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Jó volt
magyarnak lenni

Bíró   András   és   az   Autonómia
Alapítvány   elnyerte   az   Alternatív
Nobel   Díjat.   Nekem   jutott   az   a
megtiszteltetés,  hogy  az Alapítvány
nevében  átvegyem  a  díjat.  Már  az
utazás  kezdetekor  az jutott  eszem-
be, hogy én kétszeresen is jól járok,
mert előttem állt egy hét tanulás Bí-
ró  András  mellett.  A fogadtatásunk
igen  meleg  volt  abban  a  hideg  or-
szágban.

A   programok   hasznosan   voltak
összeállítva,      melyeken      szívesen
vettünk részt. A házigazdák segítsé-
gével felvettük a kapcsolatot a svéd
cigány   szerveződés   vezetőivel   és
tagjaival.

Svédországban   15   000  roma  él,
zömmel  Oroszországból  települtek
át. Nagyon kezdetleges a szervezeti
struktúra,  most kezd körvonalazód-
ni,  ezért nagyon  szeretnék,  ha eljö-
hetnének   Magyarországra   tanulni.
Reményeim  szerint  1996.  tavaszán

Címlapon: Hargitai Lajos felvétele
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VALp-
hivatalosan   is   kapcsolatba   fogunk
`éEns,áegrek|:zeá:iiv:|.gynap.Díjáta-

dás  a  Svéd  Parlamentben.  Szeren-
EI

csén`k   volt   a   Parlament   tastaival
egy  riiunkaebéden  találkozni.  Meg-
lepően   érdekelte   őket   Magyaror-
szág, és nem kevésbé az Autonómia
Alapítvány munkája.

42  évet  éltem  meg  jóban-rossz-
ban,  de  igazán  nagyon jó  volt  mo-
gyamak  lenni,  elfeledve  mindaL±,
kat a rossz emlékeket, ami az utób-
bi  időben  történt  a  romákkal.  Iga-
zán  a  díjátadáskor  villant  fel  ben-
nem, hogy a cigányokért való mun-
káért  még  senki  a  földön  nem  ka-
pott elismerést az Altematív Nobel-
díjig. Európai romaként hivatalosan
talán   még   senki   nem   léphetett   a.
Svéd  Parlamentbe,  és  én   nagyon-
nagyon büszke voltam erre a kis or-
szágra,     hogy     a     kisebbségekéri
mennyien fáradoznak.

Rácz Ernő
Recsk

Bíró András Alternatív Nobel-díjas, Jakob von Uexküll az Alternatív Nobel-díj ala-
pítója és Rácz Ernő az Alternatív Nobel-díjjal

lD. SÁNTA FERENC
(Jászberény,     1919.)  Hétéves  ko-

rától dédapja tanította hegedülni.15
éves   volt,   amikor   szülővárosában
együttest  alaki'tott  és  a  Lehel  étte-
remben   megkezdte  pri`mási   műkö-
dését.     1937-ben    Budapestre   jött,
majd  három  évvel  később  Kapos-
várra költözött, és ott évekig a Béke
Szállóban     muzsikált.      Akkoriban
kapta  meg  a  Szocialista  Kultúráért
és   a   Kiváló   Dolgozó   kitüntetést.
1959-ben  költözött Pécsre,  ahol  na-

gyobbik   fia   a   zenei   gimnáziumot

végezte.  A fiút  1963-ban felvették a
Zeneművészeti  Főiskolára,  s  akkor
egész   családjával   Budapestre  jött.
Azóta   a   fővárosban   muzsikál.   A
megnyitástól  kezdve,  évekig  dolgo-
zott a Halászbástya étterem borozó-
jában,  de  játszott  a  Kis  Royal,  az
Olympia és  a  Sport Szálló éttermé-
ben   is.   Külföldön   hosszabb   ideig
Hollandiában,              Finnországban,
Svájcban   és   a   Német   Szövetségi
Köztársaságban    vendégszerepelt.

(Csemer Géza: Habiszti)
/
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SZÉLJEGYZET      A      GYERMEKMUNKÁRÓL

„ Ragasz.kodjál az erkölcsi `tanításhoz,
ne hagyd el azt:  őrizd meg azl,
mert az a te életed"

(PéuctpeHzédek4:13)
\`

Még ha lúgban mosakodnál is,
vagy szappanodat megsokasítanád ís,
feljegyez,ve marad a te álnokságod előttem,
mondja az Úr lsten"

(Jeremiás 2:22)

Minden töredék,  ami nem egész.  De nem mindig érez-
zük, hogy ez valójában így is van. Ez foleg mindennapja-
ink  teljesnek  ítélt  sikereire,  örömeire,  bevégzettnek  vélt
feladataink  vonatkozásában  látszik  leggyakoribb  életér-
zésnek.  Kicsit  torz,  kicsit talán  emberellenes felszínessé-
günk miatt (de nem mindig az adott körülmények függvé-
nyében),  örök  kielégítetlenség  marad  bennünk,  amit úgy
viselünk,  úgy  rejtegetünk  az  emberek  elol,  hogy  attól
megsértettségünk még inkább nyilvánvalóbbá válik. Mert
olyan  szerteágazóan  hajt  ki  belíflünk  a  lebírhatatlan  ele-
settség, mint a kora tavaszi virágok tövébol a gyom.

Megszületésünk  pillanatától   kezdődően,  §zinte  folya-
matosan elveszítünk valamit magunkból. Valamit,  ami az
adott pillanatban  talán  sokadrangúan  lényektelennek lát-
szik,  ám,  aminek  szüntelenül  jelenlévő  hiánya,  késébíbb
sohasem  elcsendesíthető követelőzíként  életünk jogosan
panaszkodó h'sérője lesz.

Igen.  A  gyermekkor  értékmérőinek  megváltozása.,  az
örömök, a sikerek mennyiségének és minőségének szinte
lélektelennek  ítélhető  átrendeződése  miatt  korán  kifákul,
mert  korán  kifaki'tott  érzelemvilégú  kamaszok  bizonyta-
lankodnak végig az ÉLET hatámezsgyéjén, ahonnan  kit
az  uszítás,  kit  valamely  fizikai  tehetetlenség,  kit  pedig
valami  kontúrozatlan  másra várás  lendülete sodor,  a már
nem is annyira ismeretlen kenyérharcok csatateEeire.

Tagadhatatlan,  mindenki  előtt  nyilvánvaló  tény, ,hogy
kicsiny  hazánkban  lélekhasogatóan  virágzik  a  gyermek-
munka.  Például  itt,  a  Nagykunságban,  amely  az  ország
egyik  legelszegényedettebb  sorsú  emberek  egyetlénnek
látszó  élettere,  tíz-tizenkétéves  gyemekek  már  komoly
fizikai munkával, illetve azok csekélyke bérével igyekez-
nek  támogatni  a  segítségre  nagyon  is  rászoruló  csa]ádi
költségvetést.  Meglepően  széles tevékenységskálán  szor-
goskodnak  a gyermekkezek bizonyítandó  értékelhető rá-
temettségüket. Szinte felsorolni  is hosszadalmas, milyen
szerteágazó feladatokat képes és hajlandó bevégeztetni  a
szükség, a rászorultság ezekkel az emberpalántákkal.

Ha   kell   kertet   ásnak,   fát   vágnak,   vályogot   vetnek,
krumplit és hagymát szednek, de nagyhangú, erőteljes fu-
varosok  is  előszeretettel  alkalmazzák  oket  ilyenkor,  az
őszi teménybetakarítások idején.

Megállapított bérük, persze, csupán szóbeli megeggye-
zés   kérdése,   amely   egy  felajánlott  Összeg  egyoldalúan
„feldobott"  lehetőségében  merül  ki.  Ez,  a  mai  elvadult
gazdasági  körülményeink között is  meglehetősen  fekete-
fehér   módja   a   munkaszerződések   megkötésének.   De,
mert  mindkét  „üzletfél"  tudja,  a  kishal  is  hal,  nem  sok
szót és  időt vesztegetnek az ámyalatok finomítására.  Hi-
szen  ajánlkozó  munkáskéz  van  elég,  így  azután  az isko-
lákból ki-  és lemaradt „segéderok" még szerencsésnek is
érezhetik magukat,  ha állandó embené válnak egy  nekik
értékgyarapító jövedelmet,  tisztességet  hasznot  sohasem
eredményező, de az alkalmazó számára nagyon  is nyere-
ségorientált vállalkozásban.

Munka-e a prostitúció, avagy inkább testet-lelket földig
alázó rabszolgasors? A még nőiességüket is alig-alig bon-
togató  lánygyermekek  látványa,  akik  már  nem  is  csak  a
forgalmasabb  közlekedési  utak  mentén  ácsorogva  árul-
gatják  azt,  amilyük  van,  már  nem  is  hat  a  meglepetés
erejével,  sok mindenben  megedződött (hályogossá vált?)
szemünk számára.

Persze,  néha  el-elgondolkodunk  az  utak  szélére  vetett
sápadt   reményű   gyermekmáriák   életlehetőségein.   Ám
ilyenkor is  vagy közömbösen  továbbhajtunk,  esetleg  saj-
nálkozunk,   de   segíteni(?),    mert   úgy    véljükr,   segíteni
amúgy   sem   tudnánk  mindannyiukon,   hát  lassan-lassan
beépítjük  elomló  tevékenységüket  a  hajnalonként  egyre
keservesebb csikorgásokkal induló életünk önmagát is tö-
retlenül pusztító mechanizmusába.

...Öt-hatezer   éves   írások   beszélnek,   tanítanak   arról,
hogy  azokban  a társadalmi  közegekben,  ahol  rossz,  em-
berhez  méltatlanul  hitvány  szellemi  erok  munkálnak,  a
természetes szinten is megtapasztalható cselekedetek mi-
lyensége  erkölcstelenné,  léleknyomorítóvá  aljasul.  Felüti
fejét  az  elvetettség  érzése,  a  kicsinyhitűség,  a  flusztrált-
ság, mely elkeseredést, dühöt, majd erőszakot szül.

Az  erőszak  valóságformái  éppen  olyan  változatosak,
mint  amilyen  sokszínű az  a világ,  amelyben  élnünk  ren-

. deltetett. Mert minden emberben születésének pillanatától
kezdődően  elemi  erővel  él  a  harmóniára  való  törekvés
vágya, a komfortérzés iránti igény. Ám a szűkebb-tágabb
környezet jellemformáló  ereje  -  mint  a  rossz  kezű  gyü-
mölcskertész -rontó módon visszametszheti azokat. De a
jgvj:2gázhearejdóenf3:djpóet,ha:]]é]v#tá,ná]:amázgg]nkdoodsókkoéí[set_

nében.  Hiszen  korántsem  csoda  az,  hogy  a  földrehullott
„makk"-ból tölgyfa, és nem bitófa fejlődik.

Ismerjük el és tiszteljük a gyemeki lelkek korosztályos
igényeit,  és  ne  állítsuk,  különösképpen  ne  kényszen'tsük
oket  idejekorán  az  élet  szédi'tő  forgószínpadára.  Ha  ezt
tesszük,  egymást  is  teljesebb  felelősséggel,  kézenfogva
vezethetjük  majd  át a  mindennapok  fel-fellobbanó  erdő-
tüzein...

Rab lmre
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PORTRE:    Dr. Hegyesiné orsós Eva    (2, rész)

Dr. Hegyesiné Orsós Eva személyében clgány származású
elnőkót kapott a Nemzetl és Etnikai Kisebbségi Hivatal.

A közvetlen elnök asszonnyal hlvatalában beszélgettünk,
nem túl komoly, de egiáltalán nem komolytalan dolgokról.

-  Mikor  találkozott  először  a  kísebb-
ségpolitikával?

-Megmondom őszintén, az ember általá-
ban  nem  a  kisebbségpolitikával  szokott  ta-
lálkozni,   hanem  mondjuk  konkrétan  lehet
találkozni  egy  embernek  a  problémáj.ával,
ami fákadhat abból, hogy kisebbségi háttere
van.   Ráadásul   Magyarországon   nincs   ki-
sebbségpolitikus-képzés,   vagy   nincsen  ki-
sebbségpolitikai   szak,   nincsenek   ilyesféle
képzések.  Azt hiszem, hogy az ember, ami-
kor  kisebbségi  ügyekkel  kezd  foglalkozni,
akkor nem  is  biztos,  hogy  kimondottan  ki-
sebbségi  ügyekkel  kezd  el  foglalkozni,  ha-

E;mpg,adgáyu:ntös#É]ekáí%Ft]::;:ídoeg;]jaut#í
családunkban  a  családtagjaimnak  elég  sok
hátrányuk  volt  abból  adódóan,  hogy  vala-
melyik  kisebbséghez  tartoztak.  Nagyapám-
nak  valamennyi  testvére  koncentrációs  tá-
borban  volt,  a  nagyapám,  az  édesanyja  a
gettóban  halt  meg itt,  Budapesten.  A nagy-
mamámtól - aki szlovákiai  területen élt - a
kitelepi`tésről   hallottam   sokféle   történetet.
Azt  láttam,  hogyan  telepítették  ki,  hogyan
szakították  szét  a  családot,  és  nem  utolsó
sorban    láttam,    hogy    az    apám    családja
mennyire  nehezen  él,  milyen  az  életük,  és
emögött   összesen   csak   az   a   kis   apróság
volt,  hogy mindannyian valamelyik kjsebb-
séghez tartoztak, és a társadalom és a nagy-
politika  nem  igazán  tolerálta  azt,  ha  valaki
sváb,  szlovák, zsidó  vagy cigány. Tehát ne-
kem  elég  sok  ilyen  személyes  élményem
volt.  Azután,  mint ahogyan  meséltem,  elég
régóta   a   közoktatás,   a   közművelődés   és
szociális  ellátás  területén  dolgozom,  szinte
folyamatosan.  Attól  kezdve,  hogy  tam'tani
kezdtem,  találkoztam   azzal,   hogy  vannak
olyan  gyerekek,  akik  azért,  mert  rosszabb
anyagi   körülmények   közül   jöttek,   azért,
mert  fizikai  dolgozók  a  szülei,  vagy  azért,
mert  cigányok  a  szülei,  rossz a  lakáskörül-
ménye,  rossz  az  anyagi  háttere, s  ez az ok-
tatásban  is  hátrányukra  vált.  A  közoktatás
területén  rengeteg  ilyen  problémával  talál-
koztam  és  több  olyan  programot  szervez-
tem és  vezettem,  aminek  a  célja  ezeknek  a
hátrányoknak    a    felszámolása    volt.     De
mondhatnék olyan konkrét ügyet is, hogy a
tani'tóképzőben  egy  volt  tanárom  megkér-
dezte,  mit szólnék ahhoz,  ha beindi'tanának
egy  olyan  speciális  kollégiumot,  aminek  a
célja a tani'tóképző növendékeivel a cigány-
ság történetének, hagyományainak a megis-
mertetése.  Tudnék-e ebben segíteni? Akkor
Zsigó  Jenővel  közösen  mentünk  el  és  tár-
gyaltunk  erről a programról,  és tudomásom
szerint  ez  az  oktatási  program  azóta  is  fo-
Iyik  a  tani'tóképzőben.   Szintén  volt  abban
szerepem, hogy a Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai  Főiskolán  van  egy  nulladik  évfo-
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lyammal   induló   cigány   szociális   munkás
képzés.   Szóval  az  ember  általában  nem  a`kisebbségpolitikával  találkozik,  hanem  va-

lamü€le  problémával,  amiről  kjderül,  hogy
hátterében   a   származása,   kisebbségi   léte
muködik.

-Mit gondol, miért épp Önt választot-
ták  a Nemzeti  és Etrikai  Kisebbségi  Hi-
vatal élére?

-  Biztos  vagyok  abban,  hogy  még  sok
más   embert   választhattak   volna,   aki   leg-
alább  ennyire,  vagy  még  jobban  alkalmas
lenne erre a posztra. Hogy mégis engem vá-
lasztottak, abban olyan dolog játszott szere-
pet,  amit Őszintén  remélem,  hogy amikor a
következő  elnökét  választják  a  Hivatalnak,
nem  lesz   szempont.   A  szempont  az  volt,
hogy  olyan  valakit  akartak  választani,  aki-
nek  származását  tekintve  van  cigány  hátte-
re,   és   az   is   egy   szempont   volt   temé-
szetesen,  hogy  a két párt,  a kolaíció  egyet-
értsen  a  személyével.   Azt  mondták,  hogy
rajtam   kívül   más   nincs   ilyen.   Amiért  én
nem  tartom  fontosnak  ezt  a  hátteret  általá-
ban,  annak  az  az  oka,  hogy  ez  egy  kor-
mányhivatal,  és  ahogyan a nevében is ben-
ne  van,  nemzeti  és  etirikai  kisebbségi  hiva-
tal.  Ebben a hivatalban nekünk  valamennyi
kisebbség     ügyével     foglalkoznunk     kell.
Ugyanakkor én  azt  tényleg  nagyon  fontos-
nak  tartom,  hogy  egyetlen  kisebbség  prob-
lémáját   sem   lehet   összehasonli'tani   a   ci-
gányság   problémájával,   de   mégis   mind-
egyiknek  a  problémájával  foglalkozni  kell.
A többség problémája az anyanyelv őrzésé-
vel,  a  hagyományok  ápolásával  van  össze-
függésben.   Bár   nagy   örömömre   szolgál,
hogy a mostari  beszélgetések során mindig
megpróbálok  rákérdezni  arra  is,  mi  a  véle-
ményük,  hogy  a  kisebbségi  létbol  adódóan
milyen  szükségletek következnek,  és  nekik
ebbol adódóan milyen feladataik vannak, és
kjderül,  ok is úgy  gondolják, hogy van fel-
adatuk,   például   a   saját   idős   embereikkel
szemben.  Erről  beszéltünk  a németekkel,  a
lengyelekkel   és   a   szlovákokkal.   Azt   hi-
szem,  nagyon  fontos,  hogy  megtalálj.ák  és
megértsék:  a kisebbségi  létből adódóan  mi-
lyen  szükségletek  következnek,  és  milyen
speciális    intézményeket,    szolgáltatásokat
kell működtetni , érdekeket kell érvényesi'te-
ri  akkor, amikor ezt a munkát végzik.

- Mit érzett kinevezése pillanatában?
-Mindenekelőtt két dolgot felejtettem el

3?g,:kskvüét::e::év`;|eAszzeemmbbeenré`án3zsZ#edg
aki   nagyon-nagyon   meleg   szavakkal   kö-
szöntött.  Szóval két dolgot felejtettem el  az
eskütételnél:  az  egyik  a  nevem  volt,  a  má-
sik,  hogy  mivé  neveztek  ki.  Aztán  odajött
hozzám Göncz Árpád, és  azt mondta,  most
mondjam  meg,  hogy  hi`vnak  és  mivé neve-

tak  le,  amelyekre  reagálni  kell.  Ezek  k
tartozik  többek  között  az,   hogy  helyi

zett  ki.   A  kérdésre  nem  igazán  tudok  m}t
mondani;   nem  túl   gyakran   nevezik   ki   az
embert  államtitkárrá.   Ez  nagyon  nagy  fe-
lelőség  és  megtiszteltetés.  Nagy  örömömre
szolgált, hogy az első munkanapomon meg-
lepett Daróczi Jancsi és Vica a Cigány ma-
gazintól,  s amikor reggel  kijöttem  az ottho-
ni  kapun,  ott  álltak  szemben  kamerával,  és
elkísértek az első  munkanapomra.  Fölszáll=
tunk  a  trolibuszra,  és  megkérdezték  tőlem,
bánnám-e,  ha eljönnének  a  kínevezésemre.
Mondtam,  dehogy  bánnám,  biztos  van  rá
lehetőség,  és  úgy  örültem,  hogy  voltak  ott
cigányok, hogy csoda.

