    személyi    járadékának
módosításáról
Eddig   a   kétféle   támogatást   nem

vették  figyelembe  a  különböző  sze-
mélyes  gondoskodási  formák térítési
díjainak       megállapításánál.       Most
mindezeket  figyelembe  veszik.  Ez  a
változás   elsősorban   az   intézményi
bentlakóknak jelent térítésdíjemelést.

Dr. Pálfi Miklós

TI'Z SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK A NYUGDl'JAK

Döntött a parlament - A tb fedezi a számlát

SAJÁT JOGÚ  NYUGI)lJAK  EMELESE

MértÉk Maximum                             Minimum

1992. jan.1.                                    13 %                                         2000  Ft                                        800  Ft

1992.  szept.1.                                 6,5  °/o                                         1000  Ft                                         400  Ft

1993.  márc.1.                                   10  %                                          2200  Ft                                         650  Ft

1993.  szept.1.                                   4  °/o                                           1000  Ft                                        300  Ft

1994.  jan.1.                                       4  °/o                                            1000  Ft                                         300  Ft

NYUGDl'JEMELÉS,1994.  MÁRCIUS   (Január liei  hatállyal)

FoÜósftás aiapia
Emekés méritéke '  Maximum Alinimum

Oregségi,  rokkantsági  teljes  baleseti  rokkantsági 1 0  O/o 3000 Ft 680  Ft

Öregségi,  rokkantsági  résznyugdo,  özvegyi  és 1 0  O/o 1800  Ft 500  Ft
szülői  nyugd.

Árvaelátás,  baleseti járadék,  mezőgazd. járadék, 10% 1200  Ft -
özvegyi járadék

Politikai  nyugdi|-  kiegészftés 1 0  O/o nincs  maximálva -
Házastársi  pótlék 400  Ft - -
Nyugdoszerű  szoc.  elllátás 10% nincs  maximálva -
GYES 1 4  0/o nincs  maximálva -
GYEsiövedelem  pótléka 700  Ft - -
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A cigányok  életét,  cselekedeteit  tör-
vények  (cigányul:  Kris)  szabályozzák.
Ezek  a  szokásjogon  alapult  törvények
hajdanában   igen   szigorúak   voltak,   a
megszegésük  súlyos  büntetést  vonha~
tott maga után.

Miután az egyre erősödő hatósági ül-
dözés  a  szigorúan  zárt egységű,  tekin-
tély alapon kormányzott nagy létszámú
nomád   törzseket   arra   kényszerítette,
hogy egymástól elválva kisebb csopor-
tokra oszoljanak,  ezt  a  változást a tör-
vények    is    megsínylették,    betartásuk
lanyhult.

Mikor   az   elohb   „tekintély   alapon
kormányzott"  törzsekrol  írtam,  nem  a
mindenkori úgynevezett „cigányvajdák
teljhatalmú     jogkörére"      gondoltam,
mert  szerintem  ez  nem  létezett.  A  ci-
gányközösségeken  belül,  minden hata-
lom az öregek kezében összpontosult, s
ezek a nagy élettapasztalattal rendelke-
ző öreg férfiak - élükön a legidősebbel
-  alkották  a  tulajdonképpeni  törvény-
hozó testületet. A vajda csupán „végre-
hajtó közeg" volt, ezenkívül -testi ere-
je, illetve szellemi képességei folytán -
összekötő   kapocs,    illetve   megbízott
szószóló  a kömyező lakosság és  (ha a
szükség úgy kívánta) a hatóságok felé.
(Ezért is járt a vajda mindig rendesebb
rüházatban,  mint a többiek.) -Tehát a
vajda:  a  cigánytörzsek  -  öregek  által
jelölt és  nép  választotta - „ceremónia-
mestere",  illetve  „nagykövete"  volt.

Hogy mire alapozom az elohb leírta-
kat? Sajnos az irodalomra nem igen tá-
maszkodhattam,  mert  a  különböző  or-
szágbeli      cigánykutatók      egymással
homlokegyenest ellenkező véleménye-
ket  hangoztatnak  a  „vajdaság"  kérdé-
sében,   bár  abban   mindannyian   meg-
egyeznek,  hogy  őt  tartották  a  legfobb
hatalomnak.

