
Aki tud, segítsen!
Tisztelt
Szerkesztôség!

Horváth Mónika va-
gyok és  egy nagyon nagy

kéréssel fordulok önök-
höz. Itt Bodroghalomban
nincs cigány kisebbségi
önkormányzat, hogy ha
valami gondunk van,
hozzájuk fordulhatnánk.
Ha az önkormányzathoz
fordulok anyagi segít-
ségért, akkor azt mondják,
nincs rá keret. Pedig 13
éve lakom itt. Az, hogy

leírjam a sok problémá-
mat, sok idõbe telne. 5
gyereket nevelek, nagyon
nehéz körülmények kö-
zött élünk. A legnagyobb
lányom most kezdte a
szakközépiskolát. Egy
gyerekem magán tanuló,
mivel itt nincsen kisegítõ
iskola. Egy fiam iskolás,
a másik óvodás, a leg-

kisebbik 5 hónapos. Jön a
tél, tûzifánk és téli ruha-
nemûnk nincs, mivel az
iskola és az óvoda min-
den pénzemet elvitte. A
családipótlékból és a
gyermekvédelmi támo-
gatásból élünk, az nagyon
kevés. Nem tudok kihez
fordulni csak önökhöz,
ezért kérem önöket, ha
tudnak, akkor segítsenek
téli ruhanemûben és vala-
mennyi pénzben, hogy
tûzifát tudjak venni.

Elõre is nagyon szépen
köszönöm

Horváth Mónika

Cím a Szerkesztõségben
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Tisztelt Szerkesztôség!

Hulladékgyûjtõ tanfolyam
Fejér megyében!

A Lepsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke Nikolics Zsolt, s ügyin-
tézõje Nikolics Edina azt a célt tûztük ki, hogy hogyan tudnánk segíteni az itt élõ
Fejér megyei, fiatal romákon. Mi lenne az, ami életre szólóan hasznos munka-
végzés lenne számukra.

Arra a döntésre jutottunk, hogy Hulladékgyûjtõ tanfolyamot indítunk. A tanfo-
lyamra 21 fõ roma származású fiatal jár. Mi is és a tanulók is hasznosnak tartjuk a
tanfolyamot, mivel a mi megyénkben 95% ezzel foglalkozik (hulladékgyûjtéssel).

A hulladékgyûjtõ tanfolyamot mi indítottuk el elõször a megyénkben. A tanu-
lókat OKJ-s bizonyítvány fogja feljogosítani a hulladékgyûjtésre.

Tisztelettel:
Nikolics Zsolt, CKÖ elnök

Lepsény
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JEGYZET

XXI. századi 
imádság

Szécsi Magda

ram! Minden és mindenki aki a földre születik,
benned születik és általad, a szabadválasztás
ajándékával. Én dönthetek utamról, én oko-
zok magamnak szenvedést vagy boldogsá-

got. Se téged Uram, se másokat nem okolhatok, ha ele-
sek, ha rossz utat választok a jó helyett. Segíts nekem
mégis Uram, hogy minden körülmények között a jót,
az építõt, a teremtõt válasszam a magam és a másik
ember örömére. Add, hogy ne ítéljem meg a bûnösöket
és ne becsüljem többre a vétlen embert, mint a vét-
kezõt, mert te mondtad Uram, hogy a bûnös, ha sok-
szor hibázik is, mégis elõbbre jut a fejlõdés szempont-
jából, mint azok, kik tunyatétlenségben egyre csak az
erénynek élnek pusztán azért, mert nem mernek a
szívük szerint cselekedni. Tudom Uram, hogy a gyá-
vaság az erénynek leghívebb õre: engednem kell, hogy
minden ember cselekedjen úgy, ahogy jónak látja... De
a rosszat nem nézhetem tétlenül. Benned hinni Uram,
annyit tesz, mint látni, hogy az életnek van értelme!
Bocsáss meg, ha néha nem hiszek eléggé, ilyenkor fáj
az élet, ilyenkor vagyok magányos, tévelygõ lélek, de
mindig vissza találok hozzád: elfogadva magamat, s
magamban téged...

Jaj, Uram! Úgy szégyellem, hogy mindig csak
kérek tõled, de mondd, kitõl kérjek? Te vagy a min-
denható! Ezért száll feléd megszámlálhatatlan ima, s
még azok is a nevedet sóhajtják karácsonykor, akik
nem hisznek benned. Bocsájtsd meg rosszindula-
tukat, gyávaságukat, megalkuvásaikat, irigységüket,
öngyûlöletüket és vágyaikat. Vágyaikat a mérhetetlen
gazdagságra, a lélekpusztító hatalomra, a tiltott kéjre,
a közönyös semmittevésre, az olcsó hírnévre, az el-
érhetetlen halhatatlanságra, és bõrük színének meg-
változtatására. Mert ilyen is van Uram, félelem szülte
vágy ez, ne haragudj rájuk! Tudod, cigánynak lenni
nem lett könnyebb, de zsidónak, magyarnak, lengyel-
nek, örménynek, orosznak, németnek és albánnak
sem könnyû lenni. A sors úgy csapódik rájuk is,
ahogy ránk. 

De, Uram, hajszálnyival több szeretettel fordulj
felénk, cigányok felé, mert mi csak most kezdtük el
szeretni és tisztelni önmagunkat, és még nagyon az
elején tartunk... Önbizalmunk nehezen fényesedik a

rászórt fájó és rossz szavaktól, amik csak azért hathat-
tak, mert tegnap elhittük mi magunk is, ahogy elhitték
elõdeink, õseink is...

