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Címlapon: Szentandrássy lstván festőművész

A nem kért kéúratokat rwm őrizzük meg
és nem kűlüük visszaL

Szerkestiőségünk
a mienktőíl eltéTő véleményt is közLi.

A leveleket rövidítve,
sqerkesTleti f iormában adj uk közre.
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Tiszabezdéd   községben   1997.   október
10-én  alakult meg  5  fő vezetővel  a Lungo
Drom    szervezet.     Már    sok    pályázatot
nyertünk,   közte  most   is   a  Roma  napot.
2000. június  1 l-én tartottuk a Tiszabezdédi
Holt  Tisza  partján   50   fővel.   Nagyon  jó
programot   állítottunk   össze.    Babgulyást
főztünk,   és   sokat   táncoltunk.   A   gyere-
keknek  játszási   lehetőség   is   volt,   mivel
nagy  játszótér  állt  rendelkezésükre.  Ked-
vükre  fociztak,  hintáztak  és  pinpongoztak.
Mindenki jól érezte magát.

Szeretnék még sok pályázatot benyújtani,
hogy az emberek életkörülményein javítani
tudjunk.

Balogh Arpádné
Lungo Drom vezető

Tiszabezdéd, Táncsics út 33.

ZE   J     JJ7TJJ
Nekem   csak   két   gyemekem   van,   de

felháborit az ingyenes fogamzásgátlás ügy.
Néha azt kérdezem magamtól mit keresek

én  itt a Földön? A  cigány nem ember?  23
évesen  szültem  első  gyermekem,  6  évvel
később   a  másikat.   Ha  éhen  halunk   sem
kérünk segélyt. Aztán három évente egyszer
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megaláznak!  Mert nincs hol  dolgoznom. -
Valamire való munkahely, az elit osztályé. -
Itthon  nevelem  egyedül  10  éve  a gyerme-
keimet.  Férjem   10  éve  eljár  vidékre  dol-
gozni.

Ha  12  gyermekem  volna,  akkor  is  úgy
szeretném  őket,  mint  ezt  a  kettőt.  12  felé
fájna a szívem. El sem tudnám képzelni, ha
az    ingyenes    fogamzásgátlás    miatt    két
gyemekem valamelyike nem születik meg.
Minden  édesanya  így  van.  Nem  véletlen,
hogy  itt vagyunk.  Isten  miért  teremtette  a
cigányt,  ha  nincs  semmi  szerepe  és  célja
vele? Isten a cigányt is úgy szereti, mint a
magyart,   a   négert   vagy   a  brazilt.   Nem
bántani  kell,  megoldást  kell  találni.  Hiába
tanul   a   gimnazista   lányom   szociálpeda-
gógusnák?  Neki  is  adnak  majd  ingyenes
fogamzásgátlót?   Kik   vagyunk   mi?   „Ne
ítélkezz, hogy ne ítéltess! Ha nem mást , az
embert   kell   tisztelni.   Most   3.   osztályos
kisfiam    nagy    örömmel    újságolta:     azt
tanulták az iskolában - mióta megszületett
én  is  erre  tanítom  -  minden  ember  egy-
fomán  fontos,  bárhová  is  született,  sze-
gény,   gazdag,   fekete,   fehér,   sárga   vagy
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Bélapátfalván a családsegítő segítségével
varró-tanfolyam  indult.  2000.  február  28-
tól  május  29-ig,  heti  két  alkalommal.  Ez-
úton   szeretnénk  kifejezni   köszönetünket,
kemény  de  sikeres  munkájukért  a  követ-
kező személyeknek :

Kovácsné Füss lldikónak a családsegítö
szolgálat  vezetőjének,  Kovácsné  Kakuk
Máriának   a   családsegítő   gyemekjólét
szolgálatvezetőjének,  akik  a  helyi  Lungo
Drom  felé  is  sol(  segítséget  nyújtanak.  A
vaiTó     tanfolyam     tanulói     köszönetüket
szeretnék  kifejezni  Tóthné  Réthári  Er-
zsébet tanfolyamvezetőnek,  aki nagy türe-
lemmel,   szeretettel  tanított  bennünket  és
hozzá    segített    minket,    hogy    sikeresen
elvégezhettük a tanfolyamot. Hálás szívvel
mondanak köszönetet tanulói:   Csóka Zol-
tánné, Aranka, Lakatos Rafaelné, Anikó,
Lakatos Zoltánné, Alíz, Hegyi Simonné,
Lujza,   Radics   Zita,   Rácz   Piroska   és
Horváth Gyuláné, Rózsi.

Köszönet jár  még  Nádiné  Varga  Edit
szociális  asszisztensnek,  aki  az  óvodából
elhozta a gyerekeket és vigyázott rájük. míg
a tanulók tanultak.

Lakatos Zoltánné
Bélapátfalva, Lungo Drom

Júniusi ]apszámunkban Tíz év a göröngyös
úton... címmel írtunk Kosztics László

fafaragó kiállításáró].
Kosztics László kérésére közöljük, hogy

cigaá##?esbTsegeö:ek::ítáan)Ztkéesr:lfilyi
Jag NenLzetiségi Szakiskola is támogatta.
Az alpolgármester asszony iieve helyesen:

Hassai Zsória.
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-    No,    cigányok!    Akartok-e    száz    pengőt
keresni?  -  kérdezte  a  gróf és  széles  mozdulattal
elővette   a   pénztárcáját.   Kinyálazott   belőle   egy
százas    bankót,    1etette    az    asztalra,    s    feltűnő
mozdulattal 1esimította.

A  romák mintegy  vezényszóra  abbahagyták  a
muzsikálást. Tekintetük összevillant.

-Drága lstenkém, de jó volna az a lóvé! -súgta
Csipi" Rudi a cimbalmosnak.

- Senkinek sem kell?! -érdeklődött tagoltan a

gróf és a bankjegy felé nyúlt.
- Mit kell érte tennem? - érdeklődött Rudi.
- Óh,  semmiség az egész - felelte nyájasan a

gróf,  -  igazán  jó  boltot  csinálhatsz,  -  nevetett
hozzá.

- Mégis? - nyögte Rudi.
-  Csak  egy  pofont kell  érte  kiállnod,  amit  én

adok a százasért cserébe.
Rudi   úgy   érezte,   mintha  rászakadt  volna  a

mennyezet.   Megroggyant   a  térde,   s   az  arcából
kiftitott  a  vér,  tadaiból  elszállt  az  erő.  De  látta  a
rongyos, mezítelen gyemekeit, akik már hetek óta
nem laktak jól.

- Üssön gróf úr! - mondta rekedt hangon.
A   cigányok   tekintetében   dühös   fények   vil-

1antak.
- Még ilyen szégyent!  Lóvéért megmáráztatja

magát  -  mondta  ki  mindannyiuk  helyett  az  öreg
kontrás.

A gróf egy lépésre megállt Ruditól, jobb keze
hatalmas   csattanással   dönent   Rudi   arcán,   aki
kibillent az egyensúlyából, mert a gróf nagydarab,
bivalyerős ember volt.

- Akarsz még egy  százast?  - kérdezte nyegle
hangon a gróf.

Rudi  bólintott.  A  második  pofon  után  Rudi
szája   felszakadt,   kiserkent   a   vér.   Szeme   előtt
imbolygott a képzeletbeli, megterített asztal.

Hazafelé  menet,  Rudi  látta  az  ümepi  ruhába
öltözött    gyemekeit,    amelyet    a    képzelet    fel-
öltöztetett  a  kétszáz  pengőből.  Látta  a  feleségét
Minkát, akinek az örömtől ragyogott az arca.

Fütyürészéssel   próbálta   oltani   babonás   fé-
lelmét,  mivel  az  útja  a  temető  mellett  vitt  el,  a
cigánytelep a halottak nyugvóhelyétől nem messze
terült el.

Egy fa mögül váratlanul egy fekete ruhás ember
lépett ki.  Arca,  keze  is  fekete volt,  fején  szarvak.
Rudi még patákat is vélt látni. Nem mert a látomás
szemébe  nézni.  Meghűlt  benne  a  vér,  amikor  az
ördög,   lassú,  kimért  léptekkel  közeledett  feléje.
Rudi tébolyultan állt.

A fekete ember szőrös keze kinyúlt és elkapta
Rudi nyakát és nagy erővel a földhöz vágta, majd a
mellkasára lépve megtaposta.

Minka másnap délután jajgatva szaladt végig a
cigánysoron,  a haját szaggatva a földhöz verdeste
magát és sivalkodó hangon ordítozta, hogy szegény
Rudi a halálán van.

A    zenekar    tagjai    gatyában,    félmeztelenül
szaladtak át Rudiékhoz.

- Mi van veled cigány? - kérdezték sajnálkozó
hangon.

-  Megmudelok!  Tegnap  éjjel  eljött  értem  az
ördög. - Fátyolos hangon mesélte el a történetet.

-Ki kell engesztelned! -vélte az öreg kontrás.
-Mit csináljak? -kérdezte Rudi.
- Éjfélkor kimész a tóra és beledobod a lóvét,

mert átok ül rajta. És addig muzsikálsz míg a Nap
fel nem jön. Már csak ez segíthet rajtad.

Rudi    még    aznap    éjjel    elment    a    tóhoz,
behajította   a   rongyba   csavart   pén2t,   amelybe
előzőleg   kődarabot   tett   nehezéknek,   hogy   az
ördögnek ne keljen feljönnie érte.

Elővette hegedűjét, szomorú nóta szállt fel ujjai
nyomán,  fáradt  szíve  meg-megvonaglott.  A  nagy
bánattól még az ég is beborult és hatalmas dönenés
kettéhasította  a  csöndet.  Villámok  haltak  bele  a
tóba. Az öreg roma ijedtében csárdásra váltott át.

-    Táncolj,    mulass    ördög!    -    kiáltotta    a
semmibe.    Önkívületi   állapotban   muzsikálta   a
fiisseseket.

Minka  hangja  téritette  magához.   Mindketten
letérdeltek,    s    az    ég    felé    emelték    könnyes
tekintetüket és  segítségül hívták lstent,  irgalomért
könyörögve hosszan imádkoztak.

Talán  azóta  sem  tudják,   hogy  Pele   a  fiatal
prímás  volt  a  fekete  ember.  A  cigányok  össze-
beszéltek,  hogy  megleckéztetik  Rudit.  Erre  a  fe-
ladatra  szemelték  ki  Pelét,  aki  bekomozta  arcát,
kezét, és cukrozott vízzel szarvat csavart a hajából.
A patát már Rudi képzelete szülte.
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„ A magyarország
áldatlan körülmények

és ez minősíti az egész társadalmat „["
-Az 1985iis földr€ngés után körü]be]ü]

300   berhidai   házat   kenett   újjáépíteni:
ehhez     az     érintettek     többsége     ked-
vezményes  kamatozású  hite]t  vett  fel  az
OTP-től.   1992-ben  azonban  a  kormány
piaci  kamatokat  állapított  meg  ezekre  a
hitelebe - ezt pedig sok csa[ád már nem
volt    képes    kifizetni.    Az    OTP-Bank
július    1-jét   jelölte   meg   rizetési    ha-
táridőnek.  Ha  a  családok  nem  fizetnek,
bírói úton eláivereztetik liázaikat. A 24 -
többségében   roma   család   képtelen   tör-
leszteni  1-3  milliós  adósságát.  Amennyi-
ben   a   csa]ádok   nem   tudnak  engedmé-
nyeket   kicsikarní,   az   OTP   valame]yík
székháza előtt éhségsztrájkl)a kezdenek.

-  Itt  eredendően  az  állampolgár  és  az
állam  között  egy  szerződésről  van  szó  és
lehet, hogy jogilag elfogadhatónak minősíti
ennek  fölmondását  a  bank,  vagy  maga  a
komány, de ugyanakkor ismeretes, hogy ez
milyen kétségbeejtő helyzetetjelent azoknak
a családoknak, amelyek a létminimum alaft,
vagy   annál   is   sokkal,   sokkal   mélyebben
élnek.   Ez  egy  elkerülendő  konfliktus  lett
volna.  Emlékezetem  szerint  igen  sokat  írt
ilyesmiről a sajtó és elég kínos, hogy erre a
komány nem készült fel, és hogy ennyi idő
elteltével    sincs    pozitív    megoldás.    Ilyen
értelemben,  ilyen  előzmények  után  embe-
reket  az  utcára  tenni,  amikor  egyébként  is
könnyű az utcára kerülni, ez embertelenség.
Mindazoknak   a   politikai   szervezeteknek,
mozgalmaknak,   akik  ellenzékben  vannak,
erről  sokkal  többet és hangosabban  kellene
szólniuk.

-  Egy  1996-1997-ben  a  magyarországi
rendőrök    személyí    ál]ományát    repre-
zentáló  1530  fős  mintán  végzctt  kutatás
során   a  megkérdezett  rendőrök  54°/o-a
vélekedett   úgy,   hogy   a   roma   Ídentitás
kuJcseleme   a   t)űnöző   életmód.   64°/o-uk
szerint      a      cigányokra      je]]emző      a
vérfertőzés,   88°/o-uk   pedíg   a   mmákra
nagyon  jellemzőnek  tartotta,  hogy  nem
tisztelik a tulajdont.

-  Sajnos,  nem  először  hallok  ilyen  vjzs-

gálatokról.       Egyrészt      mindnyájan      tele
vagyunk     előítéletekkel,     ha     azonban     a

Gombár csaba     Fotó: MTI

NÉVJFGy..  1939-ben  született  Bu-
dapesten.  Töhéneiem  és  fiiozófia
szakon szerzett dipromát ciz  ELTE-n.
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foglalkozó csoportot vezefi.

rendvédelmi       szervek,       nevezetesen       a
rendőrségen  belül,  mely  a  közbiztonságért
felel, ilyen mértékű elői'téletek tombolnak, ez
- és most nagyon tapíntatosan fogalmazok -
hallatlanul  kellemetlen  hír  nekünk,  akik  itt
élünk   és   kínos   Magyarország   nemzetközi
megi'télése szempontjából is.

A   rendőrségen   belül,   a   rendörség   állo-
mányában     egy    bizonyos     számú     roma
rendőrtisztnek és közrendőmek kellene lenni.
Az   Amerikai   Egyesült   Államokban   nem
egyszerűen  a  fekete  lakosság,  hanem  min-

dcnki  számára  igen  megnyugtató  tapasztalat
az,    hogy    évtizedek    óta    a    közvédelmi
szervezetekben, nevezetesen az utcán lévő és
nyomozó rendőrségben a kisebbségek  szem-
mel láthatóan ott vannak. Es mi mindezt csak
ismételgetjük  és  az  égadta  világon  semmi
előrelépés  nem  történik.  Ha  a  rendőri  szer-
vezetben        ilyen        mértékű        előítéletek
tombolnalq  akkor  persze  értem,  hogy  nem
akamak a soraikba cigányokat fogadni, de ez
egy   saját   farkába   harapó   kígyó,   amitől   a
problémák nem megoldódnak, hanem tovább
mélyülnek.

- TÍz éve ]ehetne rádiója a ]egnépesebb
hazai  emikai  kisebbségnek,  a  romáknak.
Ennek  szükségességére  a  rendszervá]tás
idején   hívta   fe]   először   a   figyeLmet   az
Autonómia A]apítvány. Azóta ]ezai.]ott egy
újabb    pályázat   ame[yen   a    budapesti
frekvenciákért a Rádió C Kht. is indu]t, de
pályázatukat nem támogatták.

