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Tisztelt
Szerkesztőség!

Tudom,    hogy    nincs,    nem    lehet
mentségem  a  mulasztásra,  hogy  nem
köszöntem  meg  az  immár  több  éve
elküldött    folyóirat    számokat.    Sőt,
még  arra  sem  reflektáltam,  amit  kér-
tek,   hogy   tudniillik   hozzászóljak   a
lap egyes  rovataihoz.

Mentségemre  legyen  mondva,  már
75  éves  leszek  rövidesen,  s  ezek  az
évek  valójában  egyfajta  versenyfutás
az  idővel,  hogy  betakari'tsam  mind  a
termést.  Mindent  megírjak,  ami  kü-
lönféle  jegyzetekben,  no  meg  a  fe-
jemben  már benne van!

Erről    tehát   ennyit.    Most   utólag
megi'rhatom,      hogy      lekiismeretem
megnyugtatására   folyóiratukat   oda-
adtam   másoknak  is,  .a  Kriza  Társa-
ságnak,  a  Művelődésnek  is.  Sőt  azt
remélem,   hogy   az   utóbbi   folyóirat
„Könyvesháza"   nevű   mellékletében
egy  ismertetést  is  i'rhatok  róla.   Igaz
az elég  ritkán jelenik meg,  de megje-
lenik.

Címlapon: Hargitai Lajos felvétele
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VALhíiiífí-
Most   hadd   mondjam   még   el   azt,

hogy magam több mint 20 esztendeig
jártam cigány közösségek között mint

]Tt%Sef:vű:,t:,L[snth#akg;taert::snzáagdot::c+:
gány méséket különböző közösségek-
ből.  Sőt  megírtam  a  közöttük  megélt
élményemeit  az   1994-ben   megjelent
Barangolásaim   varázslatos   tájban   -
Cigány  barátaim  között  ci'mű  könyv-
ben.  Ezt  nemcsak  a  harmincadik  ro-
mániai  program  kényszen'tette  ki  be-
lőlem,  de azok a tapasztalatok is, me-
lyek szerint ez a kérdés nagyon is bo-
nyolult:    nincs    egységes    cigányság,
legalábbis  itt,  Erdélyben:  a  legarchai-
kusabb  rétegtől,   a  legműveltebb  kö-
zösségekig  más-más  kultúrát és  men-
talitást képviselnek. Ez -úgy vélem -
sajátos  Erdélyi  léthelyzet.  Valójában,
s  ezt  sokan  megiírták,  könyvem  hoz-
zájárult  az  elői'téletek  és  a  xenofóbia
eloszlatásához. (Szi'vesen idézem ked-
ves példámat,  hogy a marosszentkirá-
lyi  Puci  JÓska kedvenc  olvasmánya a
Cooper:    Bőrharisnya    és    Mikszáth:
Különös házasság ci'mű regénye.

Ezt a könyvemet ezekben a napok-
ban viszik fel Budapestre és dr. Bódi
Zsuzsanna által a kötet forgalmazha-
tóvá válík.

Ha Önöket érdekli, úgy kérem, hi'v-
J;Tnf%]rt€trie#hme:jdh°eggyyente:e#eri

ugyanis   nem   hiszek   a   „vérmi'tosz-
ban",  de  hiszem  azt,  hogy  magam  is,
anyám révén osztrák-magyarnak tart-
hatom magam, hiszen magyar paraszt
őseim  falujában  láttam  meg  a  napví-
lágot, i`gy tanultam meg gondolkodni,
sőt  még   álmodni   is.   Vannak   olyan
csodálatos  közösségek  itt  Erdélyben,
amelyek  már  200  éve  letelepedtek,  s
mert  azonos  diszkrimináció  jutott  ki
részükre  a  magyar jobbágyokéval  il-
letve zsellérekével, elmagyarosodtak,
s  már cigányul  sem  tudnak.  Magyar-
nak  tarják  magukat,  szemben  azok-

Í:::aiglke#gn::;:á:mcáifásnz:reö,::uri
és megértettem a legkülönbözőbb fel-
fogású közösségeket.

Különben    meg    kell    mondano|=
hogy  tudományos  munkámban  az  a
sokszáz mese, amit cigányoktól gyűj-
töttem,  mind  hozzájárult tudományos
elméletem  kialakulásához.   Akárcsak
Ráduly János kjbédi tanár, aki a leg-
gyönyörűbb  székely  balladákat  a  ci-
gány  eredetű,  de  ma  már  székelynek
tartott  adatközlőktől  gyűjtötte  össze.
Ugyanígy Pozsony Ferenc is.

Íme,  mennyi   ága-boga  van  e  kér-
désnek, ezért nagyon árnyalatosan  le-
het és  kell  kezelni.

Ki`vánok szép munkájukhoz, fontos
küldetésükhöz erőt, egészséget és sok
sikert!

Kolozsvár,1995.  szeptember 29.

Szi'vélyes üdvözlettel:

Nagy 018fl

Oláh Alber[
Oláh Albert szegedi  gordonkás Uj-

vidéken     született     1857-ben,     ahol
nyolcéves  korában  kezdett  több jeles
zenetanártól  magánórákat venni.  Haj-
lama  a  gordonkához  vonzotta,  s  már
14 éves korában Bács-Bodrog megyé-
ben csoda-cigánygyereknek nevezték.

Csakhamar Konstantinovics Ste-
vo  nagybecskereki  cigány  szerződ-
tette,    akivel    Thurn-Taxis    herceg
pécskai kastélyában játszott, fejedel-
mi  vendégek  előtt.  Szólóban  is  kel-
lett gordonkáznia.

1882-ben  Stevo prímás meghívást
kapott  a  belgrádi  udvarhoz.  Az  ün-
nepélyeken   Rudolf   trónörökös    is
részt vett, és  négy  magyar nótát hú-
zatott el  vele.

1884-ben   Erdélyi  Náci  szerződ-
tette,   kinek  jeles  zenakarában   első
kottista lett. Erdélyi  kivitte őt magá-
val   Amerikába,   New   Yorkba.   Az
Éden Múzeumban, nem egyszer hal-
lotta  szólójátékát  Vanderbilt  multi-
milliomos.      Visszatérve      Erdélyi
Kálmán újonnan  szervezett szegedi
zenakarába szerződött.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Gyermekkoromban, úgy jó huszonöt eszten-
dővel ezelőtt, amikor a piros betűs családi ün-
nepek  még  valami  mást,  megszentel\tebb  dol-
gokat  is  jelentettek  számomra,  mint  inanap-
ság,  többek  között  egy  soklapú,  kifestőköny-
vet  is  kaptam  ajándékba.   Az  ajándékkönyv
lapjain   gyermeklélekhez  igazított  álomszerű
tájak  és  történetek  voltak  előrajzolva,  amit  a

#á::;1ievt:.mAí;kgt;lt:o::inv::skze:goé:á:Íjtke,tteb:
zony nem voltak azok mások számára is érté-
kelhető  műremekek,  de  az  Összerágcsált  szi-
nesceruzák    ügyetlenkedő    akarata    nyomán,
egy  olyan  megragadhatónak vélt világ  terem-
tődőtt,  égett ösztöneibe,  amely  az azóta eltelt
olykor   goromba  esztendőkkel   gyakran  ban-
dázs  nélkül  vivott  párbajaim  közepette,  ami-
kor a szivemre mért kegyetlen ütésektől térd-
rekényszerülök,   valahogy   mindig   segítenek
felállni..

...Mosolytalan világban élünk.  Zárkózottakká,
ogorvákká,  sőt,  igen  gyakran  durvákká tettek

)ennünket  életünknek  azok  a  mindennapos  ki-
érőjelenségei,   amelyeknek   éppen   az   kellene
iogy legyen a feladatuk (céljuk), hogy földi éle-
ünkben  eltöltendő  néhány  évtizedünket  vala-

elyest is  elviselhetővé tegyék számunkra.  Igy
karácsony táján, amikor az arcunkra igazítjuk a
megbékélés  és  a megbocsátás  valós  vagy  talmi
szelídségét,  vajon  gondolunk-e  azokra  a  már  a
lázadásokba is belefáradt sokakra,  akik fűtetlen
lakásaik   kenyértelen   asztalainál   ökölre   ejtett
homlokukkal  gondolkodnak  várható életlehető-
ségeikről.

Mert  ők  azok,  a  csodákban  még  rindig  re-
ménykedő  honfitársaink  is,   akik  még  mindig
hisznek  a  hatalom  túlfizetett  apostolainak,  aki
méztól  és  kígyóméregtől  csöpögő  szájjal  intik
türelemre  a  kifakult  hajú  kisgyermekeik  arcát
tenyereikkel   aggódva  melengető  édesanyákat,
akik szinte emberfeletti szelídséggel akadályoz-
zák meg  a neki keseredett,  nagyindulatú férfia-

kat valami  istentelenül  végzetes  lépés  megtéte-
létől. Mert sok asszonynak, édesanyának ezt (is)
jelenti a karácsony, mint ahogy jelenti a tehetet-
1enség  lebírhatatlan  tényét,  az  „egyszer  elmú-
lik"-ot, a végtelenbe vágtató ldőt.

„Meghalok és nem veszem észre
A fehéret kenték-e feketére .
Vagy talán nincs is a világnak
Csak vaksötét szemefehére ? ! "

kérdezhetnék a költővel a társadalom perifériájá-
ra kényszerült sokak.

Mert hiszen mit jelenthet a karácsony annak a
tizenkét-  tizenhárom  éves  kis  cigány  lánynak,
aki a karcagi vasútállomáson mindössze ötven-
forintért  hajlandó  lett  volna  megjósolni  összes
lehetséges jövőmet. Miután nekem múltam ala-
pos  ismerete is  meglehetősen  nagy  teher,  ötven
forint  meg  amúgy  sem  lendíthet  meglehetősen
bizonytalan  sorsom  megfenekleni  látszó,  eve-
zőtlen  gályáján,  a  cserébe  kapott  gyönyörűen-
szomorú mosoly tökéletesen kielégített.

Úgy érzem, való igaz, Marcus Auréliusnak az
a mondása, mely szerint az életművészet inkább
hasonlít a birkózáshoz, mint a tánchoz. És még-
is. Jelenkorunk megnyomorítottj ai nem kicsiny-
hitűek,  nem  összeszűkült  szemrésű  szemekkel
vizslatják  a  tárt  tenyérrel  feléjük  közeledőket.
Úgy célozni szoktak. Puskával. Lőni.  Emberek-
re  is.

Így, e dolgozat legvégén, kellően belekesered-
ve  ebbe  az  indokolatlanul  fényesre  polírozott
világba,  ebbe  a  bipoláris  (kétpólusú)  csodába,
szelídségével  éltető,  ázott  arcú  kedvesem  kará-
csony esti ajándékáról gondolkodom.

Persze  nekem könnyű.  Mint  amolyan  írófé-
lének,   akinek  a  szellemi  gravitáció  mélybe-
rántó  akarata  még  véletlenül  sem  hathat,  itt  a
téli   hajnal   ólomnehéz   halmazai   alatt,   már
szinte  súlytalan  kézzel  írom  a  neki  ajánlott
vers  első  sorát:

Új inget álmodok reád..."
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... a vtiágon talán a legjobb,
legfeTkész:ültebb cigány potitiziálás is

Magyoirorszjágon van..."
Beszélgetés Farkas Flóriánnal

- Néhány  hétte]  ezelőtt  Göncz
Árpádda],   a   Magyar   Köztár-
saság   elnökével   találkoztak   az
országos  kisebbségi  önkormány-
zatok  elnökei.  Milyen  alkalom-
ból?

-  Örülök,   hogy   a  kérdés  újból
napirendre   kerül.   Azt   gondolom,
természetessé    kell,    hogy    váljon,
hogy  a  kisebbségek  közjogi  testü-
letei  a  legnagyobb  közjogi  méltó-
sággal    rendszeresen    találkoznak.
Az  elnök  úr  közvetlen  a  kisebbsé-
gektól    szeretett   volna    hallani    a
helyzetükríl.     Mintegy  40  perces
korreferátumot    tartottam    a    ma-
gyarországi     cigányság    körülmé-
nyeirífl,    a   probléma   kezeléséréfl,
majd  átadtam  egy  rövid  távú  cse-
lekvési programot.

-  Mirol  szól   ez   a  cselekvési
program?

-   Elsősorban   az   oktatásról,   a
foglalkoztatásról,   és   olyan   állami
intézmények  struktúrájának  átdol-
gozását  tartalmazza,  amelyek  a ci-
gányügyekkel  foglalkoznak,  i'gy  a
Nemzeti és Etnikai  Kisebbségi  Hi-

X#an`ki::egtyie#s%riuamTípj;`::ináso,:
juk,  hogy valamennyi érintett miniszté-
riumba  szakértőket  kell  delegálnia  ön-
kormányzatunknak,   hogy   közvetlenül
képviselni  tudja  a  cigányság  érdekeit.
EZ_azA:]kópcz±eósjsí::á:ia]%d±ottiága

immár második alka]ommal rendez-
te  meg  lnterkulturális  neve]és  cím-
mel pedagógusoknak szóló tanácsko-
zását.   Az   érdeklődés   várakozáson
felüli.  Véleményed  szerint  ez  minek
köszönhető?

-A pedagógus társadalom  mindig is
érdek]ődéssel  tekintett a cigányság  ok-
tatására, a cigány oktatás problémájára,
csak  nem  volt  olyan  helyzetben,  hogy
ebbe   bele   is   tudott   volna   avatkozni
szakemberként.  Az OCKÖ-nek sikerült
megjelenítenie  azt  a  fórumot,  ahol  le-
hetőséget teremtett az együttmunkálko-
dásra   hajlandóságot mutató pedagógu-
soknak  a  közös  tevékenységre,   i'gy  a
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cigány   gyermekek   oktatásának   prog-
ramjába,  gondjá.t)a,  beszállnak  és  segi`-
tenek.  Az  OCKO olyan  speciális prog-
ramot  dolgozott   ki,   amely   a  történe-
lemben  először  látott  napvilágot  és  az
MKM  partnerként  segíti  elő  ennek  a
programnak  a  végrehajtását.  Ez  mint-
egy előélete lehet a MKM és az OCKÖ
által  is  kidolgozott  6  éves  oktatási  és
speciális  programnak.  Jó  hi`rként  szol-
gál,  hogy a jövoben  a cigány oktatásra
mintegy  550  millió  Ft  lesz.  Erre  még
nem volt példa. Azt gondolom, hogy ez
az  egyik  olyan  áttörési  pont  a  cigány-
ság é]etében, amit mindenképp első he-
lyen  kell  kezelni.

- A napokban a Kormány elfogad-
ta  a  kisebbségi  ügyekért  felelős  ál-
Iamtitkár  és  az  OCK0  közös  prog-
ramját,  mely  a  cigányság  helyzeté-
nek kezelését hivatott szolgálni.

-  Példa   nélküli   ez  a  program.   Az
OCKÖ  Tabajdi  Csaba  államtitkár úr-
ral  közösen elérte, hogy a komány na-

pirendre  tűzze  a cigányság  helyze-
tét,  ami  évtizedek  óta  nem  került
napirendre.  Ene  a  napra dolgozott
ki az OCKÖ a kisebbségi ügyekért
felelős   államtitkár   által   felállított

-::iiig:Íz:;Íá,r;irt;ei:aiii:giioi-:i:;Íz:3:i:3eíg:é;ií:

á    a beavatkozásra.  A mi állásfoglalá-
i?    sunk  és  javaslatunkként  került  be
fJ

á    többek  között  a  programba,  hogy

±:j  i#:a:-k?:ír:J:o?|2ieo;s;,iit.:;;:#áí:;:
testület   is,   amelyben   valamennyi
szakminisztérium   legalább   állam-
titkári   szinten   képviselteti   magát.
Ebben  a munkában  is  részt vesz az
OCKÖ. A program részeként létre-
hoztuk    a    cigányokért    közalapi't-
ványt,   150  millió   forinttal.   Ez  az
alapítvány,  melynek  Bíró  András
lett  az   elnöke,   elsősorban   mikro-

#íÍ:t;S:ra:3::á;;,ai;oz:E8i:aí;O]{;eí'ía;íiíeí#ző   cigány   családokat   földtulajdonhölz
juttatni,  akik  erre  hajlandóságot  mutat-
naE. Hétvégén  Sz|ovákiában,  KassLn

voltál  egy  Cigány  Kisebbségi  Nem-
zetközi Konferencián. Mi volt a kon-
ferencia témája?

-  A  konferencia  témájából    arra  kö-
vetkeztettem,   hogy   valóban   arról   fo-
gunk  beszélni,  illetve  valóban  lesz  ér-
telme  aiTól  beszélni,  ami  a  címe,  neve-
zetesen   Cigányok   az   önkormányzati-
ságban.  De  mint  kiderült,  és  ez  köztu-
dott,  sem  Szlovákiában,  sem  Romániá-
ban,  sem a kömyező országokban  a ci-
gányság   nemigen    érintett   az   önkor-
mányzatiságban,  tehát  i'gy  én  azt  gon-
dolom,  hogy  ez  az  elnevezés egy  kicsit
szerencsétlen   volt.   Talán   arról   kellett
volna ennek  a konferenciának vitatkoz-
nia, azt kellett volna megvitatnia az Eu-
rópa  Tanács  képviseletében,  mert  ők  is
képviseltették    magukat,    hiszen    az   ő
szervezésük   keretében   volt,   hogy
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gyan  juttassuk  el  a  cigányságot  addig,
[__,fEáengyyza;l,ti?láágnbabe::s:gsl2,as;:gy3::::

nak   munkájában.    Mindezek   ellenére
összességében  nagyon  hasznosnak  tar-
tottam.   Sikerült   találkozni   azokkal   a
nemzetközileg   is   elismert   jónevű   ci-
gány   közéleti   politikusokkal,   akikkel
egyeztettük   a  kelet-európai   cigányság
helyzetét,   problémáit,   és   várhatóan . a
közeljövőben  egy  európai  szintű  közös
politizálásnak   a   téziseit   fogjuk   kidol-
gozni,  amire engem  kértek fel.

- Vo]t- e lehetőséged fe]szóla]ni?
-Igen.  Arról  beszéltem, ami ott, ak-

kor  nem  létezett.  Egyáltalán  a  cigány-
ság  helye  az  önkormányzatiságban,  il-
1etve   próbáltam   megvilágítani,   hogy
hogyan  lehetne  helye.  Ehhez  alapvető
törvényeket  kellene  módosítani  Szlo-
vákiában,  de  a  környező  országokban
is.   Tapasztalataim   azt  mondatják   ve-

hogy  nemcsak  a  világban  egye-
lálló   a   magyarországi   önkormány-

zatiság,  de  a  világon  talán  a  legjobb,
legfelkészültebb   cigány   politizálás   is

ro%gyyá:oósékg8:eyeann.]eg;gíoanh::ánrtoons=
túli  politizálásban,   hiszen  közvetíteni
kell  azt  a politikai  modellt,  azt  a  köz-
jogi  testületi  formációt,  ami  Magyar-
országon    van,    a    kisebbségi    önkor-
mányzatiságot,  mert nincs  más  lehető-

ge  a cigányságnak,  hogy  a  saját sor-

sáért   silcra   szálljon,    felelős   legyen,
hogy  politizáljon,  érdekeket  közvetít-
sen,  legitimen.  Ezt  külföldön  nagyon
nehezen  veszi  tudomásul  a  kormány.
Ha pozitív elemeket tudunk felmutatni,
akkor  talán  a  különböző  országokban
élő  cigányokkal  összefogva,  politikai
nyomás  hatására  sikerül  elérni,  hogy
több  kelet-európai  országban  megszü-
lessen   a   nemzetiségi   törvény.   01yan
nemzetiségi  törvény,  amely  kezelhető,
amely politikai eszközként lesz jelen  a
cigányság életében és több autonómiá-
val bír.

- Év vége van. Ha mérleget kellene
készíteni, az OCKÖ elégedett lenne-e
az eddigi munkájával?

-A vártnál is jobb eredménnyel zárta
az OCKÖ az évet, hiszen mindazokat a
feladatokat,  amit  négy  évre  maga  elé
tűzött,  majdnem  egy  év  alatt  elindi'tot-
ta.  Munkánk  kézzelfogható  és  látható
eredménye  az év  végén jelenik meg és
96   első   negyedévében   már   látható,
érezhető lesz. Nagyon nehéz egy új po-
litikai  modellt felállítani,  egy  új  politi-
kai  kihl'vásban  megtalálni  önmagát,az
adott kisebbségnek,  az érintettnek.  Ep-
pen ezért az  volt a legnagyobb felada-
tunk,  hogy  felállítsunk  egy  olyan  mo-
dellt,  mely  áttekinthető,  működtethető,
de   ugyanakkor,   mintegy   hídként   az
OCKO, a Kormány és a legegyszerűl)b
cigány  ember között is  képes  funkcio-

nálni.  Az  OCKÖ magára talált és sike-
rült kiépítenie egy olyan kommunikáci-
ós    csatornát    a    legmagasabb    szintig
szinte  valamennyi  fórummal,  amelyre
eddig  nem  volt  példa.  Sikerült  felszá-
molni  azt  a társadalom és  a  kisebbség,
cigányság  közötti  kommunikációs  űrt,
ami  eddig  a távolságot  idézte  elő a  ci-
gányság  és  a  többség  között.  Saját  la-
pot  indítottunk  útjára,  a  Cigány  Hírla-
pot,  amely  mind a többség,  mind  a ki-
sebbség    részérol    elfogadásra    került.
Objektív  információt közvetítő,  cigány
politikai  lap  Farkas  Kálmán  főszer-
kesztésével, aki egyébként önkormány-
zatunk  alelnöke  is.  Végezetül  csak  azt
mondhatom,   hogy   első   olyan   kará-
csonya  lesz  a  magyarországi   cigány-
ságnak,   amikor   azt   mondhatja,   hogy
van  demokratikusan  választott  legitim
érdekképviselete  és   éwégére   sikerült
elérnie  az  általa  létrehozott  képviselet-
nek, hogy a Kormány tudomásul vegye
a    cigányságot    annak    problémájával
együtt, és ez a program elfogadásra ke-
rült.  Természetesen  tudatában   vagyok
annak,   hogy   népünk   ezrei   élnek   na-
gyon   rossz  körülmények   között  és  a
karácsonyuk  nehéz  lesz.  De  azt  is  tu-
dom, hogy ha szegényen is, de   a kará-
csony  a  cigányság  világában  ugyanazt
jelenti.
•   -Köszönöm a beszélgetést.

Paksi Éva

Részletek a  Kormány által elfogadott a cigányság  helyzetéről
és az ezzel  kapcsolatos  legsűrgetőbb feladatokból

A  Kormány  programjában  vá]lalta,   hogy  a  cigányság,   mint
nem  csupán  a  kisebbségek  egyike,  hanem  sajátos  és  kiemelt  fi-
gyelmet érdemlő népcsoport helyzetének javítására válságkezelő
intézkedéscsomagot dolgoz ki.

A cigányság helyzetének jelentős romlása, a rendelkezésre álló
pénzeszközök  szűkössége indokolja, hogy  az  anyagi és szellemi
rőforrások a korábbiaknál hatékonyabban, összehangoltabban, a

súlyponti  problémák  megoldására koncentrálódjanak.
-A kiakult normatív kisebbségi kiegészítő támogatás pályázati

rendszerét  megvizsgálva,  az  eljárási  rendet egyszerűsíteni,  a  fel-
használást áthatóbbá, ellenőn'zhetobbé kell tenni.

-  A  Magyar  Népfőiskolai  Kamara  közreműködésével  át  kell
tekinteni és  ki  kell dolgozni  a cigány  népfőiskolai képzés közép-
távú  programját.

-Ki  kell dolgozni  az egyéni igényekhez is kapcsolódó képzés,
továbbképzés,  átképzés  támogatási  rendszerét.  A  munkaerőpiaci
szervezet elemzései  és a gazdasági  prognózisok alapján réteg-és
píackonform,  a  kistérségi  fejlesztési  programokhoz  és  igények-
hez  is  igazodó  szakmastruktúra  kídolgozásával  indokolt  olyan
irányban   befolyásolni   a   szakmaj   képzést,   amely   elősegítheti,
hogy  a cigányság  lehetőség  szerint  lakóhelyén  gyakorolható,  de
piacképes  szakmai  ismeretekkel  rendelkezzen.

-  A  cigányság  foglalkoztatási  esélyeit  a  versenyszférában  is

javi'tani  kell.  Ki  kell  dolgozni  a cigány kis-és családi  vállalkozá-
sok  támogatási  rendszerét.

-Felül  kell  vizsgálni,  hogy  a  passzív  pénzbeni  ellátások  mel-
lett,  milyen további akti'v szociálpolitikai  eszközökkel javi'tható a
rászorultak  támogatása.

-Bővíteni  kell  a  szociális  intézményi  szolgáltatás  területén  -
családsegi'tés,  szociális  információs  szolgáltatások  stb.  - az etni-
kai  sajátosságoknak megfelelő eszközrendszer[.