Add Uram, hogy csak a jó gondolatok verjenek
tanyát bennünk, és süketek maradhassunk a negatív
érzéseket szülõ, jövõnket elpusztítani akaró szavakra.
És Uram! Uram! Jaj, Uram! Védd meg a gyerekeket!
Ne rakják kukába, lépcsõházba, padra, sínekre õket!
Ne csapják falhoz a fejüket, ne égessék el õket, ne cso-
magolják nejlon zacskóba még anyaméhtõl gõzölgõ
testüket, ne dobják emésztõgödörbe, szeméttelep
mocska közé õket! Ne szurkálják késsel, ne bántsák
ököllel, agyat tépõ üvöltséggel õket! Ne engedd,
hogy beteglelkû emberek kedvüket leljék gyenge
testükben!

Könyörgöm Uram! Csak annak adj gyereket, aki
megérett erre, aki tisztában van azzal, hogy az
emberiség lelkét bíztad rá minden egyes gyerekkel, és
önmagadat. És vigyázz a gyámoltalan öregekre,
betegekre, az állatokra, és add, hogy soha ne pusztul-
janak el a növények a földön. 

Uram, állítsd meg a világ elpusztítására törek-
võket, a tébolyult felelõtleneket! Tedd hatástalanná a
gyilkos rakétákat, az atomot, a biológiai fegyvereket,
ha az élet ellen irányítják õket. Tedd némává a népeket
egymás ellen uszítókat! Bénává az embereken kísér-
letezõket!

Uram, adj igaz szót politikusaink szájába, világos,
teremtõ gondolatokat a fejükbe, szeretet a szívükbe.
Add Uram, hogy ne higgyünk az olyan eszmékben,
amelyek nem a befelé forduló, lelkiismeret tiszta útját
hirdetik. Add Uram, hogy minden ember számára
tudatossá váljon az öntudat szabad akarata, hogy
védekezni tudjanak a kiszolgáltatottság ellen és maguk
választhassák meg a megválaszthatót... Uram, ez az
imádság azonos velem: Ne vedd el tõlem se a jó, se a
rossz emlékeimet, mert ezek által vagyok az, aki
vagyok...

Add Uram, hogy minden ember a földön és minden
nép azonos maradhasson önmagával... Ámen.

U
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ROMA TELEPEK
KÖRNYEZETI 
ÁRTALMAINAK
CSÖKKENTÉSE

 Újra benyújtotta pályázatát a
romatelepek környezeti ártal-
mainak csökkentését célzó
programra a városban mûködõ
cigány kisebbségi önkormány-
zat. A helyhatóság elõször múlt
év õszén nyerte el a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium 900 ezer forintos támo-
gatását, amelybõl idén tavasz-
szal tíz közhasznú munkás
végezte el a túrkevei Bihari-
telep rendbetételét. Ameny-
nyiben a tárca idén is ked-
vezõen bírálja el a beadványt,
úgy az igényelt 3 millió forint-
ból – ugyancsak helybeli ál-
lástalan romák foglalkoztatásá-
val – mintegy 300 méternyi
járda épülhet majd a területen. 

KIVIZSGÁLTÁK
A SZÜLÉS ÜGYÉT

 A karcagi Kátai Gábor
Kórházban októberben lezá-

rult a szeptember 8-i, kun-
hegyesi roma asszony szülésé-
vel kapcsolatos vizsgálat (a
beöntés után a szülõszoba vé-
céjében szült meg a kisma-
ma). A kórház álláspontja
szerint a dokumentumokból
egyértelmûen kiderül, hogy
szakmai mulasztás nem tör-
tént, az anya végig felügyelet
alatt volt. Az üggyel október-
ben a képviselõ-testület is
foglalkozott, a napokban pe-
dig az önkormányzat egész-
ségügyi bizottsága meghall-
gatta az ügyben érintett or-
vost és a kórház vezetõjét. A
bizottság is azt állapította
meg, hogy nem történt szak-
mai mulasztás. Az orvos ál-
lítólagos rasszista kijelentése
nem volt a vizsgálat tárgya,
hiszen a sértett a mai napig
nem tett ez irányú feljelentést. 

BIZOTTSÁG
A ROMA INTEGRÁCIÓÉRT

Romaügyi integrációs bi-
zottság alakult Szolnokon. A

szakmai szervezet a készülõ
integrációs program kidolgo-
zásába is bekapcsolódik. Hó-
napok óta készül az önkor-
mányzat roma integrációs
programja. A testületbe meghí-
vást kap minden, a cigányság
problémáival a napi munkája
során szembesülõ szervezet. A
munkaügyi szakemberek, pe-
dagógusok, családsegítõk mel-
lett számítanak a különbözõ
roma szervezetekre is. A bi-
zottság véleményt formál vala-
mennyi, a romákat érintõ kér-
désben és javaslatokat is meg-
fogalmaz majd a közgyûlés-
nek. Tagjai munkájukat tiszte-
letdíj nélkül végzik.