-  Az  elmúlt   10  évben  a  rádióról     és  a
televízióról    szóló    hírek    boriny   botiány
hátán,   és   a   fi-ekvencia   elosztásában   senkit
nem      sikerült      meggyőzni      az      állami
hatóságoknak,   hogy   ezt   a   törvénynek   -
akámilyen   rozoga   is   az   -   megfelelően
végzik.   Ezen   az   általános   helyzeten   belül
azonban -- mint minden eddigj kérdésnél is -
az   ország   állapotának   egészérő]   van   szó.
Amennyiben       egy      társadalmi       csoport
elnyomott   helyzetben   van,   nyomorúságos
helyzetben  van,  akkor ez  az  általános  prob-
léma ott sokkal élesebben és határozottabban
jelentkezik.  Nem  lehet  ezt  épp  ésszel  meg-
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Nem  is  értem,  hogy  mik  ezek  a  fiekvencia
kínlódások.    Számos    műszaki    szakember
véleménye, hogy a XX.  századvégi technika
szerint  korlátlan  mennyiségű  fi.ekvencia  áll
rendelkezésére. Itt igazából úgy tűnik, mintha
valaki  szűmé,  válogatná,  cenzúrázmá,  hogy
mi hangozzék el az éterben.  Erről sokat nem
is   érdemes   beszélni,   ez   egy   értelmetlen
butaság ami  csak ellenszenvet és konfliktust
kelt.

- A kormányzat szegénypolitikája cllen
tüntettek szakmai. érdekképviseleti és civü
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jogvédő   szervezetek   a   Par]ament   előtt.
Ladányi János szociológus úgy véli, hogy a
szegénység eL]ení harc he]yett a szegények
enení „háború" van kibontakozásban. Pé]-
daként  emLítette,  hogy  hosszú  ideje  nem
épülnek szociális bérlakások, az önkényes
bekö]tözőket  viszont  Ímmár  jegyzői   ha~
tározatta] is utcára telietik.

- Nagyon érdekes volt számonm, ainikor a
belügyminisztérium valamelyik tisztviselőj e a
komány   ezzel    kapcsolatos   törvényelőké-
szítőjéve] vitatkozott. Azért érdekes, mert úgy
látszik,   a   belügyminisztériumban   az   ezzel
foglalkozók torkán is megakadt az a törvény-
javaslat, hogy jegyzői utasításna - 24 vagy 48
órán  belül  - az utcára kell  embereket tenni.
I.adányi Jánossal  teljes mértékben egyetértek.
A    komány    hivatalos    politikája,    amiről
nagyon sokat hallhatunlq a tehetős társadalmi
rétegek támogatásáról szól. Magától értetődő,
hogy  mindazokon  a  cígány  és  nemcigány
családokon    csattan    az    ostor,    akik    nem
tehetősek  és  nem  is  módosak.  A  komány
célja,  hogy  gazdag,  középosztálybeli  csalá-
dokat támogasson,  a  le9különbözőbb ágazati
rendeletek   és   törvények   ennek   segítésére
szülehek,  a  nyomoiultak  pedig  még  nyo-
moruJtabbak lesznek.

-   A   zámolyí   romáknak   ).elen   pi]-
Ianatban én úgy éizem, hogy az országban,
az emberek között nincs  hebrük,  inivel  az
ál]atvi]ágban  az  áL]atok  is  az  élősködőket
kivetik magukból" - mondta a Magyar Te-
]evízió   Híradójában   Csete   Dezső,   Csór
po]gámestere.

-A zámolyi romákról töméntelen hírjelent
meg,   feltételczem,  hogy  nem  ma  született
bárányok ők sem, de egy ilyen kijelentés egy
önkományzati   tiszt`riselő   szájából   egysze-
rűen     minősi'tiietetlen,     elfogadhatatlan.     A
problémákat  kellene  mego]dani,  akámilyen
nehéz  is  a  helyzet.   Ez  nem  problémameg-
oldás, ez a probléma kjélezése. A közéletben
semmi[yen  párt  színeiben,  semmilyen  tiszt-
ségben,senkinekilyenkijelentésselegypercig
nem volna szabad maradnia Magyarországon,
a XX. század végén.

- A rendőrség szeretné, ha tag].ai között
minél több volna  a  roma. A feltéte]elmek

=aFÉe±c&áöyj::#:áröas:ö:e:''iaőtrtip#
főísko]án   várliatóan   a   roma   érte]miség
kiemelkedő   személyiségeí   is   előadásokat
tartanak majd.

-  Mégis  csak  mond  valami jó  hírL  Ha  a
rendőrségen  belül  ez  az  akarat  kifejeződik,
akkor  mégis   csak   van   remény.   Valószínű,
hogy a magyarorszári cigányságon belül e2zel
kapcsolatos  ellenkezés  is  előfordulhat,  mert
lehet,  hogy  néhányan  úgy  vélik, janicsámak

#sLákuf:g%efiíü:oÉge#]tüÁ:;#:±bh:%
színes  bőrű  rendőrök  sokkal  hatékonyabban
és   megfelelőbben    tudnak   eljámi    a   saját
kisebbségük körében. Ennek nagyon sok más
poziti'v  társadalmi  következménye  is  vam.  A
cigányszervezetek    részéről    ezt    a    kezde-
ményezést maximálisan támogami kellene.

- Magyarországi romák vándoro]nak ki
Kanadát)a.

- Általában az a véleményem, hogy mín-
denki  olyan  országban  lakik,  ahol  akar.  A
szabadköltözködés joga nem  csak  országon

belül,  hanem  nemzetközileg  is temészctes.
Nem  vagyok  híve  annak,  hogy  ha  például
valaki nyomorog Kárpátalján, maradjon ott.
Mindenkinek    meg    kell    adni    azt    a    le-
hetőséget, hogy odamenjen, ahová szeretne.
Más  kérdés  az,  ha  nem  egyszerűen  csak  a
jobb,  a  szebb,  a  nomálisabb,  értelmesebb
életért   távoznak,   hanem   az   ellenük   el-
követett  vélt,  vagy  valós  atrocitások  miatt.
Magyarorszég  imágójának  ez  rosszat  tesz,
ha így van.  Es az eddig elmondottakból úgy
tűnik, hogy így van.  Az ország számára ez
egy kedvezőtlen dolog, de had tegyem hozzá
azt  is,   hogy  Magyarország  a  nemzetközi
migrációnak    kívánatos  pontja,  ide  nagyon
sokan   szeretnének  jönni.   Ennek   fonákja,
hogy  van,  aki  innen  nem  csak jobb  helyre
vágyik, hanem menekül is.

-   Az   RTL   k]ub   rejtett   kamerával
készített felvéte]eket mutatott be arró] hogy
a  bogácsi  általános  isko]ában  a  roma  ta-
nu]ók külön  sorakoznak az ebédhez,  tár-
saiktó] eltérően műanyag abrosszal ten'tett
asztalhoz  ülnek  és  meg).elölt  tányérokbó]
esznek.  Egy  tanuló  arró]  Ís  beszélt,  hogy
kü]ön tanu]na]q ba]lagnak. A po]gármester
cáfo]ta,   hogy   származásuk   alapg.án   osz-
tották volna csoportokl)a a gyerekeket.

-   A    legszi'vesebben    ezt   már   nem    is
kommentálnám,  meit  ehhez  nem  lehet  mit
hozzáfii2ni.    Egyrészt   sorozatosan    hallmk
ilyen  híreket  és  az  ember nem  akar  hinni  a
fiilének,    hogy    ilyen    ti'pusú    faji    megkü-
lönböztetés  a  XX.  század  végén  Euópában
még van.  Az megmagyarázható,  hogy miért
van előítélet, de hogy bátorság, hogy késztetés
van    a    döntéshozókban,    akár    iskolaigaz-
gatóban,      akár      napközjvezetőben,      po]-
gámesterben,  hogy  ilyet  csináljon,  ez  nem
egyszerűen előítélet kérdése, hanem az ország
politikai  k]ímájában  megmutatkozó  alapvető
civilizálatlanság.  Hogy  ilyenre  egyáltalán  sor
kerülhet. Ehhez - közvetve vagy közvetlenül
--  nagyon  sok  báton'tást  kapnak.  Ez  egészen
elképesztő dol og.

- Az egész táisada]om sorskérése, hogy
milyen jövő vár a magyarorszáö romákra
- je]entette  ki  Kósáné  Kovács  Magda,  a

parlament  emberi  jogi  bizottságának  cl-
nöke   egy   budapesti   nemzetközi   cigány
tanácskozáson.

-Nem szeretem a sorskérdés fogalmat, de
a  mondottak  tartalmával  egyetértek.  A  ma-
gyarországi cigányság áldatlan körülmények
között él és ez minősíti az egész társadalmat.
Itt   mindenképpen   azokat   a   poziti'v   meg-
oldásokat  kellene  a  politíkusoknak  keresni,
amelyek  a  magyarországi    cigányságot  in-
tegrálják,    életszínvonalát    emelik,    iskolá-
zottsági  szintjét  növelik.  Én  egy  pillanatíg
nem  kételkedem  azok  őszinteségében,  akik
félnek  a  cigányoktól,  alappal,  alaptalanul,
mert  betömel(  a  házukba,  el]opnak  valamit
vagy   leszedik   a   gyümölcseiket.    Félelem
között  nem  jó   élni   és  mindenki   szeretne
félelem  nélkül  élni,    egy jobb  közrendben
élni.  Az, hogy ennek ilyen  fomában adnak
hangot,  mint  az  előző  példákban  az  elég
megrendítő    és    ismétlem,    az    ország    ci-
vilizációs       szi'nvonalának       kellemetlenü]
alacsony   szi'nvonalára   mutat,   ugyanakkor
nyilvánvaló polítikai  feladatai vannak  mind
a   törvényhozásnak,    mind   pedig   a   kor-
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mánynak,   hogy   ezen   pozitív   értelemben
változtasson.

-  A  Cigányügyi  Tárcaközi  Bizottság
rendkívü]Í ü]ést tartott júniusban, melyen
Farkas    F[órián,   az   Országos   Cigány
önkormányzat  elnöke   nem   vett  részt.
Távolmaradását azza]  indoko]ta,  hogy  a
„tavaly  e]fogadott  cigányügyi  kormány-
határozat óta nem történt érdemi lépés a
romák  érdekében."  A  CTB  ülésén  egy
hosszú    távú    stratégia    kídolgozásáról
beszé]tek, holott még az eddigiekben sem
történt e]őre]épés.

-   IÁgalább   beszélnek   róla   és   ez   már
valami.   Annál   jobb,   mintha   eltitkolnánk,
hiszen      sokáig      nem      volt      szabad      a
szegénységről,   a   cigányság   problémájáról
beszélni.  Ehhez képest ez egy j.obb helyzeL
Ha    azonban    ez    nem    más,    mint   üres,
megfoghatatlan  ígéret  és  a  komány  nem
képes     tetteivel     meggyőzni     az     érintett
kisebbséget  -  mely  szavazati  szempontból
sem elhanyagolható -, hogy sorsajavul, az a
komány tevékenységét minősíti. Az Euópai
Unióhoz  való   csatlakozásnál   a  napirendek
között nagyon előkelő helyet foglal el a roma
népesség    másokka]    egyenlő    állampolgári
jogainak   biztosítása,   ennek     már  komoly
figyelmeztetésként    kellene    jelentkezni    a
komány számára. Azonban hogy ez valóban
így lenne, ennek egyenlőre semmi jelét nem
látjuk. Ez kellemetlen és szomoTú, de e téren
stagnálás van.

- Az Uniós csatlakozás mennyire jelent-
het  ]ehetőséget  a  magyarországí  kisebb-
ségeknek. konkrétan a cígányságnak?

-  Egyrészt  az  egyesülő,  euópai  politikai
határok mögé való bekerülés mind gazdasági,
mind    ]élektani    szempontból    nagyon    sok
pozíti'vummal  jár,  tekintettel  am,  hogy  az
Euópai   Unió   szociális   chartája   a   szegé-
nyeknek,    az    elesetteknek   jelent    számos
poziti'vumot.   Másrészt   pedÉg   a   legkülön-
bözőbb   rerionális   és   etnikai    ügyek   fel-
karolása, az hogy - ugyan rozoga a demok-
rácia az Európai Unión belül -, de egyre több
fónm  nyi'lik mind az elmaradott régióknak,
mind az etnikai kisebbségeknek. Nagyon sok
cigány  ember él  az ország legelmaradottabb
régióibam,       olyan       mindent       nélkülöző
falvakban,   hogy   ott   már   mindegy,   hogy
cigány    vagy    nemcigány    valaki,    mert   a
mozdulási lehetősége gyakorlatilag a nullával
egyenlő.   Az   Euópai   Unió   az  elmamdott
térségeknek regionális fejlödésben, az etnikai
különbségek   tiltásában   komoly   pénzügyi,
politikaí     és     morális     lehetöséget    jelent.
Ugyanakkor   az   Euópai   Unióbam   minden
olyan politikai erővel szemben, amely etnikai
megkülönböztetésekre    és    diszkriminációra
hajlamos  kényszen'tő  jogs2abályok  vannak.
Mind   a   magánjogj,   mind   pedig  államjogi
vonatkozásban számos olyan poziti'vum van
ami a jövő ígérete, amely közvetve vagy köz-
vet]enül  a magyarországí  cigányságot is egy
jobb  lehetőséggel  kecsegteti.  Nem szeretnék
nagy  szavakat mondani,  de  fontos,  hogy az
Európai  Unióba kerüljünk.  Ennek csak rossz
altematívája    van.    Ha    kimaradunk    -    s
mindegy, hogy ennek mi vagy mások az okai
-annak mi látjuk a kárát.

Paksi Éva
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A  CIGÁNYSÁG  HELYZETE  ÉS  SZEREPE

A  xxiL  szÁZAn  KÜszŰBÉH
Nemzedékekkel egyEitt a millenniumért
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Arany   Erzsébet   docens    azt
hangoztatta, hogy a cigányok és a
magyarok egy cselekvésben vesz-
nek részt.  A helyzetfelmérésen át
vezet az út a helyzetbehozásig. Ez
az    út    csak    az    oktatáson    át
vezethet, s be kell vallanunk, hogy
ez  az  út  nemcsak,  hogy  szöve-
vényes,  hanem  embertpróbáló  is,
mivel nagyon nehezen járható.

A pedagógus  érzékenysége nap
mint   nap   szembesül   azokkal   a
társadalmi  és  emberi  kihívások-
kal,   amelyek   napjaink   gondjait
képezik. - Mire gondolok - tette
fel a költői kérdést Arany Erzsébet
nemcsak   önmagának,   hanem   a
hallgatóknak    is.    Elsősorban    a
hátrányos  helyzetből  „jött"  gye-
rekek  -   és   itt  nemcsák  cigány
gyerekekről van szó - hanem, ko-
moly   szociális   gondokkal   küsz-
ködő  családokra  gondolok,  mun-
kanélküliség,  alkohol, vállás  stb.,
s mindazokra, akik sem morálisan,
sem    pedig    gazdaságilag    nem
tudnák   megfelelni   azoknak   az
elvárásoknak,   amelyet  az  iskola
követel   tőlük.   Legtöbb   esetben
önhibájukon   kívüli   okok   miatt

képtelen   lépést   tartani,    ez   az
iszonyú    gond,    teher    a    peda-
gógusok    „nyakába"    szakad,    s
bizony temi kell, méghozzá minél
többet a gyermekek védelméért.

