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Mit hoz a jövő?
Ismét  eljött  egy  új  év.  Egy  évvel

öregebbek lettünk. Repülnek az évek,
és  csak  bi`zni  tudunk  abban,  hogy  az
új   év   majd   színesebb,  eredmények-
ben   gazdagabb   lesz,   mint   a   többi
volt.  Ugy  a  szegény  emberek,  mint a
gazdag  és  a középréteg  számára.  Bár
ez  csak  álom,  mert  a  múlt  sem  volt
valami  rózsás,  akkor  biztosan  a jövő
sem  lesz jobb,  mint a többi  volt.  Bár
bízom és  mindannyian bi'zunk benne.

Amíg   bízni   tudunk,   addig   nincs
baj, és úgy érzem, most még talán le-
het bi`zni. Hátha azoknak az emberek-
nek  az  élete  is  megváltozik,  akik  az
utcán, az állomásokon laknak és ott is
alszanak.  A  munkanélküliségen  is jó
lenne,haajövéb;bentudnánaksegi'teni
az emberek.  Mert egyre több a mun-
kanélküli    az   országban.   Persze   ez
nemcsak  nálunk  van  i'gy,  hanem  más
országokban  is.  Ez  egy  17  éves  lány
kérése  lenne  a jövőtől  és  gondolom,
még sok más  mindenkjé  is.

Címlapon: Hargitai Lajos felvétele

A nem kért kéziratokat nem őrizzük
meg és nem küldjük visszfl!
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Szerintem ezek a legfontosabb dol-

gok ahhoz, hogy az emberiség el tud-
ja  tartani  magát  és  a  családját.  Mert
olyan  szívszorító  látvány,  ha  az  em-
ber  megy   az  utcán,   és  úton-útfélen

csak   hajléktalan   embereket   lát.    A
pénztelenség, az éhezés ezt teszi min-
denkivel.  Kiszorulnak  az emberek az
utcára,  és  ott  vannak  egész  nap,  sőt
talán  még  ott  is  alszanak.  Ez  bizony
borzasztó  még  nekünk  is,  akkor  ne-
kik milyen  rossz  lehet?!

Remélem és ki'vánom, hogy a jövő-
ben  az  ő  gondjuk  is  megoldódik  és
jobb lesz, mint volt. Ezúton szeretnék
mindenkinek   nagyon   boldog,   ered-
ményekben   gazdag   és   színesebb   új
évet kívánni !

Rácz Zsuzsanna
Jánoshida

BERKI  FLÓRIS  (i855-i893)
Berki   Flóris   1855-ben   született   a

Nógrád   megyei   Szécsényben.   Apja
szintén zenész volt.  Szülei 7 éves ko-
rában  iskolába adták, ahol mindig jól
tanult. Tanítót tartottak számára a kot-
ta tanítására, és Flóris ebben is bámu-
latos haladást tett.

14  éves  korában  már  a  szécsényi
zenekarnál volt, s  15 éves korában ő
volt ott a legjobb pn`más.17  évesen
elment Kecskemétre,  az  akkor híres
Balog Andris  bandájához praktizál-
ni,  itt a  legszebb  klasszikus  darabo-
kat  sajátította  el.  Kecskemétről  el-
menve,   8   vagy   10  évig  járkált  az
egyik híres zenekartól a másikhoz.

1881-ben  Balog  Károly  bandájá-
val  kinn  járt  Oroszországban  és  az
orosz cár előtt is játszottak, mikor is
a  legmagasabb  elismerésben  része-
sültek.  Ebben  nagy  része  volt Berki
Flórisnak is, mert ő a cár előtt szóló-
ban játszott.

Oroszországból visszatérve, Rozs-
nyón  telepedett le,  és  nemcsak gyö-
nyörű játékával  nyerte  meg  a  rozs-
nyói  közönséget,  hanem  tapintatos-
ságával,  finom  modorával  és  kiváló
műveltségével   is.   Belátva   hiányos
neveltetését,      saját      szorgalmápól
megtanult  franciául  és  németül.  Er-
tékes könyvtárral rendelkezett.

Berki  Flóris  állandó  udvari  zené-
sze  volt  Andrássy  Manó  grófnak,
ha  az  a  betléri  kastélyban  tartózko-
dott,  ő  muzsikált.  A gróf két lányá-
nak lakodalmán  is.

Ez  alkalommal  Zichy  Géza  gróf,
az Operaház volt intendánsa,  a főúri
társaság   előtt   nyilvánosan   megdí-
csérte  kitűnő játékát.  A  80-as  évek

elején Milán, volt szerb király And-
rássy Manó gróf vendége volt az ős-
régi krasznahorkai várban.  A vár lo-
vagtermében  adott  ebédnél  is  Berki
Flóris játszott.

Amikor Károly Lajos királyi her-
ceg  a  80-as  évek  végén  a  dobsinai
jégbarlangot  meglátogatta,  a  szulo-
vai    vadászkastélyban    időző   And-
rássy grófok Berkit vitték oda. Pom-
pás játékát  tízszeresen  visszhangoz-
ta a barlang  nagy  korcsolyázóterme.
Késobb  az  ebédnél  is  játszott,  s  a
királyi   herceg   személyesen   fejezte
ki  elismerését.

Ha  Koburg  Fülöp  herceg  éven-
ként  Gömörbe jött  vadászni,  rende-
sen  Flórist  hívták  meg  a  pohorelai
vadászkastélyba (Koháry  háza).

Egy    ilyen    alkalommal    Rudolf
trónörökös   előtt   is  játszott.   Mikor
Berki a rozsnyói mulatságokon vagy
a     feketehegyi     fürdővendégeknek
muzsikált,  álla alá vette hegedűjét, s
körüljártatta  sas-szemeit  a  nagykö-
zönségen,  szinte  le  lehetett  olvasni
az arcáról, hogy miben fő a feje: bú-
sítani  akar-e vagy  vigasztalni?

Sokszor,   ha   hölgyközönség   volt
együtt  nagyobb  számban,  kiválasz-
tott  közülük  egyet  és  láthatólag  an-
nak játszott,  annak  az  egynek,  kiről
le   nem   vette   tekintetét.   Kevés   ci-

gány játszott úgy magyar nótát, mint
ahogyan  Flóris  az  ő  nótáit.  Ha  az-
után  rátette a hangfogót a hegedújé-
re,  összeszaladt  az  egész  fürdőkön-
zönség, mert ilyenkor volt még csak
elemében. . .

(Csemer Géza: Habiszti)
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„Adjon  lsten  füvet,  fát,  /  Tele  pincét,  kamarát,  /
Sok  Örömet  a  házba,  / Boldogságot  hazánkba / Eb-
ben  az  esztendőben"  -  szól  a  népi  újévi  köszöntő
ilyen-olyan  változatban  bánáti  falvaktóI  Kalotasze-

gen  át  a  csángóvidékig  sokfelé  a  magyarlakta  tája-
kon.  Elkél  a jókívánság,  a belóle kihangzó jóakarat.
De  nemcsak  a belőle felfákadó Óhaj  tárgyi tartalma,
hanem az évszázados-évezredes érzület megcsende-
sítette kedves  dallam is.  Mert szükségünk  van nem-
csák  a  vágyképekbe  foglalt javakra,  nemcsak  a  re-
ménykedés és a vígságszerző reménykeltés érzelem-
pezsdítő közösségi élményére,  hanem arra a közvet-
len,  rindannyiunkat megszólító, bensőnkból fákadó
módra,  ami  maga  a  kultúra,  a  népi  kultúra,  vala-
mennyiünk  tulajdona.   Mert  úgy   tűnik,   elszoktunk
egymás  megszólításától,  elszoktunk  a közvetlen  be-
szédtől  és  valahogy  elmaradt  az  a  közösségi  érzés,
ami  talán  közelebb  hozta  az  embereket,  elviselhe-
tőbbé téve a mindennapok keserves harcait. Elemei-
re bomlott szét a társadalom, mintha mindenki a sa-
ját életörömének a feladásával védekezne, s négy fal
közé bezárkózva kerülné ki a gondok, bánatok rázú-
duló csapásait. Egyedül maradtunk,  magányosan.

Újabb év kezdetén, mikor egyéni és társádalmi ke-
serveink,  szándékaink  nyilvánvalóak  és  letagadha-
tatlanul nyersek, az elohbi versnek, ennek a népköl-
tészeti  megnyilatkozás  képeinek  nem  elsősorban  a
közvetlen  aktualitás  stílusos  megtámogatása a célja.
Inkább  csak  egyféle   utalás   arra  a  világra,   amely
örökérvényű, s az érzéseket, érzelmeket minősíti, rá-
hangolva az embert a létező értékekre. Mert oly sok-
szor keressük az álta]unk valósnak vélt világot, hogy
gyakorta azt sem vesszük észre,  amiben élünk, bele-
születtünk,  s  lassan kifelé haladunk belőle.

És  könnyűszerrel  elvesztegetjük  az  időt,  nem  fi-
gyelve könyörtelen  múlására.  Az  időt,  amely  a  leg-
becsesebb ajándék, s ami annál jobban elvész, minél
inkább hajszoljuk.

Lezárunk hát egy évet,  s beköszönt az újesztendő.
Aki  most  mérleget  kíván  készíteni,  bizony  zavarba
jön.  Mert  szinte  közhellyé  vált  már,  akármilyen  is
volt  ez  az  év,  a  következő  bizonyára  még  rosszabb
lesz.  Ezt  halljuk,  mondjuk  immár évszázadok  óta,  s
a valóság gyákorta keveseket győz meg ennek ellen-
kezőjéről. A számvetés ideje pedig, nem mindig hoz-
za  ránk  a  tisztánlátás  pillanatát.  Uj  életet  kezdünk,
fogadjuk  meg,  s  bizonytalanok  vagyunk,  vajon  ez a
megunt   régi,   csakugyan   elvetendő-e?   Elmélázunk
azon,  feltétlenül  változtatnunk kell-e valamin,  amire
talán  csak  mások  vetik  rá  az  elavult,  korszerűtlen

jelzőt? Az e a követendő példa, amit oly sok ismerős
és  "ismeretlen  ismerős"  tesz,  szemünk  láttára?  Aki
eddig  hideget  fújt  a  szájábó1,   most  meleget  lehel.
Aki színfekete ruhákban jár,  ma hófehéret ölt. S igaz
meggyőződéssel,  őszinte  héwel,  égő  tűzzel  a  sze-
mében   győzköd   mindenkit,   a  mai   képe   az   igazi.
Hogy ő valójában csak  most!...  és akkor is  már!...  és
csupán  a körülmények!  -de  higyjük  el,  ez  az  igaz-
ság!

És ömlik ránk a médiákból éppúgy, mint a hétköz-
napok   pillanataiból   a   sok   megváltozott,   új   vagy
újabbik énjét  megtalált,  önmagyarázó  bizonygatása.
Akit pedig megaláztak, megtapostak, hiába ment pa-
naszra,   mert  akihez  fordulhatna,   ugyanaz   volt  az
előző okozat oka is.  Megrázták a fát,  s felrepültek a
verebek.  Azóta  visszaszállt  mindegyik,  s  igaz,  nem
ugyanarra az ágra, de azért verebek maradtak,  s a fa
is ugyanaz.

Ezért hát,  talán  annak van  igaza,  ki  nem kíván  új
életet  kezdeni.   Úgy   véli,  jó   neki   a  régi   is.   Kicsit
szűk, kicsit kopottas, talán pecsétes is.  De már meg-
szokott,  hozzáidomult,  s  valójában  még  szeretett  is.
Amikor  az  ember  rádöbben  arra,  hogy  hibátlanok
csupán a tévé képemyőjén,  vagy olcsó könyvek lap-

jain  fordulnak elő,  akkor megértheti,  hibáink egyút-
tal mi  magunk is  vagyunk, együttesen.  S  amikor el-
fogadjuk  egymás  hibáit,   akkor  érezhetjük,   milyen
megnyugtató,  hogy  a miénket is elfogadják.  És ettől
talán könnyebb lesz minden. A régi év elfogadása és
az  újesztendő  elviselése.  Újfajta  társadalmi  nyomo-
rúságok,   kizsákmányolások  és   alávetések   évadján
rendületlenül  időszerű  az  a  ragaszkodás,  mely  egy-
máshoz  és  egyúttal  saját  magunkhoz  is  közelíti  a
hitet  és  a  szeretetet  az  emberekben.  Ha  az  anyagi
környezet jelből jelentéssé lesz, s a gátlástalan anya-

giasság  elburjánzásával   a  mindennapi,   tapasztalati
tények  válnak egyeduralkodóvá,  s  elfeledjük  önma-

gunk, saját létünk értelmét. Akkor elfeledjük az örök
kérdést,  amitől  emberek  maradhatunk.  Nem  kutat-

juk,  honnan jöttünk és  merre tartunk.  Mert ehhez az
is  szükséges,  hogy  jó  és  rossz  szokásainkkal,  eré-
nyeinkkel és emberi gyarlóságainkkal együtt vállalni
tudjuk önmagunkat. Ezért jó, ha valaki ezt mondja:

-Új esztendő, újrakezdés, de azértjó nekem a régi
életem  is!  Akkor kívánhatjuk  tiszta  szívvel:  Boldog
újesztendőt édes  mindnyájunknak,  Kik ez áldott föl-
dön  szép hazánkban laknak!"

Csillei Béla
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Dr. Gál Zoltán,
az Országgyűlés elnöke a napokban

hivatalos láfogafásra érkezeft Szolnokra.
Két program között sikerült néhány

- a cigányságot érintő és foglalkoztató -
kérdésre válaszf kapni az elnök úriól.

- T\idomásom  van  arról,  hogy  a
Parlamentben     cigány     vitanapot
fognak   rendezni.   Erről   szeretnék
bővebben tudni, és szeretném meg-
kérdezni,   hogy   a   vitanapra,   az
OCKÖ képviseltetheti-e magát?

-  A  teljes  pontosság  kedvéért  azt
kell  mondanom,  hogy  még  nincs  el-
döntve   a   cigány   vitanap   időpontja.
Ilyen    kezdeményezés    érkezett,    de
abban  maradtunk,  hogy  mivel  a  no-
vemberi,  decemberi  hónapokban  ép-
pen  a  költségvetés  és  a  hozzátartozó
törvények  vitái  és  a  Parlament  zsú-
foltsága   miatt   a   tavaszi   ülésszakon
térünk  rá  vissza.  Február elsején  lesz
az első házbizottság, és az azt követő
hetekben ez el fog dőlni.  Ami  a rész-
vételt illeti,  erre  azt tudom  mondani,
hogy   van  egy  érvényes  házszabály,
amely   nem   teszi   lehetővé,   csak   az
országgyűlési  képviselőknek,  a  köz-
társasági  elnöknek  meg  a  kormány-
tagoknak, hogy a Parlamentben meg-
szólaljanak.   Tehát  jelen   pillanatban
házszabályi     akadálya    van     annak,
hogy  a kisebbségek képviselői ebben
a   vitában   részt   vegyenek.   Azt   hi-
szem,   ez   nem   is   feltétlenül   fontos.
Az lenne a fontosabb, hogy a kisebb-
ségi   képviselők  -  ebben   a  konkrét
esetben  a cigányok képviselői -pró-
bálják   megnyerni   maguknak   a   kü-
lönböző frakciókat.  Azt gondolom,  a
Parlament     munkájának     jellegéből
adódóan  ennek  lenne igazán  hatása.

-  Számomra   egy  kicsit  furcsa,
hogy  cigány vitanapot tartanak az
érintettek nélkül, de talán, ha a ki-
sebbségek   parlamenti   képviselete
megoldott  lenne,  akkor  erre  nem
kerülne sor. Többen szorgalmazzák

4

ennek a megoldását. Várható-e elő-
relépés ezügyben?

-  Ez  a  kérdés  -  minden  bizonnyal
- már csak az új Alkotmány kapcsán

rendeződik  el,  ha  elrendeződik.  Na-

gyon   sok  érv  szól   mellette,  de  leg-
alább ugyanannyi, és ugyanolyan  ko-
moly érv ellene.  A Parlament, tetszik,
nem  tetszik,  a  pártokra  épül,  a  több-

párti  parlament,  tehát a politikai  aka-
ratképzés pártok szintjén jelenik meg.
Én  azt  hiszem,  hogy  a  kisebbségek
helyzetét  igazából  nem  befolyásolná
az,  hogy egy  vagy  néhány kisebbségi
képviselő ebben a minőségben ott ül-
ne   a  Parlamentben,   hiszen   a   Parla-
ment  természetéből  adódóan  a  több-
ség  akarata  érvényesül.  Nem  vagyok
ellene, de ennél fontosabbnak tartom,
hogy  a kisebbségek  - a  maguk  szer-
vezettsége  révén  -  befolyást  gyako-

roljanak   a   politikára,   a   pártokra,   a
képviselokre.  Hiszem,  hogy  ez  hatá-
sosabb   lenne,   mint  egy-egy   elmon-
dott   esti   hozzászólás   vagy   egy-egy
szavazat   egyik   vagy   másik   kérdés
mellett.

- Sokat  emlegetik a  pozitív  disz-
kriminációt a cigánysággal kapcso-
latosan. Legutóbb  például magától
Hom  GywzflJ  miniszterelnöktíl  hal-
lottam. Elnök úr, mit gondol errífl?
Mennyire    politikai    és    mennyire
gyakorlati ez a megfogalmazás?