ESÉLYT 
A DEMOKRÁCIÁÉRT

Minisztériumi roma refe-
rensekkel ,,Esélyt a demokrá-
ciáért" címmel közéleti képzést
tartott a Borsod megyei Szend-
rõládon a Bhim Rao Egyesület
a helyi kisebbségi önkormány-
zattal közösen. A pénteken ren-

dezett fórum alkalmával a mi-
nisztériumok képviselõi tájé-
koztatást adtak az elmúlt évek-
ben, illetve a következõ két
évre vonatkozó, romákat és hát-
rányos helyzetben élõ em-
bereket segítõ pályázati lehe-
tõségekrõl, illetve beszámoltak
a szaktárcák céltevékeny-
ségérõl. Káló Károly egyesületi
elnök, és Pusi Elemér, a helyi
kisebbségi önkormányzat ve-
zetõjének közlése szerint a
jövõben rendszeresen tartanak
hasonló fórumokat. 

ÉRETTSÉGI ELÕKÉSZÍTÕ

 Érettségi (felvételi) elõ-
készítõ tanfolyamot szerve-
zett a Belügyminisztérium, a
Rendõrtiszti Fõiskola a Nem-
zeti Család- és Szociálpo-
litikai Intézettel közösen
olyan középiskolás vagy ko-
rábban érettségizett cigány
származású fiatalok számára,
akik a rendõrség, a határ-
õrség, a tûzoltóság és a ka-
tasztrófa-elhárítás szerveze-
teinél, valamint a belügyi
szervek állományában szeret-
nének elhelyezkedni. A tan-
folyamra több mint 90 fiatal
jelentkezett.

ROMA JOGVÉDÕ
SZERVEZETEK
SZAKMAI FÓRUMA 

 Magyarország eddigi leg-
nagyobb roma jogvédelmi fóru-
ma kezdõdött a Nemzeti és Et-
nikai Jogvédõ Iroda (NEKI)
szervezésében a budapesti Ben-
czúr Szálloda konferenciater-
mében. A rendezvény célja,
hogy a romák társadalmi meg-
különböztetése ellen fellépõ
szervezetek ismertessék tevé-
kenységüket, kicseréljék tapasz-
talataikat, illetve megfogalmaz-
zák javaslataikat és ajánlá-
saikat a kormányzat és jog-
alkotó szervezetei felé. A kon-
ferenciával egybekötött fóru-
mot Göncz Kinga ifjúsági,
családügyi, szociális és esély-
egyenlõségi miniszter és
Teleki László roma ügyekért
felelõs politikai államtitkár
nyitották meg rövid elõadá-
sukkal.

EMLÉKMÛVET AVATTAK PÉCSETT

Holokauszt emlékmûvet állítottak a második világháborúban elhurcolt romák tiszteletére
Pécsett. Horváth Zoltán Jenô mohácsi szobrászmûvész cararrai márványból készült
alkotását Dr. Göncz Kinga, ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter lep-
lezte le kedden. "Minden ember kötelessége fellépni, hangját hallatni a kirekesztés minden
formája ellen" - mondta a két méter magas, krematóriumkéményt és kürtõjébõl kinyúló
kezeket ábrázoló emlékmû leleplezésekor Dr. Göncz Kinga.

Fotó: Romaweb
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PÁLYÁZAT AZ ERIO
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓI
POSZTJÁRA

Ügyvezetõ igazgatót keres a
brüsszeli Európai Roma Infor-
mációs Iroda. Az ERIO egy
2003-ban létrehozott kormá-
nyon kívüli szervezet, mely az
EU-intézményekben folytatott
lobbi- és jogvédelmi tevé-
kenységgel a romák teljeskörû
részvételét segíti elõ az Európai
Unió politikai és mindennapi
életében.

NEMZETKÖZI
KONFERENCIA 
A ROMÁK POLITIKAI
RÉSZVÉTELÉRÕL

A német Friedrich-Ebert
Alapítvány macedóniai iro-
dája kétnapos konferenciát
szervezett a romák politikai
szerepvállalásának jelenlegi
helyzetérõl, illetve a jövõ le-
hetõségeirõl, kihívásairól. Ezt
az eseményt azon dialógus
folytatásának is szánták, me-
lyet az EU-n ,,belüli” és ,,kí-
vüli” szociáldemokrata poli-
tikusok kezdeményeztek két
éve, egy budapesti, hasonló
esemény alkalmából. A kon-
ferencia résztvevõi voltak
többek között Jan Marinus
Wiersma, az európai szocialis-
ta párt alelnöke, Nezdet Mus-
tafa, a macedóniai romák
egyesült pártjának elnöke,
parlamenti képviselõ, Rudko
Kawczynski, az ERTF ideig-
lenes elnöke, Miranda Vuo-
lasranta, az ET romaügyi
tanácsadója is.

ÁLLÁSFOGLALÁS
A KISEBBSÉGI
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSRÓL

Az országos önkormányza-
tok egyértelmûen állást foglal-
tak a tekintetben, hogy a ki-
sebbségi önkormányzati kép-
viselõk választásáról, valamint
a nemzeti és etnikai kisebbsé-
gekre vonatkozó egyes tör-
vények módosításáról szóló
T/9126. számú törvényjavaslat
,,elfogadása a legfontosabb,
míg a választói névjegyzék
bevezetése csak másodlagos
dolog", és az ezzel kapcsolat-

ban felmerülõ aggályokra áthi-
daló megoldásokat dolgoznak
majd ki.