- A lakásépítési program nem tekinthető etnospecifikus program-
nak, de a cigányságra általában jellemző sokgyerekes családmodel l
hozzá- férhetővé teszi a cigány családok számára is  az állampolgári
jogon járó  szociálpolitikai  juttatásokat.  Ki  kell  dolgozni  az  önkor-
mányzati  szövetségesekkel  együttműködve  a hátrányos  helyzetűek
lakásépítési   programját,   amelynek  kilakításánál  figyelemmel  kell
lenni a közhasznú munkában rejlő lehetőségekre.

-  A  hátrányos  helyzetben  levő  megyék  felzárkóztatására  irá-
nyuló kormányzati tevékenység nem kifejezetten etnikai közpon-
tú, de az érintett megyékben (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-
Szatmár-Bereg,  Nógrád,  Heves)  a cigány  lakosság  aránya kima-
gasló,   így   a   térség   fejlesztése   életkörülményeiket   kedvezően
érinheti .

- Az érintett  tárcáknak  felmérést és  elemzést kell  készi`teniük,
hogy  az oktatás,  foglalkoztatás,  bűnüldözés, büntetőeljárás,  bün-
tetésvégrehajtás  terén  érvényesül-e  diszkrimináció  a  cigányság-
gal  szemben.

-Vizsgá]ni  kell,  megalapozottak és elkerülhetetlenek-e a kise-

gítő osztályokba,  illetve iskolákba történő  nagymértékű átirányí-
tások  a cigány gyermekek  tekintetében.

-Meg kell  vizsgálni  egy  „Diszkriminációellenes  törvény"  el-
őkészítésének  indokoltságát.

-  A  már  elkészült  koncepcióra  alapozottan  ki  kell  alaki`tani  a

jogvédő   irodák   országos   hálózatát,   együttműködve   az   önkor-
mányzatokkal,  valamint  a  civil  szférában  már  működő jogvédő
irodákkal.
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PORTRE   DR  HEGYESINE ORSOS EVA

- Ki is Orsós Éva?
- Borzalmasan  nehéz  meghatározni.

Azt  gondolom   nagyon   sokfóle   minő-
ségem  van,  és  csak  az  egyik,  hogy  ál-
lamtitkár  vagyok,  inei.t  mellesleg  fele-
ség,  anya  vagyok,  azt  hiszem,  elég  jó
barát,  jó  kollég.i  vagyok.  Sajrios,  már
csak  egyet  nem  tudok  mondani,  hogy
gyerek  vagyok,   mert  nagyon   fiatalon
meghaltak a szü]eim.

-  A  Száztagú  Cigányzenekar  10.
születésnapját     ünnei}Iő     rendezvé-
nyen  láttam  elnök  asszonyt  clőször
„é]oben", és akkor azt tapasztaltam,
hogy  a  cigány  emberek  nagyon  bol-
dogok, hogy cigány származású elnö-
ki` lett a hiv.italnak. Hosszú volt idá-
ig az út?

-  Az  elmúlt  két  hónapban  többször
tapasztaltam,  amikor  cigány  emberek-
kel  találkoztam,  tiogy  nagyon  örülnek
nekem,    és    nagyon    nagy    szeretetiel
vesznek  körül.  Azt  hiszem,  ez  a  iiiun-
kám   szempontjából   nagyon   lényeges.
Nem  először kerültem  i]yen  helyzetbe,
hogy  érezhettem  a  szeretetüket  és  az
örömüket  de  én  mindig,  mindcn  cgyes
alkalomm:il    nagyon    megrendülök   és
érzem  azt  a  nagy  felelősséget,  amjt  a

ó

Dr.  Hegyesiné Orsós Éva
személyében cigány származású

elnőköt kapott a Nemzeti és
Etnikai  Kisebbségi  Hivatal,

A kőzvetlen elnők asszonnyal
hivatalában beszélgettünk, nem
túl komoly,de .egyáltalán.nem
komolytalan d-ölgokról.  Íme!

Í`iv.ital  jelcnt.  Ne[n  tu-
dom`       liogy       hosszi'i
\'olt-c   {`z   út.   Nagyon
sok  mindent  csináltam
az  clmi'il[  években,  év-
tizi`dekben.   Közel  húsz
éve   dolgozom,   és   na-

gyon     sok    mindennel
foglalkoztam.     Voltam
tanító,    tanár,    dolgoz-
tam  pí'ii.i  apparz'itusban,
dolgoztam    :\z    állami-

gazgatásban  főosztály-
vcze[ő!`'érit.   Száinomi.i`
{`   legkedvcsebb   dolog
amit    c.ddig    csináltam
és  ainit  i.einéleii`.  hog}Í
t`ogok is nemsokár.i új-

i.a  csinálni  az  a  tat`i'ti{s  \Jolt.  Tehát  igci-
zából   a   fclnó`tt   ()ktatásban   érzem  ji'il
niagamat.    Nagyon    szei.etek    tani'tani,
!egutóbb  ``zociális  asszis2i,tensel(et  ttiní-
tottam  3  és  Íéléven  keres7,[ül,  azon  ki`-
vül  a  szoci{{lis  miiiika  tc,riile[én  tlolgo-
zók számára oktatásokat js  szerveztem.
A  he]yi   ö]ik(;mányz{\[{jk  számára  ké-
szítettem   s7.ü.kségleikutaí.íst  és  forrás-
e,lemzést.  Ezek  a  kutat:í.`ctk nem  azt je-
lentjk,  h(]gy  elvégeztem  ii ku[atói  mun-
kámat`   becsuktam   a  do]!.T()zz`tot,   letet-
tem   {iz   asztatr.i,   és   föi\;-e`.,7.cm   érte   a

pénz[. Mindig  i`ig}Í  érezte,n-i,  hogy azzal,
amit   leírt.m   lelictőségerL`   v{tn   a   helyi
folyamatokí`,t    befolyáso]r,i.    Sőt,    már
egyí`ajta felclőséget is éreztem az iránt,
ami\'el   1.ogla]ko7.t.im.   Úg}'hogy   a   szi'-
vemhez legkö7.clebb e7. :i két terület áll:
kutatás  és  ti\ti]`ta'.s.

- Indíttatásáról, családi hátterérol
meséljen nekünk!

I-Iánmin   \'oltuiik  i3st\Jérck.  Apai  ág-
ró]   vagyok  cjgány  származású.  A  i)a-

pámnak  a  szülei,  teh€'ii  a  mgyimmám

:,:]:.nAa%?,;,Pmád:n.ásLÍ`táí,`.:[}`'},SoZ;a}Émv`|ázna::
hívták,  a ni`g}Jí)aLi.ít O.rsós Sándornak.

Ami   i)ei.sze   -   hogy   Orsós   Sándor-e
vagy  sem  -  nem  egyszerű dolog,  mert
Orsós Jakabnak az elbeszéléseibífl tu-
dom, hogy akkor, amikor le akartak te-

:é:v:h:en:|iiíaff:;;:á,iútíiáadneJSJóaTnt;e;;::aT;Je±
mai   Szlovákiában  született,   Szlovákia
területén   Horvátgyárfalun,   és  az  apja
is,  anyja is  német  szái.mazású  volt.  Az
egyikct Róthnak a másikat Treuemek
hívták.  A  nagymamám  második  férjét
Lipsícz Józsefnek hi`vták,  ő zsidó  volt.
Ilogy    úgy    mondjam,    multikulturális
család  voltunk  cimiben  volt  német,  na-

gyon  sok  szlovák hagyomány,  hiszen a
nagymamám    testvéreinek    egy    része
Szlovákiában  élt,  és  hol  szlovÁkul  hol
némc[til  beszéltek.  Apai  cígról  pedig ci-

gány,  a  nagyapám  zsidó  \Jolt,  úgyhogy
ez, egy  igazi  közép-európai  család  volt.
Sajnos,    nagyon    fiatalon    meghaltak.
Apu 43  é\Íes  volt, anyukám 46 éves, és
a  nagymamám  -  aki  az  én  életemben
nagyon  fontos  szerepet  töltött  be  -  6Q
éves  korában,  nagyon liitrelen  távoL
az élők  sorából.  Apai  ágról  sok család-
[aggal  tartottam  a  kapcsolatot.  Itt első-
sorban   az   apám   iestvéreiről   van   szó,
hiszen  a  mgypapával  és  a  nagymamá-
val   az   életem   során   mindössze   csak
kétszer   találkoztam.   Egyszer,   ainikor
8-10  éves  lehettem,  talán  ennél  is  ki-
sebb,  és  elmentünk  meg]átogatni  őket.
Elég  hideg  tél  volt akkor,  talán  két  na-

pot  töltöttünk  ott,  és  csak  arra  emlék-
szein,   hogy   nagyon  jól   éreztem   ma-
gam,  mert  nagyon jó  hangulat  volt,  és
nagy  szeretettel  vettek  bennünket  kö-
rül.  Ez  a  szeretet egyrészt  az  apámnak
szólt,  másrészt  pedig  a  pesti  rokonok-
nak. A második találkozás pedig az éle-
tem  egyik  nagyon  megrázó  eseménye,
amikor a nagymama és a nagypapa fel-
jöttek a kórházba meglátogatiii  apámat,
aki  súlyos  beteg  vo]t,  és  m{'Lr  i`yilv|_,
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valóvá vált, hogy meg fog halni. Akkor

qálkoztam velük másodszor, de apám-k  a  testvéreivel  folyamatosan  tartot-
tam  a kapcsolatot.

A  gimnáziumban  állatorvosnak  ké-
szültem,  csupa  reál   tantárgyat  tanul-
tam   tagozatos   szinten:   matematikát,
fizikát,  kémiát,  biológiát,  ennek  elle-
nére  mindig  is  erősen  humán  beállí-
tottságú   voltam,   és   nagyon   neheze`n
éltem  meg azt,  hogy egy erősen értel-
miségi    szülői    háttérrel    rendelkező
osztályból   hogyan   menjek   én   egye-
temre.  Ez  az  első  generációs  értelmi-
ségnek   a   problémája.   Elhatároztam,
hogy  nem  tudományegyetemre jelent-
kezem,  hanem  tanítóképzőbe.  A  tani`-
tóképzőt  nagyon  jó  tanulmányi  ered-
ménnyel    végeztem,    ez    azt   jelenti,
hogy  ott  is  népköztársasági  ösztöndí-
jas  voltam.  Aztán  elkezdtem  tani'tani.

mai  napig  jó  a  kapcsolatom  a  volt
ítványaimmal.    Vannak    közöttük

:írge;;ék8epkétr:ézdsáou[]tr:.a8ő°::::Zyka:
futball-válogatott      kapusa.      Emlék-
szem,   hogy   amikor   átvettem   azt   az
osztályt,  akkor erról  a fiúról  meg egy
másik kislányról  rengeteg rosszat hal-
lottam,   és   szinte   elvárták   volna   tő-

::;b::,geygeezzzeek::igg,yeérr:E:ek:t,á:gi;
akikről  ennyi  rosszat mondanak,  azok
az  én  szi'vemhez  eleve  közel  állnak.
Petri  Zsolt  az  egyik  legkedvesebb  ta-
ni'tványom lett.  Emlékszem,  hogy egy
nagyon   pici   tanteremben   tanítottam,
szinte  minden  falán   volt  néhány  ab-
laküveg,  ajtóüveg,  borzalmas  volt,  és
22   gyerek   járt   az   osztályba.   Petri
Zsolt   rendszeresen   focizott   az   osz-
tályban,  majd'  megőrültem,  mert  na-

on   féltettem   a  gyerekeket  fizikai-
;   -   ezt   anyától   örököltem.   Talán

E.,

pont  ezért  hagytam  ott  a  pedagógusi
pályát.  Nagyon  szerettem  tanítani,  de
két dologtól  iszonyodtam:  az egyik,  a
fegyelmezés   volt.   Ha   valaki   figyelt
rám,     akkor     fantasztikus     volt     az
együttlétünk,   és  jók   voltak   az  órák,
de    hogy    egy    8-10    éves    gyereket
mennyit  kell  fegyelmezni  az egy  őrü-
let.  A  másik  probléma  pedig  az  volt,
hogy   nagyon   féltettem  a  gyerekeket
fizikailag.  Borzalmasan  nagy  felelős-
ség  az,  ha  valaki  reggel  rád  bízza  a
gyerekét,     és     te    épségben,     egész-
ségesen  add vissza.  Szóval  Petri  Zsolt
is   ott   focizott,   és   azt   hittem,   hogy
megőrülök,  mert  mindig  attól  féltem,
hogy  mikor  fog  betörni  az  ablak,  és
magam  előtt  láttam  a  gyerekeket  vé-

iesen    -   szóval    szörnyű   volt.    Azt

dpndtam  neki,  hogy  kész,  elég  volt,

dr?á:gyTe?Fnúécó:áopsyÉevnae,kfi:düun,;eJPóságeéfTíboan`áó#2E:rá!:F::E:ssíaj:isán
nem engedem meg, hogy az osztályban
focizz, mert a labda kemény, nekiszáll
az ablaknak, betörik, és elegem van be-
loled.  -  Az  az  Éva  néni  problémája,
hogy  a  labda  kemény?  -  Igen,  ez  a
probléma. -Jó, de puha labdával lehet-
ne focizni? -Persze, puha labdával le-
hetne -mondtam, mert el sem tudtam
képzelni,   hogy  a  világon  lehet  puha
labda. Másnapra megvarrta a rongylab-
dát,  és  megkérdezte:   na,  elég  puha?
Nem tudtam rá mit mondani, minthogy
igen. Azóta is azt tartom:  ahhoz, hogy
Petri  Zsolt  válogatott kapus  lett,  én  is
hozzájárultam.

Aztán  elvégeztem  a  tanárképző  főis-
kolát is orosz szakon, késíbb pedig '84-
87  között elvégeztem  az  ELIE  népmű-
velő  szakát.  Ez  egy  nagyon  fontos  idő-
szak volt az életemben, mert nagyon sok
mindent,  amit  addig  ösztönösen  csinál-
tam, ekkor tudatossá vált, és sokkal önál-
lóbb   döntéseket   hoztam   ezt   követően.
Többek  között ennek  a  hatására  döntöt-
tem el, hogy nem dolgozom tovább párt-
bizottságon.  Ekkor  kerültem  a  Szociális
és  Egészségügyi  Minisztériumba,  ahol  a
tájékoztatási    és    lakossági    kapcsolatok
osztályán     lettem     osztályvezető.     Egy
olyan  ügyfélszolgálati  irodát  indítottam
be,  és  az  állampolgárokkal,  a civil  szer-
vezetekkel    olyan    levelezési    rendszert
alaki'tottam  ki,  amire  mind  a  mai  napig
nagyon  büszke  vagyok.   1990-ben jött  a
rendszerváltás.  Csehák  Judit  képviselő
lett,   a  minisztérium   átalakult  Néi]jóléti
Minisztériummá  és  dr.  Surján  László
lett a miniszter. Életemben olyan rosszul
nem    éreztem   magamat   munkahelyen,
mint abban az idéb;ben.  Hónapok teltek el
úgy, hogy senki sem szólt, nemcsak hoz-
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zám,   hanem   többünkhöz   sem,   akikrén
köztudomású   volt,   hogy   a   megelőző
mirisztérium     vezetéséhez     tartoztunk,
ráadásul    bizalmi    emberek        voltunk.
Ezért  örömmel  mondtam  Csehák  Judit-
nak   igent,   amikor   '90   őszén   megkér-
dezte,  hogy  átmennék-e  hozzá  a  képvi-
selői  irodaházba  dolgozni,  ahol  öt  bol-
dog  évet  töltöttem  és  nagyon  jó  mun-
kakapcsolatom   volt   Judittal.   Rengete-

get  tanultam  tíle,  és  közben  csinálhat-
tam  a  magam  szenvedélyes  életét,  ami-
hez hozzátartozott  az  oktatás  és  a  kuta-
tás  is.  A  képviselő  irodaház,  az  oktatás
és  a  kutatás  nagyon jól  megfértek  egy-
mással.   Judit   rindig   nagyon   tolerálta
ezeket   a   különböző   tevékenységeimet,
mert  tudta,   hogy   rengeteg   információt
és  kapcsolatot  viszek  be  ezáltal  a  közös
munkánkba.  És  ez  nagyon  fontos  volt
számára.  Amikor  felkértek,  hogy  indul-

jak  az  MSZP  színeiben  és  vállaljam  el
a  képviselői  jelöltséget,  annak  én  külö-
nösen  örültem,  mert  több  helyre  hívtak,

például:   hogy   legyek   a   minisztérium-
ban  kabinet  irodavezető,  de  én  minden-
kinek   nemet   mondtam.   Viszont   szak-
mailag  nagyon  izgatott,  amikor  felkér-
tek  a  fővárosi  önkományzati   képvise-
lőség,  és  hogy  ffként  szociális  ügyekre
kerestek   megfelelő   embert.    És    ezért
volt  nagyon  nehéz  az  a  helyzet,  amikor
felkértek  arra,  hogy  vállaljam  el  a  hiva-
talban   az   elnöki   posztot,   mert   valami
olyat   kellett   otthagynom,   amit   én   na-

gyon  szerettem,  és  amiben  azt  hiszem,
sok  jó   dolgot  csináltam.   Ez   a   munka
nagy  kihi'vás  volt,  mert  én  igazából  so-
ha  nem  voltam  kisebbségi  politikus.

(Folytatjuk.)
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Az anernaii'v NobelAqat Jakob von Uexküll dúsgazdag svéd-német újságíró
1980-ban alapítoHa „azok jutalmazására és támogatására, akik példamutató

gyakorlali választ adnak napjaink legsürgetőbb kihívásaira". Az idei alternati'v
Nobel-dqat négyfelé osztoHák: égynegyedét a főként cigányszervezeteket
támogató magyar Autonómia Alapftvány és elnöke, Bíró András kapta. A
magas kitüntetést a svéd parlamentben nyújtják majd át a kitüntetteknek

december gjin, a Nobel-diű hivataQs átadásának előestéjén.

- Az Autonóinia Alapítvány  neve azt
gondolom sok ember számára ismerősen
cseng, de nem biztos hogy tudják, ponto-
san mive] is foglalkozik.

-Alapítványunk 5 éve működik, majd-
nem   tökéletesen,   és   kizárólag   amerikai
magánvállalatok   támogatásával.    Körül-
belül  200  projektet  finanszíroztunk  már.
A  fő  célunk  a  civil  társadalom  erősítése.
Ez  persze  egy  nagyon  általános  cél,  és
ezért  határoztuk  el,  hogy  főleg  a  roma
civil  társadalom  erősi`tése  lesz  a  felada-
tunk  és  az  erőfeszítéseink  70  százalékát
erre   fordítjuk.   Általában   arra   szon'tko-
zunk, hogy  helyi  szervezetek által kezde-
ményezett  pályázatokra,  ha  lehet  poziti'v
választ  adjunk  akkor,  ha  az  a  munkanél-
küliség   csökkentésére,    a    megélhetésre
orientálódik.  Sajnos,  nincs  elég  pénzünk
ahhoz,   hogy   valamennyi   arra   érdemes
kérésre poziti'v választ tudjunk adni. Az a
különbség  köztünk  és  a  többi  alapítvány
között,  hogy  mi  nemcsak  osztunk  pénzt,
mi  partneri  viszonyt szeretnénk  létrehoz-
ni   a   szervezetekkel,   különösen   a  roma
szervezetekkel.  Azt szeretnénk, ha ezek a
szervezetek    valóban    autonóm    módon
működnének.  Alapítványunk    a  támoga-
tkáestt,áéát:Í::zTóadd:nmá#:E[gtz,rí3Ztn:ítheí:3í

a  nagyobbik  része,  és  az  adomány  a  ki-
sebbik.   Kezdetben   tapasztalatlanok   vol-

tunk  és   a  partneri   viszony   sem   alakult
még  megfelelően  ki,  és  nem  nagyon  fi-
zették   vissza   idézőjelben   a   hülye   gá-
dzsóknak az adott kölcsönöket.

- Mit tudtak csinálni ilyen esetben?
-Ez  azon  múlott,  hogy  mi  volt  az  oka

a  vissza  nem  fizetésnek.  Ha  mondjuk  az
adományok  hűtlen   kezelése  történt,   ak-
kor  mi  ezt  egyszerűen jogi  útra tereltük.
Hiszen attól, hogy  valaki roma, attól  még
nem   muszály   nem   visszafizetnie.      Ott,
ahol  akár  szakismeret  hiánya,  akár  szá-
razság  volt,  ott  nyilvánvalóan  azt  tettük,

á:jgé#hja][aeshzé3;tsuéEeatv:á:::##S#aíáen=
pénzt akarunk  keresni,  mi  pénzt osztunk.
Tehát a pénznek az a főfeladata,  hogy  tá-
mogasson és nem az, hogy nekünk kama-
tot  hozzon.  Egy  szerződéses  viszony jön
létre   a  szervezet  és   közöttünk.   Kötele-
z,ettségekkel és jogokkal  mindkét részről.
Es  ez  az  amit  mi  helyesnek  tartunk.  Egy
dialógus,  egy  párbeszéd  alakul  ki  közöt-
tünk.  Ez  az,  ami  szintén  megkülönböztet
bennünket   másoktól,   mert   minl(et   nem
csak az érdekel, hogy a pénzt szétosszuk,
hanem   az   is,   hogy   mi   történik  azzal   a
pénzzel,  és  itt  sem  úgy,  ahogy  általában
ilyenkor   szokás,   hogy   megmondják   az
embereknek,   hogy   mit  csináljanak.   Na-
gyon  vigyázunk  arra,  hogy  valóban  part-
neri  legyen  a  viszony.  Vannak  fiatal  mo-
nitoriaink,   akik  kijámak   a  szervezetek-
hez.  0lyan  szervezet nem kap  pénzt,  akit
előzőleg nem néztünk meg.  A roma helyi
szervezeteket   nagyon   sokszor   megkér-
dezzük,  hogy  ez  a  legjobb,  amit  el  lehet
képzelni,  nincs  más  ötletük?  Nem    elle-
neznénk,  csak  átgondolták  alaposan?  És
ha  megtermglik  azt  a  dinnyét,  hogy  fog-
ják eladni? Es  ha el  akarják  adni  van  ko-
csijuk  amivel  elviszik?  Végig  gondoltak
minden  lépést?   Nem  mondjuk  meg  hogy
mit  csináljanak,  mert  nem  a  mi  dolgunk,
mert  az  ő  életük  nem  a  miénk.  Könnyű
okosnak  lenni  kívülről.  Például  olyasmi-
ket  is  nagyon  támogatunk,  hogy  maga  a
szervezet, amellyel mi szerződést kötünk,
az  kössön  a  saját  tagjaival  is  szerződést.
Egy  csoport,  amely  kap  húsz  kocát,  mert
húsz  család  van  és  egy  kis  pénzt,  hogy
kukoricást  béreljenek  és  egy  kis  kukori-
cát   termeljenek,   meg   magot   vegyenek,
általában  ez  az  a  rész  amit  mi  adomány-
ként adunk és a koca árát kell visszafizet-

ni.  És  annak  a  visszafizetésnek  a  módját
is  megbeszéljük.  Hogy  mikor.  Nem  kést
teszünk  a  másik  nyakára,  hogy  most  fi-
zesd  vissza,  mert különben  baj  van.  Reá-
lisan   megnézzük,   hogy   mit  jelent  az   a
családok  számára,   ha  havonta  ennyi   és
ennyi  forintot  fizetnek  vissza  azéit  a  ko-
cáért,    amit   kaptak.    Abban   reményke-
dünk,  hogy  nem  szúúák  le  és  nem  eszik
meg.  De  előfordult  ilyen  is.  És  akkor  a
családi  pótlékból  fizették  vissza  a  tarto-
zást. Egyszerűen húst kaptak tőlünk. Ami
talán  nem  a  legjobb  megoldás,  de  ez  is
valami,   amikor   az   éhinség   elkezdődik.
Mi  azt  szeretnénk,  ha  gondos  gazdaként
kezelnék  azt  a  kocát.  0lyan  értelemben,
hogy  fialjon, és talán azokat eladni,  vagy
fölnevelni    még   egyet-kettőt.    Valahogy
így  képzeljük  el,  és  mindinkább ez  törté-
nik.

fe,í#ííéérrttafornotFsákazhea,Z;zeertíékta,yaák,naak,,
hogy  magyarországon  romákat  támo-
gassanak?

