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Egy jól kihasznált lehetö'ség

A Turai  Általános  lskolában  a 60-as évck
elején   iiidi'tották  cl   az  általános   iskola  csti
tagozatát,  amely 30 éven át  nagyszerű  lehe-
tőséget  biztosított  a  lcmaradóknak  az  álta-
lános   iskola   elvégzésére.   Kezdetben   első-
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A  nem kért lié7.iraiol(at iiem őrizz,ül(  iiieg
és nem külilji.ik vissza.

Szerkesziííségilnk
a  iiiieiikt(íl  eltérő véleméiiyt  is  liö-di.

A leveleket esetenkéiit i.övidítve,
szerkesztett foriiiában adj iik l.özre.

'soi-ban   hiányt   pótolt,   történclmi   igazságot

szolgáltatott   azoknak,   akik   nehéz   anyagi
helyzetük,  nctán  üldöztetésük  miatt  ncm  ta-
nulhattak.  Később az oktatási rcndszcr lche-
tővé tette  mindenki  számára az általános  is-
kola nyolc osztályának az clvégzését, de saj-
nos egyes szülők hátrányos helyzetc, a csí`lá-
dok   rcndezetlcn   körülményei   miatt   sokan
nem  tudták  mcgszerczni  az  általános  iskola
elvégzéséről    szóló    bizoiiyítványi.    Volt:ik
olyanok  is,  akik  nc-
velhetctlcnségük
miatt kaptak felmen-
té§t,     vagy    valaiiii-
lycn  közösséget  sér-
tö  niagataiiásuk  mi-
att tiltották őkct ki az
iskolából.

^    lcgtöbb    rossz
tanuló,  kin'vó  maga-
taiiású   fiatal   is   ké-
sőbb  fclfcdezi,  hogy
az   általános   iskolai
bizonyítvány      nél-
kül  nem  lehet szak-
mát   szerczni,   nem
lchet  gépkocsit  ve-
zetni  s  egyre  nche-
zebb    munkahelyet
találni.

ben Lakatos Gyula tanár úr megindította a
7.-8. osztályos felzárkóztató tanfolyam szcr-
vczését.  Segítséget  a  Városi  Gyemckjóléti
Szolgálattól  kapoit, és rövid utánjárással  ki-
derült,  hogy  igcnis  van  ilyen  lehctőség,  6
hónap  alatt  heti   25   órábim  a  hallgatók  el-
végczhctik ezt az oktatási  fomát.

A meghirdetés után  15 turai és 4 vidéki ta-
nuló  jclentkczctt  a  ti`nfolyamra,  a  nevclői
tcvékcnysógct pedig 4 pcdagógus, Lakatos
Gyula,  Czira  lstvánné,  Villányi Józsefné
és  Gémesi  Zoltán  vál]alták.  A  tanfolyaiii
vezctője,  Lakatos  tanár úr clmondta a bizo-
nyítványoszió   üimcpségcii,   hogy   a   tanl`o-
lyam  lebonyoli'tása  során  ncm  jelcntkcztck
különös   nehózségek,   a   hallgatók   szívcscn

jöitck,  jól  érezték  magukat.   Három  vidéki
tanuló  lakhclyéhez  közclcbb  talált  hasonló
iskolát,  czéri  távozott.  A  hclyi  általános  is-
kola mindcn scgítségct megadott.

A   foglalkozásokat  álta]ában   10-14  hall-

gató látogatta rcndszerescii. ^m a kérdésrc,
hogy mcly tantárgyak jclcntcttek clsősorban
nchézséget a tanulókiiak, a tanár úr azt í`elel-
tc,  hogy  elsősorban  a  kémia,  matematika,
fizika,  dc  a  tanárok  nagy  türclemmel  igyc-
kcztck  a  segítségct  mcgadni  a  nchézségck
leküzdéséhcz.  Végül  is  az  lett  a  tanfolyam
crcdménye,    liogy    tizeneggyeii    sikercscn
i`l\ égezlék  i`zt`  közi.ilt.ik  ti'z  turai  illi`tősétir('i.

Mindez hozzájárult ahhoz, hogy évenként
általában  50  fő  kezdte  mcg  tanulmányait  a
dolgozók esti iskolájában. Mindebből az kö-
vetkezett,  évenként  általában  8-12  fő  el  is
végczte   az   általános   iskolát.   Aztán  jött   a
rendszewáltás  és  a  turai   iskola  élérc  is  új
vezctés került, akik aztán hamarosan megál-
lapították, hogy nincs szükség a   továbbiak-
ban az esti iskolára.

Azóta  10.  esztendő  telt el.  Közben  sokan
érdeklődtek  az  iskola  vezetőinél,  hogy  ho-

gyan  pótolhatnák  elvesztett  iskolai  éveiket.
Ide-oda irányították őket, míg végül is ezév-

A   bizonyítványosztó   ünncpségen   i`zi   is
hallhattuk Szi]ágyi Mái.iától, hogy a Biida-

pesti  Munkacrőpiaci  lntervcnciós  Központ
szakmunkásképzést  is  tervez  indítani  szep-
tembcrtől  Turán,  dc  Gödöllőrc  is  cljárhat-
iiak, ahol 6-7 hónap alatt szcrczhctnek szak-
muiikás bizonyítványt.

Azt  is  megtudtuk,  hogy  a  kövctkező  taii-
évben  hasonló  tanfo]yi`m  indítását  is  tervc-
zik,  de  igény  mutatkozna  az  5.-6.   osztály
clvégzésének  lchctőségérc  is  a  7.-8.  osztá-
lyok mellctt.

Takács Pál Tura
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Esélyegyenl@'ségi 1:árca nélküli miniszter

KöZLEIVIÉNY
Hosszú ideje lezáratlan a Jászladány magániskolájának vitája. Felkorbácsolta az indulatokat

a jászladányiak döntése a külön alapítványi iskola létrehozásáról. A konfliktus, amelyet a helyi
közösség többségének döntése teremtett,  sajnos mindmáig megoldatlan,  további problémák és
feszültségek  kiindulópontja.  Okkal  feltételezzük  minden jóérzésű  helyi  lakosról,  hogy  céhak
tekinti a vita megnyugtató, gyors rendezését.

Tudom, hogy cselekedetüket pusztán a jó szándék motiválta, amikor minden helyi gyemek
számára j obb oktatási, képzési körülményeket kívántak biztosítani.

Szép  kezdeményezés,  gondolhatnánk,  hiszen  az  új  tanterv  szerint  a  gyerekek  megis-
merkedhetnének a Jászság történelmével, emelt óraszámban tanulnának idegen nyelveket, szá-
mítástechnikát, és e versenyképes munkaerő piaci ismeretek mellett az egészséges életmódra, a
sport szeretetére is nevelnék őket. Gondokodhat-e ma ennél  korszerűbben az, aki a jövő gener
rációj ának nevelését szívén viseli?

Azt gondolom, igen. Van ennél korszerűbb, az euópai elvárásoknak még inkább megfelelő
gondolkodás és gondoskodás a jövő felnőttjeiről.

Hazánk lakossága néhány hónappal ezelőtt népszavazással az euópai népek egyre bővülő
családjához történő csatlakozásról döntött. Ebben a családban sokféle kultúra, szokás, életmód és
hagyomány keresi az egymás mellett élés, a mások eltérő szokásaival való együttélés lehetőségeit
és  fomáit.  Ebben  a közösségben  a toleráns  emberi  viselkedés,  a  szolidaritás  éppolyan  fontos
noma, mint a naprakész szákmai tudás. Hogyan lesznek a mai gyerekek képesek helytállni ezen
a téren, ha ma diszkriminációra, elszigetelődésre neveljük őket a hozzájuk legközelebb álló helyi
közösségben? Hogyan tudják megérteni a hollandok vagy a spanyolok fiircsának tűnő szokásait,
viselkedését, ha a közvetlen kömyezetükben élő, más kultúrákkal intoleránsak?

Mi ebben az országban sok száz éve élünk együtt, magyarok, cigányok, svábok, zsidók és
más nemzetiségek. A gyűlölködés, a harag, az indulatok soha nem segítettek hazánk sorsát előbbre
vinri. Pedig, áhogy Ady Endre 5 év híján egy évszázada írta: „magyar, oláh, szláv bánat mindigre
egy bánat marad."

Nem véletlen jut eszembe Ady! Az érte`1miségnek, az írástudónak van egy külön felelőssége
is: a példamutatás. Példamutatás az előítéletekkel szembeni küzdelem, a kulturális különbségekből
fákadó másság elfogadása és elfogadtatása terén.
A  pedagógusokhoz  szeretnék  fordulni,  akik  generációk  oktatásáért,  tudásának  biztosításáért
felelősek, hogy ne álljanak a diszkrimináció mellé, segítsenek véget vemi az ellenségeskedésnek,
hiszen ennek legnagyobb vesztesei a jászladányi gyerekek lesznek.

Budapest, 2003. 08. 05.
Dr. Lévai Katalin

2003.  augusztus „LUNGO  DROM" 3



Ilarc a roma nőíkért

•  A   cigány   nők   esélyegyenlő-
ségének  megteremtéséért  országos
program indul  az Esélyegyenlőséti
Kormányhivatal    koordinációj ával.
Többszörösen  hátrányos  helyzetbe
kerültek   a   roma   nők   Magyaror-
szágon,  ezért a megoldáshoz társa-
dalmi szemléletváltásra lesz szükség
- mondta Ádámné Dunai lrén, az
Esélyegyenlőségi    Kományhivatal
stratégiai főtanácsadója. Az új prog-
ram  célja  a  közéletbe  vágyó  nők
motiválása és felkészítése.

Rácz Aladárra emlékeztek

•   A   cigányság   kultúrájának
megőrzését,   társadalmi   beiuesz-
kedésének elősegi'tését tűzte célul a
Cigány  Fiatalok  Kulturális  Szö-
vetsége.   A   jászapáti   székhelyű
szervezet  öt   évvel   ezelőtti   meg-
alakulása   óta   megemlékezik   a
város szülöttéről, a messze földön
híressé   vált   RŰ'cg   Á/űdű'r   cim-
baloművészről.   Az   idei   rendez-
vényre  a  világhírű  Mágű  Zo/#á»
hegedűművésztissikerültmeghív-
niuk.

önhibájánkívülfiorráshiányos,_e_zÉrt
csak kellő  anyagi  segítséggel  lehet
orvosolni a gondokat.

Roma misszió
Mosszúpályiban

• A Hajdú-Bihar megyei Hosszú-
pályiban  Csonka József lelkész  és
felesége  felkarolva  a  roma  lakos-
ságot:   a   cigány  hívők  számára  a
napokban tartották első istentisztele-
tüket.  A házaspár az amerikai pres-
biteriánus     egyház    támogatásával
ima-   és  közösségi  házat  épített  a
helyi önkományzattól kapott telken.

A tanév renilie

•  Az   Oktatási   Minisztérium
közzétette  a  2003/2004-es  tanév

követeihez,  kérve:  ftggesszék f;el  a
roma holokauszt kárpótlási folyama-
tát,  mert  abban  visszásságok  van-
„c'k_

ÚiságíTők a saitőszabadság
mellett

•  Sajtóközleményben ffltakozik
több sajtóorgánum vezetője, meri
újsági'rókat  szólított  fel  távozásra
egy közintézményből  ro'fA /bo/yű,
a  jászladányi  Antal  Mihály  Ala-
pítványi iskola igazgatónőj e.

„Sporttal, kultúrával
a rasszizmus ellen"

• Jó hangulatban telt a Puskás Fe-
renc   Stadionban   augusztus   lo-én

ütemezését.  Eszerint  az  első  ta-
nítási nap szeptember 1-je, hétfő
lesz,  míg  utoljára  2004.  június
15-én,  kedden   kell  majd  isko-
lába  menniük  a  diákoknak.  A
rendelet szerint a tényleges taní-
tási  napok  száma  182  nap.  Az
őszi    szünet    október    20-22-ig
tart,  a  pihenő  előtti  utolsó  taní-
tási  nap  október  18.,  az  azt  kö-
vető első pedig október 27. A téli
szünet  december  22-től  január
2-ig  fog  tartani,  azaz  idén  de-
cember  19-én  tanítanak  utoljá-
ra,  míg  jövőre  az  első  tanítási
nap január 5-e, hétfő lesz. A ta-
vaszi szünet április 8113-ig tart.

Nyílt levél

•  A Roma Polgárjogi Tömörülés
levélben fordult Németorsz4g, Auszt-
ria  és  Svájc  magyarországi  nagy-

megrendezett ,,Sporttal és kultúrával
a rasszimus ellen" focitoma, melyet
a rasszizmus elleni harc jegyében a
Magyar  Labdarugó   Szövetség  Ci-
gány  Bizottsága  és  Farkas  János
lfiúsági Alapítvány közösen szerve-
zett.

Kitüntetések

• Augusztus  20-a alkalmából a
miniszterelnök és a Parlament el-
nökének  jelenlétében   állami  ki-
tüntetéseket adott át MŰ'd/ Fcrc#c,
a  köztársaság  elnöke.  A  rangos
társaságban   roma   művészek   is
kitüntetést kaptak, illetve olyanok
is,   akiknek   tevékenysége   a   ci-
gányság   kulturális   életével,   ér-
dekvédelmével    szorosan    össze-
kapcso,lódik. A Magyar Köztársa-
sági   Erdemrend   Tisztikeresztje
Polgári  Tagozatának  kitüntetését

Leomlottak az esö' áztatta
vályogfalak

•AJász-Nagykun-Szolnokmegyei
Tiiszaburán   a  július  végén  leesett
nagy  memyiségű   csqpadék  miat,t
ha-rminc-negyven    ház    meg_rgngá-
lódott,egyépületf;éligösszed_őlt,egy.
pedig  a-m;ira  riegs_érplt,  hogy  el•kellétt  bontani.  A károk a  csaknem

háromezer lakosú falu romák lakta_
telepén  keletkeztek,   aho!   l.Oq-|10.
ciúny   család   él.   A  Sírült. h4Zak
kőzöít nemcsak régi vályogépületek
találhatók, hanem olyanok is, ame-
yeket  szocíá[po[í_tíf taí .táy,.ogqt4s.sa.,-a közelmúltb-an húztak fel.  A lehul-

lott 150 milliméter csapadék azért is
okozhatott  nagy  kárt,  mert  a  telep
belvízelvezető   rendszere   nem   mű-
ködik - közölte Farkas Lásdó pol-
gármester:.  A  csatornar?ndsz.e.r f il-.-újítására   nem   sikeri!lt    pályáz.ati.

ié"zt  nyemi.  A  házak.nem  voltqfi•biztosíiúa,   az  önkormányzat  pedig
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kzipta Dr. Furmann lmre, a Nerr+
zeti  és  Etnikai  Kisebbségi  Jog-
védő lroda igqzgatója. A Magyar
Köztársaság  Erdemrend  Lovag-
keresztje Polgári Tagozatának ki-
tüntetését  kapta  Jű+o'Áa!  SŰ'ndor
hegedűművész,   zeneszerző,   Z,&-
AŰ/os  Mz.ÁŰ'/y  előadóművész,  prí-
más és Gerc«dás'J. JSAJű'#, a Rajkó
Zenekar igazgatój a.

Segítö'alap

• Roma  családok  gondozásához,
egészségf éj lesztés éhez nyúj t segítsé-
get védőnőknek a Megismerve Elj;o-
gadni    Közhasznú    Alapítvány,    a
szakdolgozók továbbképzési rendü é-
be beépítik a tudniyalókat ~ mondta
Puszíai Erzsébet kuratóriumi elnök
Katalinpusztán.

Konyhakertek

• A háromezer lakosú Tolna me-
gyei Nagydorog Őnkományzata se-
gi'tséget nyújt a településen élő mun-
kanélküli  romáknák.  Dobrai  lstván
polgámester elmondta: a roma csa-
1ádoknak olyan fomában nyújtanák
szociális   támogatást,   hogy   földte-
rületet adnak bérbe számukra műve-
lésre.  Az önkomány2at a település
szélén lévő - beépítésre váró - tizen-
egy hektámyi, 30 aranykoronás, igen
jó  földjét  a  helyben  élő  romáknák
ajánlotta   föl   művelésre.   Ebből   5
hektárt   a   Cigányokért   Egyesület
kapott, s azon nyulaknak temeszte-
nek takamányt.

Közéleti I}Íi

•    A     Magyarországi     Cigá-
nyokért  Közalapítvány  1997-óta

minden évben elismeri
azok munkáját, akik a
legtöbbet  teszik  a  ro-
mák társadalmi integ-
rációjáért. Az idén la-
punk    főmunkatársa,
Farkas Kálmán Ls a dí-
jazottak   között   van.
Közéleti   díjat   kapott
még Fátyol Tiwadar zR-
neszerző, dr.  0láh Al-
bert, Együd János és a
pécsi Rácz Aladár Kö-
zösségi Ház.

A fiotón  Farkas  Kál-
mán látható.

Romafesztivál
Tiszafüreden

•    Augusztus    23-án
rendezte   meg   első   ro-
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mafiesztiválját   a   helyi   kisebbségi
önkormányzat a Halas téren, amely
másnap este St Martin koncertjével
búcsúztatta a város  idegenf iorgalmi

f őszezonj át. Az ünnepélyes megnyitó
után   a    cigány    és    nem   cigány
művészeti       csoportok       színpadi
„együttléte"  közül  említést  érdemel
a  Száztagú  Cigányzenekar  néhány
tagjának   ftredi    vendégeskedése.
Este a helyi sportcsarnokban állt a
tradicionális romabál.

Jászladány

•  A Roma Diplomások Országos
Szervezete (RODOSZ) a jászladányi
válság kapcsán saj tótáj ékoztatón ér-
tékelte az országban kialakult hely-
zetet.

Mint   Oláh   József,   a   szervezet
elnöke   fogálmazott:   a  jászladányi
problémaegyüttes   nem   új   keletű,
több tényező együttes hatása vezetett
ide.   A   településfejlesztésben   nem
érvényesült  a  civil  komol,  a  szak-
hatósári    tevékenység    hiányossá-
gokkal  volt teh,  sérült  a kisebbségi
érdekérvényesítés   és   ellenmondás
érzékemető a kinyilvánított politikai
szándékok   és   a   gyakorlat   között.
Mindezek  együttesen  vezettek  ah-
hoz, hogy sérültek az állampolgári és
alkotmányos   jogok.   A   RODOSZ
felszóh'tj a a jászladányi CKŐ tagj ait,
hogy adják át helyüket a valódi roma
közösség képviselőinek, a kományt
pedig    arra,    hogy    lépjen    fel    a
j ogsértésekkel szemben.

Tiszta udvar...

• Jászapáti a romák példát mu-
tatnak a megyének, de talán az or-
szágnak  is.  A  város  két  cigány-
telepén nem csak a porták szépül-
nek évről évre, de közterületek is
egyre  rendezettebbek.  Mindez  a
kisebbségi önkormányzat 3 éve út-
jára indított tisztasági akciójának
köszönhető.