RENDÕRSÉGI VIZSGÁLAT
MIATT KÉSIK A MACIKA
ÖSZTÖNDÍJAK KIFIZETÉSE

Harmincegyezer diák
egyelõre hiába várja a Ma-
gyarországi Cigányokért Köz-
alapítványtól (MACIKA) az
ösztöndíját, mert a szervezet
vizsgálatot indított az egyik
televízióban bemutatott, rejtett
kamerás felvétel miatt – a nem
roma pályázók felderítésére és
kizárására. Így a jelentke-
zõknek újra be kell nyújtaniuk
ajánlásaikat.  A Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány
(MACIKA) minden évben
ösztöndíj-pályázatot ír ki roma
diákoknak, akik általános
iskolában, gimnáziumban vagy
valamilyen felsõoktatási intéz-
ményben tanulnak. Az idei
pályázatokra idén harminc-
egyezer diák pályázott ösztön-
díjra. Felmerült azonban a
lehetõsége annak, hogy nem
romák is pályáztak. Az egyik
televíziós mûsorban ugyanis
látható volt egy egyetemen
készült, rejtett kamerás felvétel,
ahol nem roma diákok arról
beszéltek: hogyan lehet jogta-
lanul ösztöndíjhoz jutni a köz-
alapítványnál. A szabálytalan-
ságok felderítésére a kurató-
rium megerõsítést kér a pályá-
zóktól, ezért újra be kell nyúj-
tani a diákoknak a roma civil
szervezetektõl illetve a roma
kisebbségi önkormányzatoktól
kapott ajánlásokat. AMACIKA
irodaigazgatója a Roma Sajtó-
központnak elmondta: a jogta-
lan pályázók ellen a budapesti
és több megyei rendõr-fõkapi-
tányság is nyomoz, titkosszol-
gálati eszközökkel. Dr. Lázók
Anikó hozzátette: az elsõ
kifizetések így leghamarabb
csak január 15-e után történnek.

A PÁRBAJ HANGJAI

Kezdetét vette a nemzet-
közi prímásverseny, amelyre
közel harmincan jelentkez-
tek. A november 18-án meg-
rendezett válogatóból azon-

ban csak tizennégy verseny-
zõ, közöttük a japán hegedû-
mûvésznõ és a holland hege-
dûs jutott tovább a november
28-i elõdöntõbe.

SIKERESEN ZÁRULT
AZ IDEI ERDÕMÛVELÉSI
KÖZMUNKAPROGRAM

Ezernél is több hátrányos
helyzetû, tartós munkanélküli –
kb. 80% roma származású –
jutott ideiglenes munkalehe-
tõséghez a most befejezõdött
erdõmûvelési közmunkaprog-
ramban. Borsodban több száz
munkás tisztította az erdei sé-
tautakat, tette rendbe az erdõk
pihenõhelyeit. Csizmár Gábor
foglalkoztatáspolitikai és mun-
kaügyi miniszter, Német Imre
földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter és Mészáros
Tamás, az ÁPV Rt. elnöke saj-
tótájékoztatójukon sikeresnek
értékelték a programot és kifej-
tették, a jövõ évben minden-
képpen folytatását tervezik, az
ideinél magasabb támogatási
összeggel.

ROMA FIÚKAT KERESNEK
FILMSZEREPRE

Egy Budapest hetedik ke-
rületében játszódó, roma-zsidó
barátságról, a kerületben élõ
etnikai és vallási kisebbségek
együttélésérõl szóló játék-
filmhez keresnek roma fiú-
szereplõket. Azok jelentkezését
várják, akiknek ,,jó dumájuk
van" – rappelni kell a filmben –
és szívesen szerepelnének.
Jelentkezni lehet peterf@in-
dex.hu e-mail címen.

TELEPFELMÉRÉS

Magyarország 14 megyé-
jébõl összesen 667 telepet
mért föl a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium sza-
kmai irányításával a Debre-
ceni Egyetem Orvos és Egész-
ségtudományi Centruma
Népegészségügyi Iskolája. A
2001. februárja és 2004. no-
vembere közötti idõszakban
végzett egységes elvek alap-
ján történt felmérés szerint a
legtöbb telepet Bács-Kiskun-,
Borsod-Abaúj-Zemplén-,

Tolna-, Zala- és Hajdú-Bihar-
megyékben azonosították. A
kutatásra azért volt szükség,
mert a kilencvenes évek
közepén kizárólag építésügyi
szakmai szempontok szerint
készült országos felmérés
hogy hol és hány telep van
hazánkban és feltérképezték
a telepeken és telepszerû
lakóhelyen élõk környezet-
egészségügyi problémáit is.

KITÖRNEK A GETTÓBÓL

Lepusztult utcarészek, han-
gos összeszólalkozások, az
autóból dübörgõ zene, bandák,
korrupciós ügyek… Kínaiak,
arabok, roma és nem roma
családok kálváriája fémjelzi a
Nyócker címû animációs rajzfil-
met, melynek december 9-én
lesz a premierje a mozikban. A
legendás kerület mesebeli tü-
körképét felhasználva a ren-
dezõnek és a producernek nem
titkoltan az a szándékuk, hogy
társadalmunk koncentrált prob-
lémáival humorosan szembesít-
senek bennünket.

