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„Lungo Drom"
Szerkesztősége
Az Országos. Cigány
Kisebbségi Onkormányzat
elnökének

Kedves
Farkas Flórián!
Cigány Kisebbségi Önkomány-

zatunk képviselőtestülete nevében
szívből  gratulálok  az   1995.  ápri-
lis  9-én  elért  választási  sikerhez!
Többéves      munkád,      munkánk
megkoronázása         a         , Lungo
Drom"   Koalíció   választási   győ-
zelme,  amely  azt  példázza,  hogy
erőfeszítéseink   nem   voltak   hiá-
bavalóak.    Bízunk   abban,    hogy
kitartásunk  és  jószándékú   tenni~
akarásunk     meghozza    majd     a
gyümölcsét,   úgy   országos,   mint
helyi   szinten.   Meggyőződésünk,
bár   munkád   a   fővároshoz   köt,
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továbbra   is   figyelemmel   ki'séred
a  vidéki  cigányság  sorsát.   Ki'vá-
nom,  hogy  munkátokat  és  élete-
tek\et``ki`sérje  az  ég  összes  szeren-
csecsillaga  és  lsten  áldása.

Tisztelettel  és  szeretettel  Tisza-
földvár   város   cigány   közössége
nevében:

Kovács Sándorné, Kovács Sándor,
Bravik Sándor, Kocsis Józsefné

és Dani lstvánné,

Tiszaföldvár,  1995.  május  12.

Tisztelt
Elnök Úr!

t.
Legmelegebb      gratulációimat

kívánom   tolmácsolni   önnek   az
országos Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat élére történt megvá-
lasztása alkalmából.

Remélem,   hogy   gyümölcsöző
kapcsolatokat   fogunk   tudni   ki-
alakítani  az  ön  szervezete  és   a
Francia Nagykövetség között.

Fogadja,  tisztelt  elnök  úr,  szí-
vélyes  üdvözletemet!

Francois Nicoillaud

nagykövet

Ki volT az a Tűzről paTTanT
cigánylány, akinek szoborba

vésték vonásaiT?
140 éve,1855.  május 25-én  szüle-

tett  Hegyi  Aranka  szi'nésznő.  A hi`-
res  cigány  prímás,  Hegyi  Poldi  lá-
nya volt, de  korán  árvaságra jutott,  s
egy   másik  pri'más   nevelte   fel.   Há-
nyattatott  életet  élt,  amint  akkortájt
finoman  fogalmazták,  mire  szi'nész-
nő  lett,  „már kijárta az élet  iskolájá-
nak egynéhány osztályát".  Kivételes
szépségű  cigánylány   volt,   a   króni-
kás  szerint:  „  a  természet  elhalmoz-
ta  mindazzal,  ami  diadalt  szerezhe-
tett  neki...  Királynői  termete  karcsú
volt  és   hajlékony,   alkata  tökéletes,
vonalai    klasszikusan   szépek.   Sze-
mében  perzselő  hév,  ajka  érzéki  és
mosolygása    bályos..."    Ezek    után
képzeljük   el,   hogy    igazi   rajongói
nem   is  szépségét  di'csérték  igazán,
hanem szi`nészi tehetségét!  Igy  nincs
mit     csodálkoznunk     azon,      hogy
„népszerűség,    babér    és    dicsőség
csőstől   omlott  a  lába  elé".   Főként
operettekben    szerepelt.    Mindenkit
megbabonázott,  Stróbl  Alajos  róla
mintázta a pesti  Vigadóhoz készi'tett
h'res  táncosnőjét.  (1906.  június   10-
én  hunyt  el.)
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Szolnoki Csanya Zsolt

Tűz;románcok 1.
Zöldarany szárnyain az alkonyatnak,
tündér táncol
vöröslő szökőíkútban
harmatcsengőík csengnek a Hold ölén
csillagot súrol kék selymén az éj.

\`
Fohászlak, vágylak szenvedély!           ``
te ölelések százágú hegedűjének
hangtalan torzója,
kinyíló ajkak, csókjaink
láva-ragyogása,
flamenco-feszes mozdulatok
lángoló ámyának násza,
ujjaink ötágú-kígyóvonaglása,

add!

add a tűzhányók bíbor perceit,
a mámor gyöngyházpalotáiból

föl-fölröppenő apró  sikolyok
csillámló kincseit,
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add!
add még a sárkányszáj-forró ágyék
sámánritmusát

s én szemhéjaim mögé ölelem
a hajnal csillárjain hintázó éjszakát.

Koponyámban

zakatol az álom..

lovaink kiégett szemgödreiben

üszkös fekete bolygókként fészkel a sötét,

végső nyerítésük lobogását

szomorúságom borostyánköveiben

hordozom.

Az alkohol vörös lángjai

hergelik agyamat,

jég-pikkelyes oltárokhoz taszítva,
halott anyám piros ruhába bújik újra,

táncol,

gyermekkorom hegyi patakokon zuhan.
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BESZÉLGETÉS      FARKAS

A szemüveg mögül kitekintő pillantás néha
ironikussá válik, a többnyire nyugodt

`\

tekintet mindig megtalálja` azt a látnivalót,
amiért érdemes tollat fogni. Farkas Kálmán,

Újságíró, már nem egyszer lepte meg
olvasóit küIönös látásmódjának írásaival. Az
élet, a mindennapok sora éppen Úgy tele
van szépséggel, jósággal, mint gonddal,
bánattal. Van, aki elmegy mellettük, van,
aki lehajol ezekért. Az Értetek kiáltok című
kőtet szerzője végzi dolgát, amit az élet

rámért. A negyvenes évek végén, a
törökszentmiklósi cigánysorról elindult

fiatalember ma is vállalja
az akkor megfogalmazott gondolatokat..

tenni népééri. Ez a legfőbb elv.

-  Miért  éppen  újságot  írsz?
Miért  nem  drámát,  tankönyvet
vagy meséket?

-  Mert  én   a  mindennapokban
élek.  Én  újságíró  vagyok.  Képte-
len  vagyok elviselni  a várakozást,
amikor   cselekedni    kell.    Üljek?
Várjak?  Felkészüljek  és  utána  te-
gyek  valamit?  Ez  nem  az  én  mű-
fajom.  A cselekvés,  a tett az,  ami
engem   kényszerít.    Különben   is
sűn'tett  dráma  maga  az  élet,  s  én
ebből az életből merítek. Ebból ri-
port,     publicisztika,      elbeszélés,
portré  lesz.  0lyan  írások,  melyek
körülvesznek  bennünket,   átéljük,
túléljük oket, megmarad bennün,k,
vagy   igyekszünk   elfelejteni.   En
ezt  örökítem  meg.  Cigányokról  a
cigányoknak,  és  természetesen  a
többségi     társadalomnak.     Azért,
hogy  bizonyítsuk:  a  másság  elfo-
gadható.  El  kell  fogadni,  mert  a
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megélhető  jövő  egyetlen  járható
útja az egymás elfogadása.

-  Ez  a  munka  valójában  ha-
sonlít a tanár munkájára. Utána
nézel  bizonyos  dolgoknak,  fel-
dolgozod   az   információkat,   és
megírod.   Legfeljebb   nem   egy
osztálynak.....

- Való igaz, hasonlít hozzá, a fe-
lelősség   becsülendő.   Aki   embe-
rekhez     szól,     számoljon    azzal,
hogy   szaván   fogják.   Legyen  ,az
író, politikus  vagy pedagógus. Er-
zem,  értem  ezt  a  felelősséget,  és
ennek  tudatában  végzem  a  mun-
kám.  A klasszikusok - mint Ady,
Mikszáth  -  akikhez  magam  nem
kívánom mémi,  csupán példaként
említem őket, ezt vallották, és tet-
ték. Ha akkor nem így gondolkod-
nak,  nem  születtek  volna  meg  a
ma   is   aktuális   publicisztikák,   a
még  ma  is  lenyűgöző  karcolatok,

KÁLMÁNNAL

portrék,  Bá]int  György,  Ignótus
Pál  és  a  többiek  mind  máig  élő   ,'
remekművei.  Vallom,  csak  az tud
maradandót alkotni,  aki  az életról
szól, a valós világot írja meg, hús-
vér embereket, élő,  létező probl,é-
mákat,   átélt  cselekményeket.   Es
ezt minden nap meg kell jelem'te-
ni.  Erre  alkalmas  az  újság,  a  napi
Saitóírásodat  átiengi  valamiféle

irónia,  humor.  Gyakorta  frics-
kázol  meg  komolykodó  szemé-
lyeket.  Ennyire jókedvű,  vidám
ember vagy?

dáráeg:;,?:e,reertiFszae,:::át,e:nvelíc
hangot  is  adok  munkáimban.  Az
életben azonban, ha megfigyelted,

:i::á8k#:]yyhaobgby,emh:ereegkyakhuvT;;
másik   irányba   elmozdulnék,   már
nem önmagam volnék. Az élet pro-
dukál   olyan   dolgokat,   amirín   a
szólni  tudó  nem  képes  mást  ími,
mint  a  megdöbbentő  valóságot.  A
cigányság   sorsáról,   életérín,   min-
dennapjairól    szóló    tudósításaim-
ban, sajnos, gyákorta csak a keserű
tényközlés és az elszomon'tó leírás
jelem'thető ineg. Ezért tartom igazi
írásnak azt,  amiben  az ember saját
magát adja, örökl'ti meg.

a-vigsgajÉÍ:ég.Ír#ykeág:rssfzohn:::l
got váltanak ki írásaid? Milyen
elismeréseket,  vagy  bírálatokat
kaptál?

- Ha  úgy  vesszük,  hivatalos  el-
ismerésben   bőven   volt   részem.
Többszörösen  kitüntetett  új ságíró
vagyok, a munkaérdemrend bronz
és ezüst fokozatával rendelkezem.
A   kiváló   újságíró   kitüntetést   is
megkaptam, de ne vegye szerény-
telenségnek senki, számomra nem
ez   a  valóban  fontos,  hanem  az,
amikor  megállítanak  az  utcán  és
azt mondják az emberek, hogy mi
tetszett vagy mi  nem tetszett vala-
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melyik  munkámban.  Türelmesen        -  Van  olyan,   hogy   felismer-
meghallgatom  felháborodott  vagy     nek?
]e[kendező ísmerőst, és beva[[om,    ke_zd[8áínk  #í]eúTse;:íreómeíízse:ígrtés:;
jól érzem magam.                                                                       amikor  közvet-
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lenül  találkozik
az       olvasóval.
Ez   a   legszebb
pillanat.    Szem-
tífl-szemben,
nyfltan,   kitárul-
kozva.  Aki  eb-
ból a találkozó-
ból     tisztesség-

gel kerül ki, an-
nak  otthona  ez
a pálya.

-  Nem  szok-
ványos     dolog
az'     hogy    ci-
gány   szárma-
zású ember új-
ságíró         lesz;
Miért nem vá-
lasztják  ezt  a
pályát?

-  Sajnos,  szomorú  tapasztalat,
hogy  az  a  kevés  cigány  értelmi-
ségi,  akik  tehetnének   valamit  a
cigányságért,  először  is  egymás-
sal  vannak  elfoglalva,  hiszen  „el
kell"  dönteniük,  melyikük  a  kü-
lönb,  aki  hivatott a többieket  ve-
zetni!  Aztán  a  politikával  a  pár-
tokkal,   a  kormánnyal,   az  ellen-
zékkel   s   csupán   kevésbé   a   ci-
gányság valós problémáival.  Ne-
hezen  termelődik  ki  a  roma  ér-
telmiség,   csekély   azon   lehető-
ség,     amely     esélyegyenlőséget
biztosít  mint  ami   megadatott  a
többségi    társadalom    tagjainak.
Nincs  meg  a  helyünk  a  társada-
lmi  hierarchiában,  ami  helyzetbe
hozna   bennünket.    Nyilvánvaló,
hogy  egy  újságírónak  felkészült,
sokoldalúan   képzett,   probléma-
érzékeny     személyiségnek    kell
lennie.  Emellett pedig ha cigány,
az illetőnek  vállalnia kell  önazo-
nossá8át.

Cso 8.
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Kezdetben Tuát és Kétegyházát em-
legették  a  cigányok  keserű  szájízzel.
Most néhány  napon  belül  ismertté  vált
számunkra Kunszentmiklós és Kalocsa
neve  is.  Két olyan  településé,  ahol  va-
lami    kibogozhatatlan    dolog    történt.
Ahol  -  a  romák  álláspontja  szerint  -
verik   a   cigányokat.    Kunszentmiklós
ma  már  megint  békés,  csöndes  kisvá-
ros.  Az  emberek  napirendre  tértek  az
áprilisvégi   események   fölött.   Látszó-
lag.  De  cigányokat  alig  látni  az  utcán,

pedig  a  település  népességének  tizen-
valahány  százalékát  ík  adják.  Farkas
Géza nehezen kerül  elő a portáján.  Az
utcából  meg  semmi  pénzért  se  menne
ki.   Szemhéján  öltések  nyoma,  szeme
alatt feketébe hajló monokli. Egész tes-
te kék-zöld  még  egy  héttel  a „baleset"
után  is.  Farkas  Géza - a rendőri jelen-
tés   szerint  -  hivatalos   személy   ellen
követett  el  erőszakot.   A  rajta  látható
megszámlálhatatlan  sérülést  pedig  du-
lakodás  közben  szerezte.  A cigányem-
ber  ezekre   másképpen   emlékezik.   A
Nemzeti és Etnikai  Kisebbségi Hivatal
jogásza,  dr.  Gáli  Mihály,  valamint  az
Országos   Cigány   Kisebbségi   Önkor-
mányzat   két    munkatársa,    dr.    Pálfi
Miklós és Lukács Mihály, bizottságot
alkotva   utazott   el   Kunszentmiklósra,

Farkas Géza

ó

hogy  megvizsgálják  az  ügyet.  Szerin-
tük nem lehetetlen, hogy  az,  amit ott a
rendőrök  tettek,  kimeríti  a  nemzetiség
elleni bűntettet.  De  mit tettek  a rendő-
rök?      }``

-Ezt az esetet felfújták, kérem -ma-

gyarázz`a dr. Rákosi Mihá]y rendőrka-
pitány.  - Szabályos  rendőri  intézkedés
történt,  ami  alól  ki  akarták  vonni  ma-
gukat   a   történetben   szereplő   szemé-

áyő?dkó"Am?nud::.uÓP:É,a::sat::,r,eafáe`ak:::
fiatal rendőr azon a délutánon.

- Megállítottak, kérték a papírokat -

főe#ájsa:'Í,ÉanTrrea:da:stennehízeinsfd:zÍ

Rupa László

nekik,   tudtam   hogy   milyen   indulato-
sak.  Azt mondta  a Reibl,  hogy  szerel-

jem   le   a   rendszámtáblát.   Én   hozzá-
kezdtem,   de   nem   volt   csavarhúzóm.
Ekkor   mondta   Reibl   az   unokatestvé-
remnek, hogy hozzon egyet. Ő meg azt
kérdezte, hogy minek hozzak én magá-
nak   csavarhúzót.   Erre   elkezdték   ütni
meg rugdosni. Szabályosan lekaratézta.
Erre Jóska elszaladt - vagy  i`nkább el-
sántikált,    mert    nyomorék,    balesetes
ember.  Akkor  beugrottak  a  kocsiba,  és
elébe vágtak. A többit nem láttam, csak
a kiabálást hallottam.

Rupa József
-  Reggel  az  ágyról  alig  tudtam  fel-

kelni  -  meséli  tovább  Rupa  József,  -
annyira  fájt  ott,  ahol  korábban  műtöt-
tek.   Megrugdostak,   én   meg   elszalad-
tam,  ez  az  igazság.  Aztán  elém jöttek,
de  már  a  kezükben  volt  a  pisztoly  és
húzták  rám.  Hallottam  a csattanásokat.
Úgy jöttek  nekem,  mint  a  vadállat.  Ha
nem  érkezett  volna oda Géza,  agyon  is
lőnek.   Ő   kiabált   nekik,   hogy   minek
bántják    azt    a    nyomorult    gyereket.
Ennyi   volt   az   egész,   én   elszaladtam.
Utána a nagy sivalkodásokat hallottam.
Az  asszonyok  meg  a  kisgyerekek  ki-
abáltak,   jajveszékeltek.   Ha   a   Farkas
nem jött  volna...  De  Farkas  Géza jött. L
Kezében  egy  darab  fával,  mert  éppen
valamit ácsolt az udvaron.

