


Felhívás
A „Lungo Di.om" nagyari alapszer-

vezete felhívással  foi.dul  a cigány ön-
kományzatokhoz,  civil   szeivezetek-
hez    és    alapítványokhoz`    hogy    az
1999. mái.cius 7.-én bekövetkezett ái.-
vízkatasztrófa  sújtott,  Nagyai.i  Roma
Kisebbség  megsegítését,  támogatását
kéri  a  cigányságot ért  kái.ok  enyhíté-
sére,  a  lakásfelújításokhoz  szükséges
anya`gi  hozzájámlásra,   a  nehéz  élet-
körülmények j.avítására.  34 i.oma csa-
lád  lett  kitelepítve  a  kataszti.ófa  súj-
tott teiiiletrol, ennek 60%-a gyemek.
Több  mint  15  lakás  szorul  felújításra
vagy  újjáépítésre.  A  házak  lakhatat-
lanná   váltak,    tőbbségük   életveszé-
lyes,   így   több   család   hajléktalanná
vált.   Az   adományokat   a   következő
számlaszámra vái.juk:

67800120-13001111
Lungo Drom"

Tarpa és Vidéke
Takarékszövetkezet, KISAR

Címlapon:  Csabai lstván felvétele

A nem kért kéz.iratokat nem őrizz.ük
meg és nem kiildjilk vissz;a.
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Oláh  Mara  festőművésznő  az  árvíz-
károsultak  megsegítésére  festményeket
és önéletrajzi  regényét ajánlja fel  kész-

pénzért, vagy élelmiszerért.

Érdeklődni  az alábbi  címen  lchet:

Oláh Mara
6115 Városföld,111. ker. 48.

Telefon: 06-76/474-909.

Hamza  Miska  (1845-1916)
Hamza   Miska,   nagyváradi   első

zenekarvezető,      1845-ben     Oroson,
Szabolcs  megyében  született.  Fia  az
Öreg  Hamza  Miskának,  ki  az  50-es
években  a  Boka  Károly  debreceni
bandájának    volt    híres    k]arinétosa.
Klarinétszólóiról  annak idején ismer-
ték  az egész országban.

Hamza  Miska  rendkívüli  zenei  te-
hetségét  12  éves  korában  fedezte  fel
az  50-es  években  az  ismert  magyar
nábob,  Csernovics  Péteb  a  szalárdi,
Bihar megyei Dárius. Az ő pártfogá-
sa  mellett  eléb;bb  szalárdi  udvari  prí-
más  lett,  mert  Csemovics  Péter  úgy
élt   szalárdi   kastélyában,   mint   egy
igazi   kiskirály.   Hamzát   17-18   éves
korában e szavakkal küldte el  Debre-
cenbe:

-No, fiam, Miska!  Eredj most már
Debrecenbe   és   mutasd   meg,   hogy
minden   patikánál   jobban   meggy(')-`

gyítja  a  búbánatot  a  te  hegedűd  bű-
vÖs  hangja.

Így    került    Hamza    Debrecenbe
1868-ban, ahol  Balázs Kálmán ban-
dájának lett a segédprímása.  A hege-
dűjéről  már akkor meséket beszéltek
a  Debrecenbe  átránd.ult  nagyváradi-
ak.  Úgyszólván közkívánságra csalo-

gatta  aztán  át  Nagyváradra  Bölönyi
József,  a kolozsvári  színház későbbi
intcndása.   Tisza   Kálmánnak   lcg-
kedvesebb  udvari  zenésze  lctt,  csalá-
di   ünnepekre   is   mindig   kihívták   a

geszti  kastélyba.  Valahányszor  pedig
Tisza Kálmán bejött Nagyváradra, az
öreg   Hamzát  rögtön   hívatták,   mert
nélküle  nem  érezte  jól   magát  -\/-ára-
don.  Nem  tudta úgy  senki  elhúzni  az
ő kedvenc  nótáját:

Vékony  desz.ka  kerítés
Jaj  de  karcsú  teremíés

és  a választási  nótáját:

Olyan kell minékünk
K,i  megáll  a _{fi!Páp
Eljen Tisz;a Kálmán!
Ezek  voltak  Tisza  Kálmán  nótái.

Ezeket  sírta  Hamza  hegedűje,  vala-
hányszor Tisza,  Váradon  volt.

1880-ban   körútra   indult  Oroszor-
szágba,   ahol  játszott  11.   Sándor  cár
előtt   is,   nagy   tetszéssel.   Itt   vcle   is
megtörtént, hogy  az cgyik  udvari es-
tély  alkalmával   -  mclyen   a  minden
oroszok cárja is jelen  volt -  mielőtt a
hangversenyterembe  lépett volna ze-
nekara,   megvizsgálták    a   nagy-   és
kisbőgőt, hogy  niiKs-e  benne  bomba
elrejtvc.   Szentpétcrvárról   Hamzáék
Moszkvába,    Ogyesszába,    Varsóba,
innen  pedig  Krakkóba mentek  hang-
versenyezni,  mindenütt nagy  tetszés-
sel   és   sikerrel.    Krakkóbó]    Bécsbe
ment,  ahonnan  egy  fél  évi  tartózko-
dás  után  Budapestre jött és ott töltött
cgy  farsangot.

De        Hamza       visszakívánkozott
Nagyváradra,   ahonnan   csak   nyárra
távozott   el   Borszékre   és   Herkulcs-
fürdéb;bc,  ahol  már  alig  várták  a  für-
dővendégek.   A  jól   megtcmett   ci-

gánypn'más többször játszott hadgya-
korlatok   alkalmával   királyunk  clőtt.
Először  1883-ban,  Szegedcn,  amikor
az  új  középületek  felavatási  ünnepét
tartották.    Majd    1884-ben    az   aradi
hadgyakorlatokon  újra.  Azután  vala-
mennyi  tiszántúli  és  crdélyi  királyfo-

gadtatásnál   ott   volt    l889-ig,   így   a
"gyváradi  és  kolozsvári  királyláto-

gatáson  is.  Hamza  rendes  udvari  ze-
nész  lett,  Schlauch  nagyváradi  bíbo-
ros   püspök   valamennyi   cbédjén   és
estélyén  ott  muzsikált.  Agliardi  pá-

pai  nuncius  is jól  mulatott  muzsikája
mellett,    aki    akkor   hallott   életében
először cigányzenét.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Farkas Oszkár

Szakítóbróba
Kicsomagolsz.,   becsomagolsz..

Egymásra   dobált   érvek,   ellenérvek:   oda-vissz.a.

Üres   vállfák.
Me7`.ítelenséged   rcigyog.

Közeledben,  közelemben
elhallga{oft   sz.avak.

Min[   éber   vadé   paráz.slik   sz.emed..

sosem  vágjuk  ki   magunka{   e   bo-zútosból!
Lényecl   úgy   köz,eli't,   mint   légüres   {érben

elej{ett   tollpihe.

Viss7~afoj{om   lélegzetem.

Kil)uggyan   számon  édes   lehele[ed:
egész.  arcocldal   nevetsz.

Hóval az út eltorlaszolva
Arcod..   -   királyi   i)alást.

E-L.i,.{s{   sz.akállad   arannyal   áíförí   virág.

O{thonod,   a-<,t   az  egys~<.oba-konyhás  féltelkes

Íemi)lomo{,  már   bontja   a   sz.él.

Bi[ang   i(Iő   ei.  apa   és   hi{vány   az.  is

ki   benne   él!

Memybe   mení   iít  vele{ek

a   i)iac,   a   bo!{   a   hen{es;

s-zíikcid  a  hó   bever{   ablakai{ok

örökké   nyi{o{{   sz.emeibe.

Anyám,  varrjacl  áldoz,ó  ingem

gyűszűd  lobbanjon  az  égre,
fejedet  fordí{sd  felém:
i)ártfogolj   sz.emeddel.
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Lakatos  Menyhértet a  Magyar Köztársaság  Babérkoszorújával  tüntefték  ki  március  15-e  alkalmábóI

Lakatos Menyhért -az Író cigány

Kitüntetései:   Munka  Erdemrend  aranyfokozata,
József  Attila-díj,   Magyar  KÖztársaság

Csillagrendje,   Magyar  KÖztársaság
Babérkoszorúja-díj.

Könyvei:   FÜstös   képek,   Akik   élni   akartak,
Csandra  szekere,  Angárka  és  Busladarfi,  Az
Öreg  fazék  titka,   Piramisok  ivadékai,   Hosszú

éjszakák  meséL   Drámák:   Akik  élni   akartak,  Átok
és  szerelem   (film),

Lakatos      Menyliért      fonákjára
t`oi.dítja    a    szt')t    és    azt    mondja
magárt')1,   Iit)gy    íi`t')   cigány.   e7.zcl

láza(1{'t     élet     fen     a     sz,avaknak.

Nem  a  cigány  íróval  vzm  gondja,
hanem  a  mögötte  orvul  megbi'ivó
szándékkal.   amely   c`inikus  jelző-
ként   fintorog.

Mint   ahogyan    z`zt    tette    eg.yik

„jele`s"   írt')nk   azon   az  összejöve-
telen,  ahol  Lakatos  Menyhértet  a
Magyz`r   Írósz,övetség   tagjává   vá-
lasztt)ttak.   A   megjegyzés   ho7.zá-
vetőlegesen   emígyen    sr.t'tlt:    sza-
baduljiink   meg-ettől    ziz   cgy   ci-

gány   í].{'tt('tl   „lőjük   ki   i\   H()Idi.a"!
És  monclta  ezt  egy  olym  ember,
aki   íi.ásaiban  jellemeket.   km.akte-

reket  foimál,  s  közben  elfelejtke-
zik    ``aját    z\i.cái`(')1.

Lakatos  Menyhértnek  sok  „kö-

pést"    kellett    letörölnie    az    €`i.i`á-
ról.   s   ez   az   arc   olyml   lett,   mint

a        grárit        -        kikezdlictetlen.
Hosszú   vt)1t   az   i'it   Vés7.tőtől   Bu-

dapestig  de  eljutott,   meii  t!ac.t)1ni

tudott   az   idő   „szeleivel",   gei.in-
cét     nem     tudta     meghz`jlít€`ni     a

zsamokság.   a   gőg.   a   pökhendi-
ség,   az  önjelölt   felsőbbrendűség.
Állta   a   c.inizmus   p()fonjait`   mert
küldetése   volt.
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Ezüstfejű   öi.eg    cigányok    ti`ní-
tották   bölcsességrc   és   embei.ség-
i.e.   Hányszor,   de   háiiyszt>r  gi'iz()lt

Óvig   a    meg€`1ázt€`tás   sai.ába!    Di-

dergő    és    vacog(')    álmait,    .szere-
lLliii.e    éhes    lányok    mclegítették
fel.

Ez   az   időszik   volt   a   felisme-
i.és,   a   tanulás   évei.   A  gimnáz.iu-

mi   ingázás  és  a  szellemi   gyötőr-
tetés   kéilt]dájí'\bíiii,   "ip.   miiit   "ip
i`  tu(ltára  adták,  hogy  ő  csak  eg}.'

„büdös   cigány' ....    Mckkora   lelki
erő  kellett  ahhoz,  hogy  az  embi`r
ne   \.'áljon   „indiai   ámokl`utó\/.á"  -

aki   mindenkibe   kést   máii...

Lakatt)s  Menyhért  csi`k  egyszei.
ütöu`  és  "ijdnem  az  életébe  ke-
i.ült.     01yan     sistergő     gyűlölettel

alázták    meg`    amelyet    csak    kt')-
más  állapotban   lévő  tiidt)tt  volm
elllézni.

A   Fü`stös   képek   a   magyar   ii.o-
dalom         t)lyan         gyöngyszeme`
íimely    hozzávetőlegesen    30    or-
szágban  jelent  meg.   A  mpokb€m
az    USA-ban     is    jelezték.    ht)gy
kérik   a   foi.dítás  jt)gát...

A  Fl.istös  képek  ma   is  aktuális,
mei.t  olyan   töiiénelmi   hitelesség-

gel   bír,   zimely   szinte   dokumen-
tum   hitelességgel    tárja   elénk   a

i`igán}..ok   életét.   Eli`mi`ntális   i`i.ő-

vel`   drámai    I`eszültséggel   jeleníti

meg    a   romák    mindciimpi    küz.-

clelmét:    az   éliséggel`   a   szc`gény-

séggel,     a     hi(leggcl`     :iz.     embei.i

gyi`ílölettel`    még    egymás    köí.Ótt
is,   mci.t   i`z  éltben   mai.ii(1ásért   vi`-

1(')    mindenmpi    harc`    a    gyiílölet

pestisét   tci.je`sztcttc.
Laki`tt)s   Men}Jhért   volt   a/.   i`lső

ol}..an   cigán,v   embcr,   aki   a   cigá-

nyokrt')l   íi.t:   íi   bel`ső   átélés   ei.i`jé-

vel`      síi.ás`sal,      könnyek      kózjött,

hisztéiikus      nevetéssel      tarkít\J.ii.

Jajgatva   sírt   és   nevetett   a   lélek.

de    a    párolgó    pörkölt    í7.e    l`elccl-

tctte   a   sz,envedést.

És   a   gyt,mor   után   a   szí\,,et`   a
lelket    is    jt`)l    kell    lakatiii,    még-

hozzá    mesével.    Az    öregember
mesélő  szavi`,  boti.zi  támaszkt>(l\Ja

elindult    a    mese    országi`itján.    A

hallgatt'>`ság tekintete  megtelt fény-

nyel      és      világítottz`k,      mint      a

szentjánosbogzii.ak.    Lihegve    kö-

vették    a    mese    i'itján    -    mei`t    a

mesében    a    győztes    mindig    el-
nyei.i   méltt')  jiitalmát  -.  az  embc-

ribb   élet   álma  feszegette   a  c`igí'r

nyok  kcblét`  mert  kiakai.t   tömi   a
börtönéből,    szabtidság    után    vá-

8yóclott.
Lakatos    Menyhért    a    megali'`-

z()tt    cigánycmbeiTől     íii.    {ikinck

minclig     van     aiinyi     belső    tai.ü`-

léka`   i`mely   átsegíti   a   k€itszti.t')I`á-

k()n      és      megőrzi      tisztességé[,

amelyet  cigány  törvények   ii.ányí-

tanak.    Bizt)ny   a   cigány   ember-

nek   is   wm   tisztessége   és   becsl`i-

lete.   de   nem   a   magyar   megfo-

galmazás`   hanem   saját   törvényei
szerint`   amely   ugyan   nem   írott,

„I.UNGO  DROM" 1999.    április
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de     mégis     kérlelhetetlenebb     az
íl.ottnál   is.

Lakatos      Menyhért      1966-ban
kezdett  publikálni   a  helyi   békési
lapokban.    1970-től    rendszeresen
közli  a  novelláit  a  Valóság  című
irodalmi   folyóirat.

1969-tól   '75-ig   a   Magyar   Tu-
dományos    Akadémia    Szocioló-

giai   csoportjában   tevékenykedik.
Különböző     tudományos     dolgo-
zatokat    készítenek    a    cigányok
életéről,    kultúrájáról,    nyelvéről,
hagyományairól    és    a    hiedelem
világáról.       Lakatos       Menyhért
konzultánsként   vesz   részt   ebben
a  munkában.

Írói    munkája    egyre    nagyobb
tért  hódít,  átlépi  a  határt  (a  szel-
lemnek   nem   kell   vízum),   1970~
ben   Londonban   megválasz,tják  a

Lakatos  Mcnyhért -a7. író i`igány

Cigány   Világszövetség   elnökhe-
lyettesévé.

1986-ban  egy  szűk  i.oma  értel-
miségi   csoporttal   megalakítja.  az
első  Cigány  Kulturális   Szövetsé-

get  és  az  első  roma  lapot:   a  Ro-
mano  Nyevipét.   Óriási  visszhan-

got  váltott  ki  az  első  roma  szó-
cső,  amelyet  a  cigányok  íiiak  ci-

gányokról.
Lakatos   Menyhért   ma   is   aktí-

van   részt   vesz   a   közéletben.   A
111.     kerületben      cigány      önkor-
mányzati   tag.   A  nagy   döntések-
nél   a  különböző  roma  szerveze-
tek    ma    is    kikérik    véleményét.
Kell,  szükség  van  a  bölcsességé-
re,   amely   lecsillapítja   az   ,,oda-
csapni"  akaró   ifjú   titán  öklét.

„Gyerekek,    üljünk    le,   és   be-
széljük  meg  a  dolgot."  És  a  be-
széd   egy    idő   után    új    ösvényt
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vág.     Lassan     életre     kelnek     az
öreg  cigányok,   lángra  lobbannak
a     tábortüzek,     szinte     érezzük,
hogy   csípi   a   szemünket   a   füst,
mert  Lakatos  Menyhért   úgy  tud
mesélni,     ahogy     ír.     Szabadon,
korlátok   nélkül   él   és   lélegzik   a
szó,    illatot   áraszt,    színeket   fest
és   sorsokat   rajzol   a   porba.   Ön-
tudatos   léptek    indulnak   el    sze-
rencsét   próbálni.

Lakatos   Menyhéi-t   maga   indult
el,    hogy    ösvényt    vágjon    oda,
ahová   még   cigány   ember   nem

jutott  el:   az  írás  birodalmába.   Ír-
datlan  erővel  töi.t  utat  a  maga  és
a  mi   számunkra.

Ma   már  kiszélesítettük   ezt   az
ösvényt,  akár  párosával   is  járha-
tunk  rajta,  de  ehhez  kellett  vala-
ki,    akinek    volt    bátorsága    útra
kelni.

PL{,li    ,ti\O`



I    I            I       1,               J         ,                [KICsl aiszciaa-
híres   krimijét.   a   Tíz   kicsi   in-
diánt.   Ezt   ötletdi'is   clmék   ké-
.sőbb  tíz   kic`si   négerként  emlc-

gették.     Inneii    már    c`sak    egy
merész     forclulat,     s     [í7.     kicsi
díszcigányról        cshctne        `szó,
amennyiben    „átmcneti"    meg~
oldásként     elf()gaclnák     a      ki-
sebbségek,   hogy   szavzizati  j.og
nélkül   kerüljenek   bc   képvise-
1őik  a  parlamentbe.   Fából  vas-
karika.