é[eíé#eíáy,eEsvít[ttoe7sáősősookrabtatneraveczígá:.*Pg3:
Főosztály érdekelne.

-A változások java része szerintem nem
azzal  van  összefüggésben,  hogy  én  idejöt-
tem, és nem is azzal, hogy a hívatal rosszul
dolgozott,  és  át  kell  szervezni  a  munkáját.
Az elmúlt években olyan  változások zajlot-
•^1,1^       ^--^1,._1.__     _.___Jíl__:     1__11       T`__1_    1_.^

sebbségi önkormányzatok jöttek létre, hogy
jelen vannak a mi  területünkön a civil szer-
vezetek, közöttük  a Jogvédő Hálozat intéz-
ményei.  Ma  már  van  ombudsman,  és  még
lehetne sorolni a különböző változásokat. A
hivatalnak  ezekre  a  változásokra  reagálnia
kell, egyrészt úgy, hogy ennek  megfelelően
változik a hivatal munkájának a tartalma, és
változtatni kell a munkastilusán is.  Egészen
más  a civil  szervezetekkel,  helyi  kisebbségi
önkományzatokkal    együttműködni,    mint
szinte  légüres  térben  csak  egyszerűen  kj-
sebbségi  érdekeket  képviselni  kormányzati
szinten.  Tehát  a  munkasti'lusunkon  is  vál-
toztatni  kell.  A továbbiakban  is  fontos  sze-
repünk  lesz  a  törvényelőkészítésben,  a  fi-
nanszi'rozás    rendszerének    átalaki'tásában.
Kományzati     típusú     munkát     végzünk,
ugyanakkor rengeteg  szolgáltatást kell  mú-
ködtetnünk.  Tehát  a  változások java  része
ezzel  van és ezzel lesz összefüggésben,  i'gy
többek között nagyon fontosnak tartom, ho-

g#3,*a:[c3os[aaj#,haorgá;íívdaá,n#ebveíú,

#á:utnkg-yeizLo,lEieazek3á:éie:áE:Zá,sok3L.
Nagyon  fontosnak  tartom,  hogy  megkeres-
sük   az  együttműködő  partnereinket,   ezek
mindenekelőtt    temészetesen    az    önkor-
mányzatok,    másrészt,    hogy    megtaláljuk
azokat a civil szervezeteket, akikkel együtt-
működve  kisebbségi   ügyekben   rengeteget
tudunk  tenni.  Meg kell  találnunk  a segi'tsé-

gea[€í:5bnbakészkö:zgexFtéFu#óöddsézsenr3ft.aú]g;Foeggy.
javarészt a változás ezzel  lesz összefiiggés-
ben.    Nagyon    komoly    j.ogharmonizációs
munkát  kell  elvégezni,  hiszen  akkor,  ami-
kor  létrejött  a  kisebbségi  törvény,  volt  egy
csomó  olyan jogszabály,  amely  különböző
területekre  vonatkozott,  de  az  a  tény,  hogy
van  kisebbségi  törvény,  azt  igényli,  hogy  a
különböző  jogszabályokat   ezzel   harmoni-
záljuk.  De  azt  is  legalább  ilyen  fontosnak
tartom,  hogy  az  életet  és  a jogszabályokat
harmonizáljuk.  Nagyon  sok  olyan ügy  van,
ami  már  most jogszabályilag  szabályozott.
de az emberek nem tudják, hogy Van ilytv, ,
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nem  tudják,  hogy   hogyan  kell  ezzel  élni,
nem  ismerik  a  jogaikat,  a  kötelezettségei-
ket.  Nagyon  fontosnak  tartom  a  kisebbségi
finanszi'rozás átalaki'tását, ebben a kisebbsé-

Ezek  a  leglényegesebb  területek,  de  ezek-
ből  sokminden  következik.

A cigányság problémája borzalmasan bo-
nyolult,  nagyon  összetett.  Sokszor  nagyon
nehéz  meghatározni,  hogy  mi  miből  követ-
kezik,  melyik  az  ok  és  melyik  az  okozat.
Egy  biztos,  hogy  450-500  ezer,  de  vannak
olyanok,   akik   szerint   ennél   több   cigány
származású  ember  sorsáról  van  szó,  és  én
úgy   gondolom,   hogy   mindaz,   ami   velük
történik,  vagy  az  ő  sorsukkal  kapcsolatos,
az nem csak  a cigányembereknek a problé-
mája és  nem csak  a cigány  embereket kell,
hogy érintse, hanem az egész magyar társa-
dalmat, mindannyiunkat. Nagyon fontosnak
tartom  ebből  a  szempontból  is  elkülöni'teni
az okokat és az okozatokat.  Nagyon fontos,
hogy    a    problémamegoldás,    a    probléma
összetettségéből    adódóan   a   megoldás    is
csak nagyon összetett lehet.  Nem lehet csak
arra koncentrálni,  hogy  egészségügyi  prog-
iamok  legyenek,  hogy  oktatási  programok,
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y  a  foglalkoztatással  kapcsolatos  teen-
[ helyezzük  előtérbe,  mert lehet,  hogy ha

gyikhez  hozzányúlunk,  és  fantasztiku-
5án  jó  elgondolások  és  jó  szakmai  munka
indul  be,  de  ha  a  többi  eleme  hiányzik  a
tevékenységnek,  akkor amit jól elkezdtünk,
az  is  kudarcra  van  ítélve.  Tehát  én jelenleg
azt gondolom,  hogy  ezen  a területen  a  leg-
nagyobb  tartalékok  a  tárcaközi  koordináci-
óban rejlenek, a tárcák,  az önkormányzatok
és a civil szféra együttmuködésében.  Ennek
megfelelően  a  Cigányügyi  Főosztályt  ösz-
szevontam  a  Válságkezelő  lrodával.  Az  el-
múlt egy év  tapasztalatai  abszolút nem  iga-
zolták  azt,  hogyha  külön  muködik  a  Cigá-
nyügyi  FŐosztály  és  a  Válságkezelő  lroda,
akkor ez  hatékony  és jó  lehet.  Mindeneke-
lőtt  azt  gondolom,  hogy  nekünk  nem  pén-
zeket  kell  magunk  alá  gyűmi.  Szó  nincsen
róla,   nem  szabad  szaktárcák  feladatait  át-
vállalnunk,  de  folyamatosan  tudnunk  kell
arról,  hogy  az  egyes  szaktárcáknál  milyen
tevékenységek  zajlanak,  milyen  elgondolá-
sok  vannak,  ebből  melyek  azok,  amelyek  a

E )ebbségeket,  pontosabban  a  cigányságot

érintik.  Segi`tenünk  kell,  hogy  a  különböző
tárcáknál    folyó    programok    egymást    ne
gyengítsék,  hanem erősítsék.  Folyamatosan
segítenünk   kell    a   különböző   szaktárcák
munkáját  infomációkkal  is,  hiszen  renge-
teg   jó   kezdeményezésről   tudunk,   tudjuk
azt,  hogy  a mag hol  hullik jó talajra, és na-
gyon  sokszor  azt  tapasztaljuk,  hogy  a  tár-
cák arról sem tudnak, hogy a másik tárcánál
is   hasonló   ti'pusú   tevékenység   folyik,   és
hogy  náluk  egy  jó  elgondolás,  máshol  pe-
dig pénz  van erre.

- A Cígányügyi Főosztályon történtek-
e személyí változások?

-Történtek. Bogdán Bélával olyan meg-
állapodásunk   volt,   hogy   közös   megegye-
zésselúanuár huszadikától ő elmegy a Hiva-
talból.  Annak  érdekében,  hogy  tudjon  ma-
gának   áliast   találni,   meg   tudja   oldani   a
problémáit,  3  hónapos  felmentési  időt  ad-
tam.  Három  hónapig  kapja a  fizeté§ét,  és  a
munkavégzés   alól   felmentettem.   Agoston
Erzsébet pedig, mivel az új főosztály veze-
tését  nem  rá  szeretném  bízni,  november  1-
jével elment a Hivataltól. A Miniszterelnöki
Hivatal   kabinet  irodáján   dolgozik,   térségi
programokkal foglalkozik.

- Ki lett a főosztályezető?
- A főosztályvezető dr. Varjú Gabriella,

aki  egyrészt jogi  végzettséggel rendelkezik,
méghozzá  rendkívül   precíz   és  jó  jogász,
másrészt  pedig  elvégezte  az  ELTE  szociál-
politikusi  szakát évekkel  ezelőtt.  Rendkívül
dinamikus, kedves, kellemes, precíz, pontos
ember,  aki  néhány  évig dolgozott a Cigány
Módszertani  Központtal  is.  Nagyon  sok  ta-
pasztalata  van,   dolgozott  cigány   közössé-
gekkel  és  cigány  emberekkel  együtt.  Eddig
azt  tapasztaltam,  hogy  Gabi  az  elmúlt  két-
hétben   nagyon  jól   beilleszkedett,   sokszor
úgy  érzem,  mintha  már  legalább  hónapok
Óta  itt  dolgozna.   Nagyon   szeret  kimemi,
kint  lenni  intézetekben,  közösségekben.  Az
ő munkájáva]  kapcsolatban nagyon komoly
várakozásokkal vagyok. Nem utolsó sorban
éppen az egyetemi tanulmányaiból adódóan
rendkívül jó emberi, baráti kapcsolatai van-
nak   a   különböző   szaktárcáknál   dolgozó
partnereinkkel is.  Én ezt is nagyon lényeges
dolognak tartom.

-  Köztudott,  hogy  megoldatlan  a  ki-
sebbségek   parlamenti   képviselete.  Töb-
ben   szorgalmazzák   ennek   megoldását.
Ön_7E#tís8°&ntdg°:nedr:[°:i,hogymegoldauan.

Ez  az  Alkotmányban  rögzített jog.  A parla-
menti  képviseletet  meg kell oldani, s  én  azt
remélem, hogy nem kell a következő ciklu-
sig  várni  annak  érdekében,  hogy  a  kisebb-

Ééngeáá%km,Par:8reknotL5,éypvsízsaeiői:fieugkeánk
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tos,   hogy   azon   leszek:    minél   hamarabb
pontot lehessen tenni  a végére.

- Az országos önkormányzatokkal mi-
lyen a Hivatal kapcsolata?

-  Az  országos  önkományzatok  vezetői-
vel  -  persze jobban  szeretném,  ha  ők  be-
szélnének  erről  -,  azt  hiszem,  nagyon  jó
kapcsolatom  van.   Egyrészt  azért,   mert  az
országos  önkormányzatok   vezetőinek  egy
része  dolgozik  a  kuratóriumban,  és  az  el-
múlt hetekben a kuratórium többször is ülé-
sezett,  és  hogy  úgymondjam,  munka  köz-
ben    ismertük    meg    egymást.    Azonkívül

1995.  december „L"GO DROM"

mindegyik   területnek,   mindegyik   kisebb-
ségnek  van  referense  a  Hivatalban,  és  azt
tapasztaltam,  hogy  a  referensek,  az  orszá-
gos   önkormányzati   vezetok,   az   országos
önkormányzatok  és  a referensek  között na-
gyon jó napi kapcsolat van, nagyon sok  in-
fomációval  tudjuk  segíteni  a  munkájukat.
Most   kezdtem   meg   az   országos   önkor-
mányzatok   vezetőivel   a   megbeszéléseket.
Ugye,  először,  mikor  arról  volt  szó,  hogy
nem  nyilatkozom  a  rádióban,  televi'zióban,
a   sajtónak,   akkor  ennek   az   volt  az   oka,
hogy először a  munkatársaimmal  szerettem
volna  beszélni,  utána  viszont  az  országos
önkormányzati  vezetokkel.  Ezeknek  a  be-
szélgetéseknek   még   az   elején   vagyok,   a
bolgár,  a  cigány,  a  német,  a  szlovák  és  a
lengyel országos önkományzati vezetokkel
találkoztam  az eltelt  időszakban.  Azt  remé-
lem,  hogyha ők  azt tapasztalják  számos  te-
riileten  -  akár  akkor,  amikor  az  államház-
tartási törvény elokészi'tése zajlik, az állam-
háztartási  törvényről  való véleményalkotás,
a  költségvetési  vita -,  hogy  ez  kormányhi-
vatal, és természetesen nekünk nagyon fon-
tos,   hogy   kományzati   érdeket   képvisel-
jünk,  de  ez  a  Hivatal  alapvetően  mégis  ki-
seb-btéggyb=ááohiv'aka;;gyermekevan.Anya

is,  feleség  is,  államtitkár  is,  hogy  tudja
mindezt   összegyeztetiii?   Hogyan   képes
mindennek maradéktalanu] megfelelri?

-  Soha  nem  mondtam,  hogy  mindemek
maradéktalanul  megfelelek.  Naponta  azt  ér-
zem, hogy tökéleuen vagyok, nem értem, mi-
ért van, hogy ez a nap is csak 24 órából áu. A
dolognak egy titka van: az embemek igyekez-
nie kell egyensúlyt taitani. Nem könnyú, meit
amióta ide bekerültem, a hivatalban általában
napi  10-12  órát  töltök.  Ezt csák  azért tudom
megtenni,  mert  hála  lstennek,  a  gyerekeim
már  elég  önállóak.  A  fiam  nemrég  múlt  15
éves,  a  lányom  pedig   17  éves.  Arra  törek-
szünk, hogy csináljunk közös programokat is,
meg  olyan  is  van,  hogy  késő este -  foleg  a
lányom,  igényh  a  beszélgetéseket  -  leülünk,
és  átbeszélgetjük  az  estét.  A  lányomnak  van
egy nagyon helyes barátja, és a múltkor vélet-
lenül  úgy  adódott,  hogy  egy  egész  Órán  át
beszélgettem   vele.    Akkor   mondta   nekem,
hogy „veled soha nem lehet beszélgemi, mert
rrindig  annyi  dolgod  van."  Mondom:  tudod-
e, hány ember öiiilne, ha egy Órát tudott volna
velem beszélgetni,  úgy,  mint most te?  Akkor
persze elnevetik  magukat,  és ol  is azon van-
nak,   hogy   segítsenek   nekem.   A   nagyobb
probléma, hogy a férjem is nagyon elfoglalt, ő
a Bárczy  György Gyógypedagógiai  Főiskola
tanszékvezetője.  Tehát  a  gyerekeimnek  való-
ban  önállóaknak  kell  lenriük.  Szerencsére  a
férjem is nagyon szereti a munkáját. A másik
nagyon  fontos  dolog,  hogy  nemcsak  a  min-
demapokban  igyekszem  egyensúlyt  tartari,
hanem hosszú távon is. Az én életemben most
egy  ilyen  időszak  van,  amit  meg  kell  hogy
mondjam,  nagyon szeretek.  Sokkal  több  időt
tudnék eltölteri naponta a hivatalban, és még
mindig elégedetlen  vagyok.  Nagyon szeretek
üdülni, imádok otthon lemi és takan'tani, sze-
retek  főzni,  ha  van  rá időm, nagyon szeretek
piacra jári és bevásárolni.  Ma este például a
németek adnak a tiszteletemre egy vacsorát, s
közben a féüemmel szeretnék elmenni a Peré-
nyi koncertre.  De sajnos, nem megy, hogy az
ember itt is legyen, ott is legyen.

Paksi Éva
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Romológiai Tanszék a Zsámbéki Tani'tóképző Főiskolán

A Keresztes Nővérek Tani'tóképző lntézete 1929-ben ny.itotta meg
kapuit, s az államosi'tásig mintegy`900 növendék kapott tani'tói
oklevelet. Az 1977. évi újraindi'tás, inajd a három éwel ezelőtt

történt visszatérés az egyház tulajdonába, tovább erősi'tette azt
a következetes munkálkodást, melyet az intézet vezetősége, tanári
kara a jövő generációjáért hagyományőrző módon tesz. Az iskola
nyitott minden - a keresztény alapelvet magáénak valló -, fiatal

előtt, kik a pedagógus hivatást választják. Szellemiségére
a megbékélés, az együttérzés és a tolerancia jellemző. Ennek

keretében került sor mintegy másfél évi előkészi'tő munka után -
valamennyi illetékes szerv beleegyezésével - a romológiai oktatás

beindi'tása. A Zsámbéki Katolikus Tani'tóképző Főiskola Romológiai
Tanszéke Európában egyedülálló módon vállalja fel

a kezdeményezést, mely meghatározó változást eredményezhet
a cigány értelmiség képzése, az interkulturális nevelés valóra

váltása terén. A tanszékvezető,  dr. Vámagy Elemér örömmel szól
az eddigi eredményekről, a további tervekről.

- Bizonyára természetes, hogy a kato-
likus  főiskola  tanáraként  11.  János  Pál

pápa   gondolataira   hivatkozok,   aki   ki-
mondta,  mínden    népnek  alapvető joga
saját  nyelve  és  kultúrájánák  ismerete és
annak   gyakorlása.   Természetes   az   az
akarat,   amely   a  kisebbségben   élő  ifiú
nemzedéket  saját  hagyományok  alapján
szándékozik  nevelni.  Három  évvel  eze-
lőtt, amikor   dr. Bencze Lóránt főigaz-
gató       kezdeményezésére      felvetődött
Zsámbékon egy Romológiai Tanszék lé-
tesítésének ötlete - úgy  érzem -,  már e
fenti gondolatok megsejtésének jegyében
születhetett meg a Főiskolai Tanács hatá-
rozata. Ma már világos mindenki előtt, a
hazánkban  élő  legnagyobb  lélekszámú,
és egyes rétegeit tekintve a legelmaradot-
tabb helyzetben lévő cigány lakosság tár-
sadalmi felzárkózása alapvetően az isko-
láztatáson keresztül valósi'tható meg. Eh-
hez pedig a tanító- és Óvónolcépzésben a
cigány  kultúrát  és  nyelvet  ismerő,  azt  a
nevelésben     felhasználó     pedagógusok
képzésére  van  szükség.  Ez  a  szükséglet
hozta ]étre a  ma még gyemekkorát élő
tanszékünket  1994 júniusában.

ó

-   Történelmi   értelemben   akkor
múltról  még  nem  nagyon  lehet  be-
szélni.  Van  e  meghatározó  elv,  jel-
mondat, hitvallás ?

- Múltról  még  nem,  tapasztalatokról
azonban   már   lehet   szólni,   hiszen   a
„gyermek"   elobb-utóbb  felnő,   ifjúvá,
majd  felnőtté  válik.  Főiskolánk  példá-
zata  nyomán  tehát  tanszékünk  a  „tole-
rancia"   szót  választotta  tevékenysége
mottójául.  Mint  ismeretes,  ez  valami-
nek az elviselését,  eltűrését jelenti.  Ma
azonban már a toleráns ember fogalma
nem  csupán   azt  jelenti,   valaki  eltűri,
passzi'van elviseli a másképpen gondol-
kodó embert, a más  valláshoz. politikai

párthoz, vagy etnikai kisebbséghez tar-
tozó   embert,   hanem   ennél   többet   is.
Azt,  hogy  elfogadja,  értékeli,  megbe-
csüli  nézeteiket,  képes  velük együtt él-
ni,    sőt,    netán    barátnak    is   tekinteni
íket.Tehát  nem  közömbös  elviselésrol
van  szó.  Aki  ugyanis  más  világnézeté-
ré;l azt mondja, hogy „nem érdekel", az
a sajátját-ha egyáltalán van neki-, sem
értékeli. A toleráns ember tehát a maga
meggyőződését  éppúgy  értékeli,  mint
ahogy a másét elfogadja. Ezért vallom,
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hogy  a tglerancia első lépése  a testvéri .
szeretet.Ugy   bánjunk   az   emberekkel,
ahogy szeretnénk, ha velünk bánnának.
Amilyen    mértékkel    mérünk,    olyan
mértékkel mérnek majd bennünket is.