-  Rám  fogták  a  fegyvert,  ordi'tottak,
hogy  dobjam  el  a  botot.  Eldobtam,  va-
lamelyik    felvette,    és    elkezdett    ütni.
Rúgtak,  vertek,  aztán  megbilincseltek,
és  bevittek  a  kapitányságra.  Ott  aztán
folytatták.  A  kezemre  meg  a  fejemre
léptek,  ököllel  verték az arcomat.  Most
megdöglesz,  büdös  cigány,  az,t  mond-
ták. Reibl  meg gázálarcot kért a másik-
tól,   mert  cigányszagot  érzett,   és   nem
bírja  a  cigányszagot.  Voltak  akkor már
vagy  nyolcan-tíz,en,  mindenki  ütött raj-
tam.  A kapitány  nem  nyúlt hozzám,  de
végignézte.  Azon  ki`vül  még  két  rendőr
volt ott, de éfl( nem bántottak. De a többi-
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ek  ütöttek. Fé;neg Reibl, Simon meg Fá-
bián.  Aláírattak  velem  valamit.  Mond-
tam, hogy nem látok, nem tudom aláími,
de  pisztolyt  szegeztek  a  fejemnek.  Far-
kas  ma  már  nyugodtan  mesél.  Mondja,

_     hogy  idíközben  előkerült  az  orvos,  aki

Té:gtn:sztö?ssaz;:eanÉ:rKeérső;:;mKa::siesmfté:é
szállították, s ott tartották két napig.

Dr.  Rákosi  Mihály  őrnagy,  a  városi
rendőrkapitányság    vezetője,    mindjárt
az   elején   elnézést   kér,   amiért   emelt
hangon  beszél  az  esetről.  Saját  verzió-
ját  adja elő:

-  Az  ügyészség  vizsgálja  az  ügyet.
Ez   a   vizsgálat   bizonyára   fényt   derít
majd   arra   is,   hogy   Farkas   Gézával
szemben  a  rendőrök  túllépték-e  azt  a
határt,  amit a jogszabály  megenged.  Itt
nem    történt    faji    diszkrimináció.    Itt
nem  a roma  népességgel  szemben  lép-
tünk  föl,  hanem  olyan  személyek  el-
len,  akik  bűncselekményt  követtek el.
Ebből  az  újságok  csináltak  ügyet.  Az
egész azzal  kezdődött, hogy  a rendőre-
ink   közúti   ellenőrzést  végeztek.   Meg
kell   kérdeznem,   hogy   milyen   alapon
avatkozik bele a ki`vülálló a rendőri in-
tézkedésbe? Mert Farkas elé állt a ren-
dőrnek,  ráfogott  egy  botot,  s  a  bottal
ütött  felé.  Ha  valaki  a  rendőrrel  szem-
ben támadólag lép  fel,  úgy hogy  annak
élete,  testi  épsége  veszélyeztetve  van,
akkor  ott  fegyver  használatának  helye
van.  Ez  nem  történt  meg,  mert  felszó-
li`tás   után   a   személy   elfutott,   kérem.
Ilyenkor  be  kell  a  rendőri  intézkedést
fejezni.  Ezért  került  sor  testi  kényszer
alkalmazására.

- És az  előzoleg  eLmeneküLő Rupa
Józsefrol kiderítették-e már, hogy mi
a bűne? Vagy ha ártatlan, miért sza-
ladt el?

Farkas Ferencné

E=

Jogászok vizsgálták ki az ügyet
-  Őt  akkor  nem  tudtuk  ellenőrizni,

hiszen  elfutott.
- Ve]e szemben miért nem fejezték

be  az  intézkedést  rendőrei,  ha  az  a
kötelességük?

-  Igaza  van,   ezt  számon   is  fogom
kérni  rajtuk.

-  S  a  kapitányságon  miért  verték
tovább Farkast?

- Itt  már  nem  történt  bántalmazás -
cáfol a kapitány. -A sérüléseit az utcán
szerezte.   Menekült,   kérem   szépen,   le
kellett     fogni,     földre     kellett     kény-
szen'teni,   kérem,   aztán   elhasalt,   roma
asszonyok  ugrottak rá hárman.  Kérem:
ha   én   ráugrok   magára,   nem   biztos,
hogy  nem  marad  zúzódása.  Ott  eléggé
köves  a talaj...

-  Tettek-e  feljelentést  a  cigányok,
vagy egyedül ellenük folyik eljárás?

-  Hatáskörben  elkövetett  bántalma-
zás ügyében nem folyik   eljárás.  S  meg
kell jegyeznem, hogy az egyik  intézke-
dő,   Reibl  János  ellen   még   soha   nem
érkezett panasz.

- Most sem... Ugye a kapitánynak
tudnia ke]L, ami a rendőrségen törté-
nik.  T\id-e  arról,  hogy  két  hónappal
ezelőtt annyira megvertek egy romát
a   kapitányság   folyosóján,   hogy   az
maga alá piszkított?

- Nem, erról  nem tudok.
- Válamit mégis tudnia kellene, hi-

szen  a  sértettet  ön  beszélte  le  arról,
hogy az ügyet nyilvánosság elé vigye.
A verekedő ott is a cigányok által faj-
gyűlölőnek    titulált    három    rendőr
e8yik,e volt.

-  A,  nem.  Most  már  emlékszem  -

jut   eszébe   hirtelen   az   őrnagynak.   -
Ott  a  panaszosok  elálltak  a feljelenté-
si    szá-ndékuktól,    i`gy    nem    is    folyt
vizsgálat.

*

ioo5. MÁJUS             „LUNGO  DROM"

-A férjemet állandóan kóstolgatta az
egyik  rendőr  -  ezt  mondja  a  fiatal  ci-
gány  asszony,  a korábbi  eset szenvedő-
jének  felesége.     Megálli'totta  az  autó-
val,  elvette   a  jogosi'tványát.   Bevitték,
mindjárt kapott két pofont, és a jogosi't-
ványt   sem   kapta   vissza.   Végül   meg~
büntették  kétezer  forintra.  Aztán  ez  a
Fábián  nevű  rendőr  csak  nem  hagyta,
zaklatta  mindig.  Egyszer  horgászásból
jön  haza  az  uram,  két  barátjával.  Eláll-
ják az útjukat -mint a filmekben -há-
rom rendőrkocsival.  Na,  megvagy Far-
kas  Ferenc,  azt  mondták.  Aztán  bevit-
ték  őket,  bilincsben.  A  Ferit  elkezdték
rugdosni   az   udvaron.   Lábánál   fogva
húzták  fel  a  lépcsőn.  A radiátorba  ver-
ték a fejét. Foleg Fábián. Egyedül Hor-
váth  Győzőt  engedték  ki  -  hát  az  a
felnőtt  ember  si'rva  szaladt  haza,  hogy
Ferit agyonütik.  Bementem,  kérdezem,
miért  verték  meg  megint.  Azt  mondja
nekem a Fábián, hogy te, rohadt cigány
kurva,  kitakarodjál, mert belevágok ab-
ba   a   szurtos   cigány   pofádba,    hogy
megdöglesz  -  Farkasné  nem  tudja  be-
fejezni,  rázza  a  zokogás.  Lassan  nyug-
szik  meg.  -Mi  akkor vetettünk  fel  lát-
leletet  is,   meg  azt  mondtuk,  hogy   ki-
hi'vjuk   az   újságot.   De   a   kapitány   azt
mondta,  hogy  ne  hi`vjuk,  inkább  szól  a
rendőröknek, hogy  álli'tsák  le  magukat.

Az  őmagy   azt  kérdi:   mondjuk  már
meg,  hogy  miért  mindig  csak  a  cigány
kisebbséggel   van   baj.   Sem   a   román,
sem  a  német,  sem  a  szlovák  kisebbség
nem  csinál  ilyen  zűröket.

-    Azért    én    nyugalomra    intettem
rendőreimet.  Udvarias,  nyugodt  bánás-
módra  hívtam  fel  a figyelmet  a  cigány
kisebbséghez tartozókkal  szemben.

Mint  tudjuk,  nem  először.  Eddig  az
utasítások  elszálltak  a  széllel.

A. Szabó lmre
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ben.  A  nagy  parkban  mindig jól  meg-
fértek  egymással  azok,  akik  kikapcso-
lódni, bámészkodni, beszélgetni, sörö-z-

getni  vagy  ezekért  együtt  mentek  kí  a
zöldbe.  Egészen az idei  május elsejéig.

A kalocsai  cigány  kisebbségi  önkor-
mányzat faházában  az eset utáni  héten
összegyulünk  rendesen,  hogy  a  balhé-
ról beszélgessünk. Lehetünk tán százan
is,  s  mindenki  el  akarja  mesélni,  amit
tud. Annyi biztos: romák és szkinhedek
ugrottak   egymásnak,   s   oly   alaposan
hagyták helyben  egymást,  hogy  a pap-
rika  városának  történelemkönyvébe  is
bekerül  az  esemény,  „érsekkerti  csata"
címszó alatt.

Mondom,   beszélgetnénk   a   harcról,
de csak nehezen hámozom ki a történet
lényegét.  Délután  kezdődött a csetepa-
té, bár szinte egész nap egy helyen vol-
tak  kopaszok  és  cigányok.  A  kocsma
teraszán  néhány  ifjonc - hatalmas bili-
árdgolyót viseltek a  fejük  helyén - rö-
h,ögve,  mulatva haladt át.  Mit áthaladt?
Atcsörtetett.    KÖzben    pedig    egy    ott
ücsörgő öreg  roma fejére  csurgatta sö-
rét. Az öreg már nem éppen fonó vérű,
hát  ő  nem  csorgatott  vissza.  De  a  kö-
zelben  ülő  életerős  cigányok  egy  cso-

portja nem hagyta szó nélkül az ok nél-
küli  tiszteletlenséget.  A  pokol  pillana-
tok  alatt  elszabadult.  Rejtő  Jenő  regé-
nyeiben  olvashat hasonlókat az ember.

Csattogtak  az  állkapcsok,  röpködtek  a
csillagok a verekedők szeme előtt. Las-
san mindenki mindenkit ütött a fajtáján
kl'vül.  Na ja,  „nem  lehet minden  pofon
mellé egy közlekedési rendőrt állítani".
Késéíbb  az  egyik  Kojak-nyalóka  szét-
törte  a  sörösüveget  az  egyik  roma  fe-
jén,  ezzel  kezdetét  vette  a  „fegyveres"
harc; Hogy  honnan  kerültek elő vasru-
dak,   fakarók  és   vascsövek?  Ma   már
elég   neh`éz  lenne  kjderíteni.  A  romák
s.zerint hozzájuk csakis úgy kerülhetett,
hogy elvették a bőrfejűektől. A bőrfejű-
ek   is   tagadják,   hogy   eleve   készültek
volna a balhéra.

A nagyszabású  bunyóban  aztán  több
könnyű  sérülés  keletkezett,  de  a  küz-
dők emberségesen állták a sarat: újra és
újra  egymásnak  mentek,  s  mint  a  Pál
utcaiak   meg   a   vörös   ingesek,  jól   el-
agyabugyálták   egymást.   A   mérkőzés
játékvezetői,  a  rendőrök  Öt  óra  tájban
fújták  le  a  meccset.  Ám   nem   a  leg-
sportszerűbben.  Azt jól  látták,  hogy  a
szkínhedek  csinálták  a  fesztivált,  ezért
közülük tizenötöt, a romák közül kettőt
állítottak  elő.  Ám  azt  minden  megtor-
lás    nélkül    elnézték,    hogy    az   egyik
megbilincselt    cigányt     lefejelje     egy
skalpolt.

Késíbb - mert a romák igazságtalan-
nak  érezték  társaik  fogva  tartását  -  a
rendőrkapitányság  elé  vonultak,  szaba-
dítást  követelve.  Részben  emiatt  vezé-
nyelték  Kalocsára  a  bajai  kommandó-

Kivizsgálják a cigányellenes rendőri  intézkedéseket
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sokat,  akik  aztán  igyekeztek  kordában
tartani  a  város  különböző  kocsmáiban |,
gyülekező szkinhedeket is.

A romák azóta sem  nyugodtak.  Ejje-
lente  figyelőszolgálatot  tartanak  az  ut-
cáikban,    s    nem   egészen    ok    nélkül.
Időnként  fenyegetően  feltűnik  néhány
motorkerékpáros, autós fiatal  a csak ci-

gányok lakta városrészben. Többségük-
ben  kalocsai  ifjak,  akik  egy  osztályba

jártak, s tán egy padban ültek azokkal a
romákkal, akiket most megtámadtak.

Ők sem tudják a gytflölet okát,  s  ma-

guk  is  sajnálatra  szorulnak.  És  szüleik
a   város  jeles   személyiségei.   A   helyi
igazságszolgáltatás  képviselői  például,
akiknek  most  mintaszerűen  kell  eljárni
az   ügyben.   Akkor   is,   ha   gyermekük
vagy  a  gyermekek  barátai  benne  van-
nak a csúnya összecsapásban.

e,s€uzéné;seefEufeezr3,ídöTt::gryúőzat::onré]kmüíjéur:L
véget, mert -mint minden háborúban -
ott  is  csak  vesztesek  voltak.  Azok  is,
akik  - szerencsére  csak  könnyebben  -
megsebesültek,  azok  is,  akik  majd  ga-
rázdaság  miatt  büntetést  kapnak  (a  ci-

gányok,  és  sok  kisebbségi   szakember
szerint  kisebbség  elleni   bűnt  követtek
el    a   bőrfejűek),   s    mi    mindannyian.
Csorbát  szenvedett  a  demokrácia  azon
a  május  elsején.  Az  életünkbe  belopta
magát  a félelem...

- aszi -

iGERET  A  BELUGYMINISZTERTOL
A cigányok és a rendőrök között sza-

porodó   konfliktusok   miatt,   az   ismert
minapi  kalocsai  és  a  kunszentmiklósi
eseményeket  követően  Kuncze  Gábor
belügyminiszter  fogadta  Farkas  FIóri-
ánt,  az  Országos  Cigány  Önkomány-
zat  elnökét.  A  találkozóra  mindkét  fél
közös   kérésére   kedden   a   Belügymi-
nisztériumban kerítettek sort.

A    megbeszélést    követően    Farkas
Flórián  elmondta:  a  miniszter  ígéretet
tett    arra,    hogy    mindkét    helyszínen
mélyreható   viszgálatot   rendel   el.   A
viszgálatot   követően   pedig   ismét   fo-
gadja  az  országos  önkormányzat elnö-
két, hogy beszámoljon az eredményről.
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Késíbb  pedig   a  találkozásokat   rend-
szeresi'teni  fogják.

Az országos önkormányzat elnöke és
Kuncze  Gábor egyetértett abban,  hogy
létre kell  hozni egy  országos hatáskörű
bizottságot,   amely   a   nemrég   történt
esetekhez  hasonlókat  objekti'ven  visz-
gálná  ki.  Farkas  Flórián  elmondta:  mi-
vel  az  országos  önkormány.zat  megyei
szinten  jogvédő  irodákat  kíván   létre-
hozni,   arra   kérte   a   belügyminisztert,
hogy  az  irodák  elhelyezésében  legyen
segítségére.  Ana  is  kérte  a  belügymi-
nisztert,  hogy  a  rendőrtiszti  főiskolán,
valamint  a  rendőrképző  intézmények-
ben cigány emberek tarthassanak előa-

dásokat a másságról, késolb pedig tan-
anyagként  szerepeljen  a  kisebbségi,  az
etnikai  kérdés.

A  találkozó  után  Kuncze  Gábor  el-
mondta:   az  Országos   Cigány   Önkor-
mányzat  elnökével   szorosabb  kapcso-
latot kíván  tartani.  Teszi   ezt  annak ér-
dekében,    hogy    megelőzhető    legyen
egy-egy,  az  eddigiekhez  hasonló  eset,
valamint  azért,  hogy  elfogadható  vizs-
gálatok    állapítsák    meg    a    kérdéses
ügyek kapcsán  valós tényeket.