Eppen attól a jogtól  fosztanák
meg  a  kisebbségeket  -  közöt-
tük   a   cigányokat   -   amelynek
megvzilósításáéi.t,        kivívásáért
folyik  a  küzdelem.  Bár  a  nem-
zeti   és   etnikai   kisebbségekről
Lszóló   töi.vény   20   parzigrafusá-
nak   clső   bekezclése   kimondja:

„A    kisebbségeknek    -    külön
törvényben  meghatározott  mó~
don   -   jogiik   van   az   ország-

gyi`ílési  képviseletre".  Ez  azon-
ban  mind  a  mai  "pig  késik.  A
törvény    megszületésc    Óta    al-
kotmányséi.tést   követ  el   a   iiiíi-

gyzii.  pzirlament.

vényt   csűrő-c``savziró`   de   a    lé-
nyegct   megkcrülő   fogzilma7.ás
mellett.         A         Népszaba(lság
1999.   április    13-z`i,   keddi    lzip-

számában,  a  kisebbségek  nem
adják   könnycn   a   szzivzizati  jo-

guk{it    cím    alatt    a    következő
olvasható:   „A   kisebbségek   át-
meneti   megoldásként   elfogz`d-
hatónak    tartják,    hogy    szava-
zati  jog  nélkül   vegyenek  részt
a   töi-vényhozásban."   No`s   így
ülne  be  -  mondjuk  -  tíz  kicsi

ó

clíszcigány     a     pz`rlamentbe,     s
hallg{`thatna,    amikor    szava7_ni
kell   fontos,  éppen  a   kisebbsé-

gekct   érintő   kéi.cléseki.ől.   Vál-
1alható-e  ez,  akárcsak   z`itmene-
tileg   is?   És  egyáltalán   ki  döii-
ti   el,   hogy   mc(lclig   tíii-tam   ez
az   átmenet?   Most   zizt   moncl-

ják`   az   a   mézesmadzag,   hogy
a   következő   vála`sztásokig.   Ki
ad  erre   garanciát?   Pártok,   or-
szággyi`ílés,          í`lkotmáiiyjogá-
szok,   mely   l`Órum?   Bár  az   in-
formációból    kitűnik,    hogy    a

görög   és   a   német   kisebbség
elnöke    Óvato`san    fogalimzott,
egyedlil    Farkas    lilóríán,    {Lz
Országos  Cigány  Önkormány-
zat   elnöke   kifogásolta   a   sza-
vazat    nélküli    képviselet    ötle~
tét.

Ez  a  megoldá.`  nem`  hogy  öt-
Ietnek.  dc  viccnek  is  ros`sz.  Az
információban   áltziláno`sságban
fogalmizmk,  amikor azt hmg-
si'ilyozzák,    hogy    az    átmcneti
mcgoldást  elfoga(lhatónak  tai.t-

ják a kisebbségck.  Tessék  meg-
mondzmi    nekcm:    mit   értenek
kisebbségen?  Hzi  csak  a  Limgo
Di.om     Vz'ila,sztási     Szövetséget
tckintcm,  s  vcszcm  alapiil.  ak-
kor   is   figyelembe   kcll   vciini,
hogy   zi   szövctségre   lépctt   ci-

gány    civil    s7.erve7.etek,    törté-
netesen  a  Phralipe  első`soi.ban  a
cigányság  oi.szággyi'ílési  képvi-
seletének   a   megoldásáért   \J.ál-
lalta    zi    szövetségct.    Hasonl(')-

képpeii   gonclolkozmik   más   ci-
vil  szervezetek  is.

a:é`:on:]..S:Tá°888yyűé,lés}isE:::
viselőket   „széleskörű   jogosít-
ványokkal   i.uháznák   fel".   Mi-

/

I`élc    szélesköri'í   jog()król    vm

szó`    amikor    szavazati    joggíil
ncni  i.enclelkcznének?  S  egyál-

talán   a  tíz   kicsi   tlíszeigányt   ki

vagy  kik`   s   milycii   mó(1on   vá-

Iasztanák   mcg   vagy   kül(lenék

be   a   parlamentbe?   Kaphé`tná-
nak    tiszteletclíjat,    költségeikct

megtéi-ítenék.    Valójában   mcg-
vcnnék  őket,   .szembc   állítanák
a   cigány`sággal.

Ez[  nem  lchet  és  nem  `szzibad
vállzllni.

szer      kidolgozása,      amclynek
nyomán   csorbítz`tlan(!)   jogok-
kzil   kerülnének   a   parlamentbc
kisebbségi,      közötti.ik      cigány

oi.szággyi'ílési    képvíselők.    Jól
tuclják   ezt   az   illetékesek.   Szc-
rintem    nem    a    jogalkotókon`
az    íilkotmányjogá`szokon    mi'i-
lik,    hogy    valójában    clí`szeigá~

nyok       vz`gy       cgycnjogi'i       és
egycmrangi'i   képviselők   legye-
nck   a   parlamentben.   Egyclőre
úgy   ti`Ínik.   egyik   pártmk   sem
érdeke.    hogy     „megzavarják"
körcikct,   a   kiscbbségck   felbo~

i.íts:'ik   a   papíi-Í`oi.mákiit.   aiiiikor

mcg   kell   nyomni   zi   szavazási

gombokzit.    Ehelyett    inkább   -
ki    tii(lja    mcclclig?    -    vállalják

az   zilkotmányos   miilasztás   tcr-

heit.   Ugy   scm   lesz   kövctkez-
ménye.   Nekünk   zmnál   inkább
lenne`     ha     bármilyen     mó(lon

tíz   kicsi   díszcigányt   ültetnénk

be   bábiinak   a   parlamentbe.
Díszcigányokra nincs  szüksé-

gük  a  cigányoknak!
Farkas Kálmán

„LUNGO  DROM" 1999.    április



„Célunk, hogy Kisköre szeuemi központtá vűljon"

Közösségi Ház Kiskörén
t'\    kisk(.)i.ci    i`igí'in}'    kiscbhégi    ön-

koi-m'`ny7.:ii     az     Aiitom')mi:i     ^l:`i)it-

váii}.'t{'tl    7`1     millit't    I`orii`t    iámogi`{á`-

hin  részl`st.ih`  K(.)./.ö``ségi   Há7.íik  léti.i`-

ho';.ásii    i`élji``hól`    mi`l}`iii`k    ki`i.i`télui

kül(..)nböző      kiilturális     és     g:\7_(lasí'`gi

pi.t>gr:`moki`t    kí\.:'`iimik    mi`g\,.i`lt'tsít;i-
iii.      Ei.i.ől      i;`i-totti`k      sajtt')tí.`jékor.t;`tt')t

19LJ9.   i'`pi.ilis   9-én   í`   kiskóri`i   Polgái.-

nii`sti`ri   Hi\J;`tí`lb:in.   Szén  Jó7.Lsef  pol-

gái.mi`ster    ígéi`i`tet    tcit    iii.i`:``    Iiog}'    a
Köz,(.)sségi   Hí'`z   miík(.)(ltctéséhL`/.   niíi-

`imí'`lis  si`gítsé`gi`i  n.yi'ijtmí`k.   bíz\.'a  ;`

sikij`ri`si`g}'üttmiíköilc```bi`n.

Béres  Tib{}r  íiz  /\utont'tmi;`  A1:`pit-

\'áii}J   kc`p\..i``c`1i`tél%n   i`lmoiiiltii   hogy

í`  pí'`lyá/.iit  mi`gnyci.C`sc  után  most  \':'ir

íi  nehezclilt  fcl:`tl:`t   Kisk{.tr(`re.   his7.i`ii

i`   miíköil`i`.`té`s   im`*;i`sabb   kö\..ctclmé-

ii},.i`kkl`l  jái..   Ró\'iil   itlő  í`li`tt   ki`ll   siki`-

i.i`sen  \,.églicz  \'iiini  ii  pi.ogr:imot.   [-<`oii-

tosm`k   tai.tjíi`   hog},.   i`   r>;'`l}Jázt'tk   i.észé`-

i.ől     mig.y     Ó``.`zl`1`ogí'`st     tíip:`s7.tíilt.     jó

s7.:iki`mbc`i.ckkel.  iikik  ni`m  öni"igiik.

híiiii`m      :`      k(.tm\J.ék       I`i`li`mi`lki`tlését

s-/-(,lg:'lljí'lk.

Ij(')]C`     Mihi'`l.v     i\     „I_,iingt)     D].t)ii`..

Or``zágos   Cigí'Hi.\'    I'.;i`lek\.C`ilelmi    és

['olgári    Szö\,'L`[ség    |`lnt..tkhi`l}Jetti`sl`.

I``í`rkiis  I.`Ióriáii  |`1nók  jt'tkí\/'ámág{ii-

nak  tolim'ii`.solá``:`  uiáii.  i`i.i.(')1   bc.szélt,

liog.y  szl`rinte  ol.yan  pr()g"iiok  kL`l-

leiil`k`   mii`l}'|`k   \'onzák   ii   l`i;iti`lok:iL

Eiinek    megs7.cr\'i`z.ését    bátrm    biz-
7.í'`k   li`arkas   Antalrzi   í\   ki`k{'`i.i`i   i`i-

gány    kiscbb``égi    öiikormán};z:it   c`I-
ii(.)kéi.e`   ;`ki   több   ízbc`n   bizoiivította

már    i.átl`i.mct[ségét.    Ug},'    goriclolji`.

hog},.   :`   léti-i`j{.nJő   Kt..tz,t..t.`ségi    rl:'`zb;in

ki`,11      léri`hozni      i`zok:ii     íi/.     okt:``:.`si

progi.;`mok;it.    m`ii`l}..i`k    íi    h`iti.:'`n}'o``
h1`1\../.1`tiíi-omaésiiei`u`oiml.iimi1okí`t

``i`gítik.  Ehhc./.  i`  JiHigo  l)i-om..  i`mi-

l},.i`n  móilon  |`si`k  tii(I.  si`gítségi`t  l.og

n.\,.,',.jt,,ni.

I.`í`i`kiis       Aiiü`l       bc`számolt       í`ri.t'tl`

liog}..    i`éljiik    Kisk{-ti-i`    s7i`llcmi    köz,-

ponttí``   \.'i'ilási``i.ii   ii.áii}/.iil.   A   Kt..)z{.)ssé-

gi   lli'i/,iiiik  i\  küL`(i  "`.yiigi  (í'iiii()gíilí'i`
mL`lli`u`   i-é``/.bcn   (.)iil.L`nnti`rtómik   kL`ll

li`iinii`.    Mi'`i.   i.i`mll`lkcznek   szi'miít(')-

gépi`kkcl`   s'zi`kkú`it'í.|`tt   ii.otl;\i   ilolgo-
7.{`)kkal.   Oktiitási   és   g;i./.ilasí'`gi   prog-

i.aiiiokai   kí\Jáiiiiak   léti-ehozni`   ml`1y-

hez  két  iilpi.ogrim`  \'L`?,ető  vm  sl`gít-

ségük,.c.
8.  Kóté  l.i'la

Romakérdés a Tudomány Tükrében
1999.     im`ii-i`iiis    3l-én    a    Mi`g}'i`r

Tiiilttni:'\ii}Ít>s           Akí`iléiiii:i          tiitlt)-

máii}/.os  miiii kiitársí` i  siijt(')tájékozti`-

tt'tii   vázoltí`ik  ;izt  i`   \,.i.`7,oii}Jhig  újke-

1etű   i`gyt.iitmiíköilést   "ni`l}J   íi   kor-

im'`ii}í.  ;`  Ni`ii`zeti  és  Etniki`i  Kisebb-

ségi   Hiví\(iil   t`s  ii  i.t)nii`  önkt)i.i"'iiiy-
•zat  ki`-zdi`mú`n}Jczéséi.L`  jött  létre.  i`./.-

zí,l   í,  i.ú.lli,l.   l,og_v   a-`.   MT,\  -,,, (1o-

mán}..os   ti`kiiitél.\'é\Ji`1   -  :i  roi"`ügy

mi`llé   i'`llv;i  L`g}J   lio`sszútá\'ú   cseli`k-

\íési  i)rogi.ímiot  ilolgoz'/.on  ki.

S7,i'`sz  7joltán   a   Kisi`bbségi   Mű-
licl}J   vezl`tője   i`lmoiidt:i`   hog.y   im-

mái.on   két   é\'e   műköilik   íi   i`igány
tuilt)mán.yos     műhcl};.    Száikiekinté-

1}/.i`k    dolgoí,mik     külóiibózt~)    témi`-

k{.)rlxj`n:     kisebbségi    {.)nkomián}/.za-

tok   jogéi`.'én.vi`sítési`.    a    kisL`bbség
liclyi`  i\  i"\gyíit.  tái.sii(lí`l{tiiibí`n.  :\  i`i-

gáiiyság    éleiköi.t.ilmén}Jci.    t:''rsaila-
lmi   intúgi.í'`i`i(')ja`   í`iiymyi`1v   okt:itás

ii  kisi`bbségi  iskt)lákbiin.

Dr.   I)oncsc`v.   Toso   államtitkí'`i..   :i

Ncmz,cti  (`s   Etnikí`i   Kiscbt)ségi   Hi-

vatal  cliiökc  elmondtii`  hogy  í`  MTA

tcljcs  ti`kintél}'évi`l  a  r()miüg.v  mi`1-

lé      állt.      Fol}Jm`k      ii      párhii./.miios

egyezti`iések   ;`   koi.mány   C`s   |`igány
kiscbbségi   {.)nkoi.mán}J7.atok   köz{.)u.

liog.\'   nl`   ösziöiiós   móilon   miík{.>d-

jön,    h`iii`m    közép    és    hos.szi'it:'`\..i`i
csoim`gtci.\.'ekké``zl.iljcni`k`am`l}'|`k

minill`n   téi"`köi.i   I`clölL`liick.   A  víi-

1(')s    pi.oblémákat.    konki.ét   jí`\Jiislati

tci.\'  kö\..essi`  nc`mi`s{`k  a  tisz.i:`\n  látás

miíiti.  hml`m  i`z.éi.t`  hog}'  ni`  h:`1im\-

zt'ttl`ii`m`k   :i   goiiilok.   Tci.iiú`s?,i`ti`si`jn

iiiindl`z   a   i`igán}'   s/,i`ki`mbcri`k   bi`-
vonás:'`\'íil  töi.tc`njék.

S7jíirkii   L'`.szló  a  kisL`bhsé`!i   mií-
hi`l+y     igí`zg{itójii    vázoltíi`    hog.y    í`z

MTí`\    w    i`g.vetemck.    múzcumok.
szociolt')giisok`    nycl\.'é.szek    és    kü-

1öiibt..)-/.ő   kiit;i[ók   bc\Jom'`sá\.'L`1   koor-

tliiiál`ií'`k.    l`elilolgozzák    i`    bcái.amló

iiirorm€'iL`iók;it    C`s    tiiilomán\.'os    :il:`-

possí'`gg;`I  clemzik  és  éi.téki`Iik  :`zo-
kíll

Ké`t  é\Jc  i`1akiilt  mi`g  :i  iiiiíhi`l}Í  áiz-

7_;il   a  i`élk`l.  hogy   kiz:'`i.ja  íi  spomi~

neitást`  i-cndszci.|`zze  és  clcmcz7,c  a

i.{)n`a     {.tnkormáii}i.zatok      miík{.)ilési

stnikti'm'`.iíit`    e    mi`llett   clői.c\Jctítsc

;izoki`t   a   li`hi`tőségckct`   iimel}'|`ktől

jobb:iii`  háitc`kon.yL`bbi`n`   mt.ik{.)ilóké-

pi`si`bbi`n   rci`li7.álódnak   és   mi`gáll-
mk    a    sii.já[    l:'`biikoii.    Minile'/.ekc`t

g}'í`k(M.k`ti     tL`sztcknck     vessék     iilá`
hog}J    i`   vissziiiga/.olás    i`lálii`i7.liíissa

í`/.   i`1képzc`lések    g}i.íikoi.lathím    ví`ló

íilkalim`zási`it.

Sz.iirk:`     Lás7.ló     ml`gemlítetti`     ii7.

ii`.sz.imilái`iósll`hi`t{`íségi`kct.é`s.;.ót

i`jlctt   ;`   t:'ii.si`ilíil tii i   t.elzi'`i.k{')7.t;`t{'`sról.

Siimim.`z\.':`  i`lmoiiilhatom.  hogy  íi

Mag}..;ir      Tiiilomán}..os      Akí`(lémia

híme\Jé\'cl  és  rangjá\,';`1   a  i.onii`  l.ig}/.

mellé     állt     és     si`gít     t.i`1térképL`/T`i

miiidiizoki`t   :i  gondok{it.   pi.oblú`má-

k;`t.  ;imc`l.\'  mint  embi`i-ileg`  szociálil

`sm  és  kultui.i'ilisan  hii'`n.ypótl{')  meg-

{>lilásért   kiállt.

A  i-omák  mmL`s;`k  rci`i`i)ti`t,  hmem

kiválthí`t('t      g}'óg.ys/jcrt      is      kc`rni`k.

ami`.l.y   ke7_clhi`tővé`   sőt  g}Jógyíthí`tó-

\..á  tcszi  még  iú~r.  iikuttá  vált  ti`u.si`di`1iiii

és ci.köli`si  bctcgségckct  is.

Rác7. I.a.jos

nlcc   +1 `
1999.    április „I,UNGO  DROM"



„A cigányügyet a többi nemzeti
kisebbségtől külön kell kezelni"

A  Szolnoki  Kisebbségi  Jogvé-
dő   Egyesület,   a   Magyaroi.s7.ági
Ggányok     Önkomány7.ati     Éi.-
dekegyeztető       és       Képviseleti
Szerve7_etének      (CÉSZ)      Jász-
Nagykim-Szolnok  Megyci  Szer-
vezete.  valamint  a  Lungo  Drom
Országos   Cigány   Érclekvédelmi
és  Polgári  Szövetség  szei.vezésé-
ben   1999.  március  17-i  kez(lettel

Jász-Nagykun-Szolnok     megyé-
ben   térségi   szakmai   fórumokat
bonyolított  le.

