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Paksi Éva!

1998-ban  alakult  meg  a  Kömye-
zetvédelmi és Vidékfejlesztési Kht. A
Kht.  biotégla  gyártással  foglalkozik,
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A nem l{ért kéziraiokat nem őrizzük ineg
és nem küldjük vissza.

Szerkesz,iőségünk
a mienktől eltérő véleményt is közli.

A leveleket esetenként rövidítve,
szerkesziett forinában adj uk köz.re.
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ami munkanélküliek számára biztosít
munkát.   A   napi   gyártásunk   1200-
1500      darab     biotégla.      2002-ben
Kerecsenden  a  Dank  úton  ebből  a
téglából  építettünk  egy  lakást.  Több
helyen  válaszfalnak  is  használták  a
téglánkat.

Ezúttal szeretnénk köszönetet mon-
dani  a  kerecsendi  nagyönkomány-
zatnak,  Pusoma  Jenőnek,   a  Kör-
nyezetvédelmi    és    Vidékfejlesztési
Egyesület   elnökének,   Szúcsik   lst-
vánnak,   a   Heves   Megyei   Vidék-
fejlesztési lroda vezetőjének, és azok-
nak,  akik  ebben  a  muhkában  segí-
tenek.

Érdeklődni  Kerecsenden,  a  Fő  út
55.  szám alatt lehet,  vagy telefonon:
06-30/329-9641   Suha  József ügy-
vezetőnél, vagy Kerecsend Dank út 7.
szám alatt lehet.

Tisztelettel:
Suha József

Kerecsend KHT ügyvezetője
és Lungo Drom elnöke
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Tí:z éves a nemzetiségi
törvény

• Egy  évtizede,  július  7-én  sza-
vazott  a  magyar  Országgyűlés   a
nemzeti    és    etnikai    kisebbségek
jogairól szóló törvényről.  1993-ban
a   Parlament   96%-os    többséggel
fogadta   el   a  nemzetiségek   anya-
nyelvhasználatát, kultúráj ának meg-
őrzését,   iskolaháló2atának   fejlesz-
tését,  önkományzati  rendszerének
kiépítését   garantáló   törvényt.   Az
évforduló alkalmából, a Kisebbségi
Hivatal ümepséget szervezett 2003.
július   7-én   Budapesten.   A   talál-
kozón   Szabó   Vilmos,   a   Minisz-
terelnöki   Hivatal   politikai   állam-
titkára utalt aiTa, hogy a nemzetiséri
törvény 10 évvel ezelőtti elfogadása
a magyar kisebbségpolitika kiemel-
kedő   eredménye  volt.   A  törvény
alkalmazásának   egy   évtizedes   ta-l
pasztalatai alapján a Komány arra
vállalt kötelezettséget, hogy tovább-
fej leszti az egy évtizeddel korábban
törvényben rögzített és ma is  érvé-
nyes  alapelvek  gyakorlati  érvénye-
sülését. Az ümepségen ott voltak a
törvény  előkészítésében  részt  vett
nemzetiségi   képviselők,   mai   ön-
kományzati  elnökök,  Kaltenbach
Jenő,  a  kisebbségi  jogok  ország-
gyűlési      biztosa,      a      Komány
kisebbségekért   felelős   korábbi   és
j elenlegi vezetői.

Támadás

•  Július  5-én  hajnalban  isme-
retlen    tettes    két    kézigránátot
dobott  a  Baranya  megyei  Alsól
szentmártonban  az  egyik  Dankó
utcai  családi  ház  udvarába.  Egy
gránát felrobbant  és  kisebb  ronl
gálásokat okozott az udvaron álló
autóban,  a  másik  gránát  viszont
nem   lépett   működésbe,   azt   a
helyszínre érkező tűzszerészek ha-
tástalanították.  Személyi  sérülést
egyik robbanószerkezet sem okol
zott.

Fizetnek a kismamáknak

M.a#SáABiíiadmö##csst%te]k%e%[ebne]u€,

százezer  kismamának  fizeti  ki   cű
elmaradt jövedelempótlékot. Legha-
marabb  3  hónap  múlva  kaphatják
meg a pénzt az érintettek, miután a
nyári  szünet miatt  a  Parlamentet
csak szeptemberben  hívják  össze.
Az  Országgyűlés  várható  döntése
nyomán  a járandóság  adómentes
lesz.

Az .interkuMrális oltiatásért

•  A   budapesti   Független   Mé-
diaközpont   valamint   pozsonyi   és
bukarestipamerközpontjainakroma
újságíró-gyakomoki progranija kap-
ta   a   belga   Evens   Alapítvány   az
interkulturális   oktatásért   2003-ban
odaítélt   első   díját.   A  nemzetközi
zsűri  egyhangúlag  úgy  vélekedett,
hogy  a  Magyarországon  hat  évvel
ezelőtt kezdeményezett, majd Szlo-

TV2-nél,  a  Magyar Televíziónál,  a
Metró újságnál, a Klub Rádiónál, a
Rádió   C-nél,   a   Roma   Sajtóköz-
pontnál és a vidéki médiában is.

Vidékre is kiterjed
az OCö válsága

•  Az   Országos   Cigány   ön-
kormányzatban   uralkodó   álla-
potok  miatt  napróllnapra  rom-
lik   a   cigányság   megítélése   -
mondtí\    Tleleki   László,   aL   ML-
niszterelnöki Hivatal cigányügyi
államtitkára. A Kormány még a
látszatát    is    kerülni    szeretné
annak,  hogy  beavatkozik  a  ci-
gány        érdekképviselet        bel-
ügyeibe.  Ezért  a   bíróság  dön-
téséig a kabinet nem kíván állást
foglalni    abban    a    kérdésben,
hogy  Horváth  Aladárt vaigy  Ko-

vákiában és Romániában is elindított
roma  újsájró-gyakomoki  program
„igen újító  és pozitív módon járult
hozzá   a   roma   közösség   életkö-
rülményeinek  megváltoztatásához",
s  ez  olyan  fontos  előrelépés,  hogy
hatása éreriető a többségi médiában
és társadalomban.

A roma új ságíró-gyakomoki prog-
ram   lehetőséget  nyújt  am,   hogy
tehetséges  roma  fiatalok  újságírást
tanuljanak,  s  a  többséri  médiában
dolgozzanák újsástóként  a tíz  hó-
napos   képzés   eredményeként.   A
képzési program ötvözi  az  intenzív
elméleti  felkészítést  és  a  szerkesz-
tőséri gyákorlatot.  A három ország
roma új ságíró-gyakomoki program-
jának végzős  hallgatói  újságíróként
dolgoznak,   egy   részük   pedig   fő-
iskolai, egyetemi tanulmányait foly-
tatja.   A   magyar  végzősök  között
találunk újságírót az RTL-Klubnál, a

lompár Orbánt tekínti-e az OCÖ
legitim vezetőjének. A tisztázat-
lan  helyzet  a  kormányzati  ro-
maprogramok   kidolgozását   is
akadályozza - mondta az állam-
titkár.

Oigánytábor táncoal,
énekkel

•  Első alkalommal rendezték meg
Mezőtúron  a Túri Cigány Tánc-  és
Énektábort.    A    júlids  -eleji    ese-
mér[ynek a főiskola Peres-parti vem
dégháza   adott   otthont.   A   három-
napos rendeívény budapesti, helyi és
szolnoki   fiatal    résztvevői    bemu-
tatkozhattak    egymásnak,    közösen
tanultak dalokat, táncokat, esténként
pedig hagyományos ételek készültek
szabad  tűzön.  A  tábor  nem  titkolt
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célja  egy  későbbi  hagyományőrzö
csoport kialakítása.

PI\are támogatás

•  Az  EU  Phare  támogatásából,
melynek részesei Tiszabő, Tiszaroff
és Tiszabura, ez utóbbi telq)ülésnek
a  ráeső   63   millió   forintos   támo-
gatásból  sikerült  felújítani  a  Csa-
ládsegítő  Szolgálat épületét,  átadták
az új  Gyemekorvosi  rendelőt,  egy
csoportszobával,  kiszolgáló  létesít-
ményekkel  bővült  az  óvoda,  vala-
mjnt   aszfaltbukolatot   kapott   két
utca.  Mindemellett 30  gyerek bala-
toni     élemód     táboroztatását     is
megoldották.    A    Phare    program
augusztus végéig segít a faluban:  a
cigánytelep negyven házának rend-
betételével, a még folyamatban lévő

szakmai tanfolyamok, átképzések -
informatikai, kőműves és szobafestő
- befejezésével, valamint az iskolai
készségfejlesztő   szakkörök   műkö-
dési  feltételeinek  megteremtésével.
Tiszabuia cigány lákosainak aránya
53 százalék.

Kiállításromanolríí]
az Országházban

•   ,A  többségi  társadalomnak,
valamint a felelős intézményeknek
és     személyeknek     pénzt,     időt,
fláradtságot, kifogyhatat]an meny-
nyiségű   toleranciát   keu   mozgól
sítanunk   az   esélyteremtésre"   -
mondotta   egyebek   között  Jéii«.
Jrlczfiíz/Úz  esélyegyenlőségi  miniszter
az  „Egyről a kettőre - roma női
sorsok   Magyarországon"    című

A 100 Tagú Cigányzenekar szervezésében a Budai Parkszínpadon rendezték meg
a l4. Nemzetköz} Cigánykarneyált.         Fotó : Nyári Gyula
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fotódokumentációs kiállítás  meg-
nyitój án az Országházban. ,Amíg
százéves   gyermekarcokat  látha-
tunk a képeken, addig van közös
felelősségünk és van közös tenni-
valónk" - hangsúlyozta a miniszl
ter   utalva   arra,   hogy   a   roma
nőkről szóló  kiállítás üzenetét az
Es élyegyenlőségi Ko rmányliivatal
a  tárlat  parlamenti  helyszínének
kiválasztásával is hangsúlyozza. A
tálat   az   Esélyegyenlőségi   Korl
mányhivatal    megbízásából   jött
létre. Fotóművészek, néprajzosok,
szociológusok az elmúlt hetekben
14 budapesti és vidéki roma lány,
asszony  egy-egy  napját  kísérték
végig fényképekkel és interjúkat
készi'tve,     jellemző      tárgyakat
gyűjtve.

A nemzetiségi
törvény

mielőbbi módosításra
szorul

• A nemzetiségi törvény mielőbbi
módosítását   sürgeti   Farkas.. Fló-
rián,  az  orszáÉbs  Cigány  Önkor~
mányzat volt elnöke, a Lungo Drom
vezetője,    a   Fidesz   országgyűlési
képviselője.  Farkas  Flórián szerint
a   tíz   éves   nen'izetiségi   törvény   a
módosítás  kapuja  előtt  áll.  A  ma-
gyarországi cigányság élethelyzete,
problémavilága   egyedül   több   és
nagyobb, mint az összes kisebbségé
Magyarországon.  Farkas utalt arra
is,   hogy   nagyon  fiontos,   hogy   az
uniós  csatlakozás  a magyarországi
cigányságot  ne  úgy   érje,  mint  a
rendszerváltás, hcmem fontos, hogy
konkrét  intézkedések  történüenek  a
lakhatás,  a fogla[koztatás,  az  em-
berhez   méltó   körülmények   meg-
teremtése érdekében, valamínt az a
forradalmcisítás,  amit  c[nnak idején
az  Orbán-kormámyal  megkezdtek
az  oktatás,  a  képzés,  az  átképzés,
illetve cű ösztöndíj vonatkozásában,
az tovább folytatódűon. „Most ennek
nem látom a költségvetési fedezetét "
- mondta a volt elnök.

Összeállította:  Paksi  Éva



Kommentár nélkül

4z alábbi beszélaetés.
melyből részleteket idézünk.

g Magyar Televízió !±eHes
csatomáián hangzolt st g

Záróra eíff műsorim
2QQ3: QZ= JJ± 2± éE3§pe-

A műsorvezető
BézmB±vyQ±
A ü résztvevői

Juígsí György -ioqász.
Horváth Aladár`
Koiompár f2É2Én
eésKövesiviimos.

Sajnos. g !e!jes beszélcietést
QÉQes módunkban leközölni.

Műsorvezető: -Jó estét kívánok ! Alap-

foé;gbábm2®á,s2:gancTg#kőE:jr:
mányzat.  Horváth  Aladár,  a  márciusban
megválasztott    elnök    átmenetileg    fel-
fiiggesztette  elnöki   tevékenységét  és   a
kancelláriaminiszterhez   fordult  jogértel-
mezési segítségért, hogy támogatást kap-
jon abban, hogyan értelmezhetö az a hely-

Kolompár Orbán

Záróra
zet,  hogy  Kolompár  Orbán  által  össze-
hívott   júniusi    közgyülésen    leváltották
Horvátii   Aladárt  és   Kolompár  übánt
bízták meg az elnöki teendők ellátásával.
Az alapkérdés persze az és remélem, hogy
ez  a  60  perc  eiTe  lehetöséget  ad  majd,
hogy    arról   beszéljünk,    hogy    milyen
koncepcionális  különbségek  találhatók  a
volt  és  a  jelenlegi  vezetésben,  hogy  a
cigány önkományzat jövőjét ki. hogyan
képzeli el.  De elötte mindenképpen tisz-
táznunk  kell  a  jogi  helyzetet.  Segítsen
nekünk Jutasi úr abban, jogi értelemben ki

g#%eÉoe-píym#eTnözéng?zágosci-

Jutasi György: -... A nemzeti etnikai
kjsebbségek   jogairól   szóló   törvénnyel
kapcsolatban  tulajdonképpen  két  dolgot
tehetünk,  az  egyik  áz,  hogy  elismeriük,
hogy  ez  a  megalkotás  pillanatában  egy
nagyon jelentös jogalkotási  lépés  volt és
nemzetközileg  is  és  a  hazai  kisebbség
számára is részleteiben szabályozta ezeket
a  jogokat.   A   másik,   ha   a   szervezeti
oldalról   vizsgáljuk   és   közeledünk   egy
kicsit a mai kérdéshez, akkor úgy túnik,
hogy   a   helyi   kisebbségi   önkomány-
zatokra    vonatkozó    szabályok    azok
kellöen részletesek addig,  amíg  az or-

Kövesiviümos

szágos   önkormányzatokra   vonatkozó
törvényi szabályozás viszont hézagos.

MűsoNezetö: - Elsősorban mi hiány-
zik ebböl?

Jutasi György: -Azt gondolom, hogy
a   legnagyobb   hiányossága   és   ez   már
alkotmányossági   probléma,   hogy   nem

Jr:|neáe*#aázaáéígoeskétg2Fye|#oir:
mányzat kapcsán merültek fel, hogy mi
a teendő abban az esetben, ha az önkor-
mányzat  döntéseket  hoz,  ezek  a  dön-
tések milyen módon vizsgálhatók felül.
Tehát  tulajdonképpen  az  alkotmányos
és törvényességi  felügyelet kérdésében
adós a törvény.

Műsorvezető: - Ezt úgy is fogalmaz-
hatnánk,  hogy  az  országos  önkormány-
zatokat,  a  kisebbségi  önkományzatokat,
esetünkben  pedig   az   Chszágos   Cigány
Őnkományzatot magára hagyta a jogal-
kotás  abban,  hogy  bizonyos  döntéseinek
következményei,    jogorvoslati    kérdé-
seiben egyáltalán senkihez nem tudnak
fordulni.

Jutasi György: -Igen, a szintén alkot-
mányos  alapjog  egyébként  a  jogorvos-

Horváth Ahdár
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lahoz való jog. Ebben az összefiiggésben
észlelt igazából ez a hiány.  Ez a törvény
közvetlen  bhósági jogorvoslati  lehetősé-
get   nem   biztosít.   Közvetett   eszközök
temészetesen  rendelkezésre  állnak,  Al-
kotmánybhósághoz lehet fordulni„.

Műsorvezető:  - Ami  nagyon  hossza-
dalmas leme.

Jutasi  György:  - Az  nagyon  hossza-
dalmas  eljárás.  Tehát  ezeknek  a  jogvi-
táknak     a    feloldásának     a     közvetlen
lehetősége hiányzik a törvényből.

Műsorvezető:  -  Akkor  a  kérdésemre
nem  is  lehet  egyértelmű  választ  adni  e
pillanatban. Ki tekintiiető ma az Országos
Cigány Önkományzat elnökének? Mind-
két fél?

Kolompár  Orbán:  - Én  úgy  gondo-
lom,   hogy  jogorvoslati   lehetőség   azért
van. Mert jogász úr és talán Horváth Ala-
dár  is  tudja,  hogy  ebben  az  esetben  a
kománynak kell állást foglalnia. Ugyanis
mindabban  az  esetben,  mikor  a  törvény
nem  szabályozza,  hogy  ki  gyakorolja  az
országos  önkományzatok  felett  a  törvé-
nyességi felügyeletet, ebben az esetben az
illetékes tárcák. akihez oda van rendelve a
magyarországi    cigányság    sorsának,    a
közigazgatásának  az  intézése.  Mint  tud-
juk,  korábban  az  igazságügyi  miniszté-
riumhoz  tartozott  a  roma   ügy,   tudjuk,
hogy   innen   átkerült  a  Belügyminiszté-
riumhoz,   majd  most  a  Miniszterelnöki
Hivatal a kompetens, személy szerint hát
Lévai  Katalin  és  Teleki  László  az,  aki
ebben   az   esetben   tud,   vagy   esetleg   a
kancellária   miniszter,   Kiss   Péter   sze-
mélyében.

Műsorvezetö:  -  Azt  olvastam,  hogy
Teleki   László   azt   mondta,   hogy   tu-
lajdonképpen   nincs   lehetösége   jogilag
állást foglalni.

Kolompár Orbán: - De mivel egyik
tárca  sem  fog  ebben  az  esetben  állást
foglalni, éppen ezért mind a három tár-
cának kell írásos javaslatot tenni a Kor-
mánynak,  és  a  Kománynak  kell  állást
foglalnia  ebben  az  ügyben.  De  azt  is
tudjuk, hogy a Komány szakmai és jogi
állásfoglalást   nem   tud   hozni,   éppen

E:í:iafizÉrnólaagz,poglátjá:ilo#;ntÉsotg,kel:

Eö?nrt*tnnyemebhboeznha:hí:z::b=noEöt[:kga;
legitimen megválasztott köztestület. aki
saját  maga  határozza  meg  jogrendjét,
működési  rendjét,  és  maga  mondja  ki,

:Szg|átjamfieioáa:á,:gÉess:táöfí'ezá;eFnik=:
gondolom, hogy a jogi helyzet nem fog
tudni megoldódni...