A  rendőrség   kalocsai   és   kunszent-
miklósi   fellépései   kapcsán   elmondott
cigányvéleményekre,    állításokra    rea-
gálva  Kuncze Gábor elmondta:  "Ezek-

\`_

„LIJNGO  DROM"              1995.MAJUS``_,



Eszemecsere a cigány kisebbségről:
Farkas-Pintér találkozó

=

Az  elmúlt  időszakban  történt,   a
cigány  kisebbséghez  tartozókat,  il-
letve   a   társadalom   széles   rétegeit
foglalkoztató  esetek  kiváltó  okairól
és körülményeirol tartott megtEszé-
lést tegnap  (1995. június  1-én)  Pin-
tér Sándor országos rendőr-fokapi-
tány  és  Farkas  Flórián,  az  Orszá-
gos Cigány Önkormányzat elnöke -

tudatta  az MH-vel  az  ORFK és  az
Önkományzat közös közleménye.

A  találkozón   megállapodtak   ab-
ban,  hogy  a jövohen  közös  erővel,
ez  irányú  tevékenységük  összehan-
golásával  lépnek  fel  a  mindkét  fél
által  károsnak  tartott  jelenségekkel
szemben.

(MTI)

ben az ügyekben általánosan fogalmaz-
ni  nem  szabad.  Egy-egy  adott  konkrét
ügyet kell kivizsgálni,  a tényeket meg-
állapítari  objekti'v  módon.  Ezekbol  a
kivizsgált  ügyekbol  kell  olyan  követ-
keztetéseket  levonni,   amelyek  segíte-

nek abban, hogy a hasonló ügyek elke-
rülhetok   legyenek.    Nem   gondolom,
hogy  a rendőrség általában ellenszenv-
vel  viseltetne  a  romák  iránt,  ugyanak-
kor a rendőrség  is követhet el  hibákat,
ez  azonban  fiiggetlen  attól,  hogy    ro-

mák   vagy   nem   romák   érintettek   az
ügyben."

Ana   a   kérdésre   válaszolva,   hogy
még  mindig  él-e  a cigánybűnöző kife-

jezés  rendőri  körökben,  hiszen  az  V.
kerület egyik rendőre a Belváros című
kerületi   lapban   az  emli'tett  kifejezést
használta,  s  ez  ellen  a cigány  vezetok
tiltakozásukat fejezték  ki,  Kuncze  Gá-
bor elmondta:  ,Fgyetért  a  roma  veze-
tok  tiltakozásával.  A bűnözést  nem  le-
het  cigány  és  nem  cigány   bűnözésre
felosztani.  Egy  társadalomban  vannak
bűnözok,  akik  szerencsére  kisebbség-
ben  vannak,  és  vannak  becsületes  em-
berek, ok alkotják a többséget. Errol az
egész  ügyrol  ebben  a  vetületben  csak
ennyit érdemes beszélni."

(fazekas-ruck)
Magyar Nemzet, 1995. május 10.
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KULTURÁLIS TANÁCSKOZÁS -NEMZETKÖZI RÉSZTVEVŐKKEL

Értékfelmutatás,  jogos  önbecsülés

és    kulturális    autonómia    voltak    a
leggyakrabban  használt kifejezések a
május  17-én kezdődött négynapos ta-
nácskozáson,   melyre  a  hazai  politi-
kai, kulturális élet kiválóságai mellett
meghi'vást kaptak a nemzetközi roma
szervezetek képviselői is. A 111. Nem-
zetközi   Cigány   Néprajzi,   Történeti,
Nyelvészeti,   Kulturális   és   Társada-
lompolitikai  Konferencia nem kisebb
feladatra    vállalkozott,    minthogy    a
millecentenáriumra  történő  készülő-
dés jegyében  megpróbálja  összehan-
golni  a  különféle  elképzeléseket,  fi-
gyelembevéve  a  nemzetközi  tapasz-
talatokat  is.  A hazai  és  külföldi  nép-
raj zkutatók,  történészek,  muzeológus
szakemberek  áttekintették  a  cigány-
ság  indentitástudatával,  önazonossá-
gával kapcsolatos kérdéseket éppúgy,
mint   a   múlt   kulturális   örökségével
összefüggő  kutatások jelenlegi  hely-
zetét.    Ennek   jegyében    állapították
meg  a  leendő  cigány  múzeum  létre-
hozásának      szükségességét,      mely
nemcsak a hazai romák tárgyi és mű-
vészeti   emlékeinek  egyfajta  tárháza
lenne,  de  módott  nyújtana  a  kisebb-
ség  szellemi  örökségének  a  többségi
nép  számára történő bemutatására.  A
meghívott       vendégek,       múzeum-
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igazgatók,     néprajzkutatók    éppúgy,
mint  a jelenlévő politikusok egyetér-
tettek  abban,  hogy  a  megjeleni'tés,  a
megismertetés  közelebb   hozza  egy-
máshoz  az  embereket,  toleranciát  és
akceptanciát  eredményezhet.  Ez  pe-
dig a mai, gondoktól és feszültségek-
tol terhes világban a megoldáskeresés
egyik kitűnő eszköze lehet. A tanács-
kozáson  ennek  a  véleményüknek  la-
punk számára is hangot adtak.*

- Olaszországban a roma kisebbség
megközelíti  a  százezres  lélekszámot
- tájékoztat Sergio Franzese,  a La-
cio  Drom  szerkesztője.  -  Túlnyomó
többségük     gazdaságilag-szociálisan
igen alacsony helyet foglal el, s ezért
meglehetősen sok konfliktusnak van-
nak  kitéve.   Többségük  bevándorolt,
különösen  a jelenleg  is  dúló délszláv
háború okán, s  munkalehetőség hi'ján
marad  a koldulás.  Itáliát jelenleg  ko-
molyan   foglalkoztatja  a   nagyszámú
arab és afrikai bevándorló, akik több-
nyire illegálisan jutnak az országba, s
egyetlen  megélhetési  módnak  a  bű-
nözést látják.  Ez természetesen kiha-
tással van az átlagemberek gondolko-
dásmódjára  is,  akik  nem  tudnak  kü-
lönbséget  tenni.  Ennek  áldozatai  az
albán,  bosnyák  és  más  menekültek,
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akik  megfelelő  háttér  nélkül  érkezve
a perifériára  sodródnak.  Az  általáno-
sítás   pedig   átcsap   a   cigányokra   is,
akik bár gyakorta évtizedek óta olasz
polgárok,  munkát  nem  tudnak  vagy
nem akamak vállalni, és i'gy céltáblá-
ivá válnak a nagyhangú erőszakosko-
dóknak.  Ilíányzik az a roma értelmi-
ség,   akik  példamutatással,   segítség-
nyújtással   kivezethetnék   népüket   a
társadalmi    elői'téletek    csapdájából.
Nálunk, sajnos, ez nem úgy van, mint
itt  Magyarországon,   ahol   a  cigány-
ságnak   politikai   vezetői,   művészei,
egyetemet végzett képviselői vannak.
Nagyon jó  tapasztalatokat  szereztem
itt, és közvetlenül ezen a tanácskozá-
son  is.  Bízom  abban,  hogy  ez  a  sok
jószándékú   ember   sikerre   viszi   az
ü8yet.

*
- Nagyon sok múlik a felvilágosító

munkán,  a  sajtó  és  a  médiák  tevé-
kenységén  -  mondja Alain  Reniers,
az  Etudes  Tsiganes  folyóirat kiadója.
-  Nálunk,  Franciaországban  szintén
létező probléma az etrikai feszültség,
amely  helyenként  rasszista  kilengés-
be  is  átcsap.  A  gyűlöletkeltő  szélső-
jobboldalnak    komoly    tábora    van,
akiknek elsődleges  célpontjuk  a  más
bőrszi'nű   bevándorlók.    Sajnos,    he-
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lyenként  ebbe  a  konfliktusba  beleke-
rülnek   a  cigányok   is,   akik   számará-
nyukat tekintve  nem  mondhatók  sok-
nak, de szabad életformájuk, a kötött-
ségekhez  való viszonyuk  sokakat irri-
tál.  Véleményem  szerint  a  legtöbbet  a
kulturális  örökség  ápolása,  bemutatá-
sa,  közkinccsé  tétele  eredményezhet.
Sok  roma nem  is  tudja,  milyen  nag.y-
múltú,  nagyszerű  kultúrájú  nép  taüa,
s   van  mire  büszkének   lennie.  Ebben
segi'thet  az  oktatás,  a  művelődés  és  a
tömegkommunikáció.        Kifejezetten
tetszik,    ahogy    Magyarországon    az
együttélésért,     az    együttműködésért
tesznek   az   emberek   hasznos   dolgo-
kat.   Önálló  politikai   szervezetek,  ci-
vil  közösségek,  roma  lapok  és  az  is-
koláztatás.    Ez    a   tanácskozás    arról

győzött  meg,  hogy  van  értelme  bi'zni
a  megbékélésben.  Az  itt elhangzottak

bebizonyi`tották:  jó  kezekbe  került  az
ü8y.

*
-  Bár  én  magam  az  Egyesült  Álla-

mokban,  a  new-yorki  Bronxban  élek
-  meséli  Andrzej  8.  Lewkovicz,  a
l.engyelországi    Romák    Szervezeté-
nek  tudományos  munkatársa -,  mun-
kám  az  Oswiecímben  megnyilott  Ci-

gány  Holocaust  Múzeumhoz  köt.  Ez
az egyetlen olyan emlékmű,  amely  az
ártatlanul    elhurcolt    és    meggyilkolt
roma   emberek    szenvedéseiről    szól.
Aus\chwitz    valamennyiünk    számára
memehtóvá vált,  hiszen olyan  barbár-
ságról    szólt,   amely   példanélküli   az
európai   történelemben.   Mi,   akik   itt
vagyunk,  és  azok,  akik  létrehozták  a
múzeumot,   valamennyien   azért   dol-

gozunk,  hogy  ez  a  borzalom  soha  ne
ismétlődhessék   meg.   Ma   -   amikor

10

Tsiganes et Voyageurs
`==-,„,Ú ---. „     Education     ,--,Ja=`-

Formation    Jeunesse

egyre-másra érkeznek  a hi'rek  attroci-
tásokról,   erőszakról,   rasszista   meg-
mozdulásokról  -együttesen  kell  ten-
nünk  ez  ellen.  Ma,  amikor  elhangoz-
hatnak  olyan  vélemények  is,  hogy  ez

:nt::teékne;e|ekme][]Sevma:í:;ev:]as:::Zty':t
megbékélésért.  A  magyarországi  Ci-

gány  Múzeum  minden  bizonnyal  ezt
a célt ki`vánja majd  szolgálni.  A meg-
ismerkedést és a megismertetést.  Azt,
hogy  a cigányság  ugyanolyan  értékes
kultúrával  rendelkezik,  mint  bármely
nép  a  világon.  Sem  több,  sem  keve-
sebb,  mint  mások.  Ez talán oldhatja  a
megnemértés   hangulatát.   Szerencsés
dolognak  tartom   ezt  a  konferenciát,
és  örömmel  vettem  részt  rajta.

*
-Meg  kell  mutatnunk  magunkat -

zárja a beszélgetést a házigazda, Ros-
tás-Farkas  György  -  hiszen  tapasz-
talhatjuk,  a  többségi   társadalom   ke-

:e,Snettht:t:zráóz]::íte:t:e:::nety:tát:í:,:::L
ges    polgáraként    az    országnak,    és
mégis  alig  tudnak  rólunk  valamit.  A
tankönyvekben nem szerepel  népünk,
a  médiák  elhanyagolják  eredménye-
inket,   művészetünk,   kultúránk   nincs
bemutatva.  Pedig  az  együttéléshez,  a
közelebbkerüléshez ez  volna  a  legha-
tékonyabb  módszer.  A  mi  kultúránk,
a  romane  kultúra  egyedülálló  a  vilá-

gon,  és  erre joggal  lehetünk  büszkék.
Ennek    szellemében    dolgozunk,    él-
ünk,  a szokásrendszerünk  ilyen.  Csak
úgy  tudjuk  az  embereket  egymáshoz
közeli`teni,  ha a megértés, a megérteni
vágyó   akarat   közös.   Nem   csak   ne-

{::t:rá::|`aií,STaenr::dnmuengkkae,,t°:::Ít
nunk  a  miénket  is.  Enől   szólt  ez  a
tanácskozás,   és   ezért   kell   létrehoz-
nunk a cigány múzeumot.  Az itt meg-

jelent  közéleti  személyiségek,  politi~
kusok,       szakemberek       nemzetközi
egyesületek     képviselői     mindebben
megerősítettek  minket.  Mint  ahogy  a
cigányság   a   kisebbségi   önkormány-
zatok   megalakításával   kezébe   vette
saját    sorsának    intézését,    ugyanúgy
kell tennünk  kultúránk  megismerteté-
séért.   A  mostani   konferencia  ennek

jelentős  állomása  volt.
Cs. 8.
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PÉLDAÉRTÉKŰ    MUNKA MÁTÉSZALKÁN
Példaértékű, gondosan és szakszerűen
előkészített testületi tanácskozást tartott

május 22-én a Mátészalkai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat. Valóban égetően fontos,

sürgős cselekvéseket igénylő és a települési
Önkormányzat segítségét i.s kérő napirendeket
tárgyalt a testület, melynek munkájában részt

vett Fülöp lstván, alpolgármester is,
A napirendek elökészítését az önkormányzat

tagjai részéről alapos felmérés,
információgyűjtés előzte meg.

Nézzük,   melyek   voltak   azok   a   té-
mák, amelyek bonckés alá kerültek!  Az
első   az   Ecsedi-úti   (Cinevégi)   cigány-
telep  helyzetének  rendezése.  A  másik,
a   témával   összefüggő   cigány   Óvoda

gondjai,  kihasználtsága,  mi'g  a  harma-
dik  az  iskolában  elmaradt  cigány  gye-
rekek felzárkóztatása.  A napirendek el-
őadói:   Nagy   József,   Horváth   Zsig-
mond és Farkas Katalin, a cigány ön-
kormányzat  tagjai  nem  csupán  a  gon-
dokat   ismertették   részletesen,   hanem
olyan   javaslataik   is    voltak,    amelyek
megvalósításával   a  gondok  jelentősen
enyhi'thetők.  Enyhíthetők,  ha  követke-
zetesen képviseli elfogadott határozatát
a  cigány  önkományzat,  ha  érdemi  se-
gítséget   kap  a  települési   önkomány-
zattól, elsősorban a polgármesteri hiva-
tal  szakapparátusától,  s  maguk  is  azon
lesznek  s  fáradoznak,  hogy  az  eseten-
ként  már  akut  problémák  megoldásá-
ban előrejussanak.

Folytatnám  ez  utóbbival.  Közismert:
Mátészalkán  a  város  szégyenfoltjának
tekintett  Cinevégi  cigány-telep  helyze-
te.   Farkas   Sándor,  a  cigány   önkor-
mányzat     elnöke     meg     is    jegyezte:
„Rossz  érzés  még  látni  is,  milyen  ál-
datlan  állapotok  uralkodnak  az Ecsedi-
úti  cigánytelepen."  Kialakulásáért  fel-
elősek az ott élő cigányok, de legalább
ennyire a hatóság is. Nem szabad, hogy
közömbösen  szemlélje a települési  és a
cigány  kisebbségi  önkományzat az ott

már  évtizedek(!)  óta  változatlan,  áldat-
lan helyzetet. Már csak azért sem,  mert
állandó  egészségügyi,  járványügyi  ve-
szélyforrás,  itt  él  a  mátészalkai  cigány-
ságnak   legalább   fele,   800-900   lélek,
mintegy 60-70 család,  itt működik(?) a
cigány   óvoda.   Négy   utcája   van:    az
Ecsedi,  a  Viola,  a  Szegfű  és  a  Dankó
utca. Közülük csak részben kövezett az
Ecsedi  út.