Wlislocki a következoket írja a Pal-
las  Nagy  Lexikona  „Cigányok"  külön
mellékletében:  „...a  vajda  tisztje  atyá-
ról  fiúra,  vagy  annak  hiányában  a  leg~
közelebbi  férfirokonra  száll".  Ugyanő
könyvében   már   távoli   rokonokat   is
megjelöl  a  vajdasági  intézmény  váro-
mányosaként,   sőt  ha  több   igénylő  is
akadt, akkor egy süteménybe egy szem
babot főztek,  és  aki  megtalálta,  az  lett
a   vajda.    (Tehát   szélesült   az   a   kör,
amelybíl  vajdát választhattak.) A mél-
tóság  -   családon   belüli   -   örökségét
Wlislocki gondolom Grellmanntól, az
első cigány szaktekintélytol kölcsönöz-
hette, és csak később, már saját tapasz-
talatai   alapján   tágított   ezen.   (Egyéb-
ként  a  cigány  nemzetségek  mondhatni

egyetlen    „nagycsaládot"    jelentettek;
feltehetoleg,  egy  endogám  törzsbe  két
exogám nemzetség tartozott.)

Az úgynevezett cigányfőnökök, a ci-
gánytörzsek  vezetőinek  elnevezése  or-
szágonként  változik.  Colocci  szerint  a
cigányok 1417-ben, egy király és három
herceg   vezetésével   érkeztek   Közép-
Európába.        Németalföldre    Gnougy
Márton    cigánygróf   vezérelte    oket,
1496-ban.    Zsigmond    magyar    király
menlevelében  már  „Ladislaus  Wayvo-
da  Ciganorum"  szerepel.  -  Az  utóbbi
húsz esztendoben  találkozunk:  cigány-
király,  cigánykirálynő,  kápo,  vajda,  il-
letve  cigánybíró  elnevezésekkel   Len-
gyelországban,  Olaszországban,  Fran-
ciaországban,  Magyarországon   stb.  -
Igen  fontos  kritérium,  hogy  a  „vajda"
elnevezésnek nincsen megfelelője a ci-
gány  nyelvben.

A vajdai  méltóság külső jelvényei  is
különböznek egymástól. Grellman sze-
rint:  a  vajdát meg  lehet  ismerni  a  vál-
lán   hordott  ostonól.   -  „Tarisznyáján
nagy ezüst vagy rézcímert hord hivata-
li jelvényül" ~ írja Medgyes Lajos. A
„vajdabotról"  -  tudomásom  szerint  -
először  Orosz  Endre  emlékezik  meg
1914-ben  -a  néprajzkutatók  közül.  A
különböző  ellentétes  vélemények  mel-
lett  zavarja  még  a  vajdai  hatalom  he-
lyes   értékelését   az   a   körülmény   is,
hogy   pl.   Magyarországon   több,   nem
cigány  számazású  vajda  is  muködött,
meglehetősen  nagy  hatáskönel.  Példá-
ul  lzabella  királynő  1557-ben  az  erdé-
lyi cigányvajda hivatalt Nagy Gáspár-
nak és Bálátf] Ferencnek adományoz-
ta.  Az  utolsó  cigányvajda:  Vallon  Pé-
ter, akit 1. Rákóczi György nevezett ki.
(Cigányok   vajdája   csak   nemesember
lehetett. E vajdák legtöbbször visszaél-
tek  helyzetükkel  és  zsarolták  a  cigá-
nyokat.) - A jobbágycigányok vajdáját
1848-ig a földesurak nevezték ki.

A késobbiek folyamán a cigányvajda
elnevezés    „cigánybíró"-ra    változott.
Ponori  Thewrewk Emi]  i'Úa  irodalmi
kalauzában:   nálunk  azokon  a  vidéke-
ken,     ahol     vándorcigányok     szoktak
megfordulni,   az   egyes   községek   ci-
gánybírót  választanak  maguknak,  aki
rájuk   ügyel.   s   a   velük   való   bajokat
vagy  maga  elintézi.  vagy  a  hatósággal
elintézteti. Eperjesen  volt bírájuk aki  a
velük   való   közlekedést  elvállalta.   Őt
most egy  úgynevezett kézbesítő, ki  ci-
gányeredetű, váltotta fel.  A csendőrség
is  jelölt  ki  cigánybírókat  „viszont  azt
csak  úgy  fogadták el  a cigányok,  ha  a
cigánybíró botjának tetejére rá volt  üt-

ve a csendőrségi pecsét". „Ősszehívtuk
a  cigányokat,  majd  a  férfiakra  egyen-
ként   rámutatva   megkérdeztük:   kell-e
ez  bírónak?  -  Amelyiknél   legjobban
tiltakoztak,  pontosan  azt  tettük  meg."
Jelenleg    is    van    cigánybíró    minden
olyan községben, melyben nagyobb ci-
gány-település található.