A Népszabadság, az Uj Néplap,
a Romaweb, és a Magyar Nemzet

cikkei alapján
összeálh'totta:  Paksi  Eva
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- 10 éves a nemzetiségi törvény. Me-
lpyaeskridaa,;i,1ÉFnyökauT#n=isán#a4ta;

törvényt, vagy úgy gondolja, hogy meg-
érett a változtatásra?

-A nemzeti és etnikai kisebbségekjo-

gairól szóló  1993. évi LXXVII. törvény
hatályosulásának tapasztalatai - s ezek a
tapasztalatok  a  törvény  hatálybalépését
követően  folyamatosan,  némelyek  ko-
rábban,  mások több  éves  gyakorlati  al-
kalmazás „eredményeképpen" születtek
meg  -   nyomán   a   30/2003.   (111.   27.)
OGY  határozat  úgy  rendelkezett,  hogy
ez év végéig a Komány vizsgálja felül
mind  a  fenti  törvényt,   mind  pedig  a
kisebbségi   önkormányzati   választások
anyagi jogi és eljárási szabályait, egyéb
szükséges    törvényekkel    egyetemben.
Az   országgyűlési   határozatból   követ-
kezik a feltett kérdésekre adandó válasz,
nevezetesen  a  törvény  alkalmazásának
gyakorlati   tapasztalatai   értelmében   a
törvény   módosításra   szükség   van,   új
kisebbségi törvény megalkotására azon-
ban nem.

6

-  A   Kormány-
vá]tással     megala-
kult  a  Cigányügyi
Áuamtitkárság.   A
Hivatalon  belül  is
működik   Cigány-
ügyi         Főosztá]y.
Számomra      nem
világos  -  és  talán
nem  vagyok  egye-
dül -,  hogy  kinek
mi a feladata?

-   A   magyaror-
szági cigányság éle-
tében    az    a    tény,
hogy   a   Komány-

:á,8:aá#eáaí,#í:
1amtitkárság,     nrin-
denképpen  történel-

ggie#n;őiséffim?
titkárság      megala-
kulását  követően,  a
feladat     megosztás
alapján,     a     roma
üggyel   kapcsolatos
feladatok,    amelye-
ket eddig a Füsebb-
ségi Hivatal látott el,
túlnyomó  része  át-
került   a  Miniszter-
elnöki  Hivatal  Ro-
ma Ügyekért Felelős Allamtitkárságához
és a MeH Romaügyi Hivatalához. Ugyan-
akkor  a  Hivatalunknál  is  működik  Ci-
gányügyi Főosztály, hiszen a honi kisebb-
ségek   önkományzatiságával,   nyelvi   és
kulturális autonómiáj át érintő kérdésekkel
kapcsolatos   kományzati   feladatok   ko-
ordinálása továbbra is a Hivatal feladata.
A  MeH  Romaügyi  Á11amtitkárság  és  a
Romaügyi Hivatal vált a közelmúltban az
Esélyegyenlőségi   Minisztérium  részévé.
Ez valóban bonyolult, de a tisztelt olvasó
legegyszerűbb, ha Teleki László politikai

Heizer Antal

államtitkár úrhoz  címzi  megkeresését  és
aztán a közigazgatás már segít az illetékes
hely megtalálásában.

-  Ki  fogia  előkészi'teni  a  Kormány

:,ígéárt:[AaHT:amúz,e,ti;ság:nÁé]é,naymFtí2:=
ság?

-    Az    Országgyűlés    határozatának
végrehajtása érdekében a Miniszterelnöki
Hivatal azzal a javaslattal élt, hogy a tör-
vény-előkészítési   folyamat   első   szaka-
szábankoncepciókészüljönaszabályozás
Íő irányairól.  Erre a célra, jelesül a Kon-
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cepció előkészítésére létrejött egy munka-
csoport, amely az országos kisebbségi ön-
kományzatok   által   delegált   6   fős   ki-
sebbségi  önkormányzati  oldalból,  illetve
az ún. kományzati oldalt képviselő szak-
értőkből  állt.  A kományzati  oldalt meg-
jelenítő szervek: az lgazságügyi Miniszté-
rium, a Miniszterelnöki Hivatal, a Belügy-
minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség  Minisztériuma,  az  Oktatási  Minisz-
térium és a Pénzügyminisztérium. A kon-
cepció Komány által történő elfogadását
követően kerül sor a tényleges nomaszö-
vegezésre. A koncepció egyeztetése folya-
matban  van,  annak  első  helyi  előteijesz-
tője az lgazsá,gügyi Minisztérium

-  Elnök  Ur  hogyan  látja,  az  Uniós
csatlakozás  előtt pár  hónappal  milyen
állapotban   van   a   magyarországi   ci-
gányság?

- Az Euópai Uniós csatlakozással kap-
csolatban igen összetett kérdések vethetők
fel a társadalom minden rétege részéről. A
változások   érinteni   fogják   a   bérből   és
fizetésből élőket, a mezőgazdaságban dol-
gozókat,  a nyugdíjasokat,  a gyesen  lévő-
ket,  a  szellemi  foglakozásúakat,  a  ha-
zánkban élő kisebbségeket és a leginkább

hátrányos helyzetben lévő roma társadal-
mat.  Ismert,  hogy  az  Unió  állampolgára
azonos feltétellel vállalhat munkát, illetve
alapíthat vállalkozást egy másik tagállam-
ban, mint annak az országnak az állampol-
gára.  Amennyiben valaki  megszerez  egy
külföldi   állást,   ugyanolyan   bér,   illetve
egyéb juttatás illeti meg, mint az adott or-
szág     azonos     munkákörben     dolgozó
munkavállalóját,  hiszen  az  EU  tilt  min-
denfajta diszkriminációt. Más felöl, az EU
szociálpolitikája  minden  magyar  állam-
polgár  számára  garantálja  a javuló  élet-
minőséget; így a romák számára is. Véle-
ményem  szerint a romáknak is  garanciát
jelent, ha az Euópai Urió taÉai leszünk,
hiszen   a   roma   területen   már   elindult
refomok  a  csatlakozás  után  teljesedhet-
nek ki. Az oktatás, a kultúra, a foglalkoz-
tatás,  a  szociális  ellátás,  diszkrimináció,
telepfelszámolások  területén  az uniós  tá-
mogatással   könnyebben  túljutunk  a  je-
lenleg még meglévő akadályokon. A min-
taprogramok e területen főleg a Phare ke-
retében már zajlanak, s remélem ez jó is-
kolája az EU..pályázásnak.

- Az OCO  mega]akulása óta  botrá-
nyoktól hangos. Jelenleg két elnöke van

és senki nem tudja, joá értelemben ki
tekinthet,ő e pillanatban az OCÖ elnö-
kének.   Erdemi   munkáról   angha   be-
szélhetünk az eltelt 3  hónapban. Elnök
Úr hogyan  ítéli  meg  a jelenlegi  hely-
zetet? Van-e lehetőség a pozitl'v meg~
oldásra? Mit tehet ez ügyben a Hiva-
tal?

- A Kisebbségi Hivatal a kisebbségek
megválasztott,   mindenkori   legitim   or-
szágos    önkományzatait    tekinti    part-
nerének. Ugyanakkor a Hivatalnak nincs
hatásköre  az  országos  önkományzatok
belügyeibe  állást  foglalni,  vagy  azt  fe-
1ülbírálni.

Az országos önkományzatok Önállóan
döntenek szervezeti és működési szabály-
zatukról, és - a törvény keretei között - ez
alapj án határozzák meg működésüket. Re-
mélhetőleg   a  jelenleg   kialakult   helyzet
rendeződik és a folyamatos érdemi munka
időszaka  következik.  Nagyon  sok  a  fel-
adat,   amelyet   meg   kell   oldani   annak
érdekében,  hogy  a hazai  cigányság hely-
zetében   pozitív   változásokat   éjünk   el.
Úgy  gondolom,  hogy  ez  mindannyiunk
közös célja.

Paksi Éva

z ember beszédének stílusa, hang-
neme, viselkedése és magatartása

ősíti   az   egész   embert.   Jel-
lemét,  felfogását, műveltségi  színvonalát.
Lehet    belőle    következtetni    közeledési
vagy     ellenséges     szándékra,     kompro-
misszumkészségére,     diplomáciai    érzé-
kenységére és sok minden másra is.

A  kulturált  magatartás  a  siker  alapja.
Ezért kell nagy figyelmet fordítani a roma
vezetőnek   egy-egy   kerekasztal   beszél-
getésen,  tanácskozáson,  vitán  arra,  hogy
legalább, annyira becsülje  partnerét,  mint
magát. Es legalább annyi tiszteletet adjon
meg roma vezető társának, mint amennyit
maga is elvár tőle.

Ezeknek a beszélgetéseknek különösen
nagy  jelentőségük  van,  ha  nyilvánosság
előtt zajlanak.  Tapasztalható,  hogy  erre  a
csak „szenzációkat kereső",  a romák kö-
zöfti  viszonyokat  nem jó  szándékkal  ke-
zelő riporterek rá is játszanak. Nem kerül
sok  fáradtságukba,  hogy  a  kulturálatlan,
sokszor már-már ordenáró, egymás becsü-
letébe   gázoló   roma  vezetők   némelyikét
„csőbe" húzzálq megteszik azt maguktól is.

0lvasom,  hogy  a  kulturálatlan  maga-
tartás,  beszédstílus  ami  „fent"  tapasztal-

ható,  érezteti  hatását  a  vidéki  roma  ön-
kományzatokban, azok némelyikének ve-
zetésében is. Valójában mi az igazság, ha
objektíven   próbáljuk   mérlegelni   egyes
országos roma vezetők magatartását egy-
mással  szemben  úgy,  hogy  azt  az  egész
ország nyilvánossága hallja?

Sajnálatos,   de   tény,   egyes   országos
roma vezetők között még soha nem volt
olyan   mriősíthetetlen   a  beszédstílus,   a
beszéd kapcsolat, a vitakultúra, mint azt az
elmúlt    időszakban   tapasztalhattuk.    Ez
nemhogy nem vet jó fényt a roma veze-
tőkre úgy általában, hanem ezekből a „le-
járató" beszélgetésekből általánosít a köz-
vélemény, s azt mondja: „Nézzétek! A ci-

gányok mire képesek, hogy konchoz, ha-
talomhozjussanák!"

Fölösleges  újra  idéznem, `mi  mindent
vágtak  a  legutóbbi  kerekasztal  beszélge-
tgé.ssenc::á%:J%k:eáház#véeT:j,:'i'.8rrií:

már minősíthetetlen. Nem tudja az ember
eH(épzelni, hogy ennél még lehet rosszabb
is a viszony, hogy még kivetiii valóbb az a
viselkedési foma, amit eddig tanúsítottak?

Lehet  és  szükséges  is  az  ellentéteket
tisztázni, de békés úton, emberi hangon,
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s  főleg nem  ország világ előtt,  lejáratva
az   egész   cigányságot,   s   egymást   is!
Ennyit ér a megkötött koalíció, eddig tar-
tott  a  hangoztatott  kikezdhetetlen  egy-
ség?

Saj.nos nálunk is előfordult, s megtörtént
más roma önkományzatnál is, hogy egy-
egy heves, éles testületi ülés után a tévé ri-

portere ,,kihasználva" egyes roma vezetők
jóhiszeműségét, egymással szembe öltetik
őket  a  stúdióban,  s  ott  kígyót-békát  kia-
bálnak egymásra. Még olyan dolgokat is,
amelyek soha nem történtek meg. Nem a
nyilvánosság  ellen   szólok,   nem  kifogá-
solom, hogy  mindenki,  akit  illet,  mondja
el  véleményét.  De azt igen, hogy ez} mi-
lyen hangnemben,  fomában teszi.  Ertel-
mesen, nem a másik lej áratására törekszik,
hanem   békés   szándékkal,   az   ügy   elő-
revitelének szolgálatában. Csak a kultúrált
viselkedéssel tudjuk magunk mellé állítani
a  nem  roma  társadalmat  is.  Azzal  sem-
miképpen  sem,  ahogyan  ezt  legutóbb  a
„kétfejű" OCÖ vezetőitől hallotta ország-
világ.
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Szabálytalan levél
Péli Tamásnak

Kedves Tomi,

kenyérrel álmodtam az éjjel, amin címke
helyett vagy minek is nevezik azt a kis pa-
pírt rajta, a te festményedet láttam. Az ál-
moskönyv azt íba erről a kenyénel álmo-
dásról, hogy örömet jelent és hogy „még
ma is alapvető táplálék és már az ősi kul-
tuszokban   is   áldozat.   Pozitív  jelentésű,
archaikus kép. Terveit hosszabb távra ké-
szítse és nagy célokat tűzzön ki.  Barátsá-
gai tartósák lesznek, szerelméből gyemek
születhet." Ezen jót nevettem, mert való-
ban nagyon szeretnék gyereket szülni, de
tudom, hogy ez lehetetlen. Az ember ösz-
sze-vissza  álmodik,  de  a  festményednek
nagyon örültem.  Tele volt fémyel és szí-
nes háromszögekkel, amik emberi arcokat
adtak ki.  Ismerősnek tűnt minden arc,  de
nem  tudom   kik   voltak   azok,   Kovács,
Choli vagy Szenty biztosan tudnák. Ko-

Ea;ce:,Lóasgká:voe[syzTLr:Pstéréegte=[:,okg;
ír.  Szentynek  babája  lesz,  gyönyörű  ké-
peket  fest.   A  Munkácsy   díjat  mégsem
kapta még meg, pedig a háta mögött már
zsaszám írjuk a kérelmeket, ajánlásokat. 0
biztosan mosolyogva  legyintene  erre,  ha
tudna róla,  hiszen  ismered.  Choli  Bibliát
fordítmégmindigéstanít.Énmárhatéve
nem láttam őt, de azt mondják jól van...

###

Nem  sok  minden  változott,  mióta  el-
mentél. Cigányok még vannák, csak egyre
ritkábban néznek egymás szemébe...

###
Tetszik az emléktáblád? Tetszik, ugye?

Tivadar majd belehalt, míg elintézte, hogy
legyen.  Neked.   Sokan  magára  hagyták.
Most  meg  azt  mondja  egy-két  piti,  em-.
lékkreátor, hogy ők járták ki neked. Pedig
ezek az emberek nem ismertek téged, nem
láttak  sími,  nevetni.  A  képeiden  csak  a
keretet díjazzák,  mert azt  értik.  De  most
„nagy" emberek lettek, és az a kevés ami
jó,  arról  azt  állítják,  hogy  az  ő  érdemük.
Mondtam, hogy alig változott valami...

##*
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A sírodon sem változtak meg a rózsák.
RÓzsaszínűek,  mint minden augusztus  7-
én.   Hilda  néni  mindig  kinevetett  ezért,
amyiranemillenekhozzádazénrózsáim.
De  Te  tudod,  miért  kapod  őket.  Egyszer
kifordítottad  a  zsebed  és  egy  ősz  hajú,
tolókocsiban  ülő  cigányembemek  adtad,
és  amikor  ott  álltál  egy  fillér  nélkül  én
rácsodálkoztam   a   sarki   virágosbódénál
egy   szépségesen   szép   rózsaszín   rózsa-
csokorra.  Megszerezted  és  én  nem  mer-
tem    szólni,    hogy    tulajdonképpen    a
vörösrózsa   mégis   csák   jobban   tetszik.
Még  soha  nem  kaptam  virágot  senkitől
addig...

###

Egyszer    Cholinál    voltunk    a    XX.
kerületi tanácsnál,  ahol  dolgozott.  Sokan
voltunk.  Csorba  lbi,  Vörös  Bori  akikre
emlékszem   és   egy   cigány   fiú   aki   azt
mondta, hogy ő már megpróbált regényt
ími,  de  nem  megy  neki,  mit  csináljon?
Choli azt mondta viccesen, hogy tanuljon
meg  először  ími,   0lvasni.   Te  meg   azt
mondtad:    „öltözz   meztelenre."   A   fiú
megsértődött   és   elment.   Író   nem   lett
belőle.  Politikus lett...

###
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Egyszer    egy    intézeti    fiúval    nálad
aludtam,  akit úgy szerettem,  mint a test-
véremet.   Kesének  hívták.   Te   a   földön
aludtál,miazágyadban.Érdekes,hogyezt
Kovács   Jóska   is   megtette,   amikor   az
Erdélyi utcában lakott és Jánoskával Pes-
ten ragadtunk. Ő is a földön aludt és mi az
ő ágyában...

###
A  politika.  A  tieid  vamak  hatalmon

Tomi.  A  tieid.  Mert  én  nekem  egy  az
lsten, az írás. Ha élnél, biztosan ott ülnél
az  Országházban.  Még  nem  voltál  kép-
viselő,   amikor  azt  mondtad  egy  társa-
ságban,  hogy  ,,egyre  szaporodnak  a  fel-
színes hazugságok, a kóklerségek, a meg-
tévesztéstől   az   elvakításon   át,   az   el-
hülyítésig mindenre alkalmas izmusok. A
politika  és   a  piac   hatalmasságai   meg-
fizetik   az   ilyesmit,   mert   az   elvakított
cigányok   képtelenek   felismemi   az   ér-
dekeiket, így képtelenek az emberi ellen-
állásra,   és   a   mindenkori   hatalom   azt
csinál  velük,  amit  akar..."  Nem  tudom,
hogy  ma  mit  mondanál  Tomi,   de   azt
tudom,  hogy  az  igazságtalanság  mindig
kihozott a sodrodból...

###
Tomi!  A  Kálvin  téri  pad,  amin  elme-

sélted,  hogy  szerinted  élnek  értelmes  lé-
nyek más bolygókon is, a Kálvin téri pad,
ahol    életem    egyetlen    ajándékát,    egy
hatalmas méretii kockás inget elfogadtál, a
Kálvin  téri  pad,  ahol  sími  tudtál  és  ki-
mondtad,   hogy   egyedül   érzed   magad
bámit is csinálsz, és talán jobb lett volna
Hollandiában maradni, a Kálvin téri pad,
áhol  elmagyaráztad,  mitől  ibolya  és  ró-
zsaszínű  a  femők  ámyéka,  a  Kálvin  téri
pad,  ahol  lldikó  dacos  és  el  nem  ismert
nagy tehetségéről beszéltél, na Toini ! Az a
Kálvin téri pad már nincs meg...

#*#
Műterem.   Valami   csodafolytán  nincs

tömeg.  Beengedsz.  Valaki alszik a sarok-
ban.  Nem beszélünk.  Szónélkül  elém  te-
szed a kenyeret és kibontod a vajat. A kés
nyele    véipiros    lesz    az    olajfestéktől.
Eszem.  Dolgozol.  Csend  van.  Nézem  a
képen a férfi arcot,  ereket festesz a nya-
kára.  Nagyon  rémisztő.  0lyan  igazinak
tűnik.  Nagy  sokára  azt mondtad  halkan:
„takard  be!"  és  a  fekvő  alak  felé  intesz.
Nem tudom ki az a fiú. Betakarom. Me-
gyek, súgom.  Egyél még. Van hol alud-
nod?,    súgod.    Van,    mondom.    Pedig
nincs.  Csak  nem  akarok  gondot  okozni
neked.