Engedély  nélküli  szemétlerakó  hely-
nek  tekintik.   Ide   szálli`tják   lajtkocsik-
ban  a szennyvizet(!),  olykor rendőri  kj'-
sérettel.  Szó  esett  a  testületi  ülésen  ar-
ról,  hogy  ledózerolják  az  utcákat.  Eh-
hez    fűzte    hozzá    az    alpolgármester:
„amennyi  pénzt  letesz ennek  megoldá-
sához  a  cigány  önkormányzat,   annyit
ad   hozzá  a  polgámesteri  hivatal   is."
Humoros, sőt tragikomikus a dolog, hi-
szen  közismert,  hogy  a  cigány  önkor-
mányzatnak -  a  központilag  biztosi'tott
114  ezer  forintján  ki'vül  -egy  fillérje
sincs!  Ezügyben  tehát  a  települési  ön-
kormápyzatra  vár,  s  hárul  a  több  fel-
adat.  Am  most  már  égetően  sürgető  a
dolog,   nem   odázható   tovább,   riszen
joggal  vetették  fel  a  tanácskozás  részt-
vevői:   „úgy  tűnik  az  illetékesek  nem
veszik    elég    komolyan    a    cigányság
gondjait."  E  telep  kezelése  vízválasztó
lehet a megi'télésben. Született egy fon-
tos javaslata a testületnek,  mely  szerint
kérik a települési önkormányzatot, ren-
deletben   tiltsa  meg   az   Ecsedi   úti   ci-
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gánytelepre  a  szemét,  illetve  a  szenny-
vi'z  odavitelét.

Ha   Nagy   József,   képviselő   előter-

jesztésében   részletesen   megismerked-
tünk    a   cigány-telep    gondjaival,    leg-
alább    ilyen     mélységű    és    sokoldalú

összefüggésben  világi'totta  meg  Farkas
Katalin,  a  kisebbségi  önkormányzat  al-

elnöke  a  cigány  óvoda  áldatlan  állapo-
tát.  Vonatkozik  ez  a  rendre,  fegyelem-
re,    tisztátalanságra,    a   kihasználatlan-
ságra és  szakszeiú'ségre  is.  Hosszan  le-
hetne  elemezni  a  gondokat,  szükségte-
len most és  itt. Javaslat:  az önkormány-
zat  a  települési  önkormányzat  illetékes

szakbizottságával  együtt  vizsgálja  meg
a cigány óvoda helyzetét, készi'tsen egy
átfogó  elemzést  és javaslatot  a  megol-
dásra.  Vizsgálta  az  önkormányzat  Far-
kas  Katalin előterjesztésében  az  5.  szá-
mú  iskolában a cigány gyerekek felzár-
kóztatásának  ügyét  is.

Példaértékű  modellt  alkalmaznak  az
említett  iskola 4.  osztályában  tanuló ci-

gány   gyerekek   felzárkóztatására.   Lé-
nyege:  a  tanulók  a  matematikát,  a  ma-

gyar  irodalmat  és  nyelvet  valamint  az
idegen   nyelveket   csoportokban   tanul-

ják. Értékelhetően javult a felkészültsé-
gük,  pedig  az  5-öst  elit  iskolának  tart-
ják a városban. Született egy javaslat:  a
cigány   és   a   települési   önkormányzat
együtt részesítse céltámogatásban  ezt  a
kezdeményezést,  s  gondoskodjanak  ró-
la,  hogy  hasonló  modell  szerint  végez-
zék  a felzárkóztatást más  iskolákban  is.

Farkas  Sándor a  Mátészalkai  Cigány
Kisebbségi   Önkományzat   elnöke   bi-
zmyi`tott:  képes  és  alkalmas arra,  hogy
ennek   a   testületnek   a   munkáját   köz-
megelégedésre  vezesse.  Hasonlóan  bi-
zonyi`tották   elkötelezettségüket,   tenni-
akarásukat a testület tagjai  is.

Teszik  ezt  a  cigányságért  egy  fillér
tiszteletdi'j  nélkül !

Ezen azért elgondolkozhatna a városi
képviselőtestület és dr. Szilágyi Dénes

polgármester úr is.
Farkas Kálmán
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JÁTSZÓTÉR       A
Önfeledten  nevető  gyerekek,  a  homokozóban  várat

épi'tő kicsik és padon üldögélő nagyobbak jelzik, gyer-
meknap  van  a szolnoki  Hangya úti  telepen.  Az  átadott

gyermekjátszótér  egyfajta  kedves   ajándék   az   itt  élő
felnőttektől,  szülőktól.  Munkájuk  nyomán  vált  a  telep
mögötti  lapos  terület  hintából,  gumikerekekból  kiala-
ki'tott  mászókákból   és   homokozóból   álló`birodalom-
má.   Mellette   elegyengetett   labdarúgó   pálya,`   amely
már  csak   a   salakbori'tást   várja.   Szülők  és   gyerekek,
közösen  a pihenésért,  szórakozásért.

-Nincs  nagyobb  öröm  számunkra,  mint  a jókedvű
kisemberke  -  mondja  elégedetten  szemlélve  a  felépi'-
tett  játszóteret  Kozák  Ferenc,  családsegi'tő.  -  Ez  a
lakótelep,  sajnos,  igen  nehéz  körülmények  között  biz-
tosítja   gyermekeinek   az   otthon   melegét.   A   lakások
korszerűtlenek,     helyenként     egészségtelenek,     níncs
megfelelő  út, járda,  szociális  létesítmény.  Szinte  telje-
sen  magunkra vagyunk utalva.  És ez különösen  erősen

Az átadott gyermekjátszótér egyfajta kedves ajándék

jelentkezik  a gyerekek  esetében.  Nemcsak  azért,  mert
sokat kell gyalogolniuk, rossz utakon, hanem, mert ami-
kor megjönnek az iskolából, nincs hová menniük. Innen

jött az ötlet e játszótér kialakítására.
- Egy  i]yen  létesítmény,  bármilyen  szerény  is  ]e-

gyen,  napjainkban  nem  kevés  pénz.  Honnan  a  rá-
való, a segítség?

-Saját erőből  ez egyszerűen  megvalósi'thatatlan  lett
volna.  Ha  nem  támogat  az  önkormányzat,  a  „Lungo
Drom"  és  még  néhány  jó  barátunk,  kudarcba  fulladt
volna  a  több  éves  munkám.   De  sikerült,   a  gyerekek
hintáznak,    a    gumiköpenyeken    ugrálnak,    homokot
szórnak  egymás  hajába,  vagyis  pontosan  úgy  játsza-
nak,  mint  bárki   más.  Ez  pedig  számomra  mindennél
többet ér.

A  labdarúgó  pályán  -  ami   még  csak  ideiglenesen
készült el -zajlik  a bajnokság.  A gyermeknap tisztele-
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Megvalósíthatók a legszebb álmok Ís

tére  a Hangya  útiak  kihi`vták  ősi  vetélytársaikat,  a  Motor
úti  csapatot,  valamint  a  „Lungo  Drom"  válogatottat.  Az
izgalmas   rangadót   a  pálya  széléről   figyelemmel   ki'sérő
Farkas  Flórián,  az Országos  Cigány  Kisebbségi  Önkor-
mányzat elnöke  elégedetten  mutat körbe  a játszótéren.

-  Mindenki   láthatja:   a   romák   képesek   saját   sorsuk

megváltoztatására,  körülményeik javítására.  Ha  az  aka-
rat és  ajószándék  segi'tséggel  találkozik,  megvalósi'tha-
tók  a legszebb  álmok  is.  A politikának  az  a dolga,  hogy
megteremtse a feltételeket az emberek  közelebb kerülé-
séhez  egymáshoz.  Ez  egy  kicsiny  kezdeményezés  volt,
de  arról  meggyőzhetett  mindenkit:  van  értelme és  ered-
ménye  a jóakaratnak.

Pontosan úgy játszanak, mint bárki más...

„LUNGO  DROM"            T995. MÁJUS L



„Péli Tamás volt a mesterem"
® VÁRADI     GÁBOR    -A     FESTŐ     MŰVÉSZ

A  Bükk   felé   közeledve,   szemet-
gyönyörködtető     látvány     tárul     az
utazó    elé,    ahogy    a    fölfelé    i'velő
szerpentines    kanyarulatokból    lete-
kint    a    szakadékok    hátborzongató
képére.  Az  alföldhöz  szokott  ember
habzsolja  a  hegyekben  uralkodó  há-
bori'tatlan  nyugalmat,  a  szinte  érin-
tetlen  természetet,  a  néha-néha  fel-
bukkanó  őzek  ugrándozásait,  ahogy
félelmet  nem  ismerve  szelik  át  a  le-
vegőt.  Ózd  közelségét  a  tornyosuló

:íáánrke;TéáyzediJé],Zg[ákriyAKh,Sé#é::
Önkormányzat  elnöke,   Kótai  Ala-
dár   szi'ves   fogadtatásában   volt   ré-
szünk,  aki  elki'sért  bennünket  jöve-
telünk  valódi  célja  felé.

ép:ftúi,,.ÍFadne,ac|Sá?,duáks:g:otááTáá?
Gábort   a   Mosonyi   Mihály   út   15.
szám   alatt.   Váradi   Gábor  harminc-
hét   éves,   kétgyermekes   családapa.
Belépve  a  házba,  ahová  hosszú  lép-
csősor  vezet fel,  festmények tömke-
legével       találkozunk.       Csodálatos
szi'nharmóniák.   Középen   egy   min-
denképpen  feltűnő,  központi jellegű
kép:    Péli    Tamás    portréja   látható.
Váradi    Gábor   párhónapos   csecse-
mőjét     tartja  a  kezében,   miközben
végigvezet   bennünket   a   szobákon,
ahol  festmények  újabb  sokaságával
találkozunk.   Az   éppen   készülő   új
művét  a  ház   mögött   mutatja   meg,
ahol  valódi  festői  környezetben,  va-
Iódi  remekmű  készül.

-  Itt  szoktunk  gombát  gyűjteni  -
mondja  a  vi'zparti  képre  mutatva.  -
Sajnos,  nem  ilyen  tíszta  ez  a  vi'z,  de
én  általában  úgy  festem  meg  a  tája-
kat,  ahogy  látni  szeretném.

Visszamegyünk   a   házba,   Gábor
cigarettára gyújt.  Első  látásra észre-
veszi  az ember,  hogy  megformált fi-

gurái  önarcképszerűek.
-  Gyermekkorom  óta  foglalkozom

festészettel - mondja -, örömöm, bá-
natom,  a  világ  fájdalmai  vannak  ké-

peimbe  ágyazva.  Szüleimmel cigány-
telepen   nőttem   fel.   Újságlapozgatás
közben  fedeztem  fel  Péli  Tamás  ne-
vét,  s  ettól   kezdve  egyre  inkább  az
foglalkoztatott, hogy megismerjem és

tanulhassak  tőle.  Végül  egyszer  meg-
kértem,  hogy nyissa meg az egyik ki-
álli'tásom, és ő -nagy örömömre -el
is  vállalta.  Barátság  szövődött  közöt-
tünk,   és   büszkén   álli'thatom,   meste-

:]eTéTe\á,vÍ;t;emmé:nhkaág::zíes]]%yma,k:ar;:,:
tóm,   példáképem   volt.   Halála  óriási
veszteség  volt számomra.  Megpróbá-
lom  a tóle tanultakat tovább  vinni, és

gondolataimat   megmutatni   a   világ-
nak.  Szerencsére  sok  kiálli'tásom  volt
már.  Legközelebb  augusztusban  lesz
Encsen  és  Jászárokszálláson.  Juhász
László  gitárművész  barátom jóvoltá-
ból  öt  hónapot töltöttem  lzlandon,  és
az ottani  kiálli'tásom  után  minden  ké-

pemet  megvásárolták.  Mióta az esze-
met   tudom,   azon   fáradozom,   hogy
bebizonyítsam:   egy   cigánygyerek   is
tud  maradandót alkotni,  ha van  tchet-
sége  és  akarata.  Nálam  -  azt  hiszem
-   inkább   az   utóbbi   van   túlsúlyban.

Ugy  érzem,  hogy  a  cígány  emberek-
nek   sokszi'nű  érzelemvilága   van,   és
mind  a szeretet,  mind  a gyűlölet erő-

teljesebb mint a nem cigányoké. Nem
a  pénz  miatt  csinálom,   hanem   mert
ezeket  az  érzéseket  próbálom   meg-
mutatni. Amit eddig elértem,  nem eb-
ból   származik.  Huszonkét  évig  hen-

gerészként   dolgoztam,   és   -   mint   a
legtöbb   embernek  -  nekem   is   meg
kellett   szenvednem   azért,   hogy   ott-
hont  teremtsek   a  családomnak.   Saj-
nos,     most     munkanélküli     vagyok.
Önarcképszerűek  a  képeim,   mert  az
én   szemszögemból   látom   a   világot,
és  mintegy  saját  képemre  formálom.
Persze,  csak  idézójelbe téve.  Boldog-
nak  mondhatom  magam.  A családom
rengeteget   segi't.   Krisztina   lányom
tízenkét   éves,   a   másik   gyermekem

párhónapos.   A  feleségem  pedig   tár-
sam,   mind   a  házasságban,   mind   az
életben.   Történhet  bármi   a  politiká-
ban,  lehetnek  háborúk,  lehet béke,  de
a  festőnek  az  a  dolga,   hogy  fessen,
akár  szépi'tve,  akár  a  rideg  valóságot
mutatva az emberek felé.

Lilla

Azon fáradozom, hogy bebízonyítsam: egy cígánygyerek is tud maradandót alkotni
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Sztojkó llona - Glinda Lindri

A        CIGÁNYS

lndia kultúrája

Zene
Az  indiai  melódia  harmónia  nélküli

melódia,   mely   olyan   hangokból   áll,
amelyeket   csak   a   folyamatosság   köt
össze.   Ez   azért   tűnik   egzotikusnak,
mert az európai fül már nem érzékeli a
tiszta dallamot. Az indiai  zenében nem
található  meg  pontos  hangok,  negyed-
hangok rendszere. Ezért nincsenek me-
chanikusan  hangolt  hangszerek  sem,  s
nincs abszolút hangmagasság. A meló-
dia  alapja  a  RÁGA  (hangnem,  meló-
diaváz), miból 72 teljes hétfokú, és eb-
ból  származtatott  rágák  léteznek.  Ter-
mészetes    kíséríhangszer   a   dob.    A
hangszeres  zene  Észak-Nyugat  lndiá-
ban ma is fejlettebb mint a déli részén.

7lánc
A   tánc   lndiában   elválaszthatatlan

volt a templomi  szertartásoktól.  Csak
lndiában  létezik  táncoló  istenség,  Si-
va isten,  a táncok  királya,  aki  megal-
kotta a világ  ritmusát.

A  tánc  központjában  az  esztétikai
hangulat  (rasza)  áll.  Technikája:  test-
tartással   és   mozdulatokkal   kifejező

pózok,      járásmódok,      mozdulatok,
mozdulatsorok.

Minden   gesztusnak  jelentése   van.
A lépések pontosan követik a dob rit-
musát,  s  közben  ügyesen  használják
kéz-   és   bokadi'szüket,   melyen   apró
csörgők sora van.

A tánc részei:
1.  „amád"  nevű  üdvözlő  tánc,
2.  „parán"  nevű lábmunka,
3.  „gath"  nevű tartalmi  rész.

Két tánccsoport van:
1.  „nritta":  nincs drámai  tartalom,  a

mozdulatok és  a pózok merevek.
2.   „nritja":   minden  gesztusnak  je-

lentése   van.   Észak-Indiában   a   „kat-
hak"  tánc  a jellegzetes  és  világi  mű-
faj.  Perzsa hatás  is  érvényesül  benne.

Az   indiai   táncegyüttes   az   őshaza
emlékeit idézi  fel  bennünk.

ló

ÁK
ÁG       TÖRTÉNETE       -2.RÉSZ

Észak-nyugat lndia
hanyatlása

Az  ókori  magas  szintű  lndus-völgyi
civilizáció  felvirágzása és -  valószínű-
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dus  középső  folyásánál   Gándhára,   az
lndus    alsó    szakaszán    Szindu    vagy
Szind.   Gándhára  közvetlen   közelében
Pandzsab,   valamint   az   óind   Kambo-
dzsa,  ahol  magasan  fejlett  a  lótenyész-
tés.  (Az  óind  Kambodzsa  nem  tévesz-
tendő  össze  az  azonos  nevű  indokl'nai
állammal.)