-Jelen  pillanatban  inkább  politi-

kai,    bár    néhány    kérdésben    azért

gyakorlati,  gondolok  itt  a  kisebbsé-
gi    önkormányzatok    létrehozására,
ahol  nemcsak  gyakorlati,  hanem jo-

gi  szinten  is  megjelenik  ez  a pozitív
diszkrimináció,    de    összességében
még  nem  látom,  hogy  a gyakorlatba
igazán  átment  volna.  Pedig  át kelle-
ne     mennie!     Elsősorban     szociális
kérdésekben  és  társadalmi  felfogás-
ban  kellene  ennek  megjelennie,  hi-
szen  a cigányság  problémáinak dön-
tő többsége -megi'télésem  szerint -
elsősorban    szociális,    gazdaságfej-
lesztési  és  egyéb.  Végső  soron  a tár-
sadalom     nagy     többségét     szintén
közvetlenül   érintő   kérdés,   és   ezen
belül  kellene  meáeieni'teni  ezt  a bi-
zonyos  poziti`v  diszkriminációt.  Te-
hát  reagálni  arra,  hogy  a  cigány  la-
kosságnak  a képzettsége  az  átlagnál
alacsonyabb,   ebból   következően   a
piacgazdaság   elsősorban   őket   sze-
1ektálta   és   szelektálja.   Ezért   külön
oktatási   programok   létrehozásával,
vagy    a    cigányok    lakta    térségek,
adott    esetben    állami    eszközökből
való  megsegi'tése  és   még  sok  min-
denben kellene megjelennie ennek a

poziti'v   diszkríminácíónak,   ami   va-
lahol   tulajdonképpen   a   társadalom
egésze  szempontjából  is  fontos  len-
ne,  hiszen  mi  kevesen  vagyunk  ah-
hoz,  hogy  többszázezer  főt  kitevő,
bizonyos  szempontból elkülöni'thető
társadalmi   réteg  kimaradjon  az  or-
szág   fejlődéséből,   vagy   ne   tudjon
abban  részt  venni.  Mert  hiányzik  -
megi'télésem  szerint -  a  nagy  több-
ség számára is. Túl nagy szám ez ah-
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hoz,  hogy  a többség,  tehát  a nem  ci-

gány  lakosság,  a  maga érdekei  szem-
pontjából  is  próbáljon  ezen  a helyze-
ten változtatni.  Ezt ugyan kevesen  is-
merik    fel,    de    úgy    hiszem,    hogy
hosszú   távon   a   magyar   társadalom
semmiképpen   sem   rendezkedhet   be
arra,   hogy   lemondjon   a   cigányság
munkájáról,  ezt  most  a  legszélesebb
értelemben  mondom,  szellemiségéről
és hát ennek a többszázezres rétegnek
a   cselekvő   részvételéről   az   ország
fellendülésében.     Ez     az     emelkedő
nemzet, hogy Németh   László szavai
után   mondjam,   nemigen   teremthető

meg  akkor,  ha  a  társadalom  jelentős
rétegei -most mindegy, hogy  milyen
alapon,  de  -  kirekesztődnek  ebből  a
folyamatból.   Én   a   cigányság   egész
helyzetét    tulajdonképpen    ebben    a
megközelítésben   látom,   amihez  ter-
mészetesen  masszi'van  hozzátartozik,
hogy   a  cigányság   maga  is,   a  maga
szervezetei  révén  is  segít,  próbál  se-

gi'teni  magán.
-   Végezetül   egy   kicsit   könnye-

debb   kérdés.  Elnök  úrnak  van-e
valamilyen  személyes  kapcsolata  a
cigánysággal?

-  Sokfajta  élményem  van.  Az  el-
múlt években sok cigány emberrel ta-
lálkoztam,    hiszen    közismert,    hogy
megindult a cigányság önszerveződé-
se,  és  ennek  kapcsán  több  szervezet
alakult, és azok képviselői  megkeres-
tek  még  ellenzéki  koromban.  A  szo-
cialista  párton  belül  is  van  cigány  ta-

gozat,  ott  is  több  ismerősöm,  sőt  ba-
rátom  is  van.  Azt  hiszem,  hogy  ba-
rátomnak   mondhattam   Péli  Tamást
és   rajta  keresztül   sok   mindent   meg
tudtam  a cigányságról.

- Köszönöm a beszé]getést!

Paksi Éva

KINEK      A       JÖV
Amikor   a   buldózerek   megjelentek,      szoba-konyhával,   parkettával,   kály-

kitört a pánik. A hatalmas masinák va-      hával,  fürdőszobával,  kis  kerttel,  ke-
lóban  Íélelmetes  látványt nyújtottak:  a      rítéssel. Nem kellett  10-15 embernek
sárga  óriások  úgy  sorakoztak  a  saras     egy   helyiségbe   összezsúfolódnia,   s
földút  elején,  mint a  Mad-Max  x-edik     ha   mosakodni   akartak,   nem   kellett
részében. A vezetík -a hivatalos elne-      sorban  állniuk  a  kerti  csap  előtt.  Az
vezés  szerint  nehézgépkezelok  -  még     ottani  önkormányzat  nem  sajnálta  a
fel-feltúráztatták a motort. Némelyikük     pénzt  arra,  hogy  „felemelje"  a romá-
tekintetében  fura  fény   villant,  akárha     kat,  hogy  lehetőséget  adjon  a  változ-
valami    nagy    kalandra    készülnének,      tatásra. Még sem voltjó.
ami  talán  igaz  is  -bizonyos  távlatból          A  buldózerek  kezelői  évekig  nem
szemlélve.  Persze  volt  -legalább  is  a     mertek  még  a  környékre  sem  menni.
rutinosabbak között -olyan, akinek in-      A romák  a parkettát  azóta  felszedték
kább  a  túlóra pénzen járt  az  esze,  mi-      -  állítólag  igen jó  tüzelőnek  is  a  ki-
közben  lába  mázsás  súlyként  neheze-      száradt,    lakkal    átitatott    keményfa.
dett a gázpedálra.                                               Még  néhány  év,  s  talán  már  megint

Velük  szemben  pedig  ott  álltak  az      mehetnének a sárga Óriások...
emberek. Nekik aztán végképp fogal-          Az  is  lehet,   hogy  a  kivitelezésbe
muk  sem  volt  arról,  hogy  most törté-      csúszott valami  hiba.
nelmi  pillanat  részesei  lehetnek.  Az-          A cigányok talán  még  nem készül-
zal  viszont tisztában  voltak, ha a bul-      tek  fel  arra,  hogy  valóban  változtas-
dózerek beindulnak...                                       sanak.  Hogy  más változtasson az éle-

Minden  úgy  történt,  ahogy  a  nagy      tükön.  Már vannak kisebbségi önkor-
könyvben   meg   volt   i'rva.   Az   ósdi,      mányzatok.   Megalakultak   a   romák
rosszul   rakott   vájogfalak   kártyavár-      érdekképviseleti     szervezetei,     talán
ként  omlottak  össze.  A  falakkal  má-      több,  mint  ami  az  egységes  fellépés-
sodpercek  alatt  évszázadokon  át  kj-      hez szükséges  lenne. A települési  ön-
alakult életfoma esett szét. Az asszo-      kormányzatokban   megfelelő   arány-
nyok   sikongattak   minden   hullámle-      ban  foglalnak  helyet  a  nemzetiségek
mez roppanására,  a férfiak komor te-     és  etnikumok  szószólói  -  csakhogy
kintettel  bámultak  maguk elé.  A gye-      szólnak, szólhatnak-e?
rekeknek   eszükbe   sem  jutott,   hogy          Vegyük  sorjába.  A  német,  szlovák
ott lábatlankodjanak:  úgy  kapaszkod-      kisebbség  -  „hála"  a  Kádár-korszak
tak   anyjuk   szoknyájába,   mintha   a      politikájának  -  szépen,  lassan  asszi-
buldózerek   legalábbis   az   ő   eltiprá-      milálódott,  és  szépen   lassan  elfelej-
sukra  indultak  volna.                                         tette  az anyanyelvét:  a cigányok  egy-

Pedig -voltaképp -a gyerekek mi-      része magyarul felejtett el (megtanul-
att volt az egész.                                                 ni),   nyelvük  pedig  -bevándorlásuk

A  házak,  a  régi,  omladozó  viskók      irányától   függően  -  igencsak  eltérő
eltűntek,  dejó  két utcával  odébb már      dialektusokra   oszlik.   Azóta   van   ki-
felépültek   az   újak.   Az  új   otthonok.      sebbségi  törvény,  amit  1994-ben  már
lgaz,  egy  kaptafára  készült  az  egész,      módosi'tottak is, a kisebbségeket érin-

őJE?
tő jogalkotási  folyamatban  a jogviták
rendezésével   azonban   vannak   még
hézagok.   Nincsenek   tisztázva   a   ki-
sebbségi  és  a  települési  önkormány-
zatok   közötti  jog-   és   hatáskörök   -
ezek leosztása pedig a helyhatóságtól
függ.  De  i'gy  milyen  mértékben  szól-
hatnak  bele  a kisebbségi  önkormány-
zatok  lakóhelyük  -  mondjuk  -  szo-
ciális és  oktatási  költségvetésébe?

Az   önállóság   ugyanis   az   anyagi
kohdi`ciókon     (is)     múlik.     Ha     i'gy
vesszük, egyáltalán  nincs jól elereszt-
ve  a  csaknem  700  kisebbségi  önkor-
mányzat.  Nem  jutottak  hozzá  a  300
millió  forint  értékű  vagyonhoz,  s  az,
hogy  külön  irodát  kaptak - mint pél-
dául  Tatabányán -,  az  ö`nkormányzat
hozzáállásán  múlik.  A Roma Közala-

pi`tvány  150  milliója,  a  Népjóléti  tár-
ca  kistérségeket  fejlesztő,  a  cigányo-
kat     (bér)földhöz    juttató     szociális

programja  önmagában  aligha elegen-
dő.     A     kisebbségek     szükségszerű
(anyanyelvi)  iskolahálózatának  kiépi'-
tésére  szánt  milliók  egyre  apadnak,  a
fejlesztési  programok  helyett jobbára
csak  a  már  létező  intézmények  mű-
ködtetésére   futja.   Van,   ahol   lassan
már arra  sem...

Ajogi  keret  már adott ahhoz,  hogy
a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  vál-
toztassanak   sorsukon.    Külön-külön,
és   együtt.   Sok   múlik   persze   azon,
hogy   mit  tesznek,   mit  tehetnek  ön-
kormányzataik,  még  ebben  a felemás
helyzetben  is.

De  egy  biztos.  Nem  a buldózereké
a jövő.                           Csornai Tamás
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Beszélgetés Kurunczi Sándorral, az OCKÖ Hivatalának vezetőjével
-  Mit  jelent  számodra   az   önkor-

mányzatiság?
-  Az  önkormányzatiság  még  csak  re-

ménybeli,   hosszabb   távon   megvalósuló
forma, ami bizonyos kereteket adhat a ki-
sebbségek  önazonossága  megőrzéséhez,
politikai,  kulturális  sajátosságai  megjele-
nítéséhez.  Azt gondolom,  hogy  lehetősé-
ge   meglehetősen   késői   időpontban  jött
létre.  Ajelenlegi  formáját az  1993-as Ki-
sebbségi   Törvény    szabályozza,    azonos
jogi  formulát,  azonos jogi  keretet adva  a
kisebbségeknek.   Azért   mondtam,   hogy
utolsó   időpillanatban,   hiszen,   a  cigány-
ság   az   asszimiláció   olyan   fokán   van,
amikor félő,  hogy  ez a kisebbségi  önkor-
mányzatiság,  már  nem  tud  segíteni,  fo-
lyamatokat  már  nem  tud  visszafordítani,
csupán    egy    helyzetet    tud    stabilizálni,
akár  a  nyelvhasználatot,  akár  az  iskolai
helyzetet    nézzük.     De    hangsúlyozom,
hogy mégiscsak egy  lehetőség, egy olyan
lehetőség,  amivel  élni  kell.

-Vajon nem várunk-e túl sokat a ki-
sebbségi önkormányzatoktól?

-De igen, és itt hangsúlyozottan külön
kell  beszélni  a  kisebbségi  önkormányza-
tokról és  a nem cigány önkormányzatok-
ró1.   A  cigány   önkormányzatoktól  jóval
többet vámak az emberek,  egész más el-
képzelésekkel,    reményekkel    tekintenek
rá.   Azt  gondolom  egyébként,   a   nemci-
gány    kisebbségi    önkormányzatok    felé
nincsenek  túlzott  elvárások.  Ez  talán  ab-
ból  is  fákad,  hogy  a  legtöbb  helyen  erő-
sebb szervezeti,  személyi előzménye  volt
a  létrejövő he]yi  önkormányzatoknak,  il-
letve..az   országos   önkormányzatoknak.
Az    Onkományzatot    -    tapasztalataim
szerint - a kisebbséghez tartozó emberek
csupán    egy    legalizáltabb,    megerősi'tet-
tebb,  egy  kicsit  a  társadalmi  szerveződé-
sekből   kiemelt   formának   tekintik.   Az
más  dolog,  hogy  bizonyos  hivatkozások-
ban, egy-egy sajtócil(kben, az állam  vala-
melyik    szervével    való    tárgyaláson    ez
nem  ilyen  formában  jelenik  meg.  A  ci-
gány  önkormányzatoknál  a  helyzet  egé-
szen  más.  A  cigányság  kisebbségként  se
teremtette   még   meg   azt   az   intézményi
hálózatot,  ami   mondjuk  az  úgynevezett
és  rossz  szÓ  ez,  az  úgynevezett  „klasszi-
kus"      nemzetiségeknél      többé-kevésbé
megvan. Tehát a könyvtári, a közoktatási,
és a  múzeumi  hálózatot,  stb,  ami  az öna-
zonosságuk, az identitásuk megőrzésének
fontos  előfeltétele.   Ez  az  egyik  problé-

ó

makör  az,  amiben  azt  gondolom,   hogy
majd  a  cigány  önkormányzatoknak  mo-
zogniuk  kell,  és  az  Országos  Cigány  Ki-
sebbségi    Önkományzatnak    különösen
nagy  szerepe  van. De ami  ezen jóval  túl-
mutató,  és  ami  elsősorban  többlet  elvá-
rást jelent  a cigány önkormányzatok felé,
hogy  a  többszörösen  hátrányos  helyzetet
valamilyen  módon  el  kell  kezdeni  kezel-
ni   helyi   és   országos   szinten   is.   0lyan
programokat  kell  elindi'tani,  ahol  ezek  a
nagyon-nagyon  kiélezett különbségek el-
lensúlyozódnak,   a   leszakadás   csökken,
elindul  egy  mobilitási,  egy  felzárl(óztatá-
si  folyamat. Legalább ilyen fontos -mert

a  cigány  emberek   létét  fizikailag   is  ve-
szélyezteti  -,  hogy  a  hátrányos  helyze-
tekhez  kapcsolódó  elői`téletekkel   is  tud-

junk  valamit kezdeni.  Az  OCKÖ nagyon
fontos  feladatának  tekintette,   hogy  me-

gyei  hálózatot,   megyei   irodákat  hozzon
létre.  Ez  a  legtöbb  megyében  már jelen
van.   Az   irodán   belül   kiemelt   feladat,
hogy   próbáljunk  a  diszkriminációs  ese-
tekre,  azoknak a kezelésére jogászt bizto-
si'tani,    ugyanakkor    az    is    kétségtelen,
hogy  ehhez  erősebb  törvényi  garanciák
kellenek,   továbbá   az  irodák  ezen   tevé-
kenységét  koordinálni  szükséges  az  OC-
KÖ és az ombudsman hivatala részéről.

-  A  Nemzeti  és  Etnikai  Kisebbségi
Hivatal  osztályvezetője  voltál.  Mi  csá-
bított el  onnan az  OCKÖ-hoz?  A mo-

dellértéke,  ennek  az  egésznek  az  új-
donsága?

-  Kétségtelen,  hogy  ez  is.  Én  azonban
onnan  indítanék,  hogy  a  Kisebbségi  Hi-
vatal már 5 éve létező intézmény, a Hiva-
tal  eddigi  tevékenységével  egy  kisebbsé-
gi  állóvizet  kavart  fel.  Egy  olyan  irány-
vonal  érvényesült  a  Hivatalban,  ami  azt

gondolom,  hogy  nagyon  szükséges  volt
az  állóvíz  felkavarásához.  Ez  az  út  vé-
gülis  eredményre  vezetett,  hiszen  hosszú
tárgyalási   folyamat   után   létrejött   a   ki-
sebbségi  törvény.  A törvénnyel élve nagy
számban    alakultak    kisebbségi    önkor-
mányzatok.  Wolfart János a Nemzeti  és
Etnikai Kisebbségi Hivatal első elnöke, -
az én értékelésem szerint - nagyon ügye-
sen megtalálta  azt  a határmezsgyét,  amin
belül  kisebbségi   politizálni   lehet.   A  ki-
sebbségek  erős  asszimilációjából  reakci-
Óként következő radikalizmus és egy  ko-
rábbi  helyzetet  stabilizáló  állapot  között
egy aranyközéputat vagy középmezőt tu-
dott találni.  A hivatal az akl(ori  kormány-

pártokban,  az ellenzéki  pártokban,  magá-
ban  az  államígazgatásban,  más  miniszté-
riumokban  is  olyan  ti'pusú  szövetségese-
ket,  sőt  a  kisebbségek  akkori  képviselői
körében  is  olyan  szövetségeseket  tudott
keresni  és  találni,  akikkel  eredményesen
tudta  ezt  a  koncepciót  képviselni.   Még
egy    sajátosságot    érdemes    elmondani,
hogy  a  hivatal  vezetése  külföldön  is  na-
gyon  eredményesen  képviselte  ezt  a  vál-
tást.   Ez   a   koncepció   számomra   sokat
mondott,  szükségesnek tartottam. Ugyan-
akkor  a  hivatalban  nagyon  hamar  érzé-
keltem   azt,   hogy   szükséges   egy   másik
koncepciót   is  érvényesi`teni,   ami   termé-
szetesen  ezt  az  előzőt  nem  zárja  ki,  bár
bizonyos értelemben,  hogyha  a kettő egy
időpontban  jelentkezik,  akkor  a  hatások
oldhatják  egymást.  Az  első  koncepció  a
hazai  kisebbségekről  szól,  beleértve  a ci-

gányokat  is,  a  második  koncepció  a  ci-
gányságot  mint  hátrányos  helyzetű  réte-
get  célozza  meg.  Az  én  értékelésem  sze-
rint a magyarországi  cigányság olyan ka-
tasztrofálís   helyzetben   van,   hogy   akár-
csak   a   kisebbségi    ügyben    l99o   után,
ugyanúgy  a  cígányság  problémájával   is
egészen  másképp  kell  foglalkozni,  nagy-
ságrendekkel több odafigyelés szükséges,
és  ebbe  mindent  beleéiiek,  politikai  se-

gi`tséget,  anyagi  segi'tséget,  média  segi't-
séget.   A  cigányság  egy   kisebbség  is,   s
ilyen  s.zempontból  ez  a  kisebbségi   kon-
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cepció  rá  is  érvényes,  hiszen  eltérően  a
t#;hnáa,%2]aéttaszíeTgúnT:cms:eÉíss:gtg[;j:3í::

makör  az,  ami  belatartozik  a  kisebbségi
koncepcióba,  hogy  kisebbségi  cigány ok-
tatást  teremtsünk,  cigány  intézményeket
hozhassunk  létre.  Emellett  úgy  éreztem,
egy     másik     koncepció     is     szükséges,
amelyben  a  hátrányos  helyzetek,  az  elő-
i`téletek     kezelése     fogalmazódik     meg.
Ezen   elképzeléseimnek   én   elég   hamar
hangot  adtam  és  ennek jegyében  készült
el  néhány  anyag  a kisebbségi  hivatalban,
olyan  tipusú  programok  lei'rásával,  ame-
lyek    legalább    reményt   adhatnak    arra,
hogy   megállítsák  a  leszakadást.   Azt  az
anyagot,  ami  a tervezett cigány  vitanapra
-aminek  az  eredeti  dátuma  1992.  októ-
bere  volt  -  készült,  szintén  ennek  a je-
gyében  i'rtam.  Itt  már  olyan  javaslataim
voltak,  mint  például,  hogy  szociális  föld-
alapra  van  szükség.  Tudjuk,  hogy  azóta
már  a  félország  ezt  harsogja,  és  számta-
lan konferencián elhangzott. Néhány fog-
lall(oztatási  főrum  szervezésében  -,  me-
lyek  közül  a  Cigányság  az  agrár  ágazat-
ban   című   konferencia   kapott   a   legna-
gyobb  publicitást -  szintén  részt  vettem.
Ezeknek  a  nyomán  például  a Munkaügyi
Minisztériumban  is  elkészült  egy  cigány
cselekvési   program,   holott   addig,   tehát
1993-ig  ez   a  probléma  nem  jelent  meg
minisztériumi  anyagban.  A  konferenciák
megrendezése  után  tapasztaltam,  hogy  a
kisebbségi  koncepcióba  az  ezeken  hang-
súlyozott problémák, az ezek megoldását
szolgáló   elképzelések  nem  fémek  bele.
Már   1992-ben   írt   anyagokban  is  jelez-
tem, hogy az államigazgatásban is váltás-
ra  van  szükség,  ha  úgy  tetszik  egy  olyan
hivatalra,  és  én  ezt  különböző  nevekkel
illettem;  integrációs  hivatal,  felzárkózta-
tási   hivatal  stb.,   ami   az  államigazgatás-
ban  a  felzárkóztatási  típusú  tevékenysé-
geket képes összefogni,  koordinálni,  ille-
tőleg  olyan  programokat  képes  indítani,
ami  egy-egy  tárcához  nem  köthető,  illet-
ve bizonyos jogszabályokba olyan módo-
sításokat  képes  belerakni,  ami  figyelem-
mel   van   a  cigányság   helyzetére.   A  ki-
sebbségi  hivatalban  uralkodó  koncepció-
tól ezek az elképzelések idegenek voltak.
Az  új   l(ormány   megalakulása  után  volt
egyfajta  biztató   a  kormányprogramban,
és  abban  az  általam  elképzelt integrációs
hivatal  előfutárának  tekinthető  a  cigány
programiroda,  de  nagyságrendi  változást
nem  érzékeltem.  Ez  az  egyik  ok  amiért
átjöttem:  az  országos  önkormányzat  vált
a leghivatottabbá ezen problémák kezelé-
sére,  azt  gondolom  ez  a  testület  lesz  az,
amely ebben tud segíteni, az elképzelése-
ket  együtt,   ők  az  én  segítségemmel  és
fordi'tva  meg  tudjuk  valósítani.  Ezen  kí-
vül  kétségtelen,  hogy  mint  az  államigaz-

gatásban   dolgozó,   egyfajta   kihívásnak
éreztem,   hogy   egy   hivatalt,   egy   olyan
végrehajtó  apparátust  szervezzek,  amely

-a megyei  irodai  hálózattal együtt -1-2
éven   belül   nagylétszámúvá,   közel    100
főssé válhat.