-  Mi   is   valójában   a   romo]Ógiai
kurzus tananyaga? Mit tanulhatnak
az ide beiratkozoft fiatalok?

- Célunk a már ismertetett elvnek, a
cigányság    felzárkóztatásának    iskolai
keretek  közt  történő  megvalósi'tásának
a  gyakorlatra  váltása.  Ennek  megfeö ,
lően  itt  képezzük  ki  azokat  a  cig
nyelvet  és   kultúrát   ismerő,   avagy   itt
megismerő pedagógusokat, kik az élet-
be kikerülvén hatékonyan elősegíthetik
a  gyerekekek  identitástudatának  meg-
erősítését.  Tudjuk,  a  legfontosabb  fel-
adat  a  cigányság  polgárosodása  eléré-
sében  az  isko]áztatás,  az  iskolai  tanul-
mányoknak   az   életkornak   megfelelő
idolen  és  módon  történő  elsajátítása.
Ezért hasznos  minden  olyan  kezdemé-
nyezés, mellyel  a leendő óvónok és ta-
nítók  romológiai   szakképzést  kapnak.
Elsődleges  feladatunk  tehát  olyan   is-
mereteket  adni,  mellyel  a  hallgató  ké-
pes  legyen  oktatni  a  lovári  cigány  dia-
lektus  nyelvét az  iskolákban,  más  mű-
velődési  intézményekben.  Ennek  meg-
felelően a követelmények közé tartozik
a  folyamatos  beszédkészség  elsajátí
sa  a  lovári  cigány   nyelven,   a  nye
struktúra   alapján   tudományos   szöW

%:áe2?#Ézszerkesztése és fordítása.
természetesen  hozzájárul  a  magyaror-
szági cigány dialektusok ismerete is.

-  Ez  a  képzés  meghatározott  tan-
anyagot   követel   meg.   Kialakult   e
már az az ismeretmennyiség, melyet
el kell sajátítania a hallgatóknak ?

-  Természetesen  a  nyelv  mellett  is-
memiük kell a cigány irodalmat és tör-
ténelmet,   a   cigányság   történeti   útját,
napjainkhoz vezető útját. Nyelvtörténe-
ti  tudás,  a  szájhagyományok  emlékei-
nek feltárása, a cigány irodalmi alkotá-
sok  megismerése  mind  szükséges  ah-
hoz,   hogy   magabiztosan   vállalhassák
küldetésüket.  Tisztában  kell  lenniük  a
cigányság    történelmével,    eredetével,
vándorlásaikkal,    valamint    a    nye|,,
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nyomonkövetéssel.     Az     indóeurópai
nyelv  és  kultúra  gyökereivel,  a  nyelv-
rokonsággal,    a    cigány    népköltészet
megjelenésével  és  alkotásaival.A törté-
nelemmel  éppúgy,  mint  a  mai  magyar
nyelvű cigány  irodalom  gyöngyszeme-
ivel   egyaránt.   Hasonlóan   nagy   teret
kap  a  néprajz,  a  cigány  és  a  magyar
néprajzi elemek összehasonlítása és ha-
tása  egymásra.  Ez  természetesen  nem
csupán  elméleti,  hanem  gyakorlati  te-
vékenységet is jelent, hiszen gyakorlati
kutatómunkávbal     egybekötött     évfo-
lyamdolgozat  elkészítését  is  megköve-
teli.  Idetartozik  a  kultúrális  különbsé-

gek    ismerete,     azok    kialakulásának
módja, következményei, valamint a ro-

ársadalom  megjelenése  különböző
3_         .-:_.:

sségekben. Nagyon fontos annak a
ásrendnek a megismerése, amely a

cigányságot jellemzi  a születés-halál,  a
keresztelés,  esküvő  vagy  a  temetés  ri-
tuáléja.  Mindezek  ismerete  nélkül  el-
képzelhetetlen  a  valós,  tartalmas  kap-
csolatteremtés  a  cigányság  és  a  peda-
gógusok között.    .

- Szinte már legendás a cigányság
zenei-művészi érzékenysége, a gyere-
kek tehetsége és beállítódása. Miként
készülnek  fel  a  tanárjelöltek  ennek
felismerésére, segítésére ?

-Elsődlegesen azokat az ismereteket
kell  elsajátítaniuk,  melyek  segítségével
képesek   megkülönböztetni   az   eredeti
cigányzenét a műzenétól,  a népdalokat
az  egyes   szerzői   alkotásoktól.   Ehhez
k.ocsolódik  a cigány  néptánc  alapvetőt'

lépéseinek a megtanulása, a hangszeres
és vokális zene megismerése. A hallga-
tóknak tudniuk kell a gyűjtőmunka ele-
meinek szakmai követelményeit,  a tör-
téneti  előzményeket.  Válogatások elké-
szítése a magyarországi  hangszeres  ci-

gányzene   történeti   előzményeiből,   az
oláh közösségben végzett gyűjtőmunka
anyagából,  a  mucsánok  és  argyelánok
dalkincsébíl   Ugyanakkor  jártasságot
kell  szerezniük  a  cigány  népművészet
és  a  mai  képzőművészet  alkotásainak
összehasolító elemzésében.  Különös te-
kintettel  a  tanult  képzőművészek  mel-
lett alkotó naiv cigány  alkotók munkái-
nak felismerésére. Ez utóbbi azért is je-
lentős,  mert  az  iskolai  oktatás  során  a
tapasztaltakat felhasználva kelloképpen
bontakoztathatják  ki  az  ügyeskezű  ci-
gánygyerekek alkotói hajlamait. Felmé-
rő   és   inteipretáló   készségkialakftással
érhetünk el  komoly eredményeket,  me-
1yekkel tudatosíthatjuk a hallgatókban a

gyermekrajzok,  szövés-fonás  motiváci-
ós   bázisának   fontosságát.Ezáltal   fej-
leszthető  ki   a  gyermeki  kreativitás,  a
szabad   asszociációs   képesség,   a   képi
ábrázolás gazdagsága.

-  Gyakorta  tapasztalható,  hogy  a
felsőoktatásban   mindent   megelőző
szerepet kap a [exikális anyag elsajá-
títtatása. Valahol pedig elvész a gyer-
mek,  akiért mindez  ]étrejött.  Zsám-
békon milyen elvet vallanak ?

- Talán  legjobb,  ha  az  írásba foglalt
szabályzatból   idézek:   ,A   hallgatóink
által    majdan    tanítandó    gyemeknek
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olyan    tudással    és    egyéniséggel    kell
rendelkeznie,    aminek    következtében
nem   tudják   majd   becsapni   a   felnőtt
életben,  és  meglesz  a kellő  kudarctűrő
képessége is a boldoguláshoz..." Ez pe-
dig  csak  úgy  váltható  valóra,  ha  az  itt
tanuló  diákjaink  is  megismerik  a gyer-
mek-   és   ifjúságvédelmi   szemléletfor-
málás  cigány  fiatalok  vonatkozásában
történő feladatait.  Az  idő és  térbeli  át-
tekintés  mellett  tehát  ismemiük  kell  a
gyermekek    védelmének-védhetőségé-
nek jelenlegi  helyzetét,  az interkulturá-
lis   nevelési   stratégiák   lehetőségeinek
alkalmazását,  módszereit.  A probléma-
felvetés,  a  gyermekvédelem  a  pedagó-
giában és a személyiségközpontú  meg-
közelítés  mellett  tehát  nagy  hangsúlyt
fektetünk  a  meglévő  intézményhálózat
működtetésének,   jobbi'tásának   lehető-
ségeire.  Meggyőződésünk  -  ezt  kollé-
gáimmal,  dr.  Karsai Ervinnel, Choli-
Daróczi  Józseffel  és  Hegyi  lldikóval
együtt  valljuk -,  a legfontosabb  a  szo-
rongásmentes     iskola     megteremtése,
ahol  a gyermek  szabadon  bontakoztat-
hatja  ki  tehetségét,  képességeit.  Ehhez

pedig   értő-érző  pedagógusok  és   sza-
bad, nyilt szellemű nevelőtestület szük-
ségeltetik.  A Zsámbéki  Katolikus Taní-
tóképző  Főiskola  a  Romológiai  Tan-
szék létrehozásával csupán egyetlen lé-

pést tett a megbékélés, az együttműkö-
dés,  a cigányság polgárosodása útjának
könnyebbé  tétele  érdekében.  De  meg-
tettük,  és  büszke  vagyok  arra,  hogy  az
elsok  között   magam   is   ott   lehettem.
Mikor 11.  János  Pál  pápa  a  Vatikánban
fogadta  küldöttségünket,  úgy  éreztem,
újabb megerősítést kaptam eddigi mun-
kánk folytatásához. A Szentatya megál-
dott  minket,  s  tanítványaim  ebbol  to-
vábbi  erőt men'thettek.  Nem  téríthet el
semmi   errín   a  magunk  vállalta  útról,
mert  hiszem  és  vallom,  csak  a  keresz-
tényi  szeretet és egymás megértése ve-
zethet   el   csupán   az   igazabb  jövőbe.
Ezért  dolgozunk,   neveljük   a  jövendő

pedagógusait,  akik  nap  mint  nap  gya-
korolhatják    majd    azt    a    toleranciát,
amely    intézetünk    hitvallása.    „Senki
sincs  hiba  nélkül,  fogyatkozás  nélkül;
senki   nem   elegendő,   senki   sem   elég
bölcs önmagának; hanem egymást köl-
csönösen el  kell  viselnünk és vigasztal-
nunk, egymást oktatnunk és nevelnük."
-  mondotta  Thomas  Kempis,  közép-
kori  gondolkodó.  Lehet-e  ennél  szebb
és  tartalmasabb  útravaló  a  romológia
szakos diákjainknak  ?

Csillei Béla
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Lehetséges, hogy a szavaknak és a fogalmaknak is más a jelentése Kelet-
és KÖzép-Európában,  mint a nyugati világban? Lehetséges, hogy ha nálunk

kiejtjük azt a szót: „kjsebbség",  akkor szinoni'maként a diszkrimináció,
az elnyomás,  a kiűzetés is szóba jöhet?

Hol vagyunk mi attól a demokratikus és nagyvonalú finn példától, amelyik a
lakosság mintegy 6 %o-át kitevő svéd népes`séget nem kulturális kisebbségnek

tekinti,  hanem államalapftó társnak?   A cigányságot a magyar társadalom
többnyire csak koloncnak érzi, pedig számuk ma már eléri a félmilliót is. Tenni
kell valamit ennek a legnagyobb lélekszámú és igen elkeseri'tő helyzetben lévő

etnikumnak az érdekében! Ami'g nem késő!

Kardos  Ferit  igazán  nem  a  Romoló-
giai  Hétvégén  ismertem  meg.  Pedig  az
egész  napos   rendezvény   egyik  motoija
volt.  Egyébként  a  Városi  Könyvtárban  -
ahol     szaktájékoztatóként    dolgozik    -
gyákran  találkozunk,  beszélgetünk is,  de
hogy  úgy   mondjam,   eddig  mindig  „el-
mentünk"  a  téma  mellett.  Hogy  mi  tölti
ki  mostanában a fiatal könyvtáros  szaba-
didejét,  hogy  mi  köti  le  érzelemvilágát,
azt   tulajdonképpen   Nagykanizsa   város
okleveles  említése  750.  évfordulója kap-
csán   rendezett   Helytörténeti-   és   Törté-
nettudományi      Konferencián      értettem
meg.  Nagy  sikerű előadása:  „A cigányok
Zala  megyében"  után  kezdtem  el  érdek-
lődni kutatómunkája iránt, s ültünk le be-
szélgetni.

-  Feri!  Te,  aki  magyar származású
vagy, hogyan kerültél ilyen szoros kap-
csolatba a cigánysággal?

_-akTéft:r85óbfteiTotsö#s'é%°gmyűav:[úő8d°é:
házát  igazgatta - megkért  arra,  hogy ze-
nei  klubot  vezessek  cigány  fiatalok  szá-
mára.   Ehhez  tudni   kell,   hogy   emek  a
Dráva  folyőhoz  közeli  kis  falunak  a  la-
kossága  70%-ban  cigány.   Elvállaltam  a
klubvezetést,  s mintegy  másfélévig rend-
szeresen  -  általában  hetente  -  kijártam.
Mivel is kezdhetné egy  fiatal könyvtáros
ezt a munkát? Hát rocktörténettel ! Ezek a
fiatalok akkor még többnyire dolgoztak a
vasútnál,  a helyi  téesznél,  s  a klub estek-
re   gondozottan   és   érdeklődve   mindig
meg  is jelentek.  Általában  16-20  év  kö-
zöttiek    voltak,    s    roppant    érdeklődők.
Minden  iránt!  Gitárt hoztak,  zenéltünk,  s
én  - akiben  eddig  sem  volt  ellenérzés  -
egyre közelebb kerültem hozzájuk. Dalo-
kat  tanultam  tőlük,  meghívtak  a  család-
jukhoz,  ismerl(edtem  a  szokásaikkal.  Az
öregek  eléggé  távolság  tartók  maradtak,
nekik  én  csak  „a  tanár úr"  voltam  mind-
végig.    Közben   beiratkoztam   Szombat-
helyre,     történelem     szakra,     s     tanul-
mányaim   közepette   kezdtem   el   igazán
gondolkozni  azon,  hogy  hol  a  helye  ná-
lunk  a  cigányságnak.  Alig  tudunk  róluk
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valamit,    de    szeretnénk    megoldani    az
asszimilációjukat.  Ezután  kezdtem  el  tu-
datosan  kutatni  enől  a  népcsoportról.  A
megfelelő   irodalomhoz   könnyen   hozzá
fértem, hiszen könyvtáros vagyok. A sze-
mélyes tapasztalataim és az olvasmánya-
im  aiTól  győztek  meg,  hogy  a  cigányok
soha  nem  lesznek  magyarok,  ezt  ne  is
erőltessük, de hogy alig tudunk róluk va-
lamit,   az  ellen  tenni  kell!   M9guknak  a
cigányoknak is, és nekünk is!  Es egyszer
csak  azt   vettem   észre   magamon,   hogy
egyre nagyobb cigány identitástudatot ér-
zek!  Közben őszinte barátokat is találtam
közöttük,  mint például Ferkovics Józse-
fet, az ismert festőt.

- Hogyan kezdődött a kutatómunka?
~ A főiskolai  szakdolgozatom  elkészí-

tése  során  rengeteg  érdekes  adatra  buk-
kantam.   A   csurgói   Festetics   uradalom
történetének feldolgozása közben, termé-
szetesen  kiemelt  forrásanyagként,  összi`-
rások is kezembe  kerültek.  Errol  a témá-
ról   tulajdonképpen   a   leghitelesebbek   a
XVIII.  század  előttiek  és  e  század  eleji-

ek.  Az  uradalmi  kontraktusok (szerződé-
sek)  között  bukkantam  aztán  arra  a  for-
rásra,  hogy   1725-ben  111.  Károly  tétq'-`:`'\1
sen Össze akaija íratni a cigányokat,
lük  együtt  „természetesen"  az  útonálló-
kat,  rablókat.  Ezeket a cédulákat félretet-
tem,  mert  titkon  éreztem,  hogy  kezdeni
fogok  velük  valamit.  Dr.  Kotnyek  lst-
ván  a  Zala  Megyei  Pedagógiai  lntézet
igazgatója is ösztönzött, hogy ebben a té-
mában  komolyabban  el  kellene  mélyül-
nöm. Közben beléptem az MCKSZ-be is,
sikerült    jelentősebb     szakirodalmat    is
Összegyűjtenem az elinduláshoz. A Hely-
történeti   Konferencián   az   előadásomat
talán  azért is  fogadták  a  város  helytörté-
nészei  örömmel,  mert ez  valóban  egy  új
terület.  Meglepő volt számomra,  hogy 11.
József után már nincsenek összeírások,  s
az  1768-85 közötti években a cigány csa-
ládokra  vonatkozóak  (a  másik:  a  gyer-
mek összeírás!) elég széleskörűek, hiszen
vallásukra,  foglalkozásukra,  bizonytalan
életkorukra,  jogállásukra  egyaránt  kiter-
jednek.  Az  is  kiderült,  hogy  „átnevelé-
sük"  nem  sikerült,   asszimilációjuk  ú' `
szintén,  s  akkor  még  szó  sem  volt  a  i*`
rom etnikum: a magyar, a beás és az oláh
cigányok integrációjáról.

-  Hogyan   fogadta   a   kömyezeted,
hogy a cigányok történetével foglalko-
zol?

- A családomban paraszti szemlélet él.
Elfogadták,  hiszen  a falusi  életforma év-
századok  óta  az  együttélést  és  az  egy-
másrautaltságot   hozta.    A   munkahelye-
men meg azt válaszoltam, hogy most van
itt ennek az ideje. Egyáltalán nem harag-
szom a „miért cigányozol?" kérdések fel-
tevőire,   sajnos,   legtöbbjük   nem   ismeri
oket.  S  hogy  miért nem a cigányság XX.
századi  történetével  foglalkozom?  Azért
mert  úgy  érzem,  hogy  a  problémák  ko-
rábbi  eredetűek.  Persze  nem  vagyok  re-
mete,  nem  bújom  állandóan  az  okirato~
kat,   a  könyveket.   1990-től   a  Csapi   Ci-
gány      Kollégiumban      hagyományőrző
szakkört  vezetek,  a  helyi  cigány  kisebb-
ségi  önkományzat  munkatársa  vag
részt  vettem  a Romológiai  Napok el
szítésében  és   lebonyoli'tásábah,  jelen|_
tanórákat  tartok  a  város  általános  és  kö-
zépiskoláiban.   Mindent  ekövetek  annak
érdekében,  hogy  a  fiatalok  megismerjék
a „másság" eredőjét, jellemzőit és kihatá-
sait.  Mindig  elmagyarázom  a  gyerekek-
nek,  hogy  a  cigány  nemcsak  zenész,  ha-
nem  mesterember  is  volt,  hogy  melyek
az okai,  hogy  Magyarországon a cigány-
ság   csak   1984   Óta   számít   etnikumnak.
Kutatómunkámhoz,     a     pedagógiai     és
egyéb kulturális tevékenységhez azonban
szervezeti  háttér  kell.  Nekem  ezt  maxi-

gálós#onáúáLj;zaa,te:yízgLgá3:nK::ebhbosgé;
kutatómunkám   eredményeként   elsősor-
ban a zalai, de az ország cigányságának a
történetéhez is komoly adalékokkal járul-
hatok hozzá.