Az   i.   e.   1.   évezredben  politikai,

gazdasági,  de  különösen  kulturális  te-
kíntetben  Gándhára  tűnt  ki.  Tadsasila
vagy  Takszila  nevű  fővárosa  az  egész
ókori  észak-nyugati   lndia  legnagyobb
kereskedelmi,  kulturális  és  műveltségi
központja volt. A hi`res óind nyelvtanító
Pánini  (i.e.  V.  század)  takszulai  szüle-
tésű volt.  Gándhárában  magasan  fejlett
volt a különböző kézművességek,  bele-
értve  a  kovácsmesterséget,  a  vasmeg-
munkálást.  Az  ókori  lndiában  a  városi
kovácsoknak   társadalmilag   magasabb
helyzetük    volt,    és    mint    brahmanok
(papság),  ők  is  az  északi  negyedekben
laktak,   ahol  a  város-  és   a  királyvédő
bálványaik,  képei  voltak.  A  falusi  ko-
vácsok is élveztek bizonyos kiváltságo-
kat.  Különösen  magas  Gándhárában  a
gandharvák nevű zenészek álltak voká-
lis  és  hangszeres  zenei  művészetükkel,
amelynek  neve  ugyanaz  volt  -  gánd-
harva  vagy  gandharva-szangita.  Ezzel
kapcsolatban  van  egy  gyönyörű  legen-
da  a jó  félistenekről,  a  gandharvák  ne-
vű égi énekesekről, zenészekról és az ő
feleségeikrífl  az  apszarák  nevű égi  tán-
cosokról.

Életmód, szokások
A  kasztrendszer  és  a  vallás  hatására

az   indiaiak   nagyon   hagyománytiszte-
lők.   Többek   között  ilyen   régi   hagyo-
mány  a  vendéglátás,  vendégszeretet  a
cigányoknál  is.  Az  idegenekkel  hamar
megbarátkoznak,  közvetlenek,  elhi'vják
magukhoz, barátokká fogadják.

Nagy  családban  élnek,  több  generá-
ció  és  közeli  rokonok,  egy  fedél  alatt.
A  család   feje   a   legöregebb  férfi.   Az

öregeket   nagy   tisztelettel,   gondosko-
dással   veszik   körül,   i'gy   általuk   a   ki-
csikkel  való  foglalkozás  biztosított.  A
családban  minden  közös,  a jövedelmü-
ket  a   családfő   kezeli.   Ezért   a  család     `
minden tagja gazdasági  és érzelmi  biz-
tonságban  van.

A fiú  nősüléskor  a  szülöi  házhoz  vi-
szi  asszonyát.  Az  asszonyok  sohasem
voltak  kiszolgáltatottak  az  uraik  által,
csak  az  anyósuk  irányi'tásának,  paran-
csainak  voltak  kitéve.  A  férfiak  a  csa-
ládjuk   női   taáai   becsületének   védel-
méért   gyakran   tettlegesen    is   bántal-
mazták  egymást,  értük  háborúk  is   in-
dultak.  Viszont  a  hagyomány   megkö-
veteli,   hogy  az  asszony   nem  foghatja
az  ura kezét,  hanem  mellette  megy.  Az
asszonyt nem illik közvetlenül megszó-
ll'tani.                                                                  L

A   házasság   két   család   szövetsége
kaszton  belül.  A fiatalasszonnyal  a szo-
kásokat  a  fiú  anyja  tartatja  be.  Az  in-
diai   esküvő  sokszor  hetekig   is   eltart,
200-300  vendéggel.   A  fő  szertartás  a
„szent  tűz"  körül  bonyolódik  le.  A  vő-
legény  fehér  lovon  érkezik,  a  családja
ki'séretében. A fiatalokat vallásuk papja
adja össze.  Kisebb  településeken  a  ko-
lónia vezetője. Mindkettő törvényes.

Két  fő  étkezésük  van:   a  fürdés-ima
utáni  és a késő esti.  Napközben a mun-
ka miatt nem  szoktak enni, csak harap-
ni   valamit.   A  húst   nagyon   szeretik  -
birka,  bárány,  csirke,  hal.  Az  indiai  fű-
szereket  előbb  gyógyszerként  használ-
ták,  majd étkezéshez.  Legismertebb fű-
szer a bors.  Ma is készítik az ősi tésztát
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vastag,   két   tenyér   nagyságú   lepény-
tészta platnin  sütve.  A magyarok Jézus
kenyerének  nevezik.)

A  nők  viselete  a  szári`  mely  gazda-

gon    hi'mzett,    sokszínű,    több    méter
anyagból  készül.  Nagy  divat  az  ékszer
is, mely egyben „rang"-meghatározó. A
férfiak  szakállasok.  A  narkotikumokat
igen  kedvelik,  a  dohány,  bétel  (fűszer-
keverék)   rágása  elég  általános.   A  ro-
mák,  „a  cigányok"  őshazájáról  szerzett
ismereteimet egy régi  mondával szeret-
ném  lezárni:

A  cigányok  ősi  hazája  Radzsputana
volt,   ők   Ráma   hőseitől   számaznak.
Ráma  királynak  három  fia  volt:   Kab,
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(Káli),  Rom  és  Szingan  (Szinti).  A  ro-
mák   elégedetten   éltek   a   nagy   folyó
mellett.   Ezt  a  boldogságot  megirigyel-
ték  a  környező,  harcias  népek.  A  rabi-

gájuk elől  a  három  királyfi  Európa felé
vezette  népét.

A vándorlás elé
Írásos emlékek,  források nem  marad-

tak  fenn,  amelyek  tanusi`thatnák,  hogy
a  cigányok   miért  és   milyen   körülmé-
nyek  között  hagyták  el  hazájukat  lndi-
át.

India  történetének  és  mai  viszonyai-
nak  ismerete sok  mindenre  magyaráza-
tot  adnak.  India  népét  már  a  legrégibb
idé;ktől  kezdve  külső   csapások,  termé-
szeti katasztrófák érték. A fejlett ipar és
kultúra  mágnesként  vonzotta  a  hódi`tó-
kat.  Mivel  a cigányság békeszerető nép
volt,  sohasem  kezdeményezett háborút,
hadjáratot,  inkább  menekült.  Az  évez-
redek  során  kialakult  kasztrendszerek,
társadalomszervezet,  az  egyes  rétegek,
csoportok  merev  elválasztása,  a  páriák
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északi  részein,  még a nemzettségi  szer-
vezetben  élő törzsek számára sem.

A  cigányok   -   hosszas   vándorlásuk
során  -  számos  néppel  kerültek  érint-
kezésbe.    Ezért    nagy    vérkeveredésen
mentek   keresztül,   azonban   az   avatat-
lannak sem  nehéz felismerni  az ember-
tani  hasonlóságot  a  cigányok  és  a  hin-
duk  között.  A  letelepedett cigányok je-
lentős   mértékben   keveredtek   az  illető
országok    népeivel.   A   germán   és   az
északi  szláv államokban  igen gyakori  a
szőke,  Nagy-Britanniában  a  vörös  hajú
cigány.

Az  együttélés  hatott  a  nyelv  alakulá-
sára is:  a perzsa  „piperi"  (bors),  a török
„raj"   (úr),   a  szláv   „vulicza"   (utca),   a
magyar   „pékel"   (süt).   Persze   arra   is
van példa,  hogy  a cigány  nyelv hatott a

környezetére:  bioldó/zsidó;  dilinó/dilis

(bolond);     duma/beszéd,     hang;     csó-
rel/lop,    csóró/szegény;     kamel/szeret;
lové/pénz;  manus/ember stb.

Az  „egységes"  cigány  nép,  mely  ln-
diában  szigorú  osztályrendszerben  élt,
hazájuk    elhagyása    után,     változáson
ment keresztül. Az egység megbomlott,
kénytelenek      voltak     kisebb-nagyobb
csoportokban  vándorolni,  hogy  megél-
hetésüket  biztosítani  tudják.  Térben  és
időben különböző, független hullámok-
ban  indultak el.

A   vándorlásuk   útvonala   sem   volt
egységes.   Perzsiából   az   útjuk   három
felé  ágazott.  Az  egyik  csoport  egyene-
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madik  csoport  pedig  a  Török  Birodal-
mon  keresztül  Görögországba és a Bal-
kánra     vonult.     Perzsiában,    Görögor-
szágban  és Egyiptomban  hosszabb  időt
töltöttek.   Erre  mutat  a  számazásukat
felden'tő     hagyományok     nyelvészeti,
embertani  és  néprajzi  adat.

A vándorlás
Cigány  elődeink  első csapatainak  át-

költözése  az  őshazából   az  i.   sz.   1-11-
111.  századi  időkben  kezdődött.

Bahrám-Gur  (i.  sz.  421-439)  uralko-
dása\`alatt a  cigányság  már lránban  tar-
tózkodi`k.   Erről   ír   az   arab   történetíró

(i.  sz.  400  körül)  Iszfaháni  Hamza  -
az  ind  zenészek  -,  majd  70  évvel  ké-
sobb   Firduszi   Abulkaszim   költő   a
„Sah-námé"  vagy  „Királyok  könyvé"-
ben.   Firduszi   elmeséli,  hogy  Bahram-
Gur  perzsa  király   az   ind   Shankal   ki-
rálytól   10  000  lurit -vagyis  cigányt  -
kért   magának,   mint   nagy   zenészeket,
népe szórakoztatására.

Nyelvi     elemek     bizonyi'tják,     hogy
Perzsiában,  a  mai  lrán  területén  hosz-
szabb  ideig  tartózkodtak.  A IX.  század
környékére  tehető  az  az  időszak,  ami-
kor  is  két  elkülönült  csoportban  élhet-
tek,  mint ben- és phen cigányok.  A be-
nek  Arábiában,  Egyiptom  felé,  a  phen
csoport Európa felé.  E csoport útját ki'-
sérem  figyelemmel.

A  IX.  században  már  Görögország-
ban  éltek.  Krétán  Szümon  Szimeonisz
„de  gente  chami"-ról  ír,  akik  cigányok
lehettek.   A   korabeli   balkáni   okiratok
kivétel  nélkül,  a jelenlévő cigányokkal,
mint etnikummal  foglalkoznak. Görög-
ország  a cigányok  második  hazája.  Ezt
a  tényt  támasztja  alá,  hogy  a pelopon-
neszoszi  Modova  várostól  kb.  40  mér-
földnyire  volt  a  „Gyppe"  nevű  telepü-
lés.1483-ban  300,1519-ben  már  csak
30  barakból  állott.  Itt  érte  íket  a  leg-
erősebben  a külső hatás, a görög  nyelv,
a  görög  kultúra.  (Még  cigány  várak  is
épültek,  mint Giftokastron.)  Korfui ok-
levelek  emli'tik  (1346),   valamint  Kré-
tán  (1322)  hogy  ott cigányok  éltek pat-
riarchális   viszonyok   között,   s   hűbér-
adót fizettek.

A Kelet-Római birodalom területén a
belviszályok,  a  kereszteshadjáratok  és
a   XI.   századtól   a   török   megjelenése
nagymértékben kedvezett a cigány cso-
portok betelepedésének:  munkához jut-
tatták a fegyverkészítő cigány kovácso-
kat.

A  Balkánon  nagy  népvándorlás  jött
létre.  Az  albánok elfoglalták  Attikát és
Peloponneszoszt.      Modovában      több
mint  4000  örmény  és  még  ennél  több
román talált új  hazát,  lerázva magukról
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a     rabszolgaságot.     (Egyéni     vélemé-
nyem:   ez   az   a   történelmi   időszak   és
tény,   mely   az   archaikus   román   anya-
nyelvű  „beásnak"  nevezett,  hazánkban
is  élő,   kisebbség„ a  cigánysággal   kap-
csolatba  került.  Ok  továbbra  is  őrzik  a
román,  mi'g  a cigányok  a  romani  nyel-
vet.   Véleményem:   nem   lehet   egy   ha-
sonló   hangzású   földrajzi   névből   kiin-
dulva  (Beasz  folyó,  az lndus  mellékfo-
lyója)  egy  más  nyelvű  népet  a  cigány-
ság  közé besorolni  ill.  egybeolvasztani.

(Mint  emli`tettem,  ez  a  terület  további
kutatásokra vár.)

1436-ban Görögországot a török csá-
szár  elfoglalta.  A  Kelet-Római  biroda-
lom  sem  tudott ellenállni  az  egyre job-
ban  terjeszkedő törököknek,  akik  sorra
elfoglalták a Balkán  egész területét.  Az
1396-os   nikápolyi   győzelmével   pedig
megpecsételték   a   terület   sorsát,   több
száz  esztendőre.  Ez  adott  valószi`núleg
lökést a cigányok  újabb  vándorlásának.
A  cigányság   vezetői   a   pápához  és   a
császárhoz     fordultak     menlevelekért.
(Több   esetben   hamis   menleveleket   is
használtak.)

Az  új   vándorláskor  két  csopoportot
különböztetünk   meg.   Az  első  egy   ki-
sebb   csapat,   mely   császári   és   pápai
menlevelekkel volt ellátva, hercegek és

grófok   vezérletével.   A  második   nagy
csapat  a   vajdák  vezetésével   indult  el.
Tömegesen  érkeztek  még  a  XVII.  szá-
zadban  is  Magyarországra,  s  onnan  to-
vább észak és nyugat felé.

A cigányok
Nyugat-

Európában
A  Görögországból  kiinduló  szláv  te-

rületeket  is  érintő  első  roma  hullám  a
XV.  század  elején  érintette  Magyaror-
szágot.   Zsigmond   -  az   egyik   legna-
gyobb  uralkodó  -  pártfogójuk  lett.  A
szájhagyomány   szerint   egy   király   és
három herceg vezetésével, sok kocsival
és   lóval   érkeztek.   Igen  jól   öltözöttek
voltak.  Kis-egyiptomi  királyoknak  ne-
veztékoket.

Mihály  herceg  vezetésével  érkeztek
1417-ben Németországba. Strassbourg-
ban   1418-ban  találhatók.  0laszország-
ba   1422-ben  érkeztek,   1418-ban  talál-
hatók.  0laszországba   1422-ben  érkez-
tek  Mihály  herceg  vezetésével,  akjnek
kb.: 4000 alattvalója volt.  Róluk Mura-
tori  i'r  a  „Reum  ltalic"-ban  etc.  ad.  an.
1422.

(Folytatjuk.)
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AGYI
A  név   néhány   nap  alatt  világszerte

ismertté  vált,  és  félelmet  keltett.  A  ki-
lencven  százalékban   halálos  betegség
eredete egyelőre ismeretlen.  0ltóanyag
még  nincs  ellene.  Áprilisban  Zairében
tört  ki  a járvány.  Az  első  hét  után  ki-
lencvenhárom   megbetegedésról   adtak
számot,      nyolcvanhatan      meghaltak.
Halvány    reménysugár,    hogy    néhány
Ebola-vírussal fertőzött életben maradt.

Iszonyatot  keltő képek jelennek  meg
a televi'zió képernyőjén:  rosszul  felsze-
relt kórházakat, csont és bőr betegeket,
végsőkig  kimerült  embereket,  kegyet-
lenül  szenvedéket  mutatnak,  vérfolto-
kat látni  a  kórteremben.  A védőöltöze-
tet,   maszkot   viselő   orvosok,   ápolók
emberfeletti   küzdelmet  folytatnak,   ri-
adt   tekintetű   hozzátartozók   lesik   ag-
gódva  a  híreket.   Orra  előtt  mindenki
kendőt  tart,  a  temetéseket  azonnal  le
kell  bonyolítani.

Lehet valami, ami az AIDS-nél is ve-
szélyesebb?  Igen.  A  titokzatos  Ebola-
vírus  a mikrobiológusok szerint két fo-
kozattal veszélyesebb, mint az AIDS. A
fertőzést követő három  napon  belül je-
lentkeznek   az   első,   influenzához   ha-
sonló  tünetek,  s  a  beteg  kilenc-ti'z  na-

pon belül meghal. Az AIDS-halál foko-
zatosan  következik  be,  az  Ebola-halál
gyorsan  végez az embenel.  A vírus  el-

LKOS
szaporodik,   a   bőr   érzékennyé   válik,
vérömlenyek jelennek  meg  rajta,  majd
pergamenszerűen  hámlik,  a belső szer-
veket  szétmatja  a  halálos  kór...  Magas
láz,   hányás   és   a   legiszonyatosabb:   a
testn`yilásokból,  még  a  szemből  is  öm-
leni  kezd  a  vér.  A  beteg  gyakorlatilag
elvérzik.