- Azt gondolom, erre szükség is lesz,
hiszen  ]átom,  mekkora  munka  folyik
itt. Kér]ek, mutasd be a Hivatalt!

-Az  OCKÖ  Hivatala még  most is  ki-
sebb   létszámmal   dolgozik,   mint   ami   a
munkamennyiséghez     szükséges     lenne.
Jelenleg  a  választott tisztségviselővel,  az
OCKÖ  elnökével  együtt  5  fő  dolgozik  a
hivatalban.  Négy  szakértő  van  akivel  ki-
sebb-nagyobb    rendszerességgel    együtt
dolgozunk.  A technikai  nehézségekről  is
szólni  kell.  December  közepéig  egy  kö-
rülbelül  40  m2-es  lakásban  működött  az
országos  önkormányzat.   Ennek  nem  az
az  oka,  hogy  nem  tudtunk  volna  koráb-
ban nagyobb ideiglenes székhelyet keres-
ni,  de  azt  reméltük,  hogy  végleges  szék-
házigényünk  gyorsan  rendeződik.  Ennek
elérésére  kétszer  is  javaslatot  terjesztet-
tünk a kompenzációs  bizottság  elé.  A bi-
zottság kezdeményezéseinket nem fogad-
ta el.  A hivatalról talán még annyit,  hogy
iktatási  rendszert dolgoztunk  ki,  gépi  ik-
tatásunk van.  Sikerült kialakítani a szám-
viteli   rendszerünket  is,   megteremtődtek
az  önkormányzat  hosszútávú  műl(ödésé-
nek keretei. Számtalan megyében jött lét-
re  irodánk,  akik  ugyan  önállóan  is  tevé-
kenykednek,  de  hozzánk  tartoznak  mun-
kajogilag,  pénzügyileg  és  temészetesen
politikailag  is.

-   Milyen   segi'tségért   fordulhatnak
ide az emberek?

-  A  segítségkérések  a  legkülönbözőb-
bek.  A tanszersegélytől  a  tüzelősegélyen
keresztül,  a helyi  kisebbségi  Önkormány-
zatok   működésével   kapcsolatos   gondo-
kig, információkérésekig. A megyei rend-
szernek   a   kiépítéséie   azért   is   szükség
van,  mert  hiszen  több  mint  5oo  Önkor-
mányzatunk  van,  az  irodák  az  adott  me-
gyében tudnak segítséget adni.  Az orszá-
gos  központot  és  a  megyei  irodákat  mi-
előbb  szeretnénk  egy  országos  számító-
gépes  hálózattal  Összekötni.  Ez  informá-
ciós háttere lenne a cigány önkormányza-
toknak.  Az  országos  számítógépes  háló-
zat  mindenekelőtt  azt jelentené,  hogy  a
központban egy központi  adatbázist hoz-
nánk  létre,  ahonnan  az  irodák  bármikor
lekérhetnék  a  számukra szükséges  infor-
mációkat.   Központi   sajtó  és   pályázatfi-
gyelés  lenne,  sőt  pályázati  minták  kidol-
gozása. Reményeim szerint el fogunk jut-
ni  egy  olyan  stádiumba,  amikor  bármi-
lyen,    bennünket   érintő   pályázatra   két
szakember 2-3 nap alatt tud egy pályázati
mintát csinálni,  és a rendszeren keresztül
azonnal  továbbítható  lesz  az  irodákhoz.
Természetesen  a  hivatal,  addig  is,  amíg
ez   a   hálózat   teljesen   kiépül,   kísérletet
tesz  rá,  hogy  egyfajta  helyi  önkormány-
zatot     segítő     tevékenységet     ellásson,
amely azonban se a megyei irodákat, se a
központi  adatbázist nem  tudja pótolni.
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- Amikor olyan konkrét kéréssel for-
dulnak hozzátok,  hogy  például  tüzelő-
re van  szükségük,  vagy tanév  elején  a
tankönyveket nem tudták megvásárol-
ni, ilyen esetekben tudtatok-e segíteni?

-  A  segély jellegű  kérésekkel  kapcso-
latban  szeretném  elmondani  -  és  bármi-
lyen fájdalmas is, ezt tudomásul kell  ven-
ni -, az országos önkormányzat nem tud-
ja  azt  felvállalni,  hogy  ilyen  jellegű  tá-
mogatásokat adjon. Ugyanakkor minimá-
lis  kivételt  mégis  teszünk.  Amikor a tan-
szerhez jutással  kapcsolatos kérelmek ér-
keztek    az    országos   önkormányzathoz,
megpróbáltul( elémi és sikerült is,  hogy a
Művelődési  Minisztérium  biztosi'tson  er-
re  egy   félmilliós  keretet,   amit  aztán  mi
osztottunk el,  illetve az önkormányzat el-
nöksége   szintén   megszavazott   erre   egy
félmilliós  keretet.  Ugyanakkor  olyan  pá-
lyázati mennyiség volt,  hogy nagyon cse-
kély, egy-két-háromezer forintos támoga-
tást tudtunk csak egy-egy pályázónak ad-
ni.   Más  jellegű  támogatásokat  nem  tu-
dunk  biztosítani.   Néhány   fontosabb,   az
országos  önkormányzat számára  is jelen-
tőséggel  bi'ró nagy  rendezvények,  esetleg
megemlékezések  azok,  amit  még  esetleg
tudunk támogatni.

- Végezetül kérlek, beszélj magadról
is!

- Csanádpalota községből  származom,
ez  jelenleg  Csongrád  megyében  van,  én
mindig  hozzáteszem,  hogy  a  volt Csanád
megyében,  Makó  mellett.  A középiskolát
Szegeden  végeztem,  majd  nappali  tago-
zaton a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán
Salgótariánban,  később  munka  mellett  a
Közgazdaságtudományi   Egyetem   és   az
ELTE  Szociológia  szakán  szereztem  dip-
lomát. Mind a két egyetemen a cigányság
problémavilágával    foglalkozó    szakdol-
gozatot  írtam.  Ezek  következményeként
kerültem  a Nemzeti és Etnikai  Kisebbsé-
gi   Hivatalba   1991-ben,   tulajdonképpen
azért,   hogy   a   cigánysággal   kapcsolatos
elméleti munkákban vegyek részt, formá-
lisan  viszont  a  hivatal  közgazdászaként.
Két  kis  gyermekem  van,  egy  másodikos
kislány, és egy hatéves kisfiú.  Sajnos,  na-

gyon keveset tudok velük  lenni.
-  Lehet,  hogy  te  is  egy  kisebbségi

vagy?
-  Tudomásom  szerint  nem,  bár  az  én

családomé is egy jellemző magyarországi
történet, a felmenok l(özött több kisebbsé-
gi  őssel.   A  mi  családunk  is  olyan,   mint
egy   átlag   magyar  család,   sok-sok   nem
magyar  is  van  benne.  Érdekesség  képpen
a faluról  is  elmondanám,  hogy  valamikor
Tótpalota volt a neve,  és  az őslakói  döntő-
en elmagyarosodott szlovákok, ahol már a
nagyszülők  sem  emlékeznek  olyanra,  aki
szlovákul  beszélt  volna.  Nálunk  nem  tu-
dom, cigány felmenő volt-e, van olyan ál-
lítás,  miszerint igen,  ennek bizonyosságá-
ról eddig nem tudtam  megyőződni.

Paksi Éva
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A másság megismerésének türelmes útja
Nem  ismerjük  egymást.  Nem  tud-

juk,   nem   látjuk  ki   az  a  másik,   akj
mellettünk  él,  velünk együtt lélegzik,
szenved és örül.  Szomszédunk, ha ta-
lálkozunk,  hűvös  biccentés,  vagy  rö-
vid köszöntés  a jussa,  s már lépünk is
tovább.  Élete  a  szemünk  előtt  zajlik
le,   mint  egy   nyitott  könyv.   Csodál-
kozva látjuk kislánya felcseperedését,
az   esküvőt,    fia   első    iskolásnapját.
Mégsem   tudunk  egymásról   semmit.
Egyikünk    cigány,    másikunk    pedig
nem.   Egy   hazában,   egy   reménnyel,
de  külön,  mint  két világ.  Nem  ismer-

jük egymást.
Tudjuk,  a  legfontosabb  az  iskola.

Minden  ott dől  el.  Ha  segi't,  az  a  lö-
kés    egész    életre    szól.    A   kudarc
szintúgy.  A  gyerek  pedig,  kiváncsi-
sággal   vegyes   rémülettel   lépi   át   a
kapuját,  mert  érzi,  valami  meghatá-
rozó    és    visszafordi`thatatlan    veszi
kezdetét.  Ha  megértik  őt,  ha  megis-
merik  egyéniségét  nagyobb  az  esé-
lye.   Ha   nem,   menthetetlenül   oda-
vész.  Az első pont tehát a megisme-
résé.

Az   Országos   Cigány   Kisebbségi
Önkormányzat   Oktatási   Bizottsága
megalakulásától      kezdve      szorgal-
mazta  az  önálló  tervezet  kidolgozá-
sát.  Azt,  amely  nemcsak  megismeri,
megismerteti,    de    meg    is    érteti    a
másságot,   annak   minden   szépségé-
vel  és  különbözőségével  együtt.  Az
elkészült    Oktatási    Program    olyan
eljárásokról  szól,  melyek  az  iskolai
teljesi'tmények   mellett   elismerik   a
kulturális       másságot,       megértetik
megismerésének  fontosságát,   hasz-
nosságát.  Így  oldódhat  az  iskolával,
mint   intézménnyel   szembeni   fenn-
tartás,  miközben  a  cigányság-  saját
belső  heterogenitása  ellenére  is  tár-
sadalmi   téren   hasonló,   kulturálisan

pedig  önálló-,értékeinek  az  integrá-
lása     az     intézményesült     oktatási
rendszerbe    megvalósulhat.    Ezáltal
az   etnikai   másság   okozta   konflik-
tushelyzetek   és   az   iskolai   sikerte-
lenség  a  minimálisra  csökkenhet.  A
szakmai   program   a   meglévő,   köl-
csönös      bizalmatlanságot     ki'vánja
feloldani.     Tények,     adatok     bizo-

A Zsámbéki  Tanítóképző I.`őiskola  Romológia 'l`anszékének \.ezetóje,
dr. Várnagy Elemér
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nyi'tj ák, a társadal mi érvényesülés út-

j a napj ainkban egyértelműen az isko-
láztatás, a magasabb végzettség meg-
szerzése. A cigányság számára azon-
ban ez a képzettség  megszerzése ko-
moly akadályokba ütközik.  Az isko-
lába   bekerülő  cigányfiatalok  pedig
folyamatosan találják szembe magu-
kat az iskola és a magánéletük kettős-
sége okozta konfliktusokkal. Az elő-
i`téleteknek kitett gyerekek, maguk is
telve   előítélettel,   folyamatosan   el-
hagyj ák az egyetlen kitörési lehetősé-

güket és magukra maradnak. A peda-
gógusok pedig nem tudnak változtat-
ni ezen ismerethiány, türelmetlenség,
vagy idegenkedés következtében.

Az  Oktatási  Program  a  konfliktu-
sok  egyik  legffbb  kiváltó  okának  az
információhiányt,  a  félreinformáltsá-

got és a tudatos torzítást tartja. Ennek
értelmében    módszertani   füzetekkel,
szöveggyűjteményekkel,  szemléltető-
eszközökkel,  át-  és  továbbképzések-
kel,  valamint  közös  rendezvényekkel
ki'vánja  az  iskolai  konflíktusok  köré-
ben  az  etnikai  eredetűeket  a  minímá-
lisra  csökkenteni.  Ezekkel  az  ismere-
tekkel  látják el  nemcsak  a pedagógu-
sokat   és   a   cigány   fiatalokat,   de   a

programban résztvevő nem cigány ta-
nulókat  is.  Végrehajtása esetén  a  torz
információk  adta  légkörben  egyfajta
világosságot  hozhat,  s  i'gy  oldódhat  a
már  meglévő,  kölcsönös  és  esetlege-
sen  beláthatatlan  következményekke]

járó feszültség. Ezt az oldást pedig az
általános  iskolában  kell  megkezdeni.
Ott,  ebben  a korban a legérzékenyeb-
bek  a  gyerekek,  dől  el  a  pályaválasz-
tás,  indul   el   az  élet.   Ezért  legfonto-
sabb szövetséges  a pedagógus,  a szü-
lők és  a civil  szervezetek.

A   vállalt   feladatok   megvalósi'tása
megkezdődött.  A  tervezett  módszer-
tani    füzetek,    szöveggyűjtemények,
szakmai  tájékoztató  anyagok  egy  ré-
sze  már elkészült,  s  eljutott a haszná-
lókhoz,  az  iskolákhoz,  szakmai  szer-
vezetekhez.  A NAT  műveltségterüle-
tei  értelmében  óravázlattal,  kérdői'v-
vel   ellátott   füzetek   készültek   anya-
nyelv  és  irodalom,  ember és  társada-
lom,      osztályfőnöki,       művészetek-
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ének-zene,  valamint  nyelvtan  és  szó-
tár  témakörben.  Megkezdődtek  a  ta-
nári  segédkönyvként  és  olvasóköny-
ként   egyaránt   használható   szöveg-

gyűjtemények    szerkesztése.    Ennek
keretében  összeálli'tásra  kerül  a  tár-
sadalomtudományok,  az irodalom,  a
képzőművészet,       zene,       nyelvtan
könyvek  mellett  a  szép-és  szakiro-
dalmi   bibliográfia,   valamint  a  játé-
kok   könyve  és   a  szakácskönyv.   A
koncepció   értelmében   a   cigány   és
nem  cigány,  polgár  és  iskola  konf-
liktusainak   legfőbb   kiváltó   oka   az
ismerethiány,     a     torz     információ
okozta   elői'télet.   A   nem   cigányok
szinte  semmit  nem  tudnak  a  velük
egy  hazában  élő  közel  hétszázezres
ál]amalkotó     kisebbségről.     Életük,
szokásaik,   történelmük   és   életesé-
I,yeik  idegenként  jeleni'tődnek   meg.
Es  ugyanez  áll  a  „gádzsó"  intézmé-
nyekkel     szemben     fenntartásokkal
élő cigányokra is.  A módszertani  fü-
zetek,  könyvek,  melyek  neves  szer-
zők,  szakértők  munkája nyomán ké-
szültek  és  készülnek  el,  remélhető-
leg  megkönnyíthetík  a  va]ós  kép  ki-

alaki'tását.    Choli-Daróczi    József,
dr.   Karsai  Ervin,   Lakatos  Béla,
dr. Hegedűs T. András, dr. Forray
R.  Katalín,  dr.  Várnagy  Elemér,
Horváth Jenő, dr. Kerékgyártó T.
István  és  még  sok  más  neves  szer-
ző    biztosi'ték     a     hiteles     tájékoz-
tatásra.

A  pedagógusok  pedig  elfogadták
az oktatási  bizottság  invitáló  meghi`-
vását    és    eljöttek    egyfajta    közös
számvetést     készi`teni.     Az     eddigi
eredményekről,   a   mindennapok  te-
endőíről és  a jövő feladatairól egya-
ránt.    Az    elmúlt    év    októberében,
majd  december elején  közel   150  ál-
talános    iskolai    tanár,    oktatásügyi
szakértő,   kisebbségi   képviselő  vett
részt  a szolnoki  tanácskozáson,  me-
lyen  a  NAT  követelményrendszeré-
től  a  beilleszkedési  zavarok  kezelé-
sén  át a közvetlen, konkrét feladato-
kig  teri'tékre  kerül  a  szakma  szinte
valamennyi  problémája.  A Művelő-
dési    és   Közoktatási   Minisztérium
Kisebbségi      Főosztálya      vezetője,
Radó Péter, a Közoktatásfejlesztési
Főosztály   főtanácsosa,   Práff  Csa-

ba,  a  Zsámbéki   Tani'tóképző  Főis-
kola  Romológia  Tanszékének  veze-
tője,  dr.  Vámagy  Elemér,  valamint  a
többi     meghi'vott    előadó    tájékoz-
tatást   nyújtott   az   előttünk   álló   fe-
ladatokról,  s  válaszolt  a  helyenként
érzelmeket,  indulatokat  sem  nélkü-
löző  kérdésekre.  A lényegben  azon-
ban  szakértő, köztisztviselő és  a nap
mint nap a problémákkal  szembené-
ző  pedagógus  egyetértett.  A  cigány

gyerekek  iskolai  beilleszkedése,  to-
vábbtanulása,  az  értelmiséggé  válás
útja  csak  közös   munkával,   a   taná-
rok,   a   szülők   és   a   hívatali   illeté-
kesek  közös  munkájával  valósi`tható
meg.   A  jószándék,   a  jóakarat   már
tetteket  követel  meg.  Az  értelmiség
elfogadta  a cigányság  kinyújtott  ke-
zét,-  fogalmazta meg  köszöntőjében
Farkas  Flórián,  az  OCKÖ  elnöke.
Az  oktatási  program  keretében  lét-
rejött       rendezvénysorozat      ennek
szellemében,     jegyében     szervező-
dött.  Most  már  a  folytatás  követke-
zik.