-  Az  utóbbi  kérdésre  válaszolnék  elő-
ször. Ez egy nehéz és könnyű kérdés egy-
szerre.   Azért   nehéz,   mert   az   emberek
nem értik, hogy mi  érdeke van  az ameri-
kaiaknak,  hogy  roma  projekteket  támo-
gassanak       Magyarországon.       Vulgáris
anyagi érdekük nincs. A Ford Alapítvány
nem  azért  ad  pénzt,  hogy  Ford  kocsikat
vegyenek  a  romák.  Ezeknek  a  nagy  ala-
pítványoknak évtizedek óta az a politiká-
juk,   hogy   ott   próbálnak   segíteni,   ahol
nagy  a  baj.  A harmadik  világban  éveken
keresztül   arról   volt  híres   a  Ford,   hogy
ezeket  a  kezdeményezéseket  támogatta.
Amikor   Mexikóban   éltem,   és   '85-ben
borzasztó  földrengés   volt  Mexikó-City-
ben,    utána   el   kezdtünk   egy    projektet
hogy  a  földrengés  által  érintett  emberek
képesek legyenek saját maguk  megfogal-
mazni   azt,   hogy   hogyan   épüljön   fel`
ház,  és  hogy  hozzájáruljanak  az  épi'tké-
zéshez,  de  főleg  az,  hogy  ők  megtervez-
zék  az  életüket.  Ez  a Tervezés  alulról  ci`-
mű  projekt  volt,  amit  a  Ford  alapítvány
finanszírozott.  Tehát  nemcsak  a  magyar
romákat   támoga,tják,   hanem   a   mexikói

izkeag.á#:.tásiEv:123inédr:a,ieakkba:íégsoanzd3Í:
kodnak.   Óriási   pénzeket   osztanak   szét.
Egy  évben  körülbelül  400  millió  dollárt,
ami  azért  nem  kevés pénz,  de nyilvánva-
lóan  ezzel  nem tudnak országos  kérdése-
ket  megoldani.  Csak  felhívják  a  figyel-
met egy-egy kérdésre. Mondjuk, ez lenne
az  ő  érdekük.   A  Rockefeller  Testvérek
Alapítvány  kezdte  el  a  támogatásunkat,
majd jött  a  Ford  és  a  többiek.  Mert  fele-
lősséget  éreznek  a  világért.  Az  érdekük
nem  gazdasági,  hanem  erkölcsi.  Úgy  ér-
zik,  hogy  ez  valami  belső  elégtétel.  Azt
lassan  meg  kell  értenünk ebben  a szeren-
csétlen  országban  is,  hogy  nemcsak  pén7
van  a  világon,  hanem  lélek  is.  Hogy  :{,
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tán   én   miért  kerültem   bele?   Hát   ezen

#sbzeonriö:;mezmíárae:eyjehmo.ss2áöÉ,eét`e:
valahol   mindig   a   szegények,   az  elnyo-
mottak  oldalán  álltam.   Hogy   miért,  azt
nem   tudom.    Mert   ilyennek   születtem.
Nem  vagyok  én jobb,  mint  más  ember.
Amikor  30  év  távollét  után  visszajöttem
és  megnéztem  magamnak  ezt  az  orszá-
got,  úgy  láttam,  az  igazi  baj  a romákkal
van.  En nem ismertem azelőtt a romákat,
romát  sem  ismertem  személyesen.  Nyíl-
ván találkoztam  velük  az utcán,  de roma
barátom  nem  volt,  mert egyszerűen  nem
mozogtam  ezekben  a  körökben.  Nekem
nincsenek  pozitív  előítéleteim  a  romák-
kal  szemben,  de  negati'v  sincs.  A  roma-
kérdést    egy    olyan    kérdésnek    láttam,
amely   az egész magyar társadalom, illet-
ve a társadalom többségének kérdése kell
legyen,  és  hogy  ez  valóban  nem  így  tör-
ténik.   Azért   gondoltuk   azt,   hogy   egy
ilyen  alapítványt  hozunk  létre,  amelynek
ez  lenne  a  fő  témája.  Örülök,  hogy  így
Ílöntöttünk,  mert bár több  szervezet fog-

Ülkozik  romákkal,  több  roma  szervezet
rs  van,  ezt  a  fajta  munkát nem csinálják.
Szó  van  arról,  hogy  létrejön egy  közala-
pi'tvány,   amelynek   az  évi   költségvetése
150 millió Ft lenne. Ez i'gy  soknak tünik,
de ha az ember elosztja, akkor 300 Ft jut
egy romára. És a többségből egy rész na-
gyon rosszul veszi,  hogy  még ezt is  a ro-
mák  kapják.  A  romatársadalmon  belül  a
munkanélküliség   fantasztikus   méreteket
Ölt,  70-90  százalékos.  Én  azért  foglalko-
zom  ezzel  a  kérdéssel,  mert  úgy  érzem,
hogy  a többség  é[deke  is  ezzel  a  kérdés-
sel   foglalkozni.   En  a  többséghez  tarto-
zom.   Sose   gondoltam,   hogy   díszroma
lesz  belőlem.  Nem  ez  a  célom.  Azt  hi-
szem    fontos,  hogy  szolidaritást  érezze-
nek,    legalábbis   a   többségi   társadalom
egyrészétől  a  romák  és  a  romaszerveze-
tek.

- Ön  alternatív  Nobel-díjas.  Mit je-
Ient  Bíró  Andrásnak  ez  a  díj,  és  mit
jelenthet  ez  a  díj  a  magyarországi  ci-

arnyságnak?
'. -  Nekem  egy  óriási  megtiszteltetés  és

váratlanul  ért,  hogy  fölfigyeltek  a  mun-
kánkra  határontúl   is,  és   inkább  határon
túl,  mint innen, sajnos. De hát nyilvánva-
ló,  hogy  örülök.  A  fontos  azonban  nem
Bi'ró  András,  meg  az,  hogy  én  díjat  kap-
tam, hanem hogy ez módot ad arra, hogy
a  magyar  médiákban  az  utóbbi  2-3  hét-
ben  sokszor  szerepeltem  és  próbáltam  a
romák helyzetét ebben  az országban   úgy
megvilágítani  a  közönség  számára,  hogy
az pozitívabb  megítélést kapjon, mint ed-
dig.  Most  még  nagyobb  lesz  a  pofám  a
díj  miatt a roma ügyben,  mert eddig sem
volt  kicsi,   persze  ez  egy  kicsit  vulgáris
megfogalmazás,  de  azt  hiszem  föl  kelle-
ne  rázni  a  társadalmunkat.  Tudom,  hogy
ezemyi baj  van, és a romák a kisebbséget
jelentik,  nem  a  többséget.  De  a  baj  leg-
drámaiabban  a  romák  körében  töiténik.
És  azért  sem  lehet  mindegy  számunkra,
mert   itt   vannak   és   itt   maradnak.   Nem

abad   hagynunk,   hogy   teljesen   lesza-

kadjanak  a  társadalomtól  és  egy  teljesen
eltartott  réteg  legyen.  Igaz,  rosszul  eltar-
tott,   de   eltartott.   Ez   az   egész   társada-
lomnak  rossz.  Én  azt hiszem,  nem  érzel-
mekkel  kell  a romakérdéshez  nyúlni,  ha-
nem  felelősséggel  és  értelemmel.  Ezt  a
kérdést a megoldás felé kell tolri, és nem
hagyni,  hogy  majd  lesz belőle valami.  A
mostani   munkanélküli   romáknak  az  én
meggyőződésem    szerint    30    százaléka
nem  fog  visszakerülni  a  munkába.  Mert
nincs   meg   a   szakismerete,    mert   már
nincs meg a kora, mert egyszerűen a gaz-
daság úgy fejlődik, hogy olyan szakisme-
retek kellenek az alkalmazáshoz,  ami ne-
kik  nincs.  És ezzel szembe kell nézni.

-  Nemrég  azt  nyilatkozta,  a  roma-
kérdés magyarországon egyfajta időzí-
tett bomba. Ma is így gondolja? A poli-
tika,  a  kisebbséü  önkormányzatok  -
véleménye szerint - mit tehetnek ez el-
Ien?

-  Sokat  segíthet  a  politika,   hogy  ne
robbanjon !  Az Önkormányzatok  léte,  saj-
nos,  még  nem  biztosított.  Még  a  kjsebb-
ségi     önkormányzatok     tevékenységére
sincs   elég    pén7.`    nemhogy   projekteket
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vagy   gazdasági   tevékenységeket   tudja-
nak  beindítani.  Feladataik  közé  be  lehet
sorolni a gazdasági  feladatok megoldását
helyileg.  Sajnos  a történelem  nem olyan,
amit az ember kottapapi'rra leír,  aztán le-
játszik.  Az  olyan,  hogyha  romlik  a  hely-
zet,  ha  nagyobb  lesz  a  versengés  a  szak-
képzetlen   munkások   között   is   a  kevés
munkahelyért,   akkor   nőni   fog   az   ag-
resszió  a  romák  ellen.  A  romák  meg  -
nekem  az  a  véleményem,  hogy  -  olyan
emberek, akik ezt nem sokáig fogják tűr-
ni. Érzékeny  és lobbanékony emberek és
én  tartok  attól,  hogy  nem  lesz  meg  az  a
tiszteletreméltó  fegyelem  ami  eddig  volt.
Mert   eddig   nem   volt   tömeges   válasz
azokra  a  támadásokra,  amit  kaptak.  De
vigyázni  kell,   mert  ez  nem  fog  Örökké
tartani.  Ezért  nevezem  én  időzített  bom-
bának.   Ezt   komolyan   kell   venni.   Ezért
kell  gyorsan  és  radikálisan  hozzányúlni
ahhoz,  hogy  a gazdasági  helyzetük javul-
j°T.   Öt   év   eredményes   munkájának

„dícsérete"   a   Nobel-díj.   Hogyan   to-
vább?

- Nem tudom,  mert lemondtam az ala-

pítvány  igazgatásáról.  Ha  az  ember  eléri
azt a kort, amit elértem -nemrég múltam
hetven  éves  -  az  ember  ne  legyen  már
ilyen   aktíva,   gyakorlatilag   ne   vezessen
valamit.   Vannak   kitűnő   emberek   akik
közben   felnevelődtek   az   alapítványnál.
Az  igazgató,  Csongor Anna  nagyon jól
ismeri  a  témát,  évek  óta  velünk  van,  és
történetesen megfelel  annak,  amit az ala-
pítvány  elvár.  Nyugdíjra  nem  gondolok,
mert   azt   nem   tudom   elképzelri,   hogy
nyugdíjba    menjek,    mert    nem    tudom,
hogy  az  mi,  hogy  itthon  üljek.  Tanács-
adója  vagyok  a  mi  alapítványunknak  is,
és ebben a témában sokminden tennivaló
van. Több felkérést kaptam,  még nem tu-
dom,  hogy  mi  lesz.  Azt  hiszem,  a  jövő
évtől  kezdődően  komoly  tervvé  válik  az
életemben,  hogy  mit csináljak.

Paksi Éva
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Nyíradonyban  többszáz  cigány  csa-

lád   él.   Családok,   napi   problémákkal,
munkanélküliséggel,  gyakorta  nélkülö-
zéssel  küszködve.  Ezekre keres a helyi
kisebbségi önkormányzat -Ábri Mik-
lós  elnökletével  -,  megoldást.  A  leg-
fontosabb  feladat  a  gyermekek  felzár-
kóztatása,   a  jövőre   való   felkészítése,
vallják  együttesen.  Ennek  szellemében
nyitottak meg egy gyermek klubot, me-
1yet  mikulásnapi  ajándékként,  decem-
ber 6-án vehettek birtokukba az érintet-
tek.  Horváth József a  ,Lungo Drom"
helyi  elnöke,  aki  egyben  a  kisebbségi
Önkormányzat tagja is, elmondta:

- A klub nemcsak a cigány gyerekek
számára jött létre.  Nyitottak vagyunk a
nem  cigányok  számára  is.  Szerencsére
rendkívül jó  a  kapcsolatunk  mindenki-
vel,  a  nem  cigányokkal  éppúgy,  mint
TUsó  László  polgármestenel,  Igy  nem
áll  fenn a veszélye az elkülönülésnek.

TusÓ László ezt személyesen is meg-
erősítette,  mivel   maga  is  részt  vett  a
megnyitón.  Megjelenése  jelezte,  nem-
csak tárgyalópartneri, hanem  szinte ba-
ráti  kapcsolatban  is  áll  az itt tevékeny-
kedő  képviselőkkel,  a  település  cigány
lakosságával.  A fiatal  polgármester  el-
mondása  szerint,  nagy  szükség  van  a
felnövekvő  nemzedék  közösségformá-
lására,  éppen  ezért  örül  ennek  a  gyer-
mek  klubnak.  Nagyra  értékeli  a  helyi
kisebbségi     önkormányzat     munkáját,
amely  a  szerény  anyagi  lehetőségeihez
képest  hatékonyan  oldja  meg  a  felada-
tait.   A  munkából   komoly  részt  vállal
Varga Lajos, Varga László és Sarka-

REDEK
di  Tibor  is.   Az  együttműködést  a
mintegy százezer forintos támogatás
valamint az iroda épülete is jelzi.

A  szegénység   láthatóan   minden-
napos    vendég    Nyíradonyban,    de
azért a helyi  családoktól  megtudtuk,
a kiarácsonyra ők  is készülnek,  mert

:záamsázfea-retíegtyunvnaenpee,z::#óe:eFysánnt
dorné`is, aki tíz gyemek édesanyja.
Ma már csak három kiskorú van ott-
hon,  i'gy  a család karácsonyi  együtt-
léte,    mikor    mindannyian    közösen
ünnepelnek,   kiemelten   fontos   szá-
mukra.   Persze   akiknek   pici   gyer-
mekeik  vannak,  azoknak  az  anyagi
helyzettól    függetlenül    gondolniuk
kell  az  ünnepekre,  a  karácsonyi  va-
csorára,  sőt  a  fa  alá  is  kerülni  kell
valami   ajándéknak.   Ha   mindezt   a
családi  pótlékból  és jövedelempótló
támogatásból  kell  összehozni,  akkor
csorba esik a karácsony meghitt me-
1egségén.   Beriné  Jóné  Zsuzsanna
és  családja  számára  az  ünnep  hasonló
gondokat jelent.  Férje  munkanélküli,  a
ház   törlesztését   nem   tudják   fizetni,
mindemellett öt gyermeket nevelnek.

-A Mikulás  azért  volt -mondja  az
asszony,  szomorú  szemmel,  bár  moso-
lyogva -, arról viszont fogalmam sincs,
hogy  karácsonykor miből  teszek eleget
a gyerekeknek.   Szomorú a nagymama,
Beri  Jánosné   is,   aki   éppen   fát  hoz
kintről. Megpakolja a kályhát, ami ont-
ja  a  meleget,  majd  egy  fotelbe  leülve
mondogatja:

-  Sajnos,  itt  már  mindenki  munka-

Beriné Jóné Zsuzsanna és Beri Jánosné
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nélküli,  vagy  támoga-
tást   kap.   Tavaly   még

jobban   ment,   de   ma
már  teljesen  kilátásta-
lan  a helyzetünk.

Pici  lány  ül  a  fiata-
lasszony    mellett,    aki
csak  tekintget  és  sem-
mit  sem  ért  az  egész-
ből.    Legalább    is    én
szeretném  hinni,  hogy
számára   a   karácsony
még  mindig  azt jelen-
ti,   amit   nekem   is  je-
lentett     régen,      vagy
bámelyik    más    gye-
reknek. A finom illato-
kat,    a   fa   alatt   lévő

EK

A klub birtokbavétele

ajándékokat,  a  békességet  és  a  szere-
tetet.

Nyíradonyban  szinte egy  utcában  él-
nek a cigányok a szépen felújított vagy
újonnan  épített  házaikban.   A  munka-
nélküliségből  adódó  szegénység  azon-
ban  már  befészkelte  magát  az  ottho-
nokba,   a  takaros   házacskákba.   Kará-
csony  este  mégis  mindenki  reményke-
dik,  talán  egy  szebb jövő  reményében
töltik a szeretet ünnepét.

Lilv

^_`--='-,ij_        .    ,`   .
.`         ,     {              .                   -
~,

k.

Jóné Sándorné
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KISEBBSÉGI   ÖNKORMÁNYZAT   -MÁSODIK   FORDULÓBAN

Magyarországon a   cjgámy ki.sebbségi Ö.r?korq]_ÉnyzaTok
száma -az újonnan alakultakkal együtt -531. . Ezek

között szerepel - a novemberi pótválasztás_ok
eredményeként - az esztergomi is. Miéri nem jörietett

létre áprilisban a Duna-partivárosban a cigár\y.
kisebbségi Önkormányzat? A hel`yi`nemzeti és etnikqi
bizottsá-g elnóke szerlnt a cigányság akkor. nerr) .élt
törvény-adta lehetőségével: nem tudott Ö.t jelö_ltet
felvonultatni. A pótválasztáson viszont már hatqn

jelentkeztek, s a-z Önkormányzat elnökévé Hory_6+r!
J6zsele+   választották meg, aki jól ismeri az itteni

®hciísgzag:yvsaáiga°kkaorcágjínoyfttfte#Éagdpea:aenzkk°gsü2!gftéenyae:rtó,
hogy tegyen valamit a kisebbség érdekében.

- Áprilisban azéii nem jött létre a ci-

gány   kisebbségi   önkormányzat,   mert
az  első  választáson  csak  három jelent-
kező  volt  -  mondja  az  esztergomi  ci-
gányság vezetője.

-  Miért  nem  indult  még  két  em-
ber?

- Nem hi`vták fel  a figyelmünket ar-
ra, hogy minimum öt jelöltre van  szük-
ség.

- Fellebezhettek volna...
- Nem tartottuk szükségesnek.
-  A  pótválasztások  előtt  már  ele-

gendő felvilágosítást kaptak?

EE.

- Igen. Persze ennek létrehozása sem
ent  egyik  napról  a  másikra.  Fel  kel-
tt keresnünk az  embereket, hogy  fel-

hívjuk  a  figyelmüket  arra,   miért  van
szükség  a  kisebbségi  önkormányzatra,
mi  a feladata,  milyen  célokat kell  szol-
gálnia.

- Hol lesz az irodájuk?
-Még nem tudjuk. Ebben számi`tunk

a helyi polgármesteri hivatal támogatá-
sára.

-  Ma  hogyan  próbál  segíteni  az
embereken? Iroda nélkül?

- Nagyon  sokan  a lakásomon  keres-
nek fel, illetve megállítanak az utcán és
i'gy  mondják el gondjaikat.

- Melyek  a  legje]]emzobb  problé-
mák   Esztergomban   és   Esztergom-
Kertvárosban?

-A legtöbb cigány szociális gondok-
kal  küzd.  Sokan  még  rendesen  tisztál-

®dni  sem tudnak.

az Esztergomi Cigány Folklór Együttes
vezetője  is  vagyok.  Valamikor  műkö-
dött  egy  klubunk  is...  Két  eredményes
év után szónélkül kiutasítottak bennün-
ket az esztergom- kertvárosi Féja Géza
Közösségi   Házból.   Most   úgy   próbá-
lunk,  hogy  valamelyikünknél   szétrak-
juk  a  bútorokat,  nyáron  pedig  kint  az
udvaron.  Semmiképpen sem szeretném
abbahagyni.  A  15  tagú  csapat egyelőre
minden  segítség  nélkül  létezik,  táncol
és  zenél.

- Ezek szerint ön  már évek óta -
kimondva,   kimondat]anul   -   a   ci-
gányság   vezetője   Esztergomban   és
környékén.

-Bizonyos  mértékig  igen,  hiszen  is-
merem  a  gondjaikat,  tudok  velük  be-
szélni,   ha   kell,   magyarul   vagy   cigá-

nyul,      és      megpróbálok
mindent    megtenni,    hogy

Horváth József
- Az önkormányzat hogyan viszo-

nyul a cigánysághoz?
-  Nem  panaszkodhatunk,  de  azt  hi-

szem,  ők  nincsenek  is  igazából  tisztá-
ban  a  cigányság  helyzetével.  Még  mi
sem  tudjuk  pontosan  hány  cigány  él  a
környéken, hát akkor az önkormányzat
honnan  tudná?!  Szeretnénk  felmémi  a
családok  helyzetét,  életkörülményeit,  s
a tehetséges gyerekeket tani'ttatni kelle-
ne.

- Hogyan tudta magát elfogadtatni
a cigányság körében?

-  Köztük,  velük  élek,  és  mindig  tö-
rődtem  a  problémáikkal.  A Magyaror-
szági  Cigányok  Kulturális  Szövetségé-
nél dolgoztam, mint tagszövetségi alel-
nök,1980-ban. Már akkor is sokan  fel-
kerestek   hétköznapi   gondjaikkal.   Ma

1995. ok:löber-nc}Nerr(ber       „I:UNGO  DROM"

segítsek  rajtuk.  Borzalma-
sak az anyagi körülménye-
ik.  Ma  az  itt  élő  cigányok
90  %-a munkanélküli.  En-
nek  is   a  gyerekek   isszák
meg  a  levét.  A szülő  nem
tudja megvenni a tanszere-
ket,  és  ilyenkor,  télen  elő-
fordul,   hogy   még   ruhára
sem   telik,   ezért  megesik,
hogy  kimarad  a gyerek  az
iskolából.  Nagyon  sok  ér-
telmes  cigány  gyerek  van,
de  a szülíknek  nincs  pén-
zük tani'ttatni őket.  Sajnos,
Esztergomban  még  ma  is

van  cigánytelep.  Hat  család  él  itt,  em-
bertelen körülmények között. Még tisz-
tálkodni  sem  tudnak.  A Töltés  utcában
is  nagyon sok cigány zsúfolódott össze
egy barakk épületben. Nem tudom, ho-

gyan  tisztálkodnak,  különösen  télen.  A
cigány  ember  nagyon  szemémes,  szé-
gyenlős,  még  a  gyereke  előtt  is.  Most
akkor zavarja ki a gyereket a hidegbe?

Azzal,  hogy  megalakult a kisebbségi
önkormányzat,  mi  nem  egy  cigány  ál-
lamot  szeretnénk   itt   létrehozni!   Csak
közösen,     a     helyi     önkormányzattal
együtt  lehet  orvosolni  ezeket a  problé-
mákat.  Szeretnénk elfogadtatni  magun-
kat  a  magyarsággal.  Csak  akkor érünk
el  szép eredményeket,  ha az előítéletek
is  megszűnnek.

Petra
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M    U    N     K    A    I    S    K    O    L    A          E    D    E

A gyerek márpedig fészkelődik a padban,
nem bír magával, legszívesebben felugrana

és szaladgálna egy jóízűt. De sajnos, nem lehet.
Zavarná a többi jó gyereket! -véli a

hagyományos iskolára képzett, egyforma
tanulókra felkészítetl, szigorúan a tananyagot

oktató pedagógus. A jó gyerek a padban
csendesen ül, a rossz pedig a sarokban áll.

Utóbbinak általában szegényesebb a ruhája,
csillogóbb a szeme és szabadabb az életvitele.

De hát ez a világ rendje,
amióta csak iskola az iskola.

Edelényben,    néhány    évvel    ezelőtt
néhány   pedagógus   eltöprengett   azon,

piiért  is  ilyen  a világ rendje? A gondo-
latot  tett  követte,  a  hagyományos  for-
mákat pedig egy munkaiskola terve. Az
észak-magyarországi     kisváros     neve
egy  példátlan  iskolaki'sérlet megvalósi`-
tásától  lett ismert.  Az ország egyik leg-
szegényebb   térségének,   Íőként   cigá-
nyok   lakta   településén   valami   olyan
kezdődött el, aminek hagyománya nem
lévén,   minden   mozzanata  az  új   vará~
zsával  hódított,   vagy   váltott  ki  ellen-
szenvet.   Az  Alapítványi  Munkaiskola
ötlete  nem  egykönnyen fogadtatott el.

- Elkeserítő  volt  számomra -,  tűnő-
dik  Nagy  Sándorné  iskolavezető az  a
gyakorlat,  amely  automatikusan  utalta
a  kisegítohe   a  cigánygyerekeket,   mi-
közben  szakma,  továbbtanulási  lehető-
ség,   vagy   bármilyen  kiút  felmutatása
nélkül   sorsukra  maradtak.   Munkanél-
küli   szülők,   testvérek,   rokonok,   akik
képtelenek  a  megfelelő  motiváció  biz-
tosítására,    elviselhetetlen    lakáskörül-
mények   és   megdöbbentő  szegénység.
A halmozottan hátrányos helyzetű gye-
rekek,  az  előítéletek  hálójában  maguk
is  megfertőzve  az előítélette],  magukra
maradnak  egy  bizonytalan,  kiismerhe-
tetlen  világban.  Számomra  ez  elfogad-
hatatlan    és    tarthatatlan    volt.    Akkor

gondoltam arra, hogy a nyelvi-kommu-
nikációs  zavarokkal  küzdő,  enyhén  fo-
gyatékos gyerekek részére olyan speci-
ális    képzést    kell    biztosítani,    amely
nemcsak  egyfajta  szakmát ad,  de  meg-
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szeretteti  velük  a  munkát,  a  tevékeny-
séget is. Erról szól ez az iskola.