Fekete-Afi-ika   szívében,   a   2344885
négyzetméter területű Zaire  Kikwit vá-
rosának közkórházában hasmenéses tü-
netekkel,  magas  lázzal jelentkezett egy
beteg.  A  hatszázezer  lakosú  város  di-
zentériajárvánnyal   küszködött,   Kinfu-
mát,  a 36 éves  laboránst is  hasmenéses
betegként kezelték.  Amikor az orvosok
látták, hogy  a beteg testnyilásain  ömle-
ni  kezd a  vér,  feleszméltek:  ez nem  di-
zantéria!    Kinfuma    négy    nap    múlva
meghalt.   Az   öt   ápoló   nővér   és   egy
olasz  apáca  még  aznap  ágynak  esett.
Az  apácát  átszállították  egy  hetven  ki-
lométemyire lévő városba - hamarosan
ő is elhunyt,  de akkor már megfertőzte
három  társát,  s  közülük  ketten  meghal-
tak.   Az  orvosok  felismerték,  hogy  az
Ebola-vi'russal   kell   szembenézniük,   s
ennek  híre  ment,  kitört  a pánik.  A leg-
nagyobb  veszélynek  a  betegeket  ellá-
tók    vannak    kitéve,    közülük    többen
megfertőződtek.   Kikwitből  jelezték   a
WHO-nak (az ENSZ Egészségügyi Vi-
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lágszervezetének)  a  történteket,
és   sűrgős   segítséget  kértek.   A
kórházból  elmenekültek  a  járó-
képes betegek, eltűnt a személy-
zet jó része, a városból sokan fa-
lura  költöztek,  remélve,  hogy  itt
átvészelik  a  járványt.   Ki  tudja,
hányan  vitték  a  szervezetükben
magukkal  a  vi`mst?  Végzetes  hi-
ba volt a késlekedés. Ha azonnal
lezárják a kórházakat és lélek az
ajtón  se  be,  se  ki,  a  kórt  lokali-
zálni  lehetett  volna.

A genfi  WHO  központból  ta-
pasztalt  virológusokból,  trópusi
betegségek  specialistáiból,  mik-
robiológusokból és más kutatók-
ból   nemzetközi  csoportot  szer-
veztek.  Összecsomagolták  labo-
ratóriumi  felszerelésüket,  védő-
oltásaikat,  és  Kikwitbe  utaztak.
A   350   ágyas   kórházban   csak
húsz   beteget   találtak,   akik   túl

vÍRUS
1

gyengék  voltak  ahhoz,  hogy  elszökje-
nek.   A  zairei   kormány   körülzáratta  a
várost,  de ez a karantén  egy  másik  fer-
tőző  kór,  a  korrupció  miatt  kétes  érté-
kű.  A nemzetközi  orvoscsapat  közhi`rré
tétette:  maradjanak  otthon  az  emberek.
Vérmintákat   küldtek   az   atlantai   Jár-
vány  Ellenőrző és  Megelőző Központ-
ba. Amitől féltek, beigazolódott: Ebola.

Az Ebola nem teljesen  ismeretlen, ti-
zenkilenc  éve  fedezték  fel,  azóta  fog-
lalkoztatja  a  tudósokat.  Az  első járvá-
nyokat  1976-ban  és  1979-ben  Zairében
sikerült  megfékezni.  Zaire  ti'z  ország-
gal  szomszédos,  közülük  Szudánban  is
pusztított  a  rejtélyes   kór,   négyszázan
haltak  meg.  Ajárvány  után  kimutatták,

:2egryve:e:e:l::elieekg,haiál::íza:e;kaÉnbaok,a?l
vi'rus  elleni  védőanyag,  ezért  ők  nehe-
zebben fertőződnek,  mint a külföldiek.

A   tudósok   lázasan   keresik   a   vi'rus
eredetét.  Ismert,  hogy  a  betegség  em-
berríl emberre, testnedvek útján terjed.
Megfelelő elővigyázatossággal - védő-
öltözet,   kesztyű,   maszk  -  a   beteggel
érintkezík,  ha a szigorú elői`rásokat be-
tartják,  elkerülhetik  a  kórt.

A   WHO   felkészült   arra,   hogy   az
Ebola-vírus  elérheti  Kinshasát,  a  négy
és  fél  milliós  fővárost.  A szükséges  in-
tézkedéseket  megtették.  Megfelelő  hi-
giéniai    körülmények   között,    intenzi'v
kezeléssel, az Ebolával fertőzöttek nem
halálra ítéltek -hangsúlyozzák  a szak-
emberek.

a?ízgyeei:°#íhroegpyu'őri:rgeakkeandáf]°yko°zZz%tíL
az   Ebola-vi'rus   esetleges   behurcolá-
sát.  Kotinensünk  lcgtöbb  országában
a   trópusi   betegségek   szakértői   úgy
vélik,   hogy   rendki`vüli   intézkedések
megtételére   nincs   szükség.    Azt   vi-
szont   sokan   szorgalmazzák,   hogy   a
világ     kritikus     részein     nemzetközi
összefogással    vírusmegfigyelő    állo-
másokat  és   laboratóriumokat   hozza-
nak  létre,  ennek  költsége  nem  lenne
több,  mint  amennyit  a  himlő  felszá-
molására  fordítottak,  viszont  egy  új,
globális  járvány  ennek  sokszorosába
kerülne -i'rja a Newsweek.

Sziiágyi Éva

(Nők Lapja)
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A
üJ    Az utóbbi  időben  itt is, ott is hallot-

tunk  erról   a   betegségről.   Láttuk   mi
az,  amit jó,  ha tudunk  (illik  tudni)  ró-
la.  Indíában  évszázadok  óta  őshonos
megbetegedés  volt.  Hazánkban  utol-

jára  az  1.   világháború   idején  fordult
elő   néhány    száz   eset.    Kórokozója
igen  sebes  mozgású  baktérium  (neve
vibrió  el-tor  vagy  koleravíbrió).  Ter-
mészetes körülmények között csak az
embert  betegi'ti   meg.  A  bélbe  került
kórokozó  gátolja  a  vi'z  felszi'vódását,
aminek  nagyfokú  hasmenés  és  kiszá-
radás  a  következménye.  A  betegség
lappangási  ideje  1-5  nap, ezt követően
a  tünetek  hirtelen  alakulnak  ki:  gya-
kori,  vizes  hasmenés  és  bő,  vizes  há-
nyás képében.  A széklet egyre vi`zsze-

#É',::éá.zuArtáss,%`':g;shéakl,sez,agáé,|rk:ál|eí':
a  szervezet  igen  sok  folyadékot  ve-
szi't,  a beteg  „összeszárad",  bőre  rán-
cos,  arca,  szeme  beesett,  nyelve  szá-
raz.

Gyermekek   esetében    a    folyamat
még   súlyosabb:   láz,   öntudatvesztés,

görcsök  alakulnak  ki.  A betegség  el-
különi`tendő   az   ételmérgezéstól,   ar-

KOLERA
zénmérgezéstől    és    különböző    más
fertőzéses  bélfolyamatoktól.  Kezelés-
kor   a   folyadékpótlás   és    a   baktéri-
umellenes   kezelés   az   elsődleges.   A
fertőző  betegség  forrása,  a  beteg  em-
ber,   a   hordozó.   A  kórokozó  ün'tése

:::dbő*v:zn`,aap]pg]::kfá:nkáé[íhtabtetágz::éí]íez:
tével,    hányadékával
szennyezett   kéz)   és
a    szennyezett    élel-
miszerek    a   fő   ter-

jesztók.
A betegség  kezelé-

se  szákember  felada-
ta,   orvost   igényel,   a
beteget         feltétlenül
kórházban   kell  elkü-
löni'teni.  A  fertőtleni`-
tés     és     a     higiénés
rendszabályok   betar-
tása alapvető követel-
mény      a      betegség
megelőzése  és  a  fer-
tőzések    tovaterjedé-
sének  kivédése  érde-
kében.   (Pl.:   a  beteg-

gel érintkező tárgyak,

J
j"r

ruhanemtík,  textiliák,   helyíségek  és   a

gyógyi'tó-ápoló   személyzet   egyéni   -
elsősorban   kéz  -  fertőtleni'tése).

Ezért  is  fontos  az ivóvi'z és  szenny-
vi`z  ellátás   és   az  elhelyezés   normáj-

nak  betartása,  a  település  és  élelme-

zésegészségügy  és  a  higiénia  megtar-

tása és  fokozása.

Jü
`-> ri=t;'i
',
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HÚSEVŐ     BAKTÉRIUM
A  húsevő  baktérium   által  okozott

betegség nem fertőző.  Ennek ellenére
elég  ijesztően  hangzik.  A félelem  ke-
véssé   indokolt.   Bár  több  halálos  ki-

menetelű   esetet   tartanak   számon,   s
előfordulhatnak    nehezen    gyógyuló

károsodások  is,  tudnunk  kell,  hogy  a
kórokozó egészséges  embert  nem  fe-
nyeget.  A baktérium  csak  legyengült,
csökkent   ellenállóképességű   szerve-
zetet betegi't  meg.

Veszélyeztetettek  az  immunelégte-
lenségben (pl.: ADS), vagy bizonyos
immungyengi`tő    kezelésben  részesü-
lők,   rosszindulatú   daganatos   beteg-
ségben,  cukorbetegségben,  egyes  rit-
ka bőrbetegségekben  szenvedők.

A károsodott  nyirokkeringésű  bőrt,
ödémás,  fekélyes  lábszárat és  a sebe-
ket támadja  meg.  Ha  idoben  felisme-

L,

rik,   megfelelő  baktériumölő  gyógy-
szerekkel jól  kezelhető.  Ez  a  baktéri-
um  nem új,  nem  is ísmeretlen. E kór-
okozó „családja" okozza a hazánkban

is   rég   ismert   gyerekágyi   lázat   (ami
szerencsére    ma    már    ritka)    és    az
egyéb kórházi  fertőzések nagyrészét.

Nagyné Mészáros Éva

ig95. MÁJUS             „I:UNGO  DR:OM"
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KISEBBSEGI DEMOKRACIA ES VALASZTASTECHNIKA

azK.ürlsö#lsemc::yá,szEesgbébksébájeóe#:E
mányzat  minapi  szolnoki  megalakulásá-
val kapcsolatban.

Mint  ismeretes,  az  április  9-i  elektor-
gyűlés kimeneteleként a testületben meg-
szerezhető  helyek   mindegyikét  -  szám
szerint 53-at -egyetlen roma szervezet, a
„Lungo  Drom"  jelöltjei  szerezték  meg.
Az  53   helyre,   forma  szerint  260  jelölt
volt:  ennyi  név  került  fel  a  mozgalmas
nap során üggyel-bajjal  összeállított sza-
vazócédulákra.  A  ,Lungo  Drom"-on  ki'-
vül még több más országos cigány tömö-
rülés állított jelöltet,  köztük két olyan je-
lentős  szervezet  is,  mint  az  Osztojkán
Béla vezette Phralipe és a Horváth Ala-
dár  által  fémjelzett  kolai`ció  (amelynek
gyökerei,  ha nem tévedek,  a roma parla-
mentből  eredeznek).  Minden  jel  szerint
azonban  a  „Lungo  Drom"  szervezettebb
és  összehangoltabb  volt,  mint bámelyik
riválisa,   így   kizárólag   azok   a  jelöltek
kapták  meg  az  efféle  szavazáshoz  szük-
séges  relatív  többséget,  akiket ez  a szer-

vezet ajánlott az elektorok figyelmébe. A
már   országgyfflési   képviselőként   is   is-
mert Horváth Aladár például csak 56. he-
lyezett  lett,  s  a Phralipe jelöltjeinek  leg-
jobbjai  is  csak  az  53.  hely  után sorolód-
tak.

(A  Beszélő  szerint  az  54-től  a  106-ig
menő   helyeket,   az   említett   kivétellel,
nrind ők ,iiyerték" el...)

Az  egyoldalú  választási  eredményért
-   amely   a   „Lungo   Drom"   vezetője,
Farkas  Flórián  szerint  nem  is  olyan
egyoldalú   (erre   azonban   nem   Óhajtok
kitérni)   -   véleményem   szerint   teljes
egészében    az    alkalmazott    választási
technika  a  felelős.  Tudniilik  egy  ilyen
népes kisebbség esetében,  amely ráadá-
sul  évek  óta  világosan  elhatárolódó  ri-
vális  tömörülésekre  oszlik,  képtelenség
személyekre   szavaztatni.   Nyilvánvaló-
an    pártprogramok    szerint    kellene    a
voksokat  elszámolni  -  listákra.  Ebben
az  esetben  a  „Lungo  Drom"  (amely  -
teszem - az elektorok 40-60 százaléká-
nak  támogatását bírta),  az  országos  ön-

kormányzati  testületben  megszerezhető
helyek  felét  (vagy  másképpen  arányos

:fvsz|éits)sszzee:eezztstevf::=:góg:ti:;:á::k:C
nak  megfelelő  arányban jutottak  volna
mandátumhoz.  Természetesen  szerepet
játszana kinek-kinek a pénzügyi, szerve-
zési és politikai ereje, de valami plurali-
tás mégis csak volna a helyek elosztásá-
ban.  Már hallom az ellenvetést:  no`de a
törvény nem így rendelkezett!  S  a többi
kisebbség (németek, szlovákok stb.) ese-
tében a törvény igenis, bevált!

Ezt sem kívánom vitatni, csak megál-
lapítom,   hogy   az   ország   legnépesebb
kisebbségének   esetében   a   törvény   -
mindegy ki találta ki,  s ki  szavazta meg
az  Országgyűlésben  -  nem  vált  be.  A
következtetés   tehát   kézenfekvő:   meg
kell  változtatni  a vonatkozó törvényt.

Kende Péter

po]ito]ógus

•.--..-..-...-.-.-        i`

Kende     Péter     f igyelmébe
Kende   Péter,   politológus,   a   Magyar

Hírlap  április  20-i  számában  Kisebbségi
demokrácia  és  választástechnika  címmel
az  Országos  Cigány  Kisebbségi  Önkor-
mányzat választási eredményeivel foglal-
kozik.   Szubjektív   reflexiójára   reagálok
röviden.

Kétségtelenül hatásos  már a címben  is
íi  Kisebbségi  demokrácia - ielz,ős Össz.e,-
tételű   minősítés,   amellyel   minősíti   az
eredményt  is.  Csak  kérdezzünk  rá:   mi-
lyen  demokrácia  érvényesült?  Füsebbsé-
gi!  Az  egyik  értelemben  is  és  a  másik
értelemben  is.  Véleménye - amely  hang-
súlyozottan különvélemény - kétségtele-
nül  elfogult,  és  érthető,  hogy  szubjektív.
Csak az nem világos: ki a címzett, kiknek
szeretné  bejelenteni?  A népnek,  az olva-
sóknak,  a közvéleménynek,  az  Országos
Választási  lrodának,  netán  a  Legfelsőbb
Bíróságnak   vagy   a   magyarországi   ci-
gányságnak.

A kocka el  van vetve,  a kérdés fel van
dobva. Reflexiója második bekezdésében
minősít  is.  Pontosan  így:  M!.nf i.smGreí€f,
az  április   9-i  elekíorgyűlés   kimenetele-
ként  a  testületben  megszerezhető  helyek
mindegyikét -szÁm szerint 53-at -egyet-
len roma  szervezet, a  „Lungo  Drom" je-
löltjei szeretiék meg.

Ez   így   pontatlan,   magyarán   szólva:
nem igaz.  Ha Kende Péter veszi a fárad-
ságot,  és  megkérdezi,  utánanéz,  érdeklő-
dik,  akkor  ezt  nem  íija  le.  Figyelmébe
szeretném  ajánlani,  hogy  az 53  személyt
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adó   testületben   13   fő   tagja   a   „Lungo
Dromnak".  Vajon  a  túlnyomó  többséget
mely  szervezetek adják, kiféle-miféle ro-
mákból  tevődik össze?  Csupán  néhányat
sorolok fel, elsősorban azok közül, akiket
hiányol.  Egy  részük  phralipés,  mások  a
roma  szervezetek  felett  lebegő  egykori
roma      parlamentbeliek,      továbbá      az
MCKSZ-ből  és  az  MCDSZ-  ből  valók,
függetlenek és sorolhatnám tovább.