Csil]ei Béla

oktatási szakértő

199ó. január „I,UNGO  DROM" 9



EGY      KISVÁROSI      MÁGUS

i   A  csoDAK  sZERELnWESE   1

Politikai és gazdasógi szemfényvesztések korát
éljük. Olyan Össztórsadalmi jelenségeknek
vagyunk kőzvetve és kőzvetlenül is tanúi.,

amelyek legelvadultabb képzeletünkben sem
teremtődhettek volna meg mindaddig,

amíg azok mindennapjaink már-már
megszokott kísérőjelenségeivé nem váltak.

Talán már ezéri sem vagyunk annyira
gyanútlanok a politikai és gazdasógi át-és

elváltozósok tényeit szemlélve, hiszen
megtapasztalásokból tudhatjuk, hogy a
fentebb említett trükksorozatok ámuló, és

bizony gyakran azokat megszenvedő
publíkumának értetlenkedő elámítot+jai

vagyunk.

A huszonhat esztendős  karcagi  fia-
talember,    Varga    lstván,   nem    az
elíbb felsorolt kategóriák reprezentá-
sa,  bár,  mint  kisebbségi  önkormány-
zati   képviselő,   igen   gyakran   kény-
szerül  egyetlen  szál  kifeszített  „drót-
kötélen"  egyensúlyozni,  amikor a jo-
gosnak  látszó  igények,  és  a  legnyer-
sebb   realitások   között   igyekszik   a
h:`rmóniát megteremteni.

Nem.  Varga lstván  bűvész.  Az elő-
adóknak abból a nagyon is ritka kate-
góriájából   való  „showman",  aki  ne-
hezen   megszerzett,   és   még   ma   is
szüntelenül  gyarapi`tást  igénylő  tudá-
sát,  egyértelmű tálentumát  a  leghálá-
sabb  közönség,  a  gyermekek   szóra-
koztatására  ajánlotta  fel.  Mindezt  in-

gyen  és  bérmentve,  gyermekszerete-
tét manifesztálva.

-Meglehetősen hosszú, de egy pil-
lanatra  sem  megunt,  vagy  feladott  út
vezetett  el   addig,   amíg  a  közönség
elé  mertem  állni  mutatványaimmal  -
mondja  bemutatkozását  kérő  kérdé-
semre  Varga  lstván.  -  Már  egészen
fiatalon,    gyerekkoromba   vonzódást
éreztem  a  bűvészet  iránt.  El  is  hatá-
roztam,   hogy   egyszer,   ha   nagy   le-
szek,  én  is  ki  fogok  állni  a közönség
elé a pódiumra,  és  az én  fekete cilin-

10

deremből is csodák
sorj áznak         maj d
elő.    Szóval,    mint
minden     gyermek,
én is képzelődtem.

Ám  mindezt  nem
tétlenül   tettem,   hi-
szen   minden   alkal-
mat      megragadtam
arra,    hogy    testkö-
zelbe     kerüljek     a
csepűrágók   á]talam
csodált    és    mélyen
tisztelt  beavatottjai-
val.  Hosszú  és  ma-

gányos       akarások,
erőfeszi`tések      után

jelentkeztem  Zagy-
va   Gyula   bűvész-
nél,   akit  mesterem-
nek  tekintek,  és  aki
a mai  napig  is tani't,
illetve csiszolgatja a
már   publikum-érett

produkcióimat is.
Rengeteg  gyakor-

lásra   van   szükség,
hiszen   egy   bűvész
nem  hibázhat,  mert
abban  a  pillanatban
nevetségessé    válik,

és  elveszti   hitelét.   Ebben   a  műfajban
ennél  szörnyűbb  balszerencse  nem  es-
het meg egy embenel.

- Hol szerzed  be  a mutatványaid-
hoz  használt „sok  mindent",  és  egy-
egy   műsorban   hány   eszközt   hasz-
nálsz?

-Egy-egy műsorom  általában 25-30

perces,  ami  nagyjából  húsz  mutatvány
előadására elegendő. Alkalmanként 60-
70 tárgy kerül  a  nézők elé,  illetve azok
variációi.  Sajnos,  a  kellékek  meglehe-
tősen  költségesek.  Egyrészüket  az  erre
a   célra   szocializálódott   „Figaró"   bű-
vészboltban   szerzem   be,   mi'g   másré-
szüket  a  már  emli'tett Zagyva  Gyulától
vásárolom,     illetve     kapom     kölcsön.
Nem  szabad azonban  abba a tévedésbe
esni,  hogy  egy-egy  műsorban  csupán  a
kellékek kapnak m,eghatározó szerepet.
Ez  nem  i'gy  van.  Ugy  gondolom,  hogy
az előadó személyisége legalább annyi-

Az e]őadó személyisége
legalább annyira döntő, mint a kellékek
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A kellékek a Figaró bűvészboltból va]ók

ra döntő,  mint a kendék;k,  kártyák vagy
a galambok.

Én   mindenesetre  bevonom  a  publi-
kumot is a játékba, hiszen akti`v részvé-
telük  emeli,  nemesi'ti  a  produkciót.  Ez
tapasztalati  úton megalapozott tény.

Mint  már  említettem  is,  főleg  gyer-
mekek  előtt  lépek fel,  ezért műsoraim-
ból  kiiktattam pl.:  a,cigarettával bemu-
tatandó trükköket.  En  magam  nem do-
hányzom,  és  természetesen  azt  szeret-
ném,  hogy  szeretett  közönségem  sem
válna felnőttként akti`v dohányossá.

-   Ezidáig    mintegy    tizenöt-húsz
önálLó  előadással  mutatkoztál  be  a
megyében il]etve a megyén kívül. Enyi
nyi lehetőséged adódott?

-  Mielőtt  a  kérdésedre  válaszolnék,

elmondanám,  hogy  szinte  biztos,  nem
ezzel a tevékenységemmel fogom meg-
keresni  a  kenyerem.  Amatőr vagyok,  a

szó  legklasszikusabb  értelmében.  Ez  a
szenvedélyem. Mindenesetre ha hívnak
valahová,   örömmel    megyek,    csupán
költségeim megtén`tését ki`vánom.

Persze,  sok  még a tanulnivaló.  Főleg
az   illúziókeltő   mutatványokra  gondo-
lok    (például:    lebegő    emberfigurák...
stb),     amelyeknek     a     bemutatásához
szükséges eszközökön  túl,  amik maga-
san  túlszárnyalják az én  anyagi  lehető-
ségeimet,  meggyőzően  magabiztos  ru-
tin  is  szükségeltetik.

Végezetül   elmondanám,   hogy   már
utánpótlásról  is  gondoskodtam,  hiszen
Renáta  lányom,   aki   még   négy   éves
sincs,  igen  intenzi'v  érdeklődést  tanúsít
édesapja szenvedélye iránt.

Azt hiszem, valójában ő a jövő zené-

je...

Rab lmre
Fotó: Bartha

Száznégy-mosolynyi öröm

FENYŐFA   ÜNNEPSÉG   ROMA   GYEREKEKNEK
Bizony,  törékeny  holmi  az  emberi

öröm. Főleg mostanság érezzük a Lé-
lek    e    megnyilvánulásának    sérülé-
kenységét,    amikor    mindennapjaink
űzött,  háborgó,  a megélhetési gondok
miatt  gyakran  a  hosszú  tűrés  partjait
is szét-és átszaki'tó indulatok hullám-
verései  korábban  biztonságosnak  lát-
szó életlehetőségeket mosnak semmi-
vé.  Ezért  is  szívet  simogató,  különö-
sen  jóleső  érzés  az,  amikor  a  több-
szörösen is hátrányos helyzetű, a bio-
lógiai életbenmaradás határmezsgyéi-
re   kényszerült   embertársaink   gyer-
mekeinek  arcára  valami  mindig  vég-
legesnek  remélt  boldogságot  sikerül
varázsolni.

Mindig   voltak  és  lesznek  is  talán
olyan   örömteremtő  kevesek,   akik  e
nemes  feladatot,  jelen  korunk  üres-
erszényű  világában,   a  megvalósulás
gyakran  már  le-lelegyintett reményé-
ben is önmagukra nézve emberi köte-
lességüknek  tekintik.  Tisztelet  nekik
ezért !

December  tizenhetedikén,  a  nagy-
kun   fővárosban,   Karcagon,   a   roma
kisebbségi       önkormányzat      három
fi.ontembere   (Domokos   Sándorné,
Johan Anna, Varga lstván),  maka-
csul  következetes  szervező munkájá-
nak    eredményeképpen    ünnepélyes,
mindazonáltal   vidám   fenyőfaünnep-
séget   szervezett   a   település   cigány
gyemel(einek számára.

A   Pártok   Háza   tanácskozóterme
ezen  a ködös, havas,  igazi téli délutá-

non  z,súfolásig  megtelt csodákra váró
és  a  csodákban  még  feltétlenül  hívő
gyermekekkel.

Varga lstván képviselő úr megnyi-
tója után, az ünneplő gyermekközön-
ség  soraiból  mintegy  tucatnyian  vál-
lalkoztak  arra,  hogy  önállóan  is  fel-
lépnek,  és  verseikkel,  dalaikkal  szó-
rakoztatják   figyelmes   hallgatóságu-
kat.  A  „szoknya-  és  nadrágrángatós"
produkciók   igazi   sikert   könyvelhet-
tek el  maguknak,  és a mindössze  há-
rom és fél éves Varga Renáta „nótá-
zása"  szinte szűnni  nem  akaró,  nyilt-
színi tapsot kapott.

Ezt  követően  a  „profik"  léptek  a
pódiumra.  Varga  lstván  bűvész,  kö-
zel  félórás,  tettenérhetetlenül  illúzió-
keltő,   vidám   produkciósorozata   kö-
vetkezett,    melyek   közül   a   folyton
semmibe tűnő fehér galambok csodá-
ja,  és  a  levegőben  alva  lebegő  Kály
Lacika   fizikai   törvényeket   megha-
zudtoló   látványa   ejtette   ámulatba   a
tárt tekintetű, hűséges publikumot.

A   Barna    Gyöngyök    tánccsoport
(Kály  Marianna,  Raffael  Alexand-
ra,  Raffael  Mária,  Seres  Renáta,
Seres    Szabina,    Lakatos    lstván,
Raffael  Pál,  Rózsa  Sándor,  Seres
László)  Farkas  Zoltánné  vezetésé-
vel  öt,  saját  koreográfiájú  táncfantá-
ziát adott elő, amelyek megkomponá-
lásakor  eredeti,   hagyományos   moz-
gásművészeti  motívumokat  ötvöztek
modernnek   ítélhető   variációkkal.   A
táncgrupp tagjai,  mindannyian gyere-

kek,   produkciójuk   után   elmondták,
hogy  bár már eddig is  voltak sikeres-
nek  elkönyvelhető fellépéseik,  szíve-
sen  vállalnának  további  megmérette-
téseket,  hiszen,  mint  vezetőjük,  Far-
kas    Zoltánné    megjegyezte:     igazi,
nagyformátumú   munkához aktív be-
fogad,óközönség  szükségeltetik.

-  Ugy  érzem, jól  sikerült  ez  a  dél-

után -mondja Johan Anna kisebbségi
önkományzati  képviselő.  -  Elértük  a
célunkat,  és  ez  nekünk,  szervezőknek
is öröm. Gyemekeink ezalatt a két óra
alatt  elfelejtkezhettek  a  cigánytelepek
kivilági'tatlan,   sáro§   utcáiról,   a   nem,
vagy  csak alig  fűtött lakásokról,  és  bi-
zony  sokuknak  az  általunk  adott  sze-
rény  kis  ajándék  lesz  az  egyetlen  kéz-
zelfogható tény, amely a szeretet ezévi
ünnepét jelenti számukra.

Jó  tudni,  hogy  városunkban,  Kar-
cagon  élnek velünk együtt olyan  em-
berek,  akikhez ha kéréssel fordulunk,
nem  utasítanak el  bennünket. Ezért is
köszönet és hála illeti a Karcag és Vi-
déke   ÁFÉSZ   vezetőit,    az   ESSEN
Kft.-t   (Mészáros  Zsolt),   a  Karcagi
Szuperinfót  (Halmai  György)  és   a
Bethánia    Szeretetszolgálat    karcagi
csoportjának    vezetőjét    dr.    Szalay
Lászlónét.

R.I.
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Tószeg  központi  részén  takaros,  két-
szintes házban  él  Vaszil György  család-
jával.  Mikor  felkerestem,  beszélgessünk
a mesterségéré;l, szabadkozott, nem tud ő
nyilatkozni, a baltához, a fűrészhez, a ka-
parókához van ő szokva. A teknő vájása-
kor  nem  tud  az  ember  beszélni  amúgy
sem.  Teknővájó  volt az apja,  meg annak
az apja is.  Ebbe született bele, ehhez ért,
ezt szereti csinálni. Pedig kemény munka
ez.  Egy nagy sózóteknőhöz bizony közel

egy  méter  átmérójű  farönkre  van  szük-
ség.   Nem   könnyű  ezt  „kétvállra"  fek-
tetni,  kikényszen`teni  belél;le  egy  simára
kivájt   teknőt.   A   munka   nagyrésze   a
szabadban   folyik,   sőt   sokszor   még   a
megye  határán  is  túl,  ahol  a  megfelelő
fát  sikerül  beszerezni.  Haza  már  csak  a
félig  kész  teknő  kerül  simi'tásra,  gyalu-

lásra.  A  teknő  mellett  mintegy  pihente-
tésképpen   vállfákat,   fakanalat,   villákat
is   készít.

Büszke arra, hogy két keze munkájá-
ból  él,  bár ez  egyre  nehezebb,  nehéz  a
teknőket  értékesi`teni.  A  hűtoládák,  fa-
gyasztók háttérbe szorították ezt a táro-
lási  formát.

A piacot  meg  kell  találni, eljárnak  az
ország  távolabbi részeibe is.  Több  kéz-
művessel  összefogtak,  és  egymás  áruit
is  viszik.  Vaszil  György  adja a  teknőit,
a másik az udvari  és szobai seprűt,  egy
harmadik fonott kosarat, gyékényárut.

Bizony  sokszor  úgy  kell  hazajönni,
mondjuk a miskolci vásárból, hogy egy
fillér   értékű   árut   nem   tudott   eladni,
csak   a   sok   benzin   fogyott,   és   végig
ázott vagy  izzadt egész nap.

Irigyeinek -mert ilyenek is vannak -
azt  üzeni,  jöjjenek   vele  hajnalonként
oda,  ahonnan  a  fát  sikerült  beszerezni,
még  szerszám  is  kerül.  De  úgy  számi`t-
sanak,  hogy  az egész napos hideg,  sze-

les  vagy  esős  idő  elől  majd  csak  késő
este  vagy  éjjel otthon  lehet elhúzódni.

Nehéz  kenyérkereset  ez,  de  ami  az
asztalra     kerül,     becsületes,     kemény
munka eredménye.

Gönczi Lajos
Fotó: Sassy

KÉPEK EGY MÁS VILÁGBÓL
Szomorú, kissé fásult októberi dél-

után   volt.   A  buszpályaudvarra  bal-
lagtam,   álmosan,   kedvetlenül   néze-
lődve.    Nem    akartam    beszélgetni,
ezért  meghúzódtam  egy  padon,  ne-
hogy  ismerőssel  találkozzam.  Ködös
volt  az  ég,  és  a  levelek,  mint  leját-
szott szi'ndarab hulltak a fák egyked-
vű ágairól.  Kellemes  érzés töltött el.
Jó  volt  ez  a  nyomottság,  a  sárga  le-
velek   képe.   Igazi,   finom   őszi   nap
volt.  Üldögéltem a padon, néha-néha
az  órámra  pillantva  -  óh,  már  csak
kilenc perc és indul a busz. Gondola-
tok  tódultak  az  agyam  kusza  ösvé-
nyeiben.  Egyszer  csak,  mint  a  ket-
recből  kiengedett  vadak,  ugrott  elő
két  cigány  lány.  Először csak  a  me-
zítlábas  talpak,  majd  a  szines  ruhák,
a  kócos,  talán  napok  óta fésűt,  vizet
nem látott arcocskák tűntek fel. A 11
év körüli kislányok egyik embertől a
másikig   rohantak,   remegő,   kolduló
marokkal.    Arckjfejezésük    alázatot
sugallt.  Rettenetes  látvány  volt.  Az
emberek   nagyrésze   elfordult   tőlük
undorral,   jobb   esetben    megmoso-

lyogva    a    kislányokat.    Némelyek
gőggel,   esetleg   sajnálkozva   dobtak
pénzt,  kicsi,  iskolapa.dba  való  keze-
ikbe.   A   bevétel   nem   sok   lehetett,
mert   rettegve,   si'rva   mutatták   egy-
másnak  a  kevéske  adományt.  Mér-
hetetlen  fájdalom  hasított  a  szi'vem-
be,  míg odaértek hozzám.  Aprót ke-
restem és  láttam,  igen megörülnek a
pici   egyforintosok   mellé   he]yezett
húszforintosnak.   Pillanatokon   belül
futott át rajtam  két érzés.  Megnyug-
vás   az  adakozás  pillanatában,   és   a
másik    kegyetlen    érzés,    amikor   a

gyermekek  szemeibe  néztem,  kora-
vén     arcocskáikra.     Hanáuk     még
mindig  fülemben  cseng.

-  Milyen  szép   maga,  az  arca,  a
haja...

Ó,  Istenem!   Bárcsak  ne  mondta-
tok   volna   semmit!   Kis   ártatlansá-

gok!  Én  nem  azért  adtam!  Én  nem
ezt  akartam!  A  gyerekek  villanász-
szerűen   szaladtak   tovább,   remegő
kézzel,   koszos  ruhában,  rettegéssel
teli  szemekkel.  De  hát kitéflífl  félnek?

LiLla
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Én,  Magnus  Tarconius  Gabriellus  de  Pi-
cula,  vulgo  Tárkony  Gábor,  vállalva  zablát
és  igát,  megvetést és  felmagasztalást, ép el-
mével   és   higgadt   vérrel   eltökéltem,   hogy
megvizsgálom   az   életem.   Másképp   meg-
csalnám  önmagamat,  tanulság  nélkül  hagy-
nám  szép  dús  nemzetségemet,  az  egész  ro-
ma nyámurengit, s  bizonyos fokig megröví-
dítenélek  benneteket  is,  álnok,  gádzsó  né-
pek.