- Mi az a pedagógiai többlet, ami-
tol ez az iskola más, mint a megszo-
kott, hagyományos oktatási intézmé-
nyek?                                                \

-   Talán   a   legfontosabb   a   szeretet.
Ezek  a gyerekek  folyamatos  kudarcél-
ményekkel  terhelve,  biza]matlanul,  si-
kertelenül élik a maguk életét. Az isko-
la számukia legtöbbször a szorongásuk
oka,  tárgya  és  helyszine.  Ha  valóban
azt  akarjuk,  hogy  személyiségfejlődé-
sük jó  irányba  forduljon,  meg,kell  te-
remteni  a siker elérhetőségét.  Erezniük
kell  az  alkotás  örömét,  a  munka  való-
ságát.   Pedagógiai   programunknak   ez
alkotja   a   vázát.   Alapcél   az,   hogy   a
megszerzett   készségekkel,   ismeretek-
kel   képesek   legyenek   integrálódni   a
társadalomba,  biztosíthassák  önmaguk
és  majdani  családjuk  megélhetését.  Ez
természetesen  nem  végleges  és  befeje-
zett   képzés,   de   talán   az   előlépések
megtétele    elindi`thatja    a    gyerekeket.
Egésznapos tani'tás keretében  végezzük
munkánkat,  s  a tapasztalat  azt mutatja,
nagyobb    hatékonysággal    komolyabb
eredményeket  érhetünk  el.  Komoly  fi-
gyelmet   fordítunk    az   egészségneve-
lésre,  a  rendellenes  magatartásformák
kialakulásának megelőzésére,  a család-

gondozásra.  Mindezek  mellett  elsődle-
gesnek  tartjuk  a  sérült  személyiségje-
gyek korrigálását éppúgy, mint az iden-
titástudat erősítését,  cigányságuk válla-
lásának fontosságát.

LÉNYBEN
Szünet  van.  Az  őszi  fényben  az  ud-

varon  játszó  gyerekek  még  élvezik  a
napsütés  melegét.  A tapasztalt látogató
számára  is  meglepően  egyszerű  ruhá-
ban,  cipőben  örülnek  a jó  időnek.  Fut-
kározás,  kergetőzés,  itt-ott  lökdösődés.
Meg   az   elmaradhatatlan   labda.   Ebéd
után  vannak  már, jóllakottan  szemlélik
a világot, ez az időszak most a lazi'tásé.
Kiváncsi  szemükkel  vizsgálgatják a lá-
togatót,  nézik mit hozott,  kérdezik,  mi-
ért jött  el  hozzájuk.  A  fényképezőgép
egy  szempillantás alatt eloszlatja bizal-
matlanságukat.  Körbe  veszik  szeretett

rá:ií,ayan,é::jzüikeektaéskat:lsras::J;úcs:J?é|,eú:
Feledik  a  szerény  udvart,  a  málladozó
falú iskola - volt lakás - százéves épü-
letét, a szúk tantermeket,  a sötét folyo-
sóudvart. Csak Marika néni  van, meg a
többiek és a fénykép.

- A  társadalmi  méreteket  öltött  sze-

génység  itt  halmozottan  jelentkezik  -
mondja  az  iskolavezető -,  ezért  olyan
feladataink  is  adódnak.  melyektíl  más
iskolák  lehet,  elborzadva  zárkóznának
el.  Tanulóink egész  napjukat az  iskolá-
ban   töltik,   tízórait,   ebédet,   uzsonnát
biztosítunk. A higiéniás nevelés kereté-
ben  minden  gyerek  fogkefét  kap,  tisz-
tálkodhatnak,  fogatmoshatnak,  megfü-
rödhetnek,   esetlegesen   kimoshatják   a
ruháikat.   Tanítás   után   kitakari'tják   a
tantemeket,   rendbe  teszik   az   udvart,
elpakolnak   maguk   után.   Ezzel   is
szeretnénk elérni,  hogy  az iskolát,afo+
életük  egy jelentős  részét  eltöltik,  ma-

guknak   érezzék.   A   tantermeket,   bár-
mennyire  is  kicsik,  megpróbáljuk  ott-
honossá tenni. Maguk di`szítik, gondoz-
zák,    változtatják,    hiszen    az    övéké.
Ahogy  az  udvar,  a  kert,  a  házi  állatok
lakhelye  és  a  többi.  Ennek  a  Munkais-
kolának  éppen  ez  a  lényege.  Azokat  a

gyerekeket,  akik  nem  készültek  fel  az
iskolával,   mint  intézménnyel   való  ta-
lálkozásra,  akik  otthonról  nem  hoznak
annyi    tudást    és    tapasztalatot,    hogy
helytálljanak,  megtanítjuk  mindarra  az
ismeretekre,  melyek szükségesek és el-
engedhetetlenek.

- A jelekbol Ítélve ez egy barátsá-

gos, gyermekszerető isko]a. De mitol
munkaiskola?  Ebben  a  korban  még
nem dolgozhatnak a tanulók!
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- Szó sincs a hagyományos értelem-
be  vett  termelőmunkáról.  A  gyerekek
itt  a  gyakorlatban  ismerkednek  meg  a
munkával,  az  értékelőállítással,  kezük
munkájának    eredményességével.     Ez
azonban  csupán  az  otthoni  hiányossá-

gok  pótlása,  az  alapismeretek  elsajátí-
tása,   a  késíbbi  beilleszkedésük  meg-
könnyítése.   A  praktikus   ismeretek,   a
munkához  szoktatás  végül  beépül  sze-
mélyiségükbe és  alakító tényezővé  vá-
lik otthoni környezetükben is. Ez pedig
motiválja  őket  további  ismeretszerzés-

•.! .   A  tanteremben,   bár  meglehetősen
wés  eszközünk  van  ehhez,  a  tanulók

megismerkedhetnek    a    varrás,    kötés,
horgolás fortélyaival, amely  az otthoni,
családi életüket jelentős mértékben vál-
toztathatja,  megkönnyítheti.  A  tapasz-
talat az, ezt a családlátogatások is bizo-
nyítják,  a cigánycsaládokban  nem elfo-

gadott  gyakorlat  a  gyerekek  ezirányú
ismeretekkel  való ellátása.  A kívételek,
az  ott  működő  tevékenység  csak  iga-
zolja  ezirányú  szándékaink  életrevaló-
ságát.   A  fiúk   is   megtanulnak   varrni,
főzni,  megismerik  a háztartási  munkát,
amit ha nem  is szeretnek meg, de talán

jobban   megbecsülik   az  ezt  végzíket.
Nem  lesz számukra idegen  a tisztaság-
ra,  rendre,  szépségre,  higiénikus körül-
ményekre való törekvés.

-  Tapasztalhatjuk,  a  cigánycsalá-
oknál  nem  elfogadott  gyakorlat  az

állattartás,  kertművelés.  Igaz-e  ez  a
gyerekek esetében is?

-  A  pedagógiai  program  keretében
zöldségtermeléssel,  kertműveléssel,  ál-
lattartással  is  foglalkozunk.  Gyakorló-
helyünk  az  iskola  kertje,   ahol  a  leg-
egyszeríbb   és   legszükségesebb   zöld-
ségféléket  megtermeljük,  mint  például
a  répa,  hagyma,  burgonya.  A  tanulók
megismerhetik   az   ültetés,   gondozás,
betakarítás  mozzanatait,  és  saját  mun-
kájukkal  járulhatnak   hozzá   a   termés
meglétéhez.  Ezt  a  szellemet  magukkal
viszik,  odahaza  is  megpróbálják  meg-
honosítani.     Mikor     családlátogatásra
megyünk,  nemegyszer örömmel  fedez-
zük fel a kialakított kiskerteket, a tiszta
rendben  tartott  udvarokat,   a  meglévő
háziállatokat.  Aki  tudja,  mennyire  ne-
héz  a  cigányság  élete,  milyen  tragikus
körülmények  között  élnek jónéhányan,
az  értheti  meg  ennek  a  változásnak  a
csodálatos  sikerét.  Amikor tehát a gye-
rekek  itt  az  iskolában  munkát  végez-
nek,  nemcsak  saját  életük  lehetőségeit
teremtik   meg,   de  egyúttal   az  otthoni
körülményeket   is   megváltoztathatják.
Gyakorta tapasztalom a szülők részéről
a  bizalmat  és  a  szeretetet.  Kimondják,
hogy j,ó helyen van gyemekük az isko-
lába. Es ez  nagyon fontos mozzanat.

- Nemcsak a nem cigányok, de ma-
guk   a   cigányfiatalok   sem   ismerik
kultúrájukat. Miként kíván ezen vál-
toztatni az iskola?
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- Fájó pont, hogy a cigány nyelv ok-

tatásra  semmilyen  igény   nincs.   A  ci-

gány  lakosság  nagy  része telepeken  él,
vegyesen  és  a  tapasztalat  azt  mutatja,
már  egymás  között  sem  beszélnek  ci-

gányul.  A  gyerekeknek  nincs  igényük
erre.  Mindezek  mellett  azonban  a  ha-

gyományőrzés,  az  irodalmi,  művészeti
emlékek megismerése komoly  kihívást

jelent  a  gyerekek  számára.  A "Hagyo-
mányok elnevezésű tantárgy  keretében
a   cigányság   történetéről,   szokásairól,
kultúrális emlékeiréíl  beszélgetünk,  fel-
elevenítve az otthon tanultakat is. Nép-
zenét,  énekeket,  táncokat  is  tanulnak,
melyben  némelyikük  olyan  tehetséget
árul el, hogy a többiek mindenáron kö-
vetni akarják éket. A történelem, iroda-
lom  és  művészetek tanítása során  min-
dig  nagy  figyelmet fordítunk  a cigány-
ság  kulturális  örökségének  a megemlí-
tésére,  bemutatására.  Ez  nemcsak  ön-
becsülésüket,   személyiségfejlődésüket
segíti   elő,   de   magának  az   iskolának,
mint  intézménynek  az  elfogadását  is.
Ennek   sikerét   mi   sem   jelzi   jobban,
mint hogy  számos tanulónk,  megcáfol-
va a  hiedelmeket,  továbbtanulási  szán-
dékát jelezte,  s néhányat már fel  is vet-
tek szakirányú középiskolába.

- Mindez  mibol?  Van-e  lelkes  pe-
dagógus,   pénz,   posztó   és   paripa?
Mindaz, ami a tudás megszerzéséért
folytatott harchoz kell.

-      Kollégáim      áldozatkészségéről,

gyermekszeretetéről,  munkatempój áról
nem   tudok   elfogultság   nélkül   szólni.
Nem   tudok,   mert  ilyen   körülmények
között,  ilyen  alacsony  bérért,  és  a  he-
lyenkénti  meg  nem  értés  mellett  dol-

gozni  csak  olyanok  tudnak,  akik  való-
ban  szeretik  a gyerekeket.  Nem  sokára
felépül   az   új   iskolánk,   ott   talán   már

jobb  körülmények  közé  kerülve,  kicsit
nyugodtabban,   magabiztosabban   kon-
centrálhatunk  a feladatokra.  Bár támo-

gatást   mostmár   kapunk,   még   mindig
vannak    anyagi    gondjaink.    Az    első
időkben   csak   magunkra,    a   kollégák
megszállottságára,    a   szülők   áldozat-
készségére   számíthattunk.   Napjainkra
azért  már  sokan  csatlakoztak,  elképze-
léseink  valóraváltásához.  De  még  csak
az út elején vagyunk. Ahhoz, hogy ez a
kísérlet országos  modell  lehessen,  még
sokmindennek   kell   történnie.    Bízom
benne,  hogy  sikerül!

Csillei Béla
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Ujjászületett a cigány közoktatás strarégiai terve
AVAGY  MÉGIS  VAN  GARANCIA  A  CIGÁNY  KISEBBSÉGI  KULTÚRA  FENNMARADÁSÁHOZ

A jővőben „nem kútbadobott pénz" Magyarországon
a cigány oktatásra és kultúrára fordított állami
támogatás. Ezt látszik Ígazolva a csaknem 200

résztvevő cigány értelmiségi, önkormányzati vezető,
valamint pedagógus, akík rn€egjelentek a cigány

közoktatási tervezet országos szakmai tanácskozásán
Szolnokon. A tanácskozás részesei csaknem 100 ezer
magyarországi cigány kisebbségi gyermek jövőjéről

mondták el véleményüket, A tanácskozás két
küIönböző színhelye jelképesen a folyamatosságot is

jelentheti a cigányság számára.

A jövőt  ezúttal  az  OCKÖ  (Orszá-
gos  Cigány  Kisebbségi  Önkormány-
zat) és  az MKM Kisebbségi  Főosztá-
lya   közösen   tervezte   és   reményeik
szerint  a  felelősséget  is  közösen  vál-
lalják a végrehajtásáért.  Az  1995.  ok-
tóber  20-i   szolnoki  tanácskozáson  a

jelenlevék;kszerintamagyarközokta-
tás  történetében  először  a  magyaror-

::%ld:::áEíá:gm:sss:eef:,gsá:í::ll;z:::
nácskozáson résztvevő OCKÖ vezető
egyéniségeinek  terveit,  véleményét  a
cigány  gyerekek  oktató-nevelő  mun-
kájával  kapcsolatban.  Elsőként  Far-
kas  Flórián  az  OCKÖ  fiatal  elnöke
határozott programot ismertetett  a ci-

gány  oktatás javi'tására. Meglepő volt
a  tapasztalt  résztvevők  számára  is  a
feladatok konkrét megjelölése és az a
felelőség,   amely   szavaiból   tükröző-
dött.  Nem  fordult  elő  a  viták  során
egymásra  mutogatás,  újszerű  módon
valamennyi    cigány   és   nem   cigány
résztvevő   kizárólag   a   cigány   gyer-
mekek jövőjéről beszélt.

Ritka  pillanatok  voltak  ezek  a  ci-

gányság számára is.  Az elnöki  pódiu-
mon  fiatal cigány kisebbségi  szakem-
berek,  pedagógusok  beszéltek  az ok-
tatás  tartalmí  feladataíról.  Egyenran-

gú  partnerként  tárgyaltak  íntézmény-
vezetőkkel,    önkormányzati    munka-
társakkal,  óvodai  és  ískolai  pedagó-

gusokkal.  Témáikban  egymást  válto-
gatták  az óvodai  és  iskolai  felzárkoz-
tató  és  tehetséggondozó  programok-
kal  kapcsolatos  hozzászólások.
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S  ami  merőben  szokatlan  volt  a ta-
nácskozásban,  az  az  a tény,  hogy  so-
kan   felismerték   az   azonosság   és   a
másság  kisebbségi  értékeit  és  főként
ezek  szerepét  a  helyi  tantervi  felada-
tok végrehajtásában.

Igenis,  van  remény  a  többségi  kul-
túra  és  oktatás  struktúrájába  történő
integrációra. Továbbá egyre biztosab-
bá  válik,   hogy   a  kisebbségi  kultúra
megőrzésének egyetlen  biztos  eszkö-
ze   a  hatékonyan   végzett  kisebbségi
oktatás   lehet.    A   tanácskozáson   el-
hangzott javaslatok  lényegét a követ-
kezőkben  lehet összefoglalni.

-  Megbi'zható   felmérésre   kell   tá-
maszkodni  a  cigánygyermekek  okta-
tási  terveinek.

-   Sürgős   teendő   a   helyi   tantervi
modellek  elkészi'tése  a  tapasztalatok
elemzése.

-  Az  önkormányzati  feladatok  ter-
vezése,  tisztázása,  a  finanszi'rozás  ál-
lami   normati`v  támogatással  kapcso-
latos feltételeinek pontos alkalmazása
elsődleges  az oktatásban.

- A pedagógusok képzésének és to-
vábbképzésének  speciális  módszerta-
ni   feladatait  az  érintett  felsőoktatási
intézményekkel  közösen  ki  kell  dol-

gozni.
- A cigány  tanulók  hatékony  okta-

tási-nevelési   módszereinek   alkalma-
zása  érdekében   módszertani  kiadvá-
nyokat    kell    készi'teni    és    sürgősen

gondoskodni  kell  a  pedagógusok  te-
rületi  képzéséró+

- Epi`teni kell  az óvoda alapozó, is-
kolaelőkészi'tő  munkájára   a   hatéko-
nyabb iskolai  munka érdekében.

-   Az   interkulturális   tantervekkel
segi`teni  kell  a  felzárkóztatást  és  te-
hetséggondozást.  Ehhez  rendelkezés-
re állnak az MKM Kisebbségi Főosz-
tályának tervei, melyeket Radó Péter
főosztályvezető  a  tanácskozás  részt-
vevői  előtt részletesen ismertetett. Az
azonnali   hozzászólás   lehetőségét   itt
többen  megragadták,  amellett,  hogy
örömüknek  adtak  kifejezést  -  többen
nem látták biztosítva a jogi, pénzügyi
és   pedagógus   szakmai   feltételeit   az
elmondottaknak.

- Az  alapvető  oktatási  értékek  kö-
zött kell  szerepelni az óvodában és az
iskolában  a  cigány  népismeret,  vala-
mint  a cigány  kultúra  és  nyelv  anya-

8ának is.
-A cigány pedagógusok és asszisz-

tensek   alkalmazása,   képzése  legyen
természetes  része  az  oktatási   folya-
matnak - hangzott el  több  cigány  ki-
sebbségi  pedagógus  részéről.

-  A cigány  nyelvű tankönyvek,  ki-
adványok  és  műveltségi  anyagok  al-
kalmazása a többségi kultúra anyagá-
hoz   hasonlóan   foglalja   el   helyét   a
tankönyvkiadásban.

A  szinte  szünet  nélküli   felszólalá-
sok az OCKÖ oktatási  szakértőjének,
Csillei   Béla   pedagógus   és   újsági'ró
vezényletével   zajlottak.   Az   elhantr  -
zott   válaszok   ezúttal   konkrétak   ég+
nyiltak   voltak.   Farkas   elnök   éppen
Bokros      Lajos      pénzügyminiszter
költségvetési   egyeztető   tárgyalására
készült,  ahol  -  véleménye  szerint  -
elsőbbséget  kell  biztosi'tani  a  cigány
kisebbségi   oktatási   feladatoknak   az
1996-os  költségvetésben.  A  képvise-
lők támogatták javaslatát a parlamen-
ti  vitában.

Több    résztvevő    hangsúlyozta    a
megfelelő    feltételek    biztosi'tásának
szükségességét,  a  programok  szemé-
lyi és szakmai ellenőrzési követelmé-
nyeinek fontosságát.  Így  Rigó Rozá-
Iia oktatásszervező Győrből és Laka-
tos  Béla oktatásszervező Szegedről  a
felzárkóztatás     speciális     kisebbségi
feladatairól  és  a  normati'v  állami  tá-
mogatás tani'tási órakereteiről beszé]t
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•i Jelen  sorok  i'rója  az  óvoda  iskolai
etmódra  nevelés  és  az  általános  is-
)lai kimenetszábályozáshoz kapcso-

lódó   szakképzés   lehetőségeire  hi'vta
fel  a  figyelmet.  Igyekeztem  hangsú-
lyozni  a  pedagógiai  folyamat  szociá-
lis  tényezőinek.  figyelembe  vételét  a
cigány   gyermekek   fejlesztésében   a
pedagógiai    munka   folyamatosságát`
és  az  interkulturális  képzések  sürgős
beindítását.

Choli   Daróczi  József  költő,   tan-
székvezető tanár hozzászólása jól pél-
dázta  a  cigány  értelmiségi  ember  és
pedagógus feladatait a közoktatásban.
A  könyv  és  a  költészet  meghatározó
szerepe  vitathatatlan   a  cigány   gyer-
mekek oktató-nevelő munkájában.

„Rajtunk  és   rajtatok   is   múlik"   -
mutatott  végig  a jelenlévék;kön  a  ka-

jzmatikus cigány kisebbségi gondol-

kodó.  Nagy  tetszést  aratott  a közvet-
len  szavaival  és  az oktatásról  elmon-
dott véleményével.

Az  1995. október 24-i budapesti ta-
nácskozás,  az  MKM  épületében  tu-
lajdonképpen  a  szolnoki  vita közvet-
len  folytatása  volt.  A főként  pedagó-
gusokból álló tanácskozás - a főváro-
si közegben -kjssé veszített hevéből.
Inkább  a józan  megfontolások,  a  la-
tolgatás  és  a  helyi  érdekek  kezdtek
előtérbe keriilni. Több jelenlévő véle-

|y;n::ii:|?j:et|tsah;:ás;ssz:az:a2ágaíváÉez`:::a:
teljes  értékű  részvételét  idíben  és  a
szakmai kérdések megválaszolásában
biztosítani  kell.

Néhány   kellemetlen   élményról   is
beszélni kell. Furcsa és érthetetlen je-
lenség   volt   a   tanácskozáson,   hogy

fontos   állami   és   szakmai   intézmé-
nyek   képviselői   tartózkodó,   megfi-
gyelő  álláspontot  tanúsítottak.  Sokan
meg sem jelentek a tanácskozáson.  A
jelenlévík érzése  az  volt,  hogy  a ku-
tatás  elmarad  a  gyakorlati  oktatáspo-
litika végrehajtásától.

Anélkül,  hogy  válaszolnék  -  meg-
kockáztatom   azt   a   véleményem   -
hogy  a fényes  elszigeteltség  ma még
Magyarországon   erény   lehet.   Ebből
adódik egy újabb kérdés -mely meg-
válaszolatlan    marad    -,    hogy    egy
ilyen  merev  társadalmi  problémával
miért marad magára a pedagógus és  a
cigány  ember?  Válaszom:   az  elői'té-
letet  elsősorban  talán  önmagunkban
kell   leküzdeni  ahhoz,  hogy  másokat
lani'taiii  lehessen.

Lehoczky László
oktatásszervező pedagógus

„A hír szenf, a vélemény szabad."

Robbantási ki'sérlet?
Avagy tényleg olyan szegény az ország,

hogy azt, amit maga alkot, szét keljen robbantan-ia?
Lehet,   hogy   a   gazdasági   helyze-

tünk rossz.  Azonban  az a Nemzeti  és
Etnikai   Kisebbségi   Törvény,   amely
már  az   alkotmányunk   részévé   vált,
nagyon  nagy  utat  tett  meg  annak  ér-
dekében,  hogy  Magyarországon  egy
olyan  politikailag  is  elismert  tömeg-
bázis jöhessen  létre,  mint a kisebbsé-

gi  önkormányzatok egésze.

Állítólag ez a társadalmilag is lega-
lizált folyamat Európában is egyedül-
álló,  amelynek  a  Kormány  általi  ke-
zelése  fontos  tényező,   az  Európába
való   teljes   csatlakozáshoz,   illetve   a
demokráciánk  nyugaton  való  elisme-
réséhez.

És  mégis,  mégis, eljutottunk odáig,
hogyha  nem   is  nyiltan  ugyan,  de  a
kormány   megkérdőjelezi   a   kisebb-
ségi  önkormányzatok  helyét  a  társa-
dalomban.

Mire    is    ki'vánom    alapozni    ezen
kijelentésemet?      Kisebbségi      önkor-
mányzataink országos vezetői hónapok
Óta  próbálják  bizonyítani  annak  a  300
milljó     forintnak     a     szükségességét,
amely  ténylegesen  alig-alig  elég  a   13
kisebbség országos önkományzatának
európai szintű működtetéséhez.

Annyira  nem  érdekli  a  kormányt
a  helyzetünk  és  helyünk  a  társada-
lomban, hogy az  1996-os költségve-
tésben  az  igényünk  nem  is  szerepel.
Sőt,  a Parlament folytatja  a költség-
vetés  vitáját,  anélkül,  hogy egyetlen
egy   országgyűlési   képviselőnek   is
eszébe  jutna,   van   valami,   amelyet
közösen  hoztunk  létre  ebben  az  or-
szágban,  amiért  felelősek  vagyunk:
a        kisebbségi        önkormányzatok.
Ezeknek  működni  kell,  itt  van  egy
módosító javaslat;  tessék tudomásul
venni,   hogy   a   kisebbségek   is   élni
akarnak!  Sajnos,  ez  eddig  nem  tör-
tént  meg!

Természetesen  meg  lehetne  oldani
ezt  a  Parlament  nélkül  is.  Csupán  az
Államháztartási       törvényt       kellene
olyan  formában  modósítani,  hogy  ki-
veszik  a  kisebbségek  gazdálkodására
vonatkozó részeket.

Sajnos,   ha  a  módosító  indi'tványa
szövegébe   nem   épül   be   a   már  oly
sokszor  kért  törvénymódosi'tás,  és  a
támogatás összegére vonatkozó jogos
igényünk,  robbanás fog bekövetkezni
önkormányzatainknál, melyet maga a
kormány idéz elő azzal, hogy az álta-
la  létrehozott  törvényben  meghatáro-

zott kötelességének nem  ki`ván eleget
tenni.

Nem  hiszem,   hogy   ezt   a  negati'v
hozzáállást  el  kell  úgy  fogadni,  aho-
gyan   az   ország   politikai,   pénzügyi
vezetői  akarják. Megvagyok győződ-
ve arról, hogy  az országos kisebbségi
önkormányzatok vezetői  tudják hol  a
helyük. Azt hiszem,  nem lehet célja a
kománynak egy  akkora tömeg  kivo-
nulása,  mint a magyarországi  kisebb-
ségeké.

Akkor  ugyanis   feltétlenül   bebizo-
nyosodik,  hogy a több éven  keresztül
tervezett, majd bevezetett Nemzeti és
Etnikai     Kisebbségi     törvény     nem
egyéb    annak    bizonyításánál,    hogy
tessék,   mi   ilyet   is   tudtunk   csinálni.
De  ez  nem  több,  mint  a  „nesze  sem-
mi, fogdd meg jól"  szólás értelme.

A    legbosszantóbb    az    egészben,
hogy   a   Miniszterelnöki   Hivatal   ki-
sebbségi  ügyekkel  foglalkozó  állam-
titkára nem  képes semmit sem  produ-
kálni.  Tárgyalnak,  tárgyalnak,  de kéz-
zel   fogható  eredmény   nélkül.   Vajon
meddig? Megvárják, mi'g robban?