1999.    március     17-én    Jászla-

dányban.    március   24-én    Kiin-
szentmártonban.   március   3l-én
Tiszaburán  és  április  7-én   Ken-
deresen  tartotta  meg  fóriimait.

A fórum  célja  mind jobban  el-
őkészíteni    a    Nemzetiségi    tör-
vény   átfogó   módosítását   mind-
azon    kisebbségi   önkormányza-
tok  segítségével, -képviselői  i`it-

ján. -akik  m`p  mint  nap  gyako-
rolják    az    önkományzatiságot.
valamint,  hogy  első  kézből  kap-
has`"nk  olyan  javaslatokat,  me-
1yeket  a  módosítás  során   figye~
lembe  kell  venni  ajogiilkotómk.
Mindehhez   azonban   elengedhe-
tetlenül     szükséges    volt.     hogy
egy  valós képet kaphasL"nk a ci-

gány   kisebbségi   önkormányza-
tok  mi`íködéséről.  Ez  z`  cél  vezé-
relte  a  fent  említett  három  szei--
vezetet,  hogy  fórumokon  megis-
merhessék  a felmerülő gondokat
és  szakmai  javaslatokat  Ílolgoz-
zanak  ki  az  illctékesek  felé.

A   rendelkezésünkre   álló    fel-
mérés jellegi'í  aclatokat,  informá-
ciókat    a    Szolnoki    Kisebbségi
Jogvédő  lroda  szakmai   munka-
csoportja  dolgozta  fel.

8

Minclen  egyes  téi-ségi  I`órumon

zi    l`ő    hangsi'ilyt    a    Nemzetiségi

töi.vény   IV.   fejezetéi.e   fektettük.

amely  a  kiscbbségi  önkormány-
zatokról  rendelkezík.

A  Szolnok  megyében  mi`íködő
34    cigány     kisebbségi     önkor-
mányzat    mi`íkö(lési    1`eltételcii.ől

az  alábbi  következtetéscket  von-

jl,k   le:
1./  A  települési  önkoi.mányza-

tok,  a  cigány  kisebbségi  önkor-
mányzatok   a   Nemzetiségi   tör-
vényt  csak  részben  ismerik.

2./  A  települési  önkormányza-
tok   a   20/1995.   (111.3.)   sz.   Kor-

mány  rendelet -amely  a kisebb-
ségi  önkományzatok  költségve-
tésének.    gazdálkodásának.    va-

gyonjuttatásának    egyes    kérdé-
seiről   rendelkezik  -,   csz`k   rész-
ben    tartják    be.    amit    bizonyít
t`zon  felmérés.  amely  a Tájékoz-
tató  melléklctét  is  képezi.

a./   Irodával   rendelkezik:   igen:

18.  csak  részben:   13,  nem:   3.

b./ Települési  önkoimányzattól
anyagi    támogatásban    részesül:
igen:    19,   nem:    15.

c./   Helyi   progi.ammal   rendel-
kezik:   igen:   29.  nem:   5.

d./       Információs      kapcsolata
van:   23.   nincs:    11.

e./  Tiszteletdíjbim  ré`szcsűlnek:

igen:    ]6,   nem:    18.

f./    Települési    Önkormányzat
bizottságaiba    delegáltak:     igen:
30.  nem:   4.

3./  A cigány  kisebbségi  önkor-
mányzatok    megválasztását    kö-
vetően,  a  megalakulás  után  ma-

gukra    lettek    hagyva.    Csak   az
előrelátó   települési   önkormány-
zat    nyújtott    segítséget    ahhoz,

hogy   mcgke7,dhessék   tevékcmy-
sé8ükct.

4./  A c`igány  kisebbségi  önkor-
mányzatok    int`ormációhiányban
szcnveclnck,   scm   szakmai,   sem

politikai    i'itmiitatást    működésű-
ket  illetően  nem,  vagy  csak  részÚ-

ben  kapmk.
5./  A c`igány  kisebbségi  önkor-

mányzatok    szakmai    felkészült-
sége nem  kielégítő.  Ncm  ismerik
a  Nemzetiségi   törvény  jog  adta
lehetőségeit`  így   nem   is  gyako-
rolják  azt.  Ha  a jog  adta  lehető-
séggel   élni    szeretnének,   akkor

„falakba"   ütköznek,   amit  nehe-
zen  küzdenek  le,  vagy  kezclemé-
nyezésüket  visszavonják.

6./    Valamennyi    térségi    f`óru-
mon  érezhető  volt  a  „valamitől
való"    I`élés.    Kérdésként    fogal-
mazódott   meg`   hogy   vajon   to-
vább  lehet-e fejle`szteni  a kisebb-
ségi  önkormányzatiságot.  avzigy
sem,  illetve  milyen  következmé-
nyei    lehetnek   a   jövőben?   Vita
ak`pján     követkcztetni     lehetett`
hogy    félnek    a    szegregációtól.
majd    megállapították,    hogy    a
Nemzeiiségi   törvény   hosszi'i   tá-
von     elkt'ilönülést     fog     okozni.

ami   elgondolkodtatz``si.a   kés7.tet-
heti  nemcsak  a  jogalkotót.

Záró dokumentum

A  Cigány  Önkoi-mányzati   Fó-
rumon    a   jelenlévő    cigány    ki-
sebbségi      önkoimányzatok      az
alábbi    zái-ó-dokumentumot    fo-

gadták  el:
Mindenekelőtt   le   kell   szögez-

nünk,  hogy  a  kisebbségi  önkor-
mányzatiságot   tovább   kell   fej-
leszteni,   intézményesíteni   szük-
séges.  mivel  csak  intézményesí-
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tett  formában  lehet  elképzelni  a
Nemzetiségi   törvény  által   meg-
fogalmazott kulturális  autonómi-
át.

Ehhez  azonban  nélkt.ilözhetet-
len  a  Nemzetiségi  törvény  átfo-

gó   módosítása`   melynek   során
összhz`ngban   kell   lennie   egyéb
más  törvényekkel  is`  mint  pélclá-
ul  az  Alkotmánnyal,  a  helyi  ön-
kormányzatokról        szóló       tör-
vénnyel.   az   államháztartási   tör-
vénnyel  stb.

Különös  hangsúlyt  kell  I`ektet-

ni   a  mó(1osítás  során  az  anyagi

garanciákrzi,  melynek  léte,  vagy
nem   léte   határozza   meg   a   ki-
sebbségi    önkomiányzzitok    mű-
ködését.

A   f`órumokon   a   Nemzetiségi
törvény   IV.    Fejezetével   foglal-
koztunk  kiemelten`  amely  a  ki-
sebbségi          önkormányzatokról
rendelkezik. Többéves  mi`íködési
tapasztalat  alapján  az  alábbi  ja-
vaslatokat   fogalmazták   meg   a

jelenlévő       kisebbségi       Önkor-
mányzatok    vezetői.   képviselői,
és  a  szakemberek:

1./   Tételesen   meg   kell   jelení-
teni,    hogy    a   települési   önkor-
mányz{`t   milyen   módon   köteles
a   helyi   kisebbségi   önkomány-
zat.   mint   intézmény   mi'íködését
biztosítani.

a./   Milyen   méretű   irodát   kell
biztosítani?

-    1300   lélekszámú   település-

nek   16-20m2  alapterületű
-1300   lélekszám   feletti   tele-

pülésnél    20-30m2    alapterületű,
amely  2-3   helyiségből   is  állhzit.

b./    Technikai    felszereltség   -
telcfon,  fax.  fénymásoló,  számí-
tógép,  bi'itorzat.

c./   A   mindenkori   havi   rezsi-
költség  megtéi.ítése.

2./   A  cigány   Kisebbségi   Ön-
kormányzat     elnöke      szavazati

joggal  vegyen  részt  a  települési
önkormányzat  közgyi`ílésén.

3./  A  települési  önkormányza-
tok    bizottságaiba    delegált    ki-
sebbségi      képviselő      szavazati

joggal  vegyen  részt a döntéselő-
készítő  munkában.

4./   Tiszteletdíj   kötelezettsége`

mértéke.  a  min(lenkori  miniiiiál-

bér  legyen.
5./      Feladat-     és      hz`táskörök

jegyzékét   ki   kcll   terjeszteni   az
általános  ügyeki.e  is,  mint  példá-

ul

a./   infrastrukti'ira   fejlesztése   a

településen,
b./     oktatási.     művelő(lési     és

egyéb   intézmények   létrehozási`,

fejlesztése.    összevoná`sa,    mcg-
szüntetése,

c./  Közhasznú  és  egyéb  foglal-
koztatási'i  munkakörökben  is.

6./  A  mi`íködés  anyagi  fecleze-
tét.  biztosítását  illetően

a./   központi   támogatás   diffe-
renciált  elosztá`sa,  megállapítása,

-1300  lélekszám  alatti  telepü-

léseknél   1.000  eFt
-1300   Iélekszám   feletti   tele-

püléseknél   1.500  eFt.
b./  A  települési  önkormányzat

költségvetésében  külön  tételként

szerepeljenek   a   kisebbségi   ön-
kormányzatok, mint költségveté-
si  szerv`  intézmény.  A támogatás

clifferenciált     megállapítása     le-

gyen.   Mivel   a  Nemzetiségi   tör-
vény  a  kulturális  autonómia  jo-

gámk    gyakorlását    adja    meg,
amely   három   területből   áll,  ne-
vezetesen:    mi'ívelődés.    oktatás,

nyelvhasználat.   Ahhoz,   hogy   a
tényleges  gyakorlás  is  megvaló-

`suljon.   a  települési   önkoi.mány-

zatok    közművelődési   alapjából
létszámarányos   (fejkóta)    támo-

gatást   köteles   biztosítani   a   ki-
sebbségi  önkormányzatok  részé-
re.

7./    Napi    információ   áramlás
biztosítása.
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8./  Jogorvoslatok  (panasz,  be-

jelentés,   feljelentés   stb.)   soron
kívüli  kivizsgálá`sa.

9./  A Nemzetiségi  törvényt  kö-
vesse  egy  egységes  végrehajtási
rcndelct.

11.  A  Kormány középtávú  cigány
cselekvési  programjáróI

1./   Ahhoz`   liogy   a   cigányság

társaclalmi  intcgrációját  előscgít-

se   a   program.   ti'il   kell   lépni   az

elméleti   síkon`   hi.`zen    1990   óia

ez   történik.   Ötletek.   clképzelé-

sek`    progi.iimok    gyártása`    ami

azt  jelenti.  hogy  a  valós  problé-
ma  kczelését  nem  merik  felvál-
lalni   az  illetékesek.

2./  Mivel  csak  Koimány-hz`tá-

rozat  rendelkezik  a  cigányságot
érintő  legsürgetőbb  felz`clatokról.

és    maga    a    kormányhatározat
csak a szaktárcáknak állapít  meg
kötelező  feladatoki\t`  így  hosszi'i

távon    az    ügy    elbagatelizálása
várható.

Javaslat
1./  A  cigányság  tt'u.sadi`1mi   in-

tegrációját     elősegítő     generális

jellegi`í  törvényi   szint  szükséges
ahhoz.   hogy  a  folyamat  a  gya-
korlatban   is   elinduljon.   Tehát   a
végrehajtó   szerveken   múlik   az.
hogy  sikerül-e  a  töi.vény  végre-

hajtani.  foganatosítani  a  gyakor-
lati  feladatokat`  vagy  sem.

2./  A cigányügyet a többi  nem~

zeti   kisebbségtől   külön   kcll   ke-

zelni.  A  cigány  cselekvési  prog-

rzim   végrehajtásárzi   koordinálá-
sára  és  egyébb  más  feladatokra.
amelyek  ugyancsak  az  integráci-
ót   segítik   elő`   szükséges   létre-

hozni    egy    oi.szágos    hatásköri'í
szervet   Cigány   Társi\dalmi    ln-
tegrációs  Hivatal  néven.  a  meg-
felelő    közigazgatási    jogosítvá-
nyokkal.

Dr. Pá]fi Miklós

Kisebbségi Jogvédő lroda, Szolnok



Megyei roma művészeti vetélkedő
Nyírmadán

A  iégit')  25   településértíl   25  g}.'e-

i.ek   sereglett   Óssze.   hogy   részt   \'e-

gyeii      a      Sziiboli`s-Szatmái.-Bcreg
megyci   N}i.ímiiiilán   :i   Meg}'ci   Ro-

ma   Művészeti   Vctélke(lőn.   Hiuiiia-

(1ik    i`lk{ilommal    icndez_ték    mcg    a

Roma   Kiiltúra   Napjám`k   jegyében
a mi`ívészeti sei.egs7.emlét.  A „Meny-

nyi   i.emény   a  családunkban"   mot-
tt'tval    6    kategt'>i.iáb:m    nieghíi`dctctt

\Jeiseiiyi.e     10-14    éves    gyeiekcket

w'uiak.    Lcgmgyobb   éi-deklőclés   a
látványos  néptánct)t.  a  veismondást
és   az   egyéb   kategt')ria   pr(xlukci{')it

kísérte.   Feienczi   lstw'm,   az   iskola
ig€ügatt'>ja   a   kóvetkező   szép   sza-
vakkal   nyitotta   mcg   ái   vetélkedőt
és  köszöntötte  a  gyerckeket  és  l`el-
nőtteket:     „Nap()k    (')t{i    készültünk.

hogy    lelkünk    miiiden     melegével
fogaclhassunk    benneteket.    Váiiimk
rátok`   mei.t   fontosak   vagytok   ne-
künk.  Fontos  számunki.a.  hogy  fel+
nó'ttként       lx>ldt)gulj:\tttk.       Rostás-
Farkas  György:  Aranyhídtm  című
kötetéről   azt   m()n(lja   Ranner   Gi-
zella,   a   könyv   szerkesztője`   hogy
a   költő  ai.anyhícl`ja   ncm   más`   miiit

a  reményhícl.  Rcmény  m.a.  hogy  a
cigányság  is  cgyszer  igazi  otthonra
üilál.   Ki   éiti   meg?   c`ímű  veisében
így   ír.

`Ki  éi.ii  iiicg  ti  licililt]klé]  Ncii>tii

A  ne'\`ciő  cig('iny  I)úin(ii()i.

Ki   éí.ii  iiieJg  nt')iúiink  kesejr\'éi

liitliiliiiaifik  lt)bt)g(']  ilj-`.éi.

Ki  fejii  meg fáijilcilmiinkcii
T(jr(ji(  .s:.áii.nvi'i   .s:.ci\]iii nk{iT."

Azt  hiszem.  ma   itt  st>kan   meg-
értik.    Megéi`ti    az    a   `sok    gyerek

és    felnőtt.    aki    részese    leliet    a
mai   nap   szívmelegítő   perceinek.
Megértik    az    értetek    izgul(')k,    a
sikeretekben   reménykeclők.

OVA-AVLA.  Ez  a  l(]w'ui  kifeje-
zés  azt  jelenti`  hogy  remény-esély.

10

Van-e   OVA-AVLA`   i`emény-esél.\..

i?g.y.    iiz    t'>hizábt'>l    mcssziri`    vető-

ilött      iiép      számái.;i`.'       Váiiclori'itj:i

\Jégén    lclhet-e    a    c`igán.yság    igíizi

hii?.ái.íi..'       Pélcli'iiil       iti`       Míigyíirt)i.-

sz{'`gon`   iihol   7oo   évc   élnek   ősc-

ink    és    soka(1í7,iglen    poi.Ii:`clmik    ii

I`öltlben.    S    áikik    e    földön    t')hajta-

mk   íi   magiik   számt'ii.a   is   élctteret
és   végső    nyiighelyi`t.

Van    i.emény-esély!    Ti    és    í`    ti

tehctségetck   ii  biztosi'ték   erre!   Ki

tudja  megmondani`   liogy   mennyi
tehctség   rejtő7.ik   ái  cigányság  `so-

rziibiiii`    el7.:`irv:i    {ittt']l`    ht>gy    t`elí`e-

clezzék   és   kimiíveljék   az  átlagon
felüli   képességeket?

Talán   zi  mai   alkalom  egy   mor-
zszi    ehhcz.     cgy     api.(')    ai.anyhíd`

amelyen   clin(lulliattok   a   remény-
teli    élet    I`elé.

Megke7.(lő(lik   a   nemes   vei`en-

gés.  Lesznek  győztesek  és  helye-
zettek.   A  nap  tétjc  azonbm   nem
ez.    A   legfontosi`bb    üzcnete   ab-
ban    áll.    liogy    ma    minclnyájm
nyertesek    leszünk`    mert    embe-
rebb   enibcrekké   válimk.

A  mi`ívészct   kitárt   s7.ív...!   A  mi`í-

vész   vagy   a   mi`í   tt)1mác`solója   az

ÓnfelmutLitás      legtisztább     foiTá`sa.

01yan    fon.ás.   amelyből    ezüst   és
ai.anyszákk,   reményszál€k   futnak
szei.te`szét  -  más  lclkeket,  s7.íveket
kei.es\Je   -.   hogy   azokat   e   szálak
összekó[licssék.    elszakíthat{`tlanul.

Legycn    ma    a    mi`ívészet    nyelve
közóttünk   (:isszekötőkapocs   a   pi.o-
clul:ci(')k.     tisztelgésck     zi7.     embei.i

tehc`tség   előtt.   és   az   együttlét   zil-

kalom   cgymás  elf`(>gé`dás€`úioz.   Le-

gyen   ez   €i   míívé``zeti   seregszemle
€mnyhícl   a   reményhez,   a   szeretet
mipjzi   amelynek   tüzénél   még   so-
káig   melegedhetünk."