###
Te mindig megetettél engem, m,egetettél

másokat, megetettél mindenkit.  Epp úgy,
mint Hilda néni. Bárhol voltunk te vágtad,
te merted, te adtad, te toltad elém az ételt.
Ugy láttam senki másnak, de nekem igen.

#iit#:í;ái#:Tt:ft*:enkitiged
*##

Amikor a cigányok azt mondták, hogy
csúnya vagyok, te azt mondtad, szép va-
gyok. Amikor valaki azt mondta, „ez bo-
lond, hogy nem beszél!?" Te azt mondtad,
okosabb, mint ti együttvéve. Soha nem fo-
gom ezt elfelejteni neked, és azt sem, hogy
ha kritizáltad is az én szakállas bácsimat,
sohasem az embert kritizáltad, mint a töb-
biek...

###

„Ne  félj  az  ecsettől,  csak  azt  csinálja,
amit te akarsz" - mondtad. De én féltem és
nem  festettem.  Aztán  Hilda néni  nekem
adott   30   ecsetedet   sok-sok   megmaradt
festékkel együtt.  „Vidd Magdikám, Tomi
is örülne neki." -mondta. Hónapokig csak
nézegettem  az  ecseteidet.  Tudod,  nekem
mindenhez sok idő kell. És egy éjjel neki-
álltam  festeni  a te  ecseteddel,  a te  festé-
keddel, a te három farostodra. Két kép a
Roma Parlamentben van,  egy kicsit meg
odaadtam egy jogász lánynak ajándékba.
Nem tudom tetszene-e neked Tomi  ez a
három  kép,  de  én  megpróbáltam.  Pedig
még mindig féltem... Hidd el, én nem tu-
dok festeni !

###
Te,  Kovács  meg  én  egy  sörözőben

ültünk.   Vettél   nekem   sok   tortát.   Ez
kora  délután  volt  és  már besötétedett,

::toFé::  #rii::j:,  mmoennd:;ti:k tuad,aToak
beszélni!  Én meg hallgattam.  „Tudom,

i°ogdta#: ígbaezszve;][i:tsz   velem"   _

###
Volt egy kép, amit nem látott soha senki,

csak te,  Hilda néni, Dodó bácsi, meg én.
Fekvő  nő,  háttal  a  nézőnek,  de  a  képen
volt egy tükör, amiben szemből látszott a
nő,  a  festő  és  egy  ablakban  lustálkodó
fekete macska.  „Ez egy titokzatos perzsa
asszony"  -  mondtad  fiircsán  és  fekete

:[oai?,`he:gntí:ígm#:ftMÉ|i:jE;[::
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azt mondta a múltkor, hogy „Nagyon szép
lány  voltál  Magda."  De  én  nem  emlék-
szem  am,  hogy  milyen  voltam  fiatalon.
Még azt sem tudom, hogy ebben a pilla-
natban  milyen  vagyok.  Képtelen  vagyok
felidézni  a  saját  arcomat.  Ezt  mondtam
neked is...

###
Nem volt közünk semmi. Pedig, te na-

gyon tudtál a nők nyel,vén beszélni, de én
még nem voltam nő. Es ezt tudtad.  Senki
más nem tudta, de te igen, pedig soha nem
beszéltünk  eri-ől.   Gyerekként  bántál  ve-
lem.  Epp úgy,  ahogy kellett,  ahogy szük-
ségem volt rá, hogy ne féljek tőled. Nem
féltem Tomi...

##*
Utoljára L;katos Menyhért vidéki há-

zában találkoztunk. Kockás zakó volt raj-
tad.   Vidám  voltál.   Körülvettek  az  em-
berek.   De  hiszen  mjndig  is.   Mindenki
akart  tőled  valamit.  En  nem.  Soha  nem
mentem oda hozzád magamtól. Igaz, sen-
kihez sem. Csak ültem egyedül és néztem
az embereket. Menyus meg az asszonyok,
akik  a  gulyást  főzték,   kedvesen   kínál-
gatták az embereket. Te ofthagytad a töb-
bieket.  Valér  kezéből  kivetted  a  tányért.
Jól  telemerted  és  leraktad  elém.   Aztán
visszamentél     és     hoztál     kenyeret    is.
„Egyél"  -  mondtad.  "Majd  beszélünk".
Hát, nem beszéltünk Tomi!  Nem beszél-
tünk soha többé, mert túl sok volt körülöt-
ted az ember aznap  is.  Aztán pár nappal
később  jött  egy  fogadásra  hívó  boríték
tőled, de nem mentem el.  Kár... Mert lett
volna miről szótváltanunk. És hónapokkal
később, ainikor a párhónapos fiamat etet-
tem Tatán, bemondták a Déli Híradóban,
hogymeghaltál...

###
Július  23-án  a  Kossuth  Klubban  talál-

koztam lldikóval. A puszi és a hogy vagy
után  maj9nem  azt  kérdeztem  tőle:   „Es

7l:El;gmgyanm:g:l::ientE?rieézsezn,Á!%
mellé beszélgetni. Pedig llditől nyugodtan
megkérdezhettem volna, hogy mi van ve-
led. Szerintem ő tudja...

*##
55   éves   lennél,   ha   élnél.   Most   mit

mondjak,  hogy lsten  éltessen?!  Válaszolj
erre valahogy... Hallod?

Szécsi Magda
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A roma holooaust
áldozalaira emlékezünk

Auschwitz

Az  „Auschwitz"  név  a  náci  ember-
gyűlölet  alapfogalmává  vált.  Egyszer-
smind az euópai zsidókon végzett nép-
irtás  szinonimája:  a több  mint ötmillió
zsidóból   egy   milliót   Auschwitz-Bir-
kenau   gázkamráiban   gyilkoltak   meg.
De  az  Auschwitz-Birkenau-i  koncent-
rációs tábomak a szintiken és romákon
végzett népirtásban is központi szerepe
volt.

1942.     december     16-án    Heinrich
Himmler elrendelte, hogy a Német Bi-
rodalomból  a  szintiket  és  romákat  az
auschwitzi   táborba   deportálják.   Nem
sokkal  később  hasonló  rendelkezések
léptek   érvénybe   az   annektált   terüle-
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teken:   Ausztriában,   valamint  a  meg-
szállt    országokban:    L"embugban,
Belgiumban  és  Hollandiában  is.  Mér-
tékadó  náci  körök  sokéves  vitája  egy
cigánytörvény  szükségességéről,  vala-
mint    a    Fajhigiéniai    és    Népesség-
biológiai    Kutatóintézet   által    végzett
szelekció,  melynek során  a cigányként
megjelölt     etnikumot     elkülönítették,
csapódott  le  a  deportációs parancsban.
A  rendelet  szerint  deportálni  kellett  a
cigánykeverékeket,   a   rom-cigányokat
és  a  balkáni   eredetű  cigány  nemzet-
ségek  nem  németvérű  hozzátartozóit.
Csak   egy  kicsi,   fajtisztának   definiált
csoportot  és  néhány   szociálisan  beil-
leszkedett   szintit   és   romát   -   akikre
ehelyett    kényszersterilizáció    várt    -

teNeztek    kihagyni    a    deportálásból.
Ezeknek    a    kivételeknek    az     1943.
március  elején  megkezdődött  deportá-
lások  során  alig  volt  jelentőségük.  A
transzportok összeállításával megbízott
bűnügyi rendőri szervek sokkal inkább
arra használták ezt a lehetőséget, hogy
körzetüket vagy városukat cigánymen-
tessé tegyék. A tábori Gestapo-n dolgo-
zó SS tag, Pery Broad a következőket
íija az Auschwitzba deportált szintikről
és romákról:

Kj  kellett  voha  hagyni  azokat  a
cigányokat és cigánykeverékeket, akik-
nek állandó lakóhelyük volt, szociálisan
beilleszkedtek    és    állandó    munkavi-
szonyban álltak. Ez a kikötés csak papí-
ron létezett, és sehol nem vették figye-
lembe.  Mivel  éppen  ezeket a cigányo-
kat   lehetett   a   legkönnyebben   kézre
keríteni,  ők  adták  a  táborlakók  legna-
gyobb százalékát."

Auschwitz parancsnoka, Rudolf Höb
is  kiemeli,  hogy  a  deportáltak  között
sok  olyan  személy  volt,   aki   semmi-
képpen   sem  tartozott  az  előirányzott
körbe.   Főként  a  Wemacht  tagjainak
nagy   számát  emeli   ki,   akik  hirtelen
lágerben  találták magukat.  Auschwitz-
Birkenauban, ahol a gázkamrákban már
folyt az euópai  zsidók legyilkolása,  a
BIle  táborrészlegben  berendeztek  egy
32 lakóbarakkból és 6 egészségügyi ba-
rakkból   álló   részleget.   1943   február-

jában  megkezdődött  a  Német  Biroda-
lomból   a   szintik   és   romák   tömeges
deportálása.  Csak néhányukat kímélték
meg  a  helyi  szervek,  vagy  sikerült  a
deportálás elől elmenekülniük.

Az  1943-as év során a deportáló vo-
natokban   kereken   19.000   ember   ér-
kezett.  1944 nyaráig kisebb csoportok-
ban,   például   gyemekotthonokból  to-
vábbi    2200    személyt    szállítottak    a
lágerbe. Legtöbbjük (63%) német nem-
zetiségű  volt,   21%   Csehországból   és
Morvaországból    jött,    6%    Lengyel-
országból,   a  többi   11%   más   nemze-
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tiségű volt vagy hontalannák számított.
Azokkal    együtt,    akiket    regisztrálás
nélkül  vittek a  lágerbe  és  nem  sokkal
azután  gázkamrában  meggyilkoltak,  a
cigánytáborban  kereken  23.000  szintit
és  romát  deportáltak.  Az  elhucoltak
hátrahagyott tulajdonát, pénzt, házakat,
bútort, ékszert, lakókocsit vagy értékes
hangszereket mint nép- és államellenes
vagyont   a   Német   Birodalom  javára
kisajátították.

###

Orvosi kísérletek

Szomorú hímévre tettek szert azok a
bűnös  oivosi  kísérletek,  melyeket  dr.
Mengele  végzett  a  cigány  családi  tá-
borban.   Dr.   Otmar  von   Verschuer
professzor,   a  berlini   Vilmos   Császár
Antropológiai  lntézet  igazgatója  meg-
bízásából   a   szemszín   és    specifikus
fehérietestek alapján próbálta a faji is-
mertetőjelek  öröklődő  voltát  bizonyí-
tani.  Hírhedtek  Mengele  szelekciói  a
birkenaui   rámpán,   ahol   kísérleti   ala-
nyait   válogatta   ki.   Emberek   százait
nyomorították  vagy  gyilkolták  meg  a
tudomány nevében.  Mengele  a  cigány
családi   tábor  32.   számú  barakkjában
rendezkedett  be  kísérletei  céljából.  Az
akkor tizennyolc éves Helmut Clemens
volt  a  kifiitófiúja  a  betegblokkban.  Itt
szemtanúja volt Mengele gaztetteriek:

„Esténként  a  holttesteket,  amik  egy
kis   kunyhóban   voltak   felhalmozva,
egyenként     ki     kellett     húznom,     a
kaúukon  lévő  számokat  feljegyeznem
és néhányat dr. Mengeléhez bevinnerii.
Ő   aztán   valahogy   felvágta   őket.   A
polcokon   mindenfelé   üvegek   álltak,
bemük szervek, szívek, agyak, szemek
és más emberi részek."

Ismert,  hogy  Mengele  személyesen
válogatta ki áldozatait, kísérleteket vég-
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családi   tábor   romabetegei   közül   kí-
választott egy férfit és egy gyereket, és
miközben   megfigyelte   őket,   hagyta,
hogy  éhen  haljanak,  és  aztán  felbon-
colta őket. Az Auschwitzi Tábori Em-
lékmúzeum  arch'vumában  megmaradt
gaztetteinek  néhány  nyoma.  Igy  1944
júniusában  Mengele  kérvényezte  egy
tizenkét   éves   gyemektetem   fejének
vizsgálatát,     vizeletmintákat    vizsgál-
tatott,    és    kiütéses    tífiisszal    végzett

kísérleteihez  a  cigány  családi  táborból
száz  nőt  vérvizsgálatra utalt  az  ausch-
witzi   SS-higiéniai  lntézetbe.  Mengele
egyik kedvelt kísérleti területe  az  iker-
kutatás volt.  Ene  a célra a láger teljes
területéről kikereste az ikreket, az iker-
gyerekek között nagyon sok volt a szinti
és roma. Mengele a cigány családi tábor
léti.ehozása  után  nyomban  megkezdte
szintiken és romákon végzett kísérleteit,
amit  egy  tizenhat  cigányikerről  szóló
1943    áprilisi    kimutatás    is   bizonyít.
Helmut  Clemens  ezeknek  a  kísérle-
teknek is szemtanúja volt:

„Akkor is  Mengelénél  voltam,  ami-
kor az ikreket kiválogatta kísérleteihez,
nekem kellett aztán hozzá vimem őket,
és Mengele külön számot adott nekik.
A kísérletek közben nem lehettem ott,
ilyenkor    mindig    kiküldött.    Egyszer
mégis ott voltam a szobában, véletlenül,
akkor   láttam,   hogy   a   gyerekeknek
valami  folyadékot  töltött  a  szemükbe,
amitől  óriási lett a szemük.  Pár nappal
később  ugyanezeket a  gyerekeket hol-
tan  láttam  a hullabarakkban:  dr.  Men-
gele minden második, hamadik napon
végzett  ilyen  és  hasonló  kísérleteket  a
lágerben."

Mengele az ikreket személyesen gyil-
kolta meg a szívükbe adott injekcióval,
és szemüket Berlinbe, a Vilmos Császár
Antropológiai  lntézetbe küldte további
tudományos kiértékel ésre.

A  foglyok  a  lágerben  nagyon  is j.Ól
tudták, hogy minden feltűnő viselkedés
a  halált  jelenthette.  Az  akkor  tízéves
Ceija Stojkát anyja így mentette meg a
kísérletektől:

„Ezt az esélyt nem adta meg nekik az
anyám. Mindig csak azt mondta nekem:
„ha az  SS jön,  süsd le a szemedet, ne
nézz   rájuk!"   Az   anyápnak   acélkék
szeme volt, nekem zöld. Es ez érdekelte
voha   őket!   Hogyhogy   ,egy   cigány-
lánynak  zöld  a  szeme?  Es  akkor  azt
mondta nekem az anyám:  ``nézz lefelé,
és egyáltalán, bújj el! Az a legjobb." És
ez jó  is  volt,  különben nem volnék itt.
Minél kevesebbet ment ki az ember, és
minél    kevesebbet   mutatkozott    kint,
amál több esélye volt.

#*#
Raffael llona

„Dachauból három hónap után teher-
autókkal  szállítottak mindenkit  tovább
Berlinen     túl,     ilyen     gyüjtőtáborba.
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Amemyit  csak betudtak gyömöszölni.
Az  út  nem  volt  hosszú,  talán  egy-két
óra. Nem tudom már a hely nevét, csak
azt,   hogy  Berlinen  túl  volt.   Volt  ott
magyar, bolgár,  zsidó, holland,  cigány,
vagy  tízfajta  nép.  Nekünk  egy  fehér
csík  volt  keresztbefestve  a  ruhánkon.
Nem  vehettük  le  soha,  arról  azonosí-
tottak bemünket.

Én az ötös barakkban voltam, három
magas ágy deszkából, de azon se szal-
ma, se takaró, semmi. A puszta deszka.
Kályha sem volt, feküdni nem lehetett,
meg is fagytunk volna. Egy ágyon tízen
is    ültün]q    egymásnak   dőltünk:    így
melegíteftük egymást.

Három  nap  után  betettek  minket  a
sóderbányába.  Sorba  állítottak miiiket,
dobtuk felfelé a sódert. Ha valamelyik
tisztnek   nem   tetszett   valami,   fogta,
meglökte  a  legfelsőt  és  mind  dőltünk.
Az volt a szerencsénk, hogy nem volt
víz a bányába.

Nagyon    kegyetlenek    voltak.    Ha
nem tetszett neki a pofánk, csak levert
a korbáccsal.  Egy idő után már annyi

±::::ákv:]:;dt# őekg  ÁJi;]Zt:í:g :
sóderbányába   dobálták   be   őket.   A
még élőket,  de  nagyon betegeket be-
vitték    egy    pajtaszerűségbe,    lesza-

pultá,k őket, és bedobtak egy égő gyu-
fát. Ugy égtek, mint a fa. Volt, akinek
a szeme láttára az egész családját így
ölték  meg.  Tizet  vittek  be.  A  tizene-

gyediknek kellett meggyújtani a gyu-
fát  és  bedobni.  Utána  őt  is  elégették.
Ez  Ravensbrückben  volt,  egy  zsidó-
asszony mesélte ezt.

Kegyetlenek  voltak.  Reggel  négy-
kor  ébresztő.  Ha  nem  tudtál  rögtön
leugrani   a   priccsről,   ütöttek-vertek.
Volt   olyan   is,   aki   nem   tudott   már
megmozdulni.  Azt  agyonverték.  Ab-
ban  a  hidegben  mezítláb   kinn  állni
sellappelen. Mi, cigányok mégjobban
szokva  voltunk  a  mezítlábhoz,  de  az
úri  nők  lába  elfagyott  a  hóba,  mire
bemehettünk.   Sok   asszonyt   ütöttek
agyon, mert odaszólt, hogy miért csi-
náljátok ezt.

En már reggel négykor a konyhában
voltam.   Vittem   a  húst.   Egyszer  oszt
kiütötték a fogamat a németek. Loptuk
a húst, oszt elkaptak, kihúzták az egész-
séges fogamat."

Összeállította: Paksi Éva
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AzEgészségÉvtizedének,,JohanBéla"
Nemzeti Prograipja értelmében úgy szük-
séges fejleszteni az egészségügyi és nép-
egészségügyi intézményrendszeri, hogy a
lakosság egészségi állapota a kívánt mér-
tékben jawljon.  Prioritást kap  az alapel-
1átás  fejlesztése,  az ott végzett preventív
munka elmélyítése és javítása. Az egész-
séd állapot javítása érdekében az elkövet-
kezendő   időszak   kiemelkedően   fontos
célja a leszakadó rétegeket, a romákat va-
lóban   elérő   és   megszólító   programok
fejlesztése   és   bevezetése.   Hangsúlyos
cél   a  halmozottan  hátrányos   helyzetű
lakossági  csoportok  egészségi  állapotá-
nak javítása,  valamint bevezetni  egyedi
egészségfejlesztő programokat a margi-
nalizálódott társadalmi csoportoknák.  A
romák nevesítése  azért  szükséges,  mert
velük szemben a legkülönbözőbb terüle-
teken    megnyilvánuló    diszkrimináció,
mint cigányokat érinti őket, és e diszkri-
mináció hatása a hátrányosságot tovább
növeli.  A  romák  átlagos  élettartama  a
teljes  népességnél  10  évvel  rövidebb,  s
mozgásszervi, szív és érrendszeri, emész-
tőszervi betegségcsoportokban arányuk a
többségi    társadalomhoz   képest    5-10-
szeres.
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Hiányszakma az egészségőr

Mahazánkbanazegészségőritevékeny-
ség hiányszakma.  Hiányzik olyan egész-
ségetbefolyásoló,csoportérdekeketrepre-
zentáló    egészségfejlesztő    tevékenység,
amely  felvilágosító  és  oktató  programok
segítségével  az  esélyegyenlőség  érdeké-
ben   interaktív   tevékenységet   valósítana
meg.   Valami   azonban   mégis   elkezdő-
dött. . .