Végül,   hallgassuk   meg,   mit   mond
Nagyidai Sztojka Ferenc a cigányvaj~
dákról  és  választásukról.  Sztojka.  szü-
letett  cigány  és  amit  közöl  velünk,  az
cigány        szóhagyományokon        épül.
Sztojka egyes kitételeiben  igazolhatom
előző gondolataim értelmét.

Sztojka  költő  is  egyúttal,  s  a  cigá-
nyok     vándorlását     versbe     foglalva
mondja  el.  Az ötvenhét  szakasz  közül
most hatot leírok:

7.  Elgondolták:  hogy  majd jobb  lesz
szétnézni  a világba / Vándorolni,  üstöt
s  fúrót  csinálni  az  országba,/Otthagy-
ták ok Sztojka Pálra a Nagy-idai várat/
Vár  és  vajda  nem  kell  többé,  laknak
majd sátorokat.

:ea:n3::;al:s:őio:tí:::a::s::,:e:c:z;e::náal:*ai;a::
ezüst   botot   csináltattak   számokra,   /
Kucsuj  s Gyorgyi lettek akkor a csapat
két vajéája.

37.   Es   azontúl   nem   engedték  őket
nagy   csapatokba,   /   Maradásuk   nem
igen lett soká egy-egy városba, / A ha-
tóság   elrendelte,   hogy   vajdákat   vá-
lasszanak / És közöttük csendet, rendet
hogy qzok fentartsanak.

41. Unnepélyes  nagy beszédet tartott
nekik Rofojla / Lárma s verekedés nél-
kül választassék a vajda, ffigyik része a
csapatnak  Kozákestyót  akarta,  /  De  a
másik  része  pedig  szavazott  a  Purczá-
ra.

42.   Három   napig   mindig   az   folyt:
hogy  ki  legyen  a  vajda,  /  Kettő  közül
melyik legyen,  Kozákestyó vagy  Purc-
za, / S midőn semmire sem mentek, azt
mondotta  Rofojla:negyünk  próbát,  ki
erősebb, és legyen az a vajda.

46.    Azt    határozta    Rofojla,    hogy
egyaránt érdemlik,ris hogy az ő vaj,dá-
joknak,  mind  a  kettőt  megteszik,/Ugy
is  történt,  mind  a  kettőt  vajdáknak  vá-
lasztották/  Ezüst  botot  vettek  nékik  és
kezeikbe adták.

ErdősKarillgyűjtéseibol
Megjelent: Néprajzi Közlemények

IV.  évf. 1959.
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A szerelmes királyfi

A királyfi   rögtönbeleszeretett...

sok finomságból. Még máig is boldogan élnek, ha meg nem

asszonytól  és   két  a  fiútól   megkérte  a  lány  kezét.  0lyan     haltak.
hatalmas  lagzit  csaptak,  hogy  három  falu  is  jó  lakhatott  a

Egyszer volt,  hol  nem volt,  volt egy falu ebben a faluban
élt egy özvegyasszony. Három gyemekével nagyon boldo-
gan éltek.  Két fia volt és egy gyönyörűséges lánya akinek a
hanüa olyan szépen csengett mint a madaraké. A két bátyja
minden  reggel  kiment  a földekre dolgozni.  A kis  huguk  az
anyjuknak  segített   a házkörül.  Eppen  az  udvart  sepregette
és   közben   énekelt.   A  királyfi   a   lovasaival   a  falut  járta.
Ahogy   meghallotta   a   lány   hangját,   rögtön   beleszeretett.
Odament a lányhoz, és  i'gy  szólt hozzá:

- Milyen  gyönyörű  vagy,  és  a  hangod  is  olyan  kelleme-
sen cseng!

A  cigánylány  elpirult,  hogy  egy  gazdag  királyfi  épp  őt
szóli'totta meg. A király így folytatta:

-Jöjj  velem a palotába, és légy a feleségem!