A   sok   tehctségc`s   fii`tal   szíii\'o-

m`líis   miísom`l   mutatkozott   be   a
seregszemlén.   Említésre   niéltt')  és

fig.yelmct      éi.ilemlő      \.'olt`      hogy

s7jámos  kt..>zség   kisebbségi   Ónkor-

mány/,at:i  és   képvisi`ltíti`stület   (lí-

jíit     iiiánlott     I`i`l     ii     li`gsiki`i.csebb
szei.eplt'íkni`k.

A     rés7jtvevők     cllátását     és     a

győztesek   díjazását   anyagilag   is
támogatta    :`    Megyei    Pe(lag(')giiii

lntézct.     a      Megyei      Kt..>zoktéttási

Köziilapítván.y   és   „M:igy€ii.oi.s7.á-

gi   Nemzcti   és   Etnik{`i   Kisebbsé-

gekért"   KÖzalíipítvány.
Pélclaéi.téki`í`      ami      Nyírmadán

törit:`nt   ápi-ilis   6-án.    Bizt)nyítt)tiíi`

ht)gy   egymást  jt)bban   megismer-
ve  közelebb  kei.ülhetiiek  cgymás~

lioz    cigányok    és    nemcigányok`
ha  erre   meg   vzm   a   kö7,ös   ak€irat.

Kzitegt'>ri€iként  az  első  helyeket  a

kö\Jetkező   taniilók   szei.ezték   meg:

Vei.s-   és   pr(')zamonclás:   Szarka
Tibor   (Tiszava`sváii).  Pöcze   lm-
re   (Petneházii).

Ének     és     hzmgs7.ci`es     zcnc:     zi

gemzsei   Szolnoki   együttes.
Ri`jz:   Lakatos  Mária  (Tiizsér).

Egyéb:    a    Nyíi.egyliázi     13.    sz.

Általános   lskola   népi   játéka.

Szt`)lt'>(í'\nc:     .7óni     Lás7,]ó    (Ai.:\-

nyosapáti).

Táiic.csorport:    a   Nyírbátori    Él-
tes   Mátyz``s   Álti`1ános   lskola   Dt'i-

böi.gő   Táiicegyüttcsc.

A      mgysikL`i.i`í      \Jei.seny      Kál-

mánné   Bzi]ogh   I]dikó   zái.`'Í.í`vá-
val   ért   véget.   iiki   i;iegkös7.önte   a

i.omagyerekcknek    a(lott    sok-sok
ajánclékot    és   €`z   őket    kürölvevő
szeretetet,    amely    egész    nap    a

gyei.ekek    I`elé    áradt.    A   résztve-
v(ft   a   hzigyomány   f()1ytatásámk
i.eniényében   búcsi'iztak   el.
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Sajátos  mó(lja  lcnnc  a  politikiii
érdckérvényesítésnck.  ha a közel
nyolcs7,á?.    telcpülésen     mcgala-
kiilt    cigány    kiscbbségi    önk()r-
mányziit     cgyszerrc     ke/.demé-
nyi`zné  €`/j  iitcané\Jtáblák   cigány
nyclvű   I`clírato7_ását.   Holott  crre
törvény    iiclta    joguk    vmi.    Más
kérdés`  liogy  e7.zel  az  ő  helyze-
tük  semmit  sem  változna`  1egfel-

jebb  az  iimúgy  is jócskán  eladó-
so(1ott   települési   Őnkormányza-
tok    ke.rülnénck    még   nehezebb
helyzetbc.    Ráaclásiil   félő,   hogy
az  említett jogéivényesítés  scm
mi   mást  nem  váltíina  ki`  mi)it  ii
többségi  tái.sz`dalom  még  erőtel-

jcsebb   előítélctességét   a  hosszi'i
évtizcdck   óta   mnyira   vig€iszta-
lan   szegénységben   élő   c.igány-
sággal  s/.cmben.   Márpedig  a  c`i-

gán}Jok  cnélkül  is  a  számkivctct-
tck  azon  i`sopoi-tjálio/j  tai.toz'.nak.
amely    végképp   kívül    i.cke(1t   a
többségi  tár`saclalmon.

A7.álliimszociali7.musass2rjimil

lációs     kénysze.rétől     niegsz,abii-
dulva  iiz  iitóbbi  évti7.edben  a  ci-

gányok   |cgl`eljebb   iiri.a   tehettck
kisérletct.  liogy  érdckeiket  vi`ki-
mel}Jcsi  sziivcrén  mt')don   kin}Jil-

vánítsák.  A  rends/.crváltás  óta  a
többé-kevésbé    sikeres    politikzii
emancipálódáson   iúl   azonban   a
cigán}Jság     nyomora     még     na-

gyobb  lctt.   Mialatt  a  polgái`i  pri-
vátlét   keretei   kitágiiltak,   s   igaz.

esak  a  társa(lz`1om  alig  cgyhetcde
s7,ámára,  cle  \Jégre  megteremtőcl-
tek   a   vagyonosodás   és   a  jólét
többnyii.e   törvénycs   í`i`!tételci`   a

cigányok  -a  tái.saclalom  legcle-
settebbjeihez  tartozva  -rémüle-
tes  inséget  élnek  át.  Mára kérlel-
hetetlcnül      egyértelmiívé      vált.
hogy   -   kiirzusváltás   idc   vagy
ocla  -  megállíthatatlan   a  süllye-

(1ésük  a  ncmzct  alatti   létbc.   Ki-
váli   ii7.éi.t,   iiieri   mitidmáig   hiá-

ny(tzmk   még   azok   {iz,  ci.őft)ri-á-
sok.   inté7.mén}Jek   és   támogatási

I`t)miák  is.  i`mclyckkcl  clősegítc-
nék.  hogy  a cigán}Jok -láts7.ólag
cgyenlő  iársa(Ialmi  csél.yckkcl  -
cgysz.ci.i`íen       csiik       élliesscnek.

Mindehlicz   szükség    lenne   em-
berhe7.   méltó  mimkára  és  jővc-
delenirc,       civilizált       életviszo-

ny()ki.ii.  ti7. cmbcri  méltóság  tisz-
`eletbcn  tartásái.a.  Ám  a polgáro-
sodás  szózuhatagábiin  legfeljebb

jelképes   figyelem,  jobb  esetben
moi.ális   sz,ánakozás   irányul    fe-
léjük.   Menthetetlenül   lejárt   im-
már  az  ábrán(lozások  iclcje.  Hiá-
ba   a   politikai   és   kulturális   ön-
szervezőclések   csábító  ereje.   hii
közben  a  cigányság  számára  hi-
ány?.ik  a  c.ivilizált  életfcltételck-

nek  még  a  ]iiinimuma  is.   Hiába
alakult  meg  úji.a  a  legitim  ors./.á-

gos kö/.jggi  tcsü.ilci az Oi.szágos
Cigáiiy  Onkományziit,  ha  a  po-
litikzii     akarat     hiány7jk     ahh()/,,
hog.y  a  i`igányság  a  szociális  au-
tonómitt j()gát  is  mcgkapjí`.  Mcrt
nyilvánvaló`    hogy    a    kultiirális

autonómia   -   {iz   önálló   nyelv-
használat    hivatalos    foi.máit   tc-
kintvc  is -c`supán  a hatzilmi  kép-
mutatás   szükséges   kcmékc.   Te~
kintettel    kell    1cnni    ugyziiiis    az

Eiirópai    Unió   igényeire,   az.   a7.
valamcnnyi    kiscbbség    s?.ámára
leg{`1ább   minimálisan   meg   kell

teremteni   a   kulturális   önrendel-
kezés  fcltételcit.   Csak  éppcn  az
nem  minclegy,  hogy  a  cigányok
szempontjából     min(1ez    milyen
előnyökkel    vagy    hát].ányokkal

jár.   Mert  valóban  riasztó  és  bi-
zaiT   dolog   életminőségről,   [`üg-

getlenségi.ől.   autonómiáról   akár
csak  s7.ót  is  ejteni,  ha  nap  mint

1999.    április „LUNGO  DROM"

nap  a/jt  éi.zékcljt.ik.  liog}J.  a  csi`k-

ncm    n}Jolcs/.á7.e/.rcs    i`igán.yság

legfcljcbb   a   közvctlcn   ii'ilélési.c

rendczkcdctt  bc.
Tulajd()n,   kiiltiirális   és   politi-

kt`i   tőke   nélkül  jórészt   a   bi'ínö-

/,ésbcn   I`c`jez.ődik   ki   i`  i`igán.yság

egy  rés7.énck  lázadása a iöbbségi
tz'ii.sadalom      cllcn.      A      pái.i{ilét

összcs    kövctkezményét   cl    kell
viselniük,  miclyet  a  kirekesztő-

mcgbélyc.gző       mechinizmusok
még    erősítenck.    Ennck    követ-
ke7.tében  az  c  népi`soport   tái.sa-

clalmi  integrálására  irányuló még

oly   jós7.áncléki'i   politikai    törek-

vések   is   azért   torkolnak   szük-

ségképpen       zsákutcába.       mert
minduntalan   a   „f`elemelésüket",

„f`elzárkó/.tatásukat`.,      "szocii`li-
7,álásukat`'  helye/.ik  előtéi.bc.

Ezt  a  szcmlélctct  tl.ikrö7.i  a  ci-

gányság   élctköi.ülményeinek   és
társaclalmi   hcly7.ctének  javításá-

i.a    irí'`nyuló,   csakhamar   a   k()r-

mány   elé   kerülő   középtávi'i   in-

tézkcdéscsomag   is.   ezéi.t   vajmi
kcvés  ci.ediiiény  \J.árható  [őlc.  A

progriim"k  a  cigányság()t  vég-
/.ctcs  háirányba  ho7.ó  ga7,cliisági,

szociális   és   kulturális   mcgl`osz-

tottság  en.yhítéséről  kellcne  szól-

nia.  Mcrt  minél  inkább  s.7.i'i'k[.il  a7_

állami  s7,oL`iális  gondosk()clás  te-

rc.   s   ziz   i'igynevczctt  jóléti   újra-

elo.sztás   rendszcréből   minél   iia-

g.yobb  létszámban  esnek  ki  a  ci-
gáii.vok,  a  scgélytípiisi'i  ellátások
annál   inkább  a  nyomoriikat  tar-
tósítják.  Máipedig  ha  ma  w`1aki

ebbe a segélyezési  gettóba kerül.
képtelen  kitömi  onna]i.

Dr.  Kerékgyái.tó T. Ist\'án
társadalomkutató

m
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Zagyvarékas  egy  kjs  község  Jász-

Nagykiin-Szolnok  megyében.  Ebben
a községben  maradi fedél  nélkül  Ha-
mar   Károly   feleségével   és   3   pici
gyermekével.   Elmondása   alapján   a
nagy havazás és a talajvi'z volt az, ami
miatt a házuk  összedőlt.

Ifj.  Rácz  Sándor  kisebbségi   ön-
kormányzati  képviseló`  i'gy  vélekedik
a történtekró'l :

-  Bejöttek  az  önkormányzathoz  a
cigányok, és elmondták, hogy Hamar
Károlyék   háza   összedőlt.    Elpana-
szolták,  hogy  a polgármester  úr nem
fogadta  ó'kei.  Elmentem,  megnéztem
a   lakást,   és   borzalmas    látványban
volt részem.  Az a ház teljesen  lakha-
iailanná   váli.   Bementem   a   Polgár-
mesteri   Hivatalba,   hogy   majd   én
megpróbálok  beszélni  a  polgármes-
terrel, és elmondtam neki,  hogy a ki-
sebbségi   önkormányzat  sajnos   nem
tud   segi'teni   senkinek,   még   abban
sem, hogy takarót vagy ágyai adjon a
rászorulóknak.  De  azok  az  emberek
akik    ilyen    szerencsétlenül   járnak
mint  Hamarék,  3  pici  gyerekkel  nem
mehetnek ki  az  utcára.

Hamar Károly:
-  Az  az  igazság,  hogy  az  a  ház

már nagyon öreg és rossz volt.  Most
viszoni  a  nagy  havazás  és  a  belvi'z
teljesen kidöntötte.  A polgármester
úrnál   jártunk   benn,   beadtunk   egy

Fedé] né]kül maradt a család

kérelmet,  és  kölcsönt  kértem,  hogy
ha   lehet,   gyorsan   segítsen,   mert   3

pici gyermekem van, de ő nem segi'-
tett.   A  feleségemnek   azt   mondták,
hogy  nem  tudnak  lakási  biztosi`tani
a  számunkra.   Világosan  kijelentet-
te,   oldjuk   meg   magunk   a   problé-
mánkat.   De   kérdezem   én,   miből,
amikor  családi  pótlékból  és  alkalmi

A ház romjai
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munkából élünk? Jelenleg az apóso-
méknál  lakunk, de ó`k is nagyon sze-

gények.  Egymás  hegyén-hátán  fek-
szünk.   Tizenhárman   lakunk   egy   2
és  fél  szobás  lakásban.  Az  az  igaz-
ság,    hogy    mindenképpen    szüksé-

günk lenne egy  lakásra, mert apóso-
méktól  is  ki  kell  költöznünk.  Az  ut-
cára  mégsem  mehetek   a  gyerekek-
kel, házat pedig sem építeni sem vá-
sárolni  nem tudunk.

Agócs   Gyula   polgármester   úriól
megiudtuk,   hogy   Hamar   Károlyék
valóban  jártak  az  önkormányzatnál,
de  szükséglakást  sajnos  nem  tudtak
kiutalni,  hiszen  a  polgármesteri  hiva-
talnak  ilyen  lakása nincs.  A szolgála-
ti lakásokat pedig csak a pedagógusa-
ik   és   orvosaik   számára   tarihatják
fönn.  Annyiban  tudták  segíteni  a csa-
ládot,  hogy  a  Vöröskeresztiel  közö-
sen  adtak  3000   forintot  és   5   darab
matracot  takaróval.   Nem  régen  volt
iestületi  ülés,  ahol  az ő kérelmüket  is
tárgyalta  a  képviselőtestület,  de  saj-
nos  egyhangúlag  elutasi'iották  a  csa-
lád  kérelmét.  Az  árvi'zveszély  renge-
teg  pénzbe  került,  a  régi  temetőt  pe-
dig   ieljesen   ellepte   a   víz   és   azt   is
rendbe kell  tenniük - hangzoti a pol-
gármester úr válasza.

Szöveg és fotó:  R. Zs.

„LUNGO DROM" 1999.  április
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órí`kt)r  i`z  Ujpi`st  Galériában
kcrült   mcgrcnilczési.c   i`   r()-
ma    képzőmű\'észcti    kiállí-
tí'is`   m;`lyct   Dr.   Derce   Ta-
más    Ujpcst    polgármcstcrc
n),it(,tt  mcg.

-     Kö`zönctct     szcrctnék

moiidani  mindaz()knak`  akik
má.ském     gondt)Ikodnak     -
m()ndta     bcvczctőjébcn.     -
Vi`1akinck      végrc      cl       kcll

m()ndania.    hogy    élnck     itt
közöttünk  olyan  cigány  cni-
berck.   akik   ncm   hagyt)má-
ny()s       n`Ód()n       ..kié'`]tanak"

hozzánk.  Akik  s()rs()kat,  vá-

gyiik{it.  áln`()kat.  mcgtöi-cté-
sckct.  képckbc  stírítctt viillo-
m<ás()kat  szcrctnénck  clm()n-
dani    nckt.ink.    Vaj()n    \Jan-c

„1át(')"     szcmünk.     amcllycl
vcnni    tudjuk   a   lélck   és   a
szí\J.      üzcnctcit?      Hány     és
hány    mag{'ira    maradt    sors
kínlódik`     birkózik     a     szc-

génységgcl`   dc   a   bclső  tűz
cmésztő  crcjc  alkotásra  scr-
kcnti  őkct`   pcdig  alig   van  pénzük  kc-
nyérrc.  ncmhogy  ccsctrc.   fi`stékrc.   És
mégis   valami   c`s()(1a   folytz'`n,   valahon-
ni`n  a  scmmiből.  mint cgy  w`rázsl('),  cl-
őállm`k ()lyan  képckkcl`  h()gy az cmber
i`södálatml  áll  mcg  clőttük.

Am  kércm  Önökct,  h()gy  végrc  ért-
st.ik   és   t`cjtsl.ik   mcg  czckct   a   `.k(')dolt'.
üzcnctckct.  :`mcl}'ck  scgítségért  kií'`lta-
nak!    Kcz(ljünk    végrc    párbcszé(lct    a
mássággí`I,   hogy   „bclülről"   is   mcgis-
mcrjl`ik  g()nd()latz`ikat !

Berecz  József  a  Romz`nt)  Khcr  Ci-

gán};ház   gyűjtcményénck   kczclőjc   cl-
m()ndta.  hogy  8()()  fcstmény  vzm  a  Ci+

gán}Jház  birtokábtin.  Örömmcl  konsta-
táltii,  h()gy   az  alk()tók  akdrata  találko-
zt)tt  a  p()lg:`\mcstcri  hi\;ata]  akaratával.
s   cbb()l   a   párhuzamos   akarz`tból   cgy
közös   cél`   cgy    közös   út   rajzolódott
mcg,  aniclynck  az a i`élj:`` hogy otth()nt
és   lclic`i-`íségct   biztosítson   mindcn   €`1-
kotni  vágyó roma képzőművésznck.

Én   ncm   vagyok   művészcttöiiénész,
csupán a saját gondolataimat szcrctném
clmt)ndani  a  kiállított  képckről.

Itt  \Jan  pé](lául   Balázs  János,  aki  a
fckctéből  indiil  ki.  talán  a  számiazás`  a
mcgélt  bána[  kényszcn'ti  arra`  h()gy  t`c-

A./, ii]őté`rbi`n  Balá/..` .|án()s  f`cstmé`iivi`

kctérc  alap()zza a vásznat` s cbből, mint
a  t.ény   zE  alagútb(`)1   tömck  elő  íi  lágy.
szcmet  gyönyörkö(ltctő  pasztell  színck.