Az Országos  Alapellátási  htézet szer-
vezésében, az Egészségügyi, Szociális és

:SaÉ;epsg:gMEpá]steédné:k%°#táBáey]:!;
Nemzeti  Prograipja keretében,  az  egész-
ségi    esélyegyenlőség    jegyében    roma
segéd-egészségőri  képző  programot  bo-
nyolítoftak   le   Hajdú-Bihar   megye   két
településén,  Konyáron  és  Derecskén.  A
képzők   és   szervezők   karöltve   a  helyi
kisebbségi  önkományzattal,  roma  civil
szervezetekkel,  pályázati  úton  hirdették
meg  a  tanfolyamon  való  részvétel  fel-
tételeit, így a nyolc általános iskolai vég-
zettséget,  kötelezettség  vállalását  a  tan-
folyamon való részvételre.

Afoglakozásokalkalmazkodtakahelyi
igényekhez,  illeszkedve  az  adott  terület
sajátos  egészségüg)ti helyzetéhez.  A har-
madik település, ahol 2003. júniusában az
egy  hónapos  képzést  megszervezték,  az
észak-borsodi  város,  Borsodnádasd  volt.
Borsodnádasd  lakosainak  a  száma  3700
fő, a roma származású állampolgárok ará-
nya  20%.  A képző  program  céljairól  és
jelentőségéről lapunkat dr. Benkő Gábor,
az   Országos   Alapellátási   lntézet   keleti
régiójának  q3orsod,  Heves,  Nógrád  me-
gye) képviselőj e tájékoztatta.

Benkő úr  1979-ben kapta meg orvosi
diplomáját Debrecenben,  majd  az  ózdi
városi kórház belgyógyászati osztályán
dolgozott.     1982-től    Borsodnádasdon
háziorvosként    tevékenykedik,     s     az
ÁNTSZ megbízásából szakfőorvosként
a vidéki  körzetek  szakmai  felügyeletét
átja el.

-Aromasegéd-egészségőrképzőprog-
ram mentora dr. Fülöp László, aki a keleti
régiónak a másik képviselője az Országos
Alapellátási   htézetnél.   A  roma  segéd-
egészségőr saját etnikumában sokkal élet-
szerűbben,   hatékonyabban  tudja  képvi-
sehi  az  egészségmegőrzés,  az egészség-
fejlesztés, a preventív életvitel, az optimá-
1is egészségkumira kialakításának feltétel-
rendszerét.  A képző progiam hámas te-
matika alapján épül fel. A résztvevőknek
mindenekelőtt   személyiségfejlesztő   tré-
ningen   kell   önmagukat   megismemiük.
Meg  kell  tanítani   részükre   a  kommu-
nikációt,   és  el  kell  juttari  közös  cso-
portmódszerek révén a konfliktuskezelés
igényes  megismeréséhez  és  megtanulá-
sához.  Másodsorban  olyan  biológiai  is-
meretekkel  kell  rendekezni,  amely  tar-
talmazza  az  emberi  test  felépítését,  bio-
1ógiai  és  élettani  sajátosságait.  Meg  kell
ismemi  a biológiai  kölcsönhatásokat,  az
egészségnevelés,   egészségkultúra  fontos
szempontjait,    és    az    elsősegélynyújtás
alapvető ismérvei is az oktatás szerves ré-
szei. Harmadsorban az általános járvány-
tan és immunitástan, majd fertőtlenítéstan
egyes   elemei   szintén   az   elsajátítandók
közé tartoznak, akárcsák a káros rovarok
és rágcsálók elleni védekezés ehéleti és
gyákorlati kérdései,  lépései ~ mondta dr.
Benkő Gábor.

Szakmai tervező munka

Az egészségügyi szakember véleménye
szerint  a  képző  progmm  am  alkalmas,
hogy  a romák közül  kiképezzenek  olya-
nokat,  akiket  a  kömyezetük  elfogad,  te-
kintélyükvan,sasajátközösségükbenna-
gyon sokat segíthetnek magukon is, de az
egészségügyidolgozóknakis.Mintmond-
ta, a 12 résztvevő nagyon komolyan vette
a képzést, becsületesen tanultak. A sikeres
vizsgát tevők 30.000 forint képzési támo-
gatásban részesültek és tanúsítványt kap-
tak a tanfolyam elméleti részének elvég-
zéséről.  Pozitív  hozadéka  a  képzésnek,
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hogy  a  tudás,  az  ismeretanyag  bővítése
mindenki  számára hasznos,  s  érdeklődés
indult meg iránta.

A képzést folytatni kell, össztársadalri
felelősségről van szó, mert valamit temi
kell   a  romákat  sújtó  problémák  ellen.
Már előrehaladott  az a  szakmai  teivező
munka, az Országos Alapellátási lntézet
közreműködésével, amely a segéd-egész-
ségőri képzés OKJ elismeréséhez, illetve
bevezetéséhez   szükséges.   Magyarorszá-
gon a roma kisebbség életesélyei rosszab-
bak   a   többségi   társadalom   tagjaihoz,
valamint  a  más,  hasonlóan  halmozottan
háti.ányos  helyzetű  csoportokhoz  képest.
Az   egészségi   esélyegyenlőség   elérése
hosszú    „érési"    folyamat    eredménye.
Ebben  kell  az  orvosi  alapellátásnak,  az
azt   reprezentáló   Országos   Alapellátási
lntézetnek,   az  ágazati   minisztériumok-
nak,  a roma civil  szeivezeteknek,  a  fel-
nőttoktatásnak is oroszlánrészt vállalni -
különös  tekintettel  az Európai  Uniós  el-
várásokra.

A   képző   progmm   országos   beveze-
tésének  legfőbb  nyertesei  mindenekelőtt
azok a romák, akik szakképzettséget nyer-
nek el,  ezzel  a munkaerőpiacra való  elő-
nyös   visszajutásuk   lesz  preferálva.   De
nyertes  az  etnikum,  amely  saját  soraiból
biztosíthatja önmaga egészségügyi felzár-
kózásának  személyi  feltételeit  is.  A  leg-
főbb  nyertes  az  a  többségi  társadalom,
amely  a  nemzeti  egészségügyi  prioritá-
sokat megéli, azokat élvezi, azok haszno-
sulásából  profitál.  A  legfőbb  feltétel  az,
hogy  legyen  olyan  kományzati  elszánt-
ság,   hogy   a   szakképzett   roma   segéd-

:kH:]gő(rÁkT*g)#:rgv?t#ieifyg
rendelkezve, az integratív érdekeket repre-
zentálva,  szakmunkásként  szocializálód-
janak!

Segítő kezet nyújtani

Póta Zsoltné és Lázár Csabáné öröm-
mel osztotta meg véleményét lapunk olva-
sóival, az egészségőri képzéssel és eutép-
zeléseikkel kapcsolatban.

A   közvetlen   hangvételű   beszélgetés
hosszúra   sikeredett,   így   volt   alkalmam
meggyőződni   arról,   hogy   lelkesedésük
mögött komoly szándékú tenni akarás hú-
zódik  meg,  hogy  új  ismereteiket  a  gya-
korlatban,  az  életben  embertársaik  meg-
segítésére használhassák fel. Az őszinte és
nyílt kommurikálás, amelyet részükről ta-
pasztaltam,  a segítő  munka  egyik  fontos
alapeleme  a  szakmai  ismeretek  mellett.
Pótáné  33   éves,  három  gyemek  édes-
myja, s jelenleg gyes-en van 2 éves kislá-
nyával,  korábban pedig varrónőként dol-
gozott az ózdi ruhagyárban. A 28 éves Lá-

Lázár Csabáné és Póta Zsoltné „Kell a segítő kéz"
Fotó: Jócsa Zoltán

zámé főállású anya, 3 gyemek édesanyja
és  mint  mondta, jól  esett  neki  otthonról
kimozdulni a tanfolyam idejére. Megerő-
sítették,   hogy   sokat   tanultak   és   fontos
ismeretekkel gazdagodott a tudásuk, ezért
is   szeretiié   a   tanfolyamot   elvégzett   12
borsodnádasdi  lakos,  ha  maj.d  munkavi-
szony keretében folytathamák ezt a fontos
felvilágosító munkát az emberek körében.

-Váradi Rudolf, a borsodnádasdi ki-
sebbségi  önkományzat  képviselője  ke-

;:::gé:ő::6slteiJkéifso:tearteo,tetsae#ái:as,Lehf:i
az  ezzel  kapcsolatos tennivalókat,  de  az
is   jól    eső    érzést   jelentett,    hogy   az
előadók partnerként kezeltek bennünket.
Ugy érzem, hogy olyan ismeretekre tet-
tem  szert,  melyeket  bámikor  haszno-
síthatok az  életben szülőként is,  de  má-
sok megsegítésére is. Nagyon lényeges a
segítő munkában a konfliktuskezelés, mi
ezt   is   elsajátítottuk   a   tanulmányaink
folyamán.

A pozitív irányú életvitelhez, gondolko-
dáshoz  belső  elhatározás  szükséges.  Ön-
magunknak is akami kell a változtatást az
egészségkultúra,   az  egészséges   életmód
területén,  mert így  tudunk jó példát mu-
tatiii a gyerekeinknek és a közvetlen lakó-
kömyezetünknek.

A  gyerekekre  is  hami  kell,  hiszen  ők
fogékonyabbak,  s játékos  fomában  kell
elbeszélgetni  velük  a tisztálkodás  fontos-
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ságáról,  az egészséges  élet  lényegéről.  A
szegénység  nem  zárhatj.a  ki  a  hiriéria
jelentőségét és fontosságát az életünkben.
A   roma   embereknek  egészségügyi-szo-
ciális  téren  kell  a  segítség,  de  ehhez  ré-
szünkről  is  olyan  hozzáállás  szükséges,
amely garantálja a közös  együttműködés
sikerét   -   összegezte   véleményét   Póta
Zsolmé.

-  A  legfőbb  probléma  a  tisztáHtodás,
mert nem valami jó szemmel nézik a gye-
rekeket  az  óvodában,  az  iskolában  és  az
orvosnál sem, ha nem megfelelően tisztál-
kodnak.  Nagy  hangsúlyt  kell  fektetni  a
felvilágosító munkára,  önkéntes  alapon  a
szűkebb  kömyezetünkben  már próbáljuk
hasznosan   alkalmazni   új   ismereteinket.
Beszélgetünk  az  emberekkel,  szeretnérk
őket  meggyőzni  az  egészséges  életmód
fontosságáról, így emberi kötelességből is
tesszük  ezt.  Segítő  kezet  kell  nyújtani  a
roma családoknak, hiszen sok közöttük a
munkanélküli.  Ez  a  helyzet  keseríti  meg
az  életüket,  ezért  munkahelyek  kellenek,
hogy   ne   küzdjenek   napi   megélhetési
gondokkal. Meg kell értetni a szülőkkel a
tanulás,   a   képzés  jelentőségét,   mert   a
fiatalok élete csak így állítható másik pá-
lyára. A tudás érték, a boldogulás és a fel-
világosodás esélyét jelenti -hangsúlyozta
Lázár Csabáné.

Józsa Zo]tán
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Ujságíróként már két évtizede koptatom a tollat, mégis
mindig   nagyon   meglepődöm,    ha   dohogásaim   valami
kedvező kimenethez vezemek.  Amikor ez év márciusában
az    Oktatási    Minisztérium    az    iskolai    diszkrimináció
leküzdése érdekében nagy csinnadrattával, több mint ötven
iskolába  megküldte,  Kc]/cír;.no   rai.b#   svédorszári  roma
írónő,  háromezer  példánybarb  exüa-sebességgel  kiadatott,
Ka/j.ca  című  könyvét,  fölöttébb  felmérgeltem  magam,  s
emek,  ahol  tehettem,  hangot  is  adtam.  „Taikon  Katicája
egészen kivételes módon - és a gyerekek számára teljesen
érthetően - meséli  el,  milyen érzés olyan embemek lenni,
aki más, mint a vele érintkezők" -jelentette ki, a máskülön-
ben üdvözlendő program  egyik jeles  gazdája.  Ezt olvasva
szisszentem   fel,   hisz   a   hazai   irodalomban   való   teljes
járatlanságról  tesz tanúbizonyságot, aki  „egészen kivételes
módon" méltatlanul megfeledkezik Ha/as7. Ma+jd - egykor
korszakhatárt is jelző - gyerekregényéről, Áz #/o/sÓ pcrcriban
című (megfilmesítést is  megért)  munkájáról.  Különben  is,
rég megérett már egy újabb kiadásra - tettem hozzá. Nos,
úgy  látszik,  nyitott  kapukat  döngettem,  más  is  hasonlóan
gondolkodhatott,  hiszen  a  Móra  Ferenc  Könyvkiadó  jó-
voltából, nemrég negyedik kiadásban, újból polcokra került
az apukájával és testvéreivel vidékről Budapestre költöző -
életfomát  és  ismerősöket  váltó - LŰAű/os Jra#. története.
Halasi   Mária  óriási   beleérző   képességgel   láttatja,   hogy
mennyi  megaláztatás  érte  és  éri  a  még  csak  az  általános
iskola negyedik osztályát járó, ám odahaza -az anya nélkül
maradt családban - zz összes háziasszonyi teendők ellátását
is több-kevesebb sikerrel ellátó kislány életét. Anélkül, hogy
a  történetet  végigmesélném:  a  kirekesztettségtől  a  befo-
gadásig  vezet  az  útja.  Belső  monológjai  révén  pontosan
tudhatjuk,  milyep értékes  lélek.  Túlcsordul a szeretettől,  és
mégis  bántják.  Ehezik a  szereteti.e,  és  mégsem  értik meg,
apró, de annál jobban fájó gonoszkodás az osztályrésze. A
kis olvasók azonban már akkor azonosulhatnak vele, amikor
a regénybeli külső kömyezet még szömyen, mostohán bánik
Katival. A gyerekek elégedetlenek tisztaságával, öltözetével,
hajviseletével,   s   sokszor   fiircsa   viselkedését   sem   értik.
Egyszer csak azonban - kiváló pedagógushoz sodorta az élet
- minden a helyére kerül,  repedezmek,  majd leomlanak az
előítélet vastag falai. Kati még más - a szeretetből szintén
kirekedő - elesett rokonlélek felemeléséhez is mozgósítani
tudja osztálytársait. Újból végigolvastam a regényt s most is
tisztelettel fejet hajtok a néhai szerző előtt. Azt ugyan nem
tudom,    hogy    mit   mondanak   egy    mai    gyereknek   a
házfelügyelő, a kisdobos, az úftörő, a különálló tollhegy és
más  efféle  fogalmak,  abban  azonban biztos vagyok,  hogy
változatlanul  lélekrengető  katarzisba,  a  másság  értékeinek
elfogadásába torkollik a történet. Egy mesekönyvnél mindig
komoly  szerepe  van az  illusztrációknak.  A  korábbi Re'ócr
Lász/o'-rajzokat most Zso/dos  ycm jóval  maibb munkáira
cserélte a kiadó, hogy ezzel is segítse a befogadás sikerét. A
svédhoni előítéletekkel küzdő Katica és hazai társa, Lakatos
Kati immár együtt munkálkodhat a közös és fölöttébb nemes
célon.    Mindez   azonban   nem   feledteti,   hogy   egyikük
szédületes  földrajzi,  másikuk óriási  történelmi  távolságban
van a mai magyar valóságtól. A hazai cigány szerzők (talán
csak  Lűkű/os  M€#jJAé#  ,Kis  táltos"  című  írását  kivéve)
egyelőre   adósák   a   cigány   főszereplőjű,   mai   közegben
játszódó  gyemeknovellákkal,  gyemekregényekkel.  Nem
ad  felmentést  az  sem,  hogy  magyar  kollegáik  sem  írtak
mostanában     olvasható     regényt     legkisebb     kortársaik
élethelyzeteiről.  Ha  adhatok  egy  tanácsot:  ezek  megírását
kellene  szerfölött  ösztönözni,  pályázatokkal  serkenteni,  az
oktatási és a művelődési tárcának.

qaikon  köriyve  nem  került  kereskedelmi fiorgal_omba,
Halasi Mária „Az uiolsó padban"  című műve, minden na-
gyobb könyvesboliban kaphaió.)