Műsorvezető: -Marad tisztázatlan ez a
kérdés,  az  önkományzat  testülete  maga
valamilyenmódon...

Kolompár   Orbán:   -   Nem   tisztá-
zatlan!  A mai  demokráciában, és  ennek
szabályait  figyelembe   véve  mindaddig
egy döntésre nem lehet nemet mondani,
amíg arra a jogorvoslatot valaki meg nem
találta.   Tehát  magyarán   szólva,  mind-
addig, amíg a Magyar Komány ki nem
mondja,  hogy  a május  25-én hozott ha-
tározatok jogszerűek,  vagy  jogszerűtle-
nek.  addig  a  megválasztott testület jog-
szerűen kell, hogy ellássa és működtesse
az  országos  önkormányzatot.  Tehát  én
azt   gondolom,   azok   az   állítások,   di-
lemmák,  amikor  aiTól  beszélt  itt  valaki,
hogy  jogszerütlen   az  országos   önkor-
mányzat mostani működése, ez nem állja
meg a helyét.

###
Kövesi  Vilmos:    - Én  megragadnám

azt a szót, hogy kaotikus! Igen, az elmúlt
három  hónap  az  kaotikus  volt.  A  cigá-
nyokat próbálta meg a cigányokkal össze-
ugrasztani, a cigány társadalmat a magyar
társadalommal  próbálta  meg  összehozni
és  ezenkl`vül  még  sorolhamám  azokat  a
kijelentéseket,  amelyeket  az  elmúlt  két-
hétben,  példának  okáért  Horváth  Aladár
tett.  Hogy  nacionalisták  vagyunk,  meg
maffiózók     vagy    egyéb    más    zsidó-
ellenességet, amelyet,  nem egy nyilt asz-
tal    elöft,    vagy    média    elött    kellene
megbeszélni, vagy megtárgyalni,   hanem
záii  ajtók  mögött.  Nem  értem  Horváth
Aladár politikáját  akkor,  amikor  három
hónap alatt nem tudott megmutatni sem-
mit.    A   Roma   Polgárjogi   Alapítvány
feladatait   és   munkáját   próbálja   meg
eladni  most  a  kisebbségi  önkomány-
zatoknak.

Műsorvezető: -Ez a három hónap nem
túl rövid idö annák a megítélésére, hogy
valaki jól vezet egy testületet?

Kövesi Vi]mos:  - Az én véleményem
az   általam   képviselt  Cigányszervezetek
Országos  Szövetsége  és  ffakciója  állás-
pontját   követöen   az,   hogy   aki   három
hónap alatt nem tud elindítani különbözö
folyamatokat,   az nem való elnöknek. Az
nem  tudja  ellátni  az  elnöki  teendöit.  Ne
felejtsük azt el, hogy Horváth Aladár, mint
a  Roma  Polgárjogi  Alapítvány  elnöke,
nem egy olyan nagy országos szervezet-
nek volt az elnöke, ahol nagy tömegbázis
volt  a  háta  mögött.    Nem  a  szakmaiság
volt az,  ami  öket  képezte,  hanem  a jog-
védelem.

###
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Horváth   Aladár:   -...   ugyanaz   a
primitív.   balkanizált   cigánypolitika  jel-
lemző, egy-két ember úgy gondolja, hogy
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ezt egy rendkívül szük mezsgyének, azért
nevezem  egy  nagyon  belterjes  politizá-
lásnak,  mert kirekesztö  és  képtelen  arra,
hogy beintegrálja a cigányok problémáját
a     szegénypolitikába,     beintegrálja     a
cigányok problémáját a nomális magyar
államigazgatási, közigazgatási, érdekkép-
viseleti stiLktúrába.   Minden más szöveg,
tehát ami  itt elhangzik, az mellébeszélés.
mert  ha  csak  az  elmúlt  három  hónapot
megnézzük, ugye felvetödik, hogy én há-
rom  hónap  alatt  semmit  nem  csináltam,
akkor meg kell nézni azt, hogy miközben
átadás-átvétel  volt,  és  az  elözö  vezetés
nem készítette elő, akadályozták azt, és a
hivatalnak lett volna a dolga, ezzel szem-
ben jelentös  mértékben  az  elnöki  appa-
rátus csinálta ezt, miközben renoválás és
felújítás  volt.  Kökemény programalkotás
történt,   a   kisebbségi   törvény   ügyében
javaslatokkal álltunk elö, az én nevemhez
kötödik        az        egyik         választójogi
szabályozási    javaslat,     érdemes     eiTöl
beszélni, mit gondolnak róla az uak.

Az egyenlö bánásmód,  az esélyegyen-
löségi  törvénnyel  kapcsolatban  szívesen
folytatok    szakmai    vitát    az    uakkal.
I,etettük a véleményünket a nemzeti  fej-
lesztési   tervvel  kapcsolatban,  hogy  hcL
gyan   lehet   oda   beintegrálni   a   romák
szempontjait  az   operatív   programokba,
azok     végrehajtásába.     Kifejtettem     a
véleményemet,   szakmai   egyeztetéseket
folytattam   szakértöimmel   együtt   és   a
Roma      Parlamentes      képviselöcsoport
folyamatosan  együtt  gondolkodott  azon,
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szempont  nyilván  az  volt.  hogy  a  helyi
kisebbségi    önkományzatokat,    hogyan
lehet támogatiri.

A Kolompárék javaslata az  volt, hogy
irodákat kell vásárolni 420 millió forintért
a következö évi költségvetésböl, én ezzel
szemben azt képviseltem, hogy bőséggel
vannak irodák és közösségi házak, célsze-
rű inkább a helyi kisebbségi önkomány-
zatok működésére. az alapfeltételeiknek a
biztosítására  ford'tani  minden  egyes  le-
hetséges pénzt. Ez a konfliktus lényege.

Kolompár  Orbán:  -  Engedje  meg,
hogy  a  konfliktus   lényegéröl,  és  hogy
primitívek vagyunk, én ezt a kijelentése-
det  a  legmesszebbmenökig  visszautasít-
sam. de ha már három hójiap eseményei-
röl   beszélek,   nem   tudom,   hogy   miért
akarod,  hogy  kimondjam  azt,  amit  nem
akarok kimondani. De ha már kikénysze-
n'ted belölem, akkor rákérdeznék, és kér-
lek   szépen   válaszoljál.   Igaz-e,   hogy   a
húgodat,  aki   gyesen  van,  4  Órában  al-



kalmazod  160  ezer  forintért?  Igaz-e  az,
hogy  a  húgodnak  az  élettársa,  aki  a  Vi-
lágunk című volt újságnak ...

Egyszierre besziélnek.

Kolompár  Orbán:  -  Hallgass  meg
kérlek!Önkéntfelfiiggesztetteazországos
önkományzat lapjának  a kiadását.  Nem
tudom  milyen jogon  döntött  egy  föszer-
kesztö   arról,   hogy  az  országos  önkor-
mányzat lapját fel  kell  ftiggeszteni.  Neki
nincs joga. Az elnökségnek és a közgyű-
lésnek van joga, hiszen övéké a kiadói jog.
Igaz-e  az,  hogy  az esélyegyenlöségi  mi-
nisztérium  programját  egyedül  vélemé-
nyezted,  az elnökség és  a közgyűlés  ha-
tározata nélkül? Igaz-e, hogy a sógomödet
beköltöztetted  az  Országos  Cigány  ln-
fomációs     és     Művelödési     Központ
raktárhelyiségébe a családjával  együtt és
igaz-e, hogy  az OCÖ hivatalba az egyik
rokonodat  szintén  családostul  beköltöz-
tetted? Igaz-e az, hogy szakértőidet, akik
nem tettek le az országos önkományzat
asztalára   egyetlen   szakértöi   programot
sem,   200  és   250   ezer   forintért   alkal-
maztad?  Többe került a szakértöi csoport,
az elnöki kabinetnek az összműködése és
kiadása, mint az egész hivatali apparátusé,
akik   az   egész   Önkományzat   szakmai
munkáját végzik .....

###
Horváth A]adár: - Nos hát erre mon-

dom azt, hogy abba a szellemi mélységbe
nem  tudom  követni  Kolompárt,  ahová ö
tart és megér[em az 0 problémáit, de hát
ezeket persze nem  itt kell  megvitatni,  és
válószínűleg   valamifajta   terápiára   van
szüksége.  Most  nem  kívánok  a  szemé-
1yeskedésekkel    kapcsolatban    mást    el-
mondani, mint azt, hogy ha adott esetben
egy  hajléktalan  embert  például  beenge-
dünk   gyerekeivel   egy   irodába,   been-
gedünk...   Szerkesztö úr kéúe meg, hogy
fogja be a száját, ha beszélek ...

Műsorvezetö:   -  Tartsuk   tiszteletben
egymás véleményét !

Egysz;erre besz;élnek.

Műsorvezetö: -Igen, legalább elkezdte
a választ, legalább be tudja fejezni.

Horváth Aladár: - Ha valaki az utcán
van  gyerekestöl,  félti  az  ura,  legyen  az
bárki, ákár a sógomöm, akkor az ember
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aki nagyon sokat tett azért, hogy képvise-
lők legyünk, bajban van. és azt mondjuk,
hogy   a   felújítás   alatt   lévö   irodahelyi-
ségben egy ideig lakhat feleségével, én ezt
tudom   vállalni,   hiszen   együtt   vállaltuk

azért, hogy vigyázzon az értékekre.  mert
az   elején   eltűnt   egy-két   dolog.   Azzal
kapcsolatban  pedig,  hogy  kik  alkalmas
szakemberek,  e  tekintetben  nem  fogom
azt  vizsgálni,  hogy  annák  az  embemek
milyen    a    rokoni    kapcsolata,    eseüeg
hozzám. Valóban a húgom, a legkisebbik
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nincs  gyesen  egyébként,  tehát  anól  van
szó,  hogy  nem  lehet ezen  a színvonalon
politizálri-...

#*#
Műsorvezetö: -... Mi a véleményük

anól,  hogy  hogyan  lehetne  elkerülni
azt,  hogy  ne  ezen  a  szinten  és  ne  a
belsö   ellentétek   határozzák   meg   a
cigány önkormányzatnak a működését,
hanem   a   mondjuk   a   programokróI
vitatkozzanak,  amelyek mindenki  szá-
mára fontosak?

Kolompár  Orbán:  -  Nézze,  én  azt
gondolom,   hogy  nem   lehet  elmenni   a
tények mögött. Nem lehet homokba dugni
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Horváth   Aladár   beszélt,   temészetesen
nem  válaszolt  minden  kérdésemre,  ha  a
konfliktuskezelésröl   beszélünk   ugye   ö
isteníti magát, hogy az elmúlt idöszakban
milyen  tíz  évet  hagyott  maga  után.  De
egyvalamit nem  kell  elfelejteni,  Horváth
Aladár 1989-ben kiszolgáltatta és eladta a
magyarországi cigánys ágot.

Műsorvezető: -Kinek?

Kolompár Orbán: - Annak idején az
egyik pártnak. I,ehet azt tudni...

Műsorvezetö:  -  Ennyire  egységes  a
magyar cigányság?

Kolompár Orbán: - Ha egy percet ad
nekem, én elmagyarázom, hogy mi történt
`89-ben,  hogy  egy  kicsit tisztán  lássunk.

hogy  Horvátii  Aladár  memyire...  Tehát
89-ben,  amikor léti.ejött a magyarországi
roma parlament, önnek tudnia kell, hiszen
lehet, hogy ön akkor is itt dolgozott a te-
levízióban,  a magyarországi  roma parla-
ment  lefédte  az  egész  ország  romatár-
sadalmát. Soha nem volt amyira egységes
a  roma  társadalom,  mint  annak  idején.
Higgye  el,  amikor  egy  diplomatatáskás
úriember   megjelent   vidéken,    az   idős
cigányasszonyok a fehér ágynemüre még
fehér törölközöt is ten'tettek, csakhogy le
tudjon ülni. Ekkora volt a vidéki emberek
szemében  a  budapestiek  tekintélye.  De
tudja,   hogy   mi   történt    1992-ben?   A
magyar kormány rábízta  az  akkori  roma
parlamenti.e, Horváth Aladár vezetésével,
hogy   osszon   szét   70,   vagy   80   millió

forintot a magyarországi romaszervezetek
körében.    Tudja,    mi    történt    `92-ben?
Horváth Aladár és az akkori budapesti elit,
aki     magát     ugye     nem     a     szellemi
mélységben,  hanem  a  szellemi  mélység
fölöft, a magas űrben érzi. szétverte ezt az
egységet   úgy,   hogy,  valamennyi   pénz
eltűnt annak idején. Es én  azt gondolom
1992   óta   egészen   mostanáig   Horváth
A]adár   a   roma   politikában   nem   tudta
megvetni   a   lábát.   Ugyanis   kiszorult   a
roma    politikából     és     kénytelen     volt
beszorulni   egyfajta   liberális   pánpoliti-
kába.

#**
Kövesi Vilmos:  - Aladár, neked tudo-

másul kellene venned azt, hogy soha nem
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tudomásul kellene venned, hogy ebben a
roma    politikában     neked    elvileg     és
gyakorlatilag  már  helyed  nincs.  A  két-
hamados  többség  az  Országos  Cigány
Önkományzaton  belül  az  kéthamados
többség.   Ezt   el   kell   fogadni.   Ezt   el
fogadom én is, és ezt elfogadja más is. Ha
nincs bizalom. bizalom nélkül nem  lehet
dolgozni. Kirekesztettségröl beszéltél még
az elején,  miközben  a kirekesztést azt te
magad végezted, és vitted véghez.

###
Műsorvezető: - Itt van a műsor vége

.... Tessék, ha lehet. akkor egy-egy mon-
datot.

Horváth Aladár: - Egy mondatot, az
pedig  az,  hogy  én  ígéretet  teszek  arra,
hogy ezen túl a roma politikában is kizá-
rólag   tisztességes.   szavahihető,   becsü-
letes  emberekkel  fogok együttmüködni,
és  szótváltani.  0lyan  emberekkel  nem,
amilyenekkel   ma  este  sikerült  beszél-
8etnem.

Músorvezető:   -  Sajnálom   a   vég-
szót, ez biztos folytatódik műsoron kí-
vül.

Kolompár  Orbán:  -  Ez  nem  lehet
végszó, ezért szégyellned kell magad, szé-
gyelld magad !

Műsorvezető: - Ez a műsor, ami e pil-
lanatban  véget  ért,   én   azt  mondanám,
hogy ha itt folytatnánk, se jumánk sokkal
többre,  ez  derült  ki,  köszönöm  a  vitát,

5oá::öíTöm  a., fígyeLmet,  jó  éjszakát  kí.
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Európa ébredezik
Csipke   Rózsika   mély   álmából   elég

későn, évszázadok elmúltával, a XXI.
század  elején  a  hamadik  éve2md

küszöbén kezd ébredezni a vén Euópa. Elég
későn, s bizony túl későnjött el a felismerés,
a rádöbbenés arra, hogy e kontinensen élő,
sínylődő,   a  kirekesztéssel  küzdő  mintegy
nyolcmillió romának ország világ előtt ,,mea
culpát"   hirdessenek,   s   elismeúék,   hogy
milyen és mekkora adóssága van e pária lét-
re kárhoztatott népcsoporttal szemben Euó-
pának.

Válóbm történelmi jelzővel  illethető az a
regionális roma konferencia, amelyet Buda-
pesten   tartottak.   Bizonyára  nem   véletlen,
hogy  a  dr.  Medgyessy  Péter által  vezetett
magyar  komány  volt  ennek  a  kezdemé-
nyezője, amelynek ezt a címet adták: Romák
a bővülő Euópában A jövő kihívása. Ezen a
túlbecsülhetetlen fórumon Európa sok vezető
személyisége, konnány és államfők, méltó-
ságok, szakemberek vettek részt, s hallatták
hangjukat,  véleményüket a  már-már akuttá
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véletlen  talán,  hogy  ene  a  konferenciára
akkor került sor, amikor hazánkat más orszá-
gokkal  együtt  már  az  EU  tagjaiként  tisz-
telhemek.  Ez pedig figyelmet is  érdemel,  s
nem kevés kötelezettséggel j ár.

E1sősorban  az emberi  élet elfogadható
színvonalánák biztosításáéft, a polgári
és   emberi   jogok   következetes   ér-

vényesítésééri,  minden fajta diszlrimináció
megszüntetésééri,  a  többségi  társadalomba
való beilleszkedéséért, a tolerancia érvénye-
sítéséért egyszóval:  a roma népesség befo-
gadásáért!

Nem  tudom  mennyi  résztvevője  volt  a
június 30-án megnyílt regionális roma kon-
ferenciának. Egy bizonyos. Sokan voltak. A
lényeg mégsem ez, hanem az, hogy világvi-
szonylatban is jeles személyek tették le vok-
sukat,  garantálták,  hogy  az  Euópábam  élő
nyolcmillió  roma jövőjének  megalapozása
általuk garantált. Ezek sorában kell említeri
az elsők között a szervezésében is részt vett
Világbank  elnökét  Wolfensohn   urat,   aki
hoszzú távú támogatást ígért, a mindig segí-
tőkész Soros Györgyöt, aki szívén viseli a
kisebbségek sorsát-jövőjét,  s ugyancsák je-
lentős szerepet vállalt az euópai hírű regio-
nális tanácskozás megszületésében.

Hogy milyen volt a fogadókészség? Elő-
kelő  és  a  legmagasabb  szintű.  Egy  ilyen
nagyfomátumú    konferenciától    azonban
nem váriiató el az, hogy a roma-ügyet teljes
tejedelmében  áttekintse,  s  annak  minden
részletére azonnal és részletes választ adjon.
Ez a regionális tanácskozás viszont az irány-
vonalat mutatta meg, a lényegi  kérdésekre,
elsősoban az oktatásra és a foglalkoztatásra
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irányította a figyelmet, nem megkerülve az
emberi jogi, kisebbségi diszkriminációs kér-
déseket sem.