Lakatos Oszkár
az OCKÖ képviselője

1995. oK+öber-nc>NerT\ber        „I.I]NGO  DROM" 15



A cigány nyelv irodalmi nyelv is

CIGANY   ROMEO   ES  JULIA
Ki ne ismerné a veronai szerelmesek,

Rómeó és Júlia történetét? A Zeffirelli-
féle  feldolgozás  örök  élményünk  ma-
rad  csakúgy,   mint   a  film   világhiírűvé
vált  betétdala,   mely   a  szerelemrífl   és
Júlia   haláláról   szól.   Hol]ai   Ká]mán
szi'nművész,  Lakatos  M,enyhért  cso-
dálatos  balladájának  az  Atok  és  szere-
lemnek Babája,  cigány  Rómeó és Júlia
megfilmesi'tésén dolgozik.

-  Egy  nagy  romantikus  játékfilmet
álmodtunk  meg.  Az  ötlet  egy  magyar-
történelem  szakos  tanárnőtól  jött,  aki-
nek   volt  egy  cigány   szerelme,   akivel
dédelgetett álmuk  volt,  hogy  filmre vi-

gyék  Rómeó  és  Júlia  történetét.  Meg-
kereste  a Művelődési  Minisztériumban
a  megfelelő embereket és ott is tetszett
az ötlet,  és  engem  kértek fel  a  film  el-
készi'tésére.   Határidő   nincs,   csak   mi
szabtunk  magunknak.  Jövő júniusában
szeretnénk  elkezdeni  a  forgatást.  A mi
Rómeó   és   Júliánk   a   Kiegyezés   után
1870  és   1890  között játszódik.  József
főherceg  -   köztudott  -,   hogy   anya-

::t:]Vúésgz;:::::e]Sozvé:i:t.aőcí]€::yanHy:i:
ceg  a filmben.  Innen  kezdve borzasztó-
an  egyszerű  a  történet.  Karsai  Ervint
kértem  fel  a  Mészöly  Dezső fordi'totta

:ehnaüiejsui::truenííg[á3ik:8;dóí:í:,á:ah.oyré::::
láltunk  az  Ybl  kastélyra.  Ezt  is  a  Ki-
egyezés  után   építették  és   egyszerűen
csodálatos.  Ez lesz a filmforgatás hely-
szi`ne.   Hogy   mitől   lesz  egyáltalán   ci-

gány  a  történet?  Mité;n   válhat  cigány-
nyá?   Sokan   hajlanak   affelé,   hogy  jó
volna,  ha  Júlia  magyar  és  Rómeó  ci-

gány  lenne,  és  ebből  adódna  a konflik-
tus.   Igen,   de   ez   nem   olyan   igazi   ci-

gányvér  konfliktus,
mint  az,  ha  mind  a
két    család    cigány.
Esetleg    Júlia    mu-
zsikus     cigány     és
Rómeó    romungró.
Vagy Júlia lovári  és
RófiKó oláh cigány.

-  Mi  a   célotok
ezze]    a    filmme]?
Mennyire   fog   ci-
gány        hagyomá-
nyokra épülni?

-  Cigány  hagyo-
mányokra  is  épülni
fog.   Hiszen   önma-

gában   csak   a   Ró-
meó    és    Júliát    el-
ővenni    nem    nagy

Hollai Kálmán

ló

Romathan - Cigány Színház, Szlovákja

ötlet.  Meg  az  sem,  hogy  2  cigány  csa-
ládot  ilymódon  összeveszítsünk.  A tör-
ténet 3 sikon folyik majd. Egyik a Sha-
kespeare  Rómeó  és  Júliája  lesz,  a  má-
sik  a  báli  kép,  a  harmadik  pedig,  ami-
kor a kastély előtt a cigányok élik min-
dennapi életüket.  A lovárik a lovaikkal
foglalkoznak,   lesznek   cirkuszos   cigá-
nyok  is,  meg  akik  énekelnek,  táncol-
nak.  Megy  a  Rómeó  és  Júlia  története
és  közben  egy  hatalmas  nagy  folklór.
És borzasztóan  vidám  az egész.

- Mozifilm lesz vagy tévéfflm?
- Mozifilm. Az etalon a Farkasokkal

táncoló  ci`mű  film,  ahol  a  főszereplő  a
film  kedvéért  megtanult  sziu  indiánul.
Mi  azt  akarjuk,  hogy  cigány   nyelven
szólaljon  meg  Shakespeare  Rómeó  és
Júliája.  Meg  akarjuk  mutatni  a  világ-
nak,   hogy    a   cigány    nyelv   irodalmi
nyelv  is.  Ehhez  szeretnénk  megnyerni
azokat  az  embereket,  akik  megtehetik,

hogy  pár forintot hozzátegye-
nek.  Nem tételezem  fel,  hogy
lesz   Magyarországon   valaki,
aki  20  milliót  adna  a  filmfor-
gatásra. És  mivel cigány film-
ről  van  szó, itthon  csak falak-
ba ütközünk.

-  Tételezzük  fel,  hogy  el-
készült   a   film.   Reklámok,
plakátok     készülnek     róla.
Gondolod,  hogy  kíváncsiak
lesznek az emberek a cigány
Rómeó és Jú]iára?

-Igen.  Egyrészt ki'váncsiak
lesznek,   hogy   mit   csinált   a
Hollai,    másrészt    kíváncsiak

lesznek,  hogy  valójában  mi  is  fog  tör-
ténni  a filmben. Én hatalmas üzletet lá-
tok benne.

- Mégpedig?
- A nemrég megrendezett Világfesz-

tiválon  is  bebizonyosodott,  hogy  a  ci-

gány az egy kuriózum.  A Gipsy Kings
együttest  és   Fátyol  Tivadart  szeret-
nénk   felkémi   a   filmzene   megírására.
Azt  tervezzük,  hogy  a  filmzenéből  ka-
zetta és lemez is készülni fog. Az egész
ballada,  amely  a film zenei  alaptémája,
a cigányságról  szól, a cigányságunkról,
arról,  hogy  a  2000  év  alatt  soha  nem
tudtunk  megnyugodni,   mert  a  vérünk
ilyen,  ami  visz  ide-oda-amoda.  Hej  ci-

:]áanpyr'e:reéJnRÓKmo::ibhe:J:iJú:[t:e-n:Ze]resí:tak
már  át  a  ballada  szövegét.   És   ez  az
egész  film  alatt  szó]ni  fog.  Januárban
vagy     februárban     érkezik     a    Gipsy
Kings,  illetve az utódzenekar (Chico és
csapata),  és  remélem,  hogy  érdemben
tudunk  velük  tárgyalni.  Fantasztikusan

jó  lenne,  ha elvállalnák.
Én   is  azt  gondolom,   fantasztikusan

jó lenne, ha felvállalnák. Es jó lenne ha
szponzorok is kerülnének,  akik segítsé-

gével  megszülethetne  a cigány  Rómeó
és   Júlia.    Akik   érdeklődnének,   azok
megtehetik Hollai Kálmánnál az Ariad-
ne  Alapítvány  címén:   1082  Budapest,
Kisfaludy út 9.

És  aki  bízik  abban,  hogy  lesznek  ér-
deklődők:

paksiÉl
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Oláh  Mara  Monoron  született  1945-
ben.   A   cigánytabánban   nőtt   fel   sze-
génységben,   de   végtelen   szeretetben.
Apja  zenész cigány,  anyja oláh cigány.
A  hat  testvér  közül  Marában  örződött
meg  egyedül  az  igazi  cigány  mentali-
tás.   Talán   azért,   mert   a  többi   testvér
már nem a cigánytabán légkörében nőtt
fel,  hanem  a tanácstól  kapott  lakásban,
magyarok  között.  Igazi  iskola  az  élet
volt  számára.

Körülményei   miatt  csak  takarítónő-
ként tudott elhelyezkedni.

Amikor  l988-ban  több  betegség  mel-
lett iszonyatos  fejfájás  ki'nozta -de úgy,

Jti
ogy  beszélni  sem  tudott,  leírta  monda-
ivalóját -akkor érezte úgy, hogy rajzol-

nia  kell.  Elősször Sophia Lorent rajzolta
le, ez úgy tűnt, sikerült.  0lyan lendületet
kapott,  hogy  másnap  már  vi'zfestéket  is
vásárolt,  hogy  amit  lerajzolt,  ki  is  tudja
festeni. Innenté;l kezdve nem volt megál-

lás.  A könyvtárból  hozott  ki  könyveket,
hogy    megtanulja    a    festészet    művé-
szetét,   de   hamar   rájött,   az   könyvbéfl
nem   megtanulható.

Nem  sokáig  másolt.  Néhány  hónap
múlva  már  az  anyja  temetését,  szem-
műtétét,  a  cigány  tabánt,  torokfájását,

i:::s:íai;;v`!aa,t::;ns::e;n:tk:o:i:;:ás;t::t:i:a::
Tulajdonképpen  a  kiállításokon  érzi

azt,  hogy jó és fontos,  amit csinál. Már
festőnek tartja magát,  ahogy  ő mondja:
1993  végén  saját  lakásának  egyik  szo-
báját   kiálli`tóteremmé   varázsolta,    így
létrehozta  az  első  cigány  magángaléri-
át. A kiállítás megnyitója nagy viszhan-

got és hatalmas  sikert hozott Oláh Ma-
rának.  Ekkor  úgy  érezte,  segítenie  kell
hasonló    sorstársainak    is.    Az   ország
szinte  minden  részébe  elküldte  levelét,
melyben  felajánlotta  a  kiálli'tás  lehető-

ségét.1994  tavaszán  már  15  nai'v  festő
képei  lóghattak a falon.

0láh  Mara  azt  akarja  bebizonyítani,
hogy   betegen,   egy   szemmel   is   lehet
tenni, ha akar az ember.

A    magángaléria    címe:     Budapest,
XIX.  kerület,  Báthory  út  126.  L/5.

Orsós Kata

Újraavatott Petőfi Jászalsószentgyörgyön

„Az igaz ügy örökre veszve nem lehet"
Kétszer  hozott  áldozatot  Jászalsó-

szentgyörgy    lakossága   azért,    hogy
Petőfije  legyen.  A nyolcvanas   évek-
ben  a téesz tagjai  vásárolták meg  Zi-
Iay Zoltán alkotását,  amely  az  1848-
as forradalmi  költők figuráját mintáz-

za,  amint  kissé  gondterhelten,  de  el-
szántan lép az „elkövetkezendó" felé.
Most,  amikor  felszámolás  alatt  áll  a
termelőszövetkezet, az önkormányzat
döntött úgy, hogy  ne kerüljön el  a te-
lepülésről az alkotás, hanem továbbra

is  a  polgá-
rok   épülé-
sét        szol-

gálja a for-
radalmár,
ezért  mint-
egy        300
ezer  forin-
tért     me8-
vásárolta  a
szobrot     a
fal u.       Dr.
Tóth     Já-
nos polgár-
mester  tör-
ténelmi  ka-

paszkodót
lát  az  alko-
tásban   egy
olyan    kor-

Kökény Kálmán és Fehér Jánosné koszorúz                           ban,     ami-

kor  egységes   nemzeti   megoldás   van
szükség.

Katona Tamás, a Magyar Demok-
rata Fórum országgyulési  képviselője
elsősorban   a   gyermekekre   mosoly-
gott    mondanivalóját    hangsúlyozva,
amikor  a  márciusi  fiatalokról  mesélt
megható     történeteket.     Emlékezett
azokra  a  vezetolcre,  egykori  táborno-
kokra, akik annak idején még a csatá-
ban elíl   meneteltek, nem félve a ha-
lált  sem.  Emlékezett  a  Jászság  és  a
Kunság katonáira, és emlékezett Gör-
geynek  arra  a  mondatára,  amely  i'gy
szólt:   „Az   igaz   ügy   örökre   veszve
nem  lehet."

- Szorgalmas polgárország  lettünk,

próbáljunk tenni a hazáért -mondta a
történész képviselő.

A  szobor   környékét   a   helyi   köz-
hasznú     munkások     tették     rendbe,
mintegy   húszan,    többségükben    ro-
mák.  A „Lungo  Drom"  helyi  szerve-
zete   nevében   Kökény   Ká]mán   és
Fehér Jánosné  helyezett el  koszorút
a forradalmár szobránál.

BOCS
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Méltó elismerések arra érdemeseknek

KiTunTeTTék a  „Száz[agüT"

Ünnepi hangverseny a Kongresszusi Központban

A   kitüntetéseket   elsősorban   adják.
Nem  lehet tudni  kit talál  el  a magasból
érkező jutalom, s gyakorta még az sem
világos,   miért   is   a  jutalmazott   lett   a
szerencsés  kiválasztott.  Ritka  az  a  pil-
lanat,  mikor  a  kívülálló  és  az  adomá-
nyozó   teljesen   összhangban,   egyetér-
tésben fogadja az elismerést. A Százta-
gút   ért   megtiszteltetés   azonban   most
egy  ilyen alkalmat jelentett.

A Magyar Köztársaság elnöke a Mű-
velődési  és  Közoktatási  miniszter  elő-
terjesztésére a következő kitüntetéseket
adományozta:

Balogh    Dezső    klarinétművésznek,
ifj  Berki  Lász]ó  prímásnak,  Mocsár
Ferenc  csellóművésznek,  Ökrös  Osz-
kár   cimbalomművésznek    a    Magyar

egyszer,  s  talán  valóban  ez  a  kettősség

jellemzi  legjobban ezt a páratlan tehet-
ségű, szellemiségű és együttműködésre
képes    csapatot.    Legyen    a    hallgató
német, japán,  honfitárs  vagy  akár  ide-
genbe  szakadt  hazánkfia,  ha  az  együt-
tes meghirdeti nyárvégi koncertjét, per-
cek  alatt  elfogynak  a  jegyek.  Telve  a
Szabadtéri koncert nézőtere, s az ünne-
pélyes csendben  megszólalhat a pri'más
hegedűje.  Gyakorta  mondják,  leáobb
diplomatája  hazánknak  az  a  sok  mű-
vész,  akik  messze  földön  is  dicsőséget
szereznek   országunknak,    népünknek.
Az  együttes  bejárta  a  Földet,  széles  e

::|ág:ennáaü||Ínvnoi|nncasis,o|ya:uzzusfka?2*
melyet   ez   a   csapat   szólaltatott   meg.
Öröm  és  bánat,  szerelem  és  elmúlás,
honszeretet és hazavágyódás van ebben
a  dalban,  mindegyik  dalban`   valahány

AIlófogadás

20

A kitüntetettek

Köztársaság Ezüst Ér-
demkeresztet,     Buffó
Rigó Sándor, Farkas
lstván,  Farkas  Nán-
dor, Horváth Károly,
Horváth          Zol tán ,
Lendvai   Csócsi   Jó-
zsef, Maka Gyula, és
Vajda Barnabás mű-
vészeknek   a   Magyar
Köztársaság        Bronz
Érdemkeresztet.

Az  emberek  si'rnak
és örülnek, mikor ez a
zenekar  húzza  a  talp-
alávalót  -  i'rták  róluk

csak felcsendül  a világban.  A ftanciák,
osztrákok,  oroszok,  de  még  a  büszke
britek    is    megtörlik    szemük    sarkát,
elérzékenyülve    a    hallott    muzsikán,
és   csendben   megjegyzik:   Csodálatos
lehet  az  az  ország,  amelyik  ilyen  csa-

patot produkál. És ilyenkor Raduly Jó-
zsef,  zenekarvezető  minden  bizonnyal
maga  is  elérzékenyül   a  büszkeségtól.
Talán  ezért is aratott osztatlan  sikert és
elégedettséget,    barátok,    rajongok   és
féltékeny  irigyek  körében  is  az  a  sok
kitüntetés.    Most    biztosan   jó    helyre
került...

CsiiLei BéL
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Vannak  cigányok,  akikről  életük  vé-
géig  nem derül  ki,  mi  is  az igazi csalá-
di  nevük,  csak  akkor,  amikor elhantol-
ják.   Ilyen   volt   Törökszentmiklóson   a
Csisznyikóban, a cigányvárosban Dada
Jancsi,  a kisbőgős.  Szálfa egyenes,  szer-
zetesekhez     hasonló     módon     kopasz,
gyorsbeszédű  ember.   Rézi   néni,  a  fe-
lesége  minden  alkalommal  megkérdezte
tén;fle:   mit   mondtál,   te,   ember?  Ilyenkor
olyan haragra gerjedt, hogy elkezdett ha-
darva   csúnyán   válaszolni.   Nézd   meg,
mutatott  Rézi  nénire,  már ti`z  esztendeje
hálok  vele,  b...  az  anyám,  s  még  mindig
nem  tudja,  mit mondok,  s  hirtelen  meg-
fordult,  férecsapta  a  pokrócfi'rhangot  és,
eltűnt a vályogputriban...

Dada Jancsiék ott  laktak  a  Ki'gyó ut-
Úa és a Teleki Pál  utca sarkán egy  ide-

ig,   majd   feljebb   költöztek   a  dombra.
Rézi  néni  úgy  engedte  el  mindennap  a
kisbőgőst,  mint akit  skatulyából  húztak
ki.   Nyáron,   délutánonként  a  putri  elé
állt Dada Jancsi.  Már rajta  volt a  lakk-
cipő, a hosszú gatya, Rézi  néni húzta rá
az  inget,   megigazi`totta  a  mandzsettá-
kat,    s    akkurátusan,    vigyázva,    hogy
össze   ne   gyűrje   a  csokomyakkendőt,
gondosan megformálta a csokrot.  Ami-
kor  ezzel  elkészült,  szájába  vizet  vett,
beszólt a putriba,  hogy hozzák  ki  a ke-
fét,  s  szépen,  felülrén  lefelé,  sorját tart-
va, egyik kezével  a pihét szedve, a má-
sikkal  végig lekefélte a fényesre kopott
zakót  és   nadrágot.   Miután   Rézi   néni
mindezzel   elkészült,   odébb   állt,   hogy
jól  lássa  a  kisbőgőst,  aki  mindig  meg-
szólalt.   Rézi,   te,   mehetek?   Miután   a
mindig  kócos,  bontott  hajú  asszony  in-
+\ett,  Dada  Jancsi  beszólt  a  putriba  fiá-

JDJDaakdaz,oalndcssz|::űk,sE8,gá,sa.?eő;gí#etkkÉei

elindult  a  városba,  egészen  az  alvégre,
ahol   az   egyik   kocsmában   muzsikált.
Rátarti  cigány   volt,   adott  magára,  bár
szi`ve  mélyén  érezte,  hogy  ő  nem  igazi
úri  cigány,  hiszen  az  első  bandabeliek,
Horváth  Gyula  híres,   még  az  alma-
nachban  is jegyzett pn'más és  a zenekar
tagjai nemigen váltottak vele szót. Dada
Jancsi  olyan  ember  volt,  aki  bi'zott ma-
gában,  noha jól  tudta,  hogy  ő  csak  ak-
kor   bőgőzhet   Horváth   Gyula   bátyám
bandájába,   ha   meghi'vják.   Titkon   re-
ménykedett,    eljön    egyszer    az    ideje,
ainikor Gyula bácsi  a zenekarba hívja.

A  harmincas   évek   békebeli   világá-
ban,   de   még   emlékezetem   szerint   a
negyvenes  évek  elején   is  egy-egy  je-
lentősebb,  tehetősebb  alföldi  városban,
igy Törökszentmiklóson is, legalább öt-

Úat  étterem,  kávéház,  kaszinó,  kocsma

volt,  amelyekben  kora  délutántól  haj-
nal  kettőig  szólt  a  magyar  nóta,  dizö-
zök  szórakoztatták  a  vendégeket.  Ter-
mészetes,  hogy  a  legelőkelíbb  üzletei-
be  a  legkiválóbb  zenekarokat  szerződ-
tették.   Sudiknál   esténként  gyönyörű,
verbunkossal,   palotással,   majd   a   ma-
gyar   hallgatókból    álló    nótacsokonal
Horváth  Gyula  állt  a  zenekar  élén.  Az
Úri Kaszinóban a finom, lágy muzsikát
szolgáltató  Ökrös  Jóska  és  zenekara
játszott.   Lenn   a   község   széleken,   a
kocsmában   a   kisebb   romák,   a   kottát
nem    ismerő,   a   virtuozitásban   és   az
improvizációban gyengébbek, a paraszt
muzsikusok keresték a mindennapit.

Régen  szokás  volt  a  városokban,  ha
zárórát csináltak a kávéházakban, étter-
mekben,  kocsmákban,  akkor még  min-
dig   akadt   egy   kisebb   étterem,   ahol
összejöttek  a  romák.  Törökszentmikló-
son   a   Csisznyikóhoz   közeli    kocsma
szolgált   erre   a  célra.   Itt  gyülekeztek,
osztozkodtak (pénzosztásról van szó), s
megittak   még   valamit,   mielőtt   haza-
mentek.  Sokszor  előkerült  néhány  po-
hár targyi elfogyasztása után a tokból a
hegedű  is.   Helyben   volt   a  Schunda,
cimbalmos   mindig   akadt,   virtuskodó
pri`más,   kontra   brácsás,   klarinétos   és
bőgős  is.  S  el-elhangzott  olykor  ilyen
hajnalokon,  hogy öcsém ezt a hallgatót
ki'sérd meg. Ehhez a hanghoz mit fogsz
a  kisbőgőn,  mit húz  hozzá  a  kontrás,  a
brácsos,  s  csak  úgy  röpködtek  a  leve-
gőben  a  szűki'tett,  bővített  akkordok,  a
gisz,  há  dé  ef,  a  cisz  é  gé  bé,  a  c  esz
fisz  á  é  -  s  a  többiek.  Tokot  csak  az
bontott,   aki   biztos   volt   a   dolgában,
hogy  nem  szólják le.

Így  került  az  egyik,  alkalmilag  haj-
nalban     összeverbuválódott     bandába
Dada Jancsi,  a kisbőgős.  Az öreg Gyu-
la bácsi,  a pri`más nem  ment bele ezek-
be  a  muzsikálásokba,  noha  nyitott  volt
a füle,  s  ha  olyat  hallott,  azt  meghívta
zenekarába,  annak  ott  volt  a  helye  az
első  bandába.  Ott  ült  mogorván,  spic-
cesen  a  sarokban,  s  hallgatta  az  egyik
fiatal   pri`más   virtuóz  muzsikálását.   A
cimbalmos  baloldalán  Dada  Jancsi  ült,
előtte   megfeketedve   a   kisbőgő.   Aki
nem    muzsikált   vele,    az    nem   tudta,
hogy  Dada Jancsinak  van egy  szokása.
Bizonyos  hangzásoknál  nyögésével  kí-
sérte a hallgatót vagy éppen a csárdást.

Ez történt most is. A romák felfigyel-
tek.  Dik  mán.  Halljátok,  hogy  nyög  ez
a  cigány.   Egyik-másik  halkan   kunco-
gott is, vigyázva, nehogy észrevegye és
megsértődjön.  Amikor  a  fiatal  virtuóz
prímással   végig   kisbőgőzte   a   túr,   az
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öreg  Horváth  Gyulg  megszólalt  a  sa-
rokban:  -Öcsém!  En  most  hallottalak
téged először csellózni. Nem is gondol-
tam   volna.   Holnap  délután  öt  órakor
várlak a Sudiknál. -Ezután  azöreg hi'-
res pri`más elbúcsúzott.

Dada Jancsi  meg  ott  maradt  a többi-
ekkel,   a   boldogságával   és   beteljesült
álmával. Bekerült Törökszentmiklós el-
ső  bandájába,  együtt  muzsikálhatott  a
legjelesebb rajoknak Sudiknál, Horváth
Gyula pri'más  zenekarában.

Farkas Kálmán

„NEM„
Tudtam,  hogy  nemet  fog  monda-

ni, s tudtam, hogy akkor én  is nemet
fogok  mondani.  Megtörtént.  Hideg
december    este    volt,    fújt    a    szél.
Könnyeimet  hullajtva  léptem  ki  az
épületbífl.

Nem tudtam, mi tévő legyek, mer-
re  menjek.  Elindultam  hát  amerre  a
lábam   vitt.   Ez  a   nap   olyan   furcsa
volt,  de  mégis  olyan,  mint  a  többi.
Rájöttem  valamire,  valami  igen fon-
tos  dologra,  ha  léteznek  egyáltalán
fontos   dolgok   az   életben.   Mindig
féltem  a „fontosnak vélt dolgoktól",
inkább  nem  is  gondoltam  rájuk.  Az
arcom  megdermedt  a  hideg  széltől,
nem bi'rtam mozgatni. Mentem előre
az  ismeretlenbe,  célomul  a céltalan-
ságot   választva.   0lyan   sok  elérhe-
tetlen  dolog  volt  az  életben,  amely-
ről  álmodtam,  szinte  mindenről  le-
mondtam,  rólad   azonban   nem   tud-
tam,  és  nem  is  akartam.  Szükségem
volt  a fájdalomra,  hogy  ezt elmond-
hassam,  szükségem volt rá!