A  Masszi  Kiadó  gondozásában jelent  meg  Szjű.4'no'
Csűóa  „J4  c;.gá#);  z;/rcí mGgy... " című tanulmánykötete.  A

szerző  a magyar  cigányzenészek,  kiegyezés  előtti  külföld-
járásáról állította össze, több mint félezer oldalas munkáját.
A   korabeli   sajtódokumentumok   feltárására   vállalkozott.
Hogy  ez  mekkora  teljesímény?  A  magyar  helyszíneken
kívül    Londonban,    Párizsban,    Brüsszelben,    Berlinben,
Münchenben,  Amszterdamban,  Rotterdamban,  Varsóban,
Bmoban,     Prágában  és  Bécsben  kellett  hoszszú  heteket
eltölteni  a  különböző  hírlaptárakban,  s  a  vizsgált  korszak
valamennyi   elérhető   folyóiratát  végigböngés2ni   egy-egy
olyan  hírért,  hímorzsáért,  ami  Magyarországról  érkezett
cigányzenekarokról  szól.  Tűt  keresni  egy  szénakazalban!
Hihetetlen elszántság, akaraterő és szédületes kitartás szük-
ségeltetik hozzá. A kötethez kapcsolt Sajtótár kilenc nyelven
tartalmaz újságcikkeket zenészeink külhoni  fogadtatásáról,
sikereiről. Legkevesebb tehát ennyi nyelven kellett olvasni,
fordítani,  fordíttatni,  ími.  Széleskörű  levelezéssel  sikerült
tovább   bővíteni   az   anyagot:   Groningenből,   Drezdából,
Velencéből  és  Londonból  érkeztek az újabb és újabb érte-
sülések.   A   számtalan   sajtótemék   évfolyamaiból   végül
százhúsz olyan újság találtatott, amelyből meríteni  lehetett.
Lenyűgöző  mennyiségű   adat  gyű]t  össze.   Sanyarú   sors
azonban a forráskutatóé, hisz ezemyi tény sem bizonyíthatja
teljes   mértékben   az   igazát,   elég   némi   figyelmetlenség,
esetleg  egy  ma  még  kallódó  újság,  vagy  emlékimt  előke-
rülése,  s  egy  parányi  sor bebizonyíthatja,  hogy  tévedett a
következtetéssel.  Ezért  is  végtelenül  tisztességes  Szítiártó
kutatói magatartása, amikor legfontosabb - az elsőségre vo-
natkozó - megállapítása, Lo'czi. Jancsi. és zenekara kapcsán,
csak feltételes kijelentést tesz. ,A Nyugat-Európában való-
színűleg  elsőként  megjelent"  magyar  cigányegyüttesként
számol be róluk. Valljuk be, a legtöbben nem is hallottunk
Lócziról, pedig ezek szerint - ha nem is túl sikeres - mé-
giscsak korszakos jelentőségű volt a magyar cigányzenélés
történetében!  Az  1834-ben  Párizsban  vendégeskedő,  s  on-
nan éhezve, gyalogosan hazatérő zenekaron túl, az első nagy
kirajzás,  a  „hőskor"  több  főszereplője  -  Doóozy  Kű+o/y,
illetve a tánckarokkal tumézó  yaszft?r Sa'#dob HŰvi. Á4lJ.Áa'/y
és Sgűóo' Jo'zs€/társulata - is kevéssé ismeri, pedig SŰ+Aözy
FGrc#c cigányzenészeivel együtt már az 1848/49-es magyar
szabadságharc   előtt   tombolva   ünnepelték   őket   Európa
boldogabbik felén. A Haynau- és Bach-korszakban útra kelő
zenekarokat    már    különös,    kettős    rokonszenv    övezte:
nemcsak   a   cigány   virtuózokat,   hanem   a   szabadsághős
magyar  nernzet  képviselőit  is  tisztelték  bennük.  (Mint  a
feltárt   tudósításokból    kitetszik:    mindegyik    zenekamnk
hangsúlyozottan magyaros  öltözetben  állt a közönség elé.)
Kálózdy   Jancsiék   a   német   országokban,   Hollandiában,
Franciaországban  és  Angliában,  a  győri  Farkas  Miskáék
Varsóban,   Bécsben,   Prágában   öregbítették   hímevünket.
Részletesen    taglalja   még   a   könyv   S4/amo#    /áHos,
Pongrácz György, Patikárus Ferkó, ifi. Sárköú Ferenc, ifi.

#gsKJ";';::,,.Bb"#ja#mffj,ai?":eí#::ft?cÉe;áeakegoé:
fontos  megállapítást  hozott  a  kutatás  a  hangszerek  vonat-
kozásában is. Az egykorú lejegyzések szerint a rézfúvósok-
kal  felálló  cigányzenekar még  ugyanolyan jellemző  volt  a
19. század közepén, mint a ma megszokott vonós-klarinétos-
cimbalmos    összeállítású.    Dobozy   Károly   együttesében
például - időnként hosszú és káprázatos szólókkal tündöklő
-  dobos  is  működött.  Néhány  létszám  is  megdöbbentő.
Balázs    Kálmán    együttese    például    tizenkilenc    cigány-
zenészből állt. A kötet különféle mellékletekkel: név-, hang-
szer-  és  helymutatóval,  valamint  egy negyvenoldalas  kép-
melléklet és gazdag jegyzetanyaggal segíti az eligazodást.

Ha  van  igazi  hé2agpótló  munka,  akkor  ez  az.  0lyan
területen  mutat  fel  kiemelkedő  eredményt,  amelyre  eddig
nem vezettek még kutatói  lábnyomok.  Fontos  kézikönyve
lehet tehát a korszak és a cigányzene kedvelőinek.

(A  könyv  a  jeleniősebb  könyvesboltokban  és  könyv-
tárakban is hozzáf iérhető).

- Hegedűs Sándor -
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Péli emlékszoba
Fontos,  különösen  e  művészet  és  a

társadalom világát foglalkoztató, érdek-
lődő és az eseményeket nyomonkövető
infomációkról  tudósított  az  augusztus
15.€i  Cigány  Félóra  adásában  Varga
llona  szerkesztő  riporter.  Amíg  Rácz
Gyöngyit,   az  Eötvös   Társaság   egyik
vezetőjének  méltatását  hallgattam  PéH
Tamás   festőművés2ről,   aki   maga   is
alapító tag].a volt, s mi'g élt az ehökség-
ben  tevékenykedett,    azon  gondolkod-
tam, vajon mit szólna most mindehhez, a
neki   és   róla   szóló   ünnepséghez,    a
munkásságából  nyílt,  s  oly régen szor-
galmazott emlékszobához a képíró mes-
ter, ahogyan ő jellemezte magát.

Művészet szeretők, mecénások, bará-
tok, Péli rajongók sokat áldoztak azért,

hogy végre a Kossuth klubban megnyíl-
hatott   a   Péli-emlékszoba   a   művész
egész  munkásságát  ismer[etve  és  mél-
tatva. Augusztus 7-én Emléknapot szen-
teltek Pélinek,  aki egész életében arról
álmodott,    hogy    összegytú.ti    a    leg-
tehetségesebb  roma  és  nem  roma  fia-
talokat,   akik   érdeklődnek   a  festészet
világa iránt és tanítja őket. Ha ő ezt már
nem  is  tudta  megvalósítani,  a  nyom-
dokaiba lépett kortárs-tanítvány Szent-
andrássy   lstván   végzi   nagy  elköte-
lezettséggel, a most is működő kurzusán
a Kossuth-klubban, Pesten. Rácz Gyön-
gyi   mellett   két   alkotó   nevét   ki   kell
emehi,  akik  a  legtöbbet  tették  a  Péli-
emlékszoba  megszületéséért.  Ők:  Lu-
gossy Győző és Kerékgyárió lstván.

2003.  augusztus „LUNGO  DROM"

A  másik  fontos  esemény:  augusztus
15.-én   adták   át   ünnepélyes   keretek
között   a   Magyarorszári   Cigányokért
Közalapítvány  Közéleti-díjait.  Ezzel  a
kitüntetéssel  ismerték  el  Fátyo]  Tiva-
dar   zeneszerző,   több   mint   30   éves
szerzői  munkásságát.  Hason]ó  elisme-
résben  részesült  Farkas  Kálmán,  la-
punk Íőmunkatársa is. A díjakat Teleki
Lász]ó romaügyi  államtitkár és Varga
József,  a Kuatórium  ehöke nyújtotta
át.    Varga   llona   a   két   kitüntetéssel
inteúúban emlékezett meg, s méltatta a
közéletben  végzett  zeneszerző,   illetve
írói-új. ságíró munkásságát.

F.K.
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„..varázshlos színek segíts.ég.ével szép
képeketfestettünk."

•:  '.<,.,/ _  / `  . / <-.// /,

Énisazonszerencsésgyerekekközétartozom,akirésztveheteftaLmgo
Drom  „Oktatási  és  Továbbképzési  Központ"  Alapítványának  szolnoki  ol-
vasótáborában. Izgatottan vártuk augusztus 9-ét (szombatot) a tábor kezdetét.
Az   első   nap   többnyire  berendezkedéssel   és   ismerkedéssel   telt.   Vasámap
vendégünkvoltHegedűsSándorirodalmár,akiérdekestörténeteivelacigány
írókvilágábakalauzoltelminket.VargaIlonaaCigányFélóraszerkesztőjea
rádióról   mesélt.   Hétfőn  kézműves   foglalkozáson  vettünk  részt.   Mindenki•                I1__J1__-.=_1,    -iauiuL`|L     lll-L,`,LL.     L^`,.^`,^.     .._______

nagyon  élvezte  a játékfigua készítésétr Személyesen megismerkedheftünk  a
híresFerenczy-NoémidíjasSzécsiMagdaképzőművésszel.Várázslatosszínek
segítségével szép képeket festettünk.  Kökény Kálmán bűrmegelőzési főelő-
adó a közlekedésről és a drogfogyasztás megelőzésével kapcsolatban látoft el
minket hasznos tanácsokkal.

Kedd délelőft a „88"2  Öcsije  látogatoft el hozzánk.  Sokat nevettünk
együtt.Nagyonnyitoftszemélyiség,örülök,hogynemcsakaTvképemyőnke-
resztülfigyelhettemmindemapjait.KozákPistabácsiénekelnitanítoftminket.
Volt szerencsénk megtekinteni Lakatos Menyhért „Átok és szerelem" című
játékfilmjét.

Hegedűssándor,acig_Ínyműv~é.SZ?tek:i,#,§T_a_^±.!.U.%.ftne'öí:e-:;űrii;;,-iiarga-iioúa,acigányFélSia.szerkeszföje

a mősoráról beszélgetett velünk.

Ijszifújó verseny...

16

Kisvasúttal utazlunk a Szialaüka völgyébe ....

„LUNGO  DROM"
2003.  augusztus



•,,{,,/(,,,   Á,(,,
Szerdán  nagy  nap  váTt  ránk.   Utunk  Egerbe  és   a   Szalajka-völgybe

vezetett. Az egi vár mellett Eva néni vezetésével a képtárba mentünk. Hihe-
tetlenül gyönyörű képek sorakoztak a falon. Nekem legjobban a velencei részlet
tetszett. Me8néztük a hősök temét, majd lementünk a kazamatákba, ahol nagy
örömünkre hűvös  volt,  mert nem  bírtuk a hőséget.  Említésre  méltó talán  az
egyik felejthetetlen élményem a S2alajka-völgy. Kristálytisztán csillogó patak,
zöld mező hatalmas fákkal, mintha azt akarták volna sugallni, hogy ők a völgy
lmi.

Másnap csoportos foglalkozáson vettünk részt.  Délután vidám dalokat
énekeltünk és táncoltunk.  Ebben a táborban sokat tanultunk a cigány hagyo-
mányokról, szokásokról.

bengzsá::eFe:eT.EILF|g:Tjsnzeöynéeb,ei?|emtiegtaöÉ:öE=áenzn:t,csiqáala|teoáöíbTeétn#Í:
dozott, hogy itt lehettünk.

Farkas Veronika táborlakó

Horváíh Jancsi volt a tábor legjobb Júlíá:ja`
Az egyik vetélkedőn az volt a fehdat,

hogy adjűk elö a Rómeó és Júlia
erkélyjelenetét a XXI. száz;adra levetítve.

A tábort a Magyarországi Nemzeti és Etnikai
KisebbségeőárktoFázáan`;zí::á:y|,=pS:?zl::Ejisá%'Kisebbségi

ésaNemEzue::fiktuTteukrráíscíó:öÍ#e#Tássü:,teétrsuz:,:otifLogatú.

?t=

l+JFff.J- , -

Vendégünk volt Dr. öcsi a „BB"2-böl...

Kozák Pista bácsi énekelt, gitározott,
mi pedig a cigánytáncal próbálkoztunk ....

...de a di,scotáncban inkább ottl.on voltunk.
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HANEM 0lvILIZÁLNl„."

- Azt gondolom  Szécsi Magdát nem
kell  bemutami,   ismerik  a  könyvein  a
grafikáin keresztül.  Aki mégsem ismer-
né,   az   sajnálhatja,   hogy   hiányos   az
alapvető irodalmi - képzőművészeti mű-
veltsége,    mert    olyan    különleges    él-
ményről  marad  le,  ami  semmi  máshoz
nem hasonlítiiató. Szécsi Magda nagyon
ritkán  szólal  meg,  nehezen  ad  inteijút,
szinte  lehetetlen  elémi:  a  telefont  nem,
vagy csák elvétve veszi fel, gyakran van
úton,  gyakran  visszautasít  felkéréseket
interiúra, kiállításokra, és egyre ritkábban
lári roma rendezvényeken. Nekem úgy
tűnik  kizárólag  SMS-en  érintkezik  az
emberekkel évek óta. Miért?

- Ermél  fontosabb  kérdésekre  szeret-
nék válaszohi.

-Az ünnepi könyvhétre jelent meg a
szolnoki  Oktatási  és   Továbbképzési
Központ   Alapítvány    gondozásában
13. kötete. Egy verses kötet, aminek a
címe „Szívednek feszülve''. A kötet kí-
vül-belül    csodálatos.    Engem    meg-

áeéTydeí.teőns:Íe*g:ftő:zi3:3sftéeg,:'szenve
- Ismerősöktől, pályatársaktól pozitív

visszajelzéseket kaptam.  Szépen beszélt
a  köteti-ől  például  a  József Attila-díjas
Furmann  lmre,  több  roma művész  is,
de sorolhamám Ferge Zsuzsa professzor
asszonytól  egészen  a tiszabuai  cigány-
emberekig bezárólag azokat, akiket meg-
érintettek a verseim, a kötet szépsége, ki-
vitelezése.   Örömteli   perceket   szerzett
Hegedűs Sándor írása is, ami itt jelent
meg a Lungo Drom újság hasábjain. Kö-
szönöm mindenkinek, aki ért vagy érteni
akar,  és  köszönöm  azt  a  sok-sok  üze-
netet, amiben boldogságot kívánnak ne-
kem.

-  Mikor  jelenik  meg  a  következő
verses kötete?

-  Nem  tudom.  Tálán  ha  újra  meg-
csókol a múzsám, de nem úgy tűnik. . .

-Ki az Ön múzsája?
-  Neve  benne  van  a  kötetben,  csak

össze   kell   olvasni   az   egyik   versem
kezdőbetűit.  Nem  titok.  A  szerelemben
nem szeretem a titkokat az álságosságot,
csák ha írok, de akkor sem viszem túlzás-
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ba, csak ha egy figura ábrázolása megkö-
veteli a regényben, a mesében.

-M a szereLem?
- Nem  tudom  másoknak  mi,  nekem

valami képszerű erotikus, lelki, szellemi
átélés. . .

-Nem értem. . .
-Valami  olyasmi  ez,  hogy  .. .becsu-

kom  a  szemem...  és  „vakon"  is  átjut-
hatok egy kegyetlenül tűzforró, átalakító,
jobbátevő   alagúton,   pedig   egyhelyben

állok.  Miközben  tudatában  vagyok  an-
nak, hogy ez a bizonyos, példaszerű ala-
gút én vagyok. Az én érzéseimből épül,
lélegzik, vagy omlik össze, amiből vagy
ép  lélekkel kerülök ki,  vagy nem!  Még
nem tudom, hogy a valóságban mi vár az
alagút végén, és, hogy kijutok-e, vagy ki
akarok-e jutni  belőle.. .  Félek.  De  aka-
rom is ezt a szerelmet amit érzek. Min-
deneseti.e,  haladok...  Mozdulatlanul.  A
szerelem úgy él bennem, mint egy életi.e
szóló, halálos játék. Ahol nincs más, csak
én meg ő, és csakis kizárólag mi lehetünk
egymás lehetőségei !

-Van hobbija?

- Szeretek sakkozni, de csak magam-
mal.   Szeretem  nézni  a  lovakat  Zsám-
békon  vagy  Szentendrén,  vagy  bárhol,
ahol erre lehetőség van. A világból szinte
minden   érdekel.   Legjobban   talán   az
óindkultúra köt le, ha van rá időm. Ennek
a kultúránák jellemző sajátossága,  hogy
nagyot  alkot mindabban,  ami  lelki  élet:
irodalomban, vallásban, filozófiában. De
hát   ezt  mindenki   tudja,   szerintem   ne
ragozzuk.

- Rosszkedvű?
- Mitől  leme jókedvem?  Másodper-

cenként megölnek  embereket  a  földön,
gyerekeket,  nőket  erőszakolnak  meg. . .
Emberek  turkálnak a  kukákban,  és  va-
lahol valakik milliárdokat zsebelnek be.
Tudom, ez az élet.  Valakinek földbevájt
lyuk j.ut, valakinek meg tengerparti kas-
tély.  Jézus  azt  mondta,  mindig  lesznek
szegények.   Hiszek  neki!   De  azt  nem
mondta, hogy ebbe bele is kell nyugodni,
és nem változtathatunk rajta.

-  Ön  sikeres,  elismert  támogatott
művész.

- Őrülök, hogy így gondolja, de tudnia
kell, hogy sorban dobják vissza a pályá-
zataimat, és, hogy a könyveimben jelzett
támogatók   zömében   nem   teljesítettek,
csak  a  kiadóm  bizalmán,   hitén  múlt,
hogy   feltüntette   őket  a  könyveimben.
Például 2001-ben az AB OVO-nál meg-
jelent  legjobb  könyvem  a  „Töredéklét"
nem   kapott   támogatást   a   Kisebbségi
Közalapítványtól, arra hivatkozva, hogy
nem  cigányokról  írtam.  Nevük  méris
szerepel  a  kötetben  támogatóként.  Ha
fércművet nyújtok be, de mert cigányok-
ról szól, kaptam volna támogatást. Minek
nevezzem  én  ezt?  És  azt  minek,  hogy
véleményem   szerint   hozzá   nem   értő
emberek döntik el, hogy méltó vagyok-e
a támogatásra,  a könyveim megjelente-
tésére. Az igaz, hogy én személy szerint
nem pályázom, de az én műveim kiadá-
sára,   bemutatására   pályáznak   kiadók,
ezeóüL]eie,*é'ritánseúmatákbá|yázatokat?

-Mert nem az én dolgom kémi! A hi-
vatalok, alapítványok dolga leme kérés
nélkül adni, de buta adatlapok, kapcsola-
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tok  keresésével  aláznának  meg  engem,
ha hagynám!  De nem hagyom!  Tisztel-
jenek  meg  ők,  kéijenek  ők  tőlem,  ha
minőséget akamak. Sok kiváló roma mű-
vész    megérdemelné    kérés,    koldulás,
szhjátszás,  hűségeskü  nélkül  az  állaini
felkéréseket, az állami ösztöndíjakat,  de
ezeket   soha   sem   mi   kapjuk!    Se   az
államtól, se a roma hivataloktól, szerve-
zetektől.

- A Komiány roma szakembereket
nevezett ki a minisztériumokba. . .

- Ez helyes, már éppen ideje volt!  De
arról  egyáltalán  nem  vagyok  meggyő-
ződve, hogy mriden egyes kinevezett ci-
gányember valóban  szakértő-e,  és hogy
az őt megíllető helyen van-e. Am, rend-
kívül   felkészült   tanácsadókkal,   háttér
emberekkeltúlélhetikanapokatnagyobb
boti.épy nélkül.

-Ont nem kérték fel tanácsadónak?
-Éníróvagyok.Éncigányvagyok.Én

„se   rokona  se   ismerőse   nem   vagyok
senkinek. . ." És nem is akarok az lemi!
És amúgy is!  Miért kémék ki a vélemé-
nyemet  bámiről  is?  800  ezer  cigány
véleményét sem kérték ki, mert minek? !
Nekünk ,jó"  bárki -  8  általánossal  is,

X3gá:yi%,Ée::;lóe,#efoanrdooihátjááma
vonultak  a  Kossuth  téne  tüntetni.  És
innentől  szabad  a  vásár!   És  így  lesz
mindig,  amíg  a  cigányok  engedik,  és
nem érzik-értik meg saját erejüket, a kéz
a kézben való, tömeges kiállás,  változ-
tatiii képes csodáját, akár vezetők nélkül
is.