Büki Erzsébet
Fotó: Hohl Zolt{

`
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Előkerült a nagykés, ám szerencsére elmaradt a dráma a szolnoki Motor úti kilakoltatásnál

- Itt  szúrom  le  magamat,  ha  kitesz-
nek az utcára! -kiáltotta kétségbeeset~
ten  1995. december 8-án reggel HomQ-
ki Jánosné, a  szolnoki Motor úti telep
jogerős   bírói   végzéssel   rosszhiszemű
lakáshasználónak minősített - ezért ki-
lakoltatásra  i`télt  -  lakója.  A  telep  ro-
mái,  a hatóságok és  a médiák képvise-
lői - a kilakoltatáshoz érkezett teherau-
tó  szélámyékából  -  dermedten  néztek
az  asszonyra,  akinek  kezében  erős  el-
szántságot sugallva remegett a hasának
fordított   nagykés   pengéje.   Nem   volt
kétséges:  ha megteszi amit ígért, kötött
pulóvere  sem  lehet  elég  vastag,  hogy
útját állja a hideg acélnak.

iába  volt  sírás-n'vás,  a  telepiek  ro-
onszenv  kinyilvánítása, a  kilakoltatás

nem,  a  dráma  szerencsére  elmaradt.  A
végrehajtó,  a rendőrség,  a  Szollak  La-
kóépület Üzemeltető Kft. forgatókönyv
szerint  tette  a  dolgát.  A telep  lakói jö-
voheni  sorsukat  látták  előrevetítve.  A
48  családból  ugyanis  45-nek  van  ösz-
szesen    többszázezer    forintos    lakbér
hátraléka az önkormányzat felé. A tele-
piek  a  hangos  méltatlankodáson  ki'vül
tehetetlenül   szemlélték   az  események
felgyorsulását.   A  hat-   és  tizenhárom-
éves    gyermekeit   élettársával    nevelő
asszonyon  végül  egy  másik  -  a  telep

:;°ö:S[:éí:a;:ááafnog`a#t°;;eisászzá°bnaycks3:
kélyke  személyes  holmijával  együtt az
utcára került családot.

Homoki  Jánosnénak    1991-óta gyult

S
ze a  102 ezer forint hátraléka. Azóta

m  fizeti  a  lakbért,  aminek  havi  ösz-
ge  a  kezdeti  200-ról  mára  800  fo-

rintra  növekedett.  Ez  bizonyult  akkora

tehernek,   hogy   a
négytagú       család
19     500    forintos
havi     bevételébíl
már   nem   jut   rá.
Vagy  éppenséggel
jutna,  de nem tud-
ják   `úeosztani     e
kétségkívül      cse-
kélyke jöúedelmet
Homokiék    -   ezt
már    Kozák    Fe-
renc,     a     Lungo
Drom   családsegí-
tője mondja. - Az
is gond - folytatja
-,  hogy  nincs  díj~
beszedő a  telepen.
Így,  amikor  pénz-
hez jutnak a csalá-

... a dráma szerencsére elmaradt.

dok, egyszerűen eszükbe sem jut a lak-
bér,  annyi  más  helye  van  a  forintnak.
Javasoltuk,  a  telepi  gondnokok  vállal-
ják a díjbeszedést,  ehhez azonban nem
járul  hozzá  a  Szollak,  mivel  a pénzke-
zeléshez    vizsgát    kellene    tenniük    a
gondnokoknak.

Nehezíti  a  lakbérfizetői  morál javu-
lását  Kozák Ferenc  szerint az  a körül-
mény   is,   hogy   a  szolnoki   kisebbségi
önkományzat azt megelőzően tett em-
lítést  a  háti.alékos  családoknak  a tarto-
zás egyfajta közhasznú munkában való
ledolgozásának   lehetőségéré;1,   mielőtt
ebben  a  kérdéskörben  Szolnok  önkor-
mányzata állást foglalt volna. Így aztán
többen úgy gondolkodnak:  ha gyulik is
a tartozás, majd ledolgozzák.

Homoki  Jánosné kisegi'tésére  egyéb-
ként  példás  hadrendbe  álltak  a  cigány

szervezetek.    A   szol-

Híába volt sírás-rívás...

noki    kisebbségi    ön-
kormányzat   50   ezer,
m'g   a  Lungo   Drom
20   ezer   forinttal   kí-
vánta   szorult   helyze-
tébéíl   kimenekíteni   a
családot.    Az    önkor-
mányzat        lakásügyi
irodájának nyilvántar-
tása szerint azonban a
102     ezres     hátralék
egy  forinttal  sem  lett
csökkentve  a  mai  na-
pig.  Hogy  időközben
elálltak   a   fizetéstíl,
ennek  oka  valószínű-
leg   az,    amit   Kozák
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Ferenc  is  megemlített:  -  Ezer  család
van Szolnokon,  akit ilyen alapon patro-
nálni  lehetne.  Amit  a  hátralékosoknak
javasolni tudok:  amint határozatot kap-
nak,  azonnal  menjenek  a  bíróságra,  s
kérjenek   részletfizetési   lehetőséget   a
tartozás kiegyenlítésére.

Kiköltözteté;ek  özöne  fenyeget  sok
tucat családot  Szolnokon.  Romák - és
nemcsak  romák!  -  kerülhetnek  töme-
gesen  az  utcára.  A  kisebbségi  önkor-
mányzat megoldási javaslatait Szolnok
közgyílése  nem  fogadta el  november-
ben, mondván:  ezt a problémakört nem
ki'vánja a város külön kisebbségi téma-
ként  kezelni,  mivel  az  érintettek  köre
ennél jóval  szélesebb.  A lakásügyi  iro-
da tájékoztatása szerint csak Szolnokon
25  millió  (!)  az eddig  felgyülemlett hi-
degvíz-, és lakbérdíj  hátralék. A végre-
hajtott   kiköltöztetések   sorában   Jász-
Nagykun-Szolnok   megye   székhelyén
Homoki  Jánosné  családja  volt  a  nyol-
cadik, aki „fekete napra" ébredt.

Szolnokon  nincs  családi  hajléktalan
szálló.  A kiköltöztetettek szó szerint az
utcára  kerülnek.  Valószi'nű,  a  város  is
mérlegelte  e  körülményt,  mivel   a  to-
vábbi kilakoltatásók szünetelnek.  A so-
kak  számára  égetően  életbevágó  kér-
dés:  meddig? A kilakoltatás kockázatá-
val járó  lakbérhátralékosság  nem  csak
roma  probléma.  A  80  ezres  városban
ugyanis   mindössze  2800   az   önmagát
romának valló .polgárok száma.

Simon Cs. József

Fotó: Barna Sándor
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Az alapfokú felnőttképzésre még ma is szükség van

A tatabányai D9lgozók Á[talános lskoláját a helyi cigány kjseb.bségj
önkormányzat menteHe meg

Nem _yagyunk egyformák. Szerencsére. A legtöbb
esetpen .mégsem nézik jó`sz€mmel a máss-ágot.
•.... _    ....  * ----,     *

ninp.S 9lég türelme a pedagóg`usnak a tőbb figyelmet,
törődést igénylő,  barnaszemű roma gyereké-khez.

Átpukdácsóiják az osztáiyokat, és méőígy seri] úÉos,

hho°2#yk.ESyg:A9iffayká°nzojsuísnkaofágsőDoéirgdoezkóükkbÁ%iSn)os
lskol.áját T.atabányán, amely - a cigány kisebbségi

C>nkprmár)yzatnak köszönhetően = a nehézségóíkel!enérg Tég ma is működik.  Emeiiett a megyó-több
telppü!Ésé.n fog!alkoz.nak a romák alapképzééévei.  Így

továbbtqnulÉsi esélyük óriási mértékben megnő -
persze,  ha ők is akarják. A legtöbb ún.  ,,normál`'

iskolában viszont már lemondtak ezekről a fiatalokról,
a±!:!!:± több türelmet igényelnek,  mint az átlag.

Aki ma nem rendelkezik általános is-
kolai   bizonyítvánnyal,   annak   semmi
esélye  arra,   hogy   elhelyezkedjék.   Ha

pedig  roma  az  illető  -  és  ok  vannak
túlnyomó  többségben  -,  akkor  szinte
behozhatatlannak  tűnik hátránya.  Ezért
a   cigány   kisebbségi   önkormányzatok
országszerte zászlajukra  tűzték az alul-
iskolázott  cigányok  továbbképzését.  A
tatabányai  sem  volt  kivétel,  s  első  ko-
moly   „csatáját"   a   városban   muködő
dolgozók  általános  iskolája  fennmara-
dásáért vi'vta - a helyi önkorinányzattal
szemben.   Sikenel   vették  az  első  ko~
moly  akadályt.

-   Reméljük,   többet   nem   fenyeget
bennünket   a   megszűnés    veszélye   -
mondja  megkönnyebü]ten  Tárnok  Ti-
bor,  az  iskola  igazgatója..-Sajnos,  a
csatározások közepette jöttünk rá, hogy
fogalma sincs  a városnak arról,  valójá-
ban  kikkel  és  mivel  foglalkozunk  eb-
ben  a speciális  iskolában.  A cigány  ki-
sebbségi  önkormányzat  hatására  nyil-
váni`totta  a  polgármesteri  hivatal   „vé-
dett" iskolának intézményünket.

-Tanulóik mintegy 80-90  %-a ro-
ma.    Milyen   jellemző    problémáik
vannak a gyerekeknek?
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-   Beilleszkedési   zavarok,   tanulási
nehézségek,  komoly  családi  viszályok
nehezítik     a     diákok     mindennapjait.
0lyan gyerekünk is van, akinél halmo-
zottan jelentkeznek ezek a gondok.

- Gondo]om, így e]eve kis ]étszámú
osztályokban tanítanak?

-Az alapfeladatból -sajnos -ezt ki-
húzták.  Nem  tudjuk,  miért.  Megoldást
az jelentene,  ha  a  Nevelési  Tanácsadó
javasolná, hogy a beilleszkedési zavar-
ral,  tanulási  nehézségekkel  küzdő gye-
rekek  mindegyike  kjslétszámú  csopor-
tokban  tani'tható.  Nálunk  minden  osz-
tályban problémás gyerekek vannak.  A
pedagógusok sem igazán szi'vesen tani`-
tanak nálunk,  mert az itt tanulók szüle-
inek majd mindegyike a periférián van.

:á:u|nk:síe?ritíks?á:',?Tan3Fü'=kmnfi;gyeÉ_
szét  is.  Ezt  a  hátrányt  nehezen  fogják
behozni. A legnagyobb baj, hogy jelen-
tős részük már éhezik is, ezért köteles-
ségünk  segíteni  rajtuk,  mert  itt  élnek
mellettünk,  velünk...

Virágh  Albert,   a   helyi   kisebbségi
önkormányzat  elnökhelyettese,   a   ma-
gyarországi cigányság megyei vezetóje
és  az Országos Cigány  Kisebbségi  Ön-
kormányzat     képviselóje     a     Megyei
Munkaügyi Központ segi'tségével nem-
csak  a  cigányság  alapképzését,  hanem
a szakképzést is szeretné mielőbb meg-
valósi'tani.

- A Megyei  Munkaügyi  Központ tá-
mogatásával  a felnőtteknek hamarosan
indi'tunk     hetedik-nyolcadik     osztályt

Tárnok Tibor -mostmár megkönnyebbülve, hisz megmarad az ískola...       i{

1
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Esztergomban,  Lábatlanon,  Oroszlány-

ün   és   természetesen   Tatabányán,   a
lgozók  általános  iskolájában.  Emel-

lett igyekszünk minden hozzánk fordu-
ló  oktatási  intézményt  valarnilyen  mó-
don  segíteni,  hiszen  ilyenkor nem  csak
a romákat támogatjuk...

- Bddig hányan jelentkeztek a két
osztály elvégzésére?

-    Kevesen.    A   helyi    televízióban

ugyan  kértem,  hogy jelentkezzen  min-
denki,  aki  nem  rendelkezik  e  két  osz-
tállyal,  de  a  személyes  megkeresések
eredményesebbnek  bizonyultak.  Ezek-
nek az embereknek jelentős része a vá-
ros peremén lakik, és ott nincs kábelté-
vé.  Nagyon  örültem  a bajóti  példának.
Ott már indult hasonló tanfolyam. Ez a
cigánypolitika már komoly eredménye-
ket   hozhat.   Látszik,   hogy   mennyire
akarunk   tanulni,   beilleszkedni.   S   ma

ehhez segítséget is kapunk.
''r-A po|itikának a része, hogy a ta-
tabányai dolgozók általános iskolájá-
ért is „harcba szálltak''?

-  Igen.  Felhívtam  a  város  vezetősé-

gének  figyelmét   arra,   hogy   ennek   a
megszüntetése     milyen     következmé-
nyekkel járna, s ennek is a romák innák
meg   a  levét.   Itt  ma   már   14-15   éves

gyerekek  is  ülnek  az  iskolapadban,  és
tanulnak.   Akinek   meg   nincs   meg   a
nyolcosztályos bizonyítványa, még egy

jogosítványt sem szerezhet, így viszont
szakmát is tanulhat. A munkaügyi köz-
pont támogatásával  folyamatosan  indí-
tunk  majd  különféle  átképző  tanfolya-
mokat.

EI

-  Mint   országos  vezető,   hogyan
látja a Komárom-Esztergom megyei
cigányság helyzetét?

-   Önkományzatunk   megalakulása
után  felmérést  készítettünk.  Nem  volt
könnyű, hiszen sokan még ma sem me-
rik  bevallani  cigányságukat.  Sajnos!  A
megyében a romák jelentős része mun-
kanélküli.  Nagyon  nehezen  tudnak  el-
helyezkedni.  A taníttatásukkal ezen se-

gi'thetünk.    Viszont    nagy    öröm    szá-
munkra,  hogy  akkor  138  a  megyében
élő roma gyerek tanult középiskolában,
ebbol9 technikumban és két fiatal fel-
sőfokú `képzésben  is  részt vett.  Remél-
jük,  ezek  a  számok  majd  emelkednek.
Reméljük.    A   lehetőségek   most   már
adottak.   A  Megyei  Munkaügyi   Köz-

pont minden segítséget megad a romák
alapiskoláztatásához  és  szeretné  szak-
mához is juttatni  őket.  Soós Ferenc,  a
szolgáltatási osztály vezetője elmondta,
hogy a különféle képzésekben részt ve-
voknek  keresetpótló  támogatást  is  biz-
tosítanak.  De  ehhez  szükség  van  a  ci-

gány  kisebbségi  vezeté;k  és  az  önkor-
mányzatok támogatására.  Ilyen együtt-
működés   eredménye   a   bajóti   példa,
ahol  már  beindult  az  ötödik,  hatodik,
hetedik  és  nyolcadik  osztály.  Ha  meg-
szerezték a bizonyítványt, különféle át-
képző tanfolyamokat szerveznek a vég-
zősöknek.  A munkaügyi  központ a ha-

gyományos  kézműves  cigány  szakmá-
kat -például a kosárfonást, bádogossá-
got szeretné újjáéleszteni. A nehézséget
az okozza,  hogy - mint azt Virágh Al-
bert is elmondta - kevesen vállalják ci-
gány számazásukat.

Velük mindenképpen foglalkoziii kell
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Virágh Albert

Lábatlanon,  az  Arany  János  Általá-
nos   lskolában   februárban   indul   egy
ugyanilyen  tanfolyam.  Megfelelő  szá-
mú   jelentkező   esetén   Tatabányán,   a
dolgozók   általános   iskolájában   is   in-
dulhat hasonló  kiegészítő,  illetve  szak-
mai képzés.

És   ez   még   nem   minden!   Jelenleg
Esztergomban  és  Oroszlányban  is  mű-
ködik  még  egy-egy  évfolyam,  de  or-
szágos  viszonylatban  is  kiemelkedő  a
komáromi  Móra  Ferenc  Általános  ls-
kola és  Speciális  Szakiskola  kezdemé-
nyezése.   Vida   Sándorné,   az   iskola
igazgatója elmondta, hogy az Országos
Foglalkoztatási Alapi'tvány támogatásá-
val - három fővárosi mellett vidéki  in-
tézményként egyedül( !) -februártól  16
éven   felülieknek   indítanak   tanfolya-
mot,   ahol   megszerezve  a  nyolcosztá-
1yos    általános    iskolai    bizonyítványt,
szakmát  is  adnak  a  „gyermek-felnó+
tek"   kezébe.    Emellett    Komáromban
működik  a  Dolgozók  Általános  lskola
lfiúsági   Tagozata   nevet   viselő   intéz-
mény  is,  amely  1992-ben  önállósodott.
Jelenleg 5-8 osztály  muködik  13(!)-17
évesekkel,  emellett  levelező  oktatás  is
van.  A 72  túlkoros  gyerekkel  foglalko-
zÓ  intézmény  1996-ban  megváltoztatja
a nevét, hogy továbbra is foglalkozhas-
son a  13-15 éves fiatalokkal. Hogy mi-
ért  kell  ehhez  névváltozás?  Me-rt  egy
1993-as   oktatási   törvény   szerint  csak
16  évesnél  idősebbek  kapcsolódhatnak
be a felnőttképzésbe..

Mert velük mindenképpen foglalkoz-
ni  kell  dolgozók  iskolájában,  speciális
szakiskolában   vagy   tagozatokon.   Ma
is,  holnap  is,  mindig.  Nemcsak  városi,
megyei,  hanem  országor, szinten  is...

Sugár Gabi
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„Már nem kell simára
feszítenem a iepedőm[L["

A     VILÁG     OLÁH     ZOLTÁN     SZEMÉVEL

A másság kérdése ielen van az élet`m.i`rden területén.
Akár tétszik, akár nem, vannak poziiív és negáti'v
vélemények. Erősebb ez akkor, ha az illető cigány

származású, nevelőotthonban nőtt fel és műviész. Mint
ilyen, mindenképpen más, és mindenképpen abba a
kategóriába tartozik, akit szinte minden oldalról lehet

szeretni vagy nem szeretni. Igy van ez Oláh Zoltán
életében is, aki mindezt kékbe burkolt képein fejezi ki.
Nai'v, érzékeny, bonyolult, egyszerű. És hogy mindezt
hogyan mutatja meg művészetében, erről ő maga vall.

-   Hároméves   koromtól    nevelőott-     intézetbe,        miközben
honban  éltem.  Erre  az  időszakra  nem
szívesen  emlékszem  vissza.   A  legna-
gyobb  biztonságot  az  Óvoda  nyújtotta
számomra.  Ott  úgy  éreztem,  hogy  egy
kicsit  kivételnek   számi`tok.   Szerettek,
mert kicsi,  összeráncolt homlokú, gon-
dolkodó,   kerekfejű  kisgyerek  voltam,
aki    mellesleg    olyan    szépen    rajzolt,
hogy  csendes  pihenő  alatt azzal  szóra-
koztatta az óvónőket. Volt egy patroná-
ló  óvónőm  is.   A  nevelőotthonban  el-
szenvedett  fájdalmak  ellen  úgy  véde~
keztem,  hogy  simára  feszítettem  a  le-
pedőm, mert azt gondoltam, hogy ezzel
jó leszek és  megfelelek a világ  elvárá-
sainak, amit onnan bentrél;l nagyon csú-
nyának és gonosznak láttam.

A rajztehetségemet  már  egész  kicsi-
koromban  felfedezték.  Kisebb  rajzver-
senyeket  nyertem.  Számomra  a  rajzo-
lás   azt  jelentette,   hogy   van   valami,
amivel  ki  tudom  fejezni  a    másságo-
mat. Cigány mivoltom akkor tudatosult
bennem amikor a többi cigány gyerek-
hez jöttek a rokonok, és ahogy magam-
ra néztem rájöttem, hogy ok akár az én
rokonaim, testvéreim is lehetnének. Ti-
zennyolcéves  koromig  voltam  nevelő-
otthonban.