Néha    megálltam,    lehunytam    a
szemem,  és  kitátottam  a  számat: jól
esett,  hogy  a hideg  szél  beáramlik  a
számba,  s  kiszárítja  torkomat.   Ab-
ban bíztam, hogy e testi fájdalom el-
vonja a figyelmemet sebzett szívem-
ről.  De  nem  ez  történt.  Még jobban
belém hasi'tott a csalódás.

Üres   lett   a   szívem,   mert   téged
senki   nem  pótolhat,   hisz  Te   voltál
velem  mindig, Te  neveltél engem.

Szeretlek,   s   tudom,   hogy   Te   is
szeretsz,  talán  ezért  van  remény  ar-
ra,  hogy  újra  kezdjünk  mindent.  A
világon    tífled    kaptam    a    legtöbb
gyöngédséget,  szeretetet,  és  én  mit
nyújtottam? sokszor  vagyok  rossz, s
ilyenkor szi'vedig  sértelek.

Tudom,     hogy     az    érzelmekkel
hadilábon    állok,    és    sokszor    nem
mutatom   ki,   mit  jelentesz   nekem,
de  most  elmondom:   szeretlek,  sze-
retlek !

Zsuzsi
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Farkas Kálmán

Holdfényben  szikrázott,  villódzott  a
csillámló    hózuhatag.    Végeláthatatlan
fehér paplanná duzzadt.  Tetején  csilla-

gok  vibráltak,  s  verték  vissza  a  hold-
fényt.  Fejemben  a  szán  lovainak  csen-

gői   váltott   ütemben   zenéltek,   bakan-
csom   talpa   alatt   nyikorgott   a   hó,   s
amint   tovaléptem    bele-belerugtam    a
hómezíbe,   s   élveztem,   amint   szállt,
egyre  csak   szállt,   mint  valami   finom
csillogó  por  a  levegőben.   0lyan  cso-
dás-varázslatos   téli   estére   azóta   sem
emlékszem. Lehettem talán  tizenhárom
esztendős. Anyám mellett bandukoltam
a   hópaplanban   Bocskai-féle   zsinóros
télikabátomban.    Erzsébet   napra   siet-
tünk  az  alvégre,  a  Mária-kongregációs
asszonyok     összejövetelére.     Anyám,
Ökrös  Mari  vitt,  cipelt  magával  muto-

gatni,  dicsekedni,  büszkélkedni  velem,
hogy  az  ő fiából  úri  embert fog  nevel-
ni,  ha belepusztul  is.  S  majd ő megmu-
tatja,  nem  számi't,  hogy  valaki  cigány,
becsületes  ]egyen.

Különösen  az  ilyen  nagy  női  névna-

pokon   szerettem   anyámmal   menni   a
gádzso   házakhoz,   az  ő  "jóasszonyai-
hoz",  akikhez járt,  akiknek  mosott,  va-
salt.  Sütöttek,  főztek,  s még pakoltak is
nekünk.  Így  történt ez azon  az emléke-
zetes  Erzsébet  napon  is.  Anyámat  már
várták.  Roskadásig  volt  ten'tve  az  asz-
tal.   Finom,   illatozó   sültekkel,   rántott
hússal, süteményekkel, butellába töltött
borral.  Valamennyien  külön-külön  kö-
szöntötték  a  ház  Erzsébet  gazdaasszo-
nyát, belekóstoltak a pohárba,  haraptak
valamicskét,  s  aztán  szállt  az  ének  ha-
misan  is, elnyújtva is a hangokat, egyik
zsoltárt  követte  a  másik,  s  nem  fárad-
tak bele.  Kifogyhatatlanok voltak, mert
ha   Kulcsár   Erzsi    néni    kifogyott   az
énekbé;l,  követte a másik, a harmadik...
Órákig  tartott  az  ájtatosság,  az  Erzsé-
bet- esti  hálaadás. Engem odaültettek a
szoba  sarkába,  s  elláttak  étellel-itallal.
Hosszú   ideig   eltűnődtem   ezeknek   az
öregasszonyoknak     az     ájtatosságain,
egymás  köszöntőin,  meg  csodáltam  is
őket,  irigykedve egymás szeretetük mi-
att.  Csak  olyankor  mosolyogtam  vagy
kuncogtam,   amikor  egyik-másik   egy-
házi  éneket  hamisan  kezdtek  el,  s  alig
találtak rá az  igazi  hangra.
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Holdfénybe úszó  kora este  indultunk
a   Csisznyikóból,   a   törökszentmiklósi
cigány    városból,    s   ugyancsak   hold-
fénytól kisért öreg éjszaka volt, amikor
a  katolikus  alvégről  elindultunk  meg-

pakolva  hazafelé.  Mert  azt  mondanom
sem`kellene  tán,  hogy  Ökrös  Mari  fe-
hér bat:xujába a Mária-kongregáció  ve-
zetője, Efzsi  néni már előre belerejtette
a frissen  vágott karácsonyi disznóságo-
kat,   finomságokat.   Egy   kis   kolbászt,
oldalast,   szalonnát,   tepertőt,   darabka
sonkát, ezt-azt.

Cipelte anyám a kincset fáradhatatla-
nul.   Nem   engedte,   hogy   segítsek.   A
hosszú,  lapos nagyfalu  végén laktunk a
Kígyó utcában.  Kétszer, ha pihent csu-

pán,  amikor  holtfáradtan  benyitottunk
a pislákoló  házba.

Nővérem,    Annuska    sietett    anyám
válláról  leemelni a batyut. Férje a fron-
ton  volt,  legutoljára  a  brijanszki  erdő-
ből  kapott tóle zöld tábori  levelet,  s azt
írta,  lehet,  hogy  Karácsonyra  haza  en-

gedik,   mert   vitézségéért   megkapta   a
Kisezüstöt.  Unokaöcsém,  Tibike  gyor-
san  felpattant  az  ágyból, Rózsika  is  ki-
dörzsölte  szeméből   az  álmot,  s  nagy-
nagy csodálkozással  álltuk körül  a pet-
ró]eumlámpa fényében kibomló batyut.

Csillogott a szemük.  Arra gondoltak,
amire    én.    Mégis    csak    lesz    Kará-
csonyunk.   Kerül  az  asztalra  töltöttká-

poszta, bodag, egy  kis mákos kalács is.
Ha jól beosztjuk, mondta anyám, akkor
nem  éhezünk.  0  persze  számi`tott  arra
is,  hogy  még  Szekereséktől  is  kap
kis   kóstolót,   ahová   rendszeresen
mosni-vasalni.   Boldogok   voltunk.
anyám jól  számított.  Nem  voltak hálát-
lanok     munkájáért    Szekeresék     sem.
Nyugodtabban  készültünk  az  ünnepre.
Egy  kis  tüzelő  mindig  került  valahon-
nan, úgy hogy a szoba közepén álló ke-

Letndviagská:yy?:rí:::ted3::Leg::.ztT:fL`
Ólomlábon jártak  a  napok.  Annuska,  a
nővérem   emésztette   magát,   már-már
beletébolyodott  a  hosszú  várakozásba.
Állandóan  Jóska  bácsit,  a  postást  leste
az  ablak  mögül,  mikor tűnik  fel  alakja
a gledi'csia bokrok  mögül,  s  belenyúl-e
a nagytáskába?

Karácsony   hetében  jártunk.   Megér-
kezett  a  hír.  Érkezik  sógorom  a  front-
ról.  A polgári  iskola  harmadikosa  vol-
tam.  Ott  ült  borostás  arccal,  soványan,
Tibike  is,  Rózsika  is  rácsimpazkodva,
lábait forró  vi'zben  áztatva a kerek vas-
kályha    mellett.    Annuska    si`rt.    Csak
ennyit mondott:  megjött sógorod.  Ölel-
tük,  csókoltuk  egymást  és  si`rtunk...si`r-
tunk.   Elsőként   a  bajonettjével   ismer-
kedtem,  s  megmutatta  az  aranykopej-
kát. Azóta sem láttam olyant.                L

És   másnap   Tibor   sógorom   csodát
művelt.  Ott  a  szemünk  előtt.  Elmozdí-
totta  a  helyéról   az  éjjeli   szekrényt,   a
bajonettjével    megkopogtatta    néhány
helyen  a vályogfalat,  s ahol  úgy hallot-
ta,  kong,  ott  megbontotta.  És  kieinelte
a sártéglát.  Azt hittük üres. Ő benyúlt, s
egymás  után  markolta  ki   a  kezével   a
csillogó  pengőket.  Ámultunk  a  csodál-
kozástól.  Azt  már  nem  tudom,  mennyi

pénzt  rejthetett  oda,  és  mikor,  de  arra
emlékszem,  hogy  szent  estén  igazi  fe-
nyőfánk  volt,  melyet  a  középső  ablak
előtt    álló    asztalra   helyezett   el,    s    a
mennyezetig  ért.  És  voit  rajta  csiiiag-
szoró  is,  meg  igazi  gyertya  is.  És  eiő-
ször kaptunk a Jézuskától  ajándékot  is.

Karácsony   másnapján   vissza  kellett
menni  a fi-ontra.                                         L,
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Karácsonyi gondola+ok
Boldogok a lelki sz;egények:

mert övék a mennyeknek
országa''

Igy  karácsony  közeledtével  az em-
ber  valami  szépet, jót,  meghatót  sze-
retne   i'rni.   Valamit,   ami   méltán   ki-

emeli  a  szeretet  ünnepét.  Igy  jött  az
ötlet,   hogy   a  gyerekeket   kérdezzük
meg, hogyan várják a Mikulást, a Ka-
rácsonyt.  Noha biztos  vagyok benne,

hogy ők csillogó szemekkel beszéltek

(A foió nein a  ciklcben szereplő
kisf iúról kész,ült)

volna az egymás között hetek  óta tit-
kon  tárgyalt témákról, ez mégsem  si-
került. Azt sajnos csak sejteni tudom,
hogy  a  szülők  miért  álltak  bizalmat-
lankodva  az  ajtóban,  mert  igazi  vá-
laszt nem kaptam senkitól. Tisztelet a
kivételnek,  annak  az  egy-két  család-
nak, akik megengedték, hogy kérdez-
zek`€yermekeiktol. Most mégsem er-
réfl  az egy-két családról  i'mék,  hanem
anól  a  Valakiről  aki  egy  sötét  lakás
ablakát)an  állt.  Arról  a  kisfiúról,  aki-

nek  soványka  teste  nem  a  félelem-
től,     bizalmatlanságtól     reszketett,
hanem   egy   olyan   valamitól,   ami
születése óta befészkelte magát tes-
tébe.

Kérdéseimre  egyszavas  válaszo-
kat adott, és azt, hogy  az ajándéko-
kat  nem  a  Mikulás  hozza,  az  csak
édesanyja      pénztárcájától      függ,
olyan    illúzióromboló   ridegséggel
tudta,  mintha legalább negyven ke-
mény  év   lenne  a  háta  mögött.   A
kezében  lévő cicák jelentik számá-
ra  a közösséget,  akiket  megdorgál-
hat,   szerethet  és   akiknek   megbo-
csájthat.   Édesanyja   a   kopott   ajtó
mellett  állva  mondogatta  szomorú
szemekkel:  -Úgysem  tud  vele  be-
szélgetni.

Ez  valóban  igaz  volt.  Nem  ren-
delkezem   ugyan   Óriási   pszicholó-

giai ösztönnel, a mozdulataiból azon-
ban kiderült: lelke már nem gyermeki
és  talán  soha nem  is  volt az.  A sötét-
ség,  amibe beburkolózik szoba-kony-
hás  lakásukban,  csak az az övé.  Nem
engedi   senkinek,   hogy   háborgassa.
Csak néz kifelé a szürke tájra és talán
mesebeli  álmokat szövöget.

A  rideg  valóság  annyira  kegyetle-
nül  él  picinyke  szi'vében,  hogy  nem-
csak a Mikulásban,  de a nyári  napsu-

gárban,   az   örömöt   hozó   tavaszban
sem hisz már.  A karácsony  este azért
mégis  csak  a  szeretet  ünnepe  marad,
s  ha  tudja  is,   hogy   az  ajándékokat
édesanyja a kevéske családipótlékból
fizette  ki,  mégis  érzi,  ez  az este  más.
Valahogy  melegebb  a  ház,  valahogy
nem olyan szürke az ég és a csillagok
úgy játszadoznak  vele,  hogy  muszáj

gyermeknek   ]ennie   ezen   az   estén.
Karácsony  estén,  a szeretet ünnepén.

Én  igazán  szerettem  voina  vaiami
felhőtlenül  boldog  gyermekközpontú

gondolatot   írni,   de   a   körülmények
mindig  beleszólnak  a  tervünkbe.  Vi-
szont,  ha  arra  a  pillanatra  gondolok,
amikor   ez   a   gyermek   boldogságot
érez   a   szi`vében,    azt   hiszem   felér
mindezzel,   amit  oldalakon  keresztül
a szeretetről  i`rhatnék.

Lilla

Álmaimban sok homályos kép je-
lenik    meg   előttem,    amely   olyan
élethű,  hogy  szinte  már  fáj.  Az  ut-
cák  kihaltak,  de  valami   zaj   mégis
mindig   hallatszik.   Benn   a   meleg
szobában ülünk mi emberek, és arra
nem gondolunk, hogy azokkal, akik
kinn  vannak az utcán,  mi  történik.

A hideg  téli  estéken  hány  hajlék-
talan   ember   veszi'ti   el   életét,   akik
melegségre,      szeretetre,      családra
vágynak. De ez az ő számukra szin-

te      lehetetlen,      mert
még     saját     magukat
sem    tudják    eltartani.
Abból      élnek,      amit
összekéregetnek, és  az

bizony    nagyon    kevés.    Van    úgy,
hogy  egész  nap  nem  esznek  sem-
mit.  De azért vannak még jó embe-
rek a földön, és ha tudnak segi'tenek
rajtuk,  vagy  egy  kis  pénzzel,  vagy

pedig élelemmel.
Elment mellettem egy öreg bácsi-

ka,  kezében  borosüveggel.  A  ruhá-
zatán  látszik,  hogy  ő is  hajléktalan,
szegény.  A cipője  lukas,  a nadrágja
foltos,  felső testén  nincs  kabát,  egy

pulóver védi a hideg széltől -hótól.

Sűrűn   látom   őt,   és   mindig   össze-
szorul  a  gyomrom,  mikor  arra gon-
dolok,  hogy  lehetne  rajtuk  segi'teni,
legalább annyiban, hogy az éjszakát
meleg helyen töltsék és  egyenek.  A
hideg  télben  megfagynak  az  utcán.
Az  iskolában  azt  tani'tják,  hogy  az
ember  a  legokosabb  élőlény,  ő  tud

gondolkodni.  Akkor  miért  nem  se-
gít rajtuk  senki?!

Hiszen az életben jobb adni,  mint
kapni.   A  közmondás   is   i`gy  tartja.
Ők  is  emberek,  nekjk  is  vannak  ér-
zéseik,  mint minden ember ők is  vi-
dámságra,       szeretetre,       otthonra
vágynak.

Rácz Zsuzsanna
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A LETTORSZAGI ROMAK
Ebben  a cikkben  nem  csupán  a  lett-

országi   romák   (cigányok)   történetét,
hanem mai helyzetüket és gondjaikat is
érinteni    szeretném.    Romákról    szóló
anyagok  gyújtése  közben  gyakran  -ta-
lálkoztam  hitetlenséggel  és  szkepticiz-
mussal  maguk  a  romák  részérol,  úgy-
mint  mások  részéról  is,  ami  a  nép  fi-
gyelmének   a   romák   helyzetére   és   a
más  kisebbségekhez  képest  sajnálatos
sorsukra való irányítását illeti. A romák
egy része azt hiszi, hogy mindig is léte-
zett  egy  „speciális"  viszonyulás  a  ro-
mákhoz,   hogy  ezt  lehetetlen  megvál-
toztatni, és hogy értelmetlen dolog pró-
bálni megmagyarázi és tükrözni Lettor-
szág romáinak életét és gondjait.

Többszázados  mellőzés járult hozzá,
hogy  magukat  elszigeteljék  a  társada-
lom többi  részétíl, és hogy bizalmatla-
nul  tekintsenek a kívülállókra.

A lettországi romák
története

Hogy  megtörjük a romákkal kapcso-
latos talány auráját és a velejáró sztere-
otípiákat,   hagy   idézzek   néhány   tényt
Lettország  romáinak  történetéből.  Bár
több   évet   említenek,   mint   a   romák
Lettországba   érkezésének   időpontját,
fogadjuk el  Janis Neilands, Ventspils-
ben  élő  roma  aktivista  álláspontját.  A
romák   történetének   áttekintésében,   ő
úgy  véli,  hogy  először  1418-ban  érke-
zett egy nagyobb roma csoport Rigába.
Ugyanakkor  Neilands   meggyőződése,
hogy a romák elődei Lengyelországból
érkeztek  Courlandba.  Ezt  a  Courland
vidéki     romák     nyelvében     felelhető
nagyszámú  lengyel  eredetű  szó  sugall-

ja.  A  romák  megtartották  emberemlé-
kezet  előtti   időkbíl  származó  hagyo-
mányos  foglalkozásaikat  és  mestersé-
geiket - 1ókereskedők és kovácsok,  ze-
nészek,   táncosok  és   énekesek   voltak.
Ezek  a  kötelékek,  melyek  még  lndiá-
ban alakultak ki a kasztrendszer idején,
máig megmaradtak.

A 11.  Világháború jelentős  változáso-
kat  hozott  a  lettországi  romák  életébe.
Hivatalos adatok szerint 1935-ben 3800
roma élt Lettországban. Margeris Ves-
termanis  történész  arra  a  következte-
tésre jutott,  hogy  mintegy  2000  roma
esett  a  Holocaust  áldozatául  a  fasiszta
terror idején.

A romák  kulturális  ébredésének  első

jele  a  Roma  Kulturális  Társaság  meg-
alakítása   volt,   Talsi   városában,    1990
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április  9-én.  A  lettországi  romák  szá-
mos  kulturális  rendezvényt  szerveztek
1990 elején. Ezzel szemben, mára a ro-
ma aktivizmus megcsappant, és csupán
néhány  lelkes  egyén  tartja  a kapcsola-
tot a más országokban élő romákkal és
vesz  részt  azok  nemzetközi  találkozó-
in.

``Adatok a lettországi
``      romákról

Az  1994-es  év  elején  7344  roma  élt
Lettországban,     a     lakosság     O,3%-a.
Ugyanakkor,  a rigai roma közösség el-
nöke,  Sando  Rudevics  szerint  a  roma
lakosság    nemhivatalos    száma    15000
körül  lehet.  A Polgári  és  Bevándorlási
Hivatal   1995.   márciusi   adatai,   az  ál-
1ampolgárságra hivatkozva,  csökkentik
a  roma  lakosság  számát.  Ezen  adatok
szerint  6794,  azaz  a  nyilvántartott  ro-
mák  89,21   %-a  lett  állampolgár.  Ez  a
harmadik   legnagyobb    a   nemzetiségi
csoportok között.  Csupán  822  nyilván-
tartott  roma  nem  Lettország  állampol-
gára.  Az  l989-es  népszámlálás  szerint
5968,  azaz  a  7044  nyilvántartott  roma
88,1   %-a  beszélte   anyanyelvét  abban
az  évben,  míg  62,5  %-uk  nyilatkozta,
hogy  ír és olvas lettül.

A lettországi  romák négy  nyelvjárást
beszélnek,  de a courland-i  az uralkodó,
mivel  a  lettországi  romák  nagy  része
azon  a  vidéken  él.  A  vendspilsi  roma
kulturális  egyesület  elnöke,  Janis  Nei-
lands  szerint,  amikor  a különböző me-

gyékben  élő  romák  találkoznak,   nem
jelent gondot egymás megértése.  Ezzel
szemben  a romáknak  nincsen  saját  he-
1yesírásuk,   így   az   egyes   megyékben
élék;kkülönbözőhelyesi'rásthasználnak.

Különböző     demográfiai      mutatók
(születés  és  elhalálozás)  állnak  rendel-
kezésünkre  a  romákat  illetően.   1992-
ben  182 roma gyerek született, és csak
62  roma  halálozott  el.  Ez  azt  jelenti,
hogy a népességnövekedés  125 volt,  az
egyetlen  pozitív  érték  minden  népcso-

port   közül   Lettországban.   Lettország
nagyvárosaiban  a roma lakosság száma
a    következőképpen    alakul:    Riga   -
1236, Daugavpils -380, Jelgava -789,
Jürmala  -  344,  Liepaja  -  32  és  Vent-
spils  -   1062.  Lettország  nagyvárosain
kívül  a  romák  nagyobb  számban  Talsi
(524),  Tukums  (475),  és Kuldiga (224)
megyékben élnek. Ezek szerint kitűnik,

hogy   a  lettországi   romák  nagy   része
Courlandban él.

Az  1993/94-es  tanévben  iskolába já-
ró roma gyerekek száma a Közoktatási
és Tudományos Minisztérium lnformá-
ciós  Központjának  anyagaiból  tudható
meg.   A  roma  iskolásgyerekek  száma
abban  az évben 617  volt, de a speciális
roma osztályok létszáma csak 29. Ezért
a  roma  gyerekeknek  csupán  4,7  %-a
kapott  nevelést  népcsoportjának  nyel-
vén.  Az  1994/95Ús  tanévben  27  gye-
reket oktattak  a ventspilsi  roma iskolá-
ban,   amely   az   egyetlen   ilyen   iskola
egész  Lettországban  és  az  egész  volt
Szovjetunió területén.    `

Roma Társadalmi     L`
Szervezetek

Lettországban
Az első lettországi  szervezet,  amely-

nek  valamilyen   kapcsolata  volt  a  ro-
mákkal  az   193l-ben  alakult  „Romák
Barátai"  társaság  volt.  A csoport alapí-
tója, Janis Leimanis a romák oktatása
terén tevénykedett. Az lgazságügyi Mi-
nisztérium    Nemzetiségügyi    Osztálya
szerint  jelenleg   négy   roma   szervezet
van  Lettországban:  Rigában,  Ralsiban,
Sabileban és Ventspilsben. Nekem a ri-

gai,  tasi  és  ventspilsi  szervezetek  kép-
viselőivel  sikerült  találkoznom.  Mind-
egyikük jelezte, hogy  szervezetük nem
aktív.  Csak  néhány  lelkes  egyén  végzi
a munkát a szervezet nevében. Például,

:eri;áing:mRaufeul:::á:i:,Tíásma:ágz::EL
zat és művészeti iskolát szeretne nyitni,
de  hiányzik  hozzá a  pénz.  A ventspilsi
roma kulturális  szervezet  vezetóje,  Ja-
nis Neilands hosszasan hadakozott tör-
vénykezési    változtatásokért,    amelyek
nagyobb    felelősséget    hán'tanának    a
szülőkre,  hogy   azok  iskolába  küldjék

gyerekeiket.
A roma képviselok  még `durva  köze-

li'tő   adatokkal   sem   tudnak   szolgálni
szervezeti    tagbázisukat   illetően.    Sőt,
mitöbb,  a szervezeteik tevékenységéréfl;fl
sem  tudtak  áttekintő  beszámolót  adni.
Ezzel  szemben Janis Neilands  a romák
történetének  áttekintésében  egy  nagy-
szabású  kulturális  estélyről  tesz  emlí-
tést  1991. március 26-i dátummal, a ri-

gai  Kis  lpartestület  Székházában.   Két
roma  zenész  csoport  lépett  fel  az  etí,

„LUNGO  DROM"      1995. ok+öber-ncNember



Ez a család Ukrajnából jött, az LD segítségét kérte

ünnepély  során.  Lehet,  hogy  a  szerve-
zetek   megerősi`tették  kapcsolataikat   a
roma közösséggel, de úgy látszik, hogy
elvesztették létük okát. Meglehet, hogy
ilyen     szervezetekre     nincs     szükség:
amint   Normunds   Rudevics   megje-
gyezte,   a  romák  képesek  egymásnak
pénzt    kölcsönözni    becsületszóra,    és
ennyi elég.

Gondok
A lettországi romák gondjainak több-

sége hasonló a többi népcsoportéhoz és
az egész lakosságéhoz.  Viszont a mun-
kanélküliség  különösen  súlyos.  Pontos
adatok a romák munkanélküliségét ille-
tően  nem  állnak  rendelkezésünkre,  mi-
vel  az  Állami  Munkaügyi  Szolgálat  a
.-omákat  és  a  többi  kisebb  népcsoport-

Jj;l  együtt a  „más"  kategóriába sorolja.
A rigai Roma Kulturális Társaság elnö-
ke  szerint  a  romák  80%-a  munkanél-
küli.  Ez  viszont  nem jelenti  azt,  hogy
ezek   az   egyének   tétlenek.   Alacsony
képzettségüknél  fogva sokuknak nehéz
munkát találni  és megtartani.