Osztom Kende Péter véleményét. mely
szerint a „Lungo Drom" szervezettebb és
összehangoltabb volt,  mint bámelyik  ri-
válisa.  Ez igaz.  Tálán ebben keresendő a
siker titka. Csakhogy a szerző itt is  meg-
feledkezik  arról,  hogy  Választási  Koalí-
ciót írjon.  Ez a koalíció - és  csak ez - a
valóban  helyes  célt jelölő,  ám  a  handa-
bandázást   és   sárdobálást   mellőző,    az
egész    ország    cigányságának    érdekeit
szolgáló  realitásokra  alapozva  szervezte
kampányát    áktivistáival    Magyarország
minden megyéjében és Budapesten.

Remélem,  csupán ténymegállapítás,  és
nem sajnálkozás, ainit Kende Péter meg-
gll2ipít:.  A  már  országgyumési   képviselő-
ként  is   ismert   Horváth  Aladár  például
csak  az  56.  helyez;ett  leti,  s  a  Phralipe
jelöltjeinek  a  legjobbjai  is  csak  az  53.
hely után soi.olódtak. Hogyhogy soiol6d-
ták?!

Így  működik  a  demokrácia.  Ilyen  az
élet.  Hol kerék, hol talp. Félretéve a pél-
dálózást,   ön   az   egyértelmű   választási
eredményért   kimondottan   a   választási

a /' a' n ' 0 m
technikát  teszi  felelőssé.  Ilyen  kifejezést

:gnzdn.Tj:a;c'É€ftJh:íe€:í:áb:"riE:r:|oalgyo?ígi|
nősítés,   mert   ugyanakkor   leírja,   hogy
ugyanez   a   technika   a   német,   illetve   a
szlovák országos kisebbségi önkomány-
zati  választások  esetében  bevált, jól  mű-
ktk]Ött.

Vagy  a  kanál  nem  egyenes,  vagy  a  le-
ves  görbe  -  humorizálnak  ilyen  esetek-
ben.  Ez  van.  Nem  vagyok  alkotmányjo-
gász, ám azt mégsem gondolom, hogy le-
hetséges   olyan  törvényt  alkotni,  amely
mindenkinek  egyaránt  megfelel.  A vesz-
teseknek   soha.   Legfeljebb   elszenvedik.
Én   nem   a   választástechnikában,   vagy
nem  csupán  ebben,  ennek  működésében
keresném  a  „hibát" -  mint ön -,  hanem
sokkal inkább a szubjektív tényezökben.

Ismeretes, hogy az óvásokat elutasítot-
ta  a  Legfelsőbb  Bíróság.  Törvényesnek
minősítette a választás eredményét. Győ-
zött  a  ,Lungo  Drom"  Választási  Koalí-
ció.  Örülünk  a  sikemek.  De  igyekszünk
jobbot  nyújtani  a  most  veszteseknek  is.
Barátokat,  szövetségeseket  keresünk,  rá-
juk  is  számítunk,  hogy  Magyarországon
az  egész  cigányság  javára  és  érdekében
politizáljunk, cselekedjünk.  Ez az Orszá-

g:l:a.cÉggeymf,:ipst3ébgég%odTmánoyk:2:
cia szellemében.

Farkas Kálmán
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•U Az együttélés kényszerűsége
Könnyű ienne meáósoini, hogy a

társadalmi  elnyomorodás  ellentéte-`
ket  szül.  S  nem  is  elsősorban  a  vélt
vagy valódi etnikai határok mentén.
Legfeljebb  az  e  körbe  tartozó  ese-
tek   nagyobb   nyilvánosságot   kap-
nak.  Ha elfogulatlanul  nézzük, akár
örülhetünk  is.  Kivált  akkor,  ha  va-
lódi   indítékok   felszínre   kerülnek.
Mert igazából a cigányok ritkán ve-
rik  a  rendőröket,   legfeljebb  véde-
keznek.   Az   egyenlőtlen   küzdele,m
okán  is. Más kérdés,  ha az egymás-
nak  feszülő  indulatok  tere  és  ideje
is  sajátos.  Az  utobbi  körülmények-
ből    kiindulva    nem    gondolhatunk
másra,  mint  a  gyógyíthatatlan  elő-

ütoéieáeoióhaktá;É:i.e2|mégn!::rteo.sa#:gi
már csak az válik fontossá, hogy ki-
nek  volt  igaza.  Vagy  ki  volt  meg-
győződve arról,  hogy  neki  igaza le-
het. Még ha elfogadjuk is, hogy va-
lamenyi   demokráciában   „mindent
szabad,  amit  a  törvény  nem  tilt",  a
szabadságnak  vannak önként,  külső
kényszer  nélkül   is  tiszteletben  tar-
tott határai.

ERŐSZAK...
Ezek a határok éppenséggel azzal

is  összefüggnek,  hogy  ki  mennyire
képes   önuralmat   gyakorolni.   Még
pontosabban:    miért   utasítja   el   az
erőszakot.   A   rombolás   szellemét,
amely  csak pillanatnyi elégtételt je-
lent. Az egyik és a másik oldalon is,

U mert az erőszak nehezen  lerombol-
ható  falakat  épít  mindenki  közé.  S
egy  idő  után  már  nem  lesz  fontos,
hogy  ki  tartozik  a  többség,  és  ki  a
kisebbség  közé.  A  bosszú,  a  meg-
torlás,  az  elégtétel  pillanatnyi  „má-
mora"  lesz  fontos:  elfeledkezve  ar-
ról,  hogy  mi  volt  a konfrontáció  (a
szembenállás)  valódi  oka.  Ki,  vagy
mi  veszélyeztette,  hogy  megpróbál-
junk  együtt,   egymás   mellett  élni?
Nyilván,  a  legapróbb  esetek  is  ki-
válthatják    az    ellentéteket.    Habár
politikai  demokráciában   élünk,  de
az   egyenlőtlenségek   nem   szűntek
meg.  Sőt,  még  inkább  növekedtek.

A  gazdagok  és  a  szegények  között
húzódók  ugyanúgy,  mint  esetleg  a
bőrszín   alapján.   Megannyi   példát
lehetne idézni, a legjelentékteleneb-
bektől  a leginkább  veszélyesekig.

\         ESÉLYEK
A  lényt}g  mégsem  a  példák  mér-

legelésében  rejlik.  Az  érvek  és  el-
lenérvek  összehasonlításában,  vagy

jogi  értelmezésében,  hanem  abban,

|yoe:yvá:neíyüÉt:é:ézsenkeeia:':ys:Ty:Eé:
kik  és  mennyire  tartják  fontosnak.
A  politikai  demokrácia  ehhez  csak
a  kereteket  adja.  Önkormányzatok
jöttek  létre,  de  közülük  szűnnek  is
meg.  Nyilván  azért,  mert  működé-
sük  minimális  feltételei  is  hiányoz-
nak.  Csak  éppen  arról  sem  feled-
kezhetünk  meg,  hogy  az  álmok  a
legritkább   esetben   válnak   valóra.
Egyetlen  kisebbségi  önkormányzat
képviselője   sem   gondolhatja   azt,
hogy  bármiféle  előnyhöz juthat,  de
az a közösség  sem,  amelynek érde-
keit  képviseli.  A  többségi  társadal-
mon  belül  bizonyos  önrendelkezési

jogokat gyakorolhat egy-egy önkor-
mányzat,  de  nem függetlenül az ál-
talános  törvényektől  és  törvénysze-
m"ségektől.  S  ha  tételesen  elemez-
nénk  a kisebbségi  törvényt,  végülis
valamennyi jog  az együttélést  szol-
gálja. A kulturális önállóság megőr-
zésével  és  fenntartásával,  vagy  ép-
pen azzal a lehetőséggel,  hogy a ci-
gányság  politikai  érdekei  intézmé-
nyesült  formában jelenhetnek  meg.
De  nem  a  többségi  társadalom  ká-
rán,  s  nem  is  úgy,  hogy  a  politikai
szabadság   mindenre   alapot   nyújt.
Ha valaki enől nem vesz tudomást,
elkerülhetetlenül  illúzióinak  foglya
marad.

ELŐI'TÉLET
Az  együttélés  kényszerűsége  kö-

veteli-  meg,   hogy   azt   kell   keres-
nünk,   ami   összefűz   bennünket,   s
nem   azt,   ami   szétválaszt.   Persze,
könnyű  erről  inkább  beszélni,  mint
amennyire  nehéz  a   mindennapok-
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ban    megvalósítani.    De    nem    re-
ménytelen. Ha így lenne, az állandó
harc   és   szembenállás   világa   ural-
kodna  el.  Mégha  tapasztalhatók  is
erre    utalható   jelek,    bizakodással
tölthet  el  mindenkit,  hogy  a  békes-
séget  Óhajtók  száma  mérhetetlenül
több  azoknál,  akik  a  gyűlölködést
szítják   és   erősítik.   Jó   lehet,   nem
várható,   hogy  elszigetelődnek,   ám
annak minden esélye megvan, hogy
a  jogállamiság  törvényei  kereked-
nek  felül.  Mert  az  előítéletes  rend-
őrre ugyanúgy  vonatkoznak  a hatá-
lyos  törvények,  mint  arra,  aki  eset-
leg azért sérti meg, s azért lop, meii
a  gyermekei  éheznek.  Csak  a  tör-
vények  szabhatnak  határt  minden-
nek.  Még  akkor  is,  ha  a  törvény-
értelmezés  önmagában  is  egyenlőt-
lenségeket teremt.  Ha nem  így  nem
lenne,  a  kihívó  gazdagság  és  nyo-
mor példáival  sem találkozhatnánk.
A  rablásnak  és  kizsákmányolásnak
is   vannak  jogszerű  feltételei.   Bár-
mennyire   nehéz   is   elhinni,   hogy
akár   többszázezren   hetente   a   há-
romgyermek után járó éves családi-
pótlékot  költik  el,  tapasztalatilag  is
könnyű     bizonyítani.     Ám     ebből
mégsem következik az, hogy ok le-
hetnének  az  újabb  célpontok.  Már
csak  azért  sem,  mert a békétlenség
az együttélést rombolja.

EGYÜTTÉLÉS
A többségi társadalom tagjai talán

még  fájdalmasabban  érzékelik  ezt,
mint  a  cigányságé,  amely  évszáza-
dok  óta  szegénységben  élt  és  él.  A
kivételek   ezúttal   sem   számítanak.
Inkább   az   lenne   a   fontos,   hogy
csökkenjen  az  idegenszerű zavar,  a
szégyenkezés  és  a  szorongás  vala-
mennyi  állampolgár   között.  Ennek
lehet a feltétele, ha éppen az együtt-
élés érdekében  próbáljuk rombolni,
az előítélet  apró  köveiből  épülő fa-
lakat.  Ebben  már a párbeszéd is  se-
gít.

Dr. Kerékgyártó T. István
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U   T   C   AS   A   R   K   I       CS   E   N

Csak az a két gyerek ne volna itt. Az a két kislány, akik
szemlátomást Ügyet sem`vetnek a világ forgatagára.
Egykedvűen Üldögélnek anyjuk mellett,  beletőrődvén

a megváltoz+athatatlanba. Vannak kéregetők és
Vma38aá#naadk:g2ozbónkákEZpaár:%zg\ffrreá#kjsN#hűaánnyyaang

tálkába - lám, mivé változott a koldusok megszokott
kalapja -, sokan szemlesütve sietnek el, mintha
menekülésük eltakarhatná az árnyoldalakat.

Velence,1995 nyara.

A májusi  szellő sós  tengerillatot h'oz
a  ki'váncsi  turista  felé,  s  a  gondolások
messzehangzó  kiáltásai  sajátos  hangu-
latot  varázsolnak  a  világ  legszebb  vá-
rosának tereire,  kis  utcácskáira. Jól  öl-

•ú#nt,emberek sietnek,  némelyikük ta-
használva   a   motorcsónakokat,

mások   diplomatatáskájukat   kezükben
tartva,  másik kezükben  rádiótelefont, s
milliárdos   tárgyalásokat   bonyolítanak
le,  szinte  meg  sem  állva.  A  kirakatok-
ban kelet-európai  polgár számára meg-
döbbentő     árak,     és     minőségükben,
szépségükben  lenyűgöző  áruk.  Tarka-
barka  forgatag  mindenütt,  legyen  az  a
Ponte del Rialtó,  vagy a mindenki által
ismert  halpiac.  Zsong  a  város,  mintha
szűnni  nem akaró életösztöne és öröm-
habzsolása  világot  változtató  erő  vol-
na.  Velence  utcáin  túristákkal,  helybé-
liekkel   és  anyjukba  kapaszkodva  két
gyerek.  Lehet,  csupán  bérli  őket,  mint
valami  eszközt  egy jó  üzlet  elnyerésé-
hez.  Talán  nem  is  egyedül  jöt!ek,  ha-
nem   egy    banda   részeként.   Atcsem-

UE:.ssz|tnéykcő:á;ta,:,haatváárroons,ksüz|éöt::trztékré:

szein, s este beszedik a bevételt. Ejsza-
kára  valami  szálláson  egy   vackot  ké-
szi'tennek,   rongyos   pokróc,   egy   falat
ennivaló,   talán   még  pálinka   is,  hogy
éjszaka  ne  sírjanak.  Reggel  pedig  egy
másik velencei  utcasarok.  Talán  adnak
a   „milliomosék"   néhány    li'rát.    Mert
hozzájuk   képest  mindenki   milliomos.
Adnak  és  akkor  este  nem  lesz  verés.
Arculütés, karcsavarás,  meg szidalmak
-a bevétel  elmaradása okán.  Lehet...

De lehet,  hogy  nincs semmiféle ban-
da.  Nincs  maffia,  bűnszövetkezet,  kol-
dustársadalom.    Csupán    egy    szeren-
csétlen  asszony  és  két  kislány.  Az  i`rás
szerint Bosznia-Hercegovinából  mene-

kültek,  mint annyian.  Őket erre vetette
a sors. Idegenek egy idegen országban.
Ki  tudja  mikor  menekültek  és  milyen
körülmények között. Ma fegyverek dö-
rögnek,  s  a  valamikori  virágzó  ország
romokban  hever.  A  föld,  amely  akkor
kenyeret  adott  mindenkinek,  ma  lánc-
talpak   szabdalta   vérző  vidék.   Idegen
zsoldosok   kényükre-kedvükre   szóra-
koznak,   házat   s   hazát   hátrahagyatva

DÉLET

mindenkinek.       Szerbeket      támogató
orosz   zsoldosok   vívnak   tűzpárbajt   a
muzulmánokat védő irániakkal, miköz-
ben   német,   holland   és   más   európai
martalócok    gyújtják    fel    a    házakat.
Bosznia lángokban  áll,  s  egy  menekült
cigány asszony kis tálkáját elénk nyújt-
va kenyérre valót kéreget. Igaz-e a fáj-
dalom vagy sem, ki tudja? Igaz-e a me-
nekülés  avagy  csupán  turistacsalogató
trükk. Talán soha nem derül rá fény. De
a  két  kisgyermek  valódi.  Nem  óvodá-
ban játszanak, családban  nézik  a tévét,

pajtásaikkal szaladgálnak a játszótéren,
hanem  egy   velencei   sikátor  sarkában
kucorognak.    Tekintetük    a    semmibe
vész,   mosolyuk,   ha   volt,   mára   elve-
szett.  Május  van,  a  szellő  sós  tengeril-
latot  terít  a  városra,  s  az  utcán  egy  ci-

gány  asszony  két  kisgyermekkel  a  se-
gi`tségünketvárja.

Velence,  1995.

csébé
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Cytlmtl((Intlt yhLÓ

Teknősbékáné  elhatározta,  hogy  hú-
soslepényt  süt.   Nekilátott  -  de   nincs
kovásza.