Bi`szélhctnénk   O]áh    Maráról`   aki
si'ilyos   bctcg.   i`I\..csztcttc   íi   fél   szciiiét.

clhagytz`   a   férjc.   és   mégis   van   crcjc.
ht)g}Í   f`él   szcmmcl   ()lyzin   dolg()kat   lát-

tz`sst)n  mi`g  \Jclünk,  amit  mi  két  szem-
mcl  scm  tudunk  mc`glátni.

Emlí{cném   Di]inkó  Gábort,  aki   ha
kcll,   akk()r   az   ujjaival   fcst.   Az   ccsct
nélküli  szcgén}'``ég  ncm  tudta  mcgaka-
dályozni   á`bb€`n`  hogy  fcssen.  A  Krisz-

tusként  mcgfcszítctt i`igány cnibcr képc
cgy   hatalmas   kiáltás.   amely   hozzánk
sz(')l:  nc  fcszítsl.ik  kcrcsztrc  a  má.sságt)t.
nc   ()st()r()zzuk   mcg   és   nc   köpjük   lc`
mint   ahogyan   tctték   czt   lstcn   Fiával.
hancm  kczdjünk  párbcszé(lct a másság-

8i,l.

Tóth   E]emér   í`illami   g():`ii!ozot(`   aki
szl.ircalista   képcivcl   kápráztatja   cl    í`z

cmbcrt.  A  domb{)ldalból  „kinövő"  női
íiktok.   szintc   bclesimulnak   a   tájba.   s
vi`lami  ősi   tcmiékcnység  szinibólumát
idézik   mcg,  s  a  két  domboldalt,  mint
két szcrclmcst a vágy  hídja  köti  összc  s
a vízbcn  visszatükröződik  zu  álom.

1999.    április „I.UNGO  DROM"

Oláh   Jolán   „Gyökerck"  címíí   fcst-
ményéből   cgy   cgé``z   ncmzcdék   kiált
hozzánk.   A  nyitott  szájak.  mint  nicg-
nyílt    barlangok    titkoki`t   scjtctnck   az
cmbcrckbcn.

És  tcrmészctcscn  itt  vímnak  Pélí Ta-
más és Szentandrássy  lst`'án  képci  is,
akiknek  tchetségc  útjclző karóként mu-
tatja az ut€`t minilaz()k"ik, akik át akar-
nak    kclni    u    .,mcgmércttctés   ``ivatag-

ján".
E  kiállít{'`s  mcgtckintésc  után  a  mctL

r(')n  hi`zafclé  utazva  érczti`m,  ht)gy  egy
mclcg kéz  mcgérinti  a szí\'cmct.  s ami-
k()r    lcliun}/.tz`m    a    szememct.    tánc`ol(')

ci`sctckct  láttam  a  rcménység  ht)rizont-

ján  és  láttani  az  alkotás  fén}'ét  l()bogni
a  t`ckctc  szcmckbcn.

Igi`n`   valaht)gy   íg}J   kcllcnc`   szakadt

föl  mcllki`somból  cg}J  st')h`j,  amcly  bc-
illctt  cgy  vág}Jnak  is:  jó  lcnnc,  ha  mcg-

értő  szívvcl  és  lélckkcl  figyclni  a  más-

ság   morzcjcleire  és  azokat  mcgfcjtvc,
közös   akz`rattal   scgítő   kczct   nyújtani
mindazt)knak`    akiket    Í`t)g]yiil    cjtctt    a

kétségbccsés  ingoványa.

Rácz Lajos
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Péli Tamás:  Évszakok

Oláh  Jolán
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Bada  Márta:  Portré
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Mocsár György

Balogh  Balázs András:  Az öreg vajda

Ráczné Kalányos Gyöngyi

1999.  április „LUNGO DROM"

Oláh Mara:  Gyászoló pár
Fotók:  Kawa  Kaiiial
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A    tegeződésért    „engedclmo    man-

gav",  de  az egyik  cigány  ismcrősömtő]
azt  tanultam,  h()gy  „urak  és  cigányok
tcgeződnck".  A dolt)g  másik  oldala -  s
legalább   nyo]c`száz  évcs  t`élclmck   kö-
vetkczménye -, hogy  számtalan c`igány
•horgász  sporttársamm`l  csak  a  fél  pcr-

tuig  juthatok   el,   mcrt   Ők   a   pcrtuivás
után   is  magáznak,  „tanár  uraznak".  a
több gyemiekcs c`igányasszonyok „csó-
kolom  a  kczcít"  köszönésérol   ncm   is
szólva.  Mindez  ncm  valami  nagy  ma-

gabiztosságról  tanúskodik.

Ncmrég  vettcm  egy  könyvct,  amcly
a  világ  nyelveit  ismcrtcti  (Fodor  lstván

(főszcrk.):   A  világ  nyclvci.   Bp.`   1999.
1699     oldal).     Komoly,     tudományos
könyv,  nem  futotta  a  10  000  Ft.  Előrc
kel]    bocsátanom:    minden    nyclvckkel
foglalkozó  ember  nélkülözhetetlcn,  tu-
dományos értékű scgédkönyve lesz egy
emberöltőn  keresztül.  mcgéri  tehát  az
árát, s „Akinek  nem  inge  ne vegye ma-

gára!".  Mcrt  a könyvnek  csak  a cigány
nyclvet,  nyelvjárásokat  ismcrtető  fcje-
zetc  méltatlan  a  könyv  színvonalcffloz.
E   tanulmányt  is   kiváló  tudású   szerző
írta (tudásának magam  is sokat köszön-
hetck -„csókolom  a  szívit"):  nem  is  a
tudásával  van  baj,  hancmi  a szemlélcté-
vel.  Ncm  Óhajtja  például  tudni,  hogy  a
beás   cigány   nyelvjárást   is,   amelynek
szókincsét  Varga  llona  ncmrég  össze-
gyűjtöttc` s  szép könyvben  ki  is  adta.

Amíg  meg  ncm  sokalták,  én  magam
lcgalább   15   írást  jelentcttcm  meg  ko-
moly,    tudományosan    elismert    tanul-
mánykötetekbcn   is.   Az  első   Írásomat
maga  a  „cigány"  címszó  szerzője  lek-
torálta,   tehát   ismeri.   Ebbcn   tanulság-
ként  lcírtam:  „Aki  végrc  tudomásul  vc-
szi  e  mozgékony  nép  létét`  ismcrkedik
szerény  szókincsével,  tapasztalni  fogja,
mennyivcl  járult  ez  a  hosszú  idcig  til-
tott   nyelv   a   magyar   színcsítéshcz...",
másutt  pcdig:   „Egy   1979-es  ö`sszeírás
szcrint     a     Jászkunságban      lctclcpült
összcs   cigány   család   a   magyarokkal
közös  iitcában  lakott,  szinte  mindenki-
nck   volt   saját   háza,   többnek   földjc,
szőllője,   marhája.   A  lcgtöbb  családfő
kovács  volt:  jó  fúrót  csak  a  cigányok
tudtak  csinálni...``.  -  Aztán  pedig  vol-
tak  Magyarországon  az utóbbi  évtized-
ben   ncmzetközi   cigány   konfcrenciák,
ahol  roma  nyelven  is  beszéltek, a világ
sok  táján megjelcnt roma nyelvű köny-
vekct  is  árultak  stb.

ló

A  c`igányok  crcdctévcl   kapcsolatbz`n
a   szcrző  c`sak   „k(')bor  néptörcdékrffl",
„páriákról"   és   „társadalomból   kitz`szí-
tott elcmekről..  Ír.  Pc(lig legalább  annyi
társadalomtörténeti`    nyc]\Íészcti,    nép-
rajzi   stb.   adat   iital   arra,  hogy   a   c`igá-
nyok  cgy  valamik()r  élt  nagy  nép  törc-
dékci.  Mindezt bámikor meg  is ímám-
vitatnám.  ha  lennc  ht)I  és  kivel   (akad-
nak   azért   egyctemi    tanárok   is,   akik
mindczt  ncm  tartják  `sülctlcnségnck).

De  a maí  helyzet  ismertctése  scm  fc-
lcl  mcg  a  va]óságnak.  A  szócikk  szci.-
zője   arról   ír`   hogy   „Az   iskolázott  c`i-

gány  számazású  cgyének i`sak a bcfo-
gadó  országok  nyelvén  tiidnak  Írni  és
olvasni"    (mit    szól    chhcz    Choli-Da-
róczy  JÓzsef,  Lakatos  Menyhért`  Bari
Károly  nicg  a  Rostás-Farkas  György  -
Karsai  Ervin  szcrzőpáros stb.). és hogy
„a  c`igány  nyelv  döntőcn  elősegítcttc  a
magyar    argó    nyclvi     rétcg     lcxikális
nyelvi   bővülését  (csórni`   c`saj,   manus,
séró  stb.)..."  Tehát  a  tolvajok,   stricik,

gagyizók    nyelvénck    bővülését.    Más
kérdés,  hogy  pl.:   a  csaj  ma  már  nem
csak  az argó szava.

Ez  a  szemlélct  kcrült  a  világ   tudo-
mányos    közvélcményc    clé    a    rcnd-
szerváltás  után   10  évvcl!  Mcgtörtént-c
a  rendszervá]tás  a  tudományos  élctben
és   szemléletben   is?   Bizonyosan   ncm`
mert  az  egyik  írásomat  a  szcrkcsztőbí-
zottság  profcsszor  urai  azzal  a  „tudo-
mányosan   megalapozott"   fclkiáltással
utasították  el.  hogy  „ilycn  szép  szava-
kat   már  csak   ncm   cigányoktól   tanul-
tunl(!„.

De   ez   még   hagyján!   Ují`bbcm   már
választ   sem   kapok,   ha   mcgtisztclcm
ék;kct  cgy-cgy  írással.  Tal€'m  azt  hiszik`
hogy   hallgatással   cl   lehct   hallgattatni
új  gondolatokat.  Eppen  ezért  kércm  a
segítségct.   A  szerkesztőségi   asztalban
elfektctett  sok  közül  kiemelcm  három
magyar  népnyelvi  szómagyarázatomat,
de    szeretném    tudnj.    mít   szóltok   Ti`
Phrarale,  az én okoskodásomhoz.  A ci-

gány   szavakat   pcrsze   nem   mindcnki
Így    ísmeri,    mcrt    különböző    cigány
nyelvjárás()kból  valók`  a  szöveg  pedig
4-500 évcs.

Az  egyik  szó  a  kuka  vagy  makuka
szótlan,     ügyet`ogyott    jelcntésű     szó,
amelynck  makuka-mukli  alakja  is  van.
Az   1700-as  évckbcn   viszont  található
Kunszentmárton   anyakönyvében   arról
bejcgyzés`  hogy  megkcrcszteltek  olyan

barna  bőrű.  ismcrctlcn  származ{ású  (ta-
lált) gycrmckct. zkinck  nyclvét ncm ér-
tctték.   Szcrintcm  cz  a  gycmck  az  őt
faggató   kérdésrc   azt   válasz()1ta`   h()gy

„ma+kuko/-  i+  muklc",  vagyis  cngcm
azok  elhagytak`  és  a  niagyar()k  a  szc``
rcncsétlcn  g}'erckrc  ráfogták.  hogy  ma-
ku]a.   Pcdig  scm  hülyc  ncm   \Jolt,  scm
szótlan.  de   az  idcgen,  cllcnségcs  kör-
nyczetbcn  ijedtcn-illcndőcn  hallgatott.

A másik  a kódémos, amcly azt jclen-
ti.   hogy    bolondos`   hülyéskedő   és   a
móstol` mcrt a jclentése étel.után  kiitat,
szaglász.  Fcltcvésem  szerint a kész étcl
szagára  megjclenő,  ncm  szí\Jescn  látott
vcndégrc   mondták,   aki   a   hclyzct   fc-
szültségét bolondozással  szcrcttc  volna
fclold<mi.   A  két  szÓ   ercdetileg  együtt
hangozhatott  el,   s  azt  jclcntcttc  hogy
idc-   (vagy   oda)-tolja   a  pofáját.   A  ci~

gány  szavak:  kathe  vagy  kothe  idc. oda
+  ni()s  szájat + th()l  tcsz` helycz.

A  magyar  dínomdánom   az   1500-as
években  a  következő szövcgbcn  fordul
clő  clősször:   „Haidcnum   haidcnum   o
hajdena tandari  dari  tattum  tandari bor-
sos  tiuk  hus".

Ez a régi szövcg míndcn vonatkozás-
ban  a  cígányokat  juttatja  eszcmbe.  és
noha  eddig  cgyctlcn  nyelvész  scm  vct-
tc  észre,  más  tagolással  érthctő  c`igány
dalszövcget   kapunk,   amcly   magyarul
így  szólhat:  „Hát adj csak, hát adj csak,
ó  adj  csak,  adj csak  harapni  adományt,
rapni  f`őtt  (mcleg)  tyi'ikhúst!" -A meg-
fclelő  cigány  szavak  a  követkczők  lc-
hctnck:  haj  hát + de  adj + numa csak +
dandái.cl   harapni   +   tattimi   (-   datum)
adomány +táto  niclcg  vaagz tádo fött.

Valamikor  az  Eiirópát  bcjáró.  vár()s-
kapukban   adományt   kérő   c`igányi`s()-

portok, késobb „énckcs  koldii`sok" énc-
kelhették`   kcllctt   tchát   dallamámtk   is
lcnni:  nagyon  sokat  scgítcne  a  kutatás-
bi`n. ha még valakí  ismcmé a „nótáját",
és jclcntkcznc  is  vcle.

Errc  és a  tudományban  szcmlélctvál-
tozásra mcg  az önbizalom növckc(lésé-
rc  várva,  befcjczésül  ismét  tcgczvc:  Te
zhutíl  tumcn  o  Del!

Kakuk Mátyás

Tisz.telt Olvasó !  Az írással kapcsola-
tosan  örömmel olvasnánk véleményét,
hozzászólását!                         (A szerkesz-
Íó''
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Sz;olnok     várost     a     „Roma
Esély"   Alapítványi   Sz;akiskola
diákjai  is  védték  a ví~Liől.  Felvé-
teleink  a Tis-zf lligetben  és Zagy-
varékason ké sz.ii(tek.

Fotók:  Csi]]ei  Bé]a,  Rácz  ZsLizsa
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A  Jászt`én.ysz:uui   Romák   BL`tL`gség-

mcgclőző  Egyc.süli`tc  1999.  mári`iiis  26-

án  Népbctcg``ég-e  a  TBC?  c`ítiimcl  or+

\'osi   clőadást   ``zcrvczctt.   Az  eg.vcsülc`t

clnöki`     Farkas    .Bertalan    i`Imt)ndti`,
hogy  Jászfény``zíinin  migyon  magas  i`z
asztniás  és  a  tt.időbetcgck  szánia,  i`zért
is  szcrvczték  czt  az clőadást.

Dr.  Jiihász   Erzsébet`   az   Oi.sz:'igt)`
Kor{'`iiyi  TBC  és  Piilmon()l{')giai  lntézet

osztályvczctő  főorvo.sa  már  több  mint
2o   évc   (1olg{)zik   ebbcn   a   kórházbi`n,

így   nagy{)n   sok  TBC-s   betcggcl   ti`1ál-

kozott.  Előadásából  mcgtudtuk`  hog}J  ii

TBC  tüdőgümőkort  jclcnt  és  cz  z`  bc-
tcgség   c`scppfertőzésscl   tc`rjcd.   Általá-

béin  fci.tőző bctcgség.  Akinck  a köpcté-
bcn  bí`cilust t€`1ál"k az a bctcg fcrtőző,
akinck  visz()nt  nciii.  az  ncm  t`crtőz.  Ma

már - `sajnos - a  tüdősziírés  ncm  kötc-
lcző`  Így  m`pj{`inkban  mcgnőtt a TBC-s
bctcgck   számí\.   É\Ícntc   cgyszcr  azon-
ban    mindcn    cmbcmck    mcg    kcllcnc
szűrctni     magát,    hiszcn    czt    a    saját
cgészségc  érdckébcn  tcnné.

Ma   Magyarországon   kcvés   gyógy-
zcrrcl   rcndclkczik   az   orvostu(l()mány,
és  czzcl   kcll   lcküzdcni  a  TBC-t.   Ez  a

bctcgség  ncm  csak  a  szcgényck  bctcg-
ségc.  A gy(')gyítás  ingycncs.

A  lcginkább  vcszC`lycztctcttck  a  haj-
lóktiilanok.  C`s  z`  tai.tt'>s  miinkanélkt.ilick.

Az   alkoh()1   rcn(1szcrcs   f`ogyi`sztása   is

kiváltliatja  czt  a  bctcgségct.  A dohány-

zás  kárt  tcsz  a hörg(')kben.  így  clőscgít-

hcti  a  TBC  kií`lakulását`  ilc  niagában  a

d()hányzás  ncm  okoz  TBC-s  mcgbetc-

8c(lé``t.

A   bL`tcgség   magas   lázzal.   r()hamos

f`()g.yí`ss:il     és    éjszakai     izza{l:'`ssal    jár.
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H€izánkban   m`gy()n   s()k   TBC-s   bctcg
él,  (1c  ha  ren(1szcrcscn  eljárnak  cllcnőr-

zésri``  g}'t')gy.szcrciket  rcii(1szercscn  bL`-

szc(lik.    akk()r   ncm    válhatm\k    vcszC`-

lycssé  í`  kömyczctük  szái"'ii.€i

Sajnos  cz  a  bctcgség  ma  még  ncm

gy(`)gyíthatt'),  csak  akkor,  ha  i(1Őbcn ész-
rcvcszik  és  kczclik.  bár  a  bctcgck  álta-

lábi`n  akk()r  kc`iiilnck  or\J()`shoz.  amikor

s`zcrvczctt.ik  már  tcljcscn  lcgycngül.