LETARTÓZTATÁSOK
ROMA KÁRPÓTLÁS
ÜGYBEN

AGyõr Városi Bíróság letar-
tóztatta H. Attilát, a gyõri Ci-
gány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnökhelyettesét és B.
Józsefet, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnökét .A
tizenegy gyanúsítottból így
összesen hárman vannak elõ-
zetes letartóztatásban és továb-
bi két személy ellen adtak ki -
az egyikük ellen nemzetközi -
elfogatóparancsot. A gyanúsítás
szerint a letartóztatottak üzlet-
szerûen elkövetett csalást és
többrendbeli magánokirat-ha-
misítást követtek el. A gyanú
szerint ismeretlenek jogosulat-
lanul vettek fel olyan össze-
geket, melyeket az Osztrák
Kárpótlási Alap az Ausztriában
kényszermunkát végzett ma-
gyarországi romáknak szánt,
kárpótlásként.

Az Új Néplap, a Romaweb,
és az RSK cikkei alapján 

összeállította Paksi Éva
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Telepfelszámolás
l Májusban jár le a magyar kormány tíz és fél milliárd forintos
hitelkérelmének elbírálási ideje, ekkor derül ki, megkapja-e a kor-
mányzat az Európai Tanács Fejlesztési Bankjától a cigánytelepek
felszámolására igényelt összeget. A felszámolást koordináló
Esélyegyenlõségi Kormányhivatal szerint, ha nem érkezik meg a
hitel, csak modellprogramként indulhat el a telepfelszámolás. Arra
vonatkozóan csak becslések vannak, hány roma él lehetetlen
körülmények között Magyarországon. Az Europress által meg-
kérdezett vezetõk 40 és 100 ezer közé teszik azok számát, akik a
nyomortelepeken élnek, csatorna, víz, gáz, villany nélkül, maguk
által tákolt viskókban. (március-április) 

Kilenc ország, egy cél
l Másodszor ülésezett április elején a kilenc ország részvételével
2005-ben induló Roma Évtized Program kidolgozásáért felelõs
nemzetközi bizottság. A Roma Integráció Évtizede programban
résztvevõ országok romapolitikájának megismerése volt a
Nemzetközi Irányító Bizottság ülésének fõ célja. Kiss Róbert, az
Esélyegyenlõségi Kormányhivatal elnöke az ülés után közölte,
feladatuk annak feltérképezése, hogy az európai cigányság fel-
zárkóztatását célzó programban részt vevõ országok eddig mit tet-
tek a romák integrációjáért. A program 2005 januárjában indul. A
magyar munkacsoportban az OCÖ, a Roma Polgárjogi Alapítvány,
a Lungo Drom, az Ombudsmani hivatal, a Külügyminisztérium, a
Központi Statisztikai Hivatal, valamint a szakminisztériumok
vesznek részt. A program a ,,kilenc ország, négy prioritás, egy cél”
mondattal jellemezhetõ. A négy fõ cél: az oktatás, a lakhatási
feltételek, az egészségügyi ellátás és a foglalkoztatás körülmé-
nyeinek javítása. (március-április)

Kevesebb pénz jutott
a kisebbségi lapokra
l Negyedével csökkentette a Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány a kisebbségi lapoknak nyújtott
anyagi támogatást. Heizer Antal, a Közalapítvány elnöke az MTI-

nek elmondta, hogy ,,a Közalapítvány egészének költségvetési
támogatása csökkent, ehhez mérten csökkenteni kellett minden
pályázati típusnak a támogatását is.” A 4 roma lap támogatására 27
millió forint volt. A Világunk és az Amaro Drom 10–10 millió
forint támogatást kapott, a Lungo Drom 5 millió, a Kethano Drom
2 milliót. (március-április)

Új vezetôk
l Az Esélyegyenlõségi Kormányhivatal Roma Integrációs igaz-
gatósága vezetõi posztjára kiírt pályázat eredményeként dr. Ürmös
Andort, az Esélyegyenlõségi, Szociális és Családügyi Minisz-
térium fõosztályvezetõ helyettesét választották. Helyettese Soly-
mosi Imre lesz. Az új vezetõ a jogérvényesítõ és az antidiszkrimi-
náció tevékenységet tartja elsõdleges feladatának. (március-áp-
rilis)

Roma miniszteri biztos
a kultusz minisztériumnál is
l Az oktatási minisztérium után a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumában is roma miniszteri biztost neveztek ki február
15-ei hatállyal. Kállai Katalin több diplomás, humánpolitikus,
politológus Phd. hallgató. Kinevezéséig a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Hivatal fõtanácsosa volt. (március-április)

Elismerések március 15-e alkalmából
l Március 15-én, a Magyar Sajtó Napján Farkas Kálmán, lapunk
fõmunkatársa a Magyar Sajtó Házának Mikszáth termében vehette
át a MÚOSZ Aranytoll kitüntetését, mely díjat a több évtizeden
keresztül érdemes és kiemelkedõ munkát végzett zsurnaliszták

számára alapították és életmûdíjként ítélik oda az arra legérdeme-
sebbeknek. Varga Ilona, a Cigány Félóra szerkesztõ-riportere az
újságírók számára adható legmagasabb szakmai kitüntetést, a

Varga Ilona
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Tácsics Mihály-díjat kapta. Nyári Gyula fotómûvész a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette át Hiller István kul-
tuszminisztertõl. (március-április) 

Romák az Unióban
l Aroma társadalom az európai uniós csatlakozás vesztese – jelen-
tette ki Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke, a Fidesz parla-
menti képviselõje Zalaegerszegen. A cigányság integrációjával
foglalkozó konferencián Vajda László, a Lungo Drom Zala
megyei elnöke kijelentette: a romák egyre inkább úgy érzik, hogy
a kormány nem tett semmit felemelkedésük, esélyegyenlõségük
megteremtése érdekében és az uniós csatlakozásra sem készítette
fel õket. (május)