A  romák  alapvető  gondja  a  társada-
lom   diszkriminati'v  magatartása  velük
szemben,     amelyet     minden     általam
megismert   képviselő   kiemelt.   Biruta
Putrasevica,  a  Talsi-i  roma  szervezet
képviselóje   megosztotta    velem    saját
negatív tapasztalatait. Ő lettként felesé-

gül ment egy romához, különösen érzé-
keny    a    romák    elleni    előítéletekkel
szemben.      Keserűséggel      emlékezett
vissza  a  nehéz  és  kellemetlen  pillana-
tokra,  amelyeket családja átélt, és ame-

Sk  gyerekeire  nehezedtek  az  iskolá-

ban,  ahol  a  gyerekek  gyakran  nyiltan
kimondják  a romákra vonatkozó  nega-
tív    sztereotípiákat.    Míg   általában    a

gyerekek a hibásak,  alkalmanként a ta-
nítók is durva szavakkal  illetik a romá-
kat.  Például  a  tanítók  nem  tétováznak
emlékeztetni  a  roma  gyerekeket,  hogy
ne eríltessék jellegzetességeiket a töb-
bi  gyerekre.  Ahhoz,  hogy  elkerülje  a
további  megkülönböztetést,  Putrasevi-
ca asszony útlevelükben ,Lett" nemze-
tiségűnek nyilváníttatta gyerekeit.

Egy   más,  Putrasevica  asszony   által
említett  példa  a  közösség  romák  elleni
negati'v  magatartására  a  lakók  viselke-
dése   volt   egy    háztömbben,    amikor
megtudták,  hogy  az  egyik  lakást  egy
cigány  családnak  utalták  ki.   A  szom-
szédok általában panaszkodnak  a ható-
ságoknak,  és  kérdik,  hogy  miéii  az  ő
épületükben utaltak ki  lakást roma csa-
ládnak.  Néhány  ilyen  tapasztalat  után
az embernek egyenlőtlenségi érzése tá-
mad.  Ez  lehet  az  oka  annak,  hogy  a
romák szégyellik magukat mások előtt.
Putrasevica  asszony  úgy  hiszi,  hogy  a
romákat  arra  kényszerítik,   hogy  gya-
nakvással  tekintsenek  mindenkire,  aki-
vel  kapcsolatba kerülnek.

Miért   létezik   elői'télet   a   romákkal
szemben?    Úgy    tűnik,    hogy    mélyen

gyökerező,  elsősorban  a  sajtó  által  to-
vábbvitt  sztereotípiák  képezik  az  alap-
vető okot. Bár anti-roma sztereoti'piák-
kal   elsősorban   a   mindennapi   életben
találkozunk,  újságcikkek,  hi`rek,  rádió-
és tévétájékoztatók sokkal mélyebb ha-
tással  vannak  a  köztudatra.  Hadd  pil-
lantsunk például  a jelgavai Zemgalesa-
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vize  helyi  újság  néhány  induló  számá-
nak  témájára.  Egy  egész  sorozat  indult
március  31-én  az  „Egy  más  mentalitás
mellettünk"   című  cikkel,  amelyben   a
szerző egy  sor közönséges,  sértő meg-
állapításnak  adott  hangot  a  romákat  il-
letően,   mint   ,,...   tízesével,   százasával
élnek  parazitaként  a  mi  költségünkön.
Nem   dolgoznak,   nem   tanulnak,   nem
szolgálnak a hadseregben  (gyermekko-
ruk  óta  ujjaik  deformálódtak),  de  lop-
nak és csavarognak. Lerombolják a há-
zakat,  amelyeket  még  meg  lehetne ja-
vítani,  terrorizálják a  népet,  zavarják  a
csendet éjszaka...  Az országnak semmi
haszna  sem  származik  belőlük."  A  to-
vábbiakban  a  szerző  intézkedést java-
solt, gettók létesítését, amilyenek Ame-
rikában léteznek a négerek számára.

A   cikk   után   két   tiltakozó   levél   is
megjelent, egy a Romák Országos Tár-
sasága,   a   másik   pedig   a   Lettországi
Társadalmi  Demokratikus  Munkáspárt
részérol.  Nyilván  minden  gondolkodó
személynek  az  ilyen  nézeteket  el  kell
i`télnie. A romákat érintő negatív sztere-
otípiáknak  másik  sajtóbeli  megnyilvá-
nulása  a  bűnözési  krónika,  amely  nem
említi  a  támadó  nemzetiségét,  csak  ha
romáról van szó.  A sajtó gyakran hang-
súlyozza  a  roma  bűnöző  nemzetiségét,
ezáltal   azt  a  benyomást  keltve,   hogy
minden  roma  bűnöző.  Viszont  tömeg-
közlekedési eszközön,  ha egy roma fel-
száll,  önkéntelenül  is  ellenőrizzük  zse-
beiket,  hogy  pénztárcánk  vajon  a  he-
lyén vani...

Nem  mindenki  táplál  negatív  sztere-
oti'piákat a romákat illetően, ám úgytű-
nik,  mintha  egy  ördögi  kör  létezne  a
társadalom romákhoz fűződő kapcsola-
taiban,  és  ez a magatartás  generációról

generációra  szállna.  Bár  adott  a  roma
közösség  magas  beolvadási  foka  a  lett
társadalomba   (vegyes   házasságok   és
lett  nyelvhasználat),  nagyrészt  elszige-
telődtek  a  társadalomtól.  A  tömeg  na-

gyon  keveset  tud  a  romák  életéről  és
hagyományairól,   és   a   régi   mítoszok
még  mindig  élnek.  Mindnyájan  meg-
szoktuk az ördögi  kört,  amelyben  min-
denki a kiosztott szerepet játssza. Nem-
sok jót ígér,  hogy elégedettek vagyunk
a ránk osztott szerepekkel,  különösen a
romák,  akiknek  harcolni  kellene,  hogy
felzárkózzanak  a  gazdaság,  az  oktatás
és a műveltség terén.

Reinis Zobens
(Aki igyekezett megismerni

a romákat.)
Fordította: Borbély László
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A    CIGÁNYSÁG    TÖRTÉNETE    -6.   RÉSZ

1945-től napjainkig:
A 11.  világháború  befejezésével  a  ci-

gány  lakosság,  az  egyéb  népességhez
viszonyi'tva,  több  évszázados  hátrány-
nyal, jelentős  fáziskéséssel  tudott  csak
bekapcsolódni  a  társadalmi  átalakulás
áramlatába.  (Az egyes csoportok jelen-
tősen   magasabb   életkörülményei   ele-
nyészőek a többség gazdasági  és tudati
lemaradásához    képest.    Sajnos,    még
napjainkban is tapasztalható.)

1945-ben   ugyan   megszűnt   minden
hivatalos  hátrányos  megkülönböztetés,
ez  azonban  a  cigányság  nagy  rétegei
számára nem volt érzékelhető. A másik
probléma,   a  cigányok  nagy   része  fel
sem  tudta  fogni  az   1945-ös  változást,
hisz hátrányuk  csökkentésére -  mint  a
többi lakosságnak - nem hoztak dönté-
seket. Egyedül a zenész cigányok érde-
keinek     bizonyos    képviseletére    volt
mód a szakszervezeteken belül.

A cigány  lakosság  zöme  -  mint  va-
gyonszerzési lehetőségbíl - kimaradt a
földosztásból. Ezzel ellentétben a váro-
si  fejlődő  ipar  tömegesen  szippantotta
fel   a   vidéken   élő,   szakképzetlen   ci-
gányságot,  széles  skálán  ki'nálva  az  el-
helyezkedési  lehetőségeket.

A   kormány    1957-ben   létrehozta   a
Magyarországi     Cigányok     Kulturális
Szövetségét,  melynek  feladata  a  beis-
kolázás, lakásviszonyok megteremtésé-
nek   elősegítése,   az   előítéletek   meg-
szüntetése   lett   volna.   Később,    1961-
ben    megszüntették,    s    feladatköre    a
Kulturális    Minisztérium    hatáskörébe
került.

Az  MSZMP  KB  Politikai  Bizottsá-
gának    1961.    június    20-i    határozata
mégis fordulópontot jelentett. A cigány
lakosság  társadalmi  elmaradottságának
felszámolása  társadalmi  kérdésnek  ne-
veződött.  Ekkor  kb.  200  000  fő  a  ci-
gány  lakosság  száma,  30  %-a  beillesz-
kedett,   30%-a   beilleszkedésben   lévő,
40  %-a be  nem illeszkedett.

A 60-as évektól  felgyorsul  a cigány-
ság   társadalmi   felemelkedésének  üte-
me.  A gépi  nagyipar újabb munkalehe-
tőségeket nyújt, elindul a cigány gyere-
kek  intenzív  beiskolázása,  a  cigányte-
lepek felszámolása.

1968-ban  létrejön  a  Minisztertanács
Hivatala   mellett   a    cigány    ügyekkel
foglalkozó Tárcaközi  Koordinációs Bi-
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zottság, mely elindítja a lényegesen na-
gyobb  lehetőségeket.   1965-75   között
több  mint   13  0m  család  költözött  új
vagy  jobb  lakásba  és  5500  család  ka-
pott  átmeneti   lakást.   Igaz,   a   lakások
minősége   kívánnivalőt   hagyott   maga
után.

ve;z,aQé`:;áávye§;3:mneakgeyko3:]s]#áuz,á:::
szinte   minden  gyermek  beiskolázásra
kerül.   1985-re  a  8.   osztályt  végzettek
aránya  eléri  a  85  %-ot,  s  a  végzettek
85%-a továbbtanul. A nehezedő körül-
mények  hatására  napjaink  szomorú  és
sajnálatos   ténye,   hogy   egyre   inkább
csökken  a továbbtanulók száma.

A   lakásépítési   támogatások   mellett
nagy  mértékben javította  az  életkörül-
ményeket például a GYED, a GYES, a
családi   pótlék,   az   utazási-,   oktatási-,
egészégügyi   kedvezmények,   szociális
segélyek...  A 80-as évekre  a cigány  la-
kosságnak  már  csak  5-6%-a  élt  telepi
körülmények  között.  Ez  óriási  előrelé-

pés  volt.
Közben   elindul   a   cigányértelmiség

kezdeményezésére   az  etnikummá   vá-
lás,   a   hagyományok   ápolása,   kultúra
művelése. A 70-es évek vége felé egyre
több cigány folklórcsoport alakul. Nap-

jainkban több mint 20m működik.
1986-ban újjáalakul a Magyarországi

Cigányok  Kultúrális  Szövetsége.  (Ala-

pi`tó  és  elnökségi  tagja  voltam.)  Mun-
kájának   eredményeként  megjelenik   a
cigány újság a Romano Nyevipe.  (Zala
megye:    1986.   március.   Romanyi   Jag
Cigányklub,  és  1986.  április:  a  Hazafi-
as Népfront Megyei  Bizottsága mellett
működő  Zala  Megyei   Cigány  Tanács
jön  létre  -  klubvezetóje  ill.   elnökhe-
lyettese  voltam.)

1987  februárjában  megalakul  a  Ha-
zafias Népfront Országos Tanácsa mel-
lett   mtfl(ödő   Országos   Cigánytanács.
(mint megyei  küldött tagja voltam.)

Jelenleg  a  cigány  szervezeteket  há-
rom csúcsszervezet a Roma Parlament,
a Roma Kerekasztal és a Cigányok Ér-
dekvédelmi  Szövetsége fogja össze.

Az  1993.  évi  LXXVII.  törvény  lehe-
tőségét   nyújtott  a  romáknak   is   a  ki-
sebbségi önkormányzataik felálli'tására,
melynek  munkája  elé  nagy  bizakodás-
sal   tekintünk.   Habár   a   helyi   önkor-
mányzatok     nehéz     körülményei     és
egyes   helyeken   a   napjainkban   is   élő

előítéletek nem biztosítják működésük-
höz  még   a  legalapvetőbb   feltételeket
Sem.

Nagyot  zuhantak  régebbi  társadalmi
státuszukhoz  képest  a  muzsikusok.  A
legkiválóbbak   kivételével    üzemi    se-

gédmunkások lettek, egykori muzsikál-
tatóikkal  egy  sorban.  A telepek  felszá-
molása és a tömeges  munkába  állás al-
kalmával  a  cigány  férfiak  fgglalkozta-
tottsága  teljes  körűvé  vált.  Altalában  a
legnehezebb,   a   legrosszabbul   fizetett
munka várt rájuk. Belélílük lettek az el-
ső   munkanélküliek,   ha   elohb   váltak
munkaképtelenné,      fiatalon      rokkant
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mányos   cigánymesterségek.   Mint  ke-
reskedők,  a  vállalkozói  jártasságuk  ré-
vén megjelent egy  gazdagodó réteg.

Az  állam sok helyen  volt  képes javí-
tani  a cigányok  helyzetén,  de  a  cigány
közösségek társadalmi-gazdasági fejlő-
désének  dönt,ő  problémáit   nem   tudta
megragadni. Am a rendszerváltás óta, a
tervgazdasági  mechanizmus bukásával,
a veszteséges vállalatok sokasága miatt
nő    a    munkanélküliség.    Sorra-rendre
visszavonásra   kerül   a  Kádár-rendszer
szerény  szociális  juttatásai  is.  -  Ez  a
harmadik  deklasszálódás.   -  Szakkép-
zetlen  munkaerőre nincs  szükség,  sőt a
szakmával   rendelkezők   létfenntartása
is  bizonytalan.  A  munkanélküli  embe-
rek  erkölcsileg  széthullanak.  Ez  a  kér-
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de legmélyebben  a cigányságot súlytja.
Nekik  nincsenek  tartalékaik.  /A  mun-
kanélküli   cigányok   a   magyarországi
munkanélküliek  egyharmadát  teszi  ki.
Míg  a cigány lakosság  aránya az össz-
lakossághoz  10%.

Az  ún.  cigány  kérdés  nem  annyira  a
cigányok  belső  problémája,  a  megkü-
lönböztetésük   ellenére   is   magyarnak
tartják  magukat.  Az egységes  társadal-
mi  gazdasági-politikai   összhang  pozi-
ti'v   kibontakozása,   a   feszültség   csök-
kentése mégis elsődlegesen  magyar ér-
dek.  Tagadhatatlan,  hogy  a  cigányság-
nak  is  vannak  kulturális  hagyományai,
művészeti    értékei.    Ezt    ápolni    kell!
Nem  veszhet  el,  mint  az  INKA-kultú-
ra!  A társadalmunk a magyar kultúra és
a   kisebbségi   kultúrák   ápolásával   L,
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remtheti  meg  a  szi`nes,  multikulturális
társadalmat.  Az  első  három  úttörő  ci-

gány   értelmiségi:   CholiiDaróczi   Jó-
zsef,  Lakatos  Menyhért  és  Péli  Ta-
más.

Az azonosságok melletti
"másság"

Ahhoz,  hogy  a  másságot  fel  tudjuk
tárni,  végig kell kisérni egy cigány em-
ber  életét.  A  gyökerek  még  napjaink-
ban is erősek, de nem általánosak.

A cigány  családon  és  foleg  a cigány
.közösségeken  belül  a  fiúk,  lányok  ne-ü lése,   megítélése   7-8   éves   korukig
azonos. A szülok elfoglaltsága miatt az
otthoni   munkavégzés   a   gyemekekre
hárul. A lányok korán megismerkednek
a   háztartásvezetéssel   kapcsolatos   fel-
adatokkal, míg a fiúk a ház körüli teen-
dőket   látják  el.   A  lányok   már   14-15
éves  korukban  férjhez  mennek,  a  fiúk
16-17 éves korukban megnősülnek.

A párválasztás  kizárólag  a  szülő jo-
ga.  (Ez kezd eltűnni.) Egy-egy  találko-
zás  alkalmával   (vásár,  búcsú,  lakoda-
lom)  a  szülők  érdeklődnek,  kinek  van
eladó lánya. Az „üzlet", a fiatalok tudta
nélkü],  máris  megköttetett,  s  a  részlet-
kérdéseket   megbeszélik.    (leánykérés,
házasságkötési        ceremónia,        hozo-
mány...)

Ez a szokás, a külső szemlélő számá-
ra,   idegennek   tűnik.   Az   ilyen   fajta

Sny, még a cigány közösségek 60 %-

ban,   nem  alakult  ki.   Ennek  indoka  a
mély hagyománytisztelés, a fiatalok ér-
zelmi  és szellemi fejletlensége a párvá-
lasztással     kapcsolatosan.(Azért     még

gyerekek.)  Cigánymondás:  majd  meg-
szeretik  egymást.  Ha  mégis  kialakul  a
fiatalok  között  a  szerelem,  és  a  szülők
ellenzik,  akkor még a mai  napig  is él  a
szöktetés.  A gyermek  születése  viszont
meghozza a kibékülést.

Ma   már  a   legtöbb   házasság   anya-
könywezető  előtt  történik,  s  csak  ke-
vesen     élnek    élettársi     kapcsolatban.

(Napjainkban csak Osztojkán Béla es-
küvóje  ismeretes,  ahol  Choli  Daróczi
JÓzsef  töltötte  be  a  vajda  szerepét.)  A
lakodalmat    hosszú    előkészület   előzi
meg.   A   vendégsereg   -   férfiak,   nők
egyaránt  -  felrakják  az  összes  arany
ékszerüket,  kiöltöznek,  nyugati  autóik-
kal  igazi  látványosság.  Nagy  a „gizda-
ság",   büszkélkedés,   nagyzolás,   mely-
nek sokszor nincs meg az anyagi hátte-
re.

A fiatalasszony  fejét  bekötik.  A asz-
szony  jele  a  kendő,  már  csak  az  idő-
sebb  korosztálynál  használatos.  A  há-
zastársi  hűséget  nagyon  szigorúan  vet-
ték.  A Romani  Kris  (Cigány  Törvény)
szerint a házasságtörő asszonyt kitiltot-
ták  a törzsbíl,  haját  levágták,  vagy  az
orra leharapva ]ett.  A feleség, az utcán,
a  férje   után   megy,   kezét   nem   fogja.
Társaságban  a  férje  igazát  bizonyi'tja,
viszont otthon ő az úr.
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A szülésben magukra vol-
tak  utalva -  ma  már  kórhá-
zakban  szülnek.  Az  apa,  az
újszülött   egészségére   min-
denkinek   fizet,   meghívását
nem  illik  visszauta§i'tani.  (A
művi  vetélést nem  szeretik.)
A kórházból hazaérve a cse-
csemőt az ősi  szokások sze-
rint   nevelik.    A   csecsemő,
amikor éhes,  sír,  enni  adnak
neki.  A gyermek  addig  szo-
pik,  amíg  anyatej  van.  Nem
ritka, hogy 34 éves korig.

A  cigányok  gyermekeiket
nagyon  szeretik,  szinte  ma-
jomszeretettel.    A   gyeme-
keknek  mindent  megenged-
nek,  ritkán  kapnak  ki.  A ve-
rés  helyett  inkább  a  szidást
alkalmazzák.     A     gyermek
megérzi,  hogy  az  anyai  szi-
dás,  átkozódás  nem  szi'vbéíl
jön,  mert már a másik perc-
ben   ajnározást,   dédelgetést
kap.

A familia  is  kiveszi  részét
a    gyermeknevelésből.    Az

éhes gyermek minden  háznál  kap enni,
viszont   mindenkinek  köteles   szót   fo-

gadni,   az  idősebbeket   tisztelni.   Nagy
az összetartás.

A  gyermek  mindig  ott  van,  ahol  a
felnőttek. Velük dolgozik, iszik, kártyá-
zik, dohányzik,  táncol,  véleményt nyil-
vánít. A gyemekek koraérettek ebból a
szempontból,  s  a cigány  közösségek  is
„kis  felnőtteknek",   gyermekembernek
tartják őket. Nagy  az önbizalmuk.

Minden  megváltozik  körülöttük,   ha
közösségbe -  óvodába,  iskolába  -  ke-
rülnek.  Az  erős  énkép,  a sorozatos  ku-
darcok,  mellőzések  következtében  ki-
alakult   hátrányok   miatt   meginog,   a

gyermeki  lelkivilág  labilissá  válik.  Ki-
alakul  az erős kisebbségérzet.

Mi  az  a  gyemek  életkori  sajátossá-
gaiból  fakadó  másság,  ami  felett a tár-
sadalmi többség elsuhan?

Az európai  társadalom gyermekeinél
4-5   éves   korban   kialakul   a   „miért"
után  a  „dac"-korszak.  E  korszak  lezá-
rulása  után  képesek  csak  befogadni  a
felnőttek elvárásait,  utasi'tásait.

A cigány  gyermekeknél  nincs  „dac"-
korszak.  Hisz  születésüktől  fogva  „mi-
ni"-felnőttként  nevelik  ékíket,  befogadó
képesek. Ezt a tulajdonságot nem hasz-
nálják  fel,  nem  aknázza  ki  a  nevelési-
oktatási  intézmények  pedagógusai.  In-
kább hátránynak tekintik.

(Folytaijuk.)
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Az igazságosság illúziója
Csaknem  általános  és  egyöntetű

vélemény,     hogy     igazságosságról
még   csak   beszélni   sem   érdemes.
Me;rt  végülis  alig  találhatók  meg-
győző példák arra, hogy az igazsá-
gosság   az   él.et   bármely   területén
m€gvcz/o's#/.  Éppen  ennek  az  ellen-
kezójét  érzékelhetjük,  s  ez  az  álla-
pot  szinte  szükségszerűnek  látszik.
Miközben  a  felemás  piacgazdaság
intézményei   kezdenek   kiépülni,   s
ugyanígy  megszilárdulni  a jogálla-
miság   keretei,   szemmel   láthatóan
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ra  távolság  választja  el  egymástól
az alul és felül lévőket, a nyomorba
taszítottakat és  az anyagi javak bir-
toklóit,  az  írástudatlanokat  és  kép-
zetteket,  óhatatlanul  a csodálkozás-
sal   vegyes   felháborodás   lehet  raj-
tunk úná. Hiszen ez a távolság csak
egyre  növekszik.  Társadalmunkban
olyan  zárvány  helyzetek  alakulnak
ki, amelyekbe ha egyszer valaki be-
lekerült  (főként  hátrányos  helyzetű
csoport tagjaként),  képtelen kitömi.
De  bele  lehet-e  nyugodni  mindeb-
be?   Megváltoztathatatlan   társadal-
mi tényről  lenne  szÓ?

Elhatalmasodó

G M:haolykaEsjtav'!:Ö=oU\usnk   Öz
iménti   kérdésre,   semmiképp   sem
feledkezhetünk  meg  arról,  hogy  az
igazságtalanságoknak   kézzelfogha-
tó okai vannak.  Méghozzá olyanok,
melyek    elválaszthatatlanul    össze-
függnek  a  különböző  egyenlőtlen-
ségekkel.     Így     mindenekelőtt    az
anyagi     egyenlőtlenséggel,     amely
önmagában ugyan "természetes" le-
het,  de  nem  olyan  méftékben,  aho-
gyan  napjainkban  megnyilvánul.  S
még  kevésbé  abból  a  szempontból,
ahogyan   az   anyagi  javakhoz   való
hozzáférés   esélytelensége   kifejezi.
Merő tévedés ugyanis azt gondolni,
hogy a gazdagság vagy a vagyonos-
ság  pusztán   a  szakértelemtől  és  a

orgalomtól  függne.  Néhány  eset-

tól  eltekintve  sokkal  inkább  azon,
hogy  ki  mennyire  képes  az  egyre
elhatalmasodó  vadkapitalizmus  tör-
vényei  szerint  cselekedni.  Attól  is
függetlenül, hogy a szólamok szint-
jén  esetleg  szociális  piacgazdaság-
ról 65esz;éLnek. S akinek a jövedelme
a  puszt`a` létf ienntartáshoz  sem  ele-
gendő, ` reménytelenül   kiszolgálta-
tott helyzetén nem képes változiatni.

A nyomor is
emberi állapot

S  ha a jelenlegi  viszonyok között
már-már         megkérdőj elezhetetlen
ténnyé válik, hogy a nyomor is em-
beri  állapot,  az  igazságosság  iránti
igény egyre inkább visszaszorul. Az
illúziója  is  elveszik  annak,  hogy  a
társadalomban   másfajta  értékelvek
működhetnek.  Holott,  hcz cz  v!.szony-
lagos   egyenlőségre   és   igazságos-
ságra   való   törekvés   nem   jelenik
meg,  a  társadalom  menthetetlenül
k€ffé  szczkűcz.  Ennek  meggyőző  bi-
zonyítékait  nap   mint  nap  érzékel-
hetjük.  Az állampolgárok több mint
60  százaléka a létminimum alatt él,
ezen   belül   is   közel   1   millióan   az
anyagi  és  a  szellemi  inség  szintjén.
Ráadásul a valamilyen mértékű biz-
tonságot  és  védettséget  nyújtó  szo-
ciális  intézmények és formák sorra,
rendre  felszámolódnak.  Jól  lehet  a
valódi  piaci  rend  még  ki  sem  ala-
kult,   de   mindent  a  piac  törvényei
szabnak   meg.   A  jóléti   politika   is
legföljebb   hangzatos   jelszavakban
merül  ki,  amelynek  senkisem  hisz.
S  ami ennél is szomorúbb:  a gazda-
sági  folyamatok  hatásai  egyáltalán
nem  az   igazságosság   felismerhető
elvei  szerint oszlanak  meg  a külön-
böző egyének és csoportok szerint.