A lány  i'gy  válaszolt:
- Én  nem  mehetek  magához,  mégha  akamék  sem,  mert

az én  nemzetségem  más,  mint  a királyfié,  és  maga gazdag
is,  én pedig csak egy  szegény cigánylány  vagyok.

A királyfi ebből mindent megértett, és amint hazaért, rög-
tön  a  szobájába  ment.  Már  hetek  óta  ki  sem  mozdult  a
királyfi.  Az apja nagyon aggódott a fiáért.  Bement a szobá-
jába és megkérdezte:

-Kedves fiam, mondd meg nekem, mi bántja a szívedet!

A királyfi  nagy fájdalommal  elmondott  az  apjának min-
dent.

-Hát fiam!  Ha  szereted és  el  akarod  venni  feleségül, én
nem bánom. Áldásomat adom rátok, nem teszek nemzetség
közötti  különbséget.  Ha  neked  egy  cigánylány  tetszik  és
szereted, hát akkor légy  vele mindig boldog.

A  kjrályfi  nyomban  visszament  a  faluba,  és  az  özvegy-

Rafael Aranka, Jászberény

``      \                      `                                                     `         -                                \ ked   érte   egy   répát!   Ilyen kamrához   ment, hogy a répát kivegye

=SÉÉÉÍFfííEÉ_-_     E  .  .     =        Hf lA   ``:.:..-`-`-.:::``` -``-:`::==:`:::`.:.:::``-`` és megegye,  de  már csak a hűlt helyéttalálta.Nagyonelszomorodott,ésel-

m``i-::.t=.:,:,`,;..,..,`,*..`:.:.:,l\`,,  ±,,      ,::   `::`..,:,--``.;-:,,`t,         ±    .-...      *      .  ,.`.  ,€ nem  kell  ez  a sok kacat.  Én kezdett si`rni.  Meghalotta ezt a mókus,
is  csak szívességbol  teszem és megkérdezte tőle, hogy  miért si`r.  A

Egyszer    volt   hol    nem    volt,    volt ezt veled, hogy férjél  a házadban,  mert süni  elmesélt  neki  mindent.  A  mókus
•egyszer  egy  sündisznó.  Ez  a  sündisz-

láttam  hogy  nem  férsz! elmondta, hogy látta a nyuszit, amint a
nó   minden   ócskaságot   gyűjtögetett. A  süni  sok  rosszat  hallott  már  erről répát  vitte  sietve.  A  süni  megkérte  a
De  már  annyi  minden  volt  a házában,hogyjóformánmégőisaligfértbeazotthonába.Haegypicitjóllakottakkorasarokbankellettnekikupo-rogni,nyomorogni.Egyszereztmegelégelte,selhatározta,hogymin-denfölöslegesdolgátólmegszabadul.Egyvasárnapreggeleltoltaavásárbaaportékáját.Nemsokáraodaisjötthozzáegynyuszi,saztmondtaasü-ninek.--Nasünikém,vanegyjóajánlatom. a  nyúlról,  hogy  mindenkit  becsap.  Devégülbeleegyezett,mertőtugyanmiveltudnábecsapni?Odaadtahátnekiagyűjteményét,anyuszipedigarépát.Asüniboldoganmenthaza-felé,arragondolt,hogyarépamajdjóleszebédre.Amikorhazaért,na-gyonbüszkevoltmagára.,Későbbel-mentazerdőbetűzelőért.Amazajtótnemcsuktabe!Anyúlpedigcsaker-revárt.Alighogyasünielment,őbe-lopódzottaházba,éselloptaarépát. mókust,  hogy  keressék meg  együtt,  éskérjékvisszaarépát.Amókusbeleisegyezett,selindultakanyusziházafelé.Deanyuszinakishelyénvoltámazesze.Elmentotthonról,merttudta,hogykeresnifogják.Igyamókusésasünikenemtudtavisszaszerezniaré-pát!Asünitalánmégmostissír,sezértarrakérbenneteket,hamegta]áljátokvalaholanyuszit,arépátvegyétekeltole,sküldjétekvisszaacímére!

Mindenedet  ideadod  én  pedig  adok  ne- A   süni   hazavitte   a   tüzelőt,   aztán   a Rácz Zsuzsanna
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PÁLYÁZAII  FELHÍVÁS
Az országos Művelődési Szövetség

pályázatot hirdet szervezetek,
szövetségek, szerveződések,

művelődési házak, klubbok, iskolák,
amatőr művészeti csoportok részére.