Csatka
l A csatkai kegytemplomban helyezték el azt a fakeresztet, ame-
lyet a múlt év novemberében egy roma küldöttség vitt az örök
városba, s II. János Pál pápa áldott meg Rómában. Keresztes
Szilárd görögkatolikus püspök szabadtéri misét celebrált a Csatkai
kegyhelyen. A kereszt végleges helye az a kápolna lesz, amelynek
alapkövét a közeli tisztáson helyezték el. (június)

Kártérítés
a Zámolyról elmenekült romáknak
l A Legfelsõbb Bíróság fejenként százezer forintos kártérítést ítélt
meg hat Franciaországban menedékjogot nyert zámolyi roma
családnak. A jogerõs bírói döntés szerint a helyi önkormányzat
jogellenesen bontotta le a családok házait két éve. (július)

Eltemették Wolfart Jánost
l Családtagjai, barátai és munkatársai búcsúztak június 17-én a
Farkasréti Temetõben Wolfart Jánostól, a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Hivatal elsõ elnökétõl. Wolfart János a Kulturális

Minisztérium miniszteri biztosaként a berlini magyar kulturális
intézmény beruházási munkálatait vezette, autóbalesetben hunyt el
Németországban. Wolfart János a hazai kisebbségi közélet egyik
legfõbb megújítója volt. Már a rendszerváltást megelõzõ években
azzal szerzett nevet magának, hogy felzavarta azt az állóvizet,
amelyben a késõi Kádár-korszak kisebbségi politikája vegetált.
(július)

Járóka Lívia lett 
az elsô roma európai parlamenti
képviselõ

l 38,5 százalékos részvétel mel-
lett dõlt el június 13-án a 24 ma-
gyar EP-mandátum sorsa. A
Fidesz mintegy 14 százalékkal
(47,41%) gyõzött az MSZP-vel
szemben, így 12 fõt küldhet
Strausburgba. Az MSZP
(34,31%) 9 helyet szerzett, az
SZDSZ (7,72%) 2 mandátumra
tett szert, és 1 mandátumhoz
jutott az MDF is (5,33%). Jú-
nius 13-tól az Európai Par-
lament elsõ roma képviselõje
Járóka Lívia lett, aki a Fidesz

uniós parlamenti listáján a Lungo Drom támogatásával a biztos
befutó 8. helyen szerepelt. Egyes lapvélemények szerint Orbán
többet tett így a cigányságért, mint az összes kormány a rend-
szerváltás óta együttvéve. (július) 

Minden ötödik cigány gyermeket
fogyatékosnak nyilvánítanak
l Miközben az általános iskolások két százaléka tanul valamilyen
gyógypedagógiai intézetben, a romák esetében ez az arány húsz
százalék. Sokan vannak közöttük olyanok, akik nem a
képességeik, hanem  rossz szociális hátterük miatt kerültek a
felzárkóztató osztályokba. Hazánkban közel 800 olyan iskolai

Nyári Gyula

A fotó illusztráció
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osztály mûködik, amelyekben kizárólag cigány gyerekek tanulnak.
Ilyen homogén összetételû közösségekbe csaknem kilencezer diák
járt tavaly. A normál tantervû általános iskolák romákkal feltöltött
osztályainak közel 60 százaléka felzárkóztató csoportként, azaz
,,kisegítõ" osztályként mûködik. (július) 

Precedens értékû ítélet
l Precedens értékû ítélet született elsõfokon a Gyulai Városi
Bíróságon. Nemzeti, faji, etnikai, vallási hivatkozás miatti erõszak
bûntettében talált a bíróság bûnösnek két fiatalembert. A két
fiatalember 2003. június 27-én minden ok nélkül szidalmazni
kezdett egy bátonyterenyei 17 éves roma fiatalembert: mit keres itt
egy mocskos cigány, ez nem az õ hazája, menjen vissza Indiába.
Ezt követõen a sértettet ütötték, rugdosták és a bántalmazott orr-
csonttörést is szenvedett. A bíróság elsõfokon az elsõrendû vádlott
Sz. Istvánt egy év hat hónap börtönre ítélte, négy évre fel-
függesztve. Ty. Zsolt egy év végrehajtandó börtönt kapott és le kell
töltenie korábbi nyolc hónapos, felfüggesztett fogházbüntetését is.
(július)

Sárgaság a rimaszombati romatelepen
l A rossz szociális körülmények miatt közel 30 gyerek és féltucat-
nyi felnõtt kapott sárgaságot Rimaszombaton, a Dúsa utcai la-
kótelepen, közismert nevén a Fekete Városban. A betegeket a
losonci kórház fertõzõ osztályán kezelik. A sárgaságjárvány kirob-
banása után a fõvárosi Tisztiorvosi Szolgálat általános fertõt-
lenítést kezdett el a Szociális, Család és Munkaügyi Minisztérium
pedig azonnal a helyszínre küldte egyik roma ügyekben járatos
szakemberét. (július)

Kitelepítés
l Az Amnesty Internationál emberjogi szervezet jelentése szerint
az elmúlt hetekben 137 athéni romát költöztettek ki otthonaikból
azzal az indokkal, hogy azok túl közel voltak az olimpiai játékok
helyszíneihez. (július)