-  Rossz  véleménnyel  van  a  roma
vezetőkről?

- Van egy-két okos cigánypolitikus, de
az  okosságukkal  nem  émek el  semmit,
ha  a  cigányok  buták  és  módszeresen
primiti'vségben hagyottak, épp úgy, mint
a nem cigányok és mint a történelem. Ez
nem csak oktatáspolitikai kérdés - látva a
diplomás    szellemi,    leHd    analfabéták
hosszú  sorát  -  épp  úgy  nem,  mint  a
tisztesség.  Kár  a  mellüket  veri  egyes
roma  politikusoknak,  hogy  no  lám  ők
milyen   tisztességesek!    A   tisztességes
ember eleve nem veri a mellét és  nem
fiivalkodik fel, mert erkölcsi tisztaságról
ma is csak az beszélhet, akinek nem volt
lehetősége  bűnbeesni!  Aztán  itt  van  a
gyengeség.  A  romavezetők  gyengesége
ott is meglátszik, hogy mi cigányok, még
ma  is  csak  lakosok  vagyunk,  de  nem
nép!  Hogy mi cigányok ma sem a saját
történehünket  éljük,   hanem  másokét
próbáljuk  túlélni...   Itt  minden  előfor-
dumat  M,edgyessy jószándéka  ellenére
is, aki szerintem maximálisan közelít és
engedékenyen közelít a cigányokhoz. De
nem  volt  még  komány  Magyarorszá-

gon,   aki   ne   tudott   voha   felmutatiii
valamit, amit a romákért tett. Legfeljebb
mi  romák  ezt  nem  vettük  észre,  mert
azzal  voltunk  elfoglalva,  hogy  néztük
ahogy egyik cigány víz alá nyomja a má-
sikcigányt,mertannakvalamíveljobban

greátszsi%mál:Ü.:gááikán.yg#t,SEZsh:|:
árulhatja  a másikat,  a fajtája belit:  pén-
zért, hatalomért, öngyűlöletből ! De kinek
az  érdeke,  hogy  sakálokká  legDn[ink  és
felfaljuk egymást? ! Istenem ! Mi elfog).uk
pusztitani magunkat!  És akkor már nem
is  lesz kiért megváltoztatiii a kisebbségi
és a választójogi törvényt. . .

-   Be[erázkódtam   abba,   ahogy   a

jövőt ecsetelte. . .
- A lehetséges jövőt.

bo-da4nnnnyáá`sÉüÍ;e#tbbázmoeátö::Seznág=
ehöki pozícióért folyó harc.  Ön  mint
gondol erről?

- Azon túl, hogy minden idegszálam-
mal éreztem, hogy így lesz, és2revettem
- mint minden gondolkodni képes ember
- hogy ha az egyén nem akar önmagáról
valamit  tudni,  tudomásul  venni,  akkor
mindig elkezd másoknál rombolni,  ahe-
lyett, hogy önmagát építené fel, a saját és
egy igen csak rászoniló népcsoport érde-
kében.   Az  öntisztulási  folyamat  rend-
kívül  fontos!  Nagy  belső  szabadságot,
tisztánlátást,  bátorságot és  türelmet igé-
nyel,  a  személy,  a  közösség,  és  a  kor-
mány részéről is. Ez utóbbinak egyetlen
dolga van OCŐ ügyben, hogy ne szóljon
bele a történésekbe.

- És  ilyen  helyzetben  mi  a  dolga  a
cigányoknak, ha nem politikusok?

-  Azt   gondolom,   hogy   szólaljanak

::k3ariobkt:io#=áágziigátábLa
nem   meq.ük...   Merészségünk   a   hall-
gatásig jut el! De a hallgatás még mindig
tisztességesebb,   mint   mások   áltatása,
tudatos félrevezetése. A romavezetők pe-
digvizsgálj.ákmegsajátlelkiismeretüket,
saját rátemettségüket,  majd a céljaikat,

ífirú±=Laöncá:?u*:,eLéáh;tkm±
kásabb   autót,   luxusnyaralót  vegyenek.
Remélheti.ük-e, hogy ezt már megtették a
választások   előtt,   és   így  már  csák   a
munkára kell koncentrálniuk?  Remény-
kedjünk!

- Egy televízió  műsorban  elhang-
zott,  hogy  a  cigányok  egészségügyí

:::gz::gü;oínstí3tís:tíkmá:.gsanr3::Zíf:
is?

- Persze, hogy rontjuk, de nem azért,
mert  ez nekünk cigányoknák  az életcé-
lunk!  A minap  láttam,  hallottam  a TV-
ben  egy  rendkívül  jól  táplált,  Kalifor-

2003.  augusztus I.UNGO  DROM"

niában  lebamult  embertől,  hogy  „a  ci-
gányok  sündisznót,  dögöt  meg  ilyesmi
szart    es2nek..."    A    cigány    szószóló
valahoman kukutyinból bocsánatkérően
vállatvont  és  nem  szólt  egy  szót  sem!
Dühös lettem, hogy ilyen cigányveze-
tőcskét    választottak    riport    alanyul,
csak    azért,    hogy    megalázhassanak
bemünket.

-Önmitválaszoltvolnaahelyében?
- Biztosan nem vontam volna vállat,

hanem  érthető,  szép  magyarsággal  el-
mondtam volna,  hogy ha  lenne biztos
és  elegendő  megélhetési  fonása  min-
den roma családnak, akkor nem ronta-
nánk  a  magyar  egészségügyi  statisz-
tikát, mert mi is tudományosan ügyel-
nénk  arra,  hogy  egészségesen  táplál-
kozzunk...

- Ha most itt ülne Ön előtt az összes
magyarországi  roma  politikus,  mirő]
beszélne nekik?

- Nem sokan ülhetnének elém, ha azt
nézzük, hogy szerintem ki számít - az én
értékrendem   szerint   -   cigány   poli-
tikusnak. De bizonyára leme mit mon-
danom.  Például,  hogy  az  erőszak  ide-
gen   tőlünk.    Ne    tanítsanak   ölni    se
szóval,  se  gondolattal,  mert  a  cigány-
ember   eredendően   szívélyes   és   sze-
retetteli,  még akkor is,  ha nagyhangon
műveli    ezeket.    Elmondanám,    hogy
minden  politikus  visszahívható  és  el-
lenőrizhető.  Hogy  minden  ember  sze-
retné    fontosnak    érezni    magát,    mi
cigányok is. Ez könnyen elérhető leme,
ha kikémék a véleményünket  legalább
akkor,  ha  a mi  életünkről  van  szó.  De
erről  nem  csak ők,  a romavezetők  fe-
ledkeznek meg, hanem a kományok is.
Elmondanám azt is, hogy nem lejáratni,
kinyími    kell    a    roma    politikát    és
politikust, hanem civilizálni. Erre pedig
csak az képes, az a roma politikus, aki
el   tudja   émi   tehetségével,   hitelessé-
gével,  tudásával,  tisztaságával  a  köz-
megegyezést, és nem enged teret a ká-
osznak,   amiből   ma  sokan  megélnek.
Elmondanám,  hogy  véleményem  sze-
rint    800   ezer   cigányból    700    ezer
cigány   éhezik   és   retteg!    Retteg   a
holnaptól,    a   létbizonytalanságtól,    a
téltől, az éhezéstől, a kilakoltatástól, a
gettósítástól,    az   előítéletes   pedagó-
gusoktól,  orvostól,  hivatalos  szervek-
től, retteg a felelőtlen cigány politiku-

:á#:ilés:3|Teigei::.mknedftenetáláeT.eg:ge2
is az ő felelősségük, nem csak az, hogy
meglegyen minden haverjuknak a par-
lamenti belépő !

- Van kedvenc politikusa?
- Van.

D. Faragó Enya

19



ftgKáanmyl#akusfffiaáza
±Éiíi:i=i:É==-====
-  Az  én  életemben  a  hit  nagyon

nagy  változást  hozott.   Ismertem  én
azelőtt  is  lstent,  de  nem  vettem  ko-
molyan,  nem  tudtam  az  életét,  nem
tudtam, hogy miért halt meg értem -
meséli Ádám János,  aki  a   szendrő-
ládi    cigány    gyülekezettel    érkezett
Budapestre.  -  Azelőtt  goromba  vol-
tam,  nem  törődtem  úgy  a  családdal,

mint  most.  Rómában  is  jártunk,  ott
ahol   a   pápa   Szentmisét   adott.   Ott
valami  csodálatos  dolog  történt.  Ott
éreztük meg, hogy az lsten nagyon jó,
szeret bemünket is, cigányokat. Tehát
úgy    kell    elfogadnunk    magunkat,
amilyenek vagyunk, ahogy ő teremtett
bemünket.

Idén  májusban  katolikus  cigányok

országos találkozóját rendezték meg
a   Gyömrői   úti   Országos   Cigány
lnforinációs   és   Művelődési   Köz-

pontban.
A talákozót a Magyar Püspöki Kar

szervezte, melyen körülbelül ötszáz fő
vett  részt.   Hazánk  minden  részéből
érkeztek  cigányok,  hogy  metismer-
kedjenek egymással, a gyülekezeti élet
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örömeivel  és  gondjaival.   Ez  az  al-
kalom jó lehetőséget adott am, hogy
együtt imádkozzanak, közösen dicső-
ítsék az Urat a cigány zene elemeinek
felhasználásával. A szendrőládi gyüle-
kezet  a  Tékozló  fiú  c.  evangéliuri
példázatot   színpadi  jelenetként   dol-
gozta fel.

Erre  a találkozóra  a  Cigánypaszto-
rációs  Világkongresszus j.úliusi  meg-
rendezése előtt került sor. Az egyház-
atyák itt tájékoztatták cigány híveiket
arról, hogy milyen munkát folytatnak
a cigányok egyházba való integrálása
érdekében.

A cigányok vallásossága mindenhol
az adott ország vallásához kötődött, és
kötődik  ma  is.    De  ez  a  vallásosság
többnyire külsőségekben mutatkozott
meg,  úgymint  keresztelés,   vagy  te-
metés.

Ennek  ellenére  évszázadokon  ke-
resztül  az  egyházak  látókörén  kívül
esett  a  társadalom  peremére  szorult
népcsoport  hitéletének  feltámasztása.
Történelmi     egyházaink     képviselői
nem  tekintették  missziós   feladatuk-
nak,   hogy   a   nyomorúságos   körül-
mények között élő embertársaikon se-

gítsenek, hogy valódi keresztény hitre
vezessék őket.

Pedig  a  hit  hallásból  van,  a  hallás

pedig lsten igéjéből - állítja  a  Szent-
írás.

A Római Katolikus  Egyház csak a
11.  Vatikáni  Zsinat  idején,   1967-ben
fogalmazta  meg  első  ízben  az  úton
lévők,    nomád    népek    pasztorációs

programját. De az Egyház még ekkor
sem tudott igaz  szívvel  a romák felé
fordulni.

Ellenben  a  múlt  század  hetvenes
éveinek elején sok, akkor még szektá-
nak  minősített  keresztény   közösség
teljesített térítő szolgálatot a cigányok
körében.   Munkájuk   eredményekép-
pen  sorra  alakultak  az  ország külön-
böző  részein  cigány  gyülekezetek.  A
megtérésük után életmódjukban olyan
óriási változások következtek be, ame-
lyek azelőtt elképzelhetetlenek voltak.
A  gyors  szellemi  fejlődés  egyben  a
felemelkedés lehetőségét kínálta.   En-
nek következtében  egy  ininőségében
egészen  más  életfoma  kialakítására

törekedtek  a  cigány  családok,   nem
kevés sikerrel.

Ma már nem csak a különböző ke-
resztény    felekezetek,    úgy   mint   a
Pünkösdi  Egyház,  Jehova  Tanúi,  Hit
Gyülekezete,  és  más  szabad  keresz-
tény  egyházak,  stb.  vezetői  és  tagjai
tartják  személyes   felelősségüknek  a
cigány  rissziót,  hanem  a  történelri
egyházak  is  igyekeznek  kivenri  ré-
szüket  a  munkából  világméretű  lép-
tékkel.

Idén júliusban  immáron  ötödik  vi-
lágkongresszusát tartotta a Vándorlók
és Útonlévők Pápai Tanácsa. A kong-
ress2ms   helyszínéül   Magyarországot
választották,  így  elismerve  azt  az  ál-
dozatos  munkát,  amelyet  a  magyar
Katolikus Egyházak fejtenek ki a ro-
mák pasztorációjának területén.

A tanácskozásra százhetven ország-

Eoú::káe#zes:a#fté:lőá:dói:zifta:
földrés2ről  is.    Közöttük  számos  ci-

gány lelkész, teológus vett részt az egy
hétig   tartó   konferencián.   Az   indiai
cigányokat    Mathias  Bhuriya  atya
képviselte.   Bhuriya   atya   elmondta,
hogy lndiában körülbelül nyolcrillió
cigány   él,   egy   részük   még   ma   is
vándorló életet folytat.

- Amikor megérkeztem Magyaror-
szágra,  és  láttam  a  cigány  fiúkat  és
lányokat  táncolni,  úgy  éreztem  ma-
gam, rintha otthon lennék.   Amyira
megragadott,  hogy  elterveztem,  visz-
szatérek ide, és írok egy könyvet róluk
angol   és   hindi   nyelven.   Szeremém
megtudni, hogy mennyit őriztek meg
az  euópai  cigányok  az  indiai  cigá-
nyok kultúrájából - mondta  az  atya,
aki egyébként antiopológiát és emog-
ráfiát is végzett.

Az előadások témája az egyház és a
cigányok,   a  közösségi   lelkiség   felé
vezető utak lehetőségeit vizsgálta.

- Nagyon meglepő volt számomra-
mondta   Majnek   Antal   munkácsi
püspök,   -   a   hasonlóság   a   problé-
mákban  és  az  örömökben.  A  beszá-
molók   alapján   úgy   látom,   hogy   a
cigányok nrindenhol a világon,  Indiá-
tól  Magyarországon  át,  az  Egyesült
Államokigőrzikaszokásaikat,hagyo-
mányaikat.  A  lelkipásztorok,  kateké-
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ták (vallástanárok), akik már több éve
foglalkoznak velük, a cigány közössé-

gekben felfedezik azokat a pozitív jel-
lemzőket,  amelyek  a  saját  közössé-

geikből  már  hiányoznak.   Például   a
gyerekek szeretete, a szülők tisztelete,
a  családok nagysága,  erőssége,  a  ro-
konokkal való kapcsolat,  szolidaritás.
Ésazis,hogymilyennagyjelenőséget
tulajdoiiítanak  az  ünnepeknek,  hogy
ipennyire    készühek    az    ünnepre.
Eppen ezért a liturgiában is, ők   más-
képpen szeretnének ünnepehi.

Minden    előadó    az    inkulturációt
említette,  azt, hogy igazából ne akar-

juk őket felemelni, hanem mi legyünk
azok, akik tanulunk tőlük, s mi emel-
jük  be  az  ő  kultúrájukat  az  egyház
kultúrájába.

A világkongresszuson politikai j ogi
és   oktatási   problémákkal   is   foglal-
koztak.   Megfogalmazták  az  egyház
jelentős szerepét a nevelés területén, a
jogariak védelmét  a vándorlás  és  az
integráció  folyamatában,  valamint  a
tömegtájékoztatási  eszközök  felelős-
ségét a szolidaritás és tolerancia kultú-
rájának     kialakításában     a     cigány
népességgel szemben.

Az   evangélium,   az   örömhír   hir-
detése, mely életre kelti, feltámasztja a
hitet, amely elvezet a szentségekhez, a
katolikus közösségbe való beilleszke-
déshez,  a  közösség  misztériumához.
Mridenkinek,   aki   a  cigányok  lelki-
pásztorkodásával foglalkozik, arra kell
törekednie,  hogy  minél  több  cigány
legyen közülük hitoktató, lelkipásztor,
vagy szerzetes.

A   kongresszus   különös   figyelmet
fordított  arra,  hogy  lehetőleg  cigány
nyelvű   legyen   a   liturgia   ott,   ahol
cigány  anyanyelvű  közösségek  van-
nak.

Országos  katolikus  cigány  találko-
zót  ősszel  ismételten  összehív  a  Ma-

gyar Katolikus  Püspöki  Kar.    Akkor
számolnak be  a kongress2"son jóvá-
hagyott döntésekről, és ismertetik azt a
felhívást,   melyet   a   világ   közhatal-
mainak  képviselőihez  ritéztek,  hogy
tartsák  tiszteletben  és  védjék  meg  a
cigány nép jogait.

Kalla Éva
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„A cigányok fogadtak
el leghamarabb bennünket"
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- Kislányként jöttem el Kínából, alig is
emlékszem valamire, én is felnőttként ta-
nultam  meg  mindent  Kínáról  -  nyugtat
meg Beibei  és  így  folytatja.  ~ Tajpejpen
születtem, mint apám, anyám, nagyapám
meg minden rokonom. Nem tudom pon-
tosan  miért  vágtak  neki  a  szüleim  a  vi-
lágnák,  de  gondolom  a  tanítók  ott  sem
gazdagok.   Németországban   éltünk,   ott
végeztem el az iskoláimat. Már Berlinben
is vendéglőnk volt. Aztán, bár jó volt ott,
mégis átköltöztünk Lengyelországba. Ne-
héz   volt   újrakezdeni...   Nem   fogadtak
bemünket túl szívesen az ottaniák, se az
előbb   letelepedett   Kínaiak.   Átmentünk
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Ukrajnába,   de   két   év   után   elég   volt,     mondtak az országról. Hogy kömyű vál-
képtelenek  voltunk  megszokni  az  ottani     lalkozni,   szép,   kultúrált,   igényesek   az
állapotokat.    Végül    1998-ban   Magyar-     emberek, nem gyűlölik az idegeneket, és
ország   mellett   döntöttünk,   mert   jókat     hát   Kodály,   Bartók   világhírű,   és   az

Manchu
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Mulao

ország  földraj.zilag  is  szerencsés  helyen

:á%:2eteT;:,eiő|:guaóz:né:Zíyee,,i.Ésmaho?
a  zenét  becsben  tartják,  ott  a  vendéglők
soha sem üresek. Hát, ezért jöttünk ide, és
nem csalódtunk.