PÁljyÁZATI TÉMAKÖRÖK:
1.  Gyermekek és fiatalok művelődésének

segíiése,  s-zabadidejüknek  kulturális  prog-
ramokknl való kitöltése.  Nevezni lehet köz-
művelődési   programokkal,    klub   i)rogra-
mokkal.

2.  Amatőr művészeti csoportok tevékeny-
ségének biztosítására.  A települések műve-
lődési,  kultúrális  hagyományainak megőr-
zésére. Alkotó házak, alkotó telepek értéke-
it fenntartó tevékenységre.

3.  Városokban,  településeken  folyó  köz-
műve lődésí rendez.vények.

Pályázni pályázati űrlapon  lehet.  Kérjük,
hogy  levelében  felbélyegzett,  megcímzett
válaszbori'tékot küldjön ! A pályázat részvé-
teli di'ja:  1000,-Ft. A pályázat beküldésének
határideje:  április 30.

Országos Művelődési Szövetség

r -  S3=  ---------

HIREK
AJANLO

Várnagy Elemér: Cigány ftatalok a nagyvilágban -pedagógia
A szerző a pécsi  JPTE Pedagógiai  Tanszékének docense.  A hátrányos  hely-

zetű,  különösen  a  cigány  gyermekek  pedagógiai  problémáinak  szakértője.  E
könyve  a  kérdéssel  kapcsolatos  összefoglaló,  nemzetközi  kitekintést  is  nyújtó
munkája.  Röviden,  olvasmányosan  bemutatja  a  cigányság  világát,  magyaror-
szági  történetét,  a  cigányság  problémáival  kapcsolatos  európai  pedagógiai  kí-
sérleteket  és  tapasztalatokat,  távlatot  és  tanácsokat  nyújt  a  mai  hazai  nevelő
munkaszáúa.Apedagógiaikutatómunk]a7%Zárdg,:J;er]:n2tősfF°tn+ás2aőyFat8ÁFA

André Barthelemy: Cigányország útiain -szociográf im
Ezt az élvezetes  könyvet egy jó  humorú,  kalandos életű ffancia pap  i'rta,  aki

évtizedeket töltött a cigányok között.  Elbeszélése az európai cigányok életéi.ól,

gondolkodásáról  szól,  s  nélkülözhetetlen  a cigányság  világának megértésé,hez.
197 oldal, ára  170 Ft + 17 Ft AFA

A könyvek  megrendelhetők  az  alábbi  ci'men:  Lámpás  Kiadó,  7678  Abaliget
Várhegy  u.  5.  Telefon:  (72)  378-519

Kitüntetések adományozása a nemzeti ünnep alka[mából
A Magyar Köztársaság elnöke -a minisztereknök előterjesztésére -nemzeti

ünnepünk  alkalmából  kitüntetéseket  adományozott.  Az  elismeréseket a  Parla-
mentben március  15-én adták át.

A Magyar  Köztársasági  Érdemrend  Kiskeresztje  (polgári  tagozata)  kitünte-
tést adományozott Rostás-Farkas György  költőnek,  nyelvésznek,  műfordi'tó-

nak, a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság elnökének
a  cigányság  kultúrájáért  és  annak  megismertetéséért  végzett-----  1     két évtizedes kimagasló tevékenysége elismeréseként.

1,,

MEGRENDELO
i                                                                                             Gratulálunk!

1.  MAGYARORSZÁGI  ROMA  KUPA DÖNTŐ

i          A Magyarországi  Nemzeti  és  Etnikai  Kisebbségekért  Ala-Megrendelem  az  LD  című  roma  lapot   ;
i    ...... példányban, azalábbicímre:                i
]

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

1

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

ElóTizetési díj egy évre:  114 Ft,
fél évre: 57 Ft

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

:                  5000 Szolnok, Szapáry út l9.
Telefon/fax: 56/420-110

Előfizethető rózsaszínű postai utalványon.

22

Megrendelőink között
az ev yegen
EHTEKES

vásárlási utalványokat
sorsolunkkj,.I

pi'tvány,  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Labdarúgó  Szö-
vetség  Kispályás  Bizottsága,  a MLSZ  Kispályás  Bizottsága,
az  Országos  Testnevelési  és  Sporthivatal,  Balogh  és  Fia  Kft.
a Tokaj  kis  halászcsárda,  és  a  Magyarországi  Cigányok  Or-
szágos  Szövetsége  rendezésében  kerül  sor  1994.  május  7-8-
án Nyi'regyházán az 1. Magyarországi Roma Kupa Döntőjére.