Nyolc  éves    voltam,  amikor  megis-
mertem két tanárt, dr. Juhász Gabriel-
Iát  és  dr.  Dános  Bélát,  akik  később
pártfogásukba  vettek.   13  éves  voltam,
amikor Budapestre kerültem egy másik
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pártfogóim  az  örökbe-
fogadásomat     intézték.
Sokat           köszönhetek
ezeknek    az   emberek-
nek.   Szerencsére   min-
dig      volt     körülöttem
olyan  ember,  aki  szere-
tettel  fordult  felém,  és
segítő kezet nyújtott.

Amikor bekerültem a
képzőművészeti        szakközépiskolába,
megismerkedtem   Szentandrássy   foga-
dott lányával, aki bemutatott nevelőap-
jának.   Szentandrássy   volt   az   egyik
olyan ember,  aki  a bennem rejlő tehet-
séget segített kibontakoztatri.  Igazából
öt   éve   festek,   előtte   csak  rajzoltam.
Egészen kicsi koromban tanultam meg,
hogy a foltokkal milyen sok mindent ki
lehet fejezni.  Azóta is ez az alapja fes-
tészetemnek.  Üzeneteim  a  világnak,  a
világról  szólnak.  A szerelmrén,  a fantá-
ziáról,  a  földi  és  a  földöntúli  életríl.
Nemrégen a kezembe adtak egy kazet-
tát,   amin   cigány   zene   van,   és   azóta
egyfolytában   azt   hallgatom.   Nagyon
közel  került hozzám ez a kultúra. Cso-
dálatosnak tartom, és szeretek elmerül-
ni  benne.

Korábban inkább az indiánok érdekel-
tek.  Vannak is infomációim arról, hogy
édesanyám indián számazású lehetett.

Az  eltelt  évek  során  rájöttem  arra,
hogy mindig az erősek maradnak fenn.

Nagyon  sok  tehetséges  ember  elkalló-
dik csak  azért,  mert  nincs  lehetőségük
a kibontakozásra. Én amellett, hogy ál-

!3#es|evgeíst2;egt::áa:of:,ní|gayt.ékzágmhYÉ'

Éi31Voa,Eaengoymc.si=fflpsrz?l`éaT:,13tTitmL
Viszont  amiket megtapasztalok,  sze-

retném   átadni    a   fiataloknak,   éppen
ezért   szeretnék   tanítani.   Én   is   sokat

:gsröaíöenToq:r:átőf:1áíkÉgáeTs#
hogy  mennyi  mindent  tanultam  és  re-
mélem, még tanulok tole.

Az  eltelt  éveim  alatt  rájöttem  arra,
hogy  ugyanolyan  ember  vagyok,  mint
a többi. Birtokában vagyok valaminek,
amit átadhatok, amiből meg is élhetek.
Értékeim  vannak  ugyanúgy,  mint  má-
soknak.   És  ami  a  legfontosabb:   nem
kell már simára feszítenem a lepedőm,
hogy megfeleljek a világnak.

I.i''.

„IJ"GO DROM„ 1995, december



Roma Sajtóközpont a hiteles tájékoztatásért
Napjainkra már közhellyé formálódott

az  elv,  mely  kimondja  az  objekti'v  tájé-
koztatás  fontosságát  az elői`téletek  csök-`
kentésében. A Roma Sajtóügynökség en-
nek  szellemében jött  léti.e  az  elmúlt  év
végén,   nyiltan  vállalva  azt  a  missziót,
amely a hiteles, korrekt tájékoztatás nem
könnyű  feladatát  kívánja elvégezni.  Fó-
nm teremtődött meg, ahol helyet kapnak
a  problémák,  az  erőfeszi`tések  éppúgy,
mint a sikerek,  eredmények.  A közvéle-
mény  napjainkban  csupán  annyit  lát,  a
cigányok békétlenkednek, egymással  el-
lentétben vannak. Mi'g a közélet hasonló
megnyilvánulásait  a  társadalom  temé-
szetesnek veszi, a cigányokét - infomá-
í:ióhiány,  tájékozatlanság,   vagy  tudatos
L rdítések   következtében   -,   nem   érti
heg.  Hazánk  legnagyobb  nemzeti-etni-
kai   kisebbsége   csupán   mint   kuriózum
szerepel  abban  a  sajtóban,  televízióban,
melyet maga is olvas-néz.

A   Roma   Sajtóügynökség   az   esély-
egyenlőség  célját tűzte  maga elé,  amely
lehetővé teszi azoknak a véleményeknek
a  kimondását  is,  amelyek  eddig  el  nem
hangozhattak.   Azoknak   a   véleményét,
akik felett a média uralkodik, de akjknek
esélyük  sem  volt  arra,  hogy  sikereikrifl,
kudarcaikról,  avagy  csupán  az  életükríl
hírt adjanak. A cigányok ma egy kulturá-
lis  gettó  lakói.  Vannak  műsoraik,  olyan
helyenésidébíben,melyeketcsupánkeve-
sen néznek, hallgatnak, és az Összes töb-
bi,  ahol  csak mint  negati'v  szereplok je-
Ienhemek meg. Frázisok, általánosítások,
esetlegesen jóságosnak álcázott saj nálko-
zás és mindezek mellett a teljes kirekesz-

ttség. A sajtóügynökségnek egyik célja
hát  ennek  a  tudatlanságból  számazó

etnek a feloldása, a cigányság sok-
mindennapjainak a bemutatása.

A  Roma  Sajtóügynökség  célközön-
sége  elsősorban  a  magyarországi  írott
és   elektronikus   szerkesztőségek.   Raj-
tuk keresztül kíván eljutni azok olvasó-
közönségéhez.  Ez nem csak azt jelenti,
hogy  i`rásaik,  munkájuk megjelenik,  de
ezáltal  egyfajta  szűrő is  beépül.  A saj-
tóközpont munkatársai  személyes fele-
lősséggel  biztosítják az általuk közrea-
dott   anyag   hitelességét,   korrektségét,
miközben  tudósítóik  folyamatosan  ku-
tatják a megjelenésre érdemes informá-
ciókat, történéseket. Ezáltal úgy is köz-
readhat  híreket,  eseményeket,  melyek
megírására  nincs  lehetősége.  De az ér-
tesített  lap,  helyi  rádió  vagy  televízió
felkarolhatja az ügyet, tájékoztathat ró-
la,   felvállalhatja   közreadását.   Az  i`gy

`Salakult kapcsolat, a folyamatos infor-

mációáramlás  lehetővé  teszi  a  pontos,
naprakész együttműködést.

Tapasztalati  tény,  a  lassan  beinduló
hazai hírpiacon  a legerősebb adu,  a hí-
rek  elsőként  való  leközlése.  Gyakorta
jelenik  meg  azonban  sebtében  megírt,
kontrollálatlan, csupán hallomáson ala-
puló  hír.  A Roma  Sajtóközpont  -  vál-
lalt  feladatából  következően  -,  abban
jobb, hogy `komoly, elemző anyagokkal
látja  el  a  médiát.  0lyan  infomációkat
tud   begyűjteni,   amihez   más   nem  jut
hozzá. Képes körüljárni egy ügyet úgy,
ahogy más nem tud. Ez pedig kizárólag
a   hitelesség   biztosi'tásával,   a   valóság
közlésével   oldható   meg.   A   legfonto-
sabb számukra tehát a bizalom kialakí-
tása a cigánysággal, az egyszerű embe-
rekkel  éppúgy,  mint a működő kisebb-
ségi   Önkormányzatokkal   egyaránt.   Ez
biztosítja   az   eredeti   elvárást,   amely
meghatározza  a  függetlenséget.  A  saj-
tóügynökség      egyfajta      kilátótorony,
amely  nem  a  különbözőséget  hangoz-
tatja,   hanem  azt,   ami   összeköt.   Nem
hamis egységesítésről beszél, hanem az
együttmuködés kényszeréról, ami meg-
alapozza a hosszabbtávú munkát.

A hírügynökség három tematikus ro-
vatra  oszlik.  A  belpolitikai  híradások,
háttérelemzések       felelőse       Kerényi
György.  Elsősorban  riportokkal,  inter-
júkkal  látják  el  a  médiát,  hírt  adnak  a
cigány   politika   aktuális   történéseiről,
tárgyalásairól,  a törvényelőkészítő és a
törvénykezési  munkáról.   A  rovat  fel-
adata   a   romákat   érintő   kományzati
döntések,  diszkriminatív jelenségek  és
események   ismertetése,   a   kisebbségi
önkományzatok és az országos önkor-
mányzat  tevékenységének  bemutatása.
Feladata,  hogy  a meglévő konfliktusok
tovább  dagasztása  helyett  az  eredmé-
nyekről  is  szóljon.   Korrekt  elemzései
ne  hallgassák  el  azokat  a  történéseket
sem,   melyeknél   a  cigányok   a  „hibá-
sak",  mellőzve ezzel  az egyoldalú tájé-
koztatás  csapdáit.  A kulturális  és  okta-
tási  rovat  Bernáth  Gáboré.  Feladata
nem     csupán     a     fontosabb,     közér-
deklődésre  számot tartható  események
ismertetése,  a  roma  iskolák,  kulturális
központok,  rendezvények  bemutatása,
hanem értékelés  és elemzés is. A rovat
praktikus    információkkal    látja   el    a
szerkesztőségeket    a    kisebb-nagyobb
rendezvényekről, tudósi'tásokat ad köz-
re, mely a többségi társadalom érdeklő-
désére  is  számot  tarthat.  Ugyanakkor,
mindezek  mellett  feladata a  sikeres  ci-
gányok bemutatása is, mintegy vállalva
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az előítéletek csökkentésének egy sajá-
tos  útját.  Bemutat olyan  sikeres  cigány
ügyvédeket,   orvosokat,   vállalkozókat,
sportolókat,írókat,költék;ket,tehetséges
fiatalokat,  akiknek  megjelenése  a  mé-
diákban  jótékony  hatással  bír.  Szerep-
lésük  sokakban  eloszlathatja  az  infor-
málatlanság, vagy  az esetleges tudatos,
torz  infomációk  következtében  kiala-
kult fenntartásokat.

Talán a leghálátlanabb feladat, a gaz-
daság és szociális helyzetjelentések ro-
vata jutott  a  Roma  Sajtóközpont  szel-
lemi  atyjának,  Csalog  Zsolt  szocioló-
gusnak. A sikeres életutak, eredményes
tevékenységek,    áttörést   eredményező
programok legkevésbé jellemzík erre a
területre.    Számtalanszor    leírták,    el-
mondták,  a  rendszerváltás  legnagyobb
vesztesei    bizonyi`thatóan    a   cigányok
voltak.  Helyzetük,  életük,  lehetőségeik
pedig  szinte  alig  változtak.  Amikor te-
hát  a  rovat  bemutat  helyi  projekteket,
törekvéseket,  önkormányzati   erőfeszí-
téseket,   egyfajta   modellként   kívánja
közvetíteni ezeket. Hírei, infomációi a
kormány  gazdaságpolitikájáról,   a  tör-
vényhozás  cigányokat  érintő  szegény-
politikai  döntéseiről,  mind  a  kiútkere-
sés     feladatát    szolgálja.     Vállalkozói
portréi, a vállalkozások és a támogatási
módok  ismertetése  a követendő példá-
kat jelenítik  meg,  bizonyítva  a  kitörés
lehetőségét. Folyamatos kapcsolattartá-
sa  a  kutatókkal,  a  szakértőkkel  pedig
biztosítja  a  tényleges,   hiteles  és  gya-
korlati  tapasztalatokat  nyújtható  elem-
zéseket,  megszüntetve az elméletieske-
dő,    öncélú   és   használhatatlan   tudo-
mányoskodás térnyerését.

A Roma Sajtóközpont - vállalt külde-
tése ellenére -,  csekély  létszámmal dol-
gozik. A hét Íős budapesti és a tizennyolc
fős vidéki tudósítói gárda az eddig lehe-
tetlennek  látszót,  a  hiteles,  objektív  és
tartalmas    tájékoztatást    kísérli    meg    a
többség  és  a  kisebbség  között.  Feladata
tehát a tehetséges fiatalokból álló hálózat
kinevelése, az ími tudó,  közéleti  szerep-
lésre hajlamos, tollforgató if;ak újsági`ró-
vá nevelése, akik szakmailag megalapo-
zott,  azt ügy  érdekében elkötelezett sze-
mélyekként valóban tehetnek a cigánysá-
gért,   az   együttműködését,   a   tolerancia
gyakorlatra váltásáért. Az út, amelyen el-
indultak,  még  számos  nehézséggel  van
kikövezve. De az első lépést már megtet-
ték. És tudjuk, ez a legnehezebb...

Cs, 8.
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(KARINTHY       UTÁN       SZA
Lent,  az  alagsorban,  pillanatok  alatt

megtörtént   civil   emberi   létem   meg-
szüntetése. Erről egy pirospozsgás arcú
nővérke     gondoskodott.      Udvariasan
közölte:  vetkőzzek  le pucéna,  s  adjam
át  minden   gúnyámat  megőrzésre.   Az
ablaknyiláson    átnyújtott   egy    vállfát.
Megszabadultam      toll-télikabátomtól,
zakómtól,    nadrágomtól,    csizmámtól,
zoknimtól,   ingemtől-gatyámtól.   S   ott
álltam anyaszült meztelen.

Pizsamába bújtattak. A piros pozsgás
mosolygósan  közölte:  ha kikerülök  va-
laha   innen,  jelentkezzem   nála,   s   ke-
zembe   nyomott  egy   átvételi   elismer-
vényt aiTól,  mi  mindent vett át tőlem, s
miután   minderról   derűsen   tudósított,
megkérdezte,  nem  „rejtettem-e"  el  va-
lamilyen értéket.

Hivatalosan  is beteggé  átlényegülve,
sápadtan, földön túli szellemben, de fő-
leg a főorvos lsten-adta rábeszélésében
és    szaktudásában    bi`zva    elfoglaltam

gárjoál,?gÁá:anmiaeió::::eel:;r5i:::,sh::eo,:
volna,   a   szükséges   irományokkal  je-
lentkeztem  a  B-oldal  kedves  szolgála-
tos   nővérkéjénél.   Leltárba   vett.   Már
ekkor  feltünt  nekem,  hogy  nem  akár-
milyen  országba kerültem.  Neves  egy-
kori professzor barátom birodalma volt
ez,   akit   messze   külhoni   országokban
ismertek,    tiszteltek.    Őrzik    hímevét
Urológiában. S csak mellesleg jegyzem
meg, hogy amikor még megszori`tások-
kal  engedélyezték  a  vidám  barakkból
az orvosok Nyugatra távozását,  két ta-
nítványa  egyik  hamburgi  klinikára  be-
állítva  munkát  keresett,  mondván,  ta-
nulni  szeretnének.  Amikor megkérdez-
ték tolük, honnan jöttek, ki a mesterük,
elmosolyogták  magukat,  s  megjegyez-
ték:

- Önök jöttek  ide tanulni? Az Önök

professzora  az  egyik  legkiválóbb  uro-
lógus Európában.

Nem,  nem  az  én  főorvosomról  van
szó,   aki   büszke   tanító   professzorára.
Miután     megvizsgált,     megállapította,
hogy  1,5  cm-es hólyag-kövem  van,  s  a
prosztatámtól   is   meg   kell   szabadul-
nom.  Ott,  az  ultrahangos  vizsgálóban
szemléletes rajzot készítve magyarázta
el,  s  mutatta  meg,  hol  helyezkedik  el,
milyen a prosztata, miért nem ürül ki a

ló

hólyag,   s  én   már  akkor  eldöntöttem:
ennek a mesternek fekszem a keze alá,
más senkinek !

Nos.  Ő  már  ott  volt,  várt.  Szeméből
biztatás    csillogott,    s    megnyugtatott:
K;hán!   Nem   fogsz   érezni   semmit.
0lyari`lesz  az  egész,  mint  egy  fájda-
lommentes szülés.  Nekem aztán mond-
hatta.  Én  még  semmilyen  módon  nem
szültem.  De  ha  már  az  ember  határo-
zott,   csinálja   végig.    Nincs    visszaút,
mondogattam, biztattam magam, felké-
szülve a  várva nem  várt,  de kényszerű
és szükséges műtétre. Most már tudom,
hogy Urológia különleges ország. Itt az
ötödiken   reggeltól-estig   köveket  zúz-
nak  és   különleges   divatbemutató-féle
zajlik.  Laikus,  jövőbeni  manökenként
az első napokban nem tudom miféle re-
tikült?,   négyszögletes   fémkeretű   mű-
anyagtasakot?,  bal  vagy  jobb  oldalon
viselt táskát?, vagy mit tudom én  mifé-
le eszközt hordoznak, cipelnek maguk-
kal   nagy   vigyázatossággal,   óvatosan,
mint  ha  hi'mes  tojásokon  lépdelnének
beteg társaim.

Úgy  jártak-keltek   a   minden   áldott
napon Magdi „néni" által a lambadával
fényesre vikszolt műanyag padlón kór-
temüktől  ama  bizonyos  helyiségig  és
vissza,  mintha a város  sétáló utcájában
tartanák   a   bemutatót.   Ki   tudja,   mire
ügyeltek jobban?  Ana-e,  hogy  a tasak
tartalmát  óvják,  vagy  arra,  hogy  e  tü-
körfényesre   tisztított    „utcán"    erejük
„teljében"   el   ne   vágódjanak.   Miután
magam is beléptem e tisztes,  szenvedé-
seket  megélt,   ám   divatos   eszközöket
viselő manökenkasztba, s rám ölttették
a  divatos,  tiszta,  talpig  érő  egyenháló~
inget,   melybol   én   mindig   kékszinűt
kértem! A divatbemutató sétálóutca-fo-
lyosón   magam   is   megjelentem.   Igaz,
még  csak  szüzen,   érintetlenül,  retikül
nélkül.   Nem   úgy,   mint  betegtársaim.
Miután  arról  senki  ki  nem  oktatott,  fel
nem  világosított,  hogy  hol,  s  hogyan
kell  hordani  a  tasakot,  én  csak  ámul-
tam-bámultam  a  legdivatosabb  visele-
tek  láttán.

Egy  keszeg  emberke,  aki  reggel  8~9
Óra között már a második  „bemutatót"
tartotta,   s   csoszogott  el   a   teakonyha
előtt,      csikos     pizsamájának     övére
akasztva mutatta be az egyik legprakti-

BADON)
kusabb  viseletet.  Csak  azon  tűnődtem,
hogyan   sikerült   neki   azt   a  sehogyan
sem  stimmelő,  mindénfeie  hajió,  nem
tudom   miféle   fémötvözetből   készült

fl::npó:etg#líjt.É:yő:da::i:Szkt:::e,:eh::;
igen  gyorsjárású,  gyufaszállábú,  kedé-
lyes,   mindig   mosolygós   öreg   úr,   aki
annyira  „féltette"  retiküljét,  hogy  meg
sem  prőbálta libegő hálóingjének vala-
melyik  részéhez  odabiggyeszteni.  Bal
kezében   tartotta,   meg   nem   vált   tőle
még telefonálás közben sem. Másik ke-

;é::'zagkaggy.l,Óvtaf:::av,esg:,,n3':Ér?,:::vví
gondolván,   így  senki  nem  hallja,  mit
mond.  Kínunkban  mosolyogtunk.  Egy
hatalmas  száll  öreg,  aki  bevallása  sze-
rint már hetek Óta tartozott Urológia la-
kói  közé,  olyan lezseren  kezelte oldal-
táskáját  görbebotjával  együtt  lóbálva,
hogy   megcsodáltuk.   Bárhol   megállt,
nyugodtan   letette  maga  mellé  a  mű-
anyag padlóra.  S ha végzett,  hátamögé
vetette hanyagul.