A  nehéz  helyzetben  lévő  gyer-
mekek  szülei  nem  dolgoznak  -
önhibájukon kívül eső okok miatt
-, a sok testvér még jobban nehe-
zíti  a helyzetüket.  Sok  esetben  a
roma lányok 14 évesen szülnek és
a fiúk 15 évesen már apák.

'i      _...r.é§.B.-3.:-.-„--B.-._.          Qa.         A,

U.   Kiss   Erzsébet   beszélt   a
Kárpátaljai  régióról.  5  ország be-
vonásával alakult meg a Kárpátok
Alapítvány.  Ezekben  a régiókban
30% kisebbség él embertelen kö-
rülmények  között.  Az  öt  ország-
ban 280 szervezet van. Egymillió
USA   dollár   áll    az    alapítvány
rendekezésére.  Az  alapítvány  fi-
nanszírozza     a     roma     önkor-
mányzati vezetők képzését, amely
jogi     és     szervezési     feladatok
bonyolításáratanítjamegatréning
résztvevőit.

Remmer Ferenc professzor úr a
Romániában   élő   roma   kisebb-
ségekről beszélt, azok helyzetéről
és  lehetőségeiről.  Mintha  a  ma-

gyar    viszonyokról     „kottázták"
volna   le,   annyira   hasonlatosak
voltak a megoldásra váró gondok,
problémák.  Talán  annyibam  más,
hogy még jobban ki van élezve a
rasszizmus,  s a cigányok helyzet-
behozása  még  keservesebb  mint
nálunk.

Habsburg    György    Íőherceg
őszinte örömét fejezte ki, hogy a
feleségével meghívott vendégként
jelen lehet,  s hogy üknagyapjáról
megemlékeznek      és      méltatják
munkásságát,     amely     a     cigá-
nyokhoz való viszonyát fejezte ki.
Habsburg  György  főherceg  arról
is    említést   tett,   hogy    az   ük-
nagyapját nem csák főúri passzió
vezette    a    cigányok    megisme-
réséhez,      hanem      tudományos
alapossággal   ismerte   és   tanulta
meg  a  cigány  nyelvet,  amelyet  a
leányával is megtanított. Ez volt a
titkos  nyelvük,   ezen   a  nyelven
leveleztek is.

A    főherceg   megemlítette    az
Alcsui    kastélyt    is,     amelynek
helyreállítása  után   szeretne   egy
roma    múzeumot    létrehozni    a
kastélyban,   így   állítva   emléket
József   Károly   fihercegnek   és
cigány  barátainak,   mert  nagyon
sok cigány keresztfia volt.

Rácz Lajos

„LÜNGO  DF{OM" 2000.  iúlius
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Szabad  György  professzor  úr  beszélt  Antall  József és  a
millennium    összefiiggéséről,    Szent    lstván    államala-

pításáról és az új magyar alkotmány kidolgozásról, amelyet az
Antall-komány  eszközölt  a  kommuni2mus  lebontása  után.
Kisinger volt amerikai külügymiriszter az egyik legnagyobb
fomátumú politikusnak ismerte el a keleti régióban. Nemcsak
tudás és bölcsesség tekintetében,  hanem a kisebbség elfoga-
dásának  és  életlehetőségének  jobbítását  is  szívügyének  te-
kintette.

Jhász Judit volt szóvivő, em'gyen jellemezte őt: hallatlanulokat követelt elsősorban önmagától, de a munkatársaitól is
elvárta,  hogy minden esetben naprakészek legyenek.  Ugyan-
akkor szabad utat engedett a kreativitásnák. Mindig elolvasta a
referátumokat,  sőt  dolgozott  is  belőlük,  mellérakva  a  saját
eHcépzeléseit.   Apró  jelzésekkel   tudatta  elégedettségét.   Aki
mellette  dolgozoft,  az  hamar  megtanult  olvasni  ezekből  a
jeLzésekből.

Dr.  Antall Józsefiié köszönetét fejezte ki a szervezőknek,hogy megemlékeztek férjéről, az első szabadon választott
miniszterelnökről.  Elmondta, hogy a férjének kétségei voltak
afelől,   hogy  vajon  szeretik-e  őt  az  emberek.   E  dilemma

feloldását  segi'tette  elő  ez  az  emlékezés,  amely  róla  szól.
Köszönet érte.

R stás-Farkas  György  a  konferencia  megálmodója,  s
gyben  szervezője  azzal  zárta  be  a  rendezvényt,  hogy

össze   kell   jönnünk   és   beszélnünk   kell   a   gondjainkról,
problémáinkról  és  megoldási  altemati'vákat  kell  keresnüiik
„betegségünk"  gyógyi'tására,  mert  bizony  „beteg"  nemzet  a
miénk.  A  gyógyulás  csak közös  összefogással  lehetséges.  A

S;±eEeTteéE#aetáo±yo*3:bbekk::yÉas=ísznís:cíku]sa±o,í#eé;
hanem fizikailag is vérzünk, mert az atrocitások sokszor fizikaj
fájdalmakat okoznak.

R stás-Farkas    Gyöigy    is    a    párbeszédben    látja    a
igánykérdés megoldását, és abban is, hogy a haragot, a

viszálykodást félre kell tenri, mindent a célnak rendelri alá. A
különböző  konferenciák jó  lehetőséget  kínálnak  arra,  hogy
közös utakat, nevezőket és megoldásokat találjunk arra, hogy
miként jobbíthassunk saját életünkön. Ehhez kell a társadalmi
összefogás, mert egyedül nem megy!

Rácz Lajos

RÁcz öDÖN sikere
önös zenei élményben volt ré-
sze mindazolmak, akik július
23-án,   vasámap,   a  Magyar
Televízió  M2-es  csatomáján

délután 4 órakor megnézték és megháll-
gatták a Fiatal  Muzsikusok  10.  Nerrmt-
közi  EBU-s  versenyét.  A  döntőket Nor-
végiából,   a  világhírű  beigeni   hangver-
senyteremből közvetítették vi lágszerte.

A  jövő  nagy  zenei  reménységei  leg-
kiválóbbjainak jelentős részét hallhatta és
élvezhette   a   zeneértő   világ.   Cipnistól
oroszországig,    Auszriától    Norvériáig
képviseltettemagárEuópa.Virtuózhege-
dűsök,  pianisták,  ütőhangszeresek  csel-
listák,  trombitások  kápráztatták  el  tudá-
sukkal  a közönséget,  a tv-nézőket.  Nem
tudom,  hány  fiatal  indult  a  nemes  ve-

télkedőn.  A döntőbe végül  is nyolc mű-
vész  került.  Egy  oszdák  ütőhangszeres,
egy  finn  csellista,  egy  orosz  és  lengyel
pianista,  egy holland hárfás,  egy norvég

##deögünfikfimcúa€o=bjí;gákávT
seletében.

Csak  a  legnagyobb  elismeréssel  lehet
szóini    vaiamemyi    ifjú    művész    tel-
jesi'tményéről.  S  őszintén szólva,  a lehe-
tetlenre vállalkozott a szaktekintélyekből
álló   zsűri,   amikor   megpróbálta   össze-
hasonlítani és egyenlő mércével értékelni
az     osztiák     ördöngös     ütőhangszeres
teljesíményét  és  a  fimcia  trombitásét.
Valamennyine ezt lehet mondani.

Nem   tudom   közvetítette   volna-e   az
MTV2 ezt a hangversen)ft,  ha nem jut a

2000.  iúlius IJ"GO DROM„

döntőbe a virtuóz cigány fiú, a nagybőgős
Rácz  Ödön.   Bár  elsősorban  személyes
sikere,   hogy   a   fiatal   tehetségek   közé
került,  s  számyára kapta a világhír,  cz a
kimagasló teljesítmény azonban a cigány
zenész    családok    hagyományőrző    ké-
pességét is bizonyi'tja. A még alig 19 éves
múlt  fiatal  cigány  fiú  Paganininek  egy
olyan   művét   adta   elő   nagy   átéléssel,
virtuozitással,   hangszerének   teljes   bir-
toklásával,  amely  első  ízben  került  be-
mutatásra  zenekari  kísérettel.  Fergeteges
sikerű ősbemutató volt.

Rácz  Ödön  nagybőgősre,  a  fiatal  mű-
vészie büszke lehet a cigányság, az egész
ország,  amelynek  hímevét  öregbítette  e
hallatlan nagy sikerű hangverscmye.

F.K.
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Ealtenbach Jenő, a kisebb-
séd  jogok  országgyűlési
biztosa   csáknem  kétszáz

paragrafi»ból   álló  törvénytervezetet
készített  az  ismert,  s  oly  sokat  em-
legetett,  1993  júliusában  az  Ország-
gyűlés áLtal elfogadoft, az úgynevezett
77€s nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló törvény módosításával
kapcsolatban.

Felmerül  a  kérdés:  mi  az,  ami  a

#bőLmdee#a:vá€ggEeé=
biztos    törvénymódosítási    koncep-
ciójából ismét kiderül: valójában egy
kerettörvénnyel  „dolgoztak"  eddig  a
települési     és     kisebbségi     önkor-
mányzatok, egy „lyukas" törvénnyel,
sok esetben egy parttalan, így is, úgy
is  értehezhető  törvényhahazzal.  S
ki-ki  tetszésének  megfelelően  áLkal-
mazta vagy nem Joggal merül fel, s
kérdezem:  csodaTe,  hogy  ilyen  jogi
háftémel,     garanciával     nem     mű-
ködtek/működnek elvárhatóan a roma
önkományzatok? Úgy tűnilq hogy az
illetékesek  is  belátták/belá€ák:  ez  a
helyzet így nem tarmató tovább. Hogy
meddig,  am egyenlőre válasz nincs.
A magyar kisebbséri törvényről szóló
propaganda azonban szinte csak úgy
harsog    külföld    felé,    s    ajánljuk
boldognak-boldogtalamak,  kikiáltjuk
Közép-Kelet   Euópa   legkorszerűbb
nemzeti   és   etnikai   kisebbséti   tör-
vényének.  Isten mentsen meg,  hogy
valami   hasonlót   fogadjanak   el   a

érdemes  lesz  ajánlásra.  De  addig?!
Félrevezetnénkmásországoknemzeti
és      etnikai      kisebbséá      pártjait,
szervezeteit,    áuampolgárait.    Bizo-
nyára nem tévedek, ha azt mondom:
sok  víz  lefolyik  a  Tiszán,  míg  az
országgyűlési       biztos       módosító
törvénycsomagja azolm a fórumolm
kerül,  ahol  döntenek  róla.  Iegjobb
tudomásom    szerint    az    Országos
Cigány Chkormányzamak is elkészült
a törvényt  módosító  csomagja.  Kér-
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dés,  lesz€  egyáltalán politikai  szán-
dék-akarat,  hogy  hamarosan  az  Or-
szággyűlés  elé  kerüljön.  Vagy  meg
kell vámi az újabb ciklus kezdetét, a
2002-es  esztendőt?  Peszszimista  va-
gyok. Nem gondolorn, hogy a törvény
módosítását  napirendre  tűzi  az  Or-
szággyűlés  a  közeljövőben.  Bár  té-
vednék! Sürgetőleg hamat az Euópai
Unió figyelmeztető jelzése is!

A Népszabadságban febniár 7.én
publikált   Kaltenbach-féle   törvény-
módosítása koncepcióból  is kiderül,
hogy kardinális kérdésekről van szó.
Továbbgondolásra,   vitára   érdemes.
Első  olvasatra  sok  olyan  elem  van
benne,   amely   gyors   megvalósítás
után kiállt.  Essen  most  csak  szó  az
eg)rik fontos hiányzó láncszemről, a
középszintről.  Örvendetes,  hogy bi-
zonyos  tanácskozásokon,  már  nem
csak  a  roma  önkományzati   kép-
viselők,     hanem    megyei     állami,
társadalmi vezetők is érzik a hiányát,
mert azt észlelik, hogy nincs érdemi,
legitim tárgyaló partner a cigányság
részéről     kisebbségi    ügyben,     ha
megyei, rerionális érdeket kell kép-
viselni. Ezért aztán a legképtelenebb

valamiféle   újabb    cigányparlament
megálakítását sürgette, melyet roma
szervezetekből  alakítanának  meg  a
megyékben. Ez fából vaskarika. Nem
leritim szervezet, amely képes lenne
lefédni    egy-egy    megye    cigány-
ságának az érdekét. Ami a kisebbségi
törvényből   kimaradt  megyei   roma
önkoimányzatok meg nem alakítását
jelenti,    amit    máig    nem    tudnak
elfogadhatóan megmagyarázni aucot-
mányjogászok  -  rosszabb   minden
tekintetben     a     helyzet,     mint     a
rendszerváltás      előtt!      Abban     a
világban  a megyei  tanácsok  mellett
működtek       roma       koordinációs
bizottságok. Gádzsók közül neveztek
ki  cigányreferenst  is!   Lehet  ittott
akadt  közöttük  roma  is.  A  lényeg:
döntöttek  a  cigányokról,  megkérde-

zésük nélkül ! Legtöbb megyében ma
is hasonló a helyzet. Van a Szabolcs-
Szatmár-Bereg     Megyei     Közgyű-
lésben is úgynevezett kisebbségi bi-
zottság,   de  roma  vagy  más  nem-
zetiségiek nélkül !

Csak   az   az   érdek   ér   valamit,
amelyik megj elenik, amelyiket kép-
viselnek!  Ebből  egyenesen  ered  és
következik az, hogy az érdekeket fel
kell    ismemi,    a   pártoknak,    szer-
vezeteknek    felvállalni.     Csak    ez
esetbenjelenhetnekmegatársadalmi
nyilvánosság  előtt.   Politikai  akarat
hiányában  -  nem   szólva   most   a
„lyukas"  törvényről  -  mind  a  mai
napig  csorbul  a  cigányság  megyei
érdekének medelenése,  képviselete.
Ez   az   az   egyik   fontos   hiányzó
láncszem,  amelyet  sürgősen pótolni

törvénymódosítása is, amely szerint a
kisebbségi       választásokon.     nem
csupán  a  helyi  testületek,  hanem  a
megyei és országos önkományzatok
összetételéről is döntés születiie. Sok
sürgős    teendő    mellett    az    egyik
legfontosabb  leme  a megyei  szintű
érdekképviselet megoldása. Addig is,
amíg  módosítják  a  törvényt.  Ehhez
minden  megyében  a  megyei   köz-
gyűlésekben   résztvevő   képviselők
közakarata szükséges. Ha a pártok és
képviselők     felismerik:     halasztha-
tatlan  feladat  a  megyei  cigánykép-
viselet, a kormány középtá`ú roma-
programjának  megvalósítása,  akkor
lépnek,   döntenek,   ha  nem,   marad
minden   a  rériben,   úgy   mintha   e
fertályon    nem    is    történt    volna
rendszerváltás. És marad a jostézag,
a   romák   megyei    érdekképviselet
nélkülisége,    lehet    tovább    a    za-
varosban halászni, olyan díszcigányt

:]afiág:ffákmp.aEe#fatun*kr:::rig:
míg   a   szükséges   törvénymódosí-
tásokra sor kerül.