Sietek   leszögezni,   hogy   Picula   Gábor
egyenes  ági  leszármazottja  a  legősibb  kul-
túrát  képviselő  fáraók  népénel(.  A  felmenő
ágak  holtbiztosak,  csak  a  lemenő  lomboso-
dás  körül  van  némi  homály,  tán  még  kor-
csosulás  is  egy  kicsit.   De  lehet,  hogy  épp
fordítva   van.   Attól   függően,   hogy   az  ősi
gyökerek   felé  a  felmenő,   vagy   a   lemenő
ágak  vezetnek.   Minden  esetre  a  gyökerek
felé   vezető  geneológia  nemes  és  előkelő,
egyenest   az   egyiptomi   kultúrához   visz,   s
onnan  még visszább  a világhíru~ óind kultú-
ráig,  a Gangesz szent vizéig.

Ha  fellapozod  a  hindi-magyar  szótárt,
megtudhatod  belőle,  hogy  az  indiai  prá-
lák  az úrnak  azt  mondják:  rádzs,  a kárpáti
cigányok:   ráj.   De  sok   más   szó   is   majd-
nem   egy   és   ugyanaz.   Hindi   nyelven   az
úrnő  ráni,  cigányul   rányi;  a  víz  páni,  ci-

gányul  pányi;  a  nyelv  a  hínduknál  dzsib,
a   romáknál   sib;   aki   megy`   az   indiában
dzsálná,  a  cigányoknál  dzsál;   aki   tud,  az
az    Őshazában    dzshánná,    a    vándorolás
után  dzsánél;  a  hal  indiában  máchlí,  a  ro-
máknál   másho ....   Előljáróban   ennyi  elég
is   ahhoz,   hogy   rokoni   kapcsolataimat   a
magasztos-mágikus  óind  kultúrával  bízto-
si`tsam.   De   ősi   rokon   még   a   Pontuszból
származó  Akvilla  és  felesége  Priszcilla,
akik   mesterségükre   nézve   sátorkészi'tők
voltak,  s  akiknél  Pál  apostol  is  megszállt
volt,  amikor  Athénból  átment  Korinthus-
ba,  hogy  hathatós  beszédekkel  intse  a  po-
gányokat.  Dédapám  ükapjának  a szépapja
Orfeusz  volt.  Amikor  még  a  dicső  Mezo-

gsoá:eTgiápsa,:|éovmaegjéet|Veínz,kövzá|íltÁ:Íáhaá::
nak,  és   azt   mondta  neki:   „Eredj   ki   a   te
földedből,   a   te   nemzetségedből,   menjél
KáldeábóI     Káromba,    hol     adok    néked
örökséget,  ha  csak  lábnyomnyit  is.  és  a te
magod  lészen  zsellér  az  idegen  földön."

ősaT;amiásstrJ;eLeantv:i:?haőn:msuait;rhookgaY?3
zsidókat   megelőzve   lakott   a   Kétvízköz-
ben,  amikor  utasi`tást  kapott,  hogy  mehet
a  Káricsba,  amit  az  égiek  szebben  szólva
Kárram  földjénel(  mondtak.  Mi  más  lehet
a  lábnyomnyi  örökség,  ha  nem  az ország-
utak  végtelen  vonala?  Azt  kapta  örökül  a

%T.íáí:ag3,kk:gyd:geenjeTá]ad:ígena:Z:,:Í:
minden   magja   és   ivadéka   utolsó   zsellér
legyen.     Soha,     sehol     otthonos     gazda.
Mindez   tisztán   benne   van   a   Bibliában,
csak   tudni   kell   kiolvasni   belőle.   Persze
azt  is   megi`gérte  a  dicsőség   istene.   hogy

Dumás beszély
glaszodélihangadó

masinára

Első tekercs

Szegényember
csikója hamar ló

RÉSZLET

Hibádzásnak
vallomás az i'rja

azokat   a   népeket,   amelyeknek   a   romák
szolgálnak, megfogja büntetni . Csak épp az
időpontot felejtet[e el megjelölni, úgyhogy
a bün(etés mindezidáig nem következett be.
De alkalomadtán biztosan bűnhődni fognak
a gádzsók.  (Gádzsó  mindenki,  aki  nem ci-
gány.) Mindenért meglakolnak elői'rás sze-
rint,  amiért oly  hosszú  ideig elnyomták  és
semmibe vették a romákat.

Belátom,     és     meakulpázok     is    érte
mindjárt  az  elején,  hogy  érzékenyen  re-
agálok  ezekre  a  faji-nemzeti   csúnyasá-
gokra,   de  van   elégtétel   és  igazságszol-
gáltatás  is  a  világon.  Vagy  ha  nincs,  az
ősí   bosszúállás   fantomja   biztos,   hogy
kísért   még.   A   modern   szellem   megki`-
vánná,  hogy  aknázzunk  ki  mindent,  ami
hasznunkra  válik,  a  sok  ocsmány  alpári
szemetet  dobjuk   ki,   az   erkölcsieket  és
az eszmeieket egyaránt,  szüntessük  meg
a  sokféle  nyomorúságot,  az  életet  tölt-
sük   meg  móddal,   elégedettséggel,   köl-
tészettel,   szerelemmel   és   művészettel,
az  élet  felsőbb  rendű  hatalmának  mor-
zsáival,   erre   tani't   a   gádzsó   világ   min-
den   okos   bölcse.   De  mit  tapasztalunk?
Minél jobban  l(orszerűsödik  a  világ,  an-
nál   sivárabb  lesz  az  élet.  Annál  jobban
mélyül  a  nyomor  és  a  gyűlölködés,  sőt
a  felsőbb  rétegekben  is  kezd  rokonszen-
ves   lenni   a   nyomorromantika.   Lásd   a
koszos   hippiket  és  a   milliomos  cseme-
ték    életunt,    mezi`tlábas    lázongásait,    a
mesterségesen  keltett  csóróság  önellátó
kommunáit.   Régebben   efféle  nem   volt.
A   mizéria   egyáltalán   nem   volt   vonzó.
Most,  mintha  fonákjára  fordultak  volna
az   emberi   törekvések,   a   gazdag   baro-
szánok   házatáján   varázsa   van   a   művi
szegénységnek  -  az  Úristen  adná,  hogy
legyen    részük    belőle    valóságosan    is.
Kivételt   csak   a   romák   és   általában   a
kháló  népek  képeznek,  amelyek  foggal
és   körömmel   ácsingóznal(   a   mód   után,
mivel   az   ő   nyomoruk   nem   művi   pasz-
szió,   hanem   ígazi   nagy   hibrid   mizéria,
ami  a  testet-lelket  egyként  szikkasztja.
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Nekem  is  megígérte  volt  a  Devla,  hogy
ellenségeimet  veti  a  lábaim  elé  zsámolyul.
Azt  szeretném  én  már  látni!  Hogyan  hasal
előttem  a  sok  rosszakaró  gádzsó,  homloká-
val  a  földet  érintve.  Nagyon  bírnám  az  alá-
zatos  szituációkat,  amílyeneket  például  ál-
momban  látok,  amíkor  én  vagyok  a  fensé-

ges   és   törhetetlen   bazíleusz   és   az   összes
pámók  (fehérek),  bűnösök  és  ártatlanok  ki-
vétel  nélkül  leborulnak  előttem,  és  úgy  ha-
salnak,   mint   valamí   keleti   despota   előtt,
mi'g   csak   kegyesen   engedélyt   nem   adok,
hogy  felemelhessék  a  fej.üket.  Én  meg  csak
mosolygok  az  alantasok  egyöntetű  szolga-
lelkűségén,  és  csóválgatom  a  fejemet,  mert
két  dolgot  nem  értek  álmomban:  a  küzdel-
mes  múlt  annyi  bátor,  véráldozatos  hősies-
sége  után  hogyan   vált   ilyen  egységessé  a
cívilizált   világ    szolgalelkűsége,    és    vaj.on
honnan jönnek  ilyen  nagyzoló,  kárörvendő,
képtelen   gondolatok,   ha  csak   álomban   is,
egy  csóró  séróba?  (Séro:  fej,  kobak,  kopo-
nya.)

Készséggel elismerem, sok hasznom nem
származna  a  pámók   bűnhődéséböl,   mégis
nemes     kárörömmel     venném     tudomásul
megaláztatásukat,  hadd  lássam,  hogy  visel-
kednének a szorongatott helyzetben, miként
lohad  le  bennük  a nagy  kívagyiság.  Undok,
csúf  vonás   a  káröröm,  de  mit  tegyek,   ha
bennem   él.   Eltitkolhatnám,   de   attól   nem
szúnik   meg,   csak   kétszínűsködnék   én   is,
mint ők.

Idegen   beszédű   emberek   között   elég-
sokat  forgolódtam,  hiszen  Halász Lajcsi-
val  külföldön  turnéztam,   s  [udom,   hogy
ídegen  emberek  között  a  legjobb  tolmács
a  tücsök  ismerős  beszéde.  És  a  sirálysza-
vú,   kék   bizonytalanság   a   Fekete-tenger

partján.  Már  az  is  fekete!  Holott  épphogy
kék  vagy  erős  kékeszöld.  Én  már  laktam
együtt   muzsikus   füvekkel,   fákkal   és   vi-
zekkel,  s  tudom,  mily  öröm  hallani  az  éb-
redő  föld  hajnali  hangjait.  Valamennyien
a  Mindenség  fiai   vagyunk:   föld,   fa,   víz,
bogár,   madár  és   csillag.   Mílliónyi   barát
és  testvér,  mert egy  a  sorsunk  és  a  végze-
tünk,   mint  a   Karády-nótának.   Ha  nem   a

golyók  vagy  a  bombarepeszek,  akkor  az
ilyen  meg  olyan  szerek,  a  gyárkéményck
és  a  kipufogók  füstj.e,  a  savas  esők  és  a
mérgezett  gyümölcsök   végeznek   velünk.
Vagy  pedig  a  sejtbomlasztó  radiációk  és
a   betegségek.   Vagy   ha   ezek   cgyüttesen
nem,  akkor  megteszi  a  magáét  az  undor.
Az  agresszió  tudatos  és  az evolúció  vélet-
len  fegyvere.  Húsz-,  harminc-,  esetleg  öt-
venezer    év     múlva     megbékélve     mind
együtt  leszünk  az  univerzi]mban.
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Nagy  volt a készülődés  a Raffael  családban  Mezőtúron,
karácsony  előtt.  A család  felnőtt gyermekei  úgy döntöttek

pár  hónappal  ezelőtt,  hogy  meglepik  az  öreget  egy  autó-
val,  bár  tudták,  hogy  a  ló  a  kedvence.  Nyugdíjazása  óta
tartott egy-két  szép példányt,  amiket ritkán  fogott kemény
munkára. Raffael Pált, a 62 éves cigány embert tisztelték
a  városban,  ő  volt  mindenki  Palcsi  bácsija.  Nem  is  csoda,
hisz  évtizedeket  dolgozott  a  helyi   húsüzemben,   majd   a
téglagyárban,   az   emberek   tiszteletét   megbi'zhatóságával
és  rendki'vüli  igazságosságával  nyerte  el.  Eljött  az  elmúlt
év  december  közepe,  már  mindenki  nagyon  várta  a  kará-
csonyi   és   újévi   készülődést,   amikor  két   fiával   át   akart
utazni   a   másik   városba.   Az   ügyek   intézése   mellett   az
ajándék  vásárlás  is  fő cél  volt.  Nem jutottak  messze,  hisz
Mezőtúrtól   pár  kilométerre  az  autó  megcsúszott,  és  egy
fának  litközött.  Három  súlyos  sérültet  szállított  be  a  men-
tő a szolnoki  kórházba.  Közülük  a 62  éves  Pali  bácsi  nem
élte  túl  a  sérüléseket.  Kilenc  gyermeke  gyászolja.

Palcsi  bácsi   15  éves   korában   nősült,  és  47  éve  házas.
Cigány  szokás  szerint virrasztottak.  Nem  ettek,  nem  ittak,
nem  szórakoztak,  sőt  a  mosakodás  és  a  b(trotválkozás  is
tilt(.tt  volt  egy  hétig.

Az  öreg  nem  volt  rosszmódú.  de  nem  is  dicsekedhetett
nagy   vagyonnal`   így   a  családja,   mely   tizenöt   megyéből
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verbuválódott össze,  igazi  méltóságteljes temetést szerve-
zett,  amelynek  költségeit  közösen  fedezték.  Ugy  döntöt-
tek,  hogy  Palcsi  bácsi  megérdemli  a  kiemelt  végtisztessé-

get,   i'gy   üvegkoporsót   rendeltek,   kriptát  építettek   neki,
ahol   szinte  minden   megtalálható,  ami   az  örökkévalóság

„kényelmét"  szolgálja.  A krípta padlózatát  szőnyeg  borít-

ja,   és   középen   a   l()vakat   ábrázoló   szőttes,   ami   az  öreg
kedvence  volt.  Természetesen  már  ki  van  alaki'tva  a  hely
az  őt  később  követő  hitvese  számára  is.  A ravatalozásnál
kezébe  adták  az ost(irt,  amivel  lovait terelgette,  mellé  tet-
ték  a  szemüvegét  és  minden  olyan  kelléket.  amit  egyéb-
ként  is  mindig  magánál  hordott.  A  menet  a  háztól  indult,
ahol  az  üvegkoporsón  keresztül  nemcsak  a  sok  rokon,  de
kedvenc  lova  js  elbúcsúzott  gazdájától.  Ezt  követően  tu-
catnyi  zenészből  álló együttes  hi'izta   Palcsi  bácsi  kedvenc
nótáit  a  temetőig.  A  városon  majd  három  órán  keresztül
ment a gyászoló gyülekezet.  Egy  bozontos  fekete kutya is
kerülgette  a  menetet,  amiről  csak  késéb;bb  derült  kí,  hogy
otthon  elszaki'totta  láncát,  hogy elki'sérhesse  meghalt  gaz-
dáját.

Az egyhází  szertartást követően  lassan  indult el  a di'szes
halottask(icsi  az  utolsó  útra  a  kript,áig,  m,ikor behelyezték
végső  nyughelyére  az  elhunytat.    Etel-ítal  és  egyéb  kellé-
kek   mellett  egy   új   öltönyt   is   helyeztek   a  kriptába.   Ezt
követően   koszorúhalmaz  bori'totta  a  köztiszteletben  álló'
ember  sírját,  és  elíndult  a  f`élezer  ember  a  cigány  szokás
szerínti  halotti  tort  megülni.  Csak  Bodri,  a  fekete  bozon-
tos  kt)rcs  kutya őrzi  azóta  is  gazdája  nyughelyét.

Barna Sándor
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Kalmár llona tanárnővel és kis osztályával Pécsett találkoztam először,
az 1. Roma Előadóművészeti Fesztiválon. Egy színdarabot hoztak el,

és ahogy néztem a gyerekek játékát, hallgaHam dalaikat, rájöttem,
hogy nem egy egyszerű cigány osztály szárnypróbálgatásainak vagyok tanúja,

hanem egy gyermekekből álló profi szi'njátszó társulat előadásÉt_élvezhetem, és
hogy ez nem csak az én véleményem, azt a vastaps is alátámasztotta.

Kalmár tanárnő sze...iében pedig olyan csillogást láttam,
amiből kiderült számomra, hogy ez a pedagógus az életéből nem csupán
a megszabott nyolc órát tölti ezgkkel a cigány gyerekekkel. Budapesten,
a lx.-kerületi Lénhossék utcai Általános I-skólában meg is találtam őket,

és ottlétem során megérzésem beigazolódott.

-  Szabolcs-Szatmár  megyében  szü-
lettem,  ahol   a  barátnőim  zsidó  és  ci-

gány  lányok  voltak.  Közöttük  nőttem
fel.  Egy   idő  után  úgy  éreztem,  hogy
nem  tudok  eleget  róluk,  ezért  elkezd-
tem cigány irodalmat olvasgatni. Azóta
nem tudok betelni  vele.  Ekkoriban tör-
tént, hogy a Népművelődési lntézet ci-
gány  népművelés  szakot  indított.  Rög-
tön jelentkeztem, és szomorúan tapasz-
taltam, hogy én vagyok az egyetlen bu-
dapesti    pedagógus,    aki    beiratkozott.
Szóval  elkezdtem  a  tudományos  olda-
lát is tanulgatni,  és ahogyan ott a tudó-

sok,     kutatók    előadásait    hallgattam,
azon    gondolkodtam,    hogy   ez   mind

:ze;p,eTeekgeJio;,eg:#g,náTn:*,::,áíaodgn;
mivel  író  is  vagyok,  drámajátékot  írok
az ott hallottakból.  Feldolgoztam a tör-
ténetüket,  egészen  a tizenötödik száza-
di  bejövetelüktől.  Meg  is  született  az
első  előadás.  A  próbák  alatt  rájöttem,
hogy  ezek  a  gyerekek  óriási   tehetsé-

gek,   nincs  bennük  semmi   mesterkélt,
hanem  olyan  természetesen  mozogtak,
játszottak   ahogyan   azt   valamikor   az
őseik   átélhették.   Ezt   követte   a   török

1ó

Kalmár llona tanárnő

idők  feldolgozása,  teljesen  a   huszadik
századig.  Az  előadásokkal  sok  helyen
felléptünk.  Egyszer  Cigány  Kongresz-
szusra  hívtak   meg   bennünket,   ahol   a
minisztériumból  is ott  voltak,  s  annyira
tetszett nekik a darab, hogy  nyertünk is

:ő:::á]tpuá|%á::;°:í;gxyszg]':]Pa::?et:.Tó:aá]si
siker  volt,  teltházas  nézőtérrel.  Külön-
böző  műveltségű  emberek,  különböző
módon reagáltak. Volt, aki csendben fi-

gyelt,  volt,  aki  hangosan  kinyilváni'tot-
ta tetszését. Legszívesebben filmre vet-
tem   volna,   olyan   szép   volt  az  egész.
Azt gondolom,  hogy  egy-egy  ilyen  da-
rab  nagymértékben  segi'ti  a cigány em-
bereket,  hogy  megismerjék  saját  törté-
nelmüket,  ami  nagyon  fontos,  mert  ez
nagyon  hiányos.  Most  akarjuk  megcsi-
nálni a második gálaestet, amihez zenét
is fogok írni.

Ha a gyerekek meghallanak egy köz-
ismert  cigány  dalt  -  például  a  Zöld  az
erdőt  -,  rögtön  látom,  hogy  ragyog  a
szemük,  otthon  vannak benne.  Eredeti-
leg     valami  könnyen   emészthető  dal-
lamra  gondoltam,  esetleg  indiai  motí-
vumokkal;  de  végül   úgy  döntöttem   a
változatosság  kedvéért  i'rok egy  cigány
sanzont, amit már elő is  adtunk az ötö-
dik kerületben a Kisebbségi  Napok  ke-
retében.   A közönség fölállva tapsolt.
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Jól   érzem   magam   közöttük,   szere-
tünk  együtt  lenni.  Szoktam  kérdezget-
ni, hogy mit is jelent nekik az együttlé-
tünk.   Az   egyik   kisfiú,   aki   nevelőott-
honban  él  azt  mondta,  hogy  neki  ez  a
családja.