Ahány  páciens,  annyi  divatmódi.  S,
ami'g  magam  is  fel  nem  avattattam,  át
nem  estem  a késelésen,  el  sem  tudtam
képzelni,   hogyan   is   lehet   ezekkel   a
zacskókkal,    tasakokkal,    retikülökkel
felmászni  az  ágyra,  s  hol,  hogyan  kell
elhelyezni ezekre a vaságyas, fabetétes
deszkákra.      Azon      morfondíroztam,
előbb   kecmereriek-e   majd   fel,   vagy

:t,
utólag,  s  mikor  vegyem  magamhoz
oldaltáskát,   s   persze   melyik   oldal
szálljak  le,  mivel  nem  érte  a  lábamtr
műanyagpadlót.

Nem kellett sokáig a megtapasztalás-
ra  várnom.  Főorvos  úr  közölte  velem,
mikor  kerülök  műtétre.   Alig   vártam,
hogy  túlessek  rajta.  Miután  alkalmas-
nak  találtak  a  bicskázásra,  s  elérkezett
a pillanat,  bejött egy  aranyos  ,  hosszú
fekete hajú nővérke s közölte:  beöntést
fog  adni.  Megérkezett a szükséges fel-
szerelésekkel, s hívott, menjek vele ar-
ra a bizonyos  helyre.  Meglepődtem.  Ő
ott állt bevetésre készen az ajtóban,  én
a  kagyló  előtt.  Néztük,  bámultuk,  sti'-
roltuk  egymást.  Némán,  szótlanul.  Én
őrá  vártam,  ő  rám.  Ha  körbe  lehetett
volna futni  a  kagylót,  talán  erre  is  sor
kerül.  Be  voltunk  ken'tve.  Ő  is,  én  is.
Nos, kezdjük. Kezdhetjük? Készen va€ ,
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rá? Igyekeztem  tolem  telhetően.  Vala-
mi lehetetlen furcsa pózban fejjel  lefe-

Ü;. fenékkel   felfele,   V   alakba   kény-
5zerülve  estünk  túl  a  műveleten.  Né-
hány  perc  múlva  érkezett  egy  másik
aranyos nővérke injekciós tűvel a kezé-
ben.  Amikorra  eszméltem,  már  túl  is
voltam a szúráson, s ő, a kedves, moso-
lyogva közölte:

-Ez majd segít,  Kálmán bácsi, hogy
rózsaszínben  lássa  a  világot,  am'g  ké-
selik.

Megnyugodtam.  Beinjekciózva,  ágya-
mon gubbasztva, rózsaszi'n álomra várva
múltak  a percek,  amikor feltűnt a  főor-
vos most is megnyugtató alakja, s biza-
kodva,   optimizmust  sugározva,   kezét
vállamra   helyezve   közölte:    Kálmán!
Nyugi, nyugi, minden elő van készítve,
már csak az altatóorvosra várunk.  Vár-
tunk.  Ő is, az asszisztencia is, én is. Én
csak  abból  sejtettem,  hogy  pillanatok

:-L
ílva érkezik, miután a szép szál sző-
hajú  műtősfiú  próbálta  kinyitni  az

515-ös ajtaját. Nekiütközött.
- Ez is jól  kezdődik -jegyezte meg

morózusan.    Szabadkozásom    ellenére
felnyalábolt,  s  ráhelyezett  a  tolóágyra.
Kifelemenet  puff!   Ütköztünk  az  ajtó-
félfákkal.  Nem  szólt semmit.  Feltekin-
tett,   s  mormolt  valamit  az  orra  alatt.
Nem  ima  lehetett.  Valóban  jól  kezdő-
dik,  véltem magam  is.

Pillanatok  múlva ott  voltam  a műtő-
ben  kifeszítve,  teljes  józanságban,  át-
adva magam az általam ismeretlen mű-
veletnek,   kiszolgáltatva   rózsaszín   vi-

1áglátásomnak.  Utólag  sem  tudom  el-
dönteni, ez inspirált-e viccek mesélésé-
re,  de tény:  teljesen magamnál  voltam,
s figyeltem mi is történik körülöttem, s
Íőleg  velem.  Történt.  Két órányit utaz-
tam  Urológiában.  No  de  ennyi  ffadis-
tát! -futott át az agyamon, amikor kör-
be  hordoztain  tekintetemet.  Itt  minden
zöld  volt,  itt  mindenkin  zöld  köpeny,
zöld  fityula,  tetőtől-talpig  csupa  zöld.
Reménykedtem.  Ez  itt  a  kemény  zöld
mag.   Otthon   vagyunk.   Előttem   balra
zöldten'tős  asztalon  sorakoztak  a külön-
böző     szúró-fúró-vágó-szeletelő     szer-
számok,  kések,  ollók,  eszközök,  csipe-
szek sorrendben  vagy  általam  kjismer-
hetetlen összevisszaságban. Én csak ar~
ra figyeltem fel, hogy az egyik fradista
nővérke aprehendál, mert valaki össze-
keverte  a szerszámokat,  s  néhány  meg
hiányzik   is.   Sürgés-forgás,   futkosás.
Különösebben   nem   izgatott.   Amikor
aztán  kiderült,  hogy  a  fejem  fölött  a
balra függő vízöblítő-adagoló vagy mi-
csoda  masina   nem   muködik,   izzadni
kezdett a tenyerem.

- Ez meg rossz T közölte közömbö-
sen  egy  másik fradista nővérke.  Ekkor
lépett a színre a kapitány, rápillantott a
szerkentyűre,  s rögtön közölte:

-  Nem  működhet,  mert  rosszul  van
összeszerelve.

Szétszedték,  megbütykölték,  s  pilla-
natok   múlva   már   bugyborékolt   is   a
gép. Abban reménykedtem, már semmi
váratlan  dolog  nem jön  közbe.  Rápil-
lantottam a jobbomon álló zöldfátyollal

letakart  arcú  me-
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leg, álmos barna-
szemű    nővérké-
re, aki azon fára-
dozott   egy    vas-
tag   tűvel,   hogy
jobbkaromon
olyan  helyet  ke-
ressen,            ahol
megszúrhat.
Nem         sikerült.
Rápillantottam.
Ugye,  fáradt  nő-
vérke?  Igen.  Ke-
veset  pihenhetett
az   éjszaka   -   s
néztem   szép   sá-

padt   arcát,   nagy
meleg  szemeit,  s
alatta   az   árnya-
kat.      Sajnáltam.
Jobb        kezemet
kérte.     Odanyúj-
tottam.         Végre
eret  talált.  Fellé-
1egeztünk   mind-
ketten.

Főorvos  úr  mind  e  közben  már  ott
tett-vett  zöld  köpenyében,  és  sapkájá-
ban előttem, amikor végre megérkezett
az egyetlen  nem ffadista,  az  anesztezi-
ológus. Tapogatni kezdte a gerincemet.
Közben   különböző utasításokkal látott
el.  Hajoljak  eléft)bre,  húzzam  összébb
magam,  nyújtózzak  ki,  most  húzódjak
még  összébb,  görbüljek  meg.   "Seho-

gyan  sem  volt  velem,  ffleg  gerincem-
mel  megelégedve.   S   már  hányadszor
szúrt meg, ismételten el nem találva azt
a helyet, azt a pontot, ahová be kellene
adnia  az injekciót.  Egyet  ismételgetett:
Miféle    elferdült    gerinc,    el    vannak
csúszva  a  csigolyák,  össze  vannak  nő-
ve,  nem  talál  megfelelő helyet.  És  kö-
zölte,  kénytelen  a  4-es,  5-ös  helyett  a
3-as, 4-es csigolya közé szúrni  a tűt.

Végre sikerült. Az ötödik-hatodik kí-
sérlete   után.   Kibírtam!   Fokozatosan,

pillanatok alatt szállt ki  alsó  féltestem-
ból az erő. Nem éreztem akkor semmi~
féle  fájdalmat.  Akár  ketté  is  fűrészel-
hettek  volna.  A  főorvos  úr  munkához
látott,   s   pontról-pontra   sorolta,   hogy
most összetöri a követ, most a proszta-
ta  bal  majd  középső,  késíbb  baloldali
lebenyét  vágja,   szeleteli,   s   darabokra
vágva  emeli  ki.  Vége?  A  felénél  tar-
tunk.  Még  egy  óra.  Tizenkettőre  vég-
zünk.

Én  közben  viccet  meséltem  anól  a
kis cigány fiúról, akit az anyja elküld a
borbélyhoz,   hogy   nyi'ratkozzon   meg.
Valamennyi   fradista  feszülten  figyelt.
Én   meg   meséltem.   A   cigány   kisfiút
csaknem teljesen kopaszra nyírta a fod-
rász. Amikor az anyja meglátta, alig is-
mert   rá.   Összeszidta,   megverte.   Ké-
séb;bb  megérkezett  az  apja.  Felpofozta.
Ezt tette vele a bátyja is.  A gyerek ék-
telenül sími kezdett, s i'gy szólalt meg:

-Alig egy fél órája vagyok csak bőr-
fejű,  de  már  is  úgy  utálom  a cigányo-
kat, mint a bűnömet.

Mosolyogtak,   nevettek.   Így   voltam
én  akkor és  sokáig utána is  az aneszti-
ziológusommal,  mint  az  a  kis  cigány~
fiú.  Két órát utaztam Urológiában. Az-
tán  magain  is  felvonultam  talpig  érő
kék  hálóingemben  a  tasakokat,  retikü-
löket   viselő   társaimmal.   Új   tasakkal,
melyet mint divatos oldaltáskát fogtam
balkezemben,  és hordoztam felkeléstol
lefekvésig,  olykor  még  álmodva  is  ar-
ról,  vajon  ott  van-e  ágyamhoz  rögzít-
ve?

Farkas Kálmán
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A    CIGÁNYSÁG    TÖRTÉNETE   -7.   RÉSZ

Milyen iskolát szeretne
a cigány szülő?   `

Nem    rezervátum   jellegű   és    nem
gyógypedagógiai     iskolákat,     ahol     a
problémásabb  cigány   gyermekek  "jól
elvannak" a kedves tanító nénijükkel !

Egy kisegítő iskola igazgatója így fo-
galmazott:   „I.egtöbbjük   nem   debilis,
velük  nem  lehet  alkalmazni  a  debili-
sekre   kidolgozott   metodikai   eljáráso-
kat.  Ezeket  mi  nem  tudjuk  megfogni,
mert nem hajlandók hozzánk kötődni."

Ugyan miért kötődnének? A legtöbb-
jük csak azt tapasztalja, hogy mellőzik,
nem  szeretik  oket,  elhúzódnak  tolük,
vagy  csak  megtűrik.  Kivetettek,  kikö-
zösi'tettek,   nincsenek   érzelmi   bizton-
ságban.

Minél zártabb, hagyományosabb ci-
gány   közösségbíl  jön   egy   gyemek,
annál teli'tettebb érzelmileg, annál érzé-
kenyebb,  ragaszkodóbb."  Wégh  Kata-
lin) Tehát minél  „cigányabb" egy gyer-
mek,   annál   könnyebben   megfogható,
nevelhető kell, hogy legyen. Akkor hát
milyen  iskolát?

„Olyan    iskolára    van    szükségünk,
ahol szeretik, s nem elviselik őket, ahol
fontosak,  ahol  segítik  az  előmenetelü-
ket.  Ha  ez  megvan,  a többi  részletkér~

:í:mHi:"eöiná:icÁgmneeg,)hiábavanmeg
Milyen  iskoláztatási  igények  merül-

tek  fel  a  cigányság  körében?  Ebbíl  a
szempontből   három   csoportot   külön-
böztetünk meg.

1. Kevés azon szülők száma, akjkben
az  iskola  iránti  igény  nem  merült  fel.
Ők     abszolút     kilátástalannak     látják
gyermekeik jövójét, megélhetését.

2. A szélesebb „újgazdag" réteg csak
annyira       méltányolja       az       iskolát,
amennyire az üzleteikhez, a vállalkozá-
saikhoz ...,  vagy a jogosi'tványhoz szük-
séges.

3. A nagy ipari munkáslét és a polgá-
rosult zenélésból megélík iskolázott és
beilleszkedett    tömege    természetesen
fontosnak tartja az iskoláztatást és min-
dent  elkövetnek  érte.  Ők  megtanulták,
hogy  minden  többszörös  erőfeszi'tésbe
kerül,   állandó  bizonyi'tásra  szorul,   ha
ugyanazt  akarja  elérni,  mint  egy  meg-
becsült magyar. Ezért gyermekeiket ar-
ra nevelik,  hogyha százszor elnyomják
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íket,  akkor  százegyedszer  is  fel  kell
emelni  a fejüket.  Harcolnak  a pedagó-
gusokkal  is,  nem  tűrik gyemekeik  sé-
relmezését,  elég  volt  a  saját  sérelmük.
Ugrásra  kész  védekezésük  nem  indo-
kolatlan.   Az   a   tendencia:   „majd   én

cTS`8nmyutna:°mmiohg°Í:é::t:Sgg:zzníí?,i°iáaba,=
érvényesül.

A  cigányság  számára  szomorú  tény,
hogy  iskolázott  embereink,  a  nehezen
megszerzett érettségi és diploma után -
fenntartások    miatt   -    számazásukat
megtagadni kényszerülnek.

„Embertelen  az  az  iskola,  amelyben
egy  diák  sokszoros  erőfeszítésre,  bán~
talmakon  való  felülkerekedésre  kény-
szerül  azért,  mert  kisebbséghez  tarto-
zik.   És   embertelen   az   a   társadalom,
amelyben    a   kisebbséghez   tartozó   a
megtagadását választja." (Diósi Ágnes)

Pillantás
az iskolai életbe

A pedagógusok  többsége  nem  veszi
figyelembe és  nem  használja fel  a ho-
zott  poziti`vumokat.   Melyek  ezek?   A
természethez  való  viszony;  a  kapcso-
latteremtési  képesség;  zenei  képesség;
matematikai   képesség;   a   sporthoz,   a
kézimunkához   való   viszony;   a  több-
nyelvűség;  a  függetlenség;  a kezdemé-
nyező képesség;  az egyenlőség.

Ha  benézünk  egy  órára,  mit  látunk?
A    gyermek    felét
sem      érti      annak
amit   a   tanár   ma-

gyaráz.  Hiszen  iga-
zán  csak  a  cigány
nyelvet  érti,  a  ma-

gyar  szókincse  ke-
vés.       Közben       a

gyemek   figyelme
elkalandozik.   Mire

gondol? Ana, hogy
otthon      takam'tani,
főzni  kéne,  vagy  a
felügyelet     nélküli
kisebb    testvéreire.

(A    cigányul     már
nem  tudó  gyermek
szókincse is gyér, a
szü l őktől         eb b en
nem   kaphat   segít-
séget.)

Ha  mégis  középfokú  iskolába  kerül,
maradnak ugyanazok a hátrányok. Meg
nem értés, kirekesztés...  gyanusítás.  Az
osztálytársak  ebben  a  korban  igen  ke-
gyetlenek  tudnak  lenni.(  Hazulról  ho-
zott  fajgyulölet.)  Mi   mentheti  meg  a
gyermeket?  A  belső  akarat,  vagy  egy
olyan  pedagógus  ráhatása  akit  szeret,
akit  elfogad.  A  pedagógusi  munkához
elég a metakommunikáció. Ezt minden
gyermek   igényli,   és   nem   csak   gyer-
mekkorban,  hanem  egész  életükön  ke-
resztül,   hogy   érezzék   fontosságukat,
egyenlőségüket.

A cigáín_y,.9yErmek    L
énképe

A cigány tanulók önismeret, identitás
vágya, önbizalma elég alacsony.  A pél-
daképeik  tára   nagyon  szegényes.   So-
kan  akaraterő  hiánnyal,  kitartási  prob-
lémákkal   küszködnek.   Kevés,   a   kör-
nyezet  által  pozitívnak  értékelhető  tu-

#a:::ásoköi:f:::eakkifseelbbTéaggiuékrbz::;
az   önbizalom   hiánya.   A   nemcigány
számazású  kontrollnál  kevesebb,   ne-
gatívabb  az önértékelés.  Ezt jelentősen
befolyásolja a másoktól jövő értékelés.
A  cigány   számazású   tanuló   énképe
megkésett, s ez nagyrészt megvédi őket
a  serdülőkre  jellemző  elbizonytalano~
dástól.  A  másokkal  való  összehasonli'-
tási  kényszer erős  bennük.  Az  erős  vi-
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talitás  megléte,  a  küzdeni  akarás  és  a
felemelkedés  vágya  sajátos,  de  biztató`tendenciát mutat.

A cigány gyermekek
lelkivilága

A cigány gyermekeknek komoly dol-
gokkal    kell    szembenézniük.    Otthon
nincs   idejük   készülni,   szívük   szerint
már dolgoznának,  hogy  pénzt vihesse-
nek  haza.  (Hisz  abból  van  a  legkeve-
sebb.)  Sértődöttek,  ha számukra fontos
dolgokat mások nem tekintenek annak.
Magyar   kiejtésük,   hang.hordozásuk   a
nevetség  tárgya  lehet.  0ltözetük  aka-
ratlanul is szembetűnő.

„Se ide,  se  oda"  állapotban lé-
ík:

csoportba tartoznak azok,  akik sa-
át csoportjukat sem tudják elfogadni -

szebbet,  különbet akarnak -,  de  a má-
sik csoporthoz a nemcigányokhoz  sem
tudnak  másságuk miatt bekapcsolódni.
Mindkét  oldal  nevelési  szándékait  el-
vetik,     elítélik,     keresik    önmagukat.
Ezért örökös harcban  vannak saját ma-
gukkal.  Sokat  segítene  rajtuk,  ha  egy-
egy   órát   cigány   pedagógus   tartana,
vagy  ünnepek alkalmával cigány  értel-
miségiekkel találkozhatnának.
-,Akkor se, ha bőröm fekete":

Rájuk a csoporttal való kapcsolat tel-
jes megszakítása,  az önmegtagadás vo-
natkozik.  A csoporttól  való  elszakadás
sem jelent  kevesebb  gondot a pedagó-
gusnak.  Ezt  a  folyamatot  egyelőre  -

STjgz:ígíg,,%=:íkn:e:n]íehneetTEf::Sísgé;er=.~,

kek már  a cigány  szó  hallatára dühro-
hamot kapnak, vagy zárkózottá válnak.

#tdcskoöpz:ü:íá3;y%nkícs;a%h;;,áaáá:gzí#;
gyerekek  barátságát  keresik.  Szóhasz-
nálatuk,   beszédstilusuk  már-már   gro-
teszk az eréntetéstol. A pedagógusra vár
az a nehéz feladat, hogy minél hatéko-
nyabban segítse a gyerekek beilleszke-
dését a másik csoportba.

A cigány gyermek érzékenysége már
a  csecsemíkorban  kialakul  (testközel-
ség  az  anyával).  Habár könnyen  meg-
sértődnek  és  könnyen  nevetnek,  nem
kell őket „üvegbúra" alá helyezni, de a
durva  beavatkozás  nagy  bajokat okoz-
hat.  Persze  előnye  is  van  érzékenysé-
güknek.    Egyaránt   tudnak    komolyak
lenni és lelkesedni, együttérzőek, kitar-
tóan   dolgoznak,  csak  több  báton'tást,
támogatást, együttérzést igényelnek.