Farkas Kálmán
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Nyám sem maradtak olvasnivaló nélkül azok,
aldkérdeklődnekahazaicigánysággalkapcsolatos
kiadványok  iránt.  A  Zalai  ,A Nostru"  Q\4iénk)
Egyesület a Zalai Cigányság Jogaiért ehevezésű
szerveződés igen értékes kiadvánnyal jelentkezett,
amelynek  a  Cigányságért  Nagykanizsán  címet
adták. A kanizsaiak hosszú évek óta élen jámak az
iskoláskorú   cigány   és   nem   cigány   gyerekek
körében végzett, nagyon is átgondolt, tudatos és
egymásra      építkező      tevékenyséri      fomák
alkalmazásában.   A   város   általános   és   közép-
iskoláiban   az   osztályíőnöki   órákon   éwől-évre
megvitatják, s megpróbálják oldari a cigánysággal
kapcsolatos   előítéleteket.   Bevezették   a   cigány
népismereti    órákat    is.    A    cigány    kisebbségi
önkonnányzat   szervezésében   működő   Hétvégi
Kollégium a kevésbé eredményes cigány tanulók
felzárkóztatása, de az óvodások iskola-előkésztése
terén is tett igen komoly lépéseket. Van tehát elég
tapasztalat, s megértek az összegzésre és tovább-
adásra. Az említett kiadvány rövid - de valóban
nem  mellőzhető  -  történelmi  áttekintést  ad  a
közelmúltból,    felvázolva    annak    a    szervezeti
összefogásnak  lépcsőfokait,  amely  nélkül  elkép~
zelhetetlen lett volna bármiféle siker. A Horváth
Krisztina  által  összeállított  és  szerkesztett  fiizet
részletesen kitér a szervezési kérdésekre, és nagy
teúedelemben  közöl  részleteket  a  cigány  nép-
ismereti     oktatás     általános     és     középiskolai
segédanyagából.  Mindezeken  a  -  másutt  is jól
has2nosídiató, gyakorlati tapasztalatok által igazolt
-  dokumentumok  melleft,  helyett  szorítottak  az
oktatáshoz  ködiető  kulturális  szakköröknek  és  a
Délnyugadunántúli  Cigány  Közgyű.teménnyel
kapcsolatos   infonnációs   anyagnak  is.   Vdóban
követésre  méltó,  s  követésre  alkalmas  példákat
kínálnak. Remélhetőleg - a helyi sajátosságokat is
szemelőtttartva-mindtöbbenfognakvállalkozni
meghonosításukra.  @eszerezhető  a  kiadó  egye-
sületénél   és   a  nagykanízsai   kisebbséri   önkor-
mány2atnál.)

Hasonlóan  a  tapasztalatok  átadása  indította  az
Ökonet  Kft.-t,  hogy  a  Soros  Alapítvány  Roma
prograinjainak díjnyertes írásait kötetté sz€rvezze.
A könyv címe: Etűdök módszertanra. A pályázat
célja   az   volt,   hogy   a   tanárok   pályamunkáin
keresztül   a   szakmai   nyilvánosság   megismer-
kedhessenaromatanulókpatronálásánákszakmai,
pedagóriai,  oktatási  kérdéseivel,  és  -  ami  még
ennél is fontosabb - a pedagógusok e munkájuk
során     szerzett     személyes     élményeivel,     ta-
pasztalataival. Tizenöt pedagógus nyilatkozik meg
egy€gy  írás  erejéig.  Túlajdonképpen mindegyik
lírai  vallomás  -  s  ha Makarenko  annak  idején
nem   foglalja   le  magának  a   szókapcsolatot  -,
nyugodtan      írhatnánk      azt      is:      pedagóriai
hősköltemény.  Akad,  aki  fölöttébb  tárgyszerűen
rögzi'ti, mi volt az a program, amit megtervezeq
majd   rögzíti   a   folyamatot,    amely   során,   a
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személyes  kapcsolatok  hatására  újabb  és  Úabb
tiéningeket,  tantárg)ri  sedtségeket  eszelt  ki  az
eredményesség  érdekében.  Van  szerző,  ald  egy
roma  tanuló  sikertörténetét  mutatja  be  tanévről
tanévre követve hősét botlásait sem rejtve véka
alá.  MeSnt más,  a diák-tanár-tananyag hámasa
merev     határainak     -     kezdetben     nehézkes
feloldásáról ír Odderül például, hogy folyamatos
vonulás    közben,    akár   templomban   és    cuk-
rászdában   is   lehet   tanítani).   0lvasható   olyan
tanulmány   is,   amelyben   a   padonáló   tanár   a
kudarcokat veszi számba, s azok elemzésével jut el
a leszűrhető tanulságok megfogálmazásáig. Mivel
a    könyvet    a    Soros    Alapítvány    jóvoltából

:]:u=E„_nEá:aásak;LÉksritíri%nm;:%sLeíE
- remélri lehet hogy a roma fiatalokkal kialakított
iskolai bánásmód új  elemekkel gazdagodik majd
országszerte.    (Vélhetően    maradtak    még    az
Alapítványnál is eléhető példányok, de a könyv
rövidesen kereskedelmi forgalomba is kerül).

Juhász Éva „Moro raj jen)riszár" című kötete a
Szekszárdon  működő  Romolóriai  Kutatóintézet
kiadványa,   a   Studium   Minorítatum   sorozat  -
Gémes  Balázs  által  szerkesztett -  első  darabja.
Alcíme:   Egy   görög   katolikus   cigányközösség
vallási  élete.  A  szerző  annak  eredt  nyomában,
hogyan  szerveződött  és  erősödött  meg  Kántor-
jánosiban - e Mátészalkától húsz kilométene levő
telq)ülésen  -  az  önálló  görög  katolikus  cigány
egyházközség.    A    telqpülésen    élőknek    csak
mintegy 36-39%-a cigány (számuk 750-800 főre
tehető),    méris    hitük    erejéből     és    komoly
áldo2atvállalásuk árán,  saját templomot  emeltek.
Júhász Éva vallási hagyományaikat és gyakorolt
népszokásaikat, a temetésekkel, más vállalásukkal,
a   vállásgyakorlással,   a   búcsúkkal   összeftiggő
nézetrendszerüket, valamint a község nem cigány
lakosaivál,  a közvetlen  és  távolabbi  kömyezettel
kialakult     kapcsolataikat     vette     górcső     alá.
Fontosnak  tekintette   annak   feltárását   is,   hogy
miként   és   mennyiben   hatott   a   kántoúánosi
cigányság számára ösztönző példaként a közeli - s

g|ogm#gyshm±éöpzö:sggpe|.o%itee#áke=ntH#z
körükben  végzeti,  közel  fél  évszázados  múltra
visszatekintő       pasztorizációs       tevékenységgel
büszkélkedhetiiek.  Térképek  és  fényképek,  va-
lamint rövid bibliográfia segíti a táj.ékozódást.  A
mellékletben pedig cigány nyelvű imádságok, egy
- a helyiek körében  nagy  visszhangot kiváltó -
Mária-meéelenés   jegyzőkönyve,    egy    cigány
asszony   megtérésének   és   vallásgyakorlásának
hiteles története, s néhány helyben népszerű böjti
recq)t      ámyalja      tovább      az      ismereteket.
Beszerezhető  a  Romológiai  Kutatóintézet  címén
(Szekszárd, Kálvin tér 10.)

Hegedűs Sándor
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Tágranyitott  szemekkel  néz  rám  a
jövő.  Seregnyi  gyerektekintet  figyeli,
emészti szavaimat,  s hangos válaszuk
nélkül   is   hallom,    s    látom,    fejbó-
lintásaikból visszhangzik vallomásom:
legyetek büszkék am, hogy cigánynák
születtetek.   Vállaljátok   és   valljátok
meg    mindenkor,
minden      időben,
nrinden         nehéz
körülmények   kö-
zött   életetek   vé-
géig.

Immár       nyolc
éve,    hogy   ilyen
tájt június  végén,
a   vákáció   elején
találkozom cigány
kisdiákokkal
Szohokon,  a  Ti-
sza-ligeti       tábo-
rozáskor.  1992 óta
úgy    jövök    ide,
mintiia  haza  jön-
nék.   Nekünk,   az
idősebb          roma

gondoskodtak arról, hogy  szó  essék a
roma kultúráról,  s benne elsősorban a
cigány irodalomról és annak alkotóiról.

Figyelem  a  gyemek tekinteteket,  s
érzem,  hogy  értik  amikor  azt  hang-
súlyozom, hogy nincsenek alá és mel-
lérendelt,  illetve  első  vagy másodren-

generáció      tagjainák      nem
adatott    meg,    hogy    gond
nélkül,   rólunk   mégis   gon-
doskodva, vigyázó felügyelet
mellett  együtt  töltsünk  akár
néhány  napot   is,   gyerekek-
ként.

Csak  hálás  köszönet  illet-
heti      azokat,      akiknek     a
figyelme a holnap, a jövő felé

::d±:,s2ervhea2S2n=f.Sárfoegd:

dű-rangú kul-
túrák.   Kultú-
rák vamák, s
ezek  sorában
az egyik a ci-
gányság   kul-
túrája.   Rang-
járól, különö-

műveiről, a Holtak arca fölé c. verses-
kötetéről szólok, a Tűzpiros kígyócska
cigány    népköltészet    gyöngyszemeit
szemelgetem. Jóleső érzés tudni, hogy
amikor a személyes névmások kapcsán
az én tudat szerepét, fontosságát, a sze-
mélyiség   kibontakozását   és    identi-
tásunk,     önazonosságunk     vállalását
boncolgatom, értik miről van szó.  Ér-
tem  is  érzem  is,  hogy  itt  negyedszá-
zadnyi gyerek szempárból a jövő csil-
lan felém, s azt is látom, van értelme
annak, hogy írunk! Van kiknek. És örül
a   lelkem,   mert   ott   tudom   magam
mellett    a    cigány    irodalom-órán    a

Az irodalmi foglalkozások rriellett táncra is jutott idő.
Fenyő Mikiíőh a legtöbb táborozónk kai)ott autogrammot.

szórakozásukat      biztosítja      minden
esztendőben  azoknak  a  cigány  gye-
rekeknek, akik sok kedves emlékkel és
élménnyel   távoznak  egy-egy   kurzus
után,    új    barátságok    szálait    szőve.
Immár     nyolcadik     esztendeje     ta-
pasztalom mekkora szeretet övezi itt a
gyerekeket. Köszönhető ez elsősorban
az Oktatási és Továbbképzési Központ
Alapítvány titkárának, a Lungo Drom
roma   lap   felelős   szerkesztőjének   és
munkatársainak. Ők azok. akik most is
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sen     irodalmáról    meg    azért    kell,
szükséges  beszélni,  mert  hivatalosan
alig   vagy   nem   hallani   róla.   Pedig
euópai rangú a magyarországj cigány
irodalom.

Több,   mint  negyedszáznyi   gyerek
figyel,  s  issza szavaimat.  Sokuk nem,
vagy alig egy-kettő hallotta a világhírű
cigány naiv festő Ba]ázs János nevét,
aki   a   salgótag.áni   szegény   világból
indult el. Felcsillan a szemük amikor a
cigány   Adyról,   Bari   Károlyról   és

poklok         poklát
megélt   s   a   Par-
nass2usra       szár-
nyaló költőt Rácz
Lajost, aki Emlé-
keket    égetek    c.
költeményének
előadásával   káp-
ráztatja  el  a  hall-
gatóságot.

Hallottatok-e
Choliról?  Imen-
oman  integetnek.
Örülök.   S   ámul-
nák,  amikor  mű-
fordítóként  is  be-
mutatom,   aki  ci-

#oy,úny#9Í:::
tamentumot       és
József      Atti]át.
Csemer  Gézáról
ezután már bizto-

fTbísstfi:dg§  Te#emnritn:L j:]seákt  3
cigány  telepről  érkezettek  értik  majd
meg  a  szó  hangulatát,  sokszínűségét,
ámyalt    értelmezését.    S    ne    tűnjék
szerénytelenségnek,  csupán  irodalom-
történeti    tényként    jeleztem:    2000.
április   l 1.-e  immár  a  magyarorszári
cigányság ünnepe. Ez alkalommal első
ízben    került    sor    a    legmagasabb
kitüntetések    átadására     Budapesten.
Életmű-díjat  kapott  Orsós  Jakab  a
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beás  cigány  író  és  fafamgóművész,
Lakatos Menyhért az oláh cigány író,
a cigány prózairodalom megteremtője
és  Farkas  Kálmán  író-publicista  a
rommgró cigány ember.

Ezek  a  cigány  gyerekek  első  alka-
lommal   hallottak  a   világhírű   festő-
inkről,    Péli    Tamásró]    és    Szent-
andrássy  lstvánró],  Kovács  József
Hontalanró]   a   nagyműveltségű   ci-
gány   költőről,   Osztojkán   Béláról,
Rostás-Farkas   Györgyről,   Szepesi

Józsefről, Szécsi Magdáról és a töb-
biekről.  Előadás  szünetében jegyezte
meg   halkan  Rácz  Lajos:  „Sok  ilyen
találkozóra lenne szükség." Igaza van.
0lvasni  lehetett  ezt  a  tiszta  gyemek
tekintetekből.  S  talán  szívük  mélyén
azt is megérezték, nincs okuk szégyen-
ke2ni,   sőt  büszkén  vallhatják-vállal-
hatják, hogy ők cigányok, romacigány
identitású magyar állampolgárok, akik
éppen azzal,  s annyival gazdagabbak,
hogy mindkét nép  kultúráját,  értékeit

vállalhatják,     élhetik,     őrizhetik     és
örökíthetik át nemzedékeikre.

Ám, hogy ez életjogot nyeijen, ahol
csák    lehet,    szólni    kell    a    cigány
kultúráról,  irodalomról.  Elsősori>an  a
felnövekvő roma generációk előtt. Ez
elsősori>an  a  cigány  alkotók,  költők,
írók,  művészek,  elő*ók,  politikusok
stb.     felelőssége.     Igy     várható     el
önbecsülésünk és őrizhető meg emberi
méltóságunk.

Farkas Rmán

iF©h©HsŐ©©s Bőkős m©©W©i

©IgőmwH©mu]Ők Ő]©ümő@üőb©F©
Ha  nyár  akkor  vakáció,  nyaralás,

táborozás.     Sajnos     nem     minden
gyermeknek,  családnak.  Békés  me-
gyében   -   több   mint   húsz   éve   -
minden     nyáron     két     tumusban,
összesen       100      tehetséges      5-6.
osztályos cigánytanuló tölt egy hetet
a battonyai életmódtáborban.

A  tábor  költségéhez  hozzájárul  a
szülő,    a   küldő   település   iskolája,

Magyarországi   Nemzeti   és   Etnikai
Kisebb ségekért Közalapítvány.

Az  egy  hetes  idő  ismeretet  bővít,
identitást erősít, hiszen a DADA prog-
ram  a  megelőzést,   Surman   Lász]ó
békési költővel, Lakatos Tibor gyulai
festőművésszel,     műbútor-asztalossál
történő találkozás az önmegvalósítást,
az  ügyes  kezek  napja  az  alkotása,  a
munka  örömét,  a  mezőhegyesi  Mé-

Jól érectük magunkai, sok botrátot találtunk
a3 aítonyai tábor)

cigány  kisebbséri  önkományzata,  a    nesbirtok látogatása a lószeretettel pá-
Békés megyei Közgyűlés Nemzeti és     rosuló szakmai hozzáértést, a battonyai
Etnikai  Kisebbségi  Bizottsága  és  a     határátkelőhely  látogatása  a  hazához

2000.  iúlius IJ"GO DROM"

való kapcsolatot erősítette, míg a napi
ötszöri  finom étkezés,  a barátkozás  a
nyár   örömét   adta   a   résztvevőknek
Mahler József táborvezető és  segítői
munkáj a eredményeként.