Elhunyt Farkas Kálmán,
lapunk fômunkatársa
l 2004. augusztus 8-án elhunyt Farkas Kálmán, a Magyar
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett Aranytollas
újságíró, lapunk fõmunkatársa. Újságírói munkájáról így írt
Kálmán bácsi: ,,Kötéltáncoshoz hasonló az újságírói munka és
hivatás. S míg a toll ki nem esik a kezedbõl, állandóan egyensú-
lyoznod kell, miközben sokan azt nézik, esetleg mások várják is!,
mikor zuhansz alá, semmisülsz meg. S ez állandóan ott feszül fejed
fölött, s mint Damoklész kardja állandóan figyelmeztet.
Különösen ha még mellesleg tudatában vagy annak, hogy cigány

vagy. Harmincöt esztendei aktív újságírói munkámon végigkísért
ez a feszültség.” Kálmán bácsit augusztus 24-én Sóstófürdõn,
házuk kertjében helyeztük örök nyugalomba. (augusztus)

Megemlékezések a roma holokauszt
60. évfordulója alkalmából
l 1944. augusztus 2-ról 3-ra virradó éjjel több mint 3 ezer cigány
férfit, nõt és gyermeket mészároltak le az SS katonák az
Auschwitz–birkenaui táborban. Az áldozatul esett összesen mint-
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egy félmillió roma közül 23 ezren Auschwitzban lelték halálukat.
Minderrõl a Cigány Világszövetség kongresszusának határozata
alapján 1972 óta emlékeznek meg a világ számos országában.
Hazánkban is több településen tartottak megemlékezéseket.
Nagykanizsán dr. Göncz Kinga, az esélyegyenlõségért felelõs
tárca nélküli miniszter, Pécsett Hornungné Rauh Edit, az
Esélyegyenlõségi Kormányhivatal elnökhelyettese vett részt a
megemlékezéseken. Medgyessy Péter a Roma Polgárjogi Ala-
pítvány holokauszt megemlékezésen vett részt. ,,A roma holo-
kauszt nem a romák ügye, hanem mindannyiunké – mondta. – Egy
Magyarország van és közösek az emlékeink, és közös kell legyen
a jövõnk, sikereink, és adott esetben bukásaink, bûneink és meg-
tisztulásunk.” (augusztus) 

Kormányválság!
l Augusztus 25-én lemondott Medgyessy Péter miniszterelnök.
Lemondásához az augusztus 18-ára tervezett kormányátalakítás
vezetett. Medgyessy Péter négy miniszteri poszton kívánt változ-
tatni. Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke nem fogadta el az SZDSZ-
es Csillag István leváltását. Kijelentette, nincs meg a kellõ bizal-
munk a kormányfõ iránt. Az MSZP rendkívüli kongresszusa elõtt
Medgyessy benyújtotta lemondását. Miniszterelnöknek Gyur-
csány Ferencet jelölte a kongresszus. (augusztus)

Jön az új, összevont családi pótlék

l A kormányzat új, egységes családi pótlék bevezetését tervezi. Az
átalakuló támogatásra, amely minden gyerek után állampolgári
jogon jár majd, biztonságosan számíthatnak az érintettek. Újdon-
ság, hogy a jövõben a családi pótlék tartalmazna egy kiegészítõ
elemet, amelyet a család anyagi helyzete határoz meg. Az új,
összevont családi pótlék összege gyermekenként 9500 forint körül
lehet és ehhez további 3–5 ezer forint kiegészítés adható.
(szeptember)

Európai Uniós kormánykörút
l Budapest volt az elsõ állomása annak az Európai Uniós kor-
mánykörútnak, amely szeptember elsején indult Brüsszelbõl és 10
uniós országot érintve – kamionos programsorozat keretén belül –
a diszkrimináció elleni küzdelmet hirdeti. A ,,Sokszínûségért a
diszkrimináció ellen” szlogennel indult kezdeményezés célja,
hogy tájékoztassák a tagországokat a diszkriminációellenes uniós
jogszabályokról és felhívják a figyelmet a munkahelyi és más
megkülönböztetések elleni hatékony fellépésre. A 10 uniós tagál-
lam 19 városát érintõ 3 hónapos kormánykörút második állomása
Gyõrött volt, majd Szlovákiában folytatódik. A budapesti ren-
dezvényen dr. Göncz Kinga esélyegyenlõségi miniszter hang-
súlyozta: Sokszínû emberek, sokszínû népcsoportok alkotják
Európát, és ezt így kell elfogadni, így leszünk egységesek az
Európai Unióban. Kápolnai Katalin, a kormány magyarországi
programjának koordinátora tájékoztatása szerint jövõre a munka-
helyi diszkriminációkról tartanak konferenciákat Magyar-
országon. (szeptember)

Roma kápolna Csatkán
l Szeptember 5-én Márfi Gyula veszprémi érsek celebrált szent-
misét Csatkán, majd megszentelte a roma kápolnát, melyet ado-
mányokból építettek fel. A II. János Pál pápa által megáldott
keresztet ünnepélyes keretek között helyezték el a kápolnában.
(szeptember)

Feloldani az elôítéleteket
l Közelebb hozni egymáshoz a romákat és a nem romákat – ezzel
a szándékkal rendezi meg évek óta a Jászsági Romanapot a jásza-
páti Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A hagyományoknak
megfelelõen ezúttal is a sportpályán indult a nap, ahol a rendõrök
is focimezre cserélték egyenruhájukat. A kezdõrúgást Kladiva
Imre kanonok, jászapáti plébánosa végezte el. A délutáni nagy-
sikerû hagyományõrzõ mûsort, melynek Bódi Guszti és csapata
volt a sztárvendége, Farkas Flórián országgyûlési képviselõ, a
Lungo Drom elnöke, a rendezvény fõvédnöke nyitotta meg.
(szeptember)