Dr.  Zaj7,on  Ádám  €`z  asztmáról  títr-
t()tt   i`gy   rövicl   clő€i(Iást.   Az   asztma   a

gycrmck-      és      a      t`clnőttk()rosztályra
cgyí`ránt  jcllcmző.   A  hipcrrcaktív   lég-

utak   mcgbctcgc(lésót  jclcnti.   A  tünctci

igcn  \Jáltoz(')ak.  min(1i`n  cmbci.nél  más-

li{)gy   jclcntkczlict.   Általábi`n  jcllcmző

rá  a nchéz  légzés`  fulladá.`.  köhögés.  sí-

pt>ló   légzés.   Az  €`sztma  ki\Jáltt')i   lchct-
nck  cgyéni   hzijl€im.  nö\Jényck   is  okoz-

liatnak     asztmás    rohamt)t,    ilc    L`gycs

gy(`)gyszcrck   szcdésétől   is   kialakulhat.

például  :u  aszpirintől   is  lchct  asztmás
rohamot kapni.  Ilycnkor a nchéz  légzés

áltí`1ában   rohz`m()kban  jclcntkczik.   Az

aszma  összcti`tt  és  krónikus  bctcgség.
Együtt  kcll  vclc  élni,  tcljcscn  mcggyt']-

gyítani  ncm  lchct.

Fotó és szöveg:
Rácz Zsuzsanna
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Enni pedig kell...
Kát]ai   József   a   B()rst)d

mcgyci   Cigán(1rt')l   szári"i-
zik.  Ennck  a  községnck  Zi-

gánd   volt   az   crcdcti   ncvc,
miii{án   a   romák   bcköltöz-
tck,  íitt('>1  kczd\/.i`  Cigándmik

hívják.
Az  i(t  élő  4-50()  fős  i-()nia

kolt')nii`      több``égc      zi`nész
volt`   di`   í`   többick   scm   bc-
széltck   i`igányiil.   A   r{tmák
cgy      részc      g.y(')gynövén}J-

gyűjtésből  él(.
Kállai   Jt')zsct`  épülctszt)b-

rásznak  tanult.  dc  a  kollégi-
umi   clliclyczés   hiánya   mi-
att.   és   ]iici.t   a   szülők   ncm
tiidták  előtcremtcni   az  uta-
zás.     a     könyvck,     t`üzctck
költségcit`        abba        kcllctt
hagynia      a      taniilmányait.
Hclycttc    (tlyat    kcllctt    vá-
lasztaniéL`  ali()l   ingycn  c]hc-

Irma,  Kállai  .Jó/,si`l` f.clcségi`

lyczést..   étkczést   tudtak   bizt()sít€`ni.   A

bánya  mindczckct  a  fcltétclckct  bőkc-
zűen  bizt()sít()tta.

A  romák  a  szabadság  gycrmckci,  í`
bányában  pcdig  tudva  lévő`  hogy  ninc`s
€`blak...  JÓskának   ncm   igcn  v()1t  mara~

dása  az  ilycn  t`í`blaktalan  világban...

Fcljött  Biidapc.Stre`  dc  a  szén  közclé~
bcn  mz`radt:  {i TUSPEDNÉL  liclyczke-
dctt    cl`    szénlcli()r(lóként.    Hi`m€`r()san

bclctanult  a  szcncs  „stiklikbc`..  Muszáj
v()lt.  ha  a  bi-ani`shoz  €`kart  tartozni.  Jt'ts-

A  táli`á\'a]:  Ká[k`i  `|t'ty,si`f.

ka  jó  taniilómik  bizonyult,  olyannyira,
hogy  nc`hány  év  alatt  „szzkm`i"  rangt)t
vívott  ki  magának.  ami  azzzil járt.  hogy
a  „szaftos"  miinkákat  Ő kapta.

A    könnycn    jött    pénz    ugyímt)lyan
könnycdén    táv()zott    J(')ska    zscbéből,
ugyanis  abban   az   időbcn  a  játékaiit()-
maták  bűvölctébcn élt.  s czck  a lélcktc-
lcn  gépck  kímélctlcnül  kif()sztották.  De
lstL`n  scgítségévcl  kijött  cbből  az  ördö-

gi  c`sz`pdábó1.

A  nyolL`vanas  é\/.ck  végén  sorrá`  zár-
tak  bc  a  bányák.  A szén  ára  a  csillag()s
égig  szökött...

Ebbcn  az  időbcn  Kállai  J(')zscf jogo-
sítványt     szcrzcti     és     vállalkt)zt'>     lctt.
mcgn`aradva  a  szcncs   szakmában.  dc
bc  kcllctt  látnia,  hogy  cnnck  a  szakniá-
nak   \Jég,c.   Fclszániolta   az   cgyszcnié-
lycs  „CEGET".  cladta  a  tchcraut(')ját és
í`z   összcgből   mhá{   és   s(and()t   vctt   a
cscpcli  piac()n  -dc  a  pang(')  üzlct  miatt
czt  is  f`cl  kellctt  í`dnia.  Most  mi  lcsz?  -
tL`ttc  t`cl  önm`gának  a  kérdést.

Az  lstcn.  akit  sokan  Sorsnak  hí\Jnak,
most   is   kcg}'L`s   vt)lt   hozzá.   A   lcánya
miinkahcl}/.én   cgy   falatozó   núíkódótt,
i`mclyct   a   béi.lő   t`clmond()tt.   JÓskának
éppcn  kapóra  jött.  iiiivcl  ölbc  tett  kéz-
zcl   i.ildögélt  ()tth()n.   A  hírrc  fclkapta  a
t`cjét  és  nyomban   tárgyalást  kczdcmé+
nyczctt     az     üzcmcltctés     t`cltétclciről,
amcly  olyannyira  nicgfclclt,  hogy  min-
dcn  várakozását  t`clülmúlta.

1999.    április „I,UNGO  DROM"

Imával`   a   t`clcségévcl,   clkczdték   a
t`alat()zó    csinosítá`sát.    anii    azzi`l    járt`
hogy  mindcnt  tükörfénycsrc  sikáltítk:  a
tűzhclycktől,  az  cdényckig`  a  i`scmpé-
től   a   saját   riihi'`zz`tukig   bczár(`)í`n   min-
den    ragyogott   és   jó    illzitt)t    árí`szt(>tt.
J{')skáék   nagy   hangsúlyt   hclycztck   €`z
üzlct és  önmagiik  külső mcgjclcnésérc,
hogy  nc  érjc  szó  a házuk  tz``ját.

A  tisztaság()n  kívül   í`z  étcli`k  mcny-
nyiségéic  és  minőségérc  is  nagy  liang-
súlyt  hclycztck.  Náluk  nines  másnapos
étcl`  clviszik   a  hajléktalanok.  J(')skáék
nap`  mint  m`p  gyak()rolják  a  könyörü-
lctcsségct,  i`mcly  az  áldás  f()rrá.sa.

Már   kczd   kialakiilni   a   vcndégkörc,
velc  az  ízlésvilág  és  az  ízvilág.  amcly
házias, jól  fi`íszcrczctt.  bőségcs`  laktat(')
és  még  olcsó  is.

Jt')ska   tisztcsségc   és   bccsülctcsségc  jt')
t`iindamcntum  cgy  hosszi`itávi'i  bcfcktctés-
hcz.  A falatt)zÓ  n}Jcrc.ségcs,  tisztcs  mcgél-
hctést     biztosít     mindkcttőjük     számára.
Örömmcl   csinálják.   mcii   szintc   €Lz()nnal
látják   a   visszajclzést.   amikor   a   vcn(lég
mt).soly()g\Ja törli  meg  a szája  szélét.

Közbcn   álland(`)an   képzik   magiikat.
jsmcrkcdnck    az    új    f`űszcrck    ízévcl,
cgyt.itt  bi'ijják  a  szíikácsköny\/.L`kct.  kc-
rcsik  a  laktíit(')s,  magyaros   rcccptckct.
Igy c`salt)gatják a vcndégckct` s a párol-

gó   illatok   étvágyat   gcrjcsztcnck.   Aki
cgyszcr   megkósto]ta    lrma    és   Jóska
t`őztjét,  az visszatér.

Szöveg és fotó:  Rácz Lajos
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Kisebbségi önkormányzatiság és kulturális autonómia (lv.  rész)

A   c.i`.±ímys.í\..g   c,sct€:bcn   ti    kiil[iii-áili.s

(iiiionú)iiii(i   fem[(iriáiséin(ik    kénys-`.ere
niiii(lenekelőii     til)l)Ó]l     crc(I,    ht>g!    e

riéi)(.s()iit]ri     icigj(ii     ()ly(in    hci.gyt"iíi-

ny(ikl)cin    g(i:.iliig`   h(i.s`s:,i'i   itlő   tilci[i    ki-

(;l(ikiili     é`s     iiie;gs=ilúir(Iuli     élc{./.()rmák

kij-~ij[{   éliick`  cuiiclyekl)e  ci-~  cgyéii   iiciii

csiii)áin    l)eúig!ii=,('](lík,   hcinc>iii    cimJlyek

nicg   i.s    h(iióii.()-=.úik.   .sői   iéiiii()g(ii.iák   is

ői.    íllc'Í\`e    \`i`se'lkc(Iéséiick    niigy()l)h-

ré.`:.i    irányi    `s-`.iil)mik,   .s    e:=c'l    egyi(le-

jűle'g    l)i-`.()}iy()s    k()i.lúii()k    k(j:.é    i`s    s-`.{)-
;-í'//.cíA'.   Azt   is   m(tndhatnánk.   hogy   az
élctt`t)imák   hí'ilózata   T"igábm   t`t)glí`ljii
a   családot.   a   szokásokat.   az   ünncpc-
kct.    a   \/.allá`st.    vagyis   a   tcljcs   élctct.

S   iigyanígy   a   ncmzcdékck   cgymás-
hoz   kapc`solódását   is.   Azáltal    pcdig,
h(>gy   a   rögzült   élctfomiák   a   szcmé-
lycs  élctvczctésnck   is   irányt   szabiiak.
cgyszcrsmin(l   a   másfajta   élctt`oimák-
t(')I  cl  is  hatz'u.olódmk.  De  iigyamkkor
azt  is  t`igyclcmbc   kcll   vcnnünk.  hogy
a    modcrnalizálódó    tái.sadalom   ~
amclynck   hatásai    í`lól    a   cigányság
scm   vonhatja   ki   magát.   w`gyis   ;7c;7í
=úirk(')-Ji(i{   ki{I{iirt:ilis   re=.er\`á{iiml)(i   -   `&

nézctck   és   éi.dckck`   ii   szcivczctck   és
intézményck   nyitott   plui-alitásával   tű~
nik   ki,   i`mi   az  cgycs   cmbci.  számára
cgybcn   a   ht)vat€uiozás   sokszínűségét
is   jclcnti.   Szcrcpckről    bcszélünk`   (1c
nia  már  ncm  e`supán  cgy.  az  élctrt)gy-
tig   taiió   és   a   sorsszcm"   szt.ilctés   által
clcvc   clrcndclt   szcrcpct    kcll    mcgta-
nulniuk.

A    multikultim`litás    cgyi'ittal    tci.ct
cngcd   a   választásnak.   a   konkrét   sza-
badságnak   és   a?  cgyénilcg  vállalt   fc-
lclősségnck   is.   Igy   valójában   csak   z`z
cgyéi.tclmű.  hogy   a   kultiirális  autont')-
mia    f`cnntai.tása    nc\Jébcn    L``c';7Í     /c'/7c'/

vis`s-`.(iiérni     ci    {ra(lici()náili`s     cigúuiy

éleívilág    bi:ionsúigái[]ci,   m.ivc\   'c\   mo-
dcmizál(')dás   kö\Jctkcztébcn   olyan   i`i-
vilizatórikus  kényszcrck  jclcntck  ml`g.
mclyck   a   hagy()mány()kat   is   t.()koza-
tosím    átalakították.    Ezck   mcgakadá-
ly()zását   célul   tűző  kultui-ális  mozgal-
mí`k  vajmi  kcvés  ci.cdményt  éi.hctnck
cl.   Habár  nyilvánvaló`   hogy   a   kultu-
rális   autonómia   csak   intézménycsült
foimákbm   válhat   f`unkcionálissá.   an-

mú{   vcszélyét   scm   hag}Jliatjiik   t`igyc`l-
mcn    kí\Jül.    hogy    í`    kikényszci.ítctt
kiiltui.ális   L`lkülönülés   válik   mcghatá-

rozi)v`íi.  A   =.cné\`el.  (i-`.  öliij=kö(lé`sse'I`  (i

nycl\`\`cl,   cgyúili(iléilnm   ii=.   élei`sii'Iiiss(il

(;.ss-`.ef iigg(j  -éleú`()rniúik   é`s    e.s-`iiiényké-

i)ek    ci-`.()nl)im    (ii-rii     i`s     .s=()Igúilhiiiii(ik.
li(>gy    (i     i(jl)l)Lségi     iúirs(i(lalt]m     i{legeii-

.ségéí,   kéielkc(Iő    h(>-=áiúillúi.sái    és   t]Iy-

k()r   éricile'nségéi   \`al(ini.ikéi)i)cn   clle'ir

`si'ily(]-`]óik.   Vcigy   éiii)en.séggel    iiiin(le~~i

Á.í./mo`TjA'cí//.cÍA-.    hogy    aziití'm    czzcl    in-

d(tk()1hassák    kulturális    clkülönt.ilésü-

kct  és  a  többségi  kulti'ii-álioz  vi`ló  am-
bi\Jalens   viszoiiyiikat.

Am    czzcl    a    kultui.ális    í`iit()nóniia
csiipán    „p('ttszci.ként"   jclcnik    mcg:
annak  cllcnéi.c   is.   ha  a  cigány  népis-
mcrct  vagy  a  cigi'my  nyclvcn  való  ta-
nitás  sokkal  mgy()bb  tcrct  kap  az  ()k-
tatásbiin.    Mcit   épp()ly    vcszélycsnck.
mint   í`iiiilycn   csábítóm\k   bizonyiilhat
az   a   próbálkozás,   hogy   a   cigányság
az()nosságtudatámk    fcnntai.tásában
c`si`k  a  kulturális  aut()nómia  gyakt)i.ol-
ható  jogámk   van   kitüntctctt   szci.cpc.
Egy  pim`mtra  scm  fclcdkczhctünk  cl
ut.Ty.m::is    `íiix€.\.    ht]gy    (i-~    i(lilli    cigúiny

élei\`ilúig    iníé-.iiéiiyes    kiilii\`éilúisa    (i-~

cgytlinicn=it']s   ci-~t>nossúig{u(lci{n(ik   ke(l-

\`c=.    A   plurális    viszonyok    között    a
mindcnt   cgy    lapi.a    t`clvctő    kulturc'`lis
hagy()mányclvűség   ncm   crőt`   hanem
i`igalimtlan  gycngcségct  jc`lcnt.   Ezzcl
szcmbcn  a  többdimcnziós  azonosság-
tudat   is   izt   a   gí\i.aneiát   tcri`mti   mcg.
hogy   a  cigányság   nc   szcgi.cgálódjon.
Vagyis  a  c`sopoiihovat€u-tozások  pliim-
litása  és  a  kövcthctő  ci.kölcsi  nomiák
konplcxitása   óvja   mcg   :`   cigányokat
attól   a  -  ncm   is   aniiyii`a   lappang(')  -
vcszélytől.   hogy   az   cgyctlcn    közös-
séghcz   viiló    taii()zás    abszolutizálá`sa.
illct\Jc  az  czzcl  tci.cmtctt  clhatárolódás
mimiuntalan    úji`atcrmclődő   kontlik-
tush(tz  \;i`zcsscn.

Az  cddigickből   is  kö\Jctkczik,  hogy
a   kultui.ális   autonómia  jogát   ncm   ér-
dcmcs  t`ctisizálni`  még  kcvésbé  olyan
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„c`s()daszcmck.`   tckintL`ni.   amcl.v   a   ii-

gányság   társadalmi    intcgi.áci(')jámk
valamcnnyi    gondját   és   nchézségét

mcgszüntcti.  Ha  van  t`omossága`  cz  is

csak    €ikkor    éi.véiiyesülhct.    /)«    A't)t.-

iiiány:{i[i   kijielc~`.e'még   éill   f ciiii   miii(I-

(i-~()n    fel[éielek    nietgicreniiésére    és

iiiegőr-`.é`sére,    (inielyek    kij-`.ijii    c-~   (i:,

(iiii(inóiiii(i   nie>g\`(ilósíihciit').  Eppcn  `.\b-

ből    crcdőcn.    hogy    a   cigánysí'`g    is
mcgbccsülé`src   t:`iihat   igényt.   mint   a

saját   pi-ogramjainak   kialakításí'u.a   ké-

pcs`    tudatos.    célrz`töi.őcn    csclckvő
szcmélyck   csoportja.   Önmgában
az(mbm  cz  alighí`  clcgcnclő.  hiszcn  ct

{árs(i(I(ilnii     é`s     í!ci-`.(l(isúigi     l)i=.i(»i`sáig

(i(lh(i[j(i   mcg   (i   cigáiny`súig   {(igj(iinc]k  (i

s-~{ih(i(l`súig    é`s    (i    iiolgéiros()(láis    (i~~on

elő.f.el{éieleii,  cimelyek  melleii   részi  \'e-

he{enek   (i   kö:~iigyekl)en.   M'ic.±  ucgy.cm.is

c`supán   a   jog()k   szcrcpénck   (olykor
rctorikiis)   hasznosságát   ismcrik   cl   a

társadalmi    és   jóléti    igényck    szcm-

pontjából   (€ut  állítva`  hogy   a  kiscbb-
ségi   jogok   mcgt`clclő   i`lapját   jclcntik

az   önkt)miányzatiságnak`    illctvc    az

autonómia   clőt`cltétclcinck   és    kövct-

kczménycinck).  addig  a  i`igányság  in-
tcgrációjában   lénycgi   vált()zások  ncm
w'u.hat(')k.
`                        `.`                                                                                                            >                                                                ..