A Kwpű ce'rja.. a kispályás labdarúgás népszerűsítése. A ma-
1     gyarországi Roma bajnoki ci'm eldöntése. Sportbaráti  kapcso-
i      latok szélesítése. Hc/ye.. Városi stadion, Nyfl.egyháza, Sóstói u.
i         Ncvcze's..  Az  országos  döntőre  történő  nevezéseket  1994.

április  7-ig  az  alábbi  ci`mre  kérjük  küldeni:  Dajka  Lász]ó
4400 Nyíregyháza Szántó K. J.  u.  22.  IL/9.

Nevezhető létszám:  12 főlcsa:pa;i Nevezési dű:  6000 FUcsar
pat. A nevezéseket a beérkezések sonendjében fogadják el és
igazolják vissza.

Dajka László
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kispá]yás elnök

KÖSZÖNET

1         Köszönetet  szeretnék  mondani  Kovács  Józsefnének  és
i     Horváth  Gézánénak  a    kisújszállási  „Lungo  Drom"  két
i     vezetőjének,  az  eddigi  munkájukért,  támogatásukért és  se-

gi'tségükért!

1

_Ilu

Egy nagycsaládos édesanya
*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a ,Lungo Drom" Országos Ér-
dekvédelmi  Cigányszövetség jászkiséri  tagszervezetének  tit-
kára,  Balogh  József  1994.  március  4-én  tragikus  körülmé-
nyek között elhunyt.

Gyászoló család

„LUNGO  DROM"        ioo4. MÁiTrc"S



Országos vásárok naptára
1994. április 1. -ápr{lis 30.

.lprilis  1.  (péntek)

Gyöngyös                    t):Í.
Gyula                            ,,iík.

Hódmezővásárhely  ttií.
Pécs                          ok+r.
Szombathely             ok.

Ápri]is  2.  (szombat)

Abony                          oá.
Békéscsabi`             t)ií k.
Fajsz                         oák.
Fót                             oák.
Füzesabony                í`\Í.
Jászberény     av+mgv.
Komló                        ok.
Komló                        av.
Magyarnándor     oák.
Marcali                    oák.
Marcal i           av+mgv.
Mezőkeresztes     oák.
Ócsa                          oák.
Pécs                        ok+r.
Tornaszentjakab  oák.

ÁprHis 3. (vasárnap)

Abádszalók           oák.
Békéscsaba               av.
Bonyhád                 oák.
Cegléd                        av.
Fülöpszáll ás          oák.
Gyomaendrőd      oák.
Gyöngyös                 av.
Győr                           av.
Hódmezővásárhely  av.
Jászapáti                   oá.
Kapuvár                    av.
Kömend av.
Miskolc                      av.
Ózd                             av.
Páko zd                      bv.
Péc s                       ok+r.
Pécs                             av.
Tiszakécske              av.
Törökszentmiklós  av.

Április 4. (hétfo|

Dunaujváros         oák.
Kömend              oák.
Putnok                    oák.

Április 5. (kedd)

Bátonyterenye      oák.
Beled                       oák.
Cegléd                        oá.
Saj ókaza                oák,
Sellye                       oák
Szombathely         oák

Aprilis 6.  (szerda)

Jánosháza                    b\J.
Miskolc                      oák.
Tornviszentmiló`   ok.

Ápri]is 7.  (csütörtök)

Mezó'kö\'esd
Ónod                        o
Tiszi`t`üred
Vésztő                      o
Zí`l:\komár

Aprilis 8.  (péntek)

Sásd                           oák.
Szigetvár                 oák.
Szombathely            ok.

Április 9. (szombat)
Bátaszék
Csákánydoroszló
Csákvár
Dunapataj
Dunaszekcső

8:gybaracska
Pécs
Vecsés

Aprilis 10. (vasárnap)
Baja                            av.
Besenyszög            oák..
Békéscsaba              av.
Dábas                      oák.
Debrecen                  av.
Gödöllő                  osk.
H atv an                       av.
Hódmezővásárhely  av.
Jászdózsa               oák.
Jászkarajenő         oák.
Jászszentandrás   oák.
Kunhegyes               av.
Lajosmizse     oák+av.
Mesztegnyő          oák.
Miskolc
Mosomagyaróvár
Nagykőrös
Pásztó
Pécs
Szentes
Szentes
Szombathely
Tiszafüred
Zalaegerszeg av.