8 izonyára nem véletlen, hogy ennek a
nemzetkQzi fóiumnak Budapest adott
ofthont. Ugy vélem elsősorban azéri,

mert hazánk volt az, amelynek kományai a
rendszerváltást  követően  érzékelhetően  és
értékelhetően  talán  egy  onhosszal  előbbre
tartanak ez ügyben. Itt született meg elsőként
1993-ban az a 777es törvény, amelynek nyc+
mán megalakultak az első roma önkomány-
2atok Euópában. Noha a működésük több
jori,  anyagi  s  egyéb  más  ok  miatt  nem  a
kívánalmáknak  megfelelő.   Am  annyi   ta-
pasztalattal  már  bír-
nak  az  elmúlt  több
mint  évtizedes  tevé-
kenységük     folytán,
hogy tanulmányozás-
ra   aüffllmasak.    Sok
szakértőt igen, de an-
nál   kevesebb   roma
vezetőt,   főleg   idős,
megbecsült roma  ér-
telmiségit,        írókat,
költőket, művészeket
igen  keveset  véltem
felfédezni  a  résztve-
vők soraiban. Pedig a
romáknál   az   egyik
évszázados      hagyo-
mány az öregek meg-
becsülése,   tisztelete,
véleményük
kikérése.

Ott lett volna a he-
lyük.   Csak   nehogy

gatást     nem      kapnák      meg`}julásukhoz,
megerősítésükhöz,  objektive  alkalmatlanná
válnak ilyen szerepre. Valójában most érez-
zük  csak  igazán  a  korábban  megalakult,
alulról  kezdeményezett  roma  civil  szerve-
zetek   hiányát,   amelyek   közül   több   élet-
képeset a korábbi hatalmon lévő elitek sor-
vadásra ítéltek.

Az ügy érdekeit szolgáló programok csak
akkor lesznek sikeresek, ha abban tevékeny,
alkotó részt vállalnak a roma értelmiségiek,
öregek, fiatalok, humán és műszakiak, gaz-
daságiak egyaránt. S emyi még mindig ke-
vés  ahhoz,  hogy  a sikert semmi  ne kérdő-
jelezze meg.

úgy  jáúunk,  mint  a
múltban, hogy dönte-
nek a romákról, meghallgatásuk nélkül. Ez a
felfogás eleve kudarcra van ítélve. Remélhe-
tő, hogy soha többé nem fog merismétlődni.
A kö2vélemény kíváncsi  lett volna  am is,
mely jelentős, nagyobb roma civil szerveze-
tekúkápYi:,ee`##g*á?acivi,szeNeft-

teknek kardinális szerepük lesz, lehet abban
a  programban  amelyről  Soros  Gyöigy  így
szólt:  „Abban bízom, hogy a 2005 és 2015
közötti  időszak a romák felzárkóztatásának
évtizede lesz."    `

Kvagy kik lesznek ebben a kormány-
ó elitek partnerei? A négyévenkénti
atalomváltásban    az    éppen    kor-

mányzó  pártok kikre  fognak támaszkodni?
Kiket  választanak  partnereiknek?  A  roma
önkományzatok  adva  vannak.   Csakhogy
ebben  az  állapotukban,  mindeníéle  érdemi
jogosítvány nélkül ezt a szerepet aligha tölt-
hetik  be.  Sok  helyen  a  roma  önkomány-
zatok csalódást okoztalq soha érdemi támo-

Fotó.. Nyári Gyula

Elengedhetetlenül   fontos,  hogy  a  most
még toleranciára kevésbé fogékony többséri
társadalom magatartása,  életfelfogása meg-
változzon a romákkal  szemben.  Ez lesz az
egyik kardinális kérdés.  Ha e területen tör-
ténik áttörés, sikeres lesz a program. Külön-
ben nem.  Ezért minden áldozatot meg kell
hozni.   Erős,   hatékony,   partnerképes,   fel-
készült roma  civil  szervezetekre  van  szük-
ség. Fejlesztésük a jövő zálogai.

AÉ
mákkal  szemben  eddig  tanúsított
;sztusok   ideje  lejárt.   Anna  Dia-
antopo]u,   az   Euópai   Bizottság

munka-  és  szociális  ügyek  biztosa  a  kon-
ferencián hangsúlyozta:  „A romáknak nem
gesztusokra,.`hanem   aktív   segi'tségre   van
szükségük. Ez pedig a diszkriminációt meg-
tiltó  egyértelmű  törvényeket,  pénzügyi  tá-
mogatást   és   a   kományok   kötelezettség-
vállalását feltételezi. "

Valójában akkor ébred fel Euópa.
Farkas Ká]mán
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Kőrtemek roma
Június  végén  tartották  Budapesten

az  első  regionális  romakonferenciát.
Az   elhangzott   felszólalók   nyoma-
tékosan   hangsúlyozták   a   követke-
zőket:  „Euópának mindent meg kell
tennie a legnagyobb létszámú de leg-
sebezhetőbb    kisebbségének    felzár-
kóztatásáért".

Ebből   a   mondatból   a   legsebez-
hetőbb jelzőt szeremém kiemelni. Mi-
ért? Mert ezt a népcsoportot éri a leg-
több,   legsúlyosabb  nyílt  és  bukolt
diszkrinrináció.   S   ha   valami   ellen,
akkor  ezek  ellen  a  legnehezebb  fel-
venni a küzdelmet.  S valójában csak
egyetlen  módja  lehet  a  teljes  vissza-
szorítására.  Az,  ha  a  többségi  társa-
dalom véleménye fordul meg,  s ha a
ma még jócskán tapasztalt, romákkal
szemberi antipátia felerősödik, s a to-
lerancia ellenességet ha nem is a szim-
pátia, legalább az elfogadás váltja fel.

Ez  lesz  a  legnehezebb  küzdelem,
mert a fejekben élő, évszázadokon át a
kirekesztés     vágányán     gondolkodó
agytekervényeket kell más, szabad vá-

kismamáknak
gányra állítani. Van ebben egy csomó
félsz  is,   meft  mit  mondanak  majd
mások?   Hogyan   vélekednek   azok,
akik megvetik a romákat.  Ezek előtt
hogyan viselkedjen az az ember,  ald
elfogadja   a   másságukat,   bőrszínük,
más kultúrájuk ellenére is, sőt becsüh
őket?

Nem tudom mennyire játszott sze-
repet  az  effajta  gondolkodás  a  roma
kismamák elkülöni'tésének intézkedé-
sében  az  egi  Markhot  Ferenc  kór-
házban. Nem az én feladatom kiderí-
teni,  de  azt  szóvá  tenni  igen,  hogy
minden  előző  mismásolás  ellenére  a
tagadást, most is hamarabb utolérték,
mint a  sánta kutyát.  Ugyaris  a Pesti
Központi   Kerületi   Bíróság  két   saj-
tóperben  hozott  első  fokú  ítéletében
kimondta:   „bőrszínük  alapján  külö-
nítettek  el  roma  kismamákat  az  egri
Markhot Kórházban. "

hriMolááiarsenEeav:Lá.íg:#s#rie|:
mes,  okos  emberek  képesek  voltak
am  gondolni,  hogy  hosszú  ideig  el

lehet  tagadni,   fátylat   lehet  vetri   a
történtekre?    Az    igazság    minden-
képpen kiderül. Még akkor is, ha most
nüanszokba"   kapaszkodik   bele   az

intézmény  és  helyreigazi'tási  pereket
kezdeményeztet     az     infomációkat
közlő  médiumok  ellen.  Mint  arról  a
Roma    Sajtóközpont    beszámolt:    a
Népszava és a Medical Tribune nevű
orvosi szaklap elleri perek első fokon,
nem jogerősen záiultak le. Ezekben az
eljárásokban a Pesti Központi Kerületi
Bíróság  megállapította:   a  roma  kis-
mamákat  valóban  elkülönítették bőr-
színük alapján.

Akár mottója is lehetett voha a Bu-
dapesten  megtartott  regionális  roma
konferenciának a következő  mondat:
Ha  a  többségi  társadalmak,  komá-

nyok, civilek nem teszmek értük vala-
mit, a romák nem tudnak csatlakozni a
XXI. század Euópájához."

Csak  most  az  a  kérdés:  akamak-e
tenri?  S  ha  igen  mikor?  Mert  sok
adósságot kell sürgősen rendezni.

F.K.

P@sz@bi siker Amerikáb@n
Végre  képemyőre  került  a  paszabi
roma folklór együttes a Magazinjúlius
21 -ei adásában. Már régen nem csak a
világhírű   szőtteséről    híres    Pas2ab,
hanem  a roma  együtteséről  is.  Csak-
hogy   ez  utóbbit   is   elsősorban   kül-
földön  ismerték  el.  Szőttes  remekei
megtalálhatóak  az  angol,   a  holland
királyi  udvarban.   Még  Japánban  is
keresett darabok az itt élő  gádzsó-ro-
ma  asszonyok  által  esztavátán  (szö-
vőszéken) készi'tett remekek, kendők,
asztalterítők.

Amerikában felfedezték a csöppnyi
kis szabolcsi falu roma folklór együt-
tesének értékeit, s biztos vagyok ben-
ne, akik hallották zenéjüket, énekeiket,
látták  táncaikat,  azok  igazi  kinccsel

gazdagodtak,   a  tiszta  roma  kultúra
gyöngyszemeit i smerhették meg.

Az együttes vezetője Oláh Jánosné
@rzsike), akit az  1980-as évek végén
a 90-es évek elején magam is biztat-
tam,   s   a   Magyarországi   Cigányok
Kulturális   Szövetségétől   kapták   az
első   segítséget,   támogatást   szerep-
lésükhöz,  fellépésükhöz.  Igyekeztünk
kijámi,  hogy  a  fellépéseikhez  ruhát
biztosítson az önkományzat, a polgár-
mester.    S    az    első.  megyei    roma
folklórfesztivál -  1992 -óta minden
versenyen  elsők voltak vagy az  élen
végeztek  a  nagyecsediekkel,  fábián-
házaiákkal, szalkaiákkal ,

0láhné Eizsike a kovás2a ennek a
ma már világhíres roma együttesnek.
Az  együttesnek  szinte  minden  tagja
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(zenész, táncos, énekes) a családjának
tagja,  s a gyerekek már pici korüktól
olyan    közegben    cseperedtek    fel,
amelyben életelemük az  igazi,  hamj-
sítatlan roma élet, a kultúra ápolása.

Vtiamennyiünknek   örömére   szol-
gál, hogy a rádió éterén keresztül or-
szág-világ    tudtára   jutott,    hogy    a
legutóbbi  amerikai  nemzetközi  folk-
lórverseny toplistáján az első tíz közül
a hetedik  helyet foglalják el a pasza-
biak, akik életükből gyüjtik a szebbnél
szebb    dallamokat,     őrzik    az    ősi
táncokat,  s  a  mi  ,,Erzsink"  gondos-
kodik  arról,  hogy  ez  a kultúra ki  ne
vesszen,    mindig    legyen    követője,
ihletője énekben, zenében, táncban.

F.K
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Tóth  Józsefiié  3   felnőtt  lány  édes-
anyja, féije az ózdi városi kórház vezető
sebész   főorvosa.   Erzsikének  kisugár-
zása  van  az  emberekre,  oktató-nevelő
munkáját  belső  motivációból,   elhiva-
tottságból eredően végzi, amelynek titka
a  szeretet.  Néhány  éve  rokkantnyug-
díjasként szabadidejét áldozza az általa
missziós  tevékenységnek  nevezett  fel-

adatra, hiszen láq.a a befektetett munka
megtérülő gyümölcsét. A tavalyi évben
azegyikBorsodmegyeinapilapban„Az
esélyteremtő"címmelírtamporti.étTóth
Józsefiiéről, hogy szélesebb nyilvános-
ság  is  megismertesse  az  általa  végzett
munka célját és fontosságát. Ez a nehéz,
felelősségteljes   feladat   azóta   a   házi
oktatással bővült, s a hátrányos helyzeffi
gyermekek    tanításánák    eredményes-
ségét   erősítette   meg   az   alapítványi
elismerés is. Megérdemelten.

„Fordulópont voll cü! életemben"

A   megbeszélt   délutáni   időpontban
Tóthné a Trabantja mellett vári, s indul-
tunk az ózdi Harkály családhoz, ahol az
elmúlt tanévben  a házi  oktatás  zajlott,
folytatódik  majd   az  új   tanévben   is.
Erzsike  nélkülem  is  menne,  hiszen  a
nyári  szünidő  ellenére  rendszeres  kap-
csolatot tart a négy Harkály gyerekkel,

X3:#:kaévfieT.%k[rLLHH°aNra#]yGEa#d
ózdi  író  unokái,  és  nagyon  büszkék  a
nagyapjukra.

-Az  1991,€s év fordulópont volt az
életemben.   Ereztem,  most  ott  van  a
munkám a roma gyerekek között. Peda-
gógus pályám első szákaszában enyhén
fogyatékosromagyerekekszakképzésé-
vel   foglalkoztam,   megismerkedtem  a
gyerekek szüleivel és betekintést nyer-

tem     mindemapi

Dr. Tóth Józsefiné „gyermekeivel''
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életükbe.       Senki
nem    tékozolhatja
el  kapott  értékeit,
hiszen     mindenki
valamilyen       fel-
adattal  született  a
világra.   Felismer-
tem,   hogy   a   ki-
sebbségi létből fa-
kadó   hátiányokat
csak szeretettel tu-
dom   enyhíteni,   s
mindig    kerestem
azt     a     többletet,
anrit oda tudok ne-
kik  nyújtani.   Ne-
hézségeikben   lel-

kierőt adtam ahhoz, hogy ne a személyi-
ségüket  romboló  eszközöket  keressék,
hanem tartalék erejüket, odafigyelésem-
mel  a  reményt,  melyek  egy  jobb  jö-
vőhöz vezemek - kezdte a beszélgetést
Dr. Tóth Józsefiié.

Mára ez az időszak szép emlékké kris-
tályosodott. Az osztályteremben mindig
rend és tisztaság urakodott, a gyerekek
szekrényeiből nem hiányoztak a tisztál-
kodószerek,  a  sok-sok  adomány,  amit
gyűjtött   a  tanulóknak.   A  bomladozó
életek felelőtlen létében vigyázott am,
hogy  ebben  a békétlen  világban  el  ne
kallódjanalq   mert   tudta,   halmozottan
hátiányos helyzetben élnek.

A munka öröme

2000-ben  új  út  következett  Erzsike
életében, amikor megkezdte működését
a Tagore-Tanoda Váradi Gábor festő-
művész vezetésével. Civil segítőként te-
vékenykedik a Tanodában. Zsivaj, kaca-
gás,  siker,  kudarc  együtt  a  hátrányos
helyzetű gyerekekkel az intézményben.

-Másabbjelleggel,mintaziskolában,
de a cél ugyanaz: felzárkóztatás, szemé-
lyiségfejlesztés,   nevelés,   valamint   az
egyénnek  szóló  érdeklődés  és  a  sze-
mélyiség megbecsülése a munkám örö-
mét  jelenti.   Munkám   igazi   értelme:
Szeretve  tanítani,  tanítva  szereri!  Az
intézményben  a  „Tanulás  a  csáládért"
elnevezésű szocializációs és készségfej-
lesztő programom fol)rik a Közoktatási
Modernizációs Alapítvány támogatásá-
val.  A  közös  tanulás,  a  foglakozások
élménye,  az  ünnepek  varázslatos  han-
gulata és a kirándulások felhőtlen öröme
visszatükröződik a gyemekszemekben.
A  békesség,  a  szeretet  és  a  tolerancia
eszközeivel segi'tünk a fiataloknak, hogy
megtalálják boldogulásukat. Nem hagy-
juk,   hogy   a   szegénység,   a   munka-

3#,li#í,:me.'ío;aináávm::Jge#fátig:;
hogy   a   gyemekekre   szabott   gyer-
mekvilág  nem  teremtődött meg  a  csa-
ládjaikban.    Legnagyobb    öröm    lehet
számomra  a j.övőben  is,  hogy  a  roma
gyerekek   tanulmányi   elégtelenségben
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megnyilvánuló    sikertelensége    minél
ritkábban forduJjon majd elő - folytatta
gondolatait.

„A lanulással érhetjük
el céljainkcit"

lü?ggpÁuámöE%i?eymN#:,::,éke:
ban   tisztaság,   rend   és   élénk   gyer-
mekzsivaj fogadott. A szobában először
Horváth    Juliannáva]    kezdtem    el
beszélgetni,  ő egy „másik" farkaslyuki
Horváth   család   gyemeke.    Juliama
Czinka  Panna  ösztöndíjjal  fejezte  be

t:gbg8]í=kog#:eTé#Áístdszíeo=
és   Szakiskola   cukrász   tanulója   lesz.
Mint  megtudtam  Tóü  Józsefiié  2000.
szeptemberétől a Tanodában is foglalko-
zik vele, de aktív résztvevője a Harkály

###ígngymmem#eo#Lhe#toG#á#Í
kozni a kiváló tanulmányi eredményén!

- Kedvenc tantárgyam a biológia, az
irodalom  és  a  matematika.  Délután  5

;EL#n%d#ggs:ke:m:éeÉt::l?h#?#ti::
hozzán]q nagyon szeret tanítani. A tanu-
lással érhetjük el céljainkat,  hiszen ne-

megkerülhető témaként a munkanélkü-
liség  okozta  napi  egzisztenciális  prob-
léma sem. A házigazda, Norber[ megfo-
galmazása szerint az ózdi térségben az
állástalanság a romákat igen csak sújg.a,
így  nem  kevesen  távolabbi  vidékeken
keresik  a  boldogulást  jelentő  munka-
helyet.

- Három fiút és egy lányt nevelünk, a
legkísebb fiú elsős volt, Vivien pedig 5.
osztályos. Ő félévkor matematikából és
kömyezetismeretből bukoq de a tanév
végén, hála Erzsike néni szoigos mun-
kájánalq ez a probléma megszűnt. Norbi
a  4.  osztályban  nagyon jól  tanult,  így
matematikából,  irodalomból  és  nyelv-
tanból  ötös  osztály2atot  produkált.  A
folyamatos  tanulás  a  gyerekek jövője
szempontjából nagyon fontos,  ezt biz-
tosítja Erzsike néni kiváló szakmai se-
8ítsé8e.

- A nevelésben feladatunlq hogy szi-
lárd út, életcél legyen a gyemekeknek
kijelölve, amely a sorsukat más pályára
állítja. Nekünk szülőknek,  ehhez a kö-
rülményekhez képest minden segítséget
meg kell  adnunk - hangsúlyozta Har-
kályné.