A tábor szervezői,  támogatói remé-
lik, hogy a nyári élmények a tanulást,
később a szakmaválasztást s a családi
életvitelt is segíti.  A táborozó tanulók
legjobbjai  augusztusban  Vas  megyei
ország].áró úton vesznek majd részt.

Hevesi JÓzsef
nemzetiségi szakíőtanácsos

A táborban
Ez a tábor nagyon jó,
pont gyerekeknek való!
Játszunk, szórakozunk,
társainkkal barátkozunk.

Rajzolunk, Íűzünk,
ajándékot csinálunk.

Sokat beszélgetünk,
ha akarunk pihenünk.

Van sok barátom, akivel
mindig játszom.

Pattog a ritmus, szól a zene,
itt egy lány, táncolj vele!

Rádai Roland
4. osztály, Battonya

m
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Különös    zenei    élményben    volt    részük
azoknak a bécsieknek, akik a Konzerthausban
me8hallgatták   a   Budapesti   Fesztiválzenekar
évadzáró konceitjét. Ez alkalommal a közönség
viharos  tapsa,  lelkesedése,  tetszésnyilvánítása
nemcsak     a  vilástírű  kamestemek,  Fischer
lvánnak    és    zenekarának    szólt,    hanem    a
lelkivilágunkhoz   oly   közelálló,   s   a   Földke-

:g:égökirisde&Etig:m:edBoe#eűs,áiáeeT:e:
hangszer Paganinijének és az idősebb és ifiabb
ljendvayJózsefhegedűművészeknek.

Ezen  az  esten,  június   13-án,  a  klasszikus
zene és a cigányzene olyan érintkezési pontjai
nyújtottak    élvezetet    a   zene    világát    sze-
retőknek-ismerőknek,  amelyben  ritkán  lehet
részük.   A   Népszabadság   figyelmességéből
eredően     a     zenei     világ     e     különleges
„csemegéjéről"  nem  csupán  a  közelállók,  a
beavatottak     és     a     bécsiek     szerezhettek
tudomást.   Öröm   és   a   cigányzene   rangját
öregbíti, hogy az a Fischer lván koncertmester
állt   most   is   a   cigányzene   kiválóságaival
kiegészült zenekar élén, aki 1999 karácsonyán
a 100 Tagú Budapest Cigányzenekart dirigálta
az   operai   gálán.   Ott   és   akkor   a   világon
egyedülálló   cigányzenekar  szólistái   azok   a
virtuózok     voltak,     akik     a     Konzerthaus
közönségét is elkápráztatták.

Fischer  lván  a  bécsi   koncertet  üzenetnek
szánta.  Úgy  érzem,  hogy  ez  már  több,  mint
gesztus.    Figyelmeztetés,    felkérés,    felhívás
mindazokhoz,  akik  valamit  képesek  tenni  a
cigányzene,   a   cigány   muzsikus   társadalom

j::ftgm,átá:őí:.,aüz:íngetyvzoe,Te:í,gé,:ggn%;
világnak.  S, mint készülő új  kötetemben írom,
mementó  a  cigány  muzsikusokért.  Valójában
erről  szól  hamarosan  megjelenő  Elnémult he-
gedűk című tanulmány-memoárom is.  Fischer
lvámak  az  utolsó  kiáltását  hallom  e  koncert
kapcsán. Ő a magyarországi nehéz sori]an élő

:íágki%:kkünq*vÉt:#écs:k3nuü#jeé::íÉs?ehsoz;ti=
milyen hatást váltottak ki szavai a bécsiekben?
A    Népszábadság    a    hangversenyt    követő
napokban elektronikus levélben kért intebút a
mestertől.       Ebben      egyebek      mellett      a
következőket    válaszolta:    „Nagyon    boldog
voltam,  amikor  emek  a  gondolatiiak  az  el-
mondásakor  a  nézőtéren  hatalmas  tapsvihar

tö:riBe:*'ak[E#:Í:űsa±cgé,'a#gyaffihrg,g:
„Fischemek sikerült Liszt,  Brahms,  Bartók és
Páblo  Sarasate  műveit  visszaröpíteni  a  népi
muzsikába. a folklór szféráiba."

S  egyáltalán  nem  véletlen,  hogy  most  újra
megfogalmazódoft,  mit  is  tekinthetünk  való-

jábam   cigányzenének.   A   klasszikusok   és   a
cigányzene kapcsolata Liszt és Brahms művei
folytán jöhetett létre. Ők nagyon megszerették
a cigány virtuózok játékát és előadási stílusukat
felvették kompozíciójukba. Vagyis a cigányze-
ne egy előadásmód, melynek legfontosább ele-
me a hallhatatlan virtuozitás, a gazdag keleties
díszítések   sora   és   a   spontán   improvizációs
készség  vallja  Fischer  lván,  s  még hozzáteszi
azt  is,  hogy  ezekben  a  cigányok  felülmúlha-
tatlanok,   és   ez   rendkívüli   érték   Magyaror-
szágon.

A  zene  világában  igen,  minden  bizonnyal
így  van,  rangja nem  vitatható.  Társadalmi  és
állami elismertsége még sok kívánni valót hagy
maga  után.  Ugyanis  az  elmúlt  évtizedekben
„illett"  lené2mi   a  cigányzenét,  csúfot  ű2mi  a
roma muzsikusokból,  s alacsonyabb rendűnek
tartmi más stílusnál.

A   világnak,   Párizstól  Tokióig,   Londontól
New  Yorkig  más  a  véleménye,  értékrendje.
Illenék   itihon   is  hozzájuk   igazodni.   Addig,
amíg nem késő,  amíg ki  nem hal  a muzsikus
cigányság  dinasztiái.  Rangot  kell  terem}eni  e
hazában újra és ismét a cigányzenének. Am ez
csak   úgy   lehetséges,   ha   a   kávéházakban,
éttemekben,      a     kerthelyiségekben     ismét
felhangzik a cigányzene.

Farkas Kálmán

AMagyarországértAiapítványkurátoTai_úg!hTár?zpk,_hogyjel,es.?!.zo.ttiág.:t±_h_í.:r_a_k._éle.m%.^h?Sr.3:.??%_or„U:fá##ÉasÁ?ff,:amkp?`A-M#„s:::#%e%á;f#%:„mu:z;e;uu#:_,qku%F`euío;űű,,iaveg.,s-űd;érti-íf5_é^gi;'É^ipÉ_i-:2,Ojo!0;_!É!uof^2-4:.é:.Á:.:.`E,:TREnn!!,aMm"eá
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Fotó és szöveg: Nyári Gyula

12 "I`"GO DROM" 2000.  iú'ius



SZENTY
Egy képzőművészeti kiá[[ftásról szép, okosan és

színvonalasan    szerkesztett    riportot    készíteni,
színeket,    hangulatokat   felvillantatni    lehet,   de
valósághű,   szubjektft   é[ményt  szerezni   csak   a
vizualitás,    a    látvány    sokszi'nű    világa    adhat.
Különösen  így  érzékelhető  ez  olyan,  semmi[yen
izmusba  be  nem  sorolható  énelmidrámai  gaz-
dagságú,     népének     belső     világát     talán     a
legméDebben feltáró festőművész esetében, mint
Szentandrássy lswán.

A kiállításról közölt összeállítás előadói és vers-
betétei igyekeztek segi'tségül szolgáhi ahhoz, hogy
közelebb kerüljünk a  Szenty-féle világkép megér-
téséhez,  ahhoz  az  érzés-szín-stílus  romavilághoz,
amely e piktúra-unikum értéke, s mégis világi.

Szenty egy-egy alkotása is külön elemzést kíván,
nemhogy egy telj es kiállítása. Ebből a tárlatból igye-
kezett  tisztességes  keresztmetszetet  adni  a  Roma
Magazin nézőinek a július 17.-ei adás. Villanásokat
láthattunk csupán, de ezek elegendőek voltak ahhoz,
hogy  felkeltsék  az  érdeklődést  a  kiállítás  meg-
tekintésére.

Dr.    Doncsev    Toso,    a   Nemzeti    és    Etnikai
Kisebbségi  Hivatal  elnöke  meleg
szavakkal  méltatta  a  művész  al-
kotásait,    s    elmondta,   hogy   ő
minden  reggel  szembesül  Szent-
andrássyval, hiszen, amikor hiva-
talába belép, akkor egy faliórával
és   a  művész   egyik  alkotásával
találja    szembe    magát.    És    ez
állandó    lelkiismeret   vizsgálatra
ösztönzi.

Hiányérzete      lett      volna      a
hallgatónak-nézőnek,     ha     nem
szólal      meg     ,a      tudósításban
Szentandrássy.  Es  ő,  a  cigányság
kiáltó      lekiismerete      anól      a
felelősségről       beszélt,       amely
valamennyi  roma és  nem cigány
alkotóra  hárul  népével  szemben,
melyet mindenkinek éreznie kell,

Dr. Doncsev T:osó a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi HivaíaL
elnöke és S@entQmdrássy lstván f;estőművész

s  gondolni  arra,  hogy  elsősorban  majd  magával
szükséges elszámolni tetteivel.

Farkas Kálmán
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festőműüész

kiállítása

a Bolgár Hultűrális "ézetben

Fotó:  Nüári Ggula
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Suki András megjelenése, habi-
tusa,    olyan   mintha   egy   hindu
arisztokrata  családból  számazma.
Á11ításomat     mi     sem     igazolja
jobban, hogy több esetben a Váci
utcában angolul szólították meg. A
jó"  szemükről  híres  pincérek  is

hindunak néztek,  s  amikor Bandi
közölte   velük,   hogy   ő   bizony
cigány,  hihetetlenül megcsóválták
a fejüket.

Bandi   ősi  zenészdinasztia  csa-
1ádból    számazik,    mind    amyai,
mind pedig apai ágon. Anyai ágon
a nagyapja ökrös József a)uzsu),
Törökszentmikló sról       számazó
híres cimbalmos. Az apai nagyapja
Suki    Sándor    (Csipi),    szintén
cimbalmos.

Édesapja  Suki  András  primás,
aki  a  Rajkó  zenekarból  nőtte  ki
magát elismert prímássá.  Jelenleg
a    100   Tagú   Budapest   Cigány-
zenekar  helyettes  koncertmestere.
Édesanyja  Ökrös  Éva,  -  aki  tíz
évig  tanult  zongorázni  -  a  Bu-

#.:stiÉ:eess='yYa|aekgy'kgyái=:
érettségije    van,    a    Cigány    ln-
formációs és Művelődési Központ
munkatársa, titkámői és szervezési
feladatokat lát el.

Bandi   az  egyetlen  gyemek  a
családban.   A   szülők  minden   fi-
gyelmüket  neki  szentelik.   Bandi
polgári  létformába  született  bele.
Hál'  Istennek sohasem tapasztalta
meg a szegénységet,  sem pedig a
nincstelenséget.   A   szülők   szor-
galma,   tehetsége   révén   minden
óhaját, szükségét teljesíteri tudják
egyetlen gyemeküknek.

Bandi      kezdetben      hegedülri
tanult az édesapja biztatására.  Az
apja  fél  év  után  feladta,  belátva,
hogy  ebből   a  gyerekből  bizony
nem lesz prímás,  De nem úgy az
anya,  aki  türelemmel  zongorázni
kezdte tanítani Bandit, akinek ez a
hangszer    a    „kezére    állt".    Hét
évesen   a   XIII.   kerületi   Houán

16

Ernő zeneiskolába íratták be, ahol
Jermakov Gitta,  majd Némethy
Atti]áné  egyengette  Andris  zenéi
útját.

Az emelt szintű német tagozatú
általános    iskolábam    ő    volt    az
egyedüli  roma.   Magányosnak  és
olykor kitaszítottnak érezte magát.

Az általános iskola elvégzése után
a    Weiner   Leó    Zeneművészeti
Szakközépiskolába került, ahol két
évig Deli Krisztina, majd később
Sármai József voltak a tanárai.

András   1992-ben   a   Budapesti
Chopin      Fesztivál      aranyémes
győztese volt. Ezt követően Békés
Tarhosi    Országos    Középiskolai
verseny döntőse lett.

Bandi jelenleg  ötödéves  közép-
iskolai tanuló. Két helyre is beadta
a  felvételi  kérelmét,   az  egyik  a
Budapest  Zeneművészeti  Akadé-
mia, a másik a debreceni.

Bandi   nem   akar   cigányzenész
lenni   -   ezzel   szakít   a   hagyo-
mányokkal    -.     Zongoraművész
szeretne   lenni,   távolabbi   álmai
között     szerepel     a     kamesteri
képesítés elnyerése is.  Bandi több
„vasat"   tart   a   tűzbe.   A   József
Attila     Szabad    Egyetemen     el-
végzett    egy    újságírói    kurzust.
Szeretné   ebben   a   műfajban   is
hir|ó:á|:,i;m:g|Ítfe|vi||megykü|-

földi ösztöndíj lehetősége is - ezt
a lehetőséget még nem adta fel -
szívesen    tanulna    Salzburgban,
középfokú német nyelvtudásával
elboldogulna.   Nagy   elánnal   ta-
nulja   az   angolt,   hogy   a   lehe-
tőségek   még   jobban   megnyíl-
hassanak.   Bandi   tőle   telhetően
mindent    megtesz     a    karrierie
érdekében,   napi   hat   órát   gya-
korol. A szomszédokat illetően -
egy    kivételével,    már    megba-
rátkoztak Bandi zongoraj átékával
- sőt már igénylik is.

Barátai  szintén zenészek közül
kerülnek   ki.    Szabad    idejébeá
koncertekre jár, jól  érzi  magát a
dzsessz  klubokban   is.   A   kocs-
mát,  discót  nagy  ívben  elkerüli.
A  barátaival  a  Liszt  Ferenc  téri
kávézóban  találkozik,   ahol   egy
kávé,  vagy jeges  tea mellett  el-
elbeszélgetnek.    Tervezgetik    a
jövőjüket,    amely    egyre    több
akadályt gördít pályájuk elé.  Ez
a  művészi  út  egyre  inkább  telí-
tett,  csak a lestobbak léphetnek
rá.  Bandi  tudja ezt és  a családja
is.    Éppen    ezért   minden   ere-
jükkel   és   szeretetükkel   támo-
gatják,   egyengetik   gyermekük
útj,át.

En a partvonal mellől drukkolok
neki, hogy révbe és célba éijen ez
az    őszinte,     szimpatikus     fiatal
ember,   aki   mosolyogva   derűsen
hordj a hindu-cigány arcát.

Rácz Lajos

I.rlNGO  DROM" 2000.  iúlius



2000. július 7-én került
megrendezésre a Roma

Képzőművészek 111. Országos
Kiállítására a Pataki Művelődési

Központban. E nagyszabású
kiállítás támogatói voltak:

Kanadai Nagykövetség,
Soros Alapítvány, Hollandiai
Nagykövetség, Pto Helvetia

..(Budapest) , Nemzetí Kulturális
Orökség Minisztériuma9 Nemzeti
Kulturális Alap Közműveló'dési
Kollégiuma, Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Kö zalapítvány,
Nemzeti és Etnikai msebbségi

Hivatal, Open Sociery lnstituere,
Budapest Főváros Közgyfflése,

Képzőművészeti Alap,
Wellcom Stúdió.