Az    iskolai    oktatás-nevelésben    na-
gyon  fontos  kiemelni,  hogy  a  cigány
gyemekeknek  nemcsak  a  „dac"-kor-
szak,  hanem  a serdülíkor problémái  is
hiányoznak.  Ők  a  közösségben,  a bio-
lógiai    érésük    pillanatától    felnőttnek
számítanak.  Ha ezt  a tényt figyelembe
vennék  a  pedagógusok,   a  problémák
megoldására  más  lehetőségeket  keres-
nének.

A cigányság
sajátosságai

Szokásokról,   hagyományokról,   ma-
gatartásmódokról  nem  kívánok  szólni.
Ezt  a  témát  Rostás-Farkas  György  és
Dr.  Karsai  Ervin:  A  cigányság  hiede-
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lemvilága  című  könyvükben  nagysze-
rűen leírják.

A romák  egyedüli  és  különleges  sa-
játossága:  a be nem  olvadás,  a be nem
illeszkedés, és ezzel párhuzamosan egy
igen  magasfokú  alkalmazkodó  képes-
ség. Ez a képesség tette lehetővé, hogy
a mai napig is életben maradjanak.

Náluk a művészetek ápolása, fejlesz-
tése,  különösen  a  zene,  a  képzőművé-
szetek és az irodalom terén magasfokú.
Kevés  az  a  cigány  értelmiségi,  aki  ne
lenne otthon mindegyik műfajban.  Ke-
vés az a cigány, aki legalább egy hang-
szeren   ne  játszana,   vagy   ne  lenne  jó
énekhangja, a tánchoz ritmusérzéke.

Erős  a közösségtudat,  az összetartás.
A betegeket, időseket tisztelik, gondoz-
zák. A gyermekeiket szeretik. A romák
- a rokon halála esetén - egymás gyer-
mekeit felnevelik.

Az élvezeti  cikkek,  valamint az erős
ételek kedvelése indiai eredetű.

A cigány  logika  is  indiai  eredetű.  A
fogalmakat   nem   határolják  el   élesen
egymástól,  az  ellentmondások  kizárá-
sának   alapelvét   nem   lelhetjük   fel   a
nyelvben.  Vagyis  a  szándék  és  a meg-
valósulás  nem  különül  el.  Ezt  tükrözi
az  igeragozás  is,  ugyanis  a folyamatos
és  a befejezett  cselekvő  igelakok  egy-
másba átalakulnak. A mesékben gyako-
ri  a feltételes  mód jelen  ideje,  és  a fo-
lyamatos   múlt   egybeesése.   Pl.:   zhal
(megy), zhalas (menne, illetve ment fo-
lyamatos múlt).

A  romák  érzelemvilágáról   elmond-
ható, hogy a különböző tipúsú érzelme-
ik  között   nincs  éles  határ.  Még  az  el~
lentétes érzelmek között sem!  Szinte az
egyik   pillanatról   a   másikra   képesek
váltani,  heves,  ellentétes  érzelmi  meg-
nyilvánulásra.   Az   egyik   érzelem   át-
csaphat  a  másikba.  Pl.:  A  legnagyobb
szomorúság  -  temetés  -  után  egy  fél-
órával már képesek egy viccen nevetni,
vagy   veszekedést   folytatni   tánccal   a
zeneszó hallatára.  Az ideges- indulatos
ember   minden   indulatát,   idegességét
elfelejti és teljes odaadással  már a má-
sik témára veti magát, ha sikerül, akár-
csak egy mondattal  egy  új,  érdekes  té-
ma  iránt  felkelteni  a  figyelmét.  Ezt  a
sajátos tulajdonságot kéne kiaknázni az
oktatásban!

A romákat,  minden  ember  szívébe,
Bari  Károly   költőnk   soraival   aján-
lom:

...  Sokan várjuk a kapukon kívül,
hogy bizalmatok rézkrajcárjaival
megajándékozz;aíok!"

(vÉGE)
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A baloldaliság látszata
Miközben  a  társadalmi  egyenlőtlen-

ségek  szemmel  láthatóan  növekednek,
legfeljebb a baloldaliság látszatáról b-e-
szélhetünk.   Egyfelol   merő   szólamok
hangzanak  el  a  szcx)iális  és  kultúrális
esélyegyenlőség  fontosságáról,  másfe-
lől nincs olyan gazdaságpolitikai  intéz-
kedés,  amely  - akarva akaratlanul - a
társadalom kettészakadásának tartósítá-
sához  vezetne.  Az  életformák  sokszí-
nűségéről  beszélve  sem jutunk el  más-
hová, mint annak felsimeréséhez, hogy
az  alul  és  felül  lévík  közötti  távolság
mérhetetlenül nő. S az is közhelyszÉpi
bamenő megállapítás, hogy korábban a

Sgá::=ál,Jkoá_iTr::É5á?ffanpg3;
fokozatosan   lecsúsznak.  Az  €gymósrtz
következ;ő nemzedékek kénytelenek nap
mint nap  megélni az anyagi, a kultúrá-
lis és a szociális megfosztottság valósá-
gát.  Ha  viszont  egy  társadalombaii  a
legfelső és a legalsó rétegben lévők kö-
zött áthidalhatatlan a távolság (a jöve-
delemi  viszonyokat  tekintve  több  mint
húszszoros), az esélye is megszűnik an-
nak,  hogy  harmónikus  fejlődésről  be-
szélhessünk.

Nyomasztó
egyenlőtlenségek

Ám nem csupán a nyomasztó egyen-
1őtlenségek  a  megdöbbentőek,  hanem
ezeknek a mindennapi életre gyakorolt
hatása.    Ha   kimondjuk,    ha   nem:    czz
irígység `demokráciájában    élünk.    A
gazdagok  megvetően  lenézik  a  szegé-
nyeket,  aJcik már-már külön kasziot al-
komc}k.   Akkora   tokét  halmoztak   fel,
hogy  szinte  bámit  megtehetnek.  Mert
egy  pillanatra  sem   feledkezhetünk  el
arról, hogy a vagyonosodás valamikép-
pen  összefügg  a  hatalmi  egyenltlensé-
gekkel    is.    Egyszerubben    szólva:    czz
anyagi  befolyás  többnyire  hatalmi  be-
folyásolással  is  jár.  S  a;z  mái  csak  a,
dolgok pikantériájához tartozik, hogy a
baloldali   értékeket   valló   párt   vezető
tisztségviselői  között  is,  egyre  több  a
multimilliomos.  Önmagában  ez  ugyan
nem  lenne baj,  de  az eszmei  hitelessé-
get tekintve mégis elgondolkoztató.

Akárcsak az a tény  is,  hogy  a balol-
daliság látszatának fenntartása szembe-
ötlő  meghasonlásokhoz  vezet.  Mert  a
jelszavak  természetéhez  elengedhetet-
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lenül  hozzátartozik,  hogy  elobb-utóbb
kiüresednek. Habár a piacgazdaság kö-
nyörtelen  logikája eleve  kizárja magá-
ból hogy az állami-szociális gondosko-
dás    mechanizmusai    fennmaradjanak,
de talán az mégsem fogadható el, hogy
önhibájukon kívül  százezrek süllyedje-
nek a legteljesebb  nyomor szintjére.  A
szó szoros értelében éhezve,  s remény-
telenül   tengedve   életüket.   Manapság
viszont éppen ennek a folyamatnak va-
gyunk  a  tanúi.  Legalább  a  társadalom
egyharinada   került   zárványhelyzetbe,
amelybol  képtelen  kitömi.  S  ez  a  re-
ménytelenség még kínzóvá válik, ha az
is tudatosodik, hogy az elkövetkezendő
években  sem  változik  lényegbevágóan
a.  rielyzj=t.   Csakhogy   a   szüntelen   re-
ményvesztés nem pusz.tán a társadalom
legaljára   kerülteket   jellemzi,   hanem
azokat  is,  akikben  még  él  némi  biza-
lom,  hogy  életviszonyaikon  változlatni
tudrmk.

Kiáltó nyomor

Mert    esetleg    olyan    végzettséggel

;:tnedne,hk:szznneoks,ítTneí]ykeétp:::akTÁy:ne:eE:
vont  lehetőség,  hiszen  -  ahogy  a  köz-
napi példák egész sora mutatja -a gaz-
daság jó ideig kényszerpályán halad. A
képzettség   ugyan   felértékelődhet,   de
egyáltalán nem minden foglalkozási te-
rületen. Ugyanakkor az is nyilván való,
hogy az anyagi egyenlőtlenségek növe-
kedése csak egyik oka az  állampolgári
csalódottságnak.  Vagyis  annak,  hogy  a
baloldaliságnak   legfeljebb   a   politikai
szólamai   érvnyesülnek.   Látnunk   kell
azt  is,  hogy  az  elmúlt  évtizedek  iránti
nosztalgia -  melynek  tünetei  szemmel
láthatóan   erősödnek  -  semmi   mással
nem  magyarázható,  mint  azzal  a  tény-
nyel,  hogy   a  létbiztonság  szükséglete
mindennél  meghatározóbb. A  bz.zonyfcz-
lanság,   s  az  attól  való  félelem,  hogy
egyik  napról  a  rrúsikra  a  nyomorgó
nélkülözés   körülményei  közé   kerülhe-
tünk,  azokat az értékelveket  is háttérbe
szorítja, melyek a sz,abadság, a demok-
rácia, a jogállamiság körébe tartoz.riak.
Ráadásul  olyan  ellentétes  lelki  mozza-
natokat  ébresztenek,  melyek  magát  a
demokráciát veszélyeztethetik.

Dr. Kerékgyártó T. István
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FÁJ
A töriénet

-Pista bácsi, mi történt magával, mi-
ért ilyen sárga? - kérdezi  ijedten a fia-
talasszony  kedves  öreg  szomszédjától.
-Orvoshoz kellene mennie!

-   Igen,   lányom,   bizonyára  el   kell
mennem  az  orvoshoz.  Napok  óta  nem
érzem  jól  magam.  Nem  is  értem,  mi
lett velem,  csak fogyok és egyre gyen-
gébb  vagyok.  Látom  magam  is,  hogy
sárga a bőröm, és mintha a szemeim is
sárga színűek lennének. A többiról már
nem  is  beszélve.  Lázam  is  van.  Pedig
lányom,  te régóta ismersz,  nem  iszom,
nem dohányzom, akkor meg mi lehet a
bajom?

Másnap Pista  bácsi  elment  a házior-
vosához.

-  Doktor  úr,  valami  nincs  rendben
nálam.

-  Látom,  Pista  bácsi,  úgy  vélem,  a
májával  van  baj.  Sajnos,  kórházba kell
mennie, i'rok is egy beutalót.

- De doktor úr! Nekem azt mondták,
csak az lehet májbeteg, aki iszik.

-Ez nem pontosan így van! Minden-
ki  elkaphatja  a  májgyulladást,  mert  az
egy fertőző betegség.  Nyugodjon  meg,
Pista bácsi,  a kórházban mindent meg-
tesznek az orvosok a felgyógyulása ér-
dekében.   Kérem,  hogy  holnap  reggel
jelentkezzen a megyei kórházban a fer-
tőző betegek részére kijelölt osztályon !

Másnap  reggel  a  megyei  kórházban
megállapi'tották, hogy fertőző májgyul-
ladása van.

Pista  bácsit  két  hónapig  kezelték  a
kórházban,  s  még  egy  évig  állt  orvosi
ellenőrzés alatt. Orvosa felhívta figyel-
mét  arra is,  hogy  mivel  májgyulladás-
ban  szenvedő  beteg,  soha  többé  nem
adhat vért. Diétáznia kell, zsíros, fűsze-
res   ételt   nem   fogyaszthat   és   termé-
szetesen tilos az alkoholfogyasztás is.

Abban   igaza   volt   a   doktor   úrnak,
hogy  nem  csak  az  lehet  májbeteg,  aki
iszik, mert az alkoholnak nem sok köze
van a fertőző májgyulladáshoz.

A ma,/.
(hepar)

A  szervezet   legnagyobb  zsigere.  A
hasüreg jobb  felső  részében,  a  rekesz-
izom kupolája alatt foglal helyet. Súlya
felnőtt     embemél     körülbelül      1500
gramm,  felszi`ne  sima,  barnás-vöröses
színű,  vaskos  ék  alakú.  Két  lebenybíl
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áll,   normális   körülmények   között   az
utolsó  bordákig  ér,  megnagyobbodása
esetén viszont túlnyúlik a bordaíven, és
alatta tapintható.

A  máj  élettani  működése  rendkívül
sokrétű.  Fontos  szerepe van a szénhid-
rátok,  a fehérjék, a zsírok,  a vitaminok
és  a  hormonok  anyagcseréjében.  Mér-`\_

feenzí::`3Z:yraegpcesevr::t:r:éérkkeékpeztésEÍ:eg:e:
véralvadásban    is.    A    vérkeringésben
mint vénaktározó szerepel, befolyásol-
ja  a  vízháztartást,   és  epét  termel.   A
máj-és epebetegeken meg lehet figyel-
ni a bőr és a szem kötőhártyájának sár-
gás   elszíneződését,   a   beteg   testsúly
csökkenését,  a  haskörfogat  növekedé-
sét,  ödémák  (víz  a bőr alatt),  vérzések
jelentkezését.   Szubjektív   panaszok   is
előfordulnak  ®1.:  étvágytalanság,  hasi
fájdalom, bőrviszketés). A bőr sárgasá-
gával  egyidébíben  megváltozik  a vizelet
és a széklet színe is.

A fertőző májgyulladásról
„A"   és   „8"   ti'pusú   Hepatitis   vírus

okozza. Az ,A" vírus kétheti, a ,J3" ví-
rus  legalább  három  hónapi  lappangási
idő  után  okoz  májsejt  gyulladást.  Az
„A"   vírus   váladékok   (nyál,    vizelet,
széklet) útján terjed,  és  legtöbbször ét-
kezéskor kerül a szervezetbe. A „8" ví-
ius csak vérrel vihető át - mivel csak a
fertőző  májgyulladásban  szenvedő  be-
teg vérében található a vírus -, vérvéte-
li tűkkel, vérátömlesztéssel fertőzhet. A
beteg első panaszai napokon át fennáll-
nak:    étvágytalanság,    fáradékonyság,
deréktáji vagy i`zületi fájdalmak, a jobb
bordaív   alatti   tompa   nyomás,   magas
láz  és   hányás.   A  bőr,   a  vizelet  és  a
széklet    elszi`neződése    (erősen    sárga
lesz).

Nagyon  fontos  a laboratóriumi  vizs-
gálat eredménye. Májgyulladásos bete-

::±:tÁcisi:Edf:ftfőezftőőt:S:#::t°nkek]:Z3i±:i:
mazni,  nagyon  fontos  a  neogmanolos
kézmosás, külön törölköző.

Májbetegségek
ldült májgyulladás

(hepatitis inoculata)
A „8"  ti`pusu hepatitis  vírus  okozza.

A fertőzés  csak  vénel  terjed.  Lappan-
gási ideje 3-6 hónap. Lefolyása a hepa-
titis epidemicával megegyező:  szövőd-
ményt nem okoz.

JA?`
Idült májgyulladás

(hepatitis chomica)
Az  idült  májgyulladás  a   nem   gyó-

gyult  heveny  megbetegedésbíl  alakul
ki. A májlebenykék között a kötőszöve-
tek felszaporodnak,  a  máj  tömötté,  ke-  `
ménnyé  válik,  és  a  máj  működése  ká-
rosodik.  A panaszok  a  heveny  májbe-
tegség  után kezdődnek:  a jobb bordaív
alatti  nyomás  érzékenység,  zsíros  éte-
lek iránti undor, puffadás és  hasmenés.
Kezelése  gyógyszerekkel,  az  életmód
megváltoztatásával,  valamint  az  előírt
étrend betartásával valósítható meg.

Májzsugorodás
(cirrhosis hepatis)

Ennél  a betegségnél  már elmondh/.
tó, hogy ffleg az alkoholista életmódot
folytató  embereknél  fordul  elő.  A máj
állományában  felszaporodó  kötőszövet
elfoglalja a májsejtek helyét,  és  a véna
partea területén a vénás nyomást emeli.
A felszaporodő kötőszövet zsugorodik,
és  ezért a máj  fokozatosan  kisebbedik.
A májsejtek pusztulása a májműködést
zavarja, a hasűri  visszeres pangás asci-
test  alakít ki. Jellemző a pókhas, a kis-
fokú  sárgaság és a hasfalon látható vé-
natágulatok.  A  szénhidrát-bő,  fehérje-
dús  és  a  zsírszegény  étrend,  valamint
az  aminosav  tartalmú  gyógyszerek  és
az alkohol tilalom megtartása mellett a
beteg      élettartama      ma     lényegesen
hosszabb, mint régen  volt.

Heveny sárga májsorvadás
(hepatitis epidemica)

áo|te:g;:;g;;ÍÍ,::b::aesnrzeo:v:á:ÉZTui,íJy:e:i#
ződéses  tünetek  következnek  be:  a  ki-
alakuló májcoma majdnem kivétel nél~
kül  halállal  végződik.

A májműködés elégtelensége
(coma hepaticum)

A kötőszövetben lassan kialakuló ön-
mérgeződés   állapota.   Sötétülő   sárga-
ság,  hőemelkedés,  szapora  pulzus,  há-
nyás,  hasvérzés  (hajszálerek  elpattaná-
sa) jellemzi. A kezdeti aluszékonyságot
tudatzavar,   majd   tudatvesztés   követi.
Az eszméletlenné vált betegek életben-
maradására a bő folyadékpótlás, antibi-
otikumok  és  gondos  ápolás  mellett  is
alig  van  remény,  sajnos,  az  eredmény:
exit -a beteg meghal.

Mészáros Évp
L,

„LUNGO  DROM"



Áiit  és     türeiemmei   várt  a   sorára.
Számolta hányan lehetnek előtte, s néz-
te a kisasszonyt, aki határozottan szim-

patikus volt számára. Nem is csalódott.
-   Éreztem   a  jóindulatát   és   segítő

szándékát - mondja.  - Telefonkagyló-
val a kezében intett, hajoljak közelebb.

És Zoli áthajolt az asztal felett. Fülé-
hez közel tette a telefont a kisasszony.

- Mit mondott? Hány szakmája van?
Három? Szerelő?

-Igen. És gépkezelő - válaszolta az
érdeklődőnek  a  telefonba  a  közvetítő
kisasszony.

L``- Éppen arra van szüksége a cégnek.®közvetítheti... Kérem, várjon egy pil
lanatra.

Csend.
-Cigány? -hangzott el a vonal túlsó

végén.
A kisasszony zavarba jött. Ránézett a

Gyüréből,  a kis  beregi faluból  érkezett

Tóth  Zoltánra,  látta,  hiszen  lerítt  róla
szárinazása, de nem válaszolt.

Zoli szólalt meg.
-Mondja meg, kérem!
-  Igen,  cigány  -  mondta  halkan  a

kagylóba.
- Köszönöm, akkor nem kell.

A  tel\e`fonban  megszólalt  a  foglaltat

jelző  sz,akadozott   bip...pib.   A  kisasz-
szony  néma  maradt,  s  Zoli,  mint  oly
sokszor, elkeseredetten távozott az iro-
dából.

*
Három  süvölvény  cigány  fiú  mellé

keveredtem a buszon. Sóstóra igyekez-
tek,    fürdeni.    Megismertek.    Egyikük
megszólított.  Beszélgettünk.   S   a  sző-
kébbikbol kibuggyant a panasz.

- Most az imént büntetett meg az el-
lenőr,  mert véletlenül fordítva lyukasz-
tottam ki a buszjegyet.

-  Mennyire  büntetett?  -  kérdeztem
ingerülten.