Féije  véleménye  szerint már el  sem
tudnákazéletüketképzelniaházitanítás
nélkül, hiszen ebben ők, a szülők is fo-

lyamatosan    részt

A Harkály házaspár másabb jövőt szeretne gyermekeinek.
Fotók: Józsa Zoltán

künk már minden  értelemben  másabb
életet kell élnünk, mint szüleinknek. Ha
képezzük magunkat az embertársainkra

:3bgestn,sei:oTde;btoa#n#nnóév*őTzeegr:::
nék  lenni,  mert  úgy  érzem,   hogy  a
tehetségem és az akaraterőm alkalmassá
tesz erre a pályára - összegezte gondc+
latait Juliama.

Közben megérkezett gépkocsival Far-
kaslyukból Horváth József és felesége,
Marika is Gergő nevű fiúkkal.  Beszél-
getésünk ideje alatt Jó2sef a gyerekekkel
foglalkozoft,  s  temészetesen  nem  volt

vesznek.

Ami a lelkük
legmélyén van

Horváth  József-
né elmondta, hogy
sógomőjétől   érte-
sült   a   házi   taní-
tásról, egy fia, Ger-
gő    is    bekapcso-
lódott  a  közös  ta-
nulásba.  Az  egyik
tmtárgyból    „pro-
dukált"  félévi  bu-
kás  már csák em-
lék,   hiszen   a  fiú
teljes erővel tanult
a tanév végéig.

- Erzsike néni közvetlen, a gyerekek
is  elfogadták,  hiszen nem tesz különb-
séget  az  emberek  között.  A  gyerekek
nagyon  hamar  kinyíltak  előtte,  s  elő-
hozta azt, ami a lelkük legmélyén van.
Tud  a  nyelvükön  beszélni,  így  tudtak
váltani,  vagyis  a  tanulásban  jó  ered-
ményeket  elémi.  Már  a kisebbik  fiuk,
Támás  is  résztvevője  a  tanulói  közös-
ségnek, figyel és has2nos tapasztalatokat
szerez  a  szeptemberi  első  osztálykez-
déshez. A tanulás felemelkedést jelent a
roma gyerekek számára, hiszen csak így
tudnak előrelépni, mert mi szülők csák
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azóta tudunk ofthon a tanulásban segí-
teni,  hogy  hetente  legalább  három  al-
kalommal  részt  vettünk  a közös  mun-
kában. De ezt igényeljük továbbra is!

A cigány gyerekeknek sokkal  többet
kellett, s kell is teljesíteri, mint a magyar
gyerekeknek. A cigányság ne legyen bé-

;:engóEeiíEtiá:b#*:#;=;mE:i
kály Emil  is mindig a képzés,  a tudás
fontosságát hangsúlyozza,  így biztosan
tudom, hogy a közös, házi tanulás pozi-
tív hozadékaként a mi gyerekeink már
egy  szebb  és jobb  példát,  perspektívát
fognak mutatiii az unokáiknak.

Tóth  Józsefiié  a házi  tanítás  előnyét
abban láú.a, hogy a szülők értékelik min-
den nap a gyerekek produktumát. A szü-
lők is bekapcsolódnak a tanítási-tanulási

:2:ynTaáaj#J'#akh:rgh±:yóngyme9É;
családtag lett, hiszen az oktatás mellett
belelát  a  családok  mindennapjaiba,  a
tanulás  mellett  egyéb  problémákat  is
megbeszéhek.  Elfogadták s ez nagyon
csodálatos   érzést  jelent,   így   az   már
temészetes, hogy a Tóth család minden
tagja megismerkedett a gyerekekkel és a
szüleikkel.

-  Az  iskolában  is  észlelik  a  poziti'v
változásokat a gyerekeknél,  hiszen  en-
nek a módszemek: mindent megadni a
gyerekeknek  a  tanulás   segítés   szem-
pontjából, amit az adott osztályfokon el-
bímak. Nagyon koncentiálni kell ama a
pontra, ahol tényleg segítséget kell adni
a tehetséggondozás szempontjait figye-
lembe véve. Bízom benne, hogy a gye-
rekek értékelik a felkínált lehetőségeket,
a tudást, az egészséges életmódot, vala-
mint a szabadidő helyes felhasználását.
Fontos  számomra,  hogy  helyesen  ala-
kítsák  ki  az  emberi  kapcsolataikat,  a
toleranciát, az együttműködést. A társa-
dalmi  érintkezést  szolgáló  infomációt
tudják elemezni, értékelni, felhasználri,
továbbadni. A kommunikáció, a nyelv-
vel   való   foglalkozás,   az   olvasás,   a
könyvtárlátogatás váljon életük részévé !
Ismeriék fel a konfliktusokat, tudják ke~
zelni  azokat,   tudjanak  döntést  hozni,
vállalják   döntéseik   következményeit.
Reálisan értékeljék önmagukat és ébred-
jenek rá arra, hogy ez nagyon fontos a
jelenük és jövőjük szempontjából.

Hazafelé  bállagva  vissza-vissza  pör-
gettem fejemben átélt élménycímet. Va-
lahogy így van ez rendjén... Ez a helyes

ásuafi?1:::ffú:táEffg#Ílbyee:eh|Tmáé
szükség  ebben  az  országban,  mint  Dr.
Tóth   Józsefiié   Faggyos   Erzsébet!    S
akkor  sok  minden  másképpen ` alakul-
hatna hazánk nagy közösségében is.

Józsa Zo]tán
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Újabb  taggal  gyarapodott  az  OTKA,  a  szolnoki
Oktatási  és  Továbbképzési  Központ  Alapítvány  által
gondozott könyvcsalád  Ezúttal a megszokottnál ugyan
kevésbé kiérlelt, ám így is figyeleime méltó művel, F7.cz
Á4űrz.cr  „ ró.7€c7ékGk"  című  alkotásával  jelentkeztek.   A
szerző  egyes  szám  első  személyben  íródó  -  nyilván-
valóan  önéletrajzi  ihletésű - írása nehezen  sorolható  a
hagyományos irodalmi műfajok közé. Nem levélregény,
bár annak indul, s nem is hétköznapi emlékirat, hisz itt-ott

a  tisztesség  falusi  küzdelmeit  vívó  cigány  család  él~
ményeiből, megázó eseményeiből építkezik.

Ballada egy nagymamáról - akár ez is lehetne a cí-
me. A nagymamáé, akinek egyetlen lánya ikerszülés köz-
ben,agyerekekapjapedigaligvalamivelkésőbbmeghal,
s őrá, valamint férjére hárul a két kislány felnevelésének
terhe. Nem szépíflető: teher ez ajavából! Kikeveredtek a
cigánysoiTól, bent élnek a faluban, így kettős elvárások
nehezednek rájuk. A gyerekkori, igazi, vérbő emlékekből

(melyek   valódi   élményt   indu-

(meggyávulva  ömön  erejétől)  elemekedik  a  valóság
talajáról. A választott cím a szerkezetre is utal, miként az
emlékezet is. Szertecikázó, az idősíkokat váltogató, csa-
pongó jellegű.  E könyv  lapjain  is töredékről-töredékre,
afféle mozaikkövekből kell újrakonstiuálnunk a tovatűnt
időt, Nem előzinény nélküli ez a hazai cigányság irodal-
mában. Jőnás  rűmás „Cigányidők"-je és Szécsj. Á4lc]gdcí
„Gyöngy"-e  is  él  nagyobb,  illetve  kisebb  mértékben
ezekkel az eszközökkel.  Ami merőben új  az az esemé-
nyek közege. Míg az említett - és tetten érhetően minta-
kéntszolgáló-művekanevelőottiionokmegrázócigány-
sorsával szembesítenek, Ficz Mária egy a fennmaradás és

kálnak)    összeáll    egy    nagyon
cétudatos - a gyerekek bánatára
azonban   csakis   a   célt   látó   -
nagyanya   képe.   Piócát   gyüjt,
vajákoskodik,       gyógyfiivekkel
házal, s ha éppen az kell, rontást
is   levesz,   de   földet   is   túr,   és
bámit  elvállal,  amiből  krump-
lija,   húsa,   szalonnája,   emléke-
zetes   karácsonya  kerekedhet   a
familiánák.  Nagyapát  szigorian
megfoszq.a   a   szeszrevalótól,   s
minden  pluszpénztől,  pedig  az
öreg is alposan kitesz magáért:
fát gyűjt, babákat fárag, vályogot
vet, árkot ás - mikor, mi kell. A
történéseket Marica, az egyik kis-
lány  szemszögéből  1átjuk.  Test-
vérféltékenység,   majd   túláradó
testvérszeretet irányítia gondola-
tait,   aszerint,   hogy  mikor  kire
mosolyog  többet,  kinek  simítja
buksiját   a   család   feje.    Mert
tetszik-nem tetszik a nagymama
itt  a  családfő,  s  minden  viszo-
nyulás alapja. A tettek, az érzel-
mek,   a   hitek   és   a   tagadások
mind-mind   őt   rajzolják   körül.
Nagyanyám  nem  adott  nekem
soha  semmit  azon  kívül,  hogy
enni  és  inni  adott,  rLházoft"  -
szakad  ki  a  Maricából  a  könyv

•`:     1egméltánytalanabb        mondata.
Maradt€ még (maradhatott-e?) a
tárgyiasultakon   túl   is   szétoszt-
ható     érzelem     a     hajlotthátú
öregasszonyban?  Mitől  fosztot-
ták meg a sorra megélt sortragé-
diák -  lánya,  veje,  unokája  s  a
dédunoka   reményének   elvesz-

tése?   Eltanulhatta-e   egyáltalán   valakitől   a   szeretet-
teliséget? (Az ő emlékei csák elvétve fonódnák a jelen-
beli múlt szálai közé.) Valójában őt jellemzi-e az érzelmi
sivárság,  s  nem  sokkalta  inkább  más  szereplőit  a  tör-
ténetnek?   Seregnyi  kérdés,  amire  választ  kereshet,  s
kaphatisazértőolvasó.Lehetperszesorolnimégtovább.
Milyen   ember   Marica   fiéÉe,   aki   tudván-tudva   társa
tragédiáját,  szégyenét,  s  annák  összes  számba  jöhető
következményét,  mégis   feleségül   veszi  a  sokak  által
lesajnált    cigánylányt,    sőt    tűri    mellette    a    vissza-
utasításokat,  az  áüáruló  bántásokat,  pletykákat,  botrá-
nyokat? (Kár, hogy a szerzőnek nem sikerült élettel meg-
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tölteni,  mint a nagymamát)?  És  ott  egy  újabb  nagy  talány:  a
Marica  szerint  nálánál  jóval  szebb  és  kedvesebb  testvér  (az
ugyancsák elnagyolt) Klári, hogyan és miért nem talál magának
egyetlen  férfipamert  sem  harmincéves  koráig?  Csupa  olyan
titok, amelynek megfejtése megéri a könyv - akár többszöri -
figyelmes vérigolvasását.

„Gytütsd meg emlékeid láng.át, s lásd magad e mécsnél!" -
buzdítja Dczn/e  a  feledékenyeket,  mert  akinél  a  ráemlékezést
homály  fedi,  kevésbé   látja  önmagát.   Ficz  Mária  töredékei
kiválóan alkalmasak a homályoszlatásra. Arra - s ez teszi igazi
élmémyé őket -, hogy saját emlékeink az övéire ráfeleljenek.

Hogy Abonytól Zalátáig, gyerekkorunktól napjainkig minden -
személyesen vagy csak hallomásból ismert - erőn felül teljesítő
cigány  anyát  és  nagyanyát,   apákat  és  nagyapókat  emlékbe
idézzünk.  Örömszegény  életükért  legalább  az  utódok  tiszte-
1etével, s még több őszinteséggel adózva.

Ficz Mária már két kitűnő verseskötetet tudhat magáénak. A
„Töredékek"   az   első   prózai   próbálkozása,   mely   minden
hiányossága    ellenére:    bíztató    kezdet,    s    olvasásra,    végig
gondolásra méltó munka.

(A könyv megrendelhető az alapítváry címén.)
- Hegedűs Sándor -

Boldizsár József
BOÁdz.zsqJ'r /o'gse/ egyike a hazai cigány irodalom alapító

atyáinák,  s  mégis  (vagy  épp  ezért)  szinte  alig  tudunk  róla
valamit. Petőfivel egy esztendőben,  1823. április 25-én szüle-
tett egy zenész cigány család gyemekeként.  A cigányra).kók
megszokottéletétémette,ígyhamarmerismerkedettakoplalás
és  a  hegedülés  tudományával  is.  Kolozsvárott  kezdte  zenei
pályafiitását egy nem különösebben jelentős zenetársulatban,
vagy ahogy akkor h'vták: cigánybandában. Huszonöt éves volt,
amikorPestenkitörtaforradalom,melynekhullámairövidesen
Erdélyig  is  elértek.   A  Batthyány-kormány  megalakulása
után,  amikor  a  pénzügyminiszter  Kossuth  ösztönzésére  és
számtalan toborzó útja nyomán  felállították a honvédséget -
amyi más cigány zenésztársához hasonlóan - ő is eleget tett a
haza hívó szavának, s maga is a hadilobogók alá állt. A Bem
József altábomagy  vezette  erdélyi  hadseregben  szolgált.  Az
1848.   szeptember   22-től   szerveződő   31.   honvédzászlóalj
kö2vitézeként megfordult a piski csatában, részese Kolozsvár
és Marosvásárhely felszabadításának, a Nagyszeben bevételét
célzó  hadműveleteknek,  s  a  Petőfi  elestét  is  hozó  segesvári
vesztes  ütközemek.  Noha  a  fősereg  Világosnál  már   1849.
augusztus 13-án megadta magát, az ő zászlóalja csak öt nappáL
később  hagyott  fel  a  küzdelemmel,  a  dévai  fegyverletételig
szolgált.

A hadikrónikások csak azt rögzítefték, hogy a főtisztek, s a

röpi#:,kh#gs,#e;isárát(.esgyerv:np#itipgn#n::n2°kéi
várfogságra ítélték). A közvitézeket alista érte nagyobb meg-
torlás,   mint   az   hogy   hosszabb-rövidebb   időt   vizsgálati
fogságban  kellett  tölteniük,  majd  leszerelték,  szélnek  eresz-
tefték őket. Aki tehette, bizonyám hazatért othonába. Az elbo-
csátott  cigány  honvédeknek  még  nehezebb  lehetett  a  szíve,
hiszen  az  elfogadoq  befogadott  -  dicsőségtől,  hősiességtől
egyemangosult - helyzetükből kellett a cigánysorok megvetett
putrilétébe visszasüppedniük.

Hogy többen is voltak cigányhonvédek Boldizsár zászló-
aljánál  azt éppen  az  ő  közvetitése  révén,  Wlislocki  Henrik
egyiklábjegyzetébőlközismert.Amikorugyanisa„Cigányku-
ruc dalok" kéziratát rendezte sajtó alá, minden gyüjtött darab
aljára odakanyarította, hogy hol gyűjtötte, miként jutott nyo
múkra. Az egyik értékes cigány kurucnótával Boldizsár József
ajándékozta meg, aki elmondta, hogy a szábadságharc idején
tanulta meg cigány katonatársaitól a 3 1 . zászlóalj pihenői so-
rán. Haynau rémuralma és a Bach-korszak első évtizedében
a muzsikus cigányoknak is bealkonyult. Néhány kivételes hírű
zenészen  kívül,  akit  hajdani  népszerűségével  megtartoft,  sőt
felemelt a lem sebeire flastromot kereső közönség, másokra

nem igen volt szükség. Nem mulatott, temetett és gyászolt a
nemzet. Nem tudjuk, hogy Boldizsár József miként vészelte át
ezt az időszakot, csak anól van híradásunlq hogy az  1860-as
évek  vége  ismét  Kolozsvároft,  s  újra  a  zenés  pódiumokon
találja.

József fiherceg - saját bevallása szerint -azért kezdett ci-
gány szótárának összeállításába, mert nem értette saját cigány
katonái szavát, s magát sem tudta megértetiii velük. Talán nem
járunk messze  az  igazságtól,  ha úgy  véljük,  hogy  Boldizsár
József szótárkészítési szándéka is ugyanebből a tőből fkadt,
valószínűleg  honvédkorában  érlelődött  meg  benne,  néhány
cigány társának nyelvi bezártságát látván.  Ebből a munkából
aztán csaknem  egyenesen következett,  hogy az  egyre  alapo-
sábban  megismert  és  tisztelni  kezdett  anymyelve  erejét  s
hajlékonyságát, műfordításokkal is bizonyítani kezdje. Ki más
is lett volna az a személy, akinek versein kísérletezésbe fogjon,
mint Petőfi? Milyenek lehettek ezek a fordítások? ,Fordításain
lépten-nyomon  érződik  a  nyersanyaggal,  a  cigány  nyelwel

á?á:kri##é#Ü;a-Íesó:Zrié#t:liEosd#az%##:eóhpfLo::
pok hasábjain is meg].elent, amint azt -a Petőfi-fordítások és a
szótárkészítés tényének rögzítése mellett - az egyébként hihe-

:t:;::,í?e=oasfángyyyvff&ÍáfEeTey:isJífiisczztoksénEö#:
szócikkei közt.  Az említett sajtótemék hírlaptárakban  fem-
maradt  1877-1880-as  évfolyamai  közül  -  bár  azokban  sok
Wlislocki és más kutatók által gyüg.tött erdélyi cigány népdal-
és balladatöredék maradt fenn - a Boldizsár-fordításokat őrző
példányok ma már úgy tűnik, végleg az enyészeté lettek. (Ami
persze igencsak kétessé teszi  Szegő értékelésének tényszerű-
ségét is.) A konárs Ponori-Thewrewk Emi[ is felemlíti azon-
ban  Boldizsár  József  személyét  és   1877  körülre  elkészült
kéziratos cigány-magyar szótárát, amely végül József főherceg
könyvtárába került. A főrangú nyelvész Cigány nyelvtánában
hivatkozik is rá. Akárhogy is: Ipo]ysági Ba]ogh Jancsi után, ő
volt a második hazai roma, aki irodalmi rangra kívánta emelni
a cigány nyelvet, s az első ismert műfordító, aki megkísérelte a
magyar  klasszikusok  cigány  nyelvTe  ültetését.  Személyében
tisztemetjük az első cigány Petőfi-fordítót, kinek nyomán, alig
több  mint egy  évtizeddel később, Nagyidai  Sztojka  Ferenc
szerencsésebben és messzebbre j utiiatott.