Ápriiis ii. (hétfő)
Békés             oá+mgv.
Csongrád                  oá.
Körmend               oák.
Mezíkeresztes     oák.
Putnok                    oák.

Siklós                          oák.

Szikszó                     oák.

Április  12. (kedd)

Ózd                          oák.
S zombathely         oák.
Zalaegerszeg        oák.

Áprili; 13. (szerda)
Csorna
Lébény
Mezőcsát
Ujkér

Aprilis 14.
(csütörtök)
Dég
Drégelypalánk     o
Lövő                       o
Ragály                    0

Aprilis 15. (péntek)
Szombathely           ok.

Április 16. (szombat)
Asványráró
Csépa
Dévaványa
Jászberény
Kápolna
Mezoherény
Mocsa
Mohács
Nagyrábé
Pécs
S arkad            av+mg v.

Április 17. (vasámap)
Békéscsaba              av.
Békésszentandrás oák.
Cegléd                    oák.
Debrecen                  av.
Dunaföldvár         oák.
Dunauj város            av.
Heves                         av.
Hódmezővásáhely  av.
Jánosháza      av+mgv.
Jászapáti        av+mgv.
Jászladány             oák.
Kenderes                   oá.
Kengyel                  oák.
Kiskunfélegyháza  av.
Kóka                       oák.
Kunszentmiklós   oák.
Miskolc                      av.
Monor                    oák.
Monor                        av.
Mórahalom           oák.
Orosháza                  av.
Pécs                         oák.
Pécs                             av.
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Sopron                    oák.
Szászvár                 oák.
Szászvár        av+mgv.
Tiszakécske          oák.
Tokaj                      oák.
Vác                           o ák.

Aprilis 18. (hétfo?
Egyek
Kömend
Szendrő
Szécsény
Tiszacsege

Aprnis 19. (kedd)
Bódvaszilas           oák.
Fertőszentmiklós  oák.
Hatvan                    oák.
S zombathel y         oák.

Április 20. (szerda)
Jánoshalma           oák.
Rudabánya            oák.
S ánétudvari          oák.

Április 21.
(csütörtök)
Drávafok               oák.
Sarkad                    oák.

Április 22. (péntek)
Komádi                  oák.
Szombathely           ok.

Április 23. (szombat)
Aszód                     oák.
Bajna                          av.
Kondoros               oák.
Mad aras                 oák.
Mágocs                  oák.
Pécs                           ok.
S árbog árd              o ák.
Vecsés                     oák.

Április 24. (vasárnap)
Albertirsa               oák.
Albertirsa                  av.
Bajna                         av.
B ékéc csaba              av.
Bodrogkeresztúr oák.
Cso n grád                  av.
Csorn a                       av.
Debrec en                  av.
Dozmat                     bv.
Edelény                  oák.

Hatvan                av+áv.
Heves                      oák.
Hódmezővásárhely  av.
Ikervár                        bv.
Ják
Kisújszállás
Kunhegyes
Miskolc
Nagybajom
Nagykáta
Nagykörös
Oszkó
Örkény

bv.

Pás ztó                         av.
Pécs                  oák+av.
Pécsvárad              oák.
Szirák                      oák.
Tápiógyörgye       oák.
Veszprémvarsány  bv.
Zal asze ntgrót          av.

Április 25. (hétfo|
Kölcse                     oák.
Kömend              oák.
Verpelét                 oák.

Április 26. (kedd)
Komárom

V. 2.-ig      népm.+k.
Sajókaza                oák.
Szombathely         oák.

Áprflis 28.
(csütörtök)
Péc s                       ok+r.
Szany                        ok.

Április 29. (péntek)
Berettyó-

új falu          népm.+ü.
Dévaványa              oá.
Péc s                       ok+r.
Szombathely           ok.

Április 30. (szombat)
Berettyóújfalu
V.1-jéig        népm.+ü.
Gyá,                        oák.
Jászárokszállás    oák.
Kisl áng                    oák.
Kö röstarcsa           oák.
Kőszeg                       ol.
Péc s                       ok+r.
Poroszló                 oák.

23