Mcii   az   állaiiii   jótékonyság   és   alt-

mizmus   cgy   pilkmatm   scm   t`clcdhcti

cl    a    i`igányság    niatcriális,    szoi`iális`

politikai    és    kiilturális    mcgt`oszt(>ttsá-

gát.   Emlékcztctvc   az   állampolgi'u.ság
táis€`(lalmi   i`lkot('nlcméic.  a  i`igányság

élctvilágában   pozitív   ii.áiiyú  clmozdu-

lás  í`kkor  töiiénhct.  ha  az  i'igyncvczctt

társadalmi  jogok   val(')ban   cgy   igazsá-

gos    és    civilizált   élct    mcgvalósiilási
t`olyamatát   indítják  cl.   Ha  a  cigányok

valóban   cljutm`k   a   tái.s'adaliiii   állam-

polgárság  státusáig  (ncvczhctnénk  czt
akár   polgári   státusnak   is),   amcly   i`z

cgyén  és  az  állam  élctébcn  a  civil  és

politikzii   jogok   éivénycsülésénck   cél-

jait  és  méi.céjét  alkotja.
Ívé.l,c.'

Dr. Kerékg}'ár.tó T. István
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Színház
Fekete   lstván   Budapest   ............... 200.000   Ft

Gandhi   Közah`pítványi   Gimnázium   Pécs  200.000   Ft
J(')nás   Judit   Érd    ..................... `300.000   Ft

J(')nás   Judit   Ércl     ...................... 300.000   Ft

Kalamajka   Bábszínház  Egyesület   Miskolc   180.000   Ft

Országos   Cigány   lnformációs  és   Művelődési
Központ   Biidapest  ................. 658.000   Ft

Rom   Hagyományőrző  Színjátszt`)
Néprajzi   Budapest  ................. 200.000   Ft

Vaskaka`s   Bábszínház   Győr  ............ 400.000   Ft

Összesen:    ........................ 2.438.000   Ft

Média
Cigány  Vezetők  Szakmai

Egyesülete   Debrecen    ..............  170.000   Ft

Dunakeszi   Város   Cigány   Kisebbségi
Dimakeszi        ...................... 300.000   Ft

Fejéi.  Megyei   Cigányok   Független
Székesfehérvár     ................... 200.000   Ft

Kurt   Lewin   Alapítvány   Budapest      ...... 50.000   Ft

Makó   Városi   Televízió   Rt.   Mak(')     ..... 200.000   Ft

Mezőberényi   Helyi   Cigány   Kisebbségi
Mezó'berény      ...................... 24.000   Ft

Roma  Sajtóközpont   Egyesület  Budapest    200.000  Ft
Tilos   Kulturális   Alapítvány   Budapest      .  .224.900   Ft

VRJ-Video   Stúdi(')   Budapest     ..........  100.000   Ft

összesen:    ........................  1.468.900   Ft

Kutatás
A   Művelődési   Háza   Sárospatak     ........ 50.000   Ft

A  Teljesebb  életért   Alapítvány   Pápa     .  .  .250.000   Ft

Alapítvány   az   Embei.i   J(ig()k   és   Béke
Budapest        ....................... 500.000   Ft

Cigány  Hagyományokat  Kutató  Egyesület
Szekszárd      ....................... 285.000   Ft

Cigány  Tudományos  és   Művészeti  Társaság
Budapest        ....................... 850.000   Ft

GRIZHIPE  Cigány   Néprajz  és
Nyelvműveló'   Budapest       ........... 500.000   Ft

Jász-Nagykun-Szolnok   Megyei
Szakképző       ...................... 250.000   Ft

Megismerve  elfogadni   Alapítvány
Budapest        .......................  150.000   Ft

Muharay   Népművészeti   Egyesület   Bag       .50.000   Ft
Oktatáskutató   lntézet   Budapest      ....... 700.000   Ft

Országos  Cigány   lnformációs  és  Művelődési
Budapest        ....................... 300.000   Ft
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Szentesi   Romák   Kisebbségi   Önk()rmányziita
Szentes       ......................... 200.000    Ft

Összesen:       ....................... 4.085.000   Ft

Hagyományőrzés
13.sz.   Altalános   lskola   Nyíregyháza      ..100.000   Ft

Budapest   Fő\Járos   XI.   Kei.ületi   Cigány

Budapest      ........................  190.000    Ft

Budapest   Fő\Jái.os   XI.   Kei.ületi   Cigány
Budapest      ......................... 80.000    Ft

Bács-Kiskun   Megyei   Cigány   Kiskunhalasloo.000   Ft

Cigány   Fiatalt)k   Kulturális   Szövetsége
Jászapáti       ........................  107.500    Ft

Cigány   Kisebbségi   Önkormányzat
Gítrab()nc        .......................  150.000    Ft

Cigány   Kulturális  és   Közmíívelődési   Péc220.000   Ft
Cigány   Oktatási   Egyesület   Szeged      .... 100.000   Ft

Eötvös   JÓzsef  Cigány-Magyar   Pedagógiai
Budapest     ........................  100.000    Ft

Farkas   Lászl(')   Cigány   Kulturális   és
Kecskemét       ....................... 50.000   Ft

Farkas   László   Cigány   Kulturális   és
Kecskemét       ......................  100.000   Ft

Gl()nczi   Dezsó`   Tarcíil       ...............  150.000   Ft

Győr-M()son-Sopor()n   Megyei   Cigány()k
Győr       ......,.................... 400.000    Ft

Gönczi   Fei.enc   Általános   Művelőclési
Zalaegerszeg     .....................  100.000   Ft

Hátrányos   Helyzetű  Fiatalok  Életmód  és
Budapest     ........................  100.000    Ft

lgi`z  Sz(`)   Magyarországi   Romák  Független
Budapest     ......................... 60.000   Ft

Keceli   Cigány   Érclekképviseleti   Szervezet
Kecel         ........................... 72.000    Ft

Lungo   Dr()m   Cigányszövetség
Vásár()snamény        .................. 280.000   Ft

Lungo   Drom   Országos   Cigány   Érdekvédelmi
Kál         ............................  150.000    Ft

Magyart)rszági   Cigányok   Demokratikus
Budiipest      ........................ 350.000   Ft

Másképp   Alapítvány   -   Cirko-Gekzir   M()zi
Budapest      ........................  150.000    Ft

Mélykúti   Cigány   Érdekképviseleti   Mélykút50.000   Ft

Nagy   Gusztáv   Budapest      ............. 350.000   Ft

Nagybudméri  Cigány   Kisebbségi
Nagybudmér     ..................... 100.000   Ft

Nagykanizsa  Megyei  Jogú   Város   Cigány
Nagykanizsa     ..................... 200.000   Ft
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Nagyki`nizsa   Megyei   Jogú   Város   Cigány
Nagykanizsa     ..................... 300.000   Ft

Nagykanizsa  Megyei   Jogú   Város   Cigány
Nagykanizsa     ...................... 80.000   Ft

PHRALIPE  Független   Cigány   Szervezet
Mezőcsát        ........................ 50.000    Ft

Rt)mí`   N()vu``   Egyesület   Budapest      .....  100.000   Ft

Szegedi   Cigány   Oktatási
Egyesület   Szeged       ................. 50.000   Ft

Szigetszentmiklt')s   Város   Cigány   Kisebb.

Szigetszentmiklt'ts..................80.000Ft

Tamási   V'ir()s   Cigány   Kisebbségi   Tamási   48.300   Ft
Tatabánya   Vái.osi   Cigány   Kisebbségi

Tatíibánya      .......................  100.000    Ft

Testvériség   Kiilturális   Szabadiclő

Hajclúhadház        ....................  120.000    Ft

Tiszavasvári   R()ma   Egyesület  Tiszí`vasvári 80.000   Ft

Zt)ril   -Hajml(tdik   Alapítvány   Bud:ipest    120.000   Ft

Általános   lskola   Nyírmada     ............ 40.000   Ft

Általános   és   Zeneiskola   Mátraderecske       100.000   Ft
Észak-"gyarországi   Romák   Szocialista

Miskolc         ......................... 50.000    Ft

Összesen:       ....................... 5.127.800   Ft

Mindösszesen:      ..................  13.119.700   Ft

Képzőművészet
B()gdán   Tib()r   Pécs       .................. 30.000   Ft

Cs()nka   Ferencné   (Ors(')s   Teréz)   K()ml(')      100.000   Ft

Csányi   János   Budapest      ............... 30.000   Ft

Dombrádi   H()rvátli   Géza   Budapest      ..... 70.000   Ft

Dá\Jicl   Beri   Nyírmihálydi        ............. 20.000   Ft

Feka   Lajt)s   Budapest     ................. 30.000   Ft

H()rváth   Z()ltánné   Budapest       ..........  150.000   Ft

Kosztics   Lászl(')   Budapest     ............  150.000   Ft

Kun    Pál    Ráckeve     .................... 40.000   Ft

Kállai   Emő   Ab{)ny        .................. 30.000   Ft

Nagyné   H()rváth   Judith   Biidapest      ...... 30.000   Ft

Nyári   Gyula   Budapest     ................ 20.000   Ft

Pusztiiiné   Szécsi   Magda   Budapest    ..... 200.000   Ft

Ráczné   Kalány()s   Gyöngyi   Péc``       ....... 80.000   Ft

Vai.gíi   László   Budíipest      ............... 40.000   Ft

Váradi    Gáb()r   Ózd      ................... 20.000   Ft

Vái-i    Zsolt    Budapest        ................. 50.000   Ft

id.   Gaudi   Márton   Mak(')      .............. 20.000   Ft

ifj.   Gaudi   Márton   Makó     .............. 20.000   Ft

Összesen:       .......................  l.130.000   Ft

lrodalom
B()gdánné   Sárközi   Ildikó   Budapest      ....  160.000   Ft

Choli-Daróczi   Jt')zsef  Budapest       ....... 250.000   Ft

D()mbrádi   Horváth   Géza   Budapest      ..... 70.000   Ft
Farkas   Oszkár   Nyíregyháza      ........... 70.000   Ft

Fehémé   Váradi   Etelka   Éva   Budapest     .  .  .50.000  Ft
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Fátyol   Tivadar   Budapest     .............. 60.000   Ft

Horváth   Eszter   Budapest       ............  180.000   Ft

Horváth   Kálmán   Budapest      ............ 50.000   Ft

Jónás   Judit   Érd        ....................  180.000   Ft

Kiss   Adél   Rafilla   Budapest       ..........  180.000   Ft

K()vács   J(')zsef  H()ntalan   M()hács     ....... 80.000   Ft

K()vács   Szilvia   Szttlnt)k        .............  170.000   Ft

Nagy   Gusztáv   Biidapest      ............. 250.000   Ft

Rigt')   Jt')zsef   Szákszend       ............... 40.000   Ft

Rézműves   Melin(la   Bud`pest      .......... 30.000   Ft

Sz()lnt)ki   Csanya   Zst`lt   Budapest      ....... 60.000   Ft

Szt(tjka   Jánosné   Budapest      ............  160.000   Ft

Vadászi   Bálint   Budapest      ............... 40.000   Ft

Vesh()-Farkas   Zoltán   Budapest     ......... 20.000   Ft

Vígh   András   Sz()lnttk        ...............  150.000   Ft

ifj.   Ni`gy   Gusztáv   Budi`pest      .......... 200.000   Ft

Összesen:       ....................... 2.450.000   Ft

Kutatás
Bangó   Mzu.git   Budapest       ............. 280.000   Ft

Bán   Attila   Kunhegyes      ................ 30.000   Ft

Csillei    Béla    Sz()1n(>k        ................  100.000   Ft

Derdák   Tibor   Hidas     .................. 20.000   Ft

Dr.   Reményi   Géza   Budapest      .......... 20.000   Ft

Farkíis   Erzsébet   Tiszabura       ............ 20.000   Ft

Ht)rváth   András   Budapest     ............ 130.000   Ft

Ht]rváth   Zt)ltán   Budapest       ............  160.000   Ft

Kiss   Marianna   Budapest      ............. 120.000   Ft

Lakat()s   Béla   Szeged      ................. 30.000   Ft

Ligeti   György   Budítpest       .............. 40.000   Ft

Mezei   Jánosné   Budapest     .............. 30.000   Ft

Mészár()s   Anita   Budapest      ............. 30.000   Ft

Rézműves   Lakatos   Klára   Budapest     ..... 30.000   Ft
Szt(>jka   Ferenc   Budapest     ............. 140.000   Ft

Vadászi   lstván   Budapest      .............. 40.000   Ft

Víirga   llt>na   Budapest        ............... 200.000   Ft

id.   Farkas   Lászl(')   Tiszabiira      ........... 70.000   Ft

ifj.   Farkas   Lászl(')   Tiszabura     ........... 40.000   Ft

Öki.ös   Arpád   Budapest       ..............  130.000   Ft

Összesen:       .......................  1.660.000   Ft

Zene
Bal(tgh   Dezső   Budapest       ............. 250.000   Ft

Balogh   Kálmán   Budz`pest      ............. 20.000   Ft

Horváth   M(')nika   Budapest       ............ 20.000   Ft

H(>i.váth   Z()ltán   Nagykanizsa       .......... 30.000   Ft

Juhász   Miczura   M(')nika   Budapest     ...... 20.000   Ft

Sántí`   Fei.enc   Budapest       ............... 20.000   Ft

Öki.ös   Oszkár   Budapest        ............. 250.000   Ft

összesen:       ........................   610.000   Ft

Koreográfia
Lak€`tt)s   Tibor   Sátt)raljaújhely     ......... 150.000   Ft

összesen:       ........................   150.000   Ft

Mindösszesen:      ................... 6.000.000   Ft
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(Részlet az i'ró nemrég megjelent, azonos című ifjúsági regényéből)
B(ingó    és    .kiniii)ániáj(i    R()i}iáiiiúi[)ól

jijii  úii   I.:r{Iélybe.  Oiman   i)ár  é\'  múil\'ci.
e'gés-~e'n   S=ege>(l   kö"yékéig   jöniiek   le.
lii  i(iniilják  iiieg  a  nyel\'ei  is.1[1  fiill(i(I-

n(ik  ci  Tiis-`.áb(i  Z`siga  s:.[ilei.  Ijetl[ükl)en
i'iji.(i   \'i.s.s-`.amenm'k   E.r{lélybe.   De   (i   kí-
ráinc`si:ság  i.miéi  Magy(u.oi.s-`.úigra  hajiij(i
őke[.  Igy  ke'riilnek  {i~~ián  {i  B()(Ii.()g  vi(Ié-

kéi.c...`  cihol   (i  Íijriénei  elke>-~ilőtlik.

(a  szerz*(í)
-Vííííz!! !   VííÍíz! ! !  -ordítt)tta  a  f.ii'i.

Mindcnki  kidugta  a  p(>nyva  í`lól  a  f`c-

jét`  de  scmmit  sc  lát{)tt.
-Hóóóó!  Hohó!  -hallatszott  a  \Jár-

va-várt  szó.
Lckászálódtak  a szckérről.  Fiitottí`k  a

gycrekck  után,  aki  már  ()tt  állt  a  kcs-
kcny  földút  szélén, kczéből  napcllcnzőt
c`sinálva.  kémlclte  a  vídékct.

-Ott  van.  ni!  Ott  la!  Nézzétek  nián!

Ott  a  víz!   Onnan  csapott  föl   a  sas.  -
Mindcnki   arrafelé  bámult,  émol  a  csil-
logást  véltc   látni.  A  eigányok  mcgbű-
völve     nézték.     Az    apró    félszavak...
dünnyögések...  sikolyokká  magtasodott
sóhaj{)k  most lassan  zsolozsmává  szelí-
dültck,  mint  az  öröm.  mclynck  c`sak  a
szÍv  vcri  a  taktusát,  9c  forrósága  lchcr-
vasztja  a  szí`vakat.  Ugy  nézték  a  tájat,
mínt   cgy    képcskönyv    nyitott    lapját.
Most cgyszcrrc  mindcn  gyönyörű  lctt.

-   Hát   ncm   clmentl.ink   mcllettc?!   -
tőrtc  mcg  az áhítatot Bangó.

Lassan   oszolni   kczdtck.   Zsigát   cti-
csérték.  a kisfiút.  aki  clsőnck  látta  mcg
az  élctet  adó  vizct.  Mcg  kcllctt  ft)rdul-
niuk...  majd  lccrcszkcdtek  a  lapos  fclé
vczctő útra.  A homok drapp aranya pu-
hán  öleltc  a  kéklő  vizet.  Boldogan  ug-
ráltak  le  a  szckérről.  Mindenki  tudta  a
dolgát.  Pilla két teknőt cmclt lc és abba
dobálták  a  kimosandó  szcnnycst.  Loló
nevctve   rázta   a   szép   szarvasbőr   tar-
solyt,  amit  még  egy  crdésztől   kaptak
ajándékba.   Sokan  arra  néztck...  mit  is
akar mondani?!  -Hiába van  most pén-
zünk...   itt   aztán   semmi   szatócs„.   dc
még cgy  tercmtett  lélck  scm, akitől  va-
lami  ennivalót  vehetnénk.

-   Mirc   köll   itt  a   pénz,   gycrököm?
Mög  van  itt  mindcnünk.  Olyan  vacso-
rát  c`sapok  én  ncktek,  hogy  mind  a  tíz
ujj.atokat  megnyaljátok!  -ncvetctt  Sá-
ra.  Azzal  már szcdte  is  le  Csámpi  sze-
keréről  a kosarakat,  és  osztogatta a  na-
gyobbacska gyerekeknek.

-Ti  ebbe halat fogtok a folyóban!  Ti
meg -fordu]t a lányok felé -elmentek
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tc`icstcngcrit   tömi!    Lcsz   itt   ()l}'an   va-
c`sora  majd  mcglátjátok!

A  kis  Zsiga  ott  gubbasz{ott  az  cgyik
bokor   mólyébcn.   Vclc   valahogy   most
ncm  törődött  scnki.  Kavicsokat  h€ijigált
a  \Jízbi`.  hátha  észrc\/.L`szik.

-   Pc(lig   h  én   ncm   talál()m   mcg   a
\/izct  -  m()r()gtíi  -  iiiég  mindig  i`si\k  a
szckércn   zötyögnénk.   Az   ám!   -   Na-

gyon-nagyttn  s:\jnáltí\  mt>st  magát.  Egy
i`sigaház{it  talált  í`  hom{)kban.