Boldizsár József 1 75 éve - küzdelmes, tiszteletet érdemlő
és követésre méltó életpálya végén ~ 1878. június 515n, ötvenöt
éves korában hunyt el.

- Hegedűs Sándor -
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Varga tiusztáv Fekete "ze

Eyerekkorában  azt jósolta

neki egy cigányasszony,
hogy  híres  ember  lesz.
Azóta az együttesével, a
Kalyi  Jaggal  bejárta  a
világot,     eladott     több

mint egymillió lemezt, roma szakis-
kolája  iránt  pedig  külföldről  is  ér-
deklődnek.

Egyszer  régen,  több  mint  harminc
éve, amikor Varga Gusztáv még gye-
rek volt, egy cigányasszony belenézett
a   tenyerébe.   Hosszan   vizsgálta   az
ujjait,  kiváltképp  az  ujjperceit,  majd
fölragyogva azt mondta:

-   Varga   Gusztáv,   belőled   híres
ember lesz.

Adja isten, örült gyerek s fehőft, s a
hír Nagyecseden akár a szélvész, úgy
teriedt.

A  Varga  családban  volt  tizenegy
gyerek.   Az  édesanya  bádogtepsiket
csinált,  bádog  csirkeetetőket  és  -ita-
tókat,  evvel  kereskedtek,  az  édesapa
meg - a háború utántól - dolgozott az
építőiparban.

A Varga családban sokan értettek
a  muzsikához,  az  édesapa  is  cim-
balmozott,    klarinétozott,    brácsá-
zott  és  bőgőzött,  de  csakis  mulat-
ságokon,   mert   mindazokat,   akik
pénzért   muzsikálnak,   koldus   ze-
nésznek tartotta.

-  Az,  aki  a  hegedűt  ekészíti,  aki
kézművességből  él  -  magyarázta  ti-

:::.egAyAmgyíT:#ák;_,perm::T:stieE
raj,ta...

Igy aztán a Varga családban közel s
távol valóban egyetlen koldus zenész

sem akadt. Am amikor Varga Gusztáv
a tizenkettedik évébe lépett, csak föl-
emelt egy deszkát,  abból  lapos  ritárt
faragott  magának,  közönséges  acél-
drótokkal fölhúrozta, és mert a drótok
adtak  ki  hangot  magukból,  játszani
kezdett.   Aztán  egy  másik  napon  a
kamrából  fazekakat,  lábosokat és  fe-
dőket  hordott  ki,   csinált  dobfelsze-
relést,  ám  amikor  azt  nagy  csöröm-
pölve megszólaltatta, az édesapja me-
gint   elébe   állt,   és   nagy  búsan   azt
mondta:

- Fiam,  így  csupán  koldus  zenész
lesz belőled.

És  eltelt  két  év.  Az  iskolát  Varga
Gusztáv kijárta, s akkor, mint egy me-
sében,   hetedik   gyerekként   az   apja
e[#d::]:;á:jo#ágá megyek ta_
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nulni, dolgozni, a pénzemből meg iga-
zi hangszert veszek.

Csákhogy  a  hetedik  gyereket  nem
engedték el. Akkor szökött meg. Ment
a  hetedik  gyerek  föl  Pestre.  Már  a
város egyhamadát is bejárta, amikor
rábukkant   egy   építőipari   vállalatra.
Majdnem olyanm, amilyenben Nagy-
ecseden az édesapja is dolgozott. Oda
négyórai munkára fölvették, berakták
az  épület-,  és  géplakatos  szákmába,
délutánonként meg tanulhatott.

Telt megint az idő. A hetedik gyerek
kezén a bőr napról napra keményebb
lett, s mikom az uijai eldurvultak és a
mesterlevelét is me8kapta, átiratkozott
egy középiskolába, gitározni és dobol-
ni pedig magántanítóhoz járt.  Jó volt
ez így.  De akkor az édesapja megint
elébe állt, s mondta:

- A fiúnák a helye nem idegenben
van. A fiakból legyenek kézművesek,
mesteremberek,  a  lányokból  meg jó
cs*ádanyák.

Es  Varga  Gusztáv  elgondolkodott.
Bevégezte  a  középiskolát  meg  egy
zenei szakiskolát, egy politikai iskolát
is,   azután   megpróbálkozott   a   főis-
kolával.  Egy  év után,  munka mellett
folytatni   nem  bírta,   de   akkor  már
1978-at írtak.

Volt  akkoriban  Pesten  egy  három-
tagú, olyan hirtelen összeállt együttes.
Augusztus   vége   lehetett   vagy   tán
szeptember  eleje,   a  nap  még  késő
délután is aranylón  sütött,  és  a Béke
téren épp maguknak zenéltek. Össze-
jöttek  mésnap   ís,   megha]]otta   őket
Daróczi Agnes, kérdezte, honnan jöt-
tek, és negyediknek bevennék-e Bár-
sony Jancsit.

Bevették. Aztán nevet kerestek Bari
Károly-versekben,  és  amikor  azt  ol-
vasták,  hogy  ,,Kiszolgáltatva  hitem-
nek,    maláltalan    szavakkal    szólok,
/Ande muro jilo Kalyi Jag /phabol, (a
szívemben  fekete  tűz  ég)  /S  kimon-
dom néktek az /éjszakát", már tudták,

fesnz:vgsKft?|.yéi.íeaf,áa#i2s:2káfitóekoí:
hívták őket vállalatokhoz. ` 79-ben már
a Népművészet IŰú Mesterei, `83-ban
B elriumban huszonötezer p éldányban
az első kislemezüket megjelentetik. A
másodikat ` 85-ben ötezer példányban
Amerikában,  a hamadikat  meg  `87-
ben,    idehaza,    Magyarországon.    A
Hungaroton   óvatos,   mindössze   há-
romezer példányra gondol, de már az

első  hónapban  után  kell  nyomni  öt-
venezret.

Volt  Varga  Gusztávnak  gyerekko-
rában  egy  másik  álma:  körbejárni  a
világot, és az is teljesült. Mert mikoma
az  életéből  eltelt  25  év,  a  Kalyi  Jag
eljutott   lndiától   Brazíliáig.   Egyszer
éppen onnan, a világ másik feléről ér-
kezett haza, amikor az Almássy téren
csellengő gyerekekre figyelt.  Október
volt,  iskolaidő,  kérdezi  tőlük,  miért
nem inkább ott vannalq azok meg vá-
laszolják, nem kellenek, ők a létszám
fölöttiek. A híres Varga Gusztáv meg
gondolt   egyet,   s   csinált  nekik   egy
szakiskolát.  1983-at írtak, az Almássy
téri     szabadidőközpont     pincéjében
megnyílt  a  Kalyi  Jag  roma  nemze-
tiségű    számítástechnikai,    két    tan-
nyelvű  szakiskola,  ahol  a  gyerekek
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roma,  angol  és  német  nyelvből  vizs-
gáznak,  egy  teljes  éven  át  meg  szá-
mítástechnikát tanulnak.  A Kalyi Jag
iskolamodell    azóta   híres    lett,    hol
Szlovákiából,  hol  Spanyolországból,
hol    Lengyelországból    érdeklődnek
felőle.  2006-ig  Magyarországon  már
tíz ilyen iskola működik majd, évente
kétezer  roma  diákkal,  mert  a  világ-
látott  Varga  Gusztáv  azt  mondja,  ez
most a jövő.

A jelen  meg  az,  hogy  az  Euópa
díjas   Kalyi   Jag   együttes,   melynek
vezetőjét    2000-ben    lovagkereszttel
tüntették  ki,  jubileuri  koncertet  ad
Budapesten hohapután este nyolckor
a Petőfi Csamokban.

Scipiades Eizsébet
Magyar Hírlap

2003.  április 22.
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„ Elveszeu, elvarázsolt
világban élünk[[]"
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Ivádon, Pétervári lstvánék barátságos
kis  házában  beszélgetünk  Pusoma  Dé-
nessel.  Ki tudja,  hányadszor meséli  el  a
történeteket? !  A  különbség  „mindössze"
amyi,  hogy  akkor  senki  nem  hitt  neki.
Mert   bár   az   igazság   egyszerű,   nehéz
bizonyítani.

- Milyen bizonyi'ték volt ön enen?
- Bizonyíték nem volt, csak mivel én

dolgoztam  a  bűntény  idején  a  néninél,
azért gondolták, hogy én lehettem a tettes.
A   kihallgatás    során   én   mindent   el-
mondtani  az  összes  körülményt  elme-
séltem,hiába.Bekerültemakamaikközé.
A rábtársaim sem hittek nekem.  Amióta
kint vagyok, sokat felejtettem. De a két és
fél év lelkileg nagyon megnyomoriq.a az
embert.   Végig   bíztam   az   igazságszol-
gáltatásban, ábbaiL hogy a leveleim által
sikerül  kikerülnöm  a  börtönből.   Ebben
reménykedtem.

Időközben Dénes  elveszítette  az édes-
anyját is. Azt mondja, a bánatba halt bele.
Beszélik,    hogy    összevissza   járkált    a
füuban,  és  azokat  a  buszokat  kereste,
amelyekkel elutazhatna a fiához. Amikor
meghalt,    táviratoztak    a   börtönbe,    de
Dénest nem engedték el a temetésre.

-   Hogyan   közölték   önne[   hogy
ártat]an és szabadon engedik?

-  EZ  úgy   zajloq   hogy  mindennapi
tevékenységünket  végeztük,  zárdatakarí-
tás  volt,  és  akkor  kaptam  egy  olyan  el-
szólást,   hogy   szabad   vagyok.   Nagyon
örültem. Mondták, hogy pakoljak, és ak-
kor még aznap kiengedtek.

- Bocsánatkérés?
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-Bocsánatkérés nem volt. Pedig jó lett
volna,  ha  valaki  azt  mondja,  hogy  ne
harEgg'oZoíázes':mT;poft  sehonnan

bocsánatkérő ]evelet?
- Nem.  Elveszeq elvarázsolt világban

élünk sajnos,  de  azért jólesett volna  egy
emberi  köszönet.  Mindenre  emlékszem,
és nagyon sokáig emlékezni is fogok, az
biztos!    Kemény   dolgok   történtek   ott
velem.

- Itthon várta€ valaki?
- Nem váft senki, mert egyáltalán nem

tudták, hogy nrikor jövök ki.
- Hogyan fogadta a falu?
-   Egész  jól.   Nem   kaptam   szemre-

hányást senkitől.
Dr.  Magyar  E[emér,  a  Nemzeti  és

Etnikai  Klsebbségi  Jogvédő   lroda  egri
kirendeltségének vezetője keresetet nyúj-
tott be a Heves Megyei Bíróságon a Ma-
gyar  Állam  ellen,  kártérítés  címen.  Ké-
relmük szerint az ártatlanul fogva tartott
férfit vagyoni kártéritésként 200 ezer, míg
az elszenvedett sérelmekért, nem vagyoni
kártérítésként legálább 2 millió forint illeti
meg.

Dénes,  aki  semmilyen jövedelemmel
nem rendelkezik,  nagyon  számít erre  a
kártérítésre. Ha Olga néni, a nagynénje
nem  gondoskodna róla,  ennivalója sem
lenne.    De    van   Olga   néni,    és    van
Pétervári  lstván,  az  unokatestvér,  akik
önzetlenül   segítenek.   Pedig   nekik   is
kevés van.

- Harag, gyűlölet van önben va[aki
iránt?

-  Most  már  s2abad  vagyok.  Az  idő
majd mindent begyógyít.

Mindent?

Paksi Éva

..:',,.:..,..,.:'.,.,.,'.:::'',:,'.::.1::,,.:,::':,.'':',:.,':'.''..:;'.:;!!i\;;,',;:,;,:,;,',:ií:,;:i!,,;::,:,:i:í!;;;;',;!;:,,,,,:;i,,;,,:,,;;,,i,:;,;;'!,,,:,,;l';;,;:',,,ii,,,';!;,':,:,:;,,,,,'':,',:,,,,i:,,;,,,::,,,,''i;',,,',:,,:,jl',i:!,,',;,::,i,,,;!,,íi;,,,:í;;,',;:,:,,:j;'::;:;,,,,,,,,:,,,,,;:,,;;,:;,:,,;!,,,:,;,,,,:,!,:,,;:;,;,!;,,'i;,,,';

„I,UNGO  DROM" 2003.  iúlius



n   szakácsnő, már Íőzicskélt

is,  ahogy  mondta.  Mikor
elkészült,  Babók  úgy  kö-
nyörgött,    hogy   legalább
me8kóstolhassa   a   levest,
hogy   azt   nem   lehet   el-

gondolni.
- Phi, phi,  phi,  menj  már a masina

közeléből  te  lány,  mert  csák  ez  köll,
hogy  a  királ)ű   a  szőrödet   találja  a
levesben. Agyonlövet mindkettőnket.

-Csák egy kanállal! -Kezdte merint
a kunyerálást Babók.

-  No   nem  bánom,   de   csak   egy
kanállal,   aztán  ne   lássalak  a  kony-
hában!

Megjött   a   királyfi.   Jaj,   szakácsnő,
hívd gyorsan az apámat, az öreg királyt.

A  királ)ti  mérgesen nézett  rá,  hogy
belemert   szólni   a   királyok   dolgába.
Aztán  újra  csak  elővették  a  könyvet,
könyveket.  Nézegették,  de  batyuütötte
vár  nem  volt  írva  sehová.  Akkor  így
szólta,kmyfi:

-    Edesapám    elmegyek    hetedhét
ország  ellen.  Addig  haza  nem jövök,
mLgEeas'E#eÉenáma#f=m.egész

északa,  mindig  csak  azokon  a  fi.ánya
várakon  gondolkoztam,  meg  a  bibliát
olvasgattam, hátiia valami okos dolgot
ki tudok okumulálni belőle. S tudod mi
van  írva  a  Bibliába?  Az,  hogy  te  ne
menj   sehová,   mert  semmiféle  várba
való lány nem lesz a feleséged, csak az
erdei.

- Az nem volt benne, hogy az erdei
lány ugyanaz, amel)rik az ezüst,  arany,
meg a gyémánmás volt?

-  Ene  nem  gondoltam,  hogy  ezt
is  meg  kellene  nézni.  Ne  menj  se-
hová!

-Igaz is! Ne menjen felséges királ)ffi
- szólt megint a szakácsnő. Főztem egy
kis   keménymagos   levest.   Egye   meg
inkább reggelire.

Azzal már tette is az asztalra a tányért,
meg  a  leveses  fazekat.  A  levesnek jó
szaga  volt.  A  királ)ti  meregetett  a  tá-

nyérba. Egyszer csak koppanás, és a fél
gyűrű a tányérba mt.

-Hé, szakácsné! Kj volt a konyhában?
- Senki.
- Senki? Rögtön elcsapatlalq ha meg

nemmondod,hogykivoltakonyhában!
- Közben kotorászta ki a gyűrű darabot.

- Mondom, hogy senki, azaz, hogy..,
az  a csúf Babók.  Tudtam,  hogy bajba
kever  -  morogta  most  már  magában
lbolya.

-Azomal hívjátok ide!
- De nem lesz rá mérges a királyfi?
-Gyorsan, gyorsan!
Lassan, félénken jött Bábók.
- Egyedül voltál a konyhában?
- Ibolyával - mondta a lány.
-  Nem  hagytam  magára  -  sietett

beleszólni a szakácsnő.
- Látod ezt a gyűrűt?
- Látom.
- Hogyan került ez hozzád?
-  Felséges  királyfi!   Kisidőre  adjon

nekem egy szobát, s megtud mindent.
- Tessék. Ez lesz.
- A lány rögtön kiszaladt. Egyenesen

az odvas fához. Föltette a Íőkötőt. - Ne
lásson  senki - gondolta,  aztán  fogta  a
három mhát, s indult vissza.

-  Minek  kellett  emek  a  lánynak  a
szoba,   ha   egyszer   kifelé   szaladt?   -
Kérdezte a királ)ffi a szakácsnőt.

- Én el nem gondolhatom.

Egyszer csak nyílik a szoba

ajtaja. Ott jön ki Babók az
ezüst  nhában.  A  királyfi
meg akarta ölelni, de me-
gint csák eltűnt. Még bele
sem gondomatott a legény,

hogy  ez  meg  hogyan  lehet,  hogy  az
udvarra megy ki, s a szobából jön elő, s
aztán  megint  eltűnik.  Amikor  megint
csak  nyikordul  az  ajtó,  a  lány  most  a
második  bálba  látott   aranyruhába  áll
előtte. Megölelni most sem hagyta ma-
gát, újra csak eltűnt, de kevés idő múlva
megint csákjött, most gyémánt ruhában.
Kezében most ott volt a pulykaőrzéshez
használt bot, de édesanyja zsebkendője
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helyett, a királyfi fél zsebkendője volt a

sostsz:#ínáeEgbíl :eÉeplúk:nii#
Eppen  odaillett.  Babók  akkor  nevetve
kérdezte:

-   Felséges   királyom   melyik   lány
tetszett? Az erdei, vagy Babók, az arany,
az ezüst, vagy a gyémántmhás lány? Hát
várak  közül?  A  bottal  ütött,  a  kendő-
ütötte, vagy a batyuütötte?

- Mindegyik - válaszolta a király. -
No,   szakácsnő   kell€   ókula?   Igaz€,
hogy az erdőben én széplányt láttam?

-Ej, no, hát nem felejtette el felséges
királyom még azt a butaságot?

Babók  elmesélte  apja  átkát  az  egér-
bundával.   De   szerencséje  volt  ám   a
lánynák, mert most már igazándiból  is
hordhatta mindig a főkötőt, hiszen me-
nyecske lett, ezért nem fogott rajta töb-
bet az átok.

npJ
át  a  gonosz  királyt  meg
sem    kellett    büntemiülq
mert a Szent lstennek volt
rá gondja.  Egész  életében
koldulással  keresett egy -
egy  damb  kenyeret,   egy

kis  levest  magának.  A  szakácsnőt,  aki
Babóknál volt régen, a királ)ti megke-
restette.  Gazdagon  meg.utalmazta.  Mi
lett az egérbundával? Vándorol a világ-
ban. Már csak am lehet ráátkozni, hogy
szorítsa egész életében, aki rossz, máso-
kat bánt.