Daróczi Agnes köszöntötte a vendégeket
és   felkérte   Dr.   Hende   Csaba   politikai
államtitkárt,  hogy  nyissa  meg  a  kiállítást.
Dr.   Hende  Csaba  méltatta  a  roma  kép-
zőművészek  erőteljes jelenlétét  a  magyar
képzőművészetben.  Hangsúlyozta:  hogy  a
roma  képzőművészet  nem  alárendelt  sze-
repet játszik, hanem egy más kultúra része,

Mécs lmre

amely   a   roma   kultúra   gyökereiből   táp-
lálkozik. Ez a sajátos roma kultúra euópai
módon   szól   hozzánlq   mert   a   tehetsége
feljogosítja  am,  hogy  megszólítson  ben-
nünket,  mivel  van  üzenete  mindannyiunk
számára, csak meg kell  fejtenünk, s ha ezt
megtesszük akkor máris közelebb kerülünk
a roma kultúrához.

Szentandrássy   lstván   a   pályatársak
nevében  szólt.  Kemény  hangon  beszélt  a
hazai     roma     képzőművészek     sanyarú
sorsáról    Beszélt   az    éhező,    nyomorgó
művészekről,   akik   a   festékre,   vászoma
valót     olykor    a    gyemekeik     szájából
„lopják"   el.   Nem   kellene,   hogy   ez   így
legyen!

Nagyon megragadott a naiv festők gyer-
meki  álmai,  mint  például:  Ráczné  Kalá-
nyos Gyöngyi Hét iker szarvaskígyó című
képe. A vőlegény és a menyasszony álom-
szerűen ferde síkban lebeg tiizszámyakkal.
0láh   Jo]án   a   Vágta   című   képén   egy
szarvason vágtat egy nő. Egyszerű foma és
színvilága  ragadott  meg.   Balogh   Balázs
Hajnal  című  képén  szi'vbe  markoló  szo
morúság tükröződik a cigányok arcán, talán

í8yvgz.Vi%óasmTee8re#e#&°nc?mhű'ek"e9p:
hasonló  hangvételű,  a  gyemekeit egyedül
nevelő cigány asszonyról szól a kép, akinek
a  maga  erejébő]  kell  felnevelnie  a  gyer-
mekeit.  O]áh  Mara  Hazatérés  című  fest-
ménye merőben ellentétes, a hazatérés, a ta-
lálkozás örömét ragadja meg.  DiHnkó Gá-
bor  Hóviharban  című  képe  ismét  az  élet
dagikus oldalát mutatja meg. A romák so-
kat küzdöttek az e]emekkel, a tél különösen
próbára  tette  a  kitartásukat  és  a  lelemé-
nyességüket egyaránt.

A   naivak   után   különböző   irányzatok
festőit szeretném bemutatni.  Túró Zo]tán
képein még fellelhetőek Péli Tamás örök-
sége, de már a részletekben saját „arca"  is
felfédezhető.  Bada  Márta  Virágzó Május
című képén  finom szi'nek,  elegáns  hamó-
nia, ami megragadja a nézőt. Sajátos álom-
köd lengi be a képeit, amitől  Badai a kép.
(Aláírás  nélkül  felismerhető).  Ez  más  ké-
pekre    is    érvényes.    Horváth    Kálmán
Abortusz  című  képe  nagyon  megrázó  és
eleven   felkiáltójelként   figyelmeztet   ben-
nünket. 0láh Zo[tán Mementó című képe
elementális erővel érintette meg a szi'vemet.
0láh  Zoltán  sajátos  szi'n  és  fomavilággal
mondja  el  a  Megváltást,  a jó  és  a  rossz
párharcát,  és  az  Ember-Isten  küzdelmét  a
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kereszt.en.   C.   Kis  József  képe   legalább
emyiré  megrázó.  Az  Elhagyatottak  című
festménye  hasonló  küzdelmet  rajzol  meg:
középen  a  magányos  mankós  ember,  aki
saját magára számíthat, mint a bal sarokban
a  keresztet  cipelő  Krisztus  és  a  kép jobb
sarkában   a   kolduló   tenyér.   A   szomorú
szürke   színek   még   drámaibbá   teszik   a
mondanivalót.

László Pál munkája
Fotók: Nyári Gyula

David  Beeri,  azaz  Pongor Beri  Károly
Szellemképei   döbbenede   és   hökkenede
készteti az embert,  csak áll és hüledezik a
képzelet, és nem érti az ember, hogy ennyi
csodát miként lehet egy képbe  sűríteni.  A
színek  tisztasága  olyan  elementális  erővel

:ratiieT:g=ímeimkESÉ:F38yakbkbeo`rekÉ83y::#
beszéltem  a  formai   gazdaságáról,  amely
nem földi eredetű, talán mennyei, talán nem
tudom,  de  azt  tudom,  hogy  ezek  a  képek
képesek megtisztitani az embert.

Kosztics Lász]ó, Lász]ó Pál és Szomora
Ká]mán szobrai emelték a kiállítás rangját
eá%smF#:!gís:rbTaanní:óTÉ#áoso,iá,,uT#

Ödön   a  Négy   vaúú,   Ferkovics  József
Vajda   című   képe,   vagy   Szécsi   Magda
sajátos  sti'lusa  is jelen  volt  a  Múlt,  Jelen
Jövő című képével.

E     kiállítás     mementója     lehetne:     a
tehetség,    a    kitartás    minden    népben,
pemzetben megszüli a maga „üstököseit".
Ime      tanúi      lehettünk      új      csillagok
megszületésének,   akik   helyet   kémek   a
hazai képzőművészet egén, hogy pályájuk
ívét megrajzolhassák.  Sok sikert és segi'tő
kezeket       kívánunk       és       kérünk       a
társadalomtól,  hogy  ezek  a  csillagok  ne
vá[janak zuhanó meteorittá.

mcz Lajos

(Augiüzleuban   színes   képösszeállüást
közLünk a kiáüídísróL)
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HERRMANN  ANTAL

és a hazai cigány kutatás - i. rész

Herrmann Antal

Hemnann  Antal  a  soknemzetiségű
Erdély  szülötteként jól  tudta,  hogy  a
különböző  népcsoportok  békés  egy-
más mellett élésének feltétele, hogy az
eltérő    hagyományokkal    rendekező
népek  egymás  kultúráját  ismeijék  és
tiszteljék.  Ez  a  felismerés  motiválta
néprajz iránti érdeklődését. Úgy látta,
hogy   a   néprajzi   kutatás   módszerei
alkalmasak   arra,   hogy   -   egységes
szempontok  alapján  -  feltáiják  vala-
mennyi   népcsoport  kultúrájának   ér-
tékeit, és csökkentsék az előítéletekből
tápláHcozó el lentéteket.

Az      Ethnologische     Mitteilungen
kiadása  és  a  Magyarországi  Néprajzi
Társaság     megalapítása,     majd     az
Ethnographia  szerkesztése  érdekében
végzett  munkájának  célja  az  össze-
hasonlító    néprajzi    kutatások    szer-
vezése,  a  feldolgozások  közzététele,
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hazai   és  külföldi   megismertetése,   a
kutatók  hazai  és  nemzetközi  együtt-
működésének segítése. A néprajzi ku-
tatás   elsődleges   feladatának   a   kul-
turális kölcsönhatások vizsgálatát tar-
totta,   ehhez   igyekezett   a   szervezeti
kereteket megteremteni.

Tevékeny  résztvevője  a  19.  század
végi két nagy országos méretű néprajzi
vállalkozásnak   és   nemzetközi   elis-
mertsége is hozzájárult, hogy - Euó-
pában  az  elsők   között - a néprajzot
egyetemi szinten oktatta. A hazai mú-
zeumok   létrehozása,   munkájuk   se-
gítése      érdekében      végzett      tevé-
kenységét ugyancsak számon tartja  a
tudománytörténet.     Önkéntes     gyűj-
tőket,  elsősori)an tanítókat buzdított a
még  meglévő  tárgyi  és  folklórmyag
szervezett    összegyűjtésére,    szorgal-
mazta   a   néprajzi   ismeretek   iskolai
oktatásban való felhasználását.

Hermiann    Antal    sokrétű    mun-
kásságán    belül    is    kiemelkedő   je-
lentőségűek    cigány    kutatásai.    Ha
számba  vesszük  az  ezen  a  területen
végzett   munkáját,   tervszerűen   egy-
másra  épülő   tevékenységének  rend-
szere   bontakozik   ki,   amelynek   fő
elemei:   a  gyűjtés,   feldolgozás,  köz-
readás,  kutatásszervezés  és a kutatási
eredmények   teüesztésének,   has2no-
sulásának segítése.

Hemnann Antal és WIÍs]ocki Hen-
rik   érdeklődését   az   összehasonlító
folklórkutatások   iránt,   gemanisztika
professzon]k,    Melz]  Hugó  munkás-
sága   keltette   fel.   Hemnann   Antal
beszámol  róla,  hogy a cigány nyelvet
Wlislocki  1883-ban kiadott szótárából
és   nyelvkönyvéből   kezdte   tanulni,
majd  a  hozzá,  Budára  költöző  szer-
zőtől.

A   19.   század   utolsó   évtizedeiben
nemzetközi    szinten    is    kiemelkedő

jelentőségű     magyarországi     cigány
kutatás  eredményei  JÓzsef főherceg,
Wlislocki  Henrik és  Hemnann Antal
összehangolt    munkájának    köszön-
hetőek.  Hemnann  Budán  József fő-
herceg  palotájának  szomszédságában
lakott,     évtizedekig     vendégeskedett
családostól    nyaranként    a    főherceg
kisjenői     és     cirkvenicai     birtokán
valamint fiumei palotájában.  1887-től
közösen    munkálkodnak    az    Etno-
lorische  Mitteilungen  aus  Ungam  c.
folyóirat kiadásán,  amely több évig a
nemzetközi   cigány  kutatás  központi
lapja volt.  A Magyarorszári Néprajzi
Társaság megalakítása során is József
főherceg segítette Herrmam szervező
munkáját.  Hemnann  fordította német
nyelvre a főherceg Cigány nyelvtanát,
mindketten részt vettek a Gypsy Lore
Society  munkájában,  amelynek Herr-
mam   1887-től   ügyvezetője   is   volt.
1902-ben  kísérletet  tettek  a  társaság
újjászervezésére,     az     Ethnologische
Mitteilungen aus Ungam ismét vállalta
a  nemzetközi  cigány  kutatások  ered-
ményeinek     közzétételét.      a3dmog-
raphia 1903.)

1886-ban  a  Magyar  Szalonban  je-
lentek meg Hemnann első cigány me-
sefordításai,   magyar   nyelven.   Leg-
inkább  a  magyar-   és   a  cigányzene
kapcsolata    érdekli,    emek    vizsgá-
latához   azonban   olyan   cigány   cso-
portokból   kellett   dalokat   gyüjtenie,
amelyek nem foglakoztak zenéléssel.
Az anyaggyüjtéshez a Kisfaludy Tár-
saság   adott   anyagi   támogatást,   így
tudott Hemnann, Wlislocki és a dalok
lekottázására  vállalkozó  Heltay  Zol-
tán   (Nándor)   hosszabb   időt  tölteri
sátoros   cigányok   között.   Gyüjtőút-
jukra,   a  Kisfaludy  Társaság  ajánló-
levele alapján,1886 nyarán került sor.
A    Wlislocki-Hermann-féle    gyűjte-
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mény   azonban,   bár  Hemnann   több
közlésénél is hivatkozik rá, nem jelent
meg  a  Kisffludy  Társaság  tervbevett
kiadványaként.    1887-ben    Hemnann
beszámol   gyiíjtőútjuk  tapasztalatairól
az   Ethnolorische   Mitteilungen    aus
Ungamban és közöl tíz kottát. A Jou-
nal  of the Gypsy Lore  Society (1888,
1891.)   és   a   Pallas   Nagy   Lexikona
Cigányok c.  melléklete (1893) szintén
tartalmazzák kotta lej egyzéseit.

Hemnann  Antalnak  a  cigány  nép-
dalok   dallamának   lejegyzése   révén
lehetősége  volt  a  „cigányzene"  és  a
cigány    népdalok    összehasonlítására.
Megállapította,  hogy  a  különböző  or-
szágokban  élő  cigányok  népdalainak
előadásmódjában     vannak    bizonyos
hasonlóságok, amelyek fellelhetőek az
adott   ország   zenéjét   játszó   cigány
zenészek  előadásmódjában  is.  A  lon-
doni    folklór   kongresszus    189l-ben
elfogadta  tételeit  és  ezzel  lezárult  az
évtizedekig  tartó  „Liszt-vita".  a'allas
Nagy   l,exikonal893,   Magyar  Zene-
tudomány 1907.)

Wlislocki  több  mint  két  évig  volt
titkára és könyvtárosa a Heimiann által
1890-ben  béibevett  Jegenyefiirdő  ffir-
dőigazgatóságának,  ahol nyaranként -
Hermiann szervezésének köszönhetően
-  a  hazai  tudományos  élet  sok  kivá-
lósága megfordult.

Ebben  az  időben  mindketten  gyűj-
töttek  a  kömyéken  élő  sátoros  cigá-
nyoktól,   Hermann   1890-1891-ben  a
fiirdő zenekarának tagjaitól  38  dalt és
két  mesét  közölt  a  kiadásában  meg-
jelenő Kalotaszeg című lapban. Ugyan-
csak   itt   adta   kö2re   Eötvös   Berci
zenekarvezető   verseit   saját   bandája
taöaira  (1891).  Eötvös  Berci  cigány
nyelvű  leírásával  59  dalszöveg  és  két
mese  található  a  szegedi  Hemnann
hagyatékbai]   ami   bizonyíq.a,   hogy
Hemnam gyüjtésre  ösztönözte  a ze-
nekar  tagjait.  Ő  maga  a  szövegköz-
lések mellett  feltüntette  az  adatközlő
nevét,  lakhelyét,  és  lehetőség  szerint
utalt     életkörülményeire     is.     Wlis-
lockival    már    1886-ban   felhívással
fordultak   a   tanítókhoz,   kérve   őket
gyűjtsenek  dalokat,  meséket,  találós
meséket  a  helyi  és  a  vándor  cigá-
nyoktól,  a  tervezett  cigány  folklór
gyűjtemény    teljessé    tétele    érde-
kében.

Hermiann  l890-ben,  Helene  Vace-
resco Der Rhapsode der Dimbowitza c.
könyve kapcsán bírálja a  „kicsiszolt"
népköltészeti   alkotások   közreadását,
hangsúlyozza  a  szöveghűség  fontos-
ságát. A gyűjtéseihez ffizött adatok: az
adatközlő   neme,   életkora,   életkörül-
ményei mellett többnyire  am is  utal,
hogy   milyen   cigány   nyelvjárásban
került lejegyzésre a szöveg. A hagya-
tékában   található   kéziratos   dalgyüj-
teményben  a  dalokat  témájuk  szerint
csoportosította.  Folklórközléseiben  is
törekszik arra, hogy egy-egy témához
kapcsolódó  folklór  alkotásokat  adjon
kö2re   (A   hegedű   a  czigányok  köl-
tészetében   1887.,   1894.,   A   czigány
népköltészetből,      Az      anyaszeretet
1898.),  vagy  egy-egy  település  illetve
csoport  dalait  (Volkslieder  Bosnisch-
türkischer      Wanderzigeuner      1894,
1895,   A   sátoros   cigányok   dalaiból
1908,   Barczasági   czigány   népdalok
1888.  stb.)  Közölt rabéneket  (Joumal
of  üe  Gypsy  Lore   Societz   1889.),
hagyatékában   gyemekdalok,   játék-
1eírás és altatók is találhatóak.