A kormányzati hatalom
felelőssége

S   ebben  a  kormányzati  hatalom
felelősségét nem  lehet kizárni.  Már
csak azért sem,  mivel a szociállibe-
ralizmus  eszmerendszere  nem  ala-
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kulhat csupán  igazságtalanságokon.
Különösen  nem,  ha figyelembe  ve-
szük,  hogy  a legnagyobb kormány-
zÓ  párt  nevében  is  hordozza a  szo-
cialista  jelzőt.   Más   kérdés,   hogy
egyáltalán  érdemes  e  ezt  megemlí-
teni. Más a látszat és más a valóság.
Mint   ahogyan   eltér   egymástól   a
szándék és  a gyakorlat.  De  ha ez  a
különbség  rögzül,  előbb-utóbb  fel-
színre  tömek  a  szociális  viszonyo-
kat végképp szétziláló konfliktusok.
S  megint  csak  számos jelét  tapasz-
talhatjuk  az  utóbbiaknak  is.   Gon-
doljunk  az  előítéletességre,  a  meg-
bélyegzésre,   a   bizalmatlanságra,   a
bűnbak keresésre, amelynek áldozata
a cigányság. Ha szememyit is fontos
lenne a szociális  igazságosság elve,
akkor  ehhez  gyakorlati  lépések  és
intézkedések is társulnának. Többek
között   az   esélyegyenlőség   megte-
remtése érdekében.  Mert ha tovább
nő az  analfabéták  száma,  ha  a kul-
turális    ismeretszerzés    kimerül    a
giccsfogyasztásban,  s  ha egészében
is   újra   termelődik   a   szegénység
szubkultúrája,     visszafordíthatatlan
folyamatok indulhatnak el.

A szegénység családról
családra száll

Ha kimondjuk, ha nem, az igazsá-
gosság követelése az elszegényedés
megállítására  is  irányul.  Máskülön-
ben a szegénység családról családra
száll.     Gazdasági     jellegzetességei
között máris ott van a munkanélkü-
liség   és   az   alulfoglalkoztatottság.
Mindehhez   kapcsolódóan   az   ala-
csony jövedelmek,  a tartalékok hiá-
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zetességek   között   pedig   a  zsúfolt
otthon,  a  magánélet  lehetetlensége,
anyák  és  gyermekek  támasznélkül
maradása,  a jelennek  élés,  a távlat-
talanság,   a   beletörődés,   stb.   Már-
csak emiatt is kell  hinnünk,  ha nem
is  az igazságosság valóságában, ha-
nem legalább illúziójában.

Dr. Kerékgyártó T. István
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FIGYELJ    A
Beteg  a  szíved,  de  nem  vagy  haj-

landó tudomást venni  róla.  Vajon  mi-
ért?  Mert  szereted  a  munkádat,  a`hi-
vatásodat  -  és  ezen  ki'vül  nem  is  ér-
dekel  más?  Vajon  megéri?  Most  egy
tanulságos  történetet  fogok  ismertet-
ni,  s remélem, az olvasók leszűrik a a
tanulságot  belóle  -  vagy  lehet,  hogy
mé,gsem?

Eva   tanárnő,      köhögési   rohamot
kapott  az  Órán.  30  gyermekszem  fi-

gyelte döbbenten:  rózsás  arca elé tar-
tott  zsebkendője  véres  lett.  Mentőa-
utó hozta be a belgyógyászatra.

„Nem, tüdőbeteg nem lehetek, nem
tani'thatnék,   mindig   részt  vettem   az
orvosi ellenőrzésen" - keringtek gon-
dolatai.    Egyszer    régen,    kilencéves
korában volt véres  a köpete.

Az  orvosi   kikérdezéskor  egyetlen
betegségre  emlékszik  -  amit  akkori-
ban   mondott  az  orvos  -  vitustáhca
volt  (Vitustánc:  főleg  az  arcban  és  a
törzsben   jelentkező   gyors   rángások

jellemezte,  fóleg  gyermekkorban  fel-
lépő  szervi  idegbaj.  -  A  szerk.),  de
szépen  elmúlt.  Azóta  panaszmentes,
kórházba  is  csak  most került először.
A vizsgálat után  aggódva kérdi  az or-
vost,  hogy tani'that-e tovább.

„Különös,  hogy  nem  azt  kérdezte
meg,   amit  általában   szoktak:  tessék
mondani, ez mité;l van...?" -gondolja
az orvos.

- Igen,  azt  hiszem  majd  tani'that -
feleli.

Vizsgálatok következnek.  Rutin  la-
bor:  eltérés  nincs;  EKG:  van  eltérés;
mellkasröntgen:  nagy balpitvar,  meg-
nagyobbodott  jobbkamra,  pangás  je-
lei  mutatkoznak  a  kisvérköri  vénán;
szi'vhangfelvétel:   diastolis   és   kisebb
systolis  zörej  tapasztalható.

Az  orvos  kihívatja  a  kórteremből:
beszélni   szeretne   vele.   Az   ápolónő
közben  kedvesen  biztatja,  hogy nincs
félnivalója, ne nyugtalankodjék addig
sem,  ami'g  megtudja,  miért  hi'vja  az
orvos.   Az  orvos   szobájában   hellyel
ki'nálja  és  elmagyarázza,  hogy  a  szi`-
vében  az  egyik  szájadékon  szűkület
van.   Szi'vkatéteres   vizsgálatra   lenne
szükség,  ezért át fogják  küldeni  abba
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az  intézetbe,  ahol
ezt megfelelő mű-
szerekkel   el   tud-

ják    végezni.    Is-
meri  az  intézetet,

jól     tudja,     hová
kü`|di.  A  szi'vkaté-
terezés ` veszélyte-
lenségéről    és    az
esetleges  szi'vmű-
tétről - mint lehe-
tőségről is beszél-

8et,nek.
Eva       látszólag

megnyugodva   tér
vissza     a     kórte-
rembe, de estefelé
egyre  többet  gon-
dol      aggodalom-
mal  a jövőjére.  A
délutános ápolónő
mindig      rámoso-

SZÍVEDRE!
EI=

lyog,   mikor  bemegy  a  szobájába  -
vajon   miért?  Ezen  nem  kell   sokáig
tűnődnie,  mert  a  nővér  elmondja:  le-
hetséges,  hogy  megoperálják,  de utá-
na vissza kell témie az intézetből ide,
a kórházba.  Mások is  mind visszajöt-
tek,  itt jól  felerősítettük  őket,  s  csak
úgy  engedtük  haza,  vagy  szanatóri-
umba -biztatja.

„Szóval  a  többiek  is  mind  "  -  ezt
mondta  a  nővér.  Akkor  biztosan  so-
kan voltak már ilyen betegek, mint én
is  -  gondolta  magában  a  vékony  kis
tanámő,  s  kezdett ismét  megnyugod-
ni.

Hajnalban     nagyon     rosszul     lett,
ezért   az   ügyeletes   orvos   Corinfart
tablettát   adott   neki,   de   az   embólia
megmaradt  80/perc  körüli  szabályta-
lan,  egyenlőtlen  pulzussal.  Ennek ve-
szélyeit   ugyan   nem   közölték   vele,
csak   arra   figyelmeztették,   hogy   ha
bármilyen fájdalma lenne, azonnal je-
lezze.

Sürgősen  áthelyezték  a  másik  inté-
zetbe. A szívkatéterezés után egy hét-
re    megoperálták,    majd   három   hét
múlva visszahelyezték  a beküldő bel-

gyógyászatra,  ahol  egy  felerősi'tő kú-
rát kapott,  ami'g a beutalója megérke-
zett Balatonfüredre.

A metszés egyáltalán  nem  látszik -
állapi`tották   meg   betegtársai.   Járkál-
hatott,  bár  fáradt  volt,  és  lsdamidot
kellett szednie  még egy  ideig.  Az or-
vos   örömmel   állapította   meg,   hogy
szi'vzöreje   eltűnt,    szi've    ritmusosan
ver. A műtéti  lei'rásából  az is kiderült,
hogy  a balpitvarban  mogyorónyi  vér-
alvadék   volt,   amelyet  eltávoli'tottak:
az embólia veszélye elmúlt.  Az orvos
ezt  csak  ekkor  mondta  el,  pedig  az

::Í,:::::z,vei:zsagá:?t;ikk:itéar|iT::;:n,TÉ
tatlanságából  már rájött,  hogy  koráb-
ban  volt embóliája.

Éva  egy  évvel  a  műtét  után  köny-
nyebb  munkát kapott,  általános  isko-
lában  másodikosztályos  tanulókat  ta-
ni'thatott.  Arcán  a  kék  folt  időnként
még előtűnt,  de erről  az  „apróságról"
nem  volt hajlandó tudomást venni.

A szívére kii`rt gyógyszereket rend-
szeresen  szedte.  Így  érte  el  55  éves
korában  a  nyugdi'jazást,  amikor  első
unokája  megszületett,  s  nagyon  bol-
dog   nagymama   lett.   Ám   az   óriási
stresszhatás   nem   múlt  el   nyomtala~
nul;  fél  évvel nyugdi'jazása után  meg-
halt.  Addig viszont boldogan élte hét-
köznapjait.

Mészáros Éú,'
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Gyermeknevelési támogatás
A gyermeknevelési támogatás - közL-

ismertebb  nevén  „főállású  anyaság"  -
normati'v   pénzbeli   támogatás,   amely-
nek   összege   a   mindenkori   öregségi
nyugdíjminimummal  egyenlő,  ami  je-
1enleg  84m Ft.

Támogatásra
az az anya vagy

nevelőszülő jogosult:
-   akinek  legalább  3  kiskorú  gyer-

^           meke van

Ú-a legkisebb 3.  életévét betöltötte,
és  a  nyolcadik  életévét  még  nem
haladta meg

-   az   önálló   kereső   tevékenységet

folytató  gyermek  nem  vehető  fi-

gyelembe
-   a   legalább   3   gyemeknek  saját

háztartásban neveltnek kell lenni,
amely    szempontjából    a    diák-
otthonban vagy kollégiumban va-
ló  tartózkodás  is  saját  háztartás-
ban való tartózkodásnak minősül

-   akinek   a  3.   gyemek  születése,
örökbefogadása, nevelésbe vétele
előtt  180 nap folyamatos társada-
lombiztosi`tása  van.

Nem jár
gyermek nevelési
támogalás annak:

-   aki munkaviszonyban áll

-   rendszeres   pénzbeli    támogatás-

ban részesül

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Az Országos Cigány  Kisebbségi

Önkormányzat jogsegély  szolgála-
tott  létesi'tett   amelynek  keretében
dr.  Jakab  János  ügyvéd  válaszolja
meg a hozzáfordulók jogi kérdése-
it.  Helyszűke miatt egyenlőre csak
írásban  tud  válaszolni  a kérdések-
re,  ezért  arra kérjük  a Tisztelt  01-
vasót,  hogy  aki  jogi  tanácsra  szo-
rul,  levélben  keresse  meg  az  ügy-
véd  urat!  A leveleket  az  Országos
Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat
címére  kell  küldeni:   1074  Buda-

pest, Rákóczi út 80. 2/A.
Kérjük  a  Tisztelt  Olvasót,  hogy

az ügyvéd úrhoz csak  jogi jellegű

kérdésekkel   forduljanak,   mert   a
szociális  támogatásokról  és  egyéb
segi'tségekről nem dönthet.

Akkor  viszont  kifejezetten  kér-
jük,  keressék  meg  levélben,  ha az
ügyintézésben    az    önkormányza-
toknál,    az    egyéb    hatóságoknál,
vagy   például   a   rendőrségnél   el-
akadnak,  és   nem  tudják,   hogyan
kell ügyüket tovább intézni.

Lapunk reméli, hogy ajogsegély
szolgálat  kellő jogi  segítséget  tud
adni  mindenkinek,  aki  a jogi  taná-
csokra   rászorul,   de   nem   tud  jo-

gászt fizetni.

Dr. Cseresznyés János
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-   gyermekeit nem  megfelelően  ne-
veli

-   más kereső tevékenységet folytat
-   aki  jövedelmi  és  vagyoni  viszo-

nyai   alapján   gyermekgondozási
segélyre sem lenne jogosult.

A  gyermeknevelési  támogatás  iránti
kérelmet  a  lakóhely   szerinti   illetékes

jegyzomöz  kell   beterjeszteni.   A  kére-
lemben  röviden  le  kell  ími  az  életkö-
rülményeket,    illetve    igazolni    kell    a

gyermekek      meglétét,       a      társada-
lombiztosítási   viszony   fennállását,   il-
letve a jövedelmi  helyzetet.

A gyermeknevelési  támogatás folyó-
sítása során  eltöltött  idő  szolgálati  idő-
nek   számít,   azt   a   nyugdi'jjogosultság
megállapításakor  figyelembe  kell  ven-
ni,  illetve  annak  összege  után  nyugdíj-

járulékot kell  fizetni.
Kivételes esetben  a népjóléti  minisz-

ter a támogatás folyósítását olyannak is
engedélyezheti:

-   aki    a   megjelölt   tb.-viszonnyal
nem rendelkezik

-   akinek 3 éven aluli gyermeke van

-   akinek  egy  gyemeke  nagykorú,
de  felsőoktatási  intézmény   nap-
pali tagozatán tanul.

Szakáll Zoltán
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-Mert száműzted anyámat! -felelte a Rózsa...
A király megkereste elüldözött feleségét, aki egy barlang-

ban  remetéskedett.  Visszafogadta  a palotába,  mire  a  Rózsa
éjjel-nappal,  télen-nyáron  mindig  virult  és  illatozott...  Egy-
szer egy  cigány  muzsikus került a király  kertjébe,  aki  meg-
látta a Rózsát, és felsóhajtott: -Óh, be gyönyörű! Letépnem
nem szabad, hiszen a király rózsája, én meg szegény zenész
vagyok, de legalább megcsókolom! -szólt, és valóban meg-

csókolta  a rózsát,  majd  leült és  bánatosan  he-

Boldogtalan volt a királyi pár, mert az ég nem akarta őket
megajándékozni gyermekkel. Egy kTruzsló vénasszony azt a
tanácsot  adta  a  királynénak,  hogy  nagypéntek  éjszakáján,
éppen éjfél előtt, menjen ki egyedül a temetőbe, ássa ki egy
akasztott  ember  csontját  és  vigye  haza  a  palotába.  Húsvét
vasárnapján égesse hamuvá a csontot, tegye hozzá egy hété-
ves, hét hónapos, hét hetes és hét napos lányka hajaszálát és
főzze  meg  csodafamaggal  együtt  repedt fazékban`.  A pépet
azután egye meg. és leány gyemeke fog szület-
ni...   A   boldogtalan   királyné   úgy   cselekedett,
ahogy  a banya rendelte,  és  a kilencedik hónap-
ban  gyönyörű  rózsát  szült.  A  Rózsa  a  palota
szobájának  nyitott  ablakán  keresztül  kirepült  a
kertbe és  megakadt a rózsafán...  A király  kisza-
ladt a főembereivel és a szolgáival, hogy  lesza-
kítsa,  visszavigye,  de  nem  tudták  letörni,  olyan
erősen hozzánőtt az ághoz... Rettenetesen meg-
haragudott a király  a feleségére,  és elkergette a

palotából...  Megtudta  ezt  a  Rózsa,  és  bosszút
forralt  az  apja ellen.  Valahányszor  a  király  kö-
zeledett hozzá, bezárta a kelyhét, nem illatozott,
hervadtan csüngött le az ágról...

- Miért fonnyadsz el,  ha közeledbe  megyek?
- kérdezte a király.

gedülni  kezdett  előtte.  0lyan  szépen  játszott,
hogy a rózsa kelyhéból harmatgyöngyök kezd-
tek  peregni,  sírt  a  rózsa,  de  sírt  a  király  és  a
királyné is, akik az ablakból  1átták a jelenetet.

Hát  ahogy  ott  sírtak,  egyszerre  csak  ragyo-
gó,  gyönyörű  szép  lány  ugrik  ki  a  rózsából
megölelte a muzsikust, és így szólt:               |

- Ha előbb játszott  volna  így  valaki,  elébb
nyertem volna vissza emberi alakomat.

A király,  a királyné,  az  egész  ország  újjon-
gani  kezdett.  Daloltak,  táncoltak,  ettek,  ittak,
egy  álló héten  keresztül.  A muzsikus a palotá-
ban  maradt,  késíbb  feleségül  vette  a királyki-
sasszonyt,  akit  mindig  aranyos  rózsájának  ne-
vezett.

(Cigány népmese)

Két jó  barát,  Khamoro  és  Lulugyi
elhatározták,    hogy    kora   hajnalban
megszöknek  hazulról.  Még  aznap es-
te hosszan elgyönyörködtek a cigány-
tábor mellett lévő békástóban.

-   Kurutty-kurutty ...-   hallgatták

szótlanul  a békák lármáját.

- Nem  félsz? - kérdezte Khamoro
Lulugyitól.

-Nem, nem félek.

-  Akkor  rendben  van.  Aludj   szé-

pen!   Hajnalban   találkozunk   a   nagy
tölgyfánál - köszönt el Khamoro.

A  két  gyermek,   pontosabban   egy
fiú  és  egy  lány,  egész  nyáron  azon
töprengett,  hogy ők bizony elmennek
a Föld  urához,  s  megtudakolják  téíle,
hogy  a  cigányok  miért  nem  egyen-
rangúak   a   többi   halandóval.   Arról

persze,  hogy  hol,  merre  keressék  a
Föld   urát,   halvány   sejtelmük   sem

volt,  de  azért  csak kitartottak  elhatá-
rozásuk mellett.

-  Meglásd,  nagy  örömet  szerzünk

szüleinknek!   -  bátori'totta  Khamoro
Lulugyit.

Az  égbolton  még  halványan  pislá-
koltak a csillagok, amikor a két gyer-
mek találkozott  a megbeszélt helyen.
Lulugyi   magával   hozta   anyja  zseb-
kendójét,    amelyben    megszámlálha-
tatlan  könnyeit törölte. Nagy féltéssel
szorongatta a  markában.  Khamoro is
hozott  magával  valami  kedveset.  El-
csente apja féltett bicskáját.

-  Mostmár  mehetünk.   Hosszú   út

áll  előttünk -mondta Khamoro.

Elindultak.  Az  erdei  ösvény  köze-

pén  járhattak,  amikor  Lulugyi  hirte-
len  nagy si'rásban tört ki:

-Khamoro!  Nekem  megszakad  a
szívem!  Anyám bele fog halni, ha ki-

derül,   hogy   elvesztem!   -   rimánko-
dott.

Khamoro   szeretett   volna   erősnek
látszani, felnőttként viselkedni, de se-,
hogyan  sem  sikerült neki.

-  Tudod  mit,  Lulugyi?  -  mondta
kisvártatva.  -  Igazad  van.  Találjunk
ki    inkább    valami    okosabbat!    Én
amondó  vagyok,  hogy  egy  szép  na-
pon  maga  a  Föld  ura  keres  fel  ben-
nünket,  de ahhoz hogy  mindez így  is
történjen,  nekünk előbb  iskolába  kell

járnunk.   Tanulni,   rajzolni,   énekelni,
számolni...

Hosszú  évek  elteltével   beigazoló-
dott Khamoro jóslata. A Föld ura sze-
retett  vendég  lett  a  cigányok  között.
Soha  senki  nem  látta  őt,  de  a  betuk
birodalmában  jártasak  érzékelték  je-
lenlétét.    Azóta    is    sok-sok    cigány

gyermeket boldogít.
Ravasz József
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1995.

December
Pécs(Xll.1-31.)         üv.

Veszprém
(XII.  4-24)                 üv.

December 14.
(csütörtök)

Cece
Debrecen

(Xll.14-24.)
Komádi
Martonvásár
Mezókövesd
Pálháza
F]agály

December 15.
(péntek)
Cegléd

ÚáYxÍí.i5-22.)
Szombathely

December 16.

(szombat)
Asványráró
Hajdúszoboszló
Kecskemét
Mernye
Mohács
Patvar
Patvarc
Pécs
Rácalmás
Sarkad
Siófok-Kiliti

Vajszló

December  17.

oák.

üv.
oá.

oák.
oá.

oák.
oák.

oák
ok
av
ok

oák
oák

av+mgv.
ok+av.

oák.
av+mgv.

av.
oák.

(vasárnap)
Ajka
Baja
Balassagyarmat
Békéscsaba

Hajdúszoboszló
Hatvan

av+bp.
ok.
av.
av.
av.
av.
ok.
av.

Hódmező-
vásárh ely                av.

J ászapát i           av+m gv.
Jászkarajenő            oák.
Jászladány                oák.
Kaposvá r               ok+av.
Kecs kem ét                oák.
Kenderes                     oá.
MÍskolc                              av.
Monor                   oák+av.
Mórahalom                 oák.
Nagykan i zsa                av.
Ny íre gyh áza                av.
Nagykáta                    oák.
O rosh áza                     av.
Pécs                     oák+av.
Siófok-Kilitj                        av.

Szászvár    ok+av+mgv.
Szeg ed                         av.•Jombathely                kjv.

Tamási         ok+av+mgv.
Tápiószele                  oák.
tiszakécs ke             oák.
Tokaj
Túrkeve
Vác

December 18.

(hétfő)
Kapuvár
Kömend

okmá.
oák. `

December 19.
(kedd)
B ódvaszi las               oák
Fertőszentmiklós     oák
Hatvan
Mihályi

Szombathely

December 20,
(szerda)
Rudabánya

December 21.

(csütörtök)
Edelény
Pacsa
Ragály
Sarkad

December 22.
(péntek)
Szombathely

December 23.
(szombat)
Hajdúszoboszló
Kecskemét

oák+oá.

ok.

P écs                       o k+av.
Siófok-Kiliti                        av.

December 24.
(vasárnap)
Békéscsaba
Hatvan
Hajdúszoboszló
Hódmező-

vásáhely
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Siófok-Kiliti

Szeged

December 25.
(hétfő)
Kömend

av.
av.

Üv.

av.
av.
av.
av.

oák+av.
av.
av.

oák.

December 26.
(kedd)
Kiskunfélegyháza    oák.
S ajó kaza                   oák.

December 29.
(péntek)

D évaványa                  oá.
Szombathely               ok.

December 30.
(szombat)

Gyál                                   Oá.
Hajdúszoboszló          ok.

Jászárokszállás       oák.
K ecs kem ét                   av.
P écs                       ok+av.
Siófok-Kiliti                        av.

Szany                               Ok.

December 31.

(vasárnap)
Békéscsaba
Csoma
Hajdúszoboszló

•-E:lv::ző-

vásárhely
Kunhegyes
Misko'c
Nyi'regyháza
Pásztó
Siófok-Kiliti

Szeged
Zalászentgrót

***

1996.

Január 1.

(hétfő)
Putnok

Január 2.
(kedd)

Cegléd
Eger
Tiszaluc

Január 3.
(szerda)

Eger
Miskolc

Január 4.
(csütör[ök)
Eger
Onod
Ózd
Pécs
Vésztó

Január 5.
(péntek)

Hódmező-
vásárhely

Miskolc
Ózd
Pécs

oák.

ok.
oák+osk.

ok
oák
oá

R
oák

Január 6.
(szombat)

Abony                            oá.
B ékéscsaba             oák.
D e b recen                      av.
Eger                                av.
Hajdúszoboszló          ok.
Kecskemét            ok+kív.
Kom ló                   oák+av.
Magyarnándor          oák.
Miskolc                              av.
Ozd
Pécs
Siófok-KÍIíti

1995. ok:+Öber-ncNember       „LUNGO  DROM"

ok.

oák+R+av.
av.

Január 7.
(vasárnap)
Debrecen                      av.
Eger                                av.
Győ r                               av.
Hajdúszoboszló          ok.

Hódmező-
vásárh ely                av.

Jásza páti                   oák.
Kaposvá r              oá+ok.
Kecske m ét           av+ ÜV.
Kiskunhalas

avmák+okv.
Kistelek                         oák.

Lajosmizse         av+oák.
Miskolc                             av.

Nyi'regyháza                 av.
Pécs                  av+ok+R.
Siófok-Kiliti                        av.

Szentes                        oá.
Szolnok                           av.
llszakécske               av.

Január 8.
(hétfó)

Csongrád

Január 9.
(kedd)
Eger

Január 10.

(szerda)
Csorna
Eger
Mezőcsát
Miskolc

Január 11.

(csütörtök)
Eger

Oa.

ok.

ok.

M ező kövesd               oá.

Január 12.
(péntek)
Miskolc
Sásd

Január  13.
(szombat)
Debrecen
Dévaványa
Eger
Hajdúszoboszló
Jászberény
Kadarkút
Kecskemét
Miskolc
Pécs
Siófok-Kiliti

Január  14.

(vasárnap)
Balassagyarmat
Debrecen
Dunaújváros
Eger
Hajdúszoboszló
Hódmező-

av.
oák.

av.
ok.

oák.
ok.

kjv+Ok.

av.
av+ok.

av.

vásá rh ely                av.
Jászdózsa                oák.
Kaposvár                      ok.
Kecskemét          kjv+ÜV.
Mesztegnyó                 ok.
Miskolc                             av.
Nagykőrös
Nyíregyháza
Pásztó
Pécs

av.
av.

oák.
av+oák.

Siófok-Kiliti

Szentes
Szolnok
lörökszentmiklós

Január  15.

(hétfol
Egyek
Szendrő

av.
oák.

av.
av.
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