A  királ)ti  meg  Babók  megesküdtek
hétszer egymásután, hogy egymást soha
el nem hagyják. Nagyon nagy lakodal-
mat csaptak. Volt ott minden jó. Arany
pulyka, meg gyémánt liba, sült kolbász,
de  a  keménymagos  levest  is  minden-
kinek meg kellett kóstolni, mert ha azt
nem  főzte  volna  a  szakácsné,  máig  is
kereshemé  a  királ)ffi  a  gyémántmhás
lányt.

- Vége -

Mesemondó: Botos Pálné,
született Oláh Erzsébet ( 62 éves)

Karancslapujtő
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Iwindenki_
Nem tudom, Önök hogy vannak vele,

de én bevallom ,Jculdcoltam" több hóna-
pon keresztül.  Na nem kell  rosszia gon-
dolni, csupán egyike voltam a 881  való-
ság  show  nézőinek.  Minden  este  hűsé-

3ZEmR:#T#t,aBfi#ÍS;gEP;[#stsaúr®g;vb:
kukkolásom  alanyául   szolgáló  jellemet,
hogy feltűnjenek a képemyő csalóka, ma-
nipulált,  ám  mégis  figyelemfelkeltő  sze-
repjátékaiban.   Néha  fölháborodtam,   el-
szömyülködtem,    kacagtani    egyetértet-
tem, de egyvalami soha nem fordult elő.
Nem  tudtam  közömbös  maradni.  Voltak
kedvenceim és voltak akiket nem sikerült
a  szívembe  zámi,  de  így,  vagy
úgy minden versengő hatást gya-

fö'nr::tebT;#s:FraÉ;ileB#:
volt,  és bizonyára  sokan  oszq.ák

::LeyT,:nőysestmö,n#:n%Zőe|TEiiá
egyszeriísége   nem    volt    színi-
előadás, mint áhogyan a „mindig
vállalom önmagam" cselekedetei
sem. Ami számoma mégis a leg-
szimpatikusább volt, az a tudatos
vagy tudatalafti romás  gesztusai,
érzelmi   megnyilvánulásai.   Azt
mondják, hogy mi roma emberek
sokkal  inkább  felmeijük vállalni
érzelmeinket - amit elég gyakran
ki  is  nyilvánítunk  -,  mint  más

á:píg]avhae,Íykzepg:nvye#ígyvm,

\\
egyik legszebb kifejezési módja a világon
az érzelmeknek.

- A  roma emberek társadaLmi e]foL

gadottságáról mit gondoLsz?
-  Ahogyan  én  látom,  nagyon  nehéz

dolguk  van  a  mi  kis  társadalmunkban.
Vannak  köztük  rossz  egyéniségek,  akik
miatt az egész roma társadalmat negatívan
minősítik, vagyis általánosan negatív kép
alakul ki róluk az emberek zömében. De
ez nagyon igazságtalan szemlélemód. Fel
kellene  ismemi  az  embereknek  a jó  és
rossz  közöti  különbséget.  Nagyon  sok
rendes, értékes roma ember él hazánkban,
akiknek  a  mindennapjait  pontosan  ez  a

:T::Ég.;:e?ca!,:ÍoáL%:s,:ö:z,:`:é:;,,::
több  alkalommal  is  taláucoztunk.  0  egy
hihetetlenül kedves és emberséges jellem,
akinek   óriási   a   szi've.   Az   ő   hatalmas
szívébe mindenki belefér, és ez csodálatos
dolog.  Az  én  kedvencem  egyértelműen
Öcsi volt, már ezért is megérte az egész,
hogy őt megismeD.em. Nagy esélye volt a
győzelemre, kár hogy így alakult. Abban
is biztos vagyok, hogy ő sokat lendített a
tolerancia szekerén, hiszen megmutatta a
világnak,  egy  roma  emberrel  is  együtt
lehet éhi.

Június21-én„882"Öcsipartit
rendezett  szohoki  hásziendáján  (a kocs-

gjÉtm::áeg:híg.)Örgifasp#f.?áe::
hívta,  így végre tanúja lehettem a valódi
valóságnak is. Volt akiről teljesen más lett

:óx;,geÉnvyíegáb*:m:toamdm%gc#;#::
A  már  eléggé  pergős  hangulatban  egy
röpke integ.úra invitáltam

- Honnan a romás gesztusok?
- Őszintén megvallom neked,  hogy  a

családomban senki nem roma, de nagyon
sok roma barátom van Kaposváron.  Sőt,
még  azt  is  elmondom  neked,  hogy  volt
egy  élettársam,  akinek  az  édesapja  volt
cigány.  Tulajdonképpen  rám  ragadtak  a

iee:rőokk.isAoy;`áffíffzg|esEsá:1esm:s:#eí:
világúak, mint én. Ha símak, nagyon sír-
nak,   ha  nevemek  tiszta  szívből   teszik.
Imádom a cigány zenét, ami szerintem az
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fajta  „besorolt"  előítélet  mérgezi.  Ezt  a
folyamat mindenképpen meg kell állítani,

:i;z,eéTe,:`syeek?Ég=j:bkbég,h;:eál`reöpveig
életünk ahhoz, hogy az ilyenfajta gyűlölet
helyet kapjon beme.

- Szerinted  mi a  módja  a közeLftés-
nek?

- Erre csák azt tudom mondani, hogy a
tolerancia.   El   kell   fogadnunk  egymást
ahhoz, hogy együtt tudjunk élni és hogy
ne  a gyűlölet, hanem a szeretet legyen a
mérvadó   a   mindennapjainkban.   Miért
nem tud mindenki így gondolkodni, mint
én?!   Én   is   voltam  kocsmáros,   volt   is
gondom  néhány  roma  emberkével,   de
mégsem utálom  mindet.  Én  miért tudok
különbséget tenni? !

-  A  „882"-ben  volt  roma  szárma-
zású   játékos   is,   aki   pontosan   azéri
vállaLta  a  többhetes  bezártságot,  hogy

-  Egy  kicsit  mesélj  ma-

gadról!   Nagyon  megválto-
zott az é]eted?

- Minden  más  lett.  Mióta

gL9j:eTe«ae:fb#ég::::TÉ
bámerre járok,  és  szeretettel
fordulnak felém az emberek.
Nagyon  sok  fellépésre,  sze-
replésre   kell   jámom.   Több
mint fél év telt el azóta, hogy
kijöttem   a  házból,   de   még
mindig  pörögnek  körülöttem
az  események.  Most  jöttem
haza a nyaralásból, ami kife-
jezetten  jól  esett,  mert  már
nagyon  fáradt voltam.  A ter-
veim  a jövőt  illetően?!   Sze-
retnék  egy  lakást  Pesten,  és
egy  bizonyos  cég,  amely  ál-
lateledelt  forgalmaz,  reklám-

arca,   háziasszonya   leszek   nagy   való-
színűséggel.  A többi még ajövő titka.

- Mit gondo[sz, miért nem voLt olyan
sikeres a ,J382"?

-  Ezt  a  kérdést  már  sokan  feltették
nekem.  Hogy ennek mi  az oka,  csak ta-
lálgatok,  mint  mások.  Tálán  az,  hogy  a
konkurens  csatoma  előbb  kezdte  meg  a
valóság  show  sugárzását  és  az  emberek
azt kezdték el nézni. Talán az, hogy volt
már egy minta ajátékosok és a nézők előtt
(hi),  ami  a  hasonlítgatásokra  és  a  tak-
tikázásokra  adott  alapot.  De  az  is  lehet,
hogy  rossz  volt  az  egész  konstrukció.
Számtalan magyarázat létezik. Azt viszont
nem  szabad elfelejteri,  hogy  nekik sem,
mintahogyan. nekünk  sem  volt  könnyű
dol8uk.

-  Nyerté]  16  mimót.  Áldoztál  kari-
tatív cé]okra is?

-A családtatiaim adósságát rendeztem,
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ez volt a legfontosabb. Fél millió forinttal
támogattam  a  Somogy Megyei  Mosdósi
Tüdő-  és  Szívkórházat,  ahol  édesapámat
oly lelkiismeretesen kezelték.  Ezzel  kap-
csolatban volt egy csodálatos élményem,
amit most megosztok veled. Egy héttel a
nyaralásom   előtt   odajött   hozzám   egy
tüneményes  kislány  és  azt  kérdezte:  Te
adtál  pénzt  a  kórháznak?  Válaszoltam,
hogy igen, én. Mire ő így felelt: Akkor te
mentetted  meg  az  életem.   Látod,   még

most is elszoml a torkom és potyognak a
könnyeim.  Ez  az  egy  mondat  többet  ért
mint az egész 16 millió. Látod, ez az igazi
gazdagság, amikor a leucem boldog. Ezt a
fajta érzékenységemet sokan ki is akarták
használni.  Szívhez szóló levelekkel bom-
báztak, hogy segítsek. De idővel ráébred-
tem,  hogy  nem  lehet  minden  embemek
adni.

Ez sajnos így van... gondoltam, de am
már  nem   volt   érkezésem,   hogy  ki   is

mondjam,mertegy,csapatromakisgyerek

3Üádoe;koihdoáo:ö,Ey*eí;rii,gyÉvniyáYegbge:
Ettől fogva minden csak másodlagos volt
számára,  ha  úgy  tetszik  új   időszámítás

ÁepT.gó:ft#:.Tal,íbbÉsvieg|iig"hoolg
jelenleg milyen viszony fiizi Renátóhoz és
Popeyhez,   de   ezt   a   titkot   megtartom
magamák.

Lukács IJona

MilvárokazEurópaunióslagság[ól?
Nem olyan régen egy kedves barátom

megkérdezte  tőlem,  hogy  mit  várok  az
Euópa  Uniós  tagságtól.  Akkor  hirtelen
úgy éreztem a kérdés sokkal több annál,
mintsem hogy egyetlen mondatba sűrítve,
felületes  választ  adják  rá.  Kavarogtak  a
gondolataim, s megkértem téúünk vissza
a témára akkor, ha ezeket a gondolatokat
egy kicsit átszűrtem.  Sok idő nem kellett
hozzá,  hogy  felelősen  gondolkodó  roma
számazású magyar állampolgárként tisz-
tázzam mi is a legfontosabb elvárásom a
jövő tagságát illetően.

Hát nézzük mit is várok én.. .
Legfőképpen  nyugalmat.  Azt  a  fajta

nyugalmat,  amit  egy  teljes jogú  magyar
állampolgámak  éreznie   kell   hazájában.
Tudom,  az alapvető emberi jogok törvé-
nye sokféleképpen tiltja a diszkrimináció
megjelenési fomáját, védi a kisebbségek
jogait,  viszont  azt  is  tudom,  hogy  tör-
vénnyel megváltoztatiii emberekben ezt a
mentális  beidegződést,  teljességgel  lehe-
tetlen.

Most  félek  a  saját  hazámban.   Félek
minden  reggel  felszállni  a  buszia,  mert
tudom,  hogy  valaki  megint  szidni  fog,
pusztán azért, mert élni merek. Higgyék el
nem  túlzok!  Nap  mint  nap  kapom  ro-
maságom miatt a durva meóegyzéseket,
undorodó   pillantásokat.   Temészetesen,
vagy nem, igyekszem tudomást sem venni
a dologról,  de  a pohár telik,  s  Íélelmem
egyre nagyobb.

A magyarországi többségi  társadalom-
nák  meg  kell  tanulnia  elfogadni  a  más-
ságot.  Meg  kell  tanulnia  bevonni  gon-
dolkodásába az antidiszlrimináció és a to-
lerancia kultúráját. És tudják miért? ! Mert
az   EU-ban   a  magyarság   is   csak   egy
kisebbség lesz. Az EU egy multikulturális
társadalom,   melyben   mindannyian   ki-
sebbséghez  tartozunk.   Itt   viszont   sem-

milyen  fomában  nincs  helye  a  diszkri-
minációnak.

A   roma   társadalomnak   is   meg   kell
értenie, hogy az integrációs húzóerő az ő
akaratuk nélkül nem hatékony.  Meg kell
találnunk  a  kitörési  pontokat,  bámiilyen
nehéz  is.  Azt  hiszem  senld  sem  vitatja,
hogy  a  legfontosabb  kitörési  célirány  az
oktatásban,  képzésben  rejlik.  Megfelelő
szaktudás nélkül nincs esélyünk a munka-
erőpiacon.  Nagyon  sok  roma  embemek
kell kikerülnie az anómia állapotából, ami
a tartós munkanélküliség következménye.
Eppen ezért a szociális ellátórendszer sze-

±qr):khé::e##.Z&#j°e:t:Ée:ü:t°e:aá:?i:
hogy  a  komány  felismerte  amak  szük-
ségét,   miszerint   roma   szociális   mun-
kásokat és egészségőröket kell kiképezni.
Ezek   a   szakemberek   mintegy   belülről
tábák  fel  a  roma  emberek  mentális  és
fizikai   problémáit,   melyekre   megfelelő
terápiás   módszerekkel,   más   szervekkel
együttműködve találhatnak megoldást, ér-
hetnek el látványos eredményt.

Ha  szükségünk  van  a  gazdasági,  poli-
tikai fejlődésre, melyet szerintem csak is
EU tagállamként érhetünk el, nem marad-
hat el a társadalmi fejlődés sem. Társadal-
mi  fejlődés  pedig,  csakis  a  leszakadók
esélyegyenlőségének  növelésével   érhető
el.

Az EU bizottság elismeri a kományzati
erőfeszítéseket,  amit  a  roma  társadalom
helyzetének javításáért tesz. Ilyen a közép
illetve a hosszú távú roma program is. Az
orszátielentések   azonban   folyamatosan
aggasztónak tarq.ák a romák élethelyzetét
hazánkban.  De  ettől  persze  még  megfe-
lelünk a csatlakozási feltételeknek.

Én bízom benne, hogy lányaim már egy
sokkal  lojálisabb  országban  lesznek  fel-
nőttek. Bízom beme, hogy a nagy Euópa
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megmutatja, hogyan kell elfogadni és tisz-
telni a másságot. Temészetesen a kezdet
nem  lesz  kömyű.  De  túljutottunk  már
sokkal rosszabb helyzeteken is. Amyiszor
volt már hazánkban rendszerváltás, hiszen
ha úgy vesszük minden egyes komány-
váltás  is az, hogy ezzel is megbirkózunk
majd.   Sok   minden   nem   világos   még
számomra,  főleg a gazdasági  tennivalók,
de   igyekszem   minél   szélesebb   körben
tájékozódni az EU-ról.

Most  már  azzal  is  tisztában  vagyok,
hogy  a  magyarországi  oktatási  intézmé-
nyekben megszerzett diploma, valameny-
nyi   euópai   uniós   országban   érvényes
lesz. Csak el kell majd ismertetni és akkor
ugyanolyan jogokat fomámatok a mun-
kaerőpiacon  mint  a  hazaiák.  Legfeljebb
kémek  majd  szakmai  gyákorlatot,  vagy
különbözeti vizsga letételét. Sőt még azt is
tudom,  hogy  a diplomák kölcsönös  elis-
meréséről  szóló  határozat  nem  támaszt
semmiféle  nyelvi  követelményt.  Vagyis
nem  lehet  akadály,  ha nem beszélem  az
adott  ország  nyelvét,  csak  az  a  kérdés,
hogy a munkáltató alkalmaz-e egy olyan
embert  akinek  nem  érti  egyetlen  szavát
sem. Lehet, hogy ez már csak részletkér-
dés?!

Mindenesetre  vegyes  érzelmekkel  vá-
rom   a  jövőt.   Próbálok   csák   a  pozitív
dolgokra koncentiálni, de túl sok még az
ámyékos  terület,  amjt nem  látok tisztán.
Azt hiszem ezzel nem vagyok egyedül...

Ezekkel a gondolatokkal szeretiiénk egy
„EU Fórum Oldalt" nyitiii az olvasók szá-
mára, melyben lapunk teret ad a hasonló
vélemények és aggályok kinyilvánítására.

=::%Thoft;ákö:3g#e+stffffí&
EU-tagságtól.

Lukács llona
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Töwény
az esélyegyenlűségre

Valamiképpen  az  is  figyeimeztető  jei:  hogy  a
közkeletűen   emlegetett   esélyegyenlőséri   törvény
fogalmi szóhasználatában hangsúlyosan j elenik meg
az  egyenlő  bánásmód  követelménye.  Cseppet  sem
véletlenszerűen,   hiszen  jelentésében   sokkal   meg-
fostatóbb,   mint   akár   az   esélyegyenlőség,   mely
tartalmilag is nehezen leírható.  Kivált azért is,  mert
igazából esélyegycmlőségről nem is érdemes beszélni.
Ahán:yfiéle     esély,     ari:nyif;éle     egyenlőség,     illetve
€g);e#/Ó'f/€7'iség.  Mert az egyén  születése pillanatától
magában  hordozza  azokat  a  sanszokat,   melyeket
semmilyen  módon  nem  lehet  és  nem  is  érdemes
egyenlővé tenni. Jóval inkább szól, hogy az egyenlő
esélyekhez   való   hozzáférés   azonosságáról-fontos-
ságáról  célszerii  tűnődni.  Ám  ezt  is  lehet  elvont  és
gyakorlati szinten megközelíteni. Attól fiiggően, hogy
mi a valóságos célja az értelmező kifejtésnek.

Ha csak a „kell"-ek világára helyeződik a hang-
súly,   akkor   minden   értékelve,   mintegy   követel-
ményként fogalmazódik meg. Az egyenlő bánásmód
megsértése -többek között -kiterjed a közvetlen hát-
rányos megkülönböztetés számtalan fomáj ára. Csak-
nem   húsz   esetet   sorol   fel   a   törvény,   melynek
következtében valamely személy vagy csoport neme
vagy  egyéb  helyzete  miatt részesül  kedvezőtlenebb
bánásmódban.  Am  a  takszonomikus  felsorolás  ko-
rántsem   egyenértékű.   Különösen   nem,   ha   olyan
körülményeket  is  figyelembe  veszünlq  hogy  valaki
faji  és  etnikai  hovatartozása,   fogyatékos   állapota,
vagy életkora, illetve társadalmi helyzete miatt került
kedvezőtlen helyzetbe.  A közvetlen hátrányos meg-
különböztetés amúgy is nehezen értelmezhető olyan
esetekben, mint amit például a vagyoni helyzet vagy
a társadalmi számazás jelöl.