Problémáink,    nyelvi,    kulturális    és
egyéb persze  voltak,  de  minket a csalá-
dommal,  a cigányok  fogadtak  el  legha-
marabb.  Sokan  j.ámak  hozzánk  vacso-
rázni,  és  nem  idegenkednek  tőlünk,  mi
sem   tőlük.    Nekem   kimondottan   tet-
szenek a cigányok. Sokáig azt hittem, ők
az   igazi   őslakos   magyarok,   de   aztán
mondták,  hogy  ők  egy  nagyon  harcos
kisebbség,  akik  tudni  akarják,  hogy  mi
miért  történik  velük,   és  a  kíváncsiság
vagy  hogy  is  mondják,  a  j.ogi...   a  jo-

giharc    emberei.    Pedig    nagyon    sze-
gények. De nem akamak szegények len-
ni,  mert  ez  nem j.ogos.  Ezzel  én  egyet
tudok érteni, és mindig sok ételt teszek a
tányérjukra.  A  múltkor  egy  cigánylány
adott  egy  cigányzenés  kazettát. . .  Azt  a

CD-t,  és  szoktuk  hallgatni  a  Temyipe
muzsikát sok kl'naival este.

Kínában  is  van  kisebbség.  Sok  van,
de  békében  élnek.  0lyan  etnikai  cso-
portok  vannak,  mint  a  Manchu,  Miao,
Tibetan,  Naxi,   Tajik,   Gelao,  Mongol,
Mulao. Ukrajnában sokan azt mondták,
hogy  mi  Kínaiak  egyfomák  vagyunk.
Ez nem így van.  Senki nem egyfoma a
másikkal, akár hol él, mert az ember az
ember,  de  mind  más.  Nem  csak  arca
vagy   a   lelke,   más   a   gondolat   is   ott
benne.  Mi  ezt tiszteljük.  A  cigányok  is
tisztelik,   és   a  színes   emberek   is   tisz-
telik.   Milyen   vicc...   vagyis   nem   azt
akartam  mondani,  hanem  hogy  milyen

::dt::zetse']í?°E#e3;í  más  a Sokak között,
Hosszú évig tanultam a magyar nyelvet,

de most is tanulom.  Jó nyelv,  sokat  lehet
vele  mondani  kevés  szóval.  Ugráltam  az
első mondatomtól amit megértett egy ma-
gyar, olyan boldog voltam. Azt mondtam
neki: Szia! Mit adjak Ömek ma? És ő azt
mondta: Ma is illatoscsirkét. Hát emyiből
is  láthatod,  hogy  mi  tiszte]jük  a  magya-
rokat, mert akaúuk beszélri a nyelvet, ami
az övék. . .

Igen.   Ha  a  munka  engedi  összetalál-
kozunk más kínaiakkal,  de nem  sokszor,
inkább   a   család   és   a  rokonak   vannak
együtt.  Sokat  dolgozunk.  Dolgozni jó.  A
cigányoknak  is jó  dolgozni,  csak  tudom
ám,  hogy  nincs  mit,  mert  mondták  a  té-
vében. . .

Az  Urióba  belépés  is  jó!  Nagyon jó!
Lesz maj.d gazdagságra  lehetőség és  sza-
bad utazás mindenkinek, ha van bátorság

minden  magyarban.  Mert  ti  mondjátok,
nem repül bele  a sültcsirke  a  szájatokba,
meg kell csinálni azt, hogy bele menjen. A
kínai megcsinálja, nem fél és belemegy a
szájba. . .

En őrökre itt akarok élni. Nekem tetszik
itt.  Mire megöregszek, nem  lesznek sem-
miféle határok. . .  De kl'nai maradok min-
dig, mert az belül van az emberbe, nem a
határok  mondják,  hogy  te  ki  vagy,  ri
Va8y. . .

Rólam   fotót?   Nem!    Inkább   olyan
képet mutass, amin látszik, hogy a kínai
ember  szép, jó  és  kultúrált,  és  nem  az
őserdőből jöttünk, ahová csúnya kopasz
fiú küldene  vissza  minket.  De  nem  ám
cigány  az  a  kopasz,  ne  hidd!   Minket
nem   küldenek   majmok   közé   a   cigá-
nyok,  csak  ilyen  kopaszok.  Néha.  De
nem baj ám. Itt sokjó ember él és kevés
a   rossz.   Hogy   mitől   jók?   Így   lettek
megszületve,  mert  ez  Kodály  és  Bar-
tók országa, hát ezért. . .

- Köszön,öm,  hogy  beszé]té[  magad-
ról Beibei. Es köszönöm a Kínáról szóló
kis  könyvet is,  majd  ebből válogatunk
csodaszép  fotókat  KÍ'náról  és  a  kl'nai
emberekről.

-Jó volt nekem is. . .
-Hogy mondják kínaiu[, hogy szia?
- Nyiha.
- Nyiha?
-    Valáhogy    így...    kicsit    lágyabban

ejtsd...
-   Jó.   Megpróbálom...    És   Beibei,

hogy mondják azt ld'naiul, hogy. . .

Szécsi Magda
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Eöbbenetesen  megható,  szív-

szon'tó,  az  embemek  a  lel-
két is  felkavaró nyílt vallo-
mások  történései  elevened-
nek  meg  egy  serdülő,  fel-
cseperedő, s érett nővé váló

cigánylány,  nevezetesen  Marica  sorsáról
és     magára    találásáról,     Ficz    Mária
Töredékek c kötetében, amelyben levéltö-
redékekben vall ,,Kedves Barátiiémnák! ",
akit,   mint  az  írásokból   kiderül,   a   leg-
közelebb állónak érez magához.

Láhi és érzékelni lehet, hogy a tudatos-
ság hatotta át e gyönyörűséges kötet meg-
alkotását,    s,  ez  mindenképpen  az  ötletet
adó  Paksi  Eva  szerkesztő  belső  érzelem
világából  fákad,  melyet  Szabó  Éva  bo-
rítótervébe öltöztetett. Meghatóan szép ez

tae:ztoÉ:aLyoei#ffi=a?l::ít,|sh':sf|:sá#
Olyan dialektikus egység uralja a belsőt a
kütsj9;::triizt:a[:v°ét[:ár:#kdéfkoáiábm

megírt vallomás,  de mindenképpen hatá-
sos, mert a két cigánylány, Marica és Klá-
ri, a nagymama és a nagyapa világát ve-
títik eléiik szűzen, tisztán. A borító hátulsó
oldalán a szerző Ficz Mária portréja alatt
ez olvasható: „Ficz Mária  1958. január 4-
én  született  Berettyóújfaluban...  A  Töre-
dékek  az első  prózai  próbáHcozása,  mely
(az   általam   is    szívemben   hordott   és
szeretett cigányköltőnő testvérem)  Szécsi
Magda    írónő    inspirálására    született."
Remélem,   hogy   Ficz   Mária   és   Szécsi
Magda  lelki  egymásra  találása  még  sok

#,evál.loÉ?gssiEoögzböe=iE::,Eyoö;y::
a    véletlenekből    törvényszerűvé    válás
egymás inspirilására hat. Ebből a kötetből,
levelekből   az   is   kiderül,   hogy   rokon-
lelkekről  van  szó,  akiknek  az  életútjuk
s okmindenben has onló.

Új, szép, tragikusan őszinte művel  gaz-
dagodott  a  hazai  cigány  és  magyar  iro-
dalom a Töredékek által. A mű bevezető
levele tragikus sorsú lány elindulását jelzi.
A   gyerek   cigánylányt   hazafelé   menet
egyik  este  három  férfi  követi  és  „végig
mennek  rajta",  megerőszakolják.  Ez  az
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esemény           kíséri
egész  felnőtté  válá-
sát.   Leíba,   nem   is
olyan    nagy    meg-
döbbenéssel fogadja
a történteket Marica
nagyanyja.        Mint
öreg  cigányasszony
valamiféle   teát   ad
neki,   forró   vízben
fiirdeti meg, ki tudja
mit tesz bele, s csak
amyit  mond:  „leg-
alább   gyereked   ne
legyen."   S,   mintha
megátkozná      saját
umokáját,       Marica

gyemektelen    ma-
rad.

Fokozatosan döb-
ben cigányságára, az
iskolai   piszkálások,
megaláztatások,      a
tanámő   viseucedése
egyértehűvé teszik,
melyik  világból  ér-
kezett.          S zerelmi
kapcsolatai    sikerte-
lenségek  sorozata,  s
mégsem       aucuszik
meg  a  világgal.  Ér-
tékes ez a kötet azért
is,   mert   a  jelenkorban   is   tapasztalható
látens és nyílt cigányellenesség q)izódjait
is elénk táb.a, bizonyítva: korántsem olyan
egyértelmű   társadalmi   elfogadottságunk.
Megrá2za  leánytestvére,  Klári  elvesztése,
aki autóbaleset áldozata lesz. Lassan meg-
ismeri  nagyanyy.a  igazi  énjét,  a  nagyapa
szeretetét. A rajzolás, a festészet felé for-
dul,   abban   leli   örömét.   Erről   így   vall:
J3ánatomat, fájdalmamat vagy örömeimet

eimondani  nem tudtam,  de  arra képtelen
voltam,   hogy   valamilyen   fomában   ne
fejezzem ki. Ilyenkor került a kezembe az
ecset vagy a ceniza."

Maricát a gyemekáldástól megfosztotta
az élet, s már nem kutaq.a az okát,  a mi-
értjét,  hogy  kinek  vagy  kiknek  a  bűnei
miatt   bűnhődik.   Lelke   mélyén   mindig

vágyott  arra,  hogy  átölelhesse  egy  pici
gyemeki  kar,  hogy  hozzá  simulhasson
puha  fejecskéjével   és  mondhassa  neki:
anya!    Hogy  mindazt  megadhassa  neki,
amit ő soha nem kapott meg.

Meghatóan szép sorokkal búcsúzik ba-
rátnőjétől. „Magamat kerestem egész éle-
temben,  a rövidre  zárt  világomban.  Már
kitáruucozni  látszik ez a világ.  Megnyílik
előttem  az  út,  rajtam  múlik  elindulok-e
rajta,  képes  leszek  e  a  lehetőséggel  élni,
amelyet  általad,  tőled  kaptam  drága  ba-
rátnőm!„

Képes   leszel   rá,   csak   erősen   akard.
Számyalj  magasra,  valamemyiünk  örö-
mére  és  boldogságára.  Rokonleuceid,  az
egyvérből valók segítenek az úton.

Farkas Kálmán
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ÉvlDrdulók i események
Vészesen kurta már az idő, ami augusztusból hátra van. Még

néhány nap és kezdetét veszi a 2003/2004-es tanév. Most is min-
den csatazajtól hangos. A jászladányi különiskola -a cigányok be-
íratása körüli  méltánytalanságok - ismét  felkori)ácsolták a  kedé-
lyeket. Az elkülönített-elkülönülő oktatás, a szegregáció általános
ellenéizéseket  kelt.  Az  Oktatási  Minisztérium  ettől   a  tanévtől
kezdődően  külön  kvótákkal  támogatja  azon  iskolákat,  amelyek
felszámolják külön cigány osztályaikat,, s visszatémek (rátémek) a
közös  (integrált)  oktatásra-képzésre.   Igy  vagy  úgy,  de  idén  -
különböző becslések szerint - 70-90 ezer cigány számazású ta-
nuló foglal majd helyet a közoktatási intézmények padsoraiban. Ez
igen nagy szám, s ma már a család és a társadalom számára is ter-
mészetes, hogy mindegyik roma fiatalnak ott a helye.

Valamikor  azonban  ez  korántsem  volt  így.  Az  első  nyom,
amely iskolában tanuló cigányokhoz vezet minket,  1695-ből való.
Szőnyí   Nagy   lstván   c:kJÁ!oT
kinyomtatott   „Magyar   Os-
kola,   melynek   mesterségé-
vel az okos és szerény tanító
kiváltképpen    az    idősbeket
írás, olvasásra XIl órák alatt
megtamíthatja"   című   mun-
kájában  megemlíti,  hogy  a
kolozsvári   refomata   eklé-
zsiában - ahol módszerét al-
kalmazzák - „némely  cigá-
nyok    is    vannak,    kik    ta-
nulásra    édesedvén    szépen
olvasnak,    némelyek    ímak
is".

A  cigány  gyerekek  ok-
tatásának törvényi szabályo-
zása  először  azonban  csak
„felvilágosult    abszolutista"
ualkodóink:  Mária  Terézia
és  11.  József országlása  ide-

„minden  cigány  gyemek,  aki  iskolába jámi  akart,  új  ruhával,
naponkint  kétgarasos  cipóval,  könyvekkel  és  más  ajándékokkal
láttatott el." Az eredmények azonban - finoman szólva -nem áll-
tak arányban ezekkel a ráfordításokkal. Erről egy későbbi feljegy-
zés csalódottan így ír: „a cipókat a cigány-diákok önző szülőiknek
hordták, a mhát nem az iskola padjaiban, hanem a Péró porában
koptatták  el;  s  a  lánykák  pár  nap  múlva,  a  fiúk  amazok  után
egyenkint   elmaradoztak...".    A   kísérlet   megbukott.    1856-ban
azonban ismét ebben a felvidéki városban kezdett működni egy ci-
gányiskola   -   mégpedig   a   Péróban,   a   cigánytelepen.   Ezúttal
A4éH#);€J.  Jo'zsc/ királyi  tanácsos  és  tanfelügyelő  állt  a  kezde-
méyyc:?Ís €Aéie.  A  Farkas  Ferdinánd  és  Bachta  János kÁ:phá-
nokkal közösen megvalósított iskolában haminc cigány diák (fele
lány,  fele  fiú)  tanult.   Elsősorban  írás-olvasására  és  számolásra
okították őket, de zene-és énekórájuk is volt.  1858 januáúában ar-

jén merült fel. Mindketten a kóbor cigányok letelepítésének egyik
eszközét   látták   benne,   s   ennek   érdekében   még   a   kegyetlen
megoldásoktól  sem riadtak vissza.  Egy  1773-ban  hozott rendelet
szerint  a  két  évesnél  idősebb  és  tizenkét  évnél  fiatalabb  cigány
gyemekeket el kellett választani  a szüleiktől és ki kellew adni az
eiTe vállalkozó parasztokhoz őket, hogy mindaddig neveltessenek,
amíg  munkaképessé  nem  válnak.  Mindezért,  gyemekenként  és
naponta 3  krajcárt fizetett az államkincstár az érintettek kezeihez.
@1 lehet képzelni az iszonyatot, hogy mitjelenthetett egy szülőnek
így  megválni  a  gyemekétől,  s  hogy  azoknak  micsoda  traumát
okozhatott   ez   az   állami,   intézményesített   gyemekrablás.)   A
rendelet ugyan kötelességévé tette a plébánosoknak, hogy a cigány
gyerekeket tanítsák,  miként a céheknek  is,  hogy a tizenkét évnél
idősebbeket   inasoktatásra   felvegyék,   de   az   esetleges   eredmé-
nyekről még kós2a adatok sem maradtak fem. Anól azonban több
forrás is szól, hogy a gyemekek többsége csakhamar megszökött
felbérelt  nevelő  szüleitől,  így  a  rendelet  hatástalan  maradt.  JJ.
Jo'z§€/  1783.   október  9-én   kiadott  rendelete,   amely  a  cigány
gyerekek  iskoláztatását  ingyenessé  tette  és  felügyeletét  a  helyi
lelkészekre,  papokra  bízta,  szintén  nem  vezetett  eredményre.
Sokáig úgy  tűnt,  senki  sem  érdekelt  a cigányrajkók  felokosítá-
sában.

Volt  azonban  néhány  nagylelkű  férfiú,  aki  mindenképpen
érdemes arra, hogy neve ne merüljön feledésbe, sőt a mai cigány-
ság  körében  is  közismertté  legyen.  Az  egyik  ilyen  személyiség

#opű'cp Jo'zse/hercegpn'más, aki az 1850-es évek elején alapított
Ersekújv,árott   iskolát   kimondottan   a   cigány   gyerekek   tanítása
céljára. Erdekeltté akarta tenni őket az iskolába járásra, azt akarta,
hogy jól  érezzék magukat az  intézmény  falai  között.  Ezért aztán

ról    tudósított    az    egyik
hírlap,   hogy   az   első   két
tanuló  elvégezte  az érsek-
új vári              c i gányi skolát.
Mindkét  cigánylány  szol-
gáló   akart   lemi,   s   szá-
mulm a Farkas Ferdinánd
plébános úr, hirdetés útján
keresett cselédi állást. Ez a

jelenleg ismert utolsó adat
az     iskola     életéből.      A
következő   évek   valame-
lyikében az intézmény az-
tán szép csendben kimúlt.

Feltétlenül       említést
érdemel Hám János, szAt-
mári   érsek   1857-ben  ala-

pított   cigány   iskolája   is,
amely  azonban  rövid  mű-
ködés  után  szintén  tanuló
nélkül maradt. Bebizonyo-

sodott,    hogy   központi,    kötelező    érvényű   és   következetesen
végrehajtatott  szabályozásra,  állami  beavatkozásra  van  szükség.
1868-ban az Eötvös-féle népiskolai törvény (1868. évi  XXXVIII.
törvénycikk) általános tankötelezettséget vezet be 6-12 éves korig,
intézkedett a községi népoktatási intézetek felállításáról, az iskolák
állami  felügyeletéről.  A  törvény  kimondja,  hogy  „minden  nö-
vendék anyanyelvén nyeúe az oktatást". Törvény ide, törvény oda:
cigányul  persze  széles  e  hazában  ezután  sem  tanítottak  sehol.  A
cigány nyelvet a gyakorlatban nem tekintették anyanyelvnek,  s a
cigány gyerekek beiskolázását is igyekeztek elmismásolni. Eötvös
becsületére  legyen  mondva,  hogy  látva a  folyamatot,  körlevéllel
fordult a tankerületek vezetőihez, felhívva figyelmüket e hiányos-
ság sürgős orvoslására. Az „egyházi s világi tanemberek, tanügy-
barátok,  néptanodai  tanítók  és  tanítójelöltek  használatára"  a  tör-
vény gyakorlati megvalósítása érdekében kibocsátott „Nevelés és
tanítástan" című könyve megírását Eötvös egyébként a kalocsai ta-
nítóképző  egyik  akkori  tanára,  Memyei  Józsefi.e  bízta.  Am  a
Mennyeire, aki -mint tudjuk -korábban az érsekújvári cigányis-
kolát alapította-vezette.

Igaz,  hogy  továbbra  is  magyar nyelven  folyt  a  tanítás,  igaz
hogy  a  cigányok  ellenállása  és  vándorlása  miatt,  körükben  még
hosszú évtizedekig nem sikerült teljes egészében érvényt szerezni
a tankötelezettségnek, de évről-évre így is egyre több cigány fiatal
dicsekedhetett   ími   és   olvasni   tudásával.   A   mostani   iskolások
szépapái  már erre  is roppant büszkék lehettek.  Hosszú volt az út
odáig!

- Hegedűs Sándor -

2003.  augusztus „LUNGO  DROM" 25



A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
programfelelősi  munkakör betöltésre keres  munkatársat/kat.