Persze,  nekem  is  jól  kell  ismernem
őket,  hogy  szót  tudjunk  érteni.  Gondo-
lok  itt  a  szokásaikra.  Mert  például,  ha
az egyik  fiam  bejön,  és  nem  veszi  le  a
kalapot,  akkor  tudom,  hogy  nem  illet-
lenségből  csinálja  i`gy,  hanem  mert  ná-
luk  ez  a  szokás.  A  szokásaik  és  a  ha-
gyományaik   viszont   nem   ugyanazok.
Ez  utóbbiról   keveset  tudnak,  ezek  in-
kább a génjeikben  vannak. Van  egy se-

gi'tőtársam,   aki   ilyen  irányú  könyvek-
ből tani'tja őket hagyományaikról, de el
is   szoktuk   játszani.   Amit   tudok,   azt
Rézműves   Melindától   tanultam,   aki
az  ELTÉ-n  az  egyetlen  cigány  néprajz
szakos.  Sajnos,  ebben  a  társadalomban
próbálják elfelejteni  cigány mivoltukat,
és  nekem  meg  kell  tani'tanom  a  gyere-
kekkel,  hogy  ez  nem  szégyen,  hanem
egy érték, amit ápolni  kell.  Ezen dolgo-
zom,  inár  15  éve,  és  ez  idő  alatt  sok-
mindent átéltem  velük.  Láttam, hogyan
akarják  már  az  általános  iskolában  el-
nyomni  bennük  a  tehetséget.  Volt  egy
kislány,   aki   muzsikus   családból   való.
Kitűnő  tanuló  volt,  és  egyszer  négyest
kapott biológiából.  Persze ő rögtön  sír-
va   fakadt,   mire   a   tanár   azt   mondta:
-  M.inek  sírsz.?  A   ti  fiajtátoknak   nem
kell  ötösre tudniuk.

Szerencsére  ezután  is  jó  tanuló  ma-
radt.  Ma már óvónő.  Próbálom  bebizo-
nyítani  nekik, hogy ők is értékes embe-
rek.  Eredetileg  magyar-történelem  sza-
kos   vagyok.   szi'nészeket   is   neveltem.

Eléggé megszállottja  vagyok a kultúrá-
nak,  és  mindig  az  a  népcsoport  foglal-
koztat,   amelyet   próbálnak   elnyomni.
Így  kerültem  például  a  csángókhoz  is,
akik  legalább  annyira lenézett  nép  volt
a svábok között, mint a cigány.

Szóval szeretem ezeket a gyerekeket,
és   szeretném,   ha  nyolcadik  után   sem
kallódnának  el,  mert  tanulnak  és  igye-
keznek.   Előfordul,   hogy   feladok   egy
verset, és bár nem tetszik nekik, de  ne-
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kem  megtanulják.  Volt  egy  csodálatos
élményem,  nemrégiben.  Ilyenkor,  félév
vége   előtt   szigorúbb   vagyok,   és   az
egyik  kislány  így  fogadott:  -  Nem  ér-
dekelsz,   akár   kiabálsz,   akár   nem,   én
akkor is  szeretlek!

Nagyon szép élményeim vannak velük
kapcsolatban. Jó  néhány éve történt,  egy
fogalmazásnál,  hogy  egyik  kislányom  a
tavaszról  ezt  írta:  ,Jtt  a  tavasz.  Itt  a  ta-
vasz?  Tényleg  itt  a  tavasz!"  Erre  azt  is
mondhattam volna, hogy  szóismétlés, de
engem  annyira  meghatott,  hogy  rögtön
csillagos ötöst adtam rá. Persze, nem biz-
tos,  hogy  felső  tagozatban  is  i'gy  osztá-
lyozták.

Rendki`vüli   módon   kötődöm   hozzá-

juk,  és  elmondhatom,  hogy  a  szüleik-
kel  is  jó  a  kapcsolatom  és  megbi'znak
bennem.

Szeretném  ezeknek  a  gyerekeknek  a
másságukat   temészetessé   tenni,   meii
sok osztályban nem oldják fel a kisebb-
ségi  érzésüket.  Hiába  tehetségesek,  hi-
ába  zsenik,  elhúzódnak  és  nem  tudnak
kibontakozni.    Ezért    kellene    bennük
megváltoztatni,    hogy    ne    szégyeljék,
hanem  vállalják fel  a származásukat.

Érzem,  hogy   a  cigányok  körül   van
egy csodálatos  varázskör, ahol én  is ott
vagyok;  köztük,  velük,  mellettük.

Lilla
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Egyetem   hallgatói   az  utóbbi   években   két
diplomadolgozatot  is  iírtak  az  itt  élő  cigá-
nyok életéről és munkájáról.  (Czakó Judit:
A  Somogyi  cigányság  helyzete  az  oktatás-
ban -szentjakabi vizsgálatok alapján -dip-
lomadolgozat,  PATE  Kaposvár  1991.  41.  p.
melléklet  10.  p.  és  lgnácz János:  A  szen[-
jakabi  cigányság  életmódja  különös  tekin-
tettel  az  oktatás  és  az  életszi'nvonal  helyze-
tére;    diplomadolgozat,    PATE    Kaposvár
1993.  27.  p.)

A  munkanélküliség  -  Damoklész  kardja
-  elsősorban  a  szakképzetlen  munkásréteg
felett  lebeg.  Közöttük  is  a  cigányság  a  leg-
inkább  veszélyeztetett  népcsoport.  Ez  adó-
dik  egyrészt  az  elbocsátásokból,  másrészt
az  újrakezdéshez  hiányzó  gazdálkodási  ha-
gyományokból,   amelyek  elősegítenék   azt.
A  családok  munkanélküli  segélyből,  vagy
rokkantnyugdíjból  és  családi  pótlékból  ten-
8ődnek.

Szentjakabot   1950-ben  csatolták  Kapos-
várhoz,  a  valamikori  falu  határában  a  szá-
zad  20-as,  30-as  éveiben  alakult  ki   a  mai
cigánytelep.  Az  itteni  cigányság összetétele
jól  reprezentálja  a  Dél-Dunántúl  cigánysá-
gának  összetételét.   A     közel  2000  cigány
75%-a  beás,  25%-a pedig oláh  cigány.

Ma  az  alulképzettség  és  az  erősödő  elő-
i'téletek  miatt  kilátástalan  a  helyzetük,  s  a
kialakuló  új  struktúrában  sem  számíthatunk
javulásra.

A  munkanélküliség,  amely  meghaladja  a
80%-ot,  és  a nagyon alacsony életszi`nvonal
adja  a  feladatot:  az  embereknek  foglalatos-
ságot  kell  biztosítani  saját  kömyezetükben.
(Szándékosan    nem    munkáról    beszélünk,
mert  ehhez  hozzátartozik  a  munkahely  is,
ami  szerintünk  -jelen  esetben-  nem feltétle-
nül szükséges a  megoldáshoz.)

Nézzük  azokat  a  lehetőségeket,  amelyek
anélkül,   hogy   munkahelyet   teremtenének,
segíthetnék  a  szentjakabi  cigányok  megél-
hetését.  Ezt  a  két  szerző  (Czakó   1991;  1g-
nácz  1993.)  a  következőképpen  látja:

Fő cél  az  ismeretek,  az „ingerek" eljutta-
tása a zárt telepekre,  kolóniákba, hogy a sa-
ját életterükben találjanak a cigányok inger-
gazdag  kömyezetre.  Igaz,  sok  mindent pró-
báltunk  már  tenni  a  cigányok  „felemelése"
érdekében, de számtalan lehetőség van még
előttünk,  amit  idájg  nem  próbáltunk  ki,  és
talán  eredményt hozhat.

Egy   biztos,  bármílyen  úton  indulunk  is
el,   eredményhez  csak   akkor  érhetünk,   ha
nem  gyulölettel  támadunk,  hanem  nyíltan
elísmerjük, elfogadjuk ennek a népnek a lé-

i::íséíé|#ftíégsyse:eégs.,,ésrédák:Íd:sss,e:rLoéi::
nyebb  talajra hullik.

Erőszakos,  „nyom  nélküli  beolvasztásra"
gondolnunk sem  szabad.

„Őltsetek  tehát  magatokra  -  mint  lsten
választottai,  szentei  és  szerettei  -könyörü-
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letes   szívet,  jóságot,   alázatot,   szelídséget,
türelmet.  Viseljétek  el  egymást,  és  bocsás-
satok  meg  egymásnak,  ha  valakipek  pana-
sza van valakj  ellen:  ahogyan az Ur is meg-
bocsájtott  nektek,  úgy  tegyetek  ti  is.  Mind-
ezek  fölé  pedig  öltözzétek  fel  a  szeretetet,
mint  amely  a tökéletességnek  kötele."  (Ko-
lossé  3: 14.)

Az  életszínvonal  a  telep  kialakulását  kö-
vetően az ország gazdasági helyzetét követ-
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lyiségből  álló, a 60-as,  70-es években épült
félkomfortos,   valamint  az  új   idok   szeleit
jelző  padlásbeépi'tésű,  központi  fűtéses  há-
zakat  is.  A  legújabb  házak  a Nap és  a Csil-
lag  utcában  épültek.  Bizonyos  fokú  elhatá-
rolódás   a  beás  és   a  oláh   cigány   lakosság
letelepülésében    is    nyomon    követhető:    a
Csillag  utca  új   házait  az  utóbbiak,  a  Nap
utca  új  házait  az  előbbiek  építették.  Az  új
házak mindegyike csak félig kész, ennek el-
lenére  már  beköltöztek  színte  valamennyi-
be.  A házak lassú elkészültének a kedvezőt-
len és szinte egyik napról a másikra változó
hitel-  kamat feltételek,  és az egyre rosszabb
képet  mutató  munkanélküliségi  helyzet  az
oka.    A    munkanélküliség   okozta   jövcde-
lemcsökkenés  kompenzálására  több  vállal-
kozással és módszerrel próbálkoztak maguk
a      szentjakabi      cigányok:      zöldség-gyü-
mölcsbolt,  magánfuvarozás,  kocsma  és  pa-
lackozott italok  boltja,  állattartás  stb.

Az  állattartás  nagyobb  volumenű elterje-
dését  akadályozza,  hogy  a telkek  rendki'vül
kis  területűek  (200-300m).  A  legtöbb  ház-
tartásban  még  konyhakert  művelésére  sincs
lehetőség,  holott  az  egyre  több  munkanél-
küli  foleg  a  mezőgazdaságban,  és  azon  be-
lül   az   á]lattenyésztésben   próbálja   további
megélhetésének   forrását   megkeresni.   Erre
utal   az  a  jelenség  is,  hogy   az  utóbbi  két
évben  Szentjakabon  a  meglévő állatok  szá-
ma  csaknem  megkétszereződött.  Ezt  a  me-
zőgazdasági          tevékenység-haj landóságot
mindenképpen  ki  kell  használni   a  cigány-
ság  felemelkedése  érdekében.  Az  esetleges
mezőgazdasági   tevékenységről   szólva   két
altematíva   áll   előttünk:   saját   szükségletre
termelő   gazdaságok,   árutermelő   gazdasá-
gok.

Sok  szakember  a  fenti  elképzelést  azzal
támasztja  alá,  hogy  a  cigányság  háromne-
gyed  része   fálvakban   él.   Szerintünk  ez  a
tény,  és  az,  hogy  a  cigányság  szakmailag
kevéssé   képzett,   elegendő   ahhoz,   hogy   a
mezőgazdaságban   keressék   a   boldogulás
útját.

Mi  szükséges egy  ilyen  program létreho-
zásához?

Mindenekelőtt támogatni  kell az itteni  ál-
lattartást.   Bérelhető  földterületek   (konyha-
kert, szántó, kaszáló) biztosítása akár az ön-

kormányzati  területekből,  akár  a  közeli  ter-
melőszövetkezet földjeiből.

A   termelés   szellemi   alapj.ainak   megte-
remtése:  egy  mezőgazdasági jellegű  népfő-
iskola  megszervezése.  Ebben  nagy  szerepet
vállalhat  a  Móricz  Zsigmond   Művelődési
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A  termelést koordináló szerv létrehozása.
Ez tulajdonképpen a hajdani hegyközösség-
gel  analóg  intézmény,  melynek  feladata  az
érdekképviselet,  a  piackutatás,  adminisztrá-
ció,  stb.  lenne.

„Ipari"  foglalkozást  is  lehetne  szervczni,
de e téren ügyelni  kell  a cigányság  adottsá-
gaira és  szellemi  felkészültségére  is.  Gyárt-
hatnánk járdalapokat  -  van  elég  kaposvári

:í::ésaAoulnkfiá:haaáf:t:hakat:á#kÉHV(afglybor#;
után jogutódja) telepein a leselejtezett gépe-
ket,   eszközöket  bonthatná   széjjel   a   szak-
képzetlen  cigány  munkaerő,  az  újrafelhasz-
nálás számára. Ezek sikere a szervezéstől és
az odafigyeléstől  függ.

Mindezek csupán a lehetséges jövő alaki'-
tásának  altematívái.  0lyan  út,  amely  meg-
teremtheti    a    társadalmi    normáknak    való
megfelelést,         anyagi-szcllemi         alapjait,
ugyanakkor  nem  rúgja  fel  a  cigányság  ha-
gyományos   értékrendjét,   kúltúráját.   Az   új
házak,   életkörülmények   nyomán   eltünt   a
hagyományok jelentős  része.  Ma  már nincs
a telepen kemence,  amiben a beások kenye-
rül(et,  a  punyát  sütötték,  nem  ülnek  össze
esténként valamelyik öreg mesemondó egy-
egy meséjét meghallgatni,  a gyerekek zöme
nem   tud   beásul   beszélni,   csak   megérti   a
szavakat.  JÓszerivel  az  egyedül  megmaradt
szokás,  a halottasháznál  való virrasztás...

A  Szentjakabi  cigánytelep  ma  a  bomlás
előrehaladott  állapotában  van.   Ennek  nyo-
mán az itt élok, inncn kikerülő emberekbcn
egyfajta  tudathasadás  van  a  társadalmi  ho-
vatartozást illetően.  Az  identitászavar  meg-
szüntetésének    egyetlen    lehetséges    módja
az,   ha  a  cigányok   megtanulják  elfogadni,
sőt,   értékként  megélni  cigányságukat.   Eh-
hez   kell   a   cigányságnak   egy   szellemi   és
anyagi alapot megadni. Előbbi  a saját kultú-
ra    visszatanulását,    értékeinek    meglátását
kell,  hogy  eredményezze,  utóbbi  pedíg  egy
olyan  rendszer létrehozását,  amelyben  a  ci-
gányok   eredeti   foglalkozás-hajlandóságai-
kat    is    megtartva    beilleszkedésük    anyagi
alapjait megteremthetik.  E  folyamatnak  ter-
mészetesen  mai  környezetben  kell  megva-
lósulnia,  a  mai  társadalmi  normáknak  meg-
felelően:  a  putriba  visszavezető  utat  el  kell
zámi.

Horváth JÓzsef

kollégiumi  igazgató

PATE Állattcnyésztési  Kar
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Vannak kilátástalannak látszó dolgok az életben. Vannak
jelenségek, amelyeket az ember őstörténetének kezdetei

óta a legcsekélyebb mértékben sem sikerült semmissé
tenni,  legfeljebb csak semmlssé nyilvánítani, ami szerény

megítélésem szerint csupán annyira megnyugtató,
mint éhes embernek egy elmesélt vacsora.

Soha  nem  voltam  valami  nagy  véle-
ménnyel  a  „homo  sapiens"  törvényal-
kotó  képességérol,  annál  inkább  di'jaz-
tain  azonban  ilyenirányú erőfeszi`téseit.
Hiszen  hosszú  évszázadok,  sőt évezre-
dek á]tal bebizonyi'tott tény, hogy a tár-
sadalom,  amely  törvényei  alkotásakor
nem   veszi   figyelembe  az  ösztönöket,
azok    természetes    megnyilvánulásait,
azokat    ellenőri`zhetetlen    illegalitásba
kényszeríti,   határozataival   a  bűn  me-
legágyát teremtve meg.

Az     alábbi     beszélgetés     hosszabb
győzködés  végeredménye.  A  lány,  ne-
vezzük  Blankának,  mivel   kifejezetten
kérte   neve   elhallgatását   (így   tetten-
érhetetlenül  elrejtőzhet  mondanivalója
mögött),      olyanformán      nyilatkozott
amikor  mesterségének  kulisszatitkairól
faggattam,    amelynek    értelmében    az
mindenkivel    előfordulhat,    hogy    fel-
akasszák,   de   hogy   saját   akasztására
maga  vigye  a  kötelet...  Legyen  a  hó-
hérnak is  valami  rezsije.

Nos,   kedves   Blanka,   mint   tapasz-
taltad  is,  vittem  én  a kötelet.  Amolyan
tollnoki  engesztelhetetlenséggel...

- Nem,  nem  vagyok még húsz éves,
de   már   gyakran   érzem   úgy   magam,
mint  egy  rothadó  rongyszőnyeg  -  fo-
hászkodott  neki  a  lány  az  önvallomás-
nak.  -  Úgy  tizenöt éves  lehettem,  ami-
kor  először  feküdtem  le  hapsival.  Ak-
kor  már régen  nem jártam  iskolába.  A
mai  napig  sincs  meg  a  nyolc.  De  nem
is  hjányzik.  0lvasni  nem  szeretek,  sze-
relmesleveleket nem i'rok.

Ja, ott tartottam, hogy tizenöt évesen.
Az  úgy   volt,   hogy  mi   nagyon  sokan
laktunk együtt, mert nagy volt a család.
Apámék    is    állandóan    cseszegettek,
hogy i'gy eltartanak, meg úgy, hát heró-
tom  lett  tólük.. Az  egyik  nagybátyám,
aki meg jóformán egyedül é]t, mert hol
vo]t   asszonya,   hol   nem,   azt   mondta,
inenjek  hozzá  lakni,  mert  elférek.  Tu-
dod, olyan OTP-s típusháza van. Na jól
van,  kaptam  az  alkalmon.  Odaköltöz-
tem minden cuccommal. Nem volt sok.

Dezső,  mert i'gy  hívják a nagybátyá-
mat, fene egy kevély,  nagyakaratú em-
ber.   Még   cigányba   is   ritka   az   ilyen.

Emlékszem,  éppen  húsvét  volt.  Félke-
réken  jött  meg  a  kocsmából,  ilyenkor
mindig bitang-jó  kedve  kerekedik.  Ho-
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is.  Ízlett.  Bedunantam,  mint  az  atom.
Hát  akkor  megtörtént.  Semmi  különö-
set nem éreztem, csak másnap döbben-
tem rá,  hogy  végérvényesen  felnőttem.
Okádnivaló múlttal, jövőtlenül.