Ha  kimondűuk,  ha  nem,  a  közvetlen  hátrányos
meg:különböztetés  legsúlyosabban  a  romdkat  érinti.
Méghozzá abból a szempontból is hogy a hátrányok
valamemyi f;ormája  ~  indirekt  és  direkt  módon  -
körikben  sorra megjelenik.  Kezdve  a bőrszíntől  cz
anyanyelven  át  a  családi  állapotig. Még rra oriyan
adottságról"  van  is  szó,  melyről  semmiképp  sem

tehetnek, de éppen ezek révén válnak bűnbakokká. Es
azt is észrevehetjülc hogy a modem társadalmákban
egyébként is zajló bűnbakkeresés már abból indul ki,
hogy   a  megtalált  bűnbak  valóban  bűnös.   Ebben
mindenképp szerq)et j átszik a leegyszerűsített vagy a
kényszerű  okmagyarázat,  mely  a  különböző,  sok-
tényezős elemzésektől eleve eltekint. De ami emél is
fontosabb az az, hogy az úgynevezett címkézés során
a  bűnbák   másik   fontos   fiinkciója   is   megjelenik.
Nevezetesen az, hogy a kisebb-nagyobb közösségek
kohéziój át erősíti.

Amiri:ihogy   cz   is   elképzelhető,   hogy   a   közös
gyűlölet a közös sikereknél is szorosabbari tud össze-
tartani kis és nagy csoportokat. Csak am kell gon-
dolnunlq hogy az idegenség, a kisebbségi helyzet, a
szignifikáns  eltérés  a  többség  elfogadott  nomáitól,
sok esetben mennyire gyűlöletfokozó hatású  lehet. S
éppen ezekre az összefiiggésekre is gondolnunk kell
az  egyenlő  bánásmód  követelményének  tisztázása
során. Mert miközben olyan szélsőséges esetekkel is
számolnunk kell, mint a zaklatás, a szegregáció, arra
is gondolnunk kell, hogy az idegengyűlöletnél semmi
sem  veszélyesebb.   Megfoghatatlan   módon   teúed,
kezdetben csák a verbális erőszak fomájában, mely a
későbbiekben szükségképpen vezet el  a szegregáció
vagy   épp   a   megtorlás   drasztikus   vagy   kevésbé
drasztikus fomáj áig.

Nem    is    kell    túl    messze    memünk    annak
felidézéséig,  milyen  gyakorlati  példák  soriázmak  a
kö2nyelvben.  A jászladányi  eset cseppet sem megy
kivételszámba, annál is kevésbé, mert arra utal, hogy
akölcsö,nösgyűlöletelőbb-utóbbmegfékehetetlemé
válik.   Es   ezúttal   az   is   igazolódik,   hogy  valóban
mindemél fontosabb az egyenlő bánásmód elvének,
de még inkább a gyakorlatának a valóra váltása.  S a
jelen    esetben    is    a   törvényi    beavatkozást   nem
helyettesífleti  semmi.  fJz.szG7?  á//cr/áócí7?  z.§  j.gczz  czz  cz
megállapítás, mely szerint minden törvény annyit ér,
amemyí végrehcü tható belőle.

Dr. Kerékgyártó T. István
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Közös küzdelmek Gödöllőn

-Ottisnagyvoltacsóreszság.Reggelire
egyszeletzsíroskenyér,megvalamifekete
lötty   járt,    az    is    bádogcsuporban.    A
tanársegédeknemülhettekaprofesszorok,
egyetemi    tanárok    asztalához.    Teljesen
külön  ebédlőben  ebédeltünk.  Ez  a  rang-
kórság Sipos professzor nevéhez fiiződött.
Aue  Pá[,  a  növénytani  tanszék  vezetője
igyekezett   ez   ellen   fellépni,   nem   sok
sikerrel.  Ez persze nem változtatott volna
az ellátás minőségén.

Ökrös Mari azonban most sem hagyta el
fiát.  A  batyuzó  roma  asszony  végigki-

L#S::!::etak:i*eyfték&beíh;eúkpE:Í#í#tú
feleségemet  egy  nyugdíjas  hordiysta  tá-
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Farkas Kálmán

bomok   máriabesnyői   kúriájának   óriási
nappalijábavárhattam.

A nagyszoba kandallója is mindig hideg
maradt voha, ha anyám valami rejtélyes
útonnemszereztűzifát...nemszólvaafőz-
nivalóról.  A  kilométereken  át  való  gya-
loglás is ismét része lett életemnek. Mária-
besnyőről  a  hegygerincen  át,  erdei  úton
jártam  minden   nap   tanítani   Gödöllőre.
Igencsak  késő  volt  már,  mire  esténként
ha2avetődtem. Feleségemet csak hétvége-
ken engedték ki a kollériuinból.

Egyik este a hideg kandalló helyett egy
kis kerek és forró vaskályha várt.  Ez tel-
jesen   átffitötte   a   hodályt.   No   meg   a
szerelem!   Izgatott  várakozással  teltek  a
napok, hogy mikor kerül másállapotba iÉú

feleségem.   Ez  hamar  bekövetkezett,  de
nagyon   nehezen   viselte.   Egyre   többet
hiányzottazórákról,ígyveszélybekerülta
továbbtanulása.    Próbálták   visszatartani,

=:#kdgígíe#:stet:ft#Évaehegy
A diákkori álom megva[ósulása

-   Kisvárdára   költöztünk,   feleségem
szüleihez.Apósomatugyanisodanevezték
ki  a  gépállomás  vezetőjének,  ott  élt  a
család.   Egy   időre   félbeszakadt   oktatói
pályám, melyet nagyon szerettem. Vissza-
találtam  azonban  diákkori  álmomhoz,  az
íráshoz. A kisvárdai gépállomás szolgálati
lakásában szinte időnk sem volt megme-
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legedni. Apósom hamar jelezte „illetékes
helyen",  hogy  veje  otmagyta  Gödöllőt,
munkája nincs. Siklósi Norbert, a Néplap
akkori Íőszerkesztője üzent értem.  A  lap
egyik rovatvezetője lettem. Ekkor 1953-at
írtak.  Siklósi  Norbert  főszerkesztő  neve
még a mai középgeneráció  számára sem

íFkerestánJeggg?::kehé:keavoktaag,Mffagúyú;
ságírók Szövetségének is. A Hírlapkiadó
Vállalat  vezérigazgatójaként  ment  nyug-
díjba.

- 1953. febmár 15-én ékezett hozzánk a
szerkesztőségbe - emlékszik  vissza pon-
tosan  Kopka  János,  aki  maga  is  kezdő
volt  még  akkor  a  pályán.  Nem  tudtuk,
hogy mint tanársegéd, milyen újítást hoz
majd  a  szerkesztőségbe,  mert  egyeteme,
Íőiskolája  közülünk  sem  volt  senkinek.
Talán  csak  Siklósinak.  Egy  magas,  dús
fekete  hajú  fiúra  emlékszem,  akin  nehéz
volt nem észrevenni nemzetiséri, kisebb-
séri   hovatartozását.      Megbarátkoztunk,
mert azt láttulq nem egy tudós jött közénk,
akitől bár kicsit tartottunlq ő nem tekintette
magát különbnek tőlünk.  Igaz,  diplomája
ugyan  nem,  de  tapasztalata  sokkal  több
volt, mint bámelyikünknek. Akkor tizen-
ketten   dolgoztunk   a   lapnál   főszerkesz-
tőstül,  gyakomokostul,  mindenestül.   Én
gyakomolmak mentem oda, Kálmánt mint
újságíró munkatársat alkalmazták, mert Ő
„olyan    helyről"    jött.    Ezért    került    a
pártiiovat élére.  Kevesen voltunk,  de  sok
tehetséges   újságíró   került   ki   közülünk.
So]tész   lstván   a   Magyar  Nemzet   fiő-
szerkesztőj eként ment nyugdíjba, és tőlünk
ment   át   Debrecenbe   a  Naplóhoz   Ko-
vácsvölg)ú  Sándor   is.   Akadtak  persze
olyanok   is,   akik   csak   úgy,   szinte   az
utcáról  kerültek  be".  Elég  volt  egy  cég

fáliújságján  egy  hirdetést,  vagy  rövidke
cikket  aláími,  már  hozták  is  őket  be  a
szerkesztőségbe.   Hozzájuk   képest   nem
volt nehéz  feucészülmek  lenni.  Ezekbe  a

=k:ss.stőseÉnflblmapoá:okeE3;fy3:p#e#o#ft:
Főleg   politikai   fekészültségével.   Azért
nem szakmai feu(észültségével, mert még
soha nem  írt azelőtt.  A  diák önképzőkör
azért  más  volt.  Mindenesetre  nagy  ön-
bizalommal jött, s ez mindvérig jellemző
maradt    rá.    Az    önbizalom    fél    siker.
Szerettük őt. Én sokkal nehezebben írtam.
Ady   Endrét   olvastam,   Móricz   Zsig-
mondot,  Mikszáthot.  Azt  hittem,  én  is
hasonló leszek. Rövid időn belül kiderült,
nem erre van szükség. Az a világ, amibe
belecsöppentünk - Kálmán is, meg én is -
egy mai fiatal számára megfejtiietetlen.

János is elmereng kissé, míg a felesége
által szervírozott finom teát koityolgaq.uk.

- Milyen írások kellettek akkor? Amit a

pártközpontban,  az  akkori  ,,orszádmázs-

központban" kiagyaltak. Ehhez tudni kell:
Magyarország,  illetve  a  szocialista világ-
rendszer   akkor   háborúra   készült.    Ha
Sztálin meg nem hal...  de mestalt.  Vala-
mikor   márciusban.   Így   egyre   érdekte-
lenebbé  váltak  a  munka-  és  begytíjtési
versenyek stb. Egyébként is mindegy volt,
mit írtunk.  Mire a pártközpontba beért,  a
legrosszabb jelentés  is  megszépült.  Ezért
volt rá példa, hogy a kiküldetést a mezőn
való   alvással   töltöttük.   Majd  megírtuk,
hogy Tóth Miska ezt, Szabó János azt az
eredményt  érte  el.  Nem  számított.  Ilyen
nevűekből volt elég. Másrészt a tanácsel-
nökön meg a párftitkáron kívül más nem
olvasta az újságot pl. egy Nyírtelek nagy-
ságrendű településen. Sajnos, ezt nevezték
akkor újsáSrásnak. Azt hittük, ezt így kell
csinálni,  meg  hogy  a  kapitalizmus  meg
akar  minket  fojtani.  Minél  tovább  él  az
ember,  annál jobban  látja,  milyen  vesze-
delmes  világ  volt.  A  sztálini2mus  kellős
közepe.

Kálmán bácsival is felelevenítjük ezeket
az időket. Közben figyelem a fáradtságtól
már sápadt,  de  az emlékezéstől  időnként
ki-kipiruló arcát.

- A kezdetektől - 53-tól - nyugdíjazá-
somig   a   Kelet-Magyarország   volt   ke-
nyéradó   gazdám.   Sik]ósitó]   és   So]tész
lstvántó]    sokat    tanultam.    ÚjsáSrást.
Politikai tapasztalatom nem volt kevés s ez
sok   mindenen   átsegített.   Kömyebben,
mint új  barátaimat, kollégáimat.  A tiipák
fiivarozó fiával - Kopka Jánossal - elsők
között kötöttem barátságot. Ez a mai napig
tart.  A  József Attiladíjas  íróval,  Sipkay
Barnáva] egy asztalnál is ültünk.  Sajnos,
halálával szűkült a baráti kör. Páll Gézá-
val,  Balogh  Jóskáva]  még  ma  is  talál-
kozunk  időnként  egy jó  vacsora  mellett
beszélgeri.

Azalatt a közel négy évtized alatt bejár-
tam  a megye minden zegzugát.  Nagyvá-
rost, falut, kicsi tanyát. Utóbbiakat nagyon
szerettem.  MeSsmertem  az  enyéimet,  a
megyebeli  cigányokat.  Naményban  Póz-
náékat,  Gyamaton  az  öreg  Pipásékat.
Meg annák  a  fiát  is,  ald  bekerült  a Raj-
kózenekarba is. Tiszavasváriban a cigány-
prímás  Vas  AAbertékat.  Jártam  a  tele-
peken   is.   Abban   az   időben   azonban
nagyon   nehezen   lehetett   cigánytémával
bekerülni    az    újságba.    Ez    ftiggött    a
Íőszerkesztőtől is, annak nyitottságától. Az
első   nagyobb   lélegzetű   cigány   témájú
riportot `56 Karácsonyán írtam meg.

„Sámunkások, üstfoltozók, kubikusok,
bádogosok,    kosárfonók,    teknőkészítők.
Van, amelyik szereti a munkát, van, ame-
l)rik nem. Számkivetve élnek Nyíregyháza
városon kívül. Okkal is, ok nélkül is. Vár-
ják a karácsonyt."

A  riportban  az  egykori  Ságvári  telep
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(ma   Kertváros)   mellett   élő   cigányok
vágyait,   fájdalmait   fogalmaztam   meg.
Soltész  Pista  buzdított:  "Kálmán,  ez  az
életed,  erről  írjál!"  Előbb  Sipkay  Barna
báton'tott,  majd később  Ordas  Nándor

:S.lt:ghíi;:e=:,n:=ign#gg:e,óet2
kiáltok! Ezzel a könywel kezdtem. Majd
új.abb  és  újabb  kötetekben  kiáltottam  el
fájdalmamat,  népem  megaláztatásait  és
sikereit.
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következő  percben.  Megyei  Petőfi  Kör.
Ezt üvöltötték megyei pártvezetők, amikor
fiatal  újságírók  egy€gy  írása  -  nem  a
rendszemek kedvező hangnemben - meg-
jelent az újságban. Elengedtek bemünket.
Közben   Pesten   egyre   forróbb   volt   a
helyzet. A szerkesztőséri rádiót hallgatva
értesültünk  a  fejleményekről.  Haza  sem
mentünk.   Akik   igen,   azok   vissza   sem
jöttek.  Jöttek mások,  feucészültebbek  Pl.
ILázár Ervin. Megpróbálták folytami, ahol
abbamaradt.  Nem  mindenkinek  sikerült.
Farkas  Kálmán  maradt.  Ő  mindig  is  a
pártélet rovatnál dolgozoft, szem előtt vol
s politikai szerepet is kapott.  Egy házb
laktak   Benkei   Andrással.   Ez   eg)ffi
közelséget jelentett. Akkor ő volt a me
intézőbizottság  ehöke.  Nekem  me
kellett, az én helyzetem más volt.

Semmi olyanról nem tudok, ho
mán  visszaélt  volna  a  lehetős(
nem túlzás, a hatalmával.

Majd lassan ismét vissza-  és
deződtek  a  dolgok.  A  régi  koll
együtt voltak.  Sőt, bővült a
Balost  József  a  hatvanas   é
koiTektor volt a nyomdában.

-Sokszoréjszakábanyúló
Az újságírók is ekkortájt jöt
úq.aikról. Megnézték, nri ke
másnapi    újságba.    Majd
Koronában.Akkorméghaj
nyitva  Farkas Kálmán'
Seres Emő - ők voltak
- engem megtiszteltek
hívtak. Nem tudom, mi
Ok már tekintélyes újs
rovatvezető,   én  meg
nyomdászgyerek. Büs
pigjókattudunkenni-
maradtunk.  Bár  Ká
nrindentől  megfos
körömpöritölttől
legalább     egysze
kerq.ében.   Ma
kertünkben - s
1eket. Ajkalm

Közben  na
mábbnál   fino
legegészségte

-Gy
Virágutcáb
tanító úrho
Ide Pán
a  lecsók
vettük a

a'

újra
ti  kör  is.
k   elején

dolgoztam.
meg vidéki
írásaikból a

folytaftuk    a
ikettőigvolt

Samu  Bandi,
ésőn ha2ajárók

1,  hogy  me8-
el érdemeltem ki.

ók voltak, nrind
egy   kis   egyszerii
e voltam. Mai na-

együtt. Már akik
ánt  betegsége  sok
még a jó zmatos

amit  nrinden  évben
főzött     nekünk     a
mi   főzünk,   a   mi

ár nem csak nehéz éte-
odunk hozzá.

okat  nyelünk,  mert  fincL
bb,   s   temészetesen   a
bb ételeket enhegetjük.

ellátogatott  a  kis  csapat  a
is Friedman Jani bácsihoz, a
akinek Tállyán volt szőlője.

za is eljárt a társasággal. Vittük
1bászt,  meg  a  kenyeret,   s   ott

om bort. Mindig ugyanamyit.
fflét volt a lényeg. Nyáron a nagy

aft, télen a konyhában.
gh   József   állítja:    ezeknek   az
1éteknek köszönheti, hogy újság-

E minőségemben a hetvenes évektől
gozt-
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Farkas  Kálmámal.   Ma  már
om:  azolmak az éveknek az újságírása

lényegesen
két évtized
a mai. Vol
oldani, n

abb volt, mint előtte egy-
1, s ugyanakkor másabb, mint
feladatok, amiket meg kellett

pártértekezletekről, kongresszu-
adni.  Kálmánnak  az  elég sok

de a rutin, a tapasztalat sok

Az újságírás „lazu[ása"
- üzemi [apok

Ekkor     már    jól     ismerték     vezetői
körökben   is.   A   Kelet-Magyarországnál
betöltött   beosztásával   egyidejűleg   több
üzemi,  vállalati,  intézményi  lapnak , v,olt

E«##jeÁ1(esáö:vdev=eei;Évlo#,sLZAámEámv;
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a    szülőktől    távol    került    gyerekeken.
Közöttük nem kevés, nyolcvan százaléka
volt a cigány. Együd János, az inté2mény
akkori,   s   mai   vezetőjével  jó   parherre
találtak egymásban.

Balogh József szerint:
-  A  hetvenes  évek  végén,  nyolcvanas

évek   elején   már   igencsak   fellazult   az
újságírás is. A kötelező ,,pártbeszámolók"
mellett egyre több tárcát,  karcolatot írha-
tott. Ekkor már olyan idők jártak, amikor
még   voltak   tabu   témák,   de   nem   volt
kötelező  magasztalni,  ha  nem  volt  mit.
Mindenki tudta róla: be akarta bizonyítapi,
megfelel  a  státusznák,  ahová  eljutott.  Es
ezért  sokkal  többet  dolgozott,  mint  más.
Többet  ment   anyag  után,   többet  ment

8'ybmimhneiyáe±vaÁÉki`:e;gák":g?#
mennyit  ér,  s  elismerjék.  Ki  ne  vágynék
legálább   az   utóbbira?   Csak   nem   egy-
fomán dolgozunk meg érte.