Több mint 200 dal közlésének nagy
része  két  nyelven  -  cigán)nil  és  ma-
gyarul  vagy németül - jelent meg,  A
közelmúltban Németországban kiadott
Hemnann  kötet  révén  a  nemzetközi
kutatás számára is hozzáférhetővé vált
egy    válogatás    magyarul    megjelent
munkáiból  és  a  szegedi  hagyatékban
található foudór anyagból

Az    összehasonlító    folklórkutatás
módszereit  kiteüesztette  és  a  cigány
gyüjtésekre  is,  részben  ezt  szolgálták
cigány   mese   és   balladaközlései   (A
Szilágyi és Hajmási czímű népballada
és rokonságai  1888.,1890.,  Az építő-
áldozatról  1903,  Az  élet  vize  1894,).
Több  József főhercegről  szóló  mesét
közölt    1893-ban    az    Ethnolotische
Mitteilungen   aus  Ungam   és   a   Va-
sámapi    Újság    hasábjain.    Publiká-
cióibam   találunk  mondákat,   „találós
meséket"   és   szegedi   hagyatékában
jelentős közmondás anyagot is.

Összefoglaló  művében  (A  hegyek
kultusza Erdély népeinél  1893) külön
fejezet  tárgyalja  az  erdélyi  cigányok
hegyekhez   fűződő   mondáit,   hiedel-
meit.

A  halállal  kapcsolatos   szokásokról
több cikke jelent meg. Kö2read sirató-
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énekeket  és  adalékokat  közöl  a  dél-
vidéki és az   erdélyi sátoros cigányok
halottak  napi  szokásairól.  Q'esti  Hír-
lapl893.)

A  cigányok  anyari  kultúrájával  is
foglalkozott, a vándor cigányok rovás-
jeleiről,  köpölyöző  és  érvágó  eszkö-
zeiről jelentek meg írásai  1893-1894-
ben.

Szegedi hagyatékának tanúsága sze-
rint  a  20.  század  elejétől  a  cigányok
hitvilága,  gyógyító-,  rontó-,  jósló  te-
vékenysége felé fordult az érdeklődése.
Gyüjtötte  az  erre  vonatkozó  irodalmi
adatokat és figyelemmel kísérte a napi
híreket.  1915-ben jelent meg egy hazai
és   külföldi   irodalmi   hivatkozásokat
tartalmazó  összefoglalója  a  beteljesült
cigányjóslatokról.

Tervezett   Erdély   monogáfiájához
elsőként az erdélyi cigányságra vonat-
kozó    néprajzi    ismereteket    foglalta
össze,   egyetemi   előadásainak   témái
között is szerepel a cigányok néprajza,
népköltészete, zenéje, vallása.

Hermann  több  cikkében  is  foglal-
kozik  a  cigányolm  vonatkozó  törté-
nelmi    dokumentumokkal    (A    czi-
gányok Őményországbam ezelőtt 500
évvel.  1888, Klein Egypten  1889.). A
18-19.   századi  erdélyi  törvényhozás
cigányokkal    kapcsolatos    rendelke-
zéseit  az  Ethnologische  Mitteilungen
aus  Ungarn  és  az  Edmographia  ha-
sábjain   teszi   közzé   (1893).   Ugyan-
ebben   az   évben   helyi   lapokban   is
megjelennek írásai az  1775-ös cigány
összeírás  adataival   (Váczi   Közlöny,
Szegedi Napló).

A kihágásokról szÓIÓ  1879. évi XL.
Törvénycikk   csavargókra   vonatkozó
rendelkezéseinek   végrehajtása   során
előtérbe került a vándor cigányok lete-
lepítésének ügye, a szegedi Hemiann
hagyatékban a probléma megoldására
több javaslat is található.  A tényleges
helyzet  feltárását  szolgálta  az   1893.

január   31-én   végrehajtott   országos
cigány  összeírás,  amelynek  feldolgo-
zása (1895) Hermann Antal nevéhez
ffiződik. A feldolgozás egyes fej ezetei
önállóan  is     megjelentek.   (A  czigá-
nyok   nyelvismerete   és   nemzetiségi
viszonyai   1895.,  A  czigányok  és  az
iskola  1896.)

-fio"ti-
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A szélsőségek vonzásában
Kár is lenne tagadni, hogy újra a

szélsőségek      vonzásában      élünk.
Egyre inkább növekszik azoknak az
eszméknek   a   vonzereje,    amelyek
valamiképpen  az  új  tekintélyuralmi
rendszer  megteremtésének  távlatait
w.//anf/.ák/e/.  S itt nem elsősorban a
rasszizmus  és  a  nyílt  vagy  rejtett
diszkrimináció   fomáira  kell   gon-
dolnunk,    hanem    sokkal    inkább
annák  a -  még  szűk  körben  meg-
jelenő   -   társadalmi    igénynek   a
megfogalmazódására, mely szerint -
ai   szociológiai   értelemben   vett   -
kasztosodás     f;olyamata     megállít-
Ác}Ící//cín.    Sokan    hajlamosak    erre
legyinteri,  hiszen  az  eddigi  parla-
menti  és  helyhatósági    választások
egyértelműen   jelzik,   hogy   a   vá-
lasztópolgárok   nem   túlzottan   haj-
landóak   szélsőséges   politikai   erőt
támogatni.   S   ez   részben   igaz   is,
hiszen  a parlamenti  erőviszonyokat
tekintve   a  jobboldali   vagy   annak
tartott     párt     viszonylag     csekély
szerepet tölt be.  Más kérdés persze,
hogy   mennyire   igazodik   a   kor-
mánykoalícióhoz.

A valóságbam viszont korántsem a
politikai  igazodás  mértéke a döntő.
Amál   kevésbé,   mivel   mindmáig
létezik   egy   olyan   átmeneti   hely-
zetben    lévő,    erőteljesen    nemzeti
elkötelezettségű  társadalmi  csoport,
amelyik  önmagát  éppen  Magyaror-
szághoz   való   ragaszkodása   miatt
tekintette és tekinti a létező szociális
és     politikai     viszonyok     egzisz-
tenciális   és   erkölcsi   áldozatának.
Tudatosan elfeledkezve arról, hogy a
legcsekélyebb       mértékben       sem
hasonlók  azokhoz,  akik  a  kiépülő
piacgazdaság   valóságos   áldozatai.
Hanem   inkább   azt   mondhatnánk,
hogy    a    harmincas    évek    létező
kirekesztő   nemzeteszme   vesztesei.
Vagyis     olyan     ideológiáé,     mely
félreérthetetlen        egyérteműséggel
próbálta    kijelölni:     ki    tekinthető

magyamak  és  ki  idegennek  (azaz
cigánynak,   zsidónak,   vagy   éppen
értéktelen állampolgámak).  S ennek
az  eszmerendszemek  manapság  is
megvannak  a  maguk  követői.   Ha
másként  nem,  hűségüket  és  ekö-
telezettségüket    a    viss2a-vissztérő
nemzeti     demonstrációkon     bizo-
nyítják.

Csakhogy    a   jobboldali    szélső-
séghez való vonzódás nem csupán a
múltba   vesző   történelmi   okokkal
magyarázható.  S nem is csak azzal,
hogy létezik egy olyan párt, amelyik
legális   kereteket   teremt   az   előbb
említett   „nemzetes2mék"  megjele-
nítéséhez.   Éppenséggel   arról   van
szó,  hogy  a  szociális   demagógiai
hatóereje    akkor    növekszik    meg
igazán,  ha a gazdcuiági  és  szociális
fieltételek rohamosan romlanak. S ha
az anyagi gyarapodás egyre inkább
csak a társadalom szűk harmadára
/.G//Gnzzo".   Igy  a  jobboldali   értékek
felmutatói    joggal    hivatkozhatnak
arra, hogy a társadalom többségének
jólétével  senki  sem  törődik.  Ebből
adódóan is mindig les2nek olyanok,
akik   elhiszik   és   a   szociális   de-
magógia esetleg nemzetiszínű válto-
zatának esnek rabságába. Miközben
nem    gondolnak    arra,    hogy    az
úgynevezett társadalmi többségén is
vannak     különbségek.     Vagyis     a
teljességgel    lecsúszottak    és    az
éppen  még  önmagukat  fenntartók
között.   Vagy   akik   segélyen   ten-
gődnek,     illetve     akik     éhbérért
dolgoznak.

S     ezek     akkora     különbségek,
melyekről egy pillanatra sem szabad
elfeledkezmünk.  S kivált nem akkor,
ha napról-napra azt érzékeljük, hogy
még mindíg a szegérység demokrá-
ciájának kiépüléséről  van  szó.  Ami
köztudomásúan  magában  hordűa  a
diktatúra veszélyét, még akkor is, ha
a diídatúra nem  a politikai,  hanem
inkább a gazdasági értelmében igaz.
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Furcsa és kiszámíthatatlan helyzetbe
került, mert hiszen immár nemcsak a
pénz diktál, hanem c(rrnak hiánya is.
Csák az a kérdés, hogy ez elegendő
kényszer    lesz-e     annak    felisme-
rés€he;z:.   nemcsak   a   piacnak   kell
alkalmazkodnia a piacgazdaság kö-
vetelmérTyeihez,    hanem    a    gazda-
ságnak  és   a  közhatalomnak  is.  S
különösen   az   utóbbinák,   mivel   a
közjó  megteremtésének  kényszerét
nem  lehet  egyetlen  társadalmi  cso-
port   vagy   osztály  növekvő  jóléte
alapján mérlegelni.

Mert     hosszabb     távon     ugyan
áldásos    következményei    lehetnek
egy erős középosztály létrejöttének,
de   addig   milliók   kerülhetnek   és
kerülnek   végveszélybe.   Miközben
az is igaz, hogy bámely szélsőséges
ideológia  erőteljesen  képvisemeti  a
maga    megalázottjainak    és    meg-
szomorítottjainak   ügyét,    de   csak
rö.vid távon. Idővel ugyanis figyelme
olyannyira  csak  a  saját   sorsúakra
összpontosul,   hogy   az   a   néhány
millió    hátrányos    helyzetű,    aldk
ugyancsak vesztesnek és áldozatnák
érzi   magát,   szükségképpen   kívül
esik   a   küldetésben   képviselendők
körén.

Bárhonnan  nézzük  is,   a   szélső-
ségek  iránti  vonzódás  mindenkor a
fekete-fehér      politikai      leegysze-
rűsítésben jelenik meg. Ugyanakkor
abban    a    címkézésben,    melynek
alapján megállapítják ki a bűnös és
ki  az  áldo2at.  S  ennek  nyilvánvaló
következménye   az,   hogy   akár   a
szélsőjobb,  akár  a  szélsőbal  ideo-
lógia   veszélyesen   és   veszélyez-
tetően   leegyszerűsített   formában
képzeli el a társadalmat. Ezért sem
véletlen,    hogy   hatalmi    igények
előbb    vagy    utóbb    a    közmeg-
egyezéses demokráciával kerülnek
szembe.

Dr. Kerékgyártó T. István
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A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány nyi'lt, egyéni pályázatot hirdet a 2000. évi

Kisebbségek Napja alkalmából tervezett fotókiállítás
alkotásainak elkészítésére.

A kiállítás címe:
Kisebbségek Magyarországon a X.

század \ftolsó évtizedében.
A pályázat célja:

Fotókiállítás,   amelynek  képei  a
kisebbséri      törvényben      felsorolt
tizenhárom     magyarországi      nem-
zeti/etnikai    kisebbség    életét,    kul-
túráját,  történéseit  a  címben  jelzett
idősza]m érvényesen mutacák be.

A cél megvalósításához magán-
személyek         kizárólag         s aj át
készítésű és tulai.donú  18x24 cm-
es fekete fehér vagy színes pozitív
fotóit  1  példányban  váijuk.  Egy
pályázó     legfeljebb     12     képpel
pályázhat,    amelyekből    válogatás

eredményeként  120  képet  állítunk
ki.

A pályamunkákat - adatlappal
együtt  -  2000.  szeptember  1-jéig
kéijük  postán,   ajánlott  küldemény-
ként,   a  Magyarországi  Nemzeti  és
Etnikai    Kisebbségekért    Közalapít-
vány címére küldeni (1387 Budapest,
62. Pf. 25) vagy személyesen a szék-
helyén @udapest, V. ker. Akadémia
u.  3.  11/240.  9.00-16.00  óra  között)
átadni.

Az  adatlap  beszerezhető  szemé-
lyesen munkaidőben a közalapítvány
székhelyén      @udapest,      V.      ker.
Akadénria u. 3.11/240.), postai úton -
felbélyegzett  válaszboríték ellenében

(1387  Budapest  62.  Pf.  25.),  illetve
lntemet   eléhetőségekről   letöltiető:
www.romapage.c3.hu  és  a  w3.data-
net.hiJmekk.

A kiállítás 2000. dccember 10-20
között a Pesti Vigadó előcsamokában
lesz.    A   legkiválóbb   pályamunkák
díjakatkapnak.

FONTOS!
A     pályázat    benytütásával     a

pályázó   tudomásul   veszi,   hogy   a
pályázat kiírója az alkotást a pályázati
felhívásban   jelzett    időpontban    és
helyszínen      az      alkotó      nevének
feltüntetésével   kiállíthatja.   Képeket
nem küldünk vissza.

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány a 2000/2001 ies tanévi tanulmányi
ösztöndíjlpályázati felhívása Felsőfokú oktatási

intézmény Cigány/Roma hallgatói számára
A    MNEK    Közalapítvány    ku-

ratóriuma      tanulmányi      ösztöndíj-
pályázatot    hirdet    magyar    állam-
polgárságú,     cigány     (roma)     ki-
sebb séstez tartozó hallgatók számára,
a]dk a 2000/2001 €s tanévben:

-  Főiskolán vagy egyetemen az első
diploma   megszerzéséért   tanul-
nak  esti,  levelező  vagy  távok-
tatási fomában,

-  inetve    azok   a    másod-   vagy
további dip]oma megszx)rzéséért
tanulók,    aldk    nappali,    esti,
levelező        vagy        távoktatási
formában valamely főiskola vagy
egyetem haugatói.

Az ösztöndíj havi összege:
10.000'- Ft.
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A pályázatok beadásának
határideje:

2000. szeptember 29-e.

A   postai   úton   legkésőbb   2000.
szeptember     2915n      24.00      óráig
feladott,  személyes  benyújtás  esetén
legkésőbb   szq)tember  2915n   14.00
óráig    behozott    pályázatokat    fo-
gadjuk el.

A    pályázati    adatlap    és    annak
kitöltéséhez      szükséges      pályázati
felhívás    beszerezhető    a    MNEK
Közalapítvány irodáján Q}udapest, V.
ker.  Akadénria  u.  3.  H/240.),  vagy
postai     úton     a     pályázó     nevére
megcímzett,     felbélyegzett    válasz-
boríték ellenében (1387 Budapest 62.
Pf:25.),   illetve   lehívható   az   alábbi

intemet  címeken:   http://www:roma-
page.c3.hu,w3.datanet.hu/mnekk.

A   hiányos,   aláírás   nélküli   vagy
elkésett    pályázatok    érvénytelenek,
azokat   a   döntést   követő   3   hónap
múlva megsemmisítjük.

A  pályázatok  elbírálásának  ideje:
2000. október 26|a. (A kuratórium az
elbírálás    időpontjának    változtatási
jogát   fenntartja.)   Az   eredményről
minden pályázót írásban értesítünk.