-Nt)  cz  is  cllií`gyta  a  házát.  mint  mi

a  nyári  szállást  ott  mcsszi,  ahunnét  cl-

jöttünk.
Anyica  -  Dezső  lánya  -a  p()króct)-

kat  szcdtc  lc  a szckérről  és  tcn'tcttc  ki  a
napra.  A fiúk  már javában lubickoltitk a
vízbcn  a  k()sarakkal  cgyt.itt.

-   Ncm   fürödni   küldtck   titekct,   ha-
ncm  halat  fogni!  -kiabált rájiik  Pilla.

Zsiga  magára  húzott cgy  c`somó  fűz-
fabok()r-ágat,  mcrt  éppcn  i`rra  közcled-
tek a lányok  a k()sarakba rakott kukori-
c`ával.  A fülét fogták és énckelve  lóbáz-
ták  clőre-hátra.   Liilugyiék  a  lovaknak
kerestck  \Jalami  füves  helyet.

-  J()bb  lcnnc  inncn  cgy  kicsit  mcsz-
szcbre   mcnni  -  motyogta  maga  clé  a
gycrck.  Majd  clindult a bokrok  közt  lc-
t`clé    a   t`olyó   folyásával   cgyirányban.
Lcült  a  partra  és  néztc  a  vizct.  A  ti'ilsó
part    tisztán    látszott.    Arra    ncm    volt
o[yan   sima   a  t`öld.   mint   itt.   Nádasok.
sások  sárgálottak  a  szélén.  Apró  halak
csaptí`k  fcl  a vÍz t`elszínérc lcvcgőt vcn-
ni.

Zsiga már le  is  dobta a  ruháját és bc-
lcugrt)tt  a  t`olyóba.

-  Majd  fogok  én  halat  kosár  nélkül
is!  Aztz`\n  nézlictik!

A  \;íz   alá   bukott.   A  halak   azonban
som kicsúsztak a kczéből, dc valahogy
most  ncm  bánta.  Élvcztc  a  vÍz  sinioga-
tó  hűvösségét.  Boldog  fáradtsággal  fc-
küdt  ki   a  napra  száradni.   Vizcs  tcstét
apró  kavic`sok  nyomták.

-Ez  így  ncm  lesz jó!  -szólt hangt)-
san.    Kczé\Jel   egy    mélycdést   kcz(lctt
vájni  a  homokba,  dc  migyon  nchezen
ment.  A kaviL`sok  közt cgy élcs t`adarab
hcvcrt.  Es7,á,be  jutott  apja  tcknővájt')ja`
amit  most Loló  használ.

-Tudod` kc]I  a jó szcrszám -h<illotta
a hangját. -Jó szerszám nélkül  nincs jó
teknő scm.

-Teknő! !  Teknő! !  Azt csinálok  most
én  is!!  -ujjongott  bclü]ről  a  gondolat.
A  „szcrszámmal..   sokka]   könnyebben
ment.  Mikor már elég  mély lett` belefe-

küdt.   A   liűs   ht)mok   jt`)   pihcn(`)1icl}/.nck

bizon}'iilt.    Bchiin}/.{a   a   szi`mét.    El(')1)b

i`sak   í`pi.(').   tl.izcs   pt)nt()kiit   ]átott.   i"ijil

tánL`oló   t`ényk{irikák   rí`jzottak   a   szc`iii-

héjíi   í`latt.   Ezck   a   "\p   bi`ti`íi.   iiittniltí`

cg}Íszcr  ncki   i`z  apjí`.   Vajt)n   mit  t`izcn-
hctnck  ncki?  EiTől  aztán  kc(lvérc  i`Iáb-
rí'`ndozott.  Csuk()tt  szcmc   mögött  látta
iiz í`pját, mcg az an.yját, ahogy jönnck a
lyukas  cs{')nakkal  a  Tiszán  ,  dc  sosc  ér~
nck  a  pi`rtra.   A  víz  cgyrc  migyobb  és
nagy()bb  lcsz  és  ők  cltűnnck  a  scmmi-
bcn.

Az  íipjii vt)lt  a  lcgjt)bb  tcknővájt`).  Ezt
Bangó  is  mondjít.  A  tcstvérci  mcghal-
tí`k  himlőbcn,  an.a  ő  már  ncm  cmlék-
szik.   Dc   az   tisztán  clőttc   van`  íimik()r
€u  anyja  magához  sz()rítja  és  sik()ngvz\
ordítja:  ,`Csak  a kis Zsigát  nc!  Istcncm!
Csak  a  kis  Zsigát  hagyja  mcg  már  nc-
künk!"  Aztán  mégis  ők  mentek  cl.   Ő
mcg  egycdül  maradt.  Kicsit  elpityerc-
dctt.  Most aztán  mindenki  törődik vele.
Pilla   szokta  mindig   mondani`   Pogy   a
sok  bába közt elvész a gycrck.  Ot  min-
dcn  nap  niás  szckér  látta el.  Azt  mond~
ták,   mcgo`sszák   a   tcrhct.   Ncm   is  volt
hiánya   scmniibcn   Zsigának.   De   vala-
hogy   az   lctt   a  vége,  hogy   sehol   scm
volt  otthon.  Csámpit  szercttc  a  lcgj()b-
ban.  Hiányzott  cgy   ujja.  Azt  mcsélik`
hogy amikor a tcknőnek valót hasította,
az  ujja  is  vcle  ment.  Igy  aztán  kosarat
f{)nt  csak.  Csak?!  Olyan  gyönyörű  ko-
sarakat, hogy  mindcni mcgnéztc.

Mondják, hogy egy é\Jig úgy ked\;tc-
lésb(fl  bcállt cgy paphoz szolgának.  Azt
m()ndta`  arra kívánc`si`  mi  is  le`sz az em-
bcr   fiával   a   halála   után?   Azt   ugyan
ncm tudta meg. mcrt sem a poklot. scm
a  mcnny()rszágot  ncm  tiidta clképzclni,
dc  hc]yettc  mcgtanult  egy  kic`sit  olvas-
ni`  választékosabban  beszélt.  mcg  sok
fura   szokást   is   eltanult.    A   BibliábóI
szám()s  történetet  tudott,  amit  aztán  a
cigányok  is  szájtátva  hallgattak.  Igcn...
Csámpit szcrcttc  a  lcgjobban:

Foi.ró  tcstét  újra   lchűtöttc  a.vízbcn.
Az  övéi  már javában  sütötték  a  vac`so-
rának   valót.   Valaki   a  nevét  kiálltotta.
Elhatározta,  hogy  nem  mcgy,  de  aztán
a   szél   sülthal   és   kukorica   illatott  ho-
zott.  Nem   tudott  c]lenálni,  elíndult  az
övéi  felé.

Kalmár I]ona

„I.UNGO  DF{OM" 1999.    április



Szervusztok, Gyerekek!
Sok  szcretcttel  köszöntünk  benncteket az  év  egyik  legszcbb  havában, má-
jusban. Ilyenkor már mindannyian érzitek a tanév végének közeledtét, és a
jobb osztályzatok  reményében kissé „ráhajtotok"  a tanulásra.  Ez a hónap

3:,yáan=íhkoozr,hTsezgáü;[jo:nsbcq3:,e:catstárfígaypej[2nmgf:,t::S:%t:íjt:,k.fordu[unkédes.

Elsó' rejtvé-
nyünkbcn három
olyan fogalom
szcrepel, amely
az édcsanyákkal
kapcsolatos.
Feladat:  A`hÁ-
rom szívben [évő
betú'kct helyesen
olvassátok össze,
és a három fogal-
mat küldjétek
bc!

A kövctkező rejtvényünk két függőlcges sorát kell beküldenetek!  Könnyedén
megkapjátok,  ha  a  vízszintes  sorokat  kitöltitek  a  meghatározások  alapján!

EEE  Egészséges íta]11
HEEHE  A,egkísebb számjegy11
EEEEE  Nem szeretdo,gozní1I

1999.  április „LUNGO DROM"

SZO

A-berE-n-gyog)ngzó-táro-

lÁNC

EEHE

EEHE
(ékszer - az őse

szerszáma)

EEEEE

EHE
(kerékpáron hátul v.

a szerelmes emberé

Könnyítésként a magán
kat adtuk meg, de a meg
zások is segítségetekre lesznek!
FeJddűf.. a négy összetett szó be-
küldése.
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A  Lungo  Drom  Lctcnyci  Tagszcwc-

zctc   1999.  mári`iiis  21-én   15  (')rára  szíi-
valóvcrsi`nyt   hirdctctt   a   Ziila   Mcgyé-
bcn   lévő   Cigány   tái-sa(lalmi   szcr\.'czc-
tck   1()-18   é\Jcs  gyermckci   számára.   A
szcrvczi`t  5()  \;cn(légct  \Íárt.

Az  izgal()m  már  az  clőkészítés  alati
i`lki`zdődött.  A  \Jár\'a  vái-t  mip  \Jégrc  cl-
érkezctt`  s  t`él  kcttők()r  már  ncg}'\.'cncn
toporogti`k   a   Fáklya   Művclő(lési   Ház
i`1őtt.   A  csípős.   hidcg  szél   nii€`tt  clőbb
ki  kcllctt  nyittatni   a  művclődési  ház€it.
A  kczclés  clőtt  f`él  (')ri'`val  kidcrült`  hogy

az   clőrc   bckészítctt   székck   kcvésni`k
bizonyulnak.  A  nyitáskor  már  7()  szék
f()glalt   volt.   s   cgy-két   későn   jövőnck
c`sak  állóhcly  mara(lt.

Sztojkó   llona  clnök   köszöntőjébcn
kit`cjcztc   háláját  €`  vcrscny   scgítőinck:
clsős()rban   az   anyagi   támogatómk.   a
Magyar  Művclődési   lntézctnck,  a  tcr-
mct  biztosító  művclődési  háznak,  Ba-
ranyai  János  és  Bogdán  Péter  clnö-
köknck`  s  átnyújt()tta a  köszönőlcvcli`t.

r    -      `:i.:``..   .

Majd  ismcrtcttc  a \.'crscny  i`élját. amcly
í`  cigány   irt)di`lom   mcgismrésc,   kóz-
kini`sé   tétcli`,   ;iz   intcgrái`ió   biztosiítás:i
tanulással,  és cgymás  mcgisiiii`rése.

Végrc  clérkezctt  a  pilkm`{.  amikor  íi
sorszí'`mim`l  rendclkcző  fiíitiilok  ii  z``űi-i
asztala  clé   léphcttck.  Fcszt`ilt  cscndbcn
hillgii{tuk      az      izgult'i      vcrscn.vzőkct.
Hallha{tunk    mg}Jszcm~    clőa(1ókat,    clc
iiicgbii``sakl(')  hangú  l`élénkckct  is.

A   fcszültségct   a   m`g}Jkanizsiii   Bog-
dán   Ferenc,  .a   népmi'ívészet   mcstcrc
i`Ímiiicl   kitüntctctt   zi`nész,  és   Kardos
Ferenc  ()1dotta  t`cl.

Hor`'áth   József  i`lclnöknck`   Orsós
Péterné   titkárnak   és   Németh   Attila
szcrvi`zcti  tí`gnak`  mint  zsűrinck,  nchéz
dolga  vt>lt.  Az  clső  hclyi.c  kcrülő  nc\Jc

pillam`t()k   alatt   kiilcrült`   hisz   tcljcsít-
niényé\Jcl     Orsós    Anita     Lovásziból
mcssze     kimagí`slt)tt.     A    pontszámt)k
összcaclá.sa  iitán   H()rváth   JÓzscf  zsűri-
clnök  kihírdcttc  {E crL`(lményt és átadta
az  cmlékkipokat  iK  ajándékokkal.  Má-
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:         ...... példányban, az alábbi címre:
1
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sodik  hclyczést Orsós Ádám murí`sze-
nicnyci, a hamiadik  hcl}'czést Somog.`'i
Eszter  lctcnyci   vcrsm()ndó  értc  cl.   A
zsűri  két  különdíjí`t  is  kiadott:  Szolnok
Edit  muraszcmcnyci  és  Bogdán  Csilla
lctcnvci  \..crsi`nvzőknck.

Az  öröm  mig.v  volt.  s  z`  kii`,sik  is  ti'íz-

bc  jöttck.  sziivalni  akamú`.  Bátt>r  ri`llé-

pésük  c`sokiví`l  lctt jiitalmaz\;í`.

De   már   csábított   a   tcrítctt   L`sztal.   a
zcni`   úji-íi   szt')lt`   ii   fcki`tc   szcmi`k   i`sil-

logtak,   a  tánct>s   lábí\k   mcgmoziliiltak.
Mindenki  j(`)l  éri`ztc  imgát.  Estc  7  óra-
koi-vidám  szív\Ji`l  zártiik  le  a  nap()t  az-
zal    ii   jcl``z('wal:    „hmiarosan    találko-
zunk„.

A  kijárati  lépcsőnél  Czenner János-
né     mimiszcmi`n}Ji`i     képvisclőí`ssz()n.v
f`clsóhí\jtt>tt:

-  Azért  ncm  bánti`m  v()lmi.  ha  zi  mi

g.vcrckciiik   hozzák   cl   azt   a   gyön}Íöri'í
kcrámiát.  az clső  hclyc{.  Dc  majd  í`  kö-
\Jctkcző  alkalommal!

Mi`  a   lcti`nyci   Limgo  Dr()mosok   is,
rcméljük.  hogy  lctcn}Íén   1()  é\J  után  új-
rakcz(l\Jc   a   cigány    iro(lal()ni   elmon(l-
hatja:   lcsz jö\Jőnk,  lcsz  t`t)lytíitás.

Glinda  Lindri

„LUNGO  DROM" 1999.    április



Május 4.,  kedd
Cegléd                            Oá.

Nagyecsed                oák.

Nagykanizsa             oák.

Május 5., szerda
Miskolc                          oák.

Május 6.,
csütörtök

Ónod                            oák.

Szeged-
Cserepes sor              ok.
Vésztő                          oák.

Május 7., péntek
Bóly                                  Oák.

Gyöngyös                     oá.

Gyu,a                            Oák.

Miskolc                              ok.

Május 8.`, 'szombat
Békéscsaba             oák.
Csorna                          av.

Debrecen

tavaszi nagyvásár.

Galgamácsa             oák.

Jászberény               oák.
Kaposvár                      av.

Kecskemét                 ok,

Kecs ke m ét                   kjv.

Komló                            oák.

Komló                               av.

Mezőberény      av+mgv.

Miskolc                              ok.

Ózd                              oák.

Pécs                              ok.

Vác                                     kjv.

Május 9., vasárnap
Békéscsaba
Dabas                        o
Dabas
Dombóvár

Gyomaendrőd          o

Jászalsó-
szentgyörgy

Jászjákóhalma

Kaposvár

Kecskemét

Kecskemét

Kiskunfélegyháza

Miskolc

Pásztó

Pécs                              Oák.

P écs                              av.

Flomhány                     oák.

Szeged-
Cserepes sor
Szekszárd                 o

Szolnok

Tompa                        0

Töhel                            0

Zalaegerszeg

Zsebeháza

Május  10.,  hétfő
Bélapátfalva              oák.

Csorna                           ok.

Deb):acveansz,nagyvásár

Zsebeháza                   bv.

Május  11.,  kedd

Zalaegerszeg            oák.

Május  12., szerda
Makó                              oá.

Mezőcsát                   oák.

Miskolc                           osk.

Május  13.,
csütörtök

Gyönk                           oák.

Komádi                           oá.

Szeged-

Cserepes sor              ok.

Május  14.,  péntek
Miskolc

Pusztamérges

Sásd

Május  15.,
szombat

Csorna
Kaposvár

Kecskemét

Kecskemét

Miskolc

Mohács

Pécs
Vác

Május  16.,
vasárnap

Abony                          oák.

Békéscsaba                av.
Böhönye                      oák.

Csanytelek

Dunaföldvár

Heves

Heves

Kaposvár

Kecskemét                   ok.

Kecskemét                    kjv.

Kiskunfélegyháza       av.

Kunszentmiklós        oák.

Miskolc                              av.

Pécs                           oák.

P écs                              av.

Rakamaz                    oák.

Szeged-
Cserepes  sor              kjv.

Szentes                        oá.

Szolnok

Tiszaföldvár               o

Tiszakécske              o

Vác0

Május  17.,  hétfő

Szil                                             Ok.

Május  18.,  kedd
Sümeg      tavaszi  vásár.

Május  19.,  szerda
Hajdúnánás

Jánoshalma

MÍskolc

Vajszló

Veszprémvarsány   o

Május 20.,
csütörtök

Szeoed-
Cserepes sor            ok.

Május 21.,  péntek

Miskolc                               ok.

Május 22.,
szombat

Csorna

Jászárokszállás       o

Kaposvár

Kecskemét

Kecskemét

Mágocs

Miskolc

Pécs
Sárbogárd                 o

Vác

1999.    április „I.UNGO  DROM"

Május 23.,
vasárnap

Békéscsaba
Érsekvadkert

Kaposvár

Kecskemét

Kecskemét

Kunmadaras

Miskolc

Ónod

Pásztó
Pécs                           0
Pécs
Pécsvárad                 o
Szeged-

Cserepes sor              kjv.

Szekszárd                  oák.

Szolnok                           av.

Május 24.,  hétfö
Kapuvár                          ok.

Május 26., szerda
Miskolc                           osk.

Május 27.,
csütörtök

Mélykút                          oák.

Szany                                Ok.

Szeged-

Cserepes sor              ok.

Május 28., péntek
Dévaványa                  oá.

Miskolc                               ok.

Május 29.,
szombat

Csorna                           av.

Kaposvár                      av.

Kapuvár

Kecskemét

Kecskemét

Miskolc

Pécs

Vác

Május 30.,
vasárnap

Békéscsaba

Csongrád

Dunakeszi

Fadd

Jászárokszállás

Kaposvár

Kecel

Nagykáta

Nagykőrös

Pécs

Pécs

Szarvas

Szeged-

Cserepes sor

Szeghalom

Szolnok

Május 31„  hétfő

Szécsény                   oák.
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