- Blanka, tudszie arró], hogy nagyi
bátyád azon túl, hogy kihasználta az
alka]omban  és  az  adott  helyzetben
rejtőző   lehetőséget,    bizony   súlyos
bűncselekményt  is   követett  e]   ellei
ned?

-Na  ne  röhögtess!  -hári'totta  el  a
kérdésben       feltálalt       információmat
nyegle   nagyvonalúsággal.   -  Nem   ér-
ted?   Nekem   egy   nyugis   helyre   volt
szükségem,  ahol  nem  vagyok  folyton
útban,  és  ahol  nem  dőrzsölik  naponta
többször  is  a pofámhoz,  hogy  haszon-
talan  élősködő  vagyok.  Ezt  megtalál-
tam  nála,  és  meg  is  védett.  Gondolha-
tod,   hogy   amikor   híre   ment,    hogy
anyám  öccséhez  költöztem,  hogy  tép-
ték a romák a szájukat, de tenni semmit
nem  tudtak,  mert  én  kiröhögtem  őket,
és  olyan   helyekre  zavarásztam  a  sok
bunkó   bránert,   hogy   azokat  jobb,   ha
nem i'rod le.

- De, mint a tények mutatják, va-
lahogy mégiscsak az utcára kerültél.
Hogy történt? Nem volt más?

-Abban az idíben Dezső a csatorná-
zóknál   dolgozott.   Mindenfelé   az   or-
szágban.  Ti'z  naponként jött csak  haza.
Hozott   is   pénzt,   meg   nem   is.   Azért
megvoltunk valahogy addig,  amíg az a
kancsal   tiszafüredi   asszony   oda   nem
szemtelenkedett.   Ronda  egy   háziállat
volt, de állítólag Dezső gyereket csinált
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sze  nagyon  utáltam,  de  tudom,  hogy  ő
is  engem.  Nekem  akkor  kü]ön  tányé-
rom,  meg  kanalam  volt,  amit  mindig
bezártam  a szekrénybe,  nehogy  a kan-
csal  Terka  abból  egyen.  Gúnyolódott,
vicsorgott is rám  eleget.  No,  várj  csak,
majd helyreteszem.én a fejedalját, gon-
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doltam  magamban.  Volt  neki  egy  ilyen
sodrott  nyaklánca,  amit  sohasem  hor-
dott,  csak  nézegette,  mutogatta.  Dicse-
kedett,    hencegett    vele.    Kifigyeltem,
hogy   hová   szokta  eldugni.   Mikor  ez
megvolt,    magamhoz    siken'tettem    és
még  aznap  elpasszoltam  a píacon.  Lett
is tatárvilág, amikor nem találta. Tudta,
hogy   csak   én   lophattam   el,   de   mert
nem tudta bizonyi`tani,  lassan elcsende-
sedett.   Főleg  akkor,   amikor  kilátásba
helyeztem,  hogy  ha  gyanusi'tgat,  meg-
veretem  a Dezsővel.  Akkor aztán  vég-
leg befogta  az etetójét,  én  meg  néhány
nap  múlva eljöttem  ebbe a városba,  al-
bérletbe.  Azóta  itt  élek.   Hogy   miből,
azt úgy is tudod.

- Blanka, amúgy hivatalosan, hány
napot dolgoztál eddigi életedben?

- Hát eddig még nem nagyon törtem
magam,  hogy  mások  cselédje,  kapcája
legyek. Azt mondják,  elég  lácsó karos-
szériám   van.    Kalandra   vágyó   hapsi
meg  mindig  akad.  Az  igaz,  hogy  né-
mely  manus  olyan  rusnya,  hogyha már
ránézek   okádhatnékom   van,  dehát  az
üzlet,   az  üzlet.   Én   nem   tudom,  hogy
hogy  van, de bámennyire is vigyázok,
már negyedszerre maradtam  úgy.  Most
is. Dehát ez is csak pénzkérdés. Megint
jön  a  kaparás,  vagy  mint  ahogyan  az
orvosom   mondja:   az  etnikai   tisztoga-
tás. A baromállat. Van lové az üzletben,
és  ha  még  nem  húzom  le  a  rolót,  lesz
is,  de  valahogy  egyre jobban  undoro-
dom   önmagamtó].   Gyereket   akarnék,
lakást,  meg  virágokat  az  ablakba.  De-
hát -legyint  elfordulva,  de  én  látom  a
könnyeket  a  szemében  -  én  már  nem
biztos,    hogy    tudnék    másképp    élni.
Mert   hogy   túl   mélyre   merültein.   De
azért nem adom fel - egészíti ki önma-
gát  elszántan.  -Csak  még  kevés  pén-
zem  van  ahhoz,  hogy  végleg  itthagy-
jam ezt a vidéket.

Rab lmre
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Az elégedettség látszata
A fennálló  kormányzati  hatalom-

nak mindig is kedvező, ha az ellen-
zéki  politikai  erők  belső  bajaikkal
vannak  elfoglalva.  Ha  a  személyes
torzsalkodások,   ha   a   hatalmi   elő-
nyökért folytatott harc válik megha-
tározóvá.  Nyilván  azért  is,  mert ke-
vesebb  gondot jelentenek,  s  ű  nyi./-
vánosságra  kerü,lt  belső  ellentétek
f olyamatpsan me_goszíják.a kp?véle:
ményt.  Es  ezen  keresz,tül  a  lehetsé-

ges szavazó bázist. "szer\ r\em sza,-
bad   elfeledkeznünk   arról,   hogy   a
választásokon  dől  el  minden.  Ame-
lyik  politikai  erő  két  választás  kö-
zött  feléli  a  bizalmi  ték;kéjét,  aligha
lesz   nyertes.   Látható   volt   ez   leg-
utóbb is, hiszen a mostani hatalmon
lévők meglepően egységes politikai
arculatot őriztek  meg.  Sikerük titka
-  többek  között  -  az  volt,  hogy  a
választó  polgárokat  képesek  voltak
meggyőzni  igazukról.  Más  kérdés,
hogy  a  hitelesnek  és  szakszerűnek
látszó   ígéretekből   mik   valósultak
meg.  Mindenki  a  saját  bőrén  érez-
heti,   s   talán   csak   azokat   kivéve,
akik a kurzus váltás kétségbevonha-
tatlan  nyertesei  lettek.

A jelképeket
könnyű kicserélni

Elégedettek  a  milliós  vagyonokat
felhalmozók   lehetnek,   vagyis   akik
-  a  baloldali  ideológiától  függetle-
nül    -    érdekeik    érvényesi`tésében
semmilyen   eszköztől   nem   riadtak
vissza. Annál kevésbé, mert korábbi
kapcsolataikat     megfelelő     szinten
tudták    működtetni.    Mindenesetre
érdemes  lenne  megnézni,  hogy  az
új  gazdasági  és  politikai  elit  melyik
rétegből   került   ki.   Igazából   csak
sejtéseink    lehetnek    erről,    hiszen

például   a  származás   (i'gy   szemér-
mesen    elhallgatott   proletár   múlt)
semmit sem magyaráz. Nem  is  ma-
gyírTázhöi,   inivel   az  állampártban
korábban  komoly  tisztséget  viselők
nagyrésze      manapság      lesteljebb
csak   íróasz.ialt   cserél.   Mint   aho-
gyan   az   is   egyértelmű,   hogy   az

egyes  jelképeket  kömyű  kicseré,lni
á; kör;nyű ;ó,uk megfó,edkezni.  Ám
a  lényeg  nem  is  csupán  ezzel  függ
össze. Hanem sokkal inkább azzal a
körülménnyel,    hogy    napról-napra
erősödik  az  alkotmányos  diktatúra
veszélye. A parlamentáris demokrá-
cia kellékei ugyan még megvannak,
de az alapvető döntések mégis csak
egy   központból   származnak.   Ami.-
hez  nem  adja  áldását  a  jelenlegi
kormányzat,  az nem is valósul meg.

A valóságban semmi
sem történik

A félrevezetésnek  és  a  manipulá-
ciónak  pedig  eléggé kifinomultak  a
módszerei   ahhoz,   hogy   az   állam-
polgárok lemondóan  vagy beletörő-
dően  fogadjanak  el  mindent.  Mert
végül  is  mindenfajta  döntést  köny-
nyűszerrel lehet utólag magyarázni.
Esetleg  -  ha  nagyobb  elégedetlen-
séget váltana ki - utólag korrigálni.
Csak  a  kellő  pillanatot  kell  megta-
lálni. Habár a társadalom közel két-
harmadát kitevő nyugdíjasok töme-
ge  nem  túl  veszélyes,  de  ha  a  kor-
mányzat    egyik    főszereplője    arra
utal,   hogy   a  magánosításból   szár-
mazó  bevételek  töredékét  a  nyug-
díj-rendszer   reformjára   fordítja,   a
hatalom  számára  némi  rokonszen-
vet    mindenképpen    szerez.    Csak-
hogy  az  igazi  problémát  az jelenti,
hogy  ebben az átmeneti idősz;akban
a  pártok  és  a  különböző  politikai
irányzatok      csupán      hivatkoznak
meghatározott   társadalmi   rétegek
érdekeire.  Elhihető vagy kevésbé el-
hihető módon. A valóságban viszont
semmi sem történik. Meg.int csaLk zrz
vehető  észre,  hogy  az  állampolgá-
rok több milliós csoportja szorul az
európai  mércével  mérhető  szociális
és  kulturális  lét alá.  Egyszerűen  fo-
galmazva:  alattvalói  létbe.  Nem po-
litikai  értelemben  -  hiszen jogálla-
miságban   élünk,   az   alapvető   sza-
badsástogok  érvényesülnek,  az  ön-
kormányzatok  működnek -, de ami
ezek  mögött  van,  az  riasztó.  Mert

199ó. január „I,"GO DROM"

akik  a  puszta megélhetés  és  túlélés
kényszereivel    vannak    elfoglalva,
azok  számára  az  elégedettség  lát-
szatát  hordozó  politikai  programok
semmit sem jelentenek.

Politikai önmutogatók
Ebben   a   helyzetben   választható

lehetőséget az kínálna,  ha az  ellen-
zék  valóban  megkerülhetetlen  poli-
tikai  erőként  lépne  fel.  Ehhez  nem
elegendőek  az  ígéretek  vagy  a  fo-

gadkozások.  S  különösen  nem  ak-
kor,  ha  az  is  egyre  szembeötlőbb,
hogy    az   ellenzéki    politikai    erők
mindegyike  ugyanazokat  ígérgeti  -
legfeljebb    megpróbál    meghatáro-
zott  politikai  hangsúlyokat előtérbe
állítani.  Mindebben  ugyanakkor  az
a  szomorú,  hogy  a  politikai  önmu-
togatók   mutatványai   növekszenek
ügyekké   manapság.   Holott  erre   a
legkevésbé    sincs    szükség.    Meii
nem  pusz,tán  válasz,tópolgárok  va-
gyunk hanem  elsősorban polgárok,
akiket az előíbbi jogon kívül másfaj-
ta  jogok  is  megilletnek.   Például  a
kor szí"onalán való megélhetés jo-
gcz.   Ha  hisztérikus  felhangok  kísé-
rik  a  politikai  csatározásokat,  s  ha
semmi sem válik fontosabbá, mint a
hatalom  megszerzése  vagy  megőr-
zése, előbb-utóbb cirkuszi játékként
hat  minden.  Csak  az  nem  mindegy,
kik   lesznek   a   vesztesek.   Nyilván,
akik  jelenleg   hatalmon   vannak,   a
legközelebbi  választáson   sem  fog-
nak túl sokat veszíteni. Némelyikük
talán a pozícióját.  Akik viszont nap-
ról-napra  élnek,  azokat  nem  a  bot-
ránnyá lett ügyek,  s  az ürüggyé  lett
botrányok  vigasztalják,  hanem  az  a
felismerés, hogy ennél csakjobb le-
het.

A   mögöttünk   lévő   évek   fölös-
legességérzetet     sugalló     időszaka
után  a  legemberibb  igények  egyike
lehet ez.  Túl  az  elégedettség  hazug
látszatán.

Dr. Kerékgyártó T. István
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PÁLYÁZATI    KIÍRÁS
A NEMZETI  ÉS ETNIKAI  KISEBBSÉGI  SZEF1,VE,ZETEK

iö-9-6;-Éri-KÖLTSÉGVETÉSITÁNIOGATÁSÁRA

A Magyar  Országgyulés  Emberi jo-
gi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága
pályázatot  ír  ki  a  Nemzeti  és  etnikai
kisebbségek jogairól  szóló  törvény  ha-
tálya alá tartozó,1993.  december 31-ig
bejegyzett   -   kulturális   tevékenységet
folytató és/vagy érdekképviseletet ellá-
tó - azon nemzeti és etnikai kisebbségi
szervezetek számára, amelyek nem tar-
toznak a párttörvény hatálya alá.

Nem pályázhatnak kisebbségi önkor-
mányzatok.

A  bizottság  a jelen  pályázat  kiírásá-
val  az  1996.  évi  költségvetési  törvény-
ben a szervezetek támogatására elkülö-
ni'tett 65 millió forint odai'télését készíti
elő.

A   pályázatot   az   adatlappal   együtt
egy  példányban  lehet  benyújtani  1996.
február  29-ig  az  Országgytnés  Emberi
jogi,  kisebbségi  és  vallásügyi  bizottsá-
gához  (1358  Budapest,  Széchenyi  rak-

part 19.) „Szervezettámogatási pályá-
zat" ci`m megjelölésével.

Bővebb  információk  a  Bizottság  tit-
kárságán   a   1/268-5032,   vagy   1/268-
5035  telefonszámon  kaphatók.  (A  pá-
lyázati kiírás és az adatlapok átvehetők
az  Országgyűlés  Képviselői  lrodaháza
Tudakozójában -Budapest V., Széche-
nyi rakpart  19.  -is.)

A pályázathoz csatolni kell a szerve-
zet alapdokumentumai  közül a óú.o'sá-
gi  bejegyz;és,  a  bankszámlaszerzódés
férLymáso\atát. az előző évi rendszere5
tevékenység  és  az  egyedi  programok
felsorolását,   valamint  n)ti.bfkozűfoí  a!
közíartoziásokteljestiéséroől.

A  bizottság  felhívja  a  pályázók  fi-
gyelmét arra, hogy:
-   a    „programközpontúság"    elvének

érvényesülését   tartja   elsődlegesnek
a    „működéscentrikusság"    elvével
szemben:

-   fenntartja  magának  a jogot  a pályá-
zatban  leírtak helyszínen  történő el-
lenőrzésére,  mind  az  elbírálás  előtt,
mind azt követően;

-   hiánypótlásra, adatmódosításra a ha-
táridő lejárta után  nincs lehetőség; a
hiányosan,  vagy  a  megadott  határi-
dőn  túl  beadott kérelmeket nem  ve-
szi figyelembe;

-   a pályázati anyag teljeskörű beadása
nem jelenti a támogatás automatikus
elnyerését;

-   a jelen pályázati kiírás előtt benyúj-
tott  anyagokat  nem  tudja  figyelem-
be    venni,    ezért    minden    pályázó
szervezettől    teljes    dokumentációt
kér;

-   a  beküldött  pályázat  visszaküldését
nem  tudja vállalni.

Budapest,1996, január  18.
István József

a bizottság alelnöke
(Adatlap minta a szemközti oklalon)

Van-e   a   cigányságnak   kultúrája,
vannak-e  hagyományai?  Már  a  kér-
dés   ilyen  feltevése  is  provokatív,   s
csupán  jómagam  is  csak  azért  emlí-
tem,    mert   korábban   áltudományos
gondolkodók  kétségbe  vonták.  Gon-
dolom,  az elmúlt időszakban  sokszo-
rosan  bizonyította a cigányság  kultú~
rájának,    hagyományainak    értékeit,
évszázadokra visszanyúló gyökereit.

Fontos  helyet  kapott  a Nemzeti  és
etnikai    kisebbségek   jogairól    szóló
törvényben  a  kisebbségek  kultúrájá-
nak    és    hagyományainak    védelme.
Ezt  a következőképpen rögzíti  a tör-
vény:  „A Magyar Köztársaság terüle-
tén     élő     magyar     állampolgárságú
nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  nyel-
ve, tárgyi  és szellemi kultúrája, törté-
nelmi    hagyományai,    valamint    ki-
sebbségi  létükkel  összefüggő más sa-
játosságaik  egyéni  és  közösségi  öna-
zonosságuk része."

Ez  teljes  mértékben  vonatkozik  a
cigányságra,  különösen  az  olyan  ér-
tékeket  őrző  és  ápoló  településekre,
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mint Kántorjánosi  vagy Hodász, ahol
az  oláh  cigányok  megőrizték  őseink
értékes      emlékeit,      hagyományait,
ének-zene kultúráját. Ezzel összefüg-

gésben  emeli  ki  a  törvény  azt,  hogy
„mindezek  különleges  értékek,  meg-
őrzésük,   ápolásuk   és   gyarapításuk
nemcsak a nemzeti és etnikai kisebb-
ségek   alapvető  joga,   de   a   magyar
nemzet,  végső  soron  pedig  az  álla-
mok és a nemzetek közösségének ér-
deke  is".  Kétségtelen,  hogy  mostan-
tól   iskoláinknak,  közművelődési  in-
tézményeinknek  ebből   az  aspektus-
ból  is szükséges   közelíteni e kérdés-
komplexumhoz.

A  törvény   alapvető  rendelkezése-
ink sorából talán éppen ezért emelhe-
tem  ki  a  3.   §  (1.)  bekezdését,  mely
szerint:   „A  Magyar  Köztársaságban
élő  kisebbségek   államalkotó   ténye-
zők,  kultúrájuk része a magyarorszá-
gi kultúrának." Viták sora, egyezteté-
sek, elmélkedések előzték meg a tör-
vény   megszületését,   melynek   célja
az,   hogy   a  Helsinki  Záródokumen-

tum  elvei  alapján  megteremtse  a  ki-
sebbségi   lét  megéléséhez  szükséges
intézményes     alapokat.     Különösen
vonatkozik   ez   a   közoktatásra   és   a
közművelődésre.  A jogok  érvényesí-
tésében  különösen  nagy  feladat hárul
a  cigány  önkormányzatokra.  Erre  fi-

gyelmeztetnek a  törvénynek a követ-
kező   sorai:    „A   kisebbségi    önkor-
mányzat  jogi  személy,  s  mint  ilyen,
intézményt  alapíthat  és  tarthat  fenn,
különösen  a helyi  közoktatás  és  köz-
művelődés területén."

S az is jó, ha a pedagógus társadal-
munk  tudja,  hogy  e  törvény  29.  §-a

(1.)  bekezdésének  értelmében  „a  he-
lyi  közoktatás,  hagyományápolás  és
kultúra,   a   kollekti'v   nyelvhasználat
kérdésében  a kisebbségi  lakosságot e
minőségében  érintő települési  önkor-
mányzati  rendeletet  a  képviselő-tes-
tület csak  e  lakosságot  képviselő he-
lyi kisebbségi önkormányzat egyetér-
tésével alkothat meg".