-   Ébredj,   Teknősbéka   apó,   eleget
aludtál!    Szaladj    el    Nyuszi    komaa-
szonyhoz, kérj tóle kovászt!

Teknősbéka  apó   félálomban   nyügött
valamit, álmos szemét éppen csak kinyi-
totta egy kicsit, s morcosan kérdezte:

- Mit akarsz?
-   Mondom,   szaladj    el    kovászért,

Ny_uSÉínk=:asés[::en#::!  soha  sehova

nem  szaladtam.  De  menni  mehetek  -
morogta  Teknősbéka  apó.  Leült,  gon-
dolkozott,  majd  nyögve nagy  óvatosan
lemászott a kemencepatkáról.

-Siess már egy kicsit, te, világ lustá-

ja! -sürgette Teknősbékáné az urát.
- Miért  siessek?  Talán  bizony  hiába

mondják, hogy lassan járj, tovább érsz?
De  amíg  lekecmergett,  amíg  a posz-

tócsizmát  felráncigálta,  ami'g  bebújt  a
ködmönébe és sapkáját a fülére húzta -
egy nap telt bele.

-Hát te mit topogsz egy helyben, te,
világ  lustája?!  Az  idő  eljár,  s  megszá-
rad a kenyértésztám !

-Sehol sem találom az övemet! Úgy
látszik,   elkallódott  -  dörmögött  Tek-
nősbéka apó.

-Ismerlek már! -kiáltott fel Teknős-
békáné,  és  maga  kezdte  keresgélni  az
elkallódott holmit. Amíg keresték, még
egy  nap telt bele.

Végre felcsatolta Teknősbéka apó  az
övét.  a  gallérját  pedig  felhajtotta,  át-
emelte az egyik lábát a küszöbön, majd
utána a másikat, aztán a hamadikat és
a negyediket,  s  így  máris  szerencsésen
kiért az útra.

- Aztán csak ne húzd az időt, hiszen
vendégeket  hívtam  a  lepényre!  -kiál-
tott utána a küszöbré;1 Teknősbékáné.

-Tudom, tudom!...

-Hát edényt viszel-e magaddal?

-Ejnye, egészen elfelejtettem -csa-

pott  a  homlokára  Teknősbéka  apó  -,
hozd  már  ide,  semmi  kedvem  vissza-
fordulni.

- Bezzeg, Nyúl  uram íziben megfor-
dult  volna!  Te  meg  csak  egy  helyben
toporogsz,  akár a medve a méhkas  kö-
rül - szólt Teknősbékáné, és odaadta az
urának a kovászosedényt.

24

-  Megint  azzal  az  ugrifiiles  Nyúllal
állsz elő! -mormogta Teknősbéka apó.

ao#ári;ai.deínuE:5z:d2é;:s:zmeéggéiss:st:k
tekintélyes    gazda   vagyok:    akárhová
megyek,  a  háztetőm  mindig  ott  van  a
fejém  fölött!  Ezt  próbálja  utánam  csi-
nálni `áz a tapsifüles !

A kovászosedényt kényelmesen  a hó-
na alá fogta, a sapkáját egészen a szemé-
re húzta és elindult Nyúl anyóhoz.

Míg  Teknősbéka  apó  oda járt,  Tek-
nősbékáné mind színezgette magában a
vendégséget:  hogy  eszik  magukat  tele
a    vendégek    az    ízletes    káposztával,

##yaÉséiohzÉsáa:ztdö:,t,ötat,fö?|::;gí:;:
készi`téséhez.

Közben   egészen   besötétedett,   már
legfobb  ideje  volt,  hogy  Teknősbéka
apó   visszaérjen,   de   még   híre-hamva
sem  volt.  Elmúlt  egy  nap,  elmúlt  kettő
- se  kovász,  se Teknősbéka apó,  mint-
ha a föld  nyelte  volna el.

„De  hova   tűnhetett  el?  -  tűnödött
Teknősbékáné.   -   Még   ha    messzire
küldtem  volna!  De  hisz'  csak  egy  ug-
rásnyira küldtem,  a falu végére!..."

Várta,   várta,   de   hiába   várta.   Eltelt
még  egy  hét.  „Megyek  és  megnézem,
nem  ragadt-e  ott  Nyúl  komaasszony-
nál" - gondolta Teknősbékáné.

Kendőt  kötött,  és  kinyitotta  az ajtót.
Hát  lássatok  csodát,  Teknősbéka  apó
jön, jön az úton, döcög, döcög nagy si-
etősen,   s   a  kovászosedényt  szorosan,   `
nagy vigyázattal a hóna alá fogja.

-No végre! -örvendezett Teknősbé-
káné, és gyorsan kitárta az ajtót.

Egy   Óra   sem   telt  el,   „beviharzott"
Teknősbéka  apó  az  udvarra.  Odaért  az
ajtóhoz,  és  a  küszöbön  megállt,  hogy
szusszanjon  egyet.  Miuán  végre  kiszu-
szogta magát, az egyik lábát szerencsé-
sen  átemelte  a  küszöbön.  Eppen  eme-
lintette a másikat is, de a szakadt posz-
tócsizmájában   elbotlott,   és   zsupsz!   -
szépen  hasra esett.  A feje  már a kuny-
hóban  volt,  de a lába kívül  maradt.  Az
edény pozdorjává tört, a kovász meg -
placcs! -szétfolyt a konyha kövén.      L

-Hej,  te,  szerencsétlen!  -sápítozott
fölötte   Teknésbékáné.   -   Hány   napig
hoztad  a  kovászt,  de  a  kunyhóba csak
nem  értél  el  vele!   Csak  pazaroltad   a
drága időt!

-  Bizony,  bizony ...-  morgott  Tek-
nősbéka apó. - Nem meg mondtam ne-
ked,  hogy  ,ne  siettes,  mert  abból  csak
baj   lesz?   Igy   is   történt!   Nem   hiába
mondják:  lassan járj, tovább érsz!...

Lengyel népmese

Jékely Zoltán feldolgozása

Cs[kszentmihályi Berta rajza
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UKKFIom
Keressétek ki a felsorolt öt fiiggoleges csoportból az oda nem illőt!  Ezek

a  kakukkfiókák!  Minden  csoportban  csak  egy  van!  Ezeket  kell  beküldeni
szerkesztőségünkbe!                                                 \
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1. folyó hegy pálya Laci
1

2. patak domb pajtás Kati 0
3. domb s,kság selyem Bodri -
4. csermely tó golyó Évi 0
5- folyam hegycsucs bolygó Jani I
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Elbúit nevek
Minden     mondatban     egy-egy

lány  vagy  riú  neve  bújt  el.  Ke-
resd meg, és a megtalált öt nevet
küldjétek be megfejtésül !

1. Vihar tépé, teríté a szél
a homokot.

„„''
2. A kislány rajzol, táncolnak

a pillangók.

(f"''
3. Az édesanya félti Boriskát.

(flú'
4. A csiga birtoka: a saját háza.

(ftú,  lány  is  lehet)
5. A bárka tíz kislányt szállít.

(lány)

1995,  MAJUS
t:- „I,UNGO  DROM"

Számbújócska
1. Ennyit i'tél a bíró, ha „felvág-

ják" a csatárt a kapu előtt:11
2. Ennyi oldala van

a téglalapnak: I
3. Ennyi egy tucat: 11
4.  Ennyi  lába van  a póknak:I
5. Hányadik hónap november:

11
6. Ennyi  lába van a lónak: I
7.Ennyiórae8ynap.     m

8. Ennyi darab egy pár:

9. Hányadik században élünk:

11
10. Ennyi a magyar igazság:I

Aki  helyesen fejtette meg,  és  a
számokat jól adta össze, annak az
eiedménye  egy   híiián   100!  A
megfejtett   számokat   sorrendben
írjátok   le!    A   végeredményt   is
küldjétek be! 11

Előző szjámunk
megfejtései

Aprilisi  névnapok:  Ida,  Noé-
mi, Csilla,  Katalin,   Tivadar.

Tálálós kérdések:  szappan, ár-
nyék, törülköző.

Keuemes kikapcsolódást,
jó fejtörést! A helyes megfejté-
seket várjuk a szerkesz;tőségben !

Afejtörolcetösszeállította:
Bujdosó Jánosné
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Tollforgaló az iskolapadban
Valaminek  a  vége,  egyben  más,  újnak  a  kezedete.  Mikor

az ember befejezi  tanulmányait,  megkezdődik az a  nagybe-
tűs élet, amitól a felnőttek annyira riogatják a serdülő ifjúsá-

r_*.
] MEGRENI

DELŐ
Megrendelem az LD című roma lapot

...... példányban, az alábbi címre:

Megrendelő neve:
]

1         Címe:
1

1

1

1

1

Előrizetési díj egy évre:  174 Ft,
fél évre: 87 Ft

tőség címére kell  eljuttatni:

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

A megrendelőlapot és  az előfizetés díját a szerkesz-     ,

2ó

Előfizethető rózsaszi'nű
postai utalványon.

Megrendelőink között az év      \
vég,én                               1

ERTEKES                      I
vásárlási utalványokat           i

sorsolunk ki! J

got.   Külsős  munkatársunk,  Sánta  Sándor  utoljára  ült  a
szolnoki  Baross  Gábor  Szakközép-  és  Szakképző  lskola

padjában.  A  három  esztendő,  amit  vi`zvezeték-szerelő  ta-
nulóként  eltöltött  itt  sikerekkel  és  kudarcokkal,  eredmé-
nyekkel   és   tanulságokkal   terhes   volt.   A  kezdet   még   a

emgeygesnzeespepne:tn]afJgúy'híkr]ű:sk':]:ng:dj:::mk':r::t:a::t:bv°:::óau
ballagás,  minek utána jöhet a vizsga. Tanult mesterember-
ként  térhet  haza  Cibakházára,   családja  körébe.   Verseit,
i'rásait  megőrzik  a  „Lungo  Drom",  a  Roma  Magazjn  és  a ,
Taves  Baxtalo  lapjai,  továbbiakban  pedig  várják  a  szer-
kesztőségek.  Firtató  kérdésünkre  diák-munkatársunk  be-
vallotta,   legjobban   olvasni   szeret.   Annál   jobban   pedig
már csak  i`mi.  Legtöbbet  édesanyjának  köszönhet,  akinek
szeretete  nélkül  talán  nem jutott  volna  el  idáig.  Osztály-
társai    barátként   kezelték,    írásait   elismerő   pillantással,
vagy  kedélyes  hátbavágással  értékelték.  Csőke  Erzsébet
magyar-szakos tanárnő szakmai  segítséget adott munkájá-
hoz.  Most  előtte  a  nagy  megmérettetés,  a  szakmunkás-
vizsga.  Utána  nem  lesz  Cibakházán  több  rossz  vi'zveze-
ték,  csöpögő  csap,  vagy  eldugult  cső.  És  talán  lesz  még
idő versekre,  mesékre,  és  más  írásokra  is.  Bi'zunk  benne.

Cs. 8.

Vasárnap  érkezett  a  hír:  meghalt.  Vasárnap  keve-
sebben  lettünk a földön. Elsodorta őt a gyógyíthatat-
lan   szenvedése.   Huszonhat   éves   volt.   Szülei   hat
hosszú   éve   figyelik   -   hol   jobb,   hol   rosszabb   -
egészségi  állapotát.  Hat  éve  küszködött  betegségé-
vel  -imádkozva  lstenhez,  hogy  ne  vigye  el  őt.  Félt
a haláltól,  mint mindannyian.  Persze,  hiszen  még ott
volt hét  éves  kislánya,  akit  fel  akart  még  nevelni,  és
annyi  szép  tavasz,  amit  meg  akart  még  élni.  Beteg-
ágyában     édesanyjának     énekelt     vigasztalásképp:
„megyek,  anyám,  megyek,  hosszú  útra  megyek"  és
anyja   ilyenkor  elfordulva  könnyezett.   Ezen   a  szo-
morú   vasárnapon   aztán   mégis   le,csukódott   örökre
szeme,  és  elindult  a  hosszú  úton.  Es  a  virágok  ami-
ket  testvéreitól  küldött  az  oltár  elé,  elhervadtak  ek-
kor.  A virrasztáson  kislánya értetlenül pislogott, és  a
családban  kereste  anyját.  A  ravatalozóban  fiatal  ar-
cán  ott  voltak  még  a szenvedés  nyomai  és  a zenekar
húzta    a    régi    nótát:    „megyek,    anyám,    megyek,
hosszú  útra  megyek".

A  kislány  ekkor  már  tudta,  hogy  most  valami  na-
gyon  rossz történt.

-   Ha   anyát   leteszik   a   földbe,   én   kikaparom   -
mondta.  Közel  kétszáz  ember  kísérte  utolsó  útjára,
és  a  szemek  nem  maradhattak  szárazon.  Testvérei
eszméletvesztése,   hangos   zokogása   kegyetlen   fáj-
dalmukról  tanúskodott.  Letették  fiatal   testét  a  föld
alá.   Kihunyt  egy  élet  közülünk,  egy   fiatal   élet.   A
mérhetetlen  szomorúság  pislákol  már  édesanyja  lel-
kében.  Könnyei  elfogytak  már.

Lilla

I.UNGO  DROM" 1995.  MAju.c`
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A CIGÁNY KUI;TÚM HETE
] O-én 20  órától:

UTata

1995.június9-16.

Szeretettel várjuk Önt és családját
1995. június 9-16-ig, a

CIGÁNY KULTÚRA HETE
rendezvényeire,

a tatai Magyary Zoltán Művelődési Központba.

Programok:
9-én  ]7  órakor..

A programsorozatot megnyitja:
Gellért  Kiss  Gábor  képviselő,  az   Országűlés
Emberijogi,  Kisebbségi  és  Vallásügyi  Bizottsá-
gának elnöke.
Balázs János verseit Ludányi Andrea mondja
el,  közreműködik:  Kathy  Horváth  Lajos,  he-
gedűművész.

Kiállítások:
9-én  17  órától:

A kiállítóteremben: Balázs János, festőművész,
A Magyary  teremben:  Szécsi Magda, festőmű-
vész és Kosztics  László, faszobrász alkotásai.

]O-én  ]8  órakor:

Jazz zenei est
a Midnight Együttes közreműködésével.
Ajegyek  ára:  150 Ft

`095. MÁJUS             „I.UNGO  DROM"
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Bús Miklós és népi zenekara játszik
a  Várkanyar  Kávéházban.

] 2-én  ] 7  órakor..

Cigányok a médiákban
Beszélgetés az Amaro Drom, a Lungo Drom,  a
Kethano  Drom,  a  Phralipe  a  Rom  Som  és  a
Cigány  Fúró című  lapok  főszei`!`'®o,sztőivel.

]2-én  ]9  órakor:

A Szerencse  Csillag (Oroszlány) és
a   tiszanánai   Fekete  Szemek   együttes   zenés-
táncos  folklór esje.
Ajegyek ára:  100 Ft

] 3-án  17  órakor:

Filmest
A csatkai  búcsú,  az És  a Mika,  az Átok és  sze-
relem  valamint  más  dokumentumfilmek  bemu-
tatója.

] 4-én  ] 8  órakor:

Politikai vitaest a rendőrségi törvényrol
Résztvevők:  Farkas  Flórián,  az  Országos  Ci-
gány  Kisebbségi  Önkormányzat  elnöke,  Hága
Antónia országyűlési képviselő,  Radó Péter, a
Művelődési  és  Közoktatási  Minisztérium  osz-
tályvezetője, Rigó József, tatai  költő,  a Megyei
Cigány Önkományzat elnöke és  Csalog Zsolt,
szociológus.

] 5-én  ] 8  órakor:

Rigó József és Nagy Gusztáv költői  estje

15-én  ]9  órakor:

Gyere, Josephine!
Zenés életrajz Josephine Bakenől. Előadja:  Jó-
nás    Judit,    közreműködik:     Kóródi     lván,
zongoraművész.
Ajegyek  ára:  150 Ft

]6-án  ]9  órától:

„Tatáról származunk"
Gálaest és cigánybál  vacsorával.
Közreműködik:  Bangó Margit, előadóművész,
ifj Járóka Sándor és zenekara, Rigó József és
Buffó Rigó Sándor, előadóművészek  valamint
a Szerencse  Csillag együttes.
Ajegyek ára:  2000 Ft
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