- Ezerötszáz forintra. Itt van a csekk
-  mutatta  amit  egész  úton  a  kezében
tartott. - Ezen kell befizetni.

Idegesen  tekintettem  körbe  keresve
az ellenőrt, hogy beszéljek vele. A fiúk
észrevették.

- Az  imént  szállt  le -  mondta egyi-
kük.

-  A jegyed  hol  van? -  kérdeztem  a
büntetettet.

- Elvitte és széttépte.

E    ténybén    logikusan    következett,
hogy érvényes jeggyel utazott a cigány
fiú,  különben  a  legközelebbi  megálló-
ban leszállítja. De vajon mi történt vol-
na  akkor,  ha  a  következő  megállóban
egy másik ellenőr kezei közé futnak?

A gyerek Sóstóig,  a fürdő megállóig
azon töprengett, befizesse-e a büntetést
Va8y  ne.

- Felírt? - kérdeztem.
-  Igen  -  válaszolta  a  Huszár-téri  ci-

gány   iskola   most   végzett,   elballagott
nyolcadikos diákja. -Csak más lakcímet
mondtam be - mosolygott huncutul.

Farkas Kálmán

1979-ben  kezdődött igaz történet
Karcagon  történt.  Megszülettem,

s  a  szüleim  elhagytak,  de  hogy  mi-
ért,  azt a mai  napig  sem tudom.  i'gy
bekerültem  az  intézetbe.  6  hónapig
voltam  ott.  Akkor  kihozott  egy  né-
ni.   Nem   bánt   jól   velem,   mindig
megvert.   Utálatosak  voltak  velem,
pedig  én  mindig  jó  akartam  lenni,
de  még azért is  megvertek,  ha vala-
mihez hozzányúltam. De hát milyen

ó#kyezíts::emreá:e#j:d;nerge.Eí:táöT:öS:=
tem   a  3.   évemet,   s   vissza  akartak
adni   az   intézetbe,   mert   már   nem
kaptak    utánam    szülési    pénzt.    A
mostani    szüleimnek    nem   lehetett
gyermekük.

Az    első    nevelőszüleim     vissza
akartak  adni  az  intézetbe.  Apu  -  a
jelenlegi  -  ezt  meghallotta,  s  meg-
beszélte  anyuval,  hogy  megnéznek
engem.  Egy  faluban lakott a néni  is,
és anyuék is. Hát egy szép nyári  na-

pon eljöttek hozzám. Az a néni, aki-
nél   három   éves   koromig   voltam,
mindig     azzal     fenyegetett,     hogy
„majd jön  az  anyád,  az  majd  elvisz

tőlem". Én persze, örültem neki, mert
aztgondoltam,hogyőkmajdszeretni
fognak. -És jól  gondoltam.  Szóval,
mikor  megjöttek  az  új  szüleim,  én
egy   üres   szobába  voltam  bezárva.
Egyszercsak   beszólnak   hozzám   a

;zoabná;áaá::ÁÉ;gky[€:ea,kaíátTáftams:gboá:
ból,  mert  már  szerettem  volna látni
anyut és aput. Mikor megláttam ajö-
vendőbeli  szüleimet,  örömömben  a
nyakukba ugrottam. Akkor 3 évesen
sovány -hiszen  enni  is alig kaptam
-, és csúnya voltam, állandóan bepi-
siltem.  Az  a  lényeg,  hogy  látták  a
szüleim,   hogy   mennyire   vágyok   a
szeretetükre,   és   éreztem   belül,   ott
legbelül,hogyokszeretnek.

Mostmár  itt  vagyok   13  éve.  Fel-
neveltek,  betöltöttem  a  17.  évemet.
Jó  itt  nekem,  mert  megkaptam  -  s
kapom  - azt  a  szeretetet,  amire  oly
régóta  vágytam.  Sok  mindenen  ke-
resztülmentem  már,  de lsten  vigyáz
rám,  s  a  szüleim  is.  Hiába  van  ne-
kem  igazi  anyám,  aki  megszült,  ne-
kem   csak   egy   van,   aki   felnevelt,
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aki ha beteg voltam, mindig  éjszaká-
kat  virrasztott  át  az  ágyam  mellett.
Mert nem az a lényeg, hogy ki szült
meg, hanem hogy ki nevelt fel. Mert
a szülés „könnyű" dolog, de egy kis-

gyermeket  felnevelni  nem  könnyű.
Soha nem láttam az édesanyámat, aki
megszült,  de  nem  is  bánom,  mert  a
jelenlegi és végleges szüleimjelentik
számámra   az   életemet.   Soha   nem
cserélném fel őket egyetlenegy igazi
szülőért  sem,  s  hálás  vagyok,  hogy
felneveltek. Soha nem tudom vissza-
fizetni  a szüleimnek, hogy  felnevel-
tek,  csak  egyetlenegy  dolgot  tudok
nekik adni, szeretetet. S ez elég is ne-
kik,  mert tudják,  hogy  ez  a szeretet
nem  egyszerű,  hanem  igaz  szeretet,
ami   a  szív  legmélyérol   fakad.  Én
csak  a  jót  tanulom  a  szüleimtől,  a
kedvességet, a tiszteletet, a hitet és a
szeretetet.

Soha  ne  felejtse  el  senki,  hogy  a
világon a legfontosabb a szeretet.

Lakatos Agnes
Jánoshida
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Egyszer egy kislány, egy a sok kö-
zül,    azt   álmodta,    hogy   a   vi]ágon
egyetlen  nyelvet beszélnek az embe-
rek, az pedig nem más, mint a cigány
nyelv.  Megriadt  a  kislány,  s  álmában
keserves  sírásba kezdett:

-Én  nem  vagyok cigány!  Én  nem
leszek  cigány!  A cigány  nyelv  a  tol-
vajok   nyelve! ...-   ismételgette   egy-
folytában.  De  mivel továbbra is erről
álmodott,  kis  idő  elteltével  beletörő-
dött sorsába,  s módfelett eltöprengett
azon,  vajon  hogyan  is  fogjon  hozzá
eme nemkl'vánatos nyelv elsajátításá-
hoz.

Ha az álom  megvesztegethető len-
ne,    a    kislány    bizonyára    mindent
megtett volna annak érdekében, hogy
ne  kelljen  cigányul  tanulnia,  de  mi-
vel  az álmot nem lehet lekenyerezni,
kénytelen-kelletlen    elindult    cigány
nyelvet tanulni.

Már  hosszú  ideje  gyalogolt,   ami-
kor hírtelen elébe toppant egy  kisfiú.

-  Légy  szerencsés!  -  üdvözölte  a
kislányt. - Hová, merre tartasz? - ér-
deklődött.
`L  Megyek  cigány  nyelvet  tanulni!

- válaszolt a kislány.

-Cigány nyelvet? -csodálkozott a
fiú. -Miért kell neked a cigány nyel-
vet   tanulnod,   mikor   úgy   beszéled,
akár a vi'zfolyás.

- Még  hogy  beszélem? - most ré-
mült meg csak igazán  a kislány.

- Már hogyne beszélnéd. hiszen én
cigány   fiú   vagyok,   az   anyanyelve-
men  beszélgetünk,  s  kitűnően  értjük

:%nmí:tíF,ü;`göendb,e::?fáen:s?snfocdoo:,i
kisfiú.

-  Engem  Margarétának  keresztel-
tek.

-  Szép  neved  van  -  örvendezett
Princo.

-Tehát te azt állítod, hogy én már-
is   beszélem   a  cigányok   nyelvét?  -
kételkedett tovább Margaréta.

-  Hát  már  hogyne  beszélnéd,  hi-
szen  mondom,  hogy  az  első  perctól
fogva cigány nyelven beszélgetünk -
erősítette meg Princo a kijelentését.

-Nahát!  De  hiszen  ez  csodálatos!
Amikor  beszélek  akárha  a  nyelvem
helyett madárszámy súhogna. A gon-
dolataim   madánöptűek.   A  végtelen
szabadság   nyelve   ez!    -   ujjongott   -
Margaréta.

Reggel, amikor a kislány felébredt,
s  tudatosította, mit is álmodott, kezé-
be vette az  iskolatáskáját, és  ...

Ettól kezdve az álomfejtésben a tu-
dásszomj  vezényelte.

Ravasz József
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LOGIKA
A játékos matema:tíkában Trún-

den  lehetséges!   Ez  is!   Másfél
tyűk, másfél nap aln:tt, másfél to-
jást  tojík.  Hány  toüást  tojík  há-
rom tyúk három nap aln:tt?

Szókereső
Ha  a  helyes  meghatározásokat  beírjátok  a  négyze-

tekbe,  az  egyik  sorban  egy  tél  végi,  néphagyományt
olvashattok el!

Egyik földrész

KÍslány  becenév

llyen  lesz a  kezünk,  ha táb-
lára  írunk

Bútordarab

Fémből  készült szabályos

görbe tárgy

Hagyja,  más szóval
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Szentandrássy lstván festőművészt
„Pro  Urbe Budapest"

díjjal tüntették ki.
A díjhoz szerkesztőségünk is

szi'vbolgratulál!

r-%--------

Regionális cigány
kisebbségi iroda
nyi'It Tiszalúcon

Az  Ózdi  RegionáHs  Cigány  Kisebb-
ségi lroda mellett január közepétől ha-
sonló  Íntézmény  nyffik  Tiszalúcon.  A
helyi kisebbségi önkományzat idáig is
szolgált tanácsadással  és jogi  képvise-
lettel  a  rászorulóknak,  de helyiség  hí-
ján csupán telefonon tudtak segíteni.

\   Poczók  Gyula,  az  országos  Cigány

Ki`st3bbségi Onkományzat elnökségi tag-
ja már az elmúlt év augusztusában kezde-
ményezte  az  iroda  megnyitását,  amely  a
dél-borsodi és zempléri régióban élők ér-
dekeit  szolgálja  majd.  A tiszalúci  önkor-
mányzat   az  elmúlt   év   végén   bocsátott
rendelkezésükre  irodának  megfelelő  he-
lyiséget,  amelyben jelenleg  átalakítási  és
felújítási munkálatok folynak. A települé-
si   önkományzat   segi'tokészségét   bizo-
nyi'tja  az  is,  hogy  a  di'jmentesen  bérbe

adott iroda mellett íróasztalokat és széke-
ket   is   ajándékozott   a   s7,er\.czc-tnek.
irodát   az   Országos   Cigány   Kisebbség
Önkormányzat is támogatta. Az átalaki'tá-
si  munkálatokat követően előreláthatólag
a hónap közepén nyit az intézmény,  ahol
a  tervek  szerint  egyelőre  három  munka-
társ fog dolgozri. Az irodavezető és a jo-

gász   mellett   egy   adminisztrátort   alkal-
maznak, aki számi'tógépre viszi  a beérke-
zett  panaszokat,  sérelmeket.  A komputer
megvásárlásához   különböző   pályázatok
útján  remélnek  támogatást.  A  regionális
érdekképviseleti    szervezet    szeretne    a
„Lungo Drom" szervezettel közösen dol-
gozni,  és  az érdekképviselet és  a jogi  ta-
nácsadás   mellett   különböző   innovációs
tevékenységeket  is  ellátni.  A számítógép
segi'tségével az Országos Cigány Kisebb-
ségi  Önkormányzattal is felveszik a köz-
vetlen kapcsolatot, s lehetővé válik az in-
formációáramlás.  Az iroda telefonszáma:
06/46/398-525

0éli Hírlap, 1995. január 5.
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MEGRENDELO
Megrendelem az LD című roma lapot

:......példányban,azalábbicímre:

Megrendelő neve :

1        címe:
]

[

1

1

1

E]őrizetési díj egy évre: 222 Ft,
fél évre:  111 Ft

'        A megrendelolapot és az előfizetés di'ját a szerkesz-'
1     tőség címére kell eljuttatni:
1                          5000 Szolnok, Szapáry út l9.
1             Telefon/fax: 56/420-110, telefon: 60/387-293
[

2ó

Előfizethető rózsaszínű
postai utalványon.

Megrendelo~mkközött
azÉTÉKgÉs

vás árlási utalvár.y okat          i
sorsolunk ki! _J

Felhi'vás
Az Autonómia Alapítvány vezetoképzést indít roma társa-
dalmi szervezetek képviselői számára. A képzés célja, hogy
a résztvevok sikeresen tudják irányítani szervezetük prog-

ramjait. A képzés során az Alapítvány különleges súlyt
kíván helyezni a következol{re:

1.  társadalri  (non-profit)  szervezetek  vezetésével  szükséges
ismeretek  oktatására  (demokratikus  vezetési  technikák,  szerve-
zeten  belüli  kommunikáció,  programok  tervezése  és  vezetése,
támogatásszerzés, pályázati'rás stb. )

11.  hatékony  érdekképviseletet elősegi'tő képességek  és  isme-
retek fejlesztésére (lommunikációs és tárgyalási  techrikák, kap-
csolatépítés, közigazgatási ismeretek stb.)

Jelentkezési feltételek:
-   Felelősséggel  járó,   választott   pozíció   roma   társadalmi

szervezetben
-   20 és 38 év közötti életkor
-   Legalább általános iskolai végzettség
JelentkezniazAutonómiaAlapítványnállehetakövetkez*`

dokumentumok elküld ésével :
-   A jelentkez6  által  irányított  program(ok)  eddigi  esemé-

nyeinek lei'rása (eredmények, kudarcok)
-   A szervezet eddigi és tervezett programjainak bemutatása
-A jelentkező önéletrajza

Jelentkezési határidő: 1996. január 31. További információ
az Autonómia A]apítvány titkárságán kérhető a következő

budapesti telefonszámokon:
176 7435, 393 0937, 393 0621

A jelentkezőket  az  alapi'tvány  1996.  február második felében
értesi'ti a további teendőkről, a felvételi várható időpontja márci-
us eleje.

Autonómia Alapítvány, 1539 Budapest, Pf. 592.
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Január  15.

(hétfő)
Egyek
Szendrő

Január 16.

(kedd)
Felsőnyárád
Eger

Január 17.

(szerda)
Eger
Miskolc

F{udabánya               oák.

Január 18.

(csütörtök)
Eger                                ok.

5:.
uár  19.

(péntek)
jskolc

'_T:':
dmező-

ok.

Január 20.
(szombat)

Debrecen                    av.
Eger                               av.
Hajdúszoboszló        ok.
Kecskemét         ok+kjv.
MÍskolc                           av.

Mohács                     oák.
Pécs                     ok+av.
S iófok-Kiliti                     av.

Január 21.

(vasárnap)
Böhönye                   oák.
Debrecen                    av.
Dunaújváros              av.
Eger                              av.
Hajdúszoboszló       ok.
Heves     oák+av+mgv.

}Í§í:hpeá'tí
Jászladány
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc

Mórahalom               o
Nyi'regyháza
Pécs
Pilís

Siófok-Kilíti

Szolnok
Tiszakécske
Vác

Január 22.
(hétfő)

Szécsény
Verpe'ét

oák+av.
oák.

av.
av.

oák.
oák.

Január 23.
(kedd)

\ zj,ger                              Ok.

Január 24,
(szerda)

Eger
Miskolc

Január 25.
(csütör[ök)

Eger                               ok.

Január 26.
(péntek)          `

Dévaványa               oá.
Mskolc                         ok.

Január 27.
(szombat)

Csanytelek              oák.
Debrecen                    av.
Eger                               av.
Hajdúszoboszló       ok.
Jászárokszállás     oák.
Kecskemét         ok+kjv.
Mindszent                 oák.
Miskolc                           av.

Pécs                      ok+av.
S iófok-KÍI íti                     av.

Január 28.
(vasárnap)

Balassagyarmat       av.
Csorna                        av.
Debrecen                    av.
Eger                              av'
Hajdúszoboszló       ok.
Hódmező-
vásárhely                    av.
Kalocsa                        av.
Kaposvár               hháv.
Kecskemét         üv+kjv.
Kunmadaras           oák.
Miskolc                            av.

Nagybajom              oák.
Nagykáta                  oák.

N yi're g yh áza              av.
Orkény                       oák.
P ásztó                        av.
Pécs                   oák+av.
Siófok-Kil iti                     av.

Szolnok  av.

Január 29.
(hétfó)

Kapuvár ok.

Január 31.

(szerda)
Miskolc  osk.

Február  1.

(csütöriök)
Celldömölk                   ok.

Eger                            oák.
Onod                          oák.
Pécs                                 r.
Vésztő                       oák.

Február 2.

(péntek)
Hódmező-
vásárhely                    oá.
Miskolc  ok.

Ónod                             oá.
Pécs                                r.
Tornyiszentmiklós    ok.

Február 3.
``              (szombat)

Abony                            Oá.`    Békéscsaba            oák.

Debrecen                    av.
Eger                              av.
Hajdúszoboszló       ok.
Jánoshida                oák.
Kecskemét         ok+kjv.
Komló                 oák+av.
Magyarnándor       oák.
M Ískolc                           av.

Ónod                              ok.

Pécs               oák+r+av.

Tarcal                         oák.

Tornaszentjakab   oák.

Február 4.

(vasárnap)
Albertirsa           oák+av.

Bonyhád                   oák.

Debrecen                    av.

Eger                               av.

Győr                               av.

Hajdúszoboszló       ok.

Hódmező-

vásárhely                    av.

Jászapáti                 oák.

Kaposvár          oák+ok.

Kecskemét         üv+kjv.

Kiskun-

halas         oák+av+kuv.

Kistelek                      oák.

Lajosmizse       oák+av.

Mskolc                         av.

Nagykőrös                  av.

Nyíregyháza               av.

Pápa                            av.

Pécs                  ok+r+av.

Szentes                     oá.
Szolnok                        av.

Tápiógyörgye          oák.

Tiszakécske               av.

Törökszentmiklós     av.

Zalaegerszeg            av.

Február 5.

(hétfő)
Csongrád                   oá.

Putnok                       oák.
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Február 6.
(kedd)

Báronyterenye       oák,

Eger                                   Ok.

Nagykanizsa           oák.

Pápa                           oá.
Tiszaluc                     oák.

Február 7.

(szerda)
Csorna                      oák.

Eger                               ok.

Miskolc             oák+osk.

Február 8.

(csütörtök)
Eger                                 Ok.

Komádi                         oá.

Mezőkövesd             oá.

Február 9.
(péntek)

Miskolc                           ok.

Sásd                         oák.

Február 10.

(szombat)
Debrecen                    av.

Dunapataj                oák.

Eger                              av.

Hajdúszoboszló       ok.

Jászberény             oák.
Kecskemét         ok+kjv.

Kiskunmajsa           oák.

Kompolt                      oák.

Miskolc                           av.

Patvarc                    o ák.

Pécs                      ok+av.

Törökszentmiklós  oák.

Február  11.

(vasárnap)
Balassagyarmat
Debrecen
Dunaújváros
Eger
Farmos
Gyomaendrőd
Hajdúszoboszló
Hódmező-
vásárhely                    av.
Jászalsó-
szentgyörgy            oák.
Kecskemét         üv+kjv.
Miskolc                           av.
Nyi`reg yh áza               av.
Pásztó                      oák.
Pécs                   oák+av.
Szentes                    oák.
Szolnok                        av.
Zalaegerszeg            av.

Február  12.

(hétfó)
Mezőkeresztes      oák.

Február  13.

(kedd)
Eger                                  Ok.

Zalaegerszeg         oák.

Február 14.

(szerda)
Eger                                  Ok.

Mezőcsát                 oák.
Miskolc                         osk.

Február 15.

(csütörtök)
Eger                                ok.
Ragály                       oák.
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