Farkas Kálmán
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ADATLAP
A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI SZERVEZETEK

1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁHOZ
1. A szervezet adatai

(1995. december 31-i ál]apot szerint)
1.    A szervezet neve:

(hatályos bírósági bejegyzés szerint)
Székhelye:
Számlaszáma:
(a szervezet nevével  azonosíthatóan)
Telefon/fax:
A bank neve és ci`me:
Adószám:

2.    A szervezet képviseletére jogosult személy(ek)  neve:
Tisztsége:
C1'me:
Telefon/fax:

3.    Érvényes bírósági  nyilvántartásba vétel  száma:
kelte:

4.    A szervezet jellege (aláhúzással jelölve)
a/ országos - regionális - helyi
b/ kulturális (hagyományőrzo? -érdekképviseleti

5.   Nyilvántartott tagok száma
1995.  december  31 -én:                         ...... fő

11. A szervezet pénzügyi helyzete
(1995. december 31-i állapot szerint)

6.     Összeskiadás:                                             ............... eFt

Ebbé;l  működési  kiadás:  (bérköltség,  üzemeltetési
kiadások:  gáz, vi'z stb; bérleti díj, telefon,

posta,  utazás  stb.)                                    ............... eFt
összes  bevétel:                                             ............... eFt

Ebbíl:
más szervezetektól kapott
támogatás:
Pénzmaradvány és/vagy egyéb
befektetés (pl. :  értékpapi'rok):

............... eFt

............... eFt

7.   Az  1995. évben  kapott támogatások pénzben és
vagyoni  értékben, illetve ingyenes szolgáltatásként
(ingatlanhasználat)
Országgyúléstíl:.........eFt
minisztériumoktól:.........eFt
más költségvetési
szervektól:.........eFt
Közalapi`tványtól , alapítványtól ,
egyéb támogatótól:        ......... eFt
A szervezet

célja:

vá]lalkozásból eredő bevéte]ei:    .............. eFt

111.  1995-ben az Országgyűléstffl
kapott támogatási összeg

felhasználása
8.    Működési  kiadások:

(bérköltség,  üzemeltetési kiadások:
gáz,  vi'z stb;  bérleti díj,  telefon,
posta,  utazás stb.)
Ebbéfl  személyi  kiadások:

Járulékok:
Programokra fordított  kiadások:    ...........,
Beruházás:

IV. A szervezet
támogatási igénye 1996. évre

9.   A szervezet költségvetési  terve:
Tervezett kiadás
Ebbolműködésikiadás:
Tervezett bevétel :
A tárgyévre már meglévő
saját erő: ..............  eFt

10. A tervezett feladatok, programok, rendezvények,
kiadványok, amelyekhez a szervezet az Országgyúlés
támogatását kéri :
megnevezése,

ideje
költsége igényelt

támogatás (eFt)

11. A tervezett míködési  kiadások:
igényelt

támogatás (eFt)
a/Tagszervezetekmuködése:..............
b/ Kommunikációs kiadások:

(posta, telefon,  fax stb.)
c/ Bérleti di'j:
d/ Közüzemi díjak:
e/ Beruházás, mégpedig:
f/ Személyi kiadások (részletezve):

.... fő főfoglalkozású
alkalmazott bére
....  fő mellékfoglalkozású
alkalmazott bére

g/ járulékok:
Egyéb,  mégpedig:

Igényelt működési támogatás
összesen:
amely a várható kiadások .............   %-a

12. A szervezet összes
támogatási  igénye  ( 10+ 11 ):               .............. eFt

A szervezet  1996. évi tevékenységi és költségvetési ter-
véról,     állami    költségvetési    támogatási     igényéréíl     a
................   (testület,  közgyűlés)  .....................- n

megtartott  összejövetelén  döntött.  Tudomásul  veszem  a
támogatási  összeg  ellenőrzését  az  Állami  Számvevőszék
részéról.

C salolandó mellékletek :
1.   Érvényes  bírósági bejegyzés
2.   Bakszámlaszerződés
3.   Az előző éi rendszeres  tevékenység

és az egyedi programok felsorolása (max.  3  oldal)
4.   Nyilatkozat a köztartozások teljesítéséről
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Ilyen  hideg  tél  még  soha  nem  volt.
Ahogy  leesett  a  hó,  a  februári  szél  a
szemünkbe fújta.  A dogdiákok mégis
vígan  sétáltak  a  kutyaiskolába.  Köz-
tük Csutak, a fekete pulikölyök és ba-
rátai:   Pöttyös,  a  dalmata  és  Artúr,  a
német dog.

Nagy  nap  volt  a mai,  a félévi  bizo-
nyi'tvány kiosztásának napja.  Becsen-

getés után Uszkár tani'tó néni  át is ad-
ta  mindenkinek   a  bizonyi`tványt.   Iz-

gatottan várták az eredményt a kutya-
kölykök,  csak  Herceg,  a  skót juhász
majszolta  nyugodtan  csont  uzsonná-

ját.  Igen,  nyugodtan,  mivel  ő  volt  az
osztály legjobb tanulója.

Csutak  remegve,  de  reménykedve
nyitotta ki könyvecskéjét. Csodálkoz-
va  és  csalódottan  azt  látta  azonban,
hogy  ugatásból   megbukott.  Mit  fog
mondani  a szüleinek...?

Tanítás  után  barátai  hiába  vigasz-
talták.    Csak   nyüszített   keservesen.
Hiszen  birkaterelő  édesapja  azt,i'gér-
te:  „Ha jó  lesz  a  bizonyi'tványod,  el-

viszlek    magammal    dolgozni."    Igy
azonban  nem  viszi  magával.  Hazafe-
lé, lógó orral el is határozta, hogy ma
még nem  mutatja meg...  Szülei  szere-
tettel  fogadták, mint mindig, és türel-
mesen  várták,  hogy  elújságolja  a fél-
évi  eredményt,  de  ő  úgy  viselkedett,
mintha  mi  sem  történt  volna.  Végül
anyja megkérdezte:

-   Kis   Csutakom,   milyen   a  bizo-

nyi'tv,ányod?
-A, anyukám, még nem kaptuk ki,

mert   nem   volt   meg   a   tanári   ülés.
Majd  holnap.  Képzeld,  anyuci,  Artúr
meg ,fog bukni  ugatásból...

-Es  a tiéd hogy  sikerült?
-Hááát ..., elég jól,  vagyis  remélem

-füllentette Csutak.
-   Jó,   akkor   majd  jöhetsz   velem

dolgozni.   Meglátod,   milyen  jól   fo-

gunk szórakozni - mondta az apja.
Másnap   reggel    a   három   jóbarát

szomorúan  ballagott  a  suliba.  Csutak
]'8|SÉznó]i:azudtamaszüieimnek...
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- Hát az nagy baj
- szólt a német dog.

Ezen  a  napon  ne~
hezen   teltek   el    az
órák.  Tanítás  végén
Uszkár néni Csutak-
hoz  fordult:

-Csutak! Hívd fel

a szüleidet még  ma!
Csak    egy     nagyon
buta     kutya     bukik
meg  ugatásból.

-  Igen,  tani'tó  né-

ni...

Hazafelé      barátai
segíteni  akartak  raj-
ta.   Herceg   odaadta
neki  a  saját  ellenőr-
zőjét.  Nagy  örömöt
szi'nlelve      viharzott
haza a pulikölyök:

- Apu ! Apu ! Kitű-

nő lettem!
-   Ez   nem   lehet

igaz!  Az én kis Csu-
takom!...     Hallottad

ezt,  apjuk?!  -kiáltott fel  anyja.
- Igen.  Akkor máris jössz dolgozni

velem !
-  A  tani'tó  néni   szeretne  beszélni

anyuval  -  szólt  még  szorongva  Csu-
tak.

-Jó.  Mi`g odalesztek,  elmegyek,  és

beszélek  vele.

Úgy  is  történt.  Aztán  az  iskolában
anyukája döbbenten  hallgatta:

-A fia megbukott ugatásból.
- Na,  de  kérem,  ez  valami  félreér-

tés  lehet!  Az én  fiam jeles  tanuló!
-Ez nem igaz. A fia hazudott. Néz-

zük  meg  a bizonyítványát!...

Csodálkozva látták,  hogy az a Her-
cegé.

-   Nem   is   tudom,   hogy   tehetett
ilyet, de biztos  megkapja a magáét...!
-  fogadkozott   szégyenében   harago-
san Csutak anyukája.

Este hazaérve az apuka megkérdez-
te:

-Mit mondott a tanító  néni?
-Nem  fogod  elhinni,  mit  csinált  a

fiunk.   Hazudott.   Nekünk,   a   szülei-
nek. Nem szégyelled magad?! -mor-
dult  Csutakra.  -  Te  megbuktál  uga-
tásból!  Miért hazudtál  nekünk?

-  Apúúú,  én  azért  hazudtam,  mert
nagyon  szerettem  volna  elmenni  ve-
led  dolgozni.  Ha  tudod  az  igazságot,
nem     viszel     magaddal.     Ugatásból
azért buktam meg, mert nem akartam
megugatni  egy  kiscicát.

-Tudod,  milyen  fájdalmat okoztál

nekünk?
-  Szeretlek  benneteket.  Sajnálom,

ami  történt,  és  szeretném jóvátenni.
-  Bi'zunk  benned.  De  mától  fogva

két  hónapig  délutánonként  nem  me-
hetsz  sehová,  hanem  gyakorolni  fo-

god  itthon  az ugatást.
-18en...

Év  végére  a kis  Csutakból  osztály-
első lett. Amikor felnőtt, ő lett a pulik
minisztere,  mert ő tudott a  leáobban
ugatni.

Farkas Erzsébet
Általános lskola VIII/b, Egyek
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VÉR  FOLYT AZ  ÓRIÁS  KARALÁBÉ  MIATT TÓSZEGEN
Az  újságokban  nemrégen  bemuta-

tott  12  kilogrammos  szolnoki  karalá-
bét megirigyelve  Kállai Zoltán elha-
tározta`  nem  engedi,  hogy  Tószeg  le-

maradjon Szolnoktól . Igy történt, hogy
az általa termesztett karalábé elérte a
12,7kg-ot.

Büszkén     mutogatta,     védte,     óvta,
fényképeztette   rekordját,   amikor   egy
óvatlan pillanatban a ház végénél letet-
te.  Nem  vette észre, hogy ott ólálkodik
bakkecskéje, amely szintén megcsodál-
ta   a   természet   eme   remek   eledelét.
Sajnos,   túlságosan   közelról.   Szegény
Zoli,  meglátva  gyönyörűsége  romjait,
maga is  romokban hevert, összetört.

Mikor magához tért,  éktelen  haragra
gerjedt a ronda, szakállas karalábégyil-
kos miatt. A fájdalom és a bosszú ször-
nyű  tettre  sarkallta.  Nem  is  habozott
sokat.

A nagy konyhakés megtette a magá-
ét,  hamar két darabban  találta magát a
kecske.

Késíbb   a   rotyogó   bogrács   mellett
baráti körben Zoli megkönnyezte a ka-
ralábét meg a kecskét is.

Az eset szemtanúja:

Gönczi Lajos

r-3€---------------
MEGRENDELŐ
Megrendelem az LD című roma lapot

:         ...... példányban, az alábbi címre:

Megrendelő  neve:    ....................

1        címe:    ..............................

[

[

1

Előfizetési díj egy évre: 222 Ft,
fél évre:  111 Ft

1         A megrendelőlapot  és  az előfizetés  di`ját a szerkesz-i
i     tőség  címére  kell  eljuttatni:                                                              i
i                          5000 Szolnok, Szapáry út l9.                          i
i             Telefoii/fax:  56/420-110, telefon: 60/387-293             i

2ó

EIÓTizethetőrózsaszínű
postai utalványon.

Megrendelőink közjött
aÉ#TE%ffs

vásárlási utalványokat
sorsolunk ki!

1

1

1

[

1

1

1

1J

RÁCKEyEl,
GYORSLAKOHAZAK

A betonyp rendszerű házak
- bárhol felépíthetok - 40-60-80 m2[es  vagy

egyedi méretekben készülnek.
Szerkezeti irányárak: 1,3-2,0 millió Ft+ÁFA

Bemutatótelep:
ARCHITEKTÚRA -GYORSLAKÓHÁZ Kft.

2300 Ráckeve, Eötvös u. 67.
Telefon: 06 (24) 385-289

Nyitva:
9-12  és 14-17 óráig,

szombaton:  9-12 óráig.

Kérjen részletes ,
ingyenes táj ékoztatót

telef onon vagy levélben .1
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Február 16.

(péntek)
Miskolc                            ok.

Február 17. (szombat)
Aszód                         oák.
Debrecen                    av.
Eger                               av.
Hajdúszoboszló        ok.
Kecskemét         ok+kjv.
Kiskunlacháza        oák.
Mezőberény            oák.
Miskolc                           av.

Mohács                     oák.
Pécs                     ok+av.
Sárbogárd                oák.
Siófok-Kiliti                     av.

Szerencs                 oák.
Tu ra                               av.

Február 18. (vasárnap)
Böhönye                   oák.
Debrecen                    av.
Dunaújváros               av.
Eger                               av.
Hajdúszoboszló        ok.
Heves     oák+av+mgv.
Hódmezővásárhely av.
J ásza p áti                    av.
Jászladány              oák.
Kaposvár                    ok.
Kecskemét              oák.
Kunszentmiklós     oák.
Miskolc                           av.

Mórahalom               oák.
Nyíregyháza               av.
Pécs                   oák+av.
Siófok-Kiliti                      av.

Szolnok                        av.
Tiszakécske            oák.
Vác                             oák.
Zagyvarékas          oák.
Zalaegerszeg            av.

Február 19.  (hétfő)
Szil                                         Ok.

Február 20. (kedd)
Bódvaszilas             oák.
Eger                                   Ok.

Fertőszentmiklós   oák.

Február 21.  (szerda)
Eger                                   Ok.

Jánoshalma            oák.
Miskolc                        osk.

F}udabánya              oák.

Február 22. (csütörtök)
Eger                                  Ok.

Ragály                        Oák.

Február 23. (péntek)
Dévaványa                oá.
Miskolc                            ok.

Február 24. (szombat)
Debrecen                    av.
Eger                               av.
Hajdúszoboszló        ok.
lsaszeg                     oák.
Jászárokszállás     oák.
Kapuvár                      oá.
Kecskemét         ok+kjv.
Mezőberény   av+mgv.
Miskolc                           av.
Siófok-Kiliti                     av.

P écs                     o k+av.
Tu ra                               av.

Február 25. (vasárnap)
Balassagyarmat       av.
Békés-
szentandrás            oák.
Bodrogkeresztúr      ok.
Csongrád                   av.
Csorna                        av.
Debrecen                   av.
Eger                              av.
Hajdúszoboszló        ok.
Hódmezővásárhelyav.
Jászkisér                 oák.
Kaposvár        av+hkáv.
Kecskemét         üv+kjv.
Miskolc                           av.

Nagyatád                    ok.
Nagykáta                 oák.
N y i're gyh áza               av.
P ásztó                        av.
P écs                  oá k+av.
Romhány                 oák.
Siófok-Kil iti                     av.

Szolnok                         av.
Tápió-
szentmár[on            oák.
Zalaegerszeg            av.

Február 27. (kedd)
Eger                                 Ok.

Kapuvár                       oá.
Pincehely                  oák.

Február 28. (szerda)
Eger                                 Ok.

Miskolc                        osk.

Örkény                      oák.

Február 29. (csütör[ök)
Eger                                  Ok.

Pécs                                r'

Március  1.  (péntek)
Hódmező-
vásárhely
Miskolc

Ózd
Pécs
Tornyíszentmiklós

Március 2. (szombat)
Abony                           Oá.
Békéscsaba           oák.
Debrecen                    av.
Dömsöd                    oák.
Eger                               av.
Hajdúszoboszló       ok.
Kecskemét              oák.
Komló                  oák+av.
Magyarnándor       oák.
M iskolc                            av.

Ózd                                ok.
Pécs               oák+r+av.
Siófok-Kiliti                     av.

Tura                               av.

Március 3. (vasárnap)
Bonyhád                   oák.
Csongrád                 oák.
Debrecen                    av.
Eger                               av.
Hajdúszoboszló        ok.
Harta                          oák.
Hódmező-
vásárhely                    av.
Jászapáti                 oák.
Kaposvár    ok+oá+kjv.
Kecskemét         üv+kjv.
Kiskun-

halas           oák+kv+av.
Kistelek                      oák.
Lajosmízse       oák+av.
Miskolc                           av.

Nagykőrös               oák.
N y íregyh áza              av.
Pápa                           av.
P écs                  o k+ r+av.
Siófók-Kiliti                     av.

Szarvas                    oák.
Szentes                      oá.
Szolnok                        av.
Ti szakécs ke              av.
Törökszentmiklós     av.
Zalaegerszeg            av.

Március4.(hétfo|
Nyi'regyháza            oák.
Putnok                       oák.
Szikszó                      oák.

Március 5.  (kedd)
Cegléd
Eger
Nagyecsed
Nagykanizsa
Sajókaza

Március 6. (szerda)
Eg
Miskolc

Polgár                         Oák
Sárospatak
Tab
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Tömörkény              oák.
Tura                            oák.

Március 7. (csütörtök)
Eger                                  Ok.

Encs                           oák.
Ónod                          oák.
Vésztő                      o ák.

Március 8. (péntek)
Miskolc                            ok.

Pusztamérges       oák.
Sásd                         oák.

Március 9.  (szombat)
Balatonendrőd          ok.
Bátaszék                 oák.
Csákvár                   oák.
Debrecen                    av.
Eger                              av.
Hajdúszoboszló       ok.
Jászberény             oák.
Kadarkút                      ok.
Kecskemét         ok+kjv.
Miskolc                           av.

Pécs                     o k+ av.
Polgárdi                       Oák.

Siófok-Ki liti                      av.

Tu ra                               av.

Március  10. (vasárnap)
Balassagyarmat       av.
Békés-
szentandrás
Debrecen
Dombóvár
Dunaújváros
Eger
Gödöllő

Gyomaendrőd
Hajdúszoboszló

Hódmező-
vásárhely                    av.
lzsák                           oák.
Jászárokszállás       av.
Kecskemét         üv+kjv.
Kiskunfélegy-
háza                          oák.
Miskolc                            av.

Mesztegnyő            oák.
Nagykőrös                  av.

Nyíregyháza              av.
Ocsöd                        oák.
Pásztó                      oák.
Pécs                   oák+av.
S iófok-Kiliti                     av.

Szentes                    oák.
Szolnok                        av.

E;smz#ás              :íí:
Zalaegerszeg            av.

Március  12,  (kedd)
Eger                                  Ok.

Gönc                           oák.
Zalaegerszeg         oák.

Március  13.  (szerda)
Csorna                      oák.
Eger                                   Ok.

Mezőcsát                 oák.
Miskolc                         osk.

Március  14.

(csütörtök)
Eger                                  Ok.

Komádi  oá.

Március  15.  (péntek)
Hajdúszoboszló        üv.
Hódmező-
vásárhely                 oák.
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