A közös főzések is nála indultak. Büszke
volt  arra  is,  hogy  ínyencségekkel  ismer-
tetheti meg kollégáit, barátait. Ez így volt
jól.  Végülis  úgy áll  össze  egy ember,  ha
olyanokat is tu4 ami nem kötelező, tehát
amit más nem @iztos).

A cigányság felemelkedésééri

Nem  volt kötelező  a közösségért,  a
népéértvalótenniakarássem.Mégis,közel
a  nyugdíjhoz,  a  megyék  közül  elsőként
Szabolcs-Szatmáíban     alakult     meg     a
Magyarorszári  Cigányok Kulturális  Szö-
vetségének   megyei   tagozata.    Lakatos
Menyhért, az országos elnök partnerre ta-
lált személyében,  amikor elnökké válasz-
tották.

Nehéz feladat várt rá. Jelen volt a megye
első a}ánóczi Gyula) és második a]kler
György) embere is. Szót is kértek. Ekkor
kezdett divatba jönni  a cigányokkal  való

foglalkozás.    Ko!,légái    sajnálták,    hogy
nyugdíjba ment. Ot magát ezen az egyéb-
ként    mindenkit    megviselő    korszakon
átsegítette, hogy belevetette magát a népe
felemeucedésééit  való  küzdelembe.  0ly-
annyira, hogy egy ciklusban az Országgs
Cigány Önkományzat alelnöke is volt. Ot
is  tépték  politikai  vharok.   Meg  kellett
küzdenie népéért saját népével is. Azonban
a rendszerváltás utáni új kományok sem
tekintették    elsődleges    feladatuknak    e
probléma felkarolását. Volt, és lenne is mit
tenni. Bizonyára neki is része van abban,
hogy az öt éwel ezelőfti, nyolcszázötven
főhöz  képest  ma  már  tizenkétezer  roma
gyerek  és  fiatal  tanulhat  ösztöndíjjal.  Ő
szerkesztette meg az első országos cigány
újságot, a Cigány Hírlapot is. Népe egysé-
gét azonban nem tudta megteremteni. Sem
ő, sem más - eddig.

Egészséa állapota meg már nem engedi
a  „közért"  való  állandó  harcot.  Ezért  ír.
KiíÉa  riiagából  mindazt,  amit  már jóval
korábban   szeretett   volna.   Nem   tehette.
Még ő sem. Összegyűjtötte korábbi írásait,
amikre akkor talán kevesen figyeltek fel.
Feltömek belőle olyan dolgok is, melyek
mégaközvetlenbarátoknakismeglepetést
okoznak.

-  Lehet,  ez  a  korral  járó  bölcsesség
eredménye már. Az újságíróból íróvá érés.
Az is lehet,  ahogy korosodi]q úgy jutnak
eszébe  a  fiatalkori   emlékek,   élmények.
Most    van    ábban    a    korban,    amikor
mindezeket felidézheti - véli Balogh Jóska
baráq.a.

Farkas Kálmán szerint:
-"...azt   szokták  mondani,   hogy   az

újságíró nem megy nyugdíjba. Csak akkor,
ha kiesik a toll a kezéből. Ha nem ír többé.
Azújságírókivonulaközéletből,éshavan
vénája, ha valóban van valami tehetsége,
szorgaha,  és  megőrzött  valamit  a  köz-
életiségből, akkor megmarad a közéletben.
Dolgozik  tovább.   Ha  nem,   akkor  más
pálya felé fordul, semmiképpen sem adja
fel az úást. Ha képes rá."

Faikas Kálmán képes erre. Az utóbbi hat
évben   kilenc   kötete  jelent   meg.   Bírál,
állástfoglal,  tanít,  buzdít...  de  semmikép-
pen nem közömbös.

Kell,  hogy  sokan  olvassák  ezeket  az
írásokat övéi közül, s mások is ezt tegyék.

=,±,ehőgt%rse:feanvat,éÉ:nókkr%s#an=É:,::
hogy   sokan  jussanak   el   az   Ő   általa
megtett   út   végére.   Kell,   hogy   sokan
mondhassanak  ilyen  végállomást  magu-
kénák. Csak kell, hogy ne legyen emyire
hosszú az út.

- Vége -

Vraukóné Lukács llona

L"GO DROM" 2003.  iúlius



Magyarországi Cigányokért Közalapi'tvány pályázatai

A Magyarországi Cigányokért Közalapi'tvány
ösztöndii pályázatot hirdet:

Nappali  tagozatos  5-8  osztályos  általános  iskolai  tanulók  6.  és  8.  osztályos
gimnáziumi tanulók, valamint nappali, esti, levelező tagozatos középiskolai tanulók
(szakközépiskola,   gimnázium,   technikusképző,   szakiskola,   szakmunkásképző),
iskolarendszeren belüli felsőfokú szakképesítést nyújtó képzésben tanulók részére.

Beadási határidő: 2003. augusztus 31.

Nappa]i,   esti,   levelező   tagozatos,   valamint   másoddiplomás   és   távoktatás
képzésben résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatók részére.

Beadási határidő:   2003. szeptember 30.

Külföldi   tudományos,   művészeti,   felsőfokú   intézményben   tanulmányokat
folytató   hallgatók   részére,   valamint   külföldi   kurzusokon,   tanulmányutakon   és
nemzetközi versenyeken való részvétel támogatására.

Beadási határidő: folyamatos

Pályázati felhívás és adatlap beszerezhető:
1091   Budapest, Üllői út 47-49   Tel: 06-1-455-9030, letölthető: www.macika.hu honlapról

A Magyarországi Cigányokéri Közalapi'tvány
programfelelősi  munkakör betöltésre keres munkatársavkat.

Feltételek:
- agrámémöki végzettség,
- gazdasági ismeretek,
- számítógép felhasználói szintű ismerete (Excel, Word stb.)

Fizetés megegyezés szerint.
Az állás betöltésének várható ideje: 2003 szeptember.

Ert|e5;ő|dBnBlusdzaep:sétl,y6s|:őpiaútkg7:|ag?íFeí:íoir:of;J;á-9#)het
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Tisz;Íelt Olvasó !
A  Magyar  Néprajzi  Társaság  1975  óta  sorozatokban jelenteti  meg  a  magyarországi  kisebbségek
népraj zi tanulmányköteteit.

Az anyanyelven megjelenő, több mint negyedszázados kiadványok célja, hogy az egyes népcsoportoktradicionálisnépikultúrájátajelenésajövőgenerációiszámáraátörökítse.Akorábbiévtizedekben

rögzített számos népszokás, hagyomány ma már elérhetetlen leme.

Meggyőződésünk, hogy e kiadványok nagyban hozzájárulnak a kisebbségek önértékeléséhez, forrás-anyagkéntszolgálnakanemzetiségikultúraújraalkotásához,kiválósegédanyagazanyanyelvioktatás

különböző szintj ein.

Sajnos  e  kötetek  nehézkesen  vagy  egyáltalán  nem jutnak  el  a könyvesboltokba,  illetve  az  érdek-lődőkhöz.Felhívjukszívesfigyelmét,hogyazalábbfelsorolt,1993ótameüelentkötetekaMagyar

Néprajzi Társaság titkárságán kaphatók.

Cím Szerkesztő Nyelv Ár qt)
Cigány néprajzi tanulmányok 1/93. Bódi Zsuzsam magyarLangoi 300

Cigány néprajzi tanulmányok 2/94. Bódi Zsuzsam magyar-angol 300

Cigány néprajzi tanulmányok 4-5/96. Zsupos Zoltán magyar-angol 500

Cigány népraj zi tanulmányok 6/97. Bódi Zsuzsam magyar-angol 400

Cigány néprajzi tanulmányok 7/98. Bódi Zsuzsam magyar-angol 350

Cigány népraj zi tanulmányok 8/99. Bódi Zsuzsa- magyar-angol 400

Cigány néprajzi tanulmányok 9/00. Bódi Zsuzsam magyar-angol 800

Cigánynéprajzitamúlmányok10/01. Bódi Zsuzsam magyar-angol 1000

Cigány néprajzi tanulmányok 11/02. Bódi Zsuzsama magyar-angol 1000

Válogatás     a     magyarországi     nemzetiségek Kiss Mária magyar 700
néprajzi köteteiből  1/96.
Válogatás     a    magyarországi     nemzetiségek Jung Horti Judit magyar 400
néprajzi köteteiből 2/98.
Válogatás     a     magyarországi     nemzetiségek Jung Horti Judit magyar 1000

néprajzi köteteiből 3/00.
Válogatás     a    magyarországi     nemzetiségek Jung Horti Judit magyar 1000

népraj zi köteteiből 4/02.
Kultúrák találkozása - Kultúrák konf liktusai Eperiessy Emő, Krupa Ve8yes 800

Békéscsabai Nemzetközi Konferencia 1995 Amdrás

Ezeréves együttélés a Kárpát-medencében EpeÉessy Emő, Grin lgor Vegyes 800

Békéscsabai Nemzetközi Konferencia 1998

A kötetek a fenti áron (a 3  évnél korábbi kiadványok leárazva) személyesen megvásárolhatók vagypostán,telefonon,e-mailonkeresztülrendelhetőkmegakövetkezőcímen:

Magyar Néprajzi Társaság
1055 Budapest, Kossuth tér 12.
Telefon/fax:  (1) 269  1272
e-mail: mnt@neprajz.hu

A fizetés módja: banki átutalással, postai csekken, esetleg utánvéttel.
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KOS all. 21.-IV. 20.) - Bár általában
nem   egy   fitness   rajongó,   mostanában
mégis  sokat gondol  rá,  talán  meri  hallott
egy  könnyű  fogyókúráról  vagy  tornáról.

Ne  felejtse   el,   munka   nélkül   nincs   eredmény:   ne
hagyja  elbolondítani   magát  valami  meggondolatlan
álli'tástól.    Az    álmait    vegye    komolyan,    ebben    a
hónapban...

BIKA av. 2i.-V. 20.) -  Az álom egy
levél, .amit  a  tudatala«nk ..ír  nekünk.  Most
nem  On  álni.odik,  hanem  Onnel  álmodnak,
ahogy  ezt  On  egyszer  már  megálmodta.

MOst boldog?

IKREK Or. 21.-VI. 21.) -Az On jegyét
a Merkúr, az lstenek hímöke befolyásolja, A
kommunikáció  vele  született tehetsége  és
gyakran   erőssége.    Képes   uralkodni   in-

dulatain,   dé-  előszeretettel    köszörüli    nyelvét   má-
sokon,   szellemességét   csillogtatva.   Ebben   a   hó-
napban  fogja  vissza   e   tulajdonságát,   meri  neh.éz
helyzetben  találhatja   magát.   Egy  gyermek  az  On
figyelmére,  szeretetére  szorul  a  hón?p  végén.  ldős
rokona  pedig  kórházba  kerülhet,  amivel  felébreszti
Önben a bűntudatot...

RÁK   (VI.   22.-VII.   22.)   -
fáradozik,  hogy  szerelmi  életében
merülő problémákat megoldja. Ne felejtse
el,   együtt   minden    könnyebb.   Beszélje

meg  nyíltan  kedvésével  a  gondokat,  meri  szexuális
görbéj? az egeket veri... Hónap végén szomorúságot
okoz  Onnek  egy  háziállat  elvesztése  vagy  beteg-
Sege.

szeretne kapni.  Elképz-elhető,  hogy nem  kézzelfogható
dologról van szó...

OROSZLÁN  (VII.  23.-VIII.  23.)  -
Azon   tépelődik,   hogy   hogyan   fejezze   ki
érzéseit valaki  iránt.  A megoldás  az  lehet,
ha  felajánlja   neki   azt,   amit  a   legjobban

SZŰZ   (Vm.   24.-IX.   23.)   -   Nem
természete   a   lustálkodás,   de  ebben   a
forró  hónapban  kevésbé  vágyik  a  meg-
erőltetésekre,    mint   általában.    Te,l,je,Sen

rendben    is   van,    elvégre    máskor   olyan    sűrű    a
beosztása, hogy a teljes kikapcsolódás csak jót tehet
mind     fizikailag,      mind      szellemileg.      Ebben     a
hónapban   keresztelőre   hívják.   Ne   mondjon   ne-
met...
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keresni.  Gondolja-át a közelmúltban hozo« döntéseit és
meglátja,  hogy változtatni  kellene  a  hozzáállásán  több
szempontból is. Ne válassza mindig a könnyebb utat.

MÉRLEG  ax.  24.-X.  23.)  -  Egyik
barátia  hosszabb  ideje  lakik Onnél,  és  úgy
tűnik,  már  nem  is  akar  elmenni.  Finoman
mondja  meg  neki,  hogy  ideje  saját  lakást

SKORPIO    C[.    24.-XI.    22.)    -
Szeretné   kivenni   részét   a   szexből   és
gyengéd     sóhajokból     és     mondhatjuk,
ennek  itt  az  ideje.  Szívesen  van  együtt

azokkal,  akiket szeret és  különösen  szerelmével  tölt
sok   boldog   Órát.   Mostanában   megérzi   mire   van
parinerének szüksége, és nagyon szexi, ezek együtt
kitűnő szeretővé teszik.  Ezen  kívül fontosak a közös
alapok  is...

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.t) -Végre
belátják    a    főnökei,    hogy    On    többre
érdemes.  Vagy  előléptetik  vagy  fizetés-
emelést  adnak.  Ha  valami  újat  tanulhat

Téeggréafa%,{gzT;fíg::sapgí;á,oáavne,[aták[ó:ag7bveéngéá
legkiválóbb mester is és nem csak a szerelemben...

BAK OHI. 22.-1. 20.) -Adjon magának
több  szabadságot,  és  próbálja  meg  krea-
ti'van  kifejteni  Onmagát  mind  pénzügyi  te-
rületen,  mind  a szerelemben,  esetleg talál-

jon  ki egy új  személyiségjegyet, főleg a  másokkal való
érintkezés,  valamint  a  bennük  keltett  első  benyomást
illetően.    27én   legyen    különösen   Óvatos   a    közle-
kedésben, vagy ha utazik. Egy On ellen elkövetett tapin-
taflanság miatt pirulni fog, majd sápadni, és mintha nem
akama hinni a fülének, de gyorsan megjön a megoldás:
Ön kitör, mint a Vezúv...

VÍZöNTŐ a. 21.-11. 19.) - Menjen el
kMzsgálásra,  még  akkor is,  ha semmilyen
komoly panasza nincsen. Lehet, hogy csak
új  étrendre  van  szüksége,  amely tele  van

vitaminnal és-ásványi anyagokkal. JÓ hónap elé néz.

IIALAK  a|..  20.-HI.  20.)  -  Nagyon
mélyen  érinti  Ont egy kapcsolatában előállt
ftircsa helyzet.  Szeretne rajta változtatni és
úgy   érzi   fontos   dörités   előft   áll.   Hónap

közepén  ambivalens  érzései  támadnak  egy  karrierrel
kapcsolatos kérdés kapcsán. Lehet, hogy jelenlegi tevé-
kenységét  egy  kicsit  hanyagolnia.. kell  az  elkövetkező
időszakban.  Keresse fel orvosát,  On jól tudja miéri!  Ne
húzza-halassza az időt...
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Tiszlelt Olvasó !
Kiadói  terveink  szerint  Úton  (Po  drom)  címmel  reprezentatív  keménytáblás  fotóalbumot jelentetünk  meg  a  romák

életéről, helyzetéről, hétköznapi pillanatairól. Az album művészeti kiadvány, melynek anyagát Nyári Gyula roma származású
fotóművész munkáiból válogattuk.

A könyv bevezető szövege az ajánlások és képaláírások magyar-angol-ffancia-cigány nyelven olvashatóak.
A magyarországi cigányság kultúrája az egyetemes magyar kultúra része,, amit ugyanúgy viszünk az Európai Unióba mint

a többi magyar értéket.
Tisztelettel  kérjük  O,nt,  hogy  lehetőség  szerint  Ön  és  cége/intézménye  előfizetésével  illetve  megrendelésével

támogassa Nyári Gyula: Uton című nagyszerű fotóalbumának megi.elenését.

Előfizetés esetén az album ára:                                                     5.670,-Ft
Megrendelés esetén (utólag fizetés esetén) az album ára:  6.900,- Ft

Megrendelőink között  10 kötetet ingyen kisorsolunk.

Szándékaink szerint az album 2003. augusztus 20-ra jelenik meg, ezért kérjük, hogy megrendelését jutassa el a kiadóhoz:
QUINT Reklámügynökség Kft. Budapest, Baross út 86.1086

Tisz.1elettel a Quint kiadó nevében:
Jászberényi Klára
ügyvezető igazgató

Nyári Gyula
fotóművész

Felhívás
Bulit,   partit,   kisebb-nagyobb   zenés   rendezvényt,

jótékonysági  estet  szervez  és  nem  tudja  melyik  előadó
művészt hívja meg, mert az anyagi lehetőségei szűkösek?

A megoldás:

ROMA KOKTÉL SHOW!
Havonta egy alkalommal  ingyen vállal jótékonysági

fellépést  az   ország  bámely  területén   (útiköltség  térí-
téssel).   Az   ismert   roma   slágereket   előadó   népszerű
együttes ffontembere, Babai János várja azon tehetséges
roma  csapatok  j.elentkezését,   akik  vállalják  ezen  jóté-
konysági fellépések közreműködését.

Továbbá várja csinos, fiatal, táncolni, énekelni vágyó
tehetséges lányok és fiúk jelentkezését  18-22 éves korig.

Csoda gyerekek, itt a lehetőség!  Tehetségesen játszol
valamilyen hangszeren, kitűnően táncolsz vagy énekelsz
és még nem múltál el 8 éves? Jelentkezz a Roma Koktél
Show-nál.

Természetesen a Show várja azon vállalkozó, segítő-
kész  emberek jelentkezését  is,  akik  támogatni,  segíteni
tudnák a Show működését.

Érdeklődni a következő telef;onsT;ámon lehet:
Babaí János, 06 20 3370896
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