Csatolandó:
-  kitöltött adatlap,
-  önéletrajz  (a  páLyázó   az   önélet-

rajzban térien ki tanulmányi mun-
kájára,    tanulmányi    versenyeken
elért eredményeire, távlati céljaira,
ambícióira  és   adjon  számot  va-
lamely    kisebbséd    közösségben
végzett tevékenységéről) ,
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-  a  legutolsó  befejezett  tanév  véS
index   fénymásolata  (a  KREDIT
pontokat illetve azon hangatóknak,
aldk külföldön tanulnalq az index-
ben szereplő eredményeket a helyi
s2abályozásnak  megfelelően  az  5
foko2atú        értékelésre        kériük
átszámítani),

-  akik a 2000/2001-es tanévben kez-
dik meg felsőfokú tanulmányaikat,
az   érettségi   bizonyi'tvány   és   a
felvételről   szóló   értesítés    fény-
másolata,

-  kisebbségi    önkományzat,    be-
jegyzett    kisebbségí    szervezet,
egyesület írásbeli ajánlása. (Több
ajánló       esetén       az       egyik,
kötelezően  valamely  kisebbségi
önkomiányzat,    bejegyzett    ki-
sebbségi    szervezet,    egyesület
legyen!   Az  ajánlat  a  pályázó
kisebbségi    aktivitására    utal-
jon!  A pályázat elbírálásánál a
kuratórium döntését segítheti a
hallgató     tanárának     ajánlása
is!)

-  másod-   vagy   további   diplomás
tanulmányok  elkezdése  esetén  az
első   (előző   diplomák)    diploma
fénymásolata,

-  100,-Ftos postai bélyeg.

A   pályázatokat   1   példányban
kérjük benyúu.tani az alábbi címie:
]evélcím:     MNEK     Közalapítvány
1387 Budapest 62. Pf:25. Sz€mélyes
beadás   esetén:   Budapest,   V.   ker.
Akadéria u. 3. H/240.

Az lgazságügyi Minisztérium megbi'zásából
a Magyarországi Cigányokért Közalapi'tvány

pályázatot hirdet egyetemi,
illetve főiskolai tanulmányokat

nappali tagozaton folytató cigány hallgatók részére,
az első diploma megszerzéséig

Az ösztöndíj-támogatás célja:

Elősegíteni  az  eredményes  fel-
sőfolri tanuln}ányok folytatását,  a
cigányság    értelmiséggé    válását,
növelve    ezzel    integrációs    lehe-
tőségüket.

A támogatás feltétele:

Eredményesen   befejezett   tanul-
mányi   félév   igazolása,   első   év-
folyamra  beiratkozott  hallgatóknál
pedig    a    felvétel    tényét    közlő
értesítés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-  a kitöltött adatlapot,
-  a  tanév  végi  eredményt  igazoló

leckekönyv            fénymásol atot,
amelyet     a     tanintézet     tintás
aláírással és bélyegzővel hitelesít
(az  aláírás   és  a  bélyegző  nem
lehet fénymásolat),

-  az    1    évfolyamra   beiratkozott
hallgatóktól a leckekönyv máso-
lata   helyett   a   felvétel   tényét
közlő írásbeli értesítés,

-  igazolást    arról,    hogy    a    tan-
intézetbe beiratkozott a hallgató.

Az ösztöndíj-támogatás havi
összege:

Maximum:   12.000  Ft  (a  konkrét
összeg attól  ftigg,  hogy a pályázók
száma  mennyit  tesz  lehetővé).  A
megi'télt  összegről  a pályázót  érte-
sítjük.

A pályázatok benyújtási határideje :
2000. szeptember 30.

A pályázatok elbírálás határideje:
2000. november 5.

E   határidőig   a   Magyarországi
Cigányokért    Közalapítvány    Ku-
ratóriuma   elkészíti   javaslatát   az
lgazságügyi  Miriszter  részére,  aki
ezt követően  dönt,  és  intézkedik  a
sikeres      pályázók      részére      az
ösztöndíj folyósítása

F®elem!

A     benyújtási      határidőn      túl
érkezett  pályázattal  a  Kuatórium
nem     foglalkozik,     azt     érvény-
telemek   tekinti.    Az    ösztöndíjat
elnyert tanulók részére a támogatást
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tanulmányi        félévenként        egy
összegben folyósítja az lgazságügyi
Minisztérium.   A  második  félévre
csak    annak    a    tanulónak    küldi
azonban    az    ösztöndíjat,    aki    a
sikeresen  befejezett  félévről  szóló
bizonyítvány  hiteles  fénymásolatát
a      Magyarországi       Cigányokért
Közalapítvány     irodájának     meg-
küldi,  és  tanulmányi  eredménye  is
megfelel  a  kiírásban  közölt  felté-
teleknek.

Kérünk   ezért   minden   pályázót,
hogy  a  félév  befejezésékor  ezt  a
dokumentumot     külön     felszólítás
nélkül március l -jéig küldje el, mert
ennek hiányában illetve késedelmes
megküldése esetén a támogatást nem
tudja folyósítani a Minisztérium.

Pályázati adatlap bes2x)rezhető:

Magyarorszáa         Cigányokért
Közalapítvány   irodájában    (1021
Budapest,  Budakeszi  út 55/d,  P/5.
épület  V/2,  Telefon/faLx:  394-2647,
394-1852.)  szemé]yesen,  inetve  feL
bélyegzett  válaszbon'Óék  ellenében
kérésére azt az iroda postán ellrildi
a pályázónak.
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4 Figányság lndia elhagyása után ebbe az országbaérkez;ett

A  meghatározások  alapján  töltsétek  ki   a  rejtvényt,
majd   a   bal   felső   sarokból   kiindulva   a  jobb   alsó

megbotlik

gömbölyű játóksz

Cigány mondások
-Amint főzöl, úgy ebédelsz!
- Csak a semmiben felesleges a só
- A görbe fa is ad ámyékot
- Az éhes szív árvább, mint az éhes gyomor

„Rom Som" 1995. május
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8izonyára egyik legszebb nap
lesz az életében lfi. Csorba
Miklósnak   június    18.-a.

Végzős    társaival    már    hetekkel
ezelőtt készült az álma matertől való
búcsúzásra.  Szülei  Csorba Miklós
és  felesége Terike nagy szeretettel
és    gondoskodással    készültek    a
nagyfiú  ballagására.  A  kitartás,  a
szorgalom  sikerrel járt.  Ifi.  Csorba
Miklós elvégezte a nyolc általánost,
s    már   azzal    dicsekedhet,    hogy
felvefték a Nyíregyházi Vasváry Pál
Gimnáziumba.  Itt  folytaűa  tovább
tanuhányait.

Ünnepség    volt    június     l8.-án
szombaton   Nyíregyházán,   a   Nád
utca   19-es  kertes  házban.   Csorba
Miklósné, Terike Nyíregyháza me-
gyei jogú  város  cigány  kisebbséri
önkományzatának  elnökhelyettese,
a  gondoskodó   cigányasszony   fel-
készült a vendégek fogadására.  El-
jöttek a családhoz tartozó testvérek,
rokonok, barátok, ismerősök.

Legalább      hamincan      ízlelték
Terike húslevesét, a cigányos töltött

káposztát,  a  rántott  és  töltött  hú-
sokat,  hálat,   süteményeket,   s  kö-
szöntötték a nagyfiút Miklóst, aki a
virágok  mellé   sok-sok   ajándékot,
szüleitől   egy   egész   lli-Fi   beren-
dezést   kapott.   Teljesült   a   vágya,
kívánsága. Örült ő is, szülei is, hogy
teljesítiiették  Miklós  kívánságát.  A
Csoiba   családbam   Miklós   mellett
még ketten tanulnak.  Richárd most
megy a VII.-be,  Julika VI.-os  lesz.
Rendesen,     tisztességesen     neveli
gyerekeit  a  Csorba  házaspár.  Mik-
1ós, az apa immár  15.  éve dolgozik
szakmunkásként,    mint    targonca-
vezető, a Nyíregyházi Dohánygyár-
ban.    Családja   és    a   felesége    a
mindene.

Miklós a tanulás mellett atletizál,
teniszezik,  több  versenyen  szerzett
hímevet magának, iskolájának, szü-
leinek.  Az  elektronika  áll  hozzá  a
le8közelebb.   Ha  sikerrel  veszi  az
akadályokat,     bizonyára     erre     a
pályára    lép,     ezen    a    területen
igyekszik   majd   megalapozmi   jö-
vőjét.

-------S€-----------------------------------------------------------------

MEGRENDELŐ
Megrendelem az LD című roma lapot

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

Megrendelő neve:

Előfizetési díj
egy évre:  1176 Ft,
fiél évre: 588 Ft,

negyedévre: 294 Ft

A megrendelőlapot és az előfizetési düál
a szerkesziőség c(mére kéTj ük elj iLtiam}:

u"imm

5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
(06) 56/372-269
Előf tz4hető TózsaszLnu

postai utalványor*
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Temészetes,     hogy
örült a. lélkem,  anrikor
mem'vást        kaptam
Miklós       ballagására.
Sok-sok kisdiák balla-
gott  országszerte  ezen
a napon.  Közöttük bi-
zonyára  nem  kevesen

:°k=taí:::óeit:Sk_#jg:
ha igen, hogyan? Ahol
tehették, áhol a cigány
szülők  rangot  adtak  a
ballagásnak,    ott    ezt
meg is tefték. Ezzel is
kiemelve a tanulás fon-
tosságát,  becsületét.  A
tamuló, szorgalmas, tö-
rekvő  jobb   életet  kí-
vánó,  ákaró  roma  fia-
talok   minden   figyel-
met,        gondoskodást
megérdemehek.     Ők

képviselik majd azt a cigány nem-
zedéket,   amelyik   érdemi   eséllyel
indulhat az életben, s válhat hasznos
tagjává  közösségének  és  a  magyar
nemzetnek.

Csak  az  okos,  felkészült,  sokol-
dalúan  képzett  roma  fiatalok  előtt
nyílhat   értelmes   jövő.    És   ezért
áldo2ni  kell!   Elsősoiban  a  cigány
családolmak,    a   szülőknek.    Nem
lehet   mindent   másoktól,   felülről
vámi.   Saját   maguknak   is   tenni,
cselekedni  kell,  feüsmemi  a  tudás
fontosságát.   Igaztálan   lennék,   ha
nem  hívnám  fel  ezekre  a  tanuló,
továbbképzésükre  áldozó  fiatalokra
a  cigány  önkományzatok  és  civil
szervezetek  figyelmét.  Rájuk külö-
nös   g,onddal   figyeljenek,   segi'tsék
őket. Ugy vélem ezen a szombaton a
Csorba  családban  és  az  országban
sok  cigány  családban  nem  csak  a
ballagó kisdiákot ünnepelték, hanem
a  tanulást,  a  tudás  fontosságát  is,
amely a kiemeHcedés, a siker alapja.

F.K.

A tiszabezdédi Balogh Aniia
idén végeöie el a 8. oszlályt.

Kisvárdán fiog tovább tanulni,
söakácsnak készül.
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Augusztus 7.,
hétfő

Putnok             -oák,

Augusztus 8.,
kedd

Balkány           -oák,
Gönc                -oák,
Zalaegerszeg-oák,

Augusztus 9.,
szerda

Makó
Mezőcsát
Miskolc

-Oa'
-Oák'
-Osk'

Augusztus 10.,
csütörtök

Gyönk              -oák,
Komádi              -oá ,
Mélykút            -oák,
Szeged-
Cserepes sor  ok,

Augusztus 11.,
péntek

Miskolc               ®k'
Puszta-
mérges           -oák,

Dabas-Sári
Dombóvár
Dunaúj.vá-
ros
Gyomaend-
rőd
Jászszent-
andrás
Kaposvár
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Kenderes
Kiskunfélegy-
háza
Kunszent-
miklós
Miskolc
Pásztó
Pécs
Pécs
Polgár
Szekszárd

-bv,     Augusztusl8.,    `
-Ok,     péntek

-oák,      #smkáíj          -?áí:

-Oák,

Augusztus 19.,
szombat

Csorna
Kecskemét
Kecskemét       -kjv,
Miskolc                -ok.
Mohács           -oák,

-oák,        Pécs                  -ok,

-oák,     Augusztus 20.,
-av,     vasárnap

-Oák'
-oák,       Békéscsaba     -av,

-av,        Böhönye         -oák,

-oák,        Dunaföldvár   -oák,

Augusztus 24.,
csütörtök

Szeged-
Cserepes sor   -ok,

Augusztus 25.,-bv,       Csoma
_    __ .... _.    ,         -P.v,      -p-e=n-té_k

Szeged-
Cserepes sor  -kjv,
Szentes            -oa,
Szolnok              -av,
llszakécske  -oák,
Tompa                -ok,
Vajszl ó               -bv,
Zalaeger-
Szeg                    -av'

Sásd                -Oák,     Augusztus l4.,

héffő
Augusztus 12.,
szombat

Jászberény    -oák,
Kecskemét
Kecskemét
Kiskunmaj-
Sa
Miskolc
Ózd
Pécs
Kiskundo-
rozsma
Törökszent-
miklós

Bélapátfalva   -oák,
Egyek              -oák,

ok,    Augusztus l5.,
-kjv,     kedd

-oá k ,        Fe rtősze nt-
ok,        miklós              -oák,

-Oák'
-ok,     Augusztus l6.,

-Ok, szerda

Vajszló

Augusztus 17.,
csütörtök

Galvács             -bv,        Dévaványa       -oá,
-Ok,

-.     szombat

-oák,       jászárok-
-Ü.V.        szállás              -oák,
-ok,        Kapuvár            -oá,
-av,        M ező b e-

Gyöngyös       -oák,        Miskolc
Gyöngyös

-av+mgv,     Augusztus 26.,
Jászjákóhal-
ma
Kaba
Kaposvár
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Kiskunfélegy-
háza
Kőtelek
Mélykút
Mórahalom
Nagydorog
Pécs
Pécs
Szarvas
Szászvár

Orgovány       oák,
Nagykőrös     oák,
P ásztó               -av,

Pécs              oák,
Pécs                  -av,
Pécsvárad      ®ák,
Szeged-Cserepes
sor                       -kjv,
Szekszárd      oák,
Szol nok              -av,
Csoma              -kjv,

Augusztus 28.,
hétfő

Kapuvár             -ok,
Szécsény       oák,

-ok,        rény          -av+mgv,
-kjv,        Miskolc               -ok,     Augusztus 29.,

Pécs                  -ok,     kedd
Sárbogárd      -oák,
Kecskemét       -ok,

-bv'
-oák,     Augusztus 27.,

-bv,     vasárnap
-Oák'

-av'
-Ü.v.
-Oák,

Szászvár -av+mgv,
Szolnok              -av,
Vác                  -oák,

Jánoshalma   -oák,
-oák,        Miskolc           -osk,     Augusztus21.,

-Ok,     héffő

Szjl
Augusztus 13.,
vasárnap

Abony              -oák,
Békéscsaba     -av,        Ragály
Csongrád          -bv,        Szeged-
Dabas             -oák,       Cserepes sor

Agostyán
Békéscsaba
Csongrád
Csoma
Dunaújváros
Farmos
Fülöpszállás
Kaposvár
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét

-oák,        Kiskőrös

-oák,    ;zuegrá:ztus 23.,

-ok,         Miskolc
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Miskolc
mgv+Oá,

-av,
-osk,        Nagykáta        -oák,

Pápa                Oá,
Pincehely       oák,

Augusztus 30.,
szerda

Miskolc             -osk,
Veszprém-
varsány          .-oák,

Augusztus 31.,
csütörtök

Szany
Szeged-

-Ok,

Cserepes sor   -ok,

27