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

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

Érdeklődni személyesen a közalapítvány irodájában lehet (1091  Budapest, Ü11ői út 47-49. Telefon: 455-9030.)
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' Éi\        íffi
MUNKAERŐPIACI  SZOLGÁLTATÓ

KÖZPONT
NŐK  RÉSZÉRE

Bátran kérjen segítséget. . .
-    ha  NŐ  és  úgy  érzi,  hogy  a  „gyengébb  nem"  kifejezés  hatványozottan  érvényes

Őnre'
-ha reményvesztett a munka világában,
-    ha elavult a szakképesítése és új ismeretekre vágyik,
-    ha mint NŐ, mint anya,  mint feleség, mint munkát kereső, mint állampolgár, vagy

mint a település lakója élni ki'ván a lehetőségekkel,
-    ha meg akarja védeni magát a visszaélésekkel szemben!

Keressen bennünket!
MUNKAERŐPIACI    SZOLGÁLTATÓ    KÖZPONTUNK    szakemberei    rendelkezésére
állnak, és segítenek problémái leküzdésében !

Segítő szolgáltatásaink:
•     jogi tanácsadás családi, munkajogi vagy szociális ügyekben

•     személyi vagy családi problémák, konfliktusok kezelése

•     mentális gondozás
•     munkavállalásra való felkészítés

•      vállalkozásra való felkészi'tés

•     segítőszolgálat megszervezése
•     női klubok szervezése

Munkatársaink várják
jelentkezését:
Kalotainé Gacov Szerafina
Kazainé Béres Noémj
Tóviziné Lukács llona

Tanácsadók:

Fazekas sándorné:          mentálhigiénés és munkaerőpiaci tanácsadó
Nász Margit:                      szociális és fogyatékos ügyek tanácsadója
Papp Judit:                          adó-és pénzügyi tanácsadó
Dr. Urbán Szabó Béla:  jogi tanácsadó, képviselet, érdekvédelem

Irjon, vagy jöjjön személyesen:  JMPULZC/S Egy€sjj./€f
Szolnok, Szapáry u. 23.1. emelet  19.  szoba

Telefonáljon: 56/420-603, J6/4/2-926

Küldjön e-mailt:  z.mzj#Jzzts@npo.hzÁ
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Tisz;Íelt Olyasó !
A  Magyar  Néprajzi  Társaság  1975  óta  sorozatokban jelenteti  meg  a  magyarországi  kisebbségek
néprajzi tanulmányköteteit.

Az anyanyelven megjelenő, több mint negyedszázados kiadványok célja, hogy az egyes népcsoportok
tradicionális népi kultúráját a jelen és a jövő generációi számára átörökítse. A korábbi évtizedekben
rögzített számos népszokás, hagyomány ma már elérhetetlen lenne.

Meggyőződésünk, hogy e kiadványok nagyban hozzájárulnak a kisebbségek önértékeléséhez, forrás-
anyagként szolgálnak a nemzetiségi kultúra újraalkotásához, kiváló segédanyag az anyanyelvi oktatás
különböző szintj ein.

Sajnos  e  kötetek  nehézkesen  vagy  egyáltalán  nem jutnak  el  a  könyvesboltokba,  illetve  az  érdek-
lődőkhöz. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az alább felsorolt,1993  óta megjelent kötetek a Magyar
Néprajzi Társaság titkárságán kaphatók.

Cím Szerkesztő Nyelv Ár art)
Cigány néprajzi tanulmányok 1/93. Bódi Zsuzsam magyar-angol 300

Cigány népraj zi tanulmányok 2/94. Bódi Zsuzsama magyar-angol 300

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

Cigány néprajzi tanulmányok 6/97. Bódi Zsuzsama magyar-angol 400
Cigány néprajzi tanulmányok 7/98. Bódi Zsuzsamia magyar-angol 350

Cigány néprajzi tanulmányok 8/99. Bódi Zsuzsama magyar-angol 400
Cigány néprajzi tanulmányok 9/00. Bódi Zsuzsam magyar-angol 800

Cigánynéprajzitanúlmányok10/01. B-ódizsuzsama 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 ma8yar 400
néprajzi köteteiből 2/98.
Válogatás     a     magyarországi     nemzetiségek Jung Horti Judit ma8yar 1000
néprajzi köteteiből 3/00.
Válogatás     a     magyarországi     nemzetiségek Jung Horti Judit ma8yar 1000
néprajzi köteteiből 4/02.
Kultúrák találkozása - Kultúrák konf liktusai Eperiessy Emő, Khpa Ve8yes 800
Békéscsabai Nemzetközi Konferencia 1995 András
Ezeréves együttélés a Kárpát-medencében Eperiessy Emő, Grin lgor Vegyes 800
Békéscsabai Nemzetközi Konferencia 1998

A kötetek a fenti áron (a 3  évnél korábbi kiadványok leárazva) személyesen megvásárolhatók vagy
postán, telefonon, e-mailon keresztül rendelhetők meg a következő címen:

Magyar Néprajzi Társaság
1055  Budapest, Kossuth tér  12.
Telefon/fax:  (1) 2691272
e-mail: mnt@neprajz.hu

A fizetés módja: banki átutalással, postai csekken, esetleg utánvéttel.
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GY€R€H€HN€H Vflló

SsécstMÉti

~.Miitt 6árittytri fl; zsertgejű„.

Ü
alamikor régen, amikor még szél hátán lovagoltak

a  mocsári  boszorkányok,  nem  seprűn  vagy  a
szavakon,  élt  egyszer  egy  különös  cigánylány:
akit a teremtő három szájjal ajándékozott meg.
Borinak hívták. Bori három szájának olyan híre
1ett a világban, hogy csodájára jártak az emberek

messzi földről is, mert élő ember ilyet még nem látott: Bori-
nak volt egy szája ott, ahol mriden porból lett embemek is
van, volt egy a bal és a jobbkaú.án.

-     Istenem,  Istenem!   Hogy  fogom  így   fébhez  adni
egyetlen lányomat?!  -sopánkodott évről-évre Bori  anyja,  a
jámb_orÁtd=a;°Stete#;eo#,S::re;noaridoij  a jövőre  és  ne  félj

semmit! Mert a félelem nem tőlem való, hanem az ördögtől.
Bízz  istenedben  és  örömvirágok  nyílnak  két  szemedben  -
szólt   le   a  teremtő   az   égből,   mert  nagyon  megszánta   a
cigányasszonyt.

-  Bízom benned én lstenem, hogy ne bíznék! -  borult le
a földre alázattal Szeréna -De mondd Uram! Mire való az a
két felesleges száj lányom kariain? -kérdezte az asszony.

-  Arra, hogy bebizonyítsa igazamat - hangzott a válasz.
-  Bocsáss meg nekem, de szavaid értelmét fel nem fog-

hatom - nézett az Ur szemébe röstelkedve a cigányasszony.
- Jönnek majd Borihoz hercegek, grófok és koronás kirá-

lyok, mert tudni akarják a múltat és ajövőt. Ajobb kaüán lévő
szája  a  múltat,  a  bal  karián  lévő  szája  a  jövőt  fogja  el-
mondani...

-  Jaj, Uram! -sóhajtott fel Szeréna.
-  Jaj bizony! Mert sok keserűség és bánat éri a kíváncsi

embert, aki nem tud ajelenben élni, ott áhol én élek, míg világ
a vilá8.  ,

-   Ertem Uramistenem,  de  mi  soha nem  kutattuk se  a
múltat, se ajövőt. Veled élünk minden pillanatban. Miért hát,
hogy  cigánylányt  választottál  erre  a  célra?  -  hajolt  még
mélyebbre az asszony.

-   Mert ti cigányok vagytok a legkedvesebb teremtmé-
nyeim. Mert teljes szívetekből  örülni tudtok a munkámnak,
ennek a 6 nap alatt teremtett földgolyónak, amit nektek aján-
dékoztam. Ti cigányok valóban szaporodtok és benépesítitek
a földet, úgy ahogy én kívántam... Ti olyanok vagytok az én
szívemnek,  mint  báránynak  a  zsenge  ffi.  Ha  pedig  muzsi-
kátokat hallgatom itt az égben, s lenn a földön. . . Bizony mon-
dom  eggyek  vagytok  velem,  és  én  egy  vagyok  veletek  -
sorolta az Uristen a cigányok dicséretét.

-  Ne hagyj el minket soha lstenem!
-  Velete,k vagyok minden nap - nyugtatta meg a cigány-

asszonyt az Ur, és hírtelen eltűnt a nagy fényesség az égről.
Szeréna pedig áhítattal tárta szét a kariait, magához ölelve

az  egész  világot.  Megnyugodott.  Szíve  megtelt  szeretettel.
Türelemmel viselte az évek múlását és a messzi földről érkező

ualkodók kíváncsiságát, kik éjt nappallá téve kérdezték szép-
séges  lányától a múltat,  s  faggatták a jövő  felől.  Bori pedig
mondta, mondta, csak mondta, hogy kire mi vár, vagy milyen
fekete  átok  ült  rajta  a  múltban.  Az  igazságot  nem  tudták
elviselni a kíváncsi emberek. Volt aki belebetegedett, volt akit
halálos rémület szállt meg és eladta lelkét az ördögnek, és volt
aki azomal megbolondult. Egyszóval mindet elvitte az ördög
vagy,így, vagy úgy!

Es történt egy nap, hogy Bori mriden szája megnémult:
Hiába kérdezték, hiába faggatták, hiába könyörögtek neki a
titokért. A három száj, úgy összezámlt, mint a memyország
kapuja a bűnösök előtt. Jajongott, sírt-rítt a nép, zokogott az
egész  világ,  csak  a  cigányok  maradtak  nyugodtak.  Simo-
gatták, kényeztették, muzsikával itatták, etették Borit.

- A teremtő úgy látja betöltötted küldetésed,  azért nem
tudsz  beszélni  virágocskám,  madaram  -  súgta  szeretettel
Szeréna lánya fiilébe.

- Örökre néma marad? Örökre? - találgatták a cigányok
Szeréna előtt.

-Nem tudom. Ezt csak a mi Jóistenünk tudja -válaszolta
bizalommal telve az asszony. Es egy éjjel álmot látott. Lánya
a   fekete   sátrak   előtt   elterülő   virágos   réten   ült,   paradi-
csommadárral a vállán, és komoly szemmel hallgatta az eléje
járuló szép cigánylegények muzsikáját. Míg nem egyszercsak
rámosolygott az egyikre és megs,zólalt. Hogy mit mondott, azt
nem  hallotta,  mert  felébredt.  Es  ahogy  felébredt,  fiitott  is
körbe a cigánytáborban és elmesélte álmát mindenkinek.

-   Ez bizony azt jelenti  Szeréna,  hogy Bori  eladósorba
került.  Szerelem  kell  neki,  gyemek ringatása,  hogy  hangja
visszatéq.en -magyarázta meg Szeréna álmát egy bölcs öreg
cigány, és h'rül is adták azon nyomban, hogy jöjjenek síppal,
dobbal,   édes  hegedűvel,   bánatos   cimbalommal   a  cigány-
legények és járuljanak Bori elé. Akinek a muzsikájától elmo-
solyodik és megszólal, azé lesz a keze és egész élete.

Jöttek  is  a világ  minden  részéről  a  cigánylegények.  És
éppen  úgy,  ahogy  Szeréna  megálmodta,  végül  Bori  rámo-
solyodott egy világszép hegedűsre és azt mondta neki: Tied a
szívem örökre !

-   Elfogadom, örökre - válaszolta boldogan a muzsikus
és megcsókolta Borit, a zöldszemű kiválasztott.

Ebben a pillanatban csoda történt!  Eltűnt Bori jobb kar-
j.áról, majd a bal kaijáról is a múltat -jövőt idéző két száj, csil-
lagok milliárdjai hullottak a földre.

- Velünk van az Úr!  - kiálltották boldogan a cigányok,
megértve a csillagok üzenetét.

Majd még aznap megtartották Bori és a boldog hegedűs
legény lakodalmát. Ott voltam én is. Ettem kacsát, libamájat,
töltöttkáposztát. De amit soha nem felejtek: a makói hagymát,
a makói szalonnát, a makói kenyeret. Amiben -vakuljak meg
ha nem! -beme volt az isteri és a mákói szeretet...

2003.  augusztus I,UNGO  DROM" 29



'        -.z>       ziíH  r,.   .  r,.       ,   {w,y..;.      É  4y  úly  ;.,...,.  `   ..    `.,   }  ..    .

KOS   ali.   2i.-Iv.   .20.)   -   Most   az
emberek   vonzódnak   Onhöz,    mert   sok
belső tartalékenergiával  rend.elkezik.  Mint
a legendabeli  Főnix madár, On is képes a

es    megújulásra    a    legmegsemmisítőbb   traumate
ut n  is.  Ezéh  fog  talpra  állni  hónap  végén  egy  jogi
bonyodalom  után. . .

BIKA (IV. 21.-V. 20.) -  Feleleveníti egy
régi  kapcsolatát,  és  most  megvan  a  kellő
távolság,   hogy  valóban   értékelje  a  társa-
ságát, Hónap közepétől azon dolgozik, hogy

élete  egy fonto-s  részét -alkotó  dolgok  elvesztése  miatti
csalódását feldolgozza.  Nagyobb stabilitásra vágyik. . .

IKREK  Or.  2i.-vi.  2i.)  -  Most  sok
minden változóban van, következésképpen
a  karrierjét  illető  tervei  és  pénzügyei  felül-
vizsgálatra   szorulnak.   Szerencsére   most

Ön  nem  ragasz-kodik  a  vesztett  ügyekhez,  Így  hónap

É;g:kfá:éíTf:[úeáncq#ogz#,trg:ég+ae:Íat;jT,;gár:éázriena
luxuscik.ket,  amire  régóta  áhítozott.  Sokba fog  ez  még
kerülni  Onnek. . .

RÁK (VI.  22.-VII.  22.) - Lehet,  hogy
partit      rendez      egy      ismerősének,      aki
elköltözik.  Egy gyenge egyéniségű ember a
rokonszenvére    játszik,    hogy    segítséget

kényszeri'tsen    ki.    Néha   a   visszautasítás   a   legjobb
segítség.   Ebben   a   hónapban   sok   bókot   kap.   Meg-
érdemli!

OROSZLÁN  (VII.  23.-WII.  23.)  -
Egy  barátja  vagy  rokona  ismét  pénzt  kér
kölcsön.   Gondolja   át,   vajon   megéri-e   a
folyamatQ.s áldozat ezt a barátságot, hiszen

évek Óta kihas2nálja Önt. Hónap közepén kezd elveszni
egy    társasági     összejövetel     részletei     között!     Ne
bánkódjon,   a   dolgok   mennek   a   maguk   módján   és
minden a legnagyobb rendben lesz. , .

tse#szége#éat,,#mTérás3.íenákívoü,í
szerencse  kíséri  végig  az  életét.  Hagyo-
mánytisztelő,  makacs,  és  megköveteli  a

környezete  elisriierését.  Fontos  szerepet játszik éle-
tében   a   pénz,   a   gazdasági   dolgok.   JÓ   időben,  jó
érzékkel tud intézkedni.  Ebben a hónapban kitüntetik,
vagy rendki'vül magas pozícióba kerül, esetleg Oné a
f.őnyeremény.  A szeptember,  nagy  dolgokat  tartogat
Onnek,  nyugodtan  elébe  mehet  az  eseményeknek,
meri győzni fog . . .
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MÉRLEG   (IX.   24.-X.   23.)   -   On
hazudott  és   erre   most  fényderül.   Vállalja
őszintén a történteket és ne beszéljen félre.
Hónap végén gondoljon arra,  hogy ha csak

pénzé* csinál az ember valamit, az nem teszi boldoggá.
Vagy On a kivétel?

SKORPIÓ  (X.  24.-XI.  22.)  -  Úgy
érzi,   nem   biztos,   hogy   be   tudja   tartani
ígéretét, amit tett valakinek, meri helyzete
megváltozott.    Vigyázzon    nehogy    meg-

bántsa. Ami a pénzügyeit illeti, ez..nagyon sze'rencsés
hónap,   ldős   rokona   elégedett   Onnel   és   valamiért
rendkívül   hálás.   Egy   utazást   nem   halogathat   to-
vább . . .

NYILAS   (XI.   23.-XII.   21.)   -  A
hónap  kedvez  egy  orvosi  vizsgálatnak.
Régen   volt   már   fogorvosnál,    Ne    ha-
nyagolja  el  az egészségét,  sportoljon  is,

ha egy mód van  rá.  Ne dőljön  be egy  ígéretnek!  Túl
szép  az,  hogy igaz legyen.,.

BAK  Cm.   22.-1.   20.)  -  Egy  szen-
vedélyes élet nem létezhet szerelem nélkül.
Annyi  szeretet  van  Önben  és  olyan  sokat
vár vissza,  hogy ha  kevesebb szenvedélyt

kap,    akkor    úgy    érzi,    elpusztították.    Sok    fontos
változásra   sor  kerülhet  szűk  környezetében,   amibe
most  nem  lehet  beleszólása.  Ettől  kicsit  boldogtalan
lehet.  A  postás  viszont  meglepő  hi'rrel  szolgál,  amitől

jobban fogja érezni magát, jót nevet majd, ha meglátja
a küldeményt.

#nza?TOTn€sgá2elb.#.1ag.io=n:#áfyój
bevételi  forrásra  tesz  szert.   Remek  üzleti

partnerei lesznek.  Merészen fogja felvállalni
a   felelősséget,   feláldozva   ezzel   biztonságot.   Való-
színűleg elismerésben lesz része.

IIALAK al. 20.-111. 20.) - Egy barátja
vagy  rokona,  aki  általában  fogához  veri  a

garast,   most   váratlanul   segítséget   ajánl,
amely  egy  csapásra  megváltoztathatná  a

dolgokat.    ldegességre   számíthat   gyermekeivel   kap-
csolatban,    társa    pedig    alkut    ki'nál    Onnek,    amitől
majdnem a falra mászik, és azt is megbánja, hogy szóba
állt vele!
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Tisz;Íelt Olvasó !
Kiadói   terveink  szerínt   Úton   (Po  drom)  címmel   reprezentatív  keinénytáblás   fotóalbumot  jeleiitetünk   meg  a  romák

életéről, helyzetéről, hétközmpi pillanatairól. Az albuin művészetí kiadvány, melynek anyagát Nyári Gyula roma száiinazású
fotóművész munkáiból  válogattuk.

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

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

támogassa Nyári Gyula:  Uton  című  mgyszerű fotóalbumának megjelenését.

Előfizetés  esetén az albuin  ára:                                                         5.670,-Ft
Megrendelés  esetén  (utólag fizetés esetén)  az albiHn 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
Tisztelettel a Qiiint kiadó  nevél)en:

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, mei-t az anyagi lehetőségei szűkösek?

A  megoldás:

ROMA  KOKTÉL SHOW!
Havonta  egy  alkalommal  ingyen  vállal jótékonysági

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

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

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

Temiészetesen a Show várja azon vállalkozó, segítő-
kész  einberek  jelentkezését  is,  akik  támogatni,  segi'teni
tudnák a Show működését.

Érdeklődni a következő telefonszáinon lehei:
Babai János, 06 20  3370896
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