Roma Kárpótlás
Polgármestereket is gyanúsítanak
l Tizenhárom ember, köztük két polgármester, egy ügyvéd és
két cigány kisebbségi önkormányzati képviselõ is érintett a
roma kárpótlás körüli visszaélésekben Zala megyében. Varga
Katalin, a Zalai Megyei Fõügyészség fõügyészhelyettese a
Roma Sajtóközpontnak elmondta, hogy a gyanúsítottak úgy
szerettek volna pénzhez jutni, hogy a sok esetben írástudatlan
idõs embereket maguk keresték fel és ígértek számukra segélyt,
élelmiszercsomagokat és megállapodást arra vonatkozóan, hogy
a kárpótlási pénz egy részét megkaphatják. Az idõs emberek
aláírták a kitöltetlen nyomtatványokat, majd ezeket a cigány
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kisebbségi önkormányzat képviselõi, illetve a 2 polgármester
töltette ki, majd hitelesítették és eljuttatták az illetékes helyekre.
Az igényelt összeg megközelítette a negyvenmillió forintot.
Legkorábban 2005. elején születik bírósági ítélet az ügyben.
(szeptember)

Pályázati kapu
l Pályázati Kapu elnevezéssel internetes oldal indult, mely a hazai
és az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok sikeres
elkészítéséhez kíván szakmai segítséget nyújtani. Aportált igénybe
venni szándékozóknak regisztrálniuk kell magukat a kistérségek
központjában található könyvtárakban vagy a Regionális Fej-
lesztési Holding irodáiban. (szeptember)

Vizsgálat egy etikai tankönyv miatt
l Vizsgálatot indított az oktatási jogok biztosa egy etikai tankönyv
miatt, amelyben kifogásolható megjegyzések szerepelnek a ro-
mákról. Aáry-Tamás Lajos elmondta, hogy a többi között a szerzõk
azt javasolják a romáknak, hogy ha munkához jutnak, dolgozzanak
rendesen, ha hitelt kapnak, azzal ne éljenek vissza, magyar
gyerekeknek pedig, hogy legyenek türelemmel a romák iránt.
(szeptember)

Görögországi romák
l Míg a Nyugat-európai országok velünk szemben kõkemény
cigánypolitikai kritériumokat fogalmaztak meg és folya-
matosan bírálattal sújtják az EU-hoz újonnan csatlakozot-
takat, addig a 18 éve uniós tag Görögország még mindig
óriási hibákat követ el – állapította meg a Fideszes Járóka
Lívia európai parlamenti képviselõ azt követõen, hogy Gö-
rögországban megtekintett 6 cigánytelepet. Az ott tapasztal-
tak alapján az Európai Parlament egyetlen roma tagja úgy
fogalmazott, az a 132 athéni cigány, akit – mint az utólag

bebizonyosodott – kárpótlás nélkül lakoltattak ki az olimpiai
létesítmények miatt, csak a jéghegy csúcsa Görögországban,
ahol borzasztó körülmények között élnek roma családok
tízezrei. (szeptember)

Parlagfûirtás közmunkában
l Tovább folytatódhat a parlagfûirtás közmunkában, a munkaügyi
tárca meghívásos pályázata révén csaknem 1100 tartósan
munkanélküli jut szeptemberben is keresethez – közölte Burány
Sándor miniszter. A nyár elején a parlagfû-mentesítésre indított
közmunkaprogram augusztus végén járt le, de a tárca a növény
okozta egészségügyi gondok mérséklése, a foglalkoztatás javítása
miatt az akció meghosszabbításáról döntött. A minisztérium
meghívásos, kiegészítõ-pályázattal teszi lehetõvé a közmunkások
foglalkoztatásának egy hónappal történõ meghosszabbítását.
Összesen 1086 tartós munkanélküli, nagyrészt roma származású
közmunkás további egy hónapos foglalkoztatása valósul meg
szeptember elsejétõl, csaknem 86 millió forint támogatásból.
(szeptember)

330 ember vesztette életét
l Az Oktatási Minisztérium körlevélben és a honlapján is felkérte
az oktatási intézményeket, hogy szeptember 14-én egyperces
néma felállással emlékezzenek meg az észak-oszétiai túszejtõ
akcióról. A szaktárca ezzel csatlakozott Josep Barell Fon-
telles-nek, az Európai Parlament elnökének az unió valameny-
nyi tagállamához elküldött felhívásához. Mint ismeretes, az
észak-oszétiai Beszlan iskolájában túszul ejtett több mint ezer
ember kiszabadításakor kirobbant tûzharcban 330 ember
vesztette életét, köztük 156 gyermek. A kórházakban 531
sérültet ápolnak. A terroristák a robbanóanyagokat, fegyvere-
ket még a nyáron helyezték el az iskolában, ahol építkezés
folyt. (szeptember)

Október 4-én teszi le az esküt
az új kormány
l Október 4-én lesz új kormánya Magyarországnak. Mádl Ferenc
köztársasági elnök szeptember 27-én tesz javaslatot a miniszterel-
nök személyére. Akormányprogram vitáját két nappal késõbb foly-
tatja le az Országgyûlés. Még ugyanazon a napon a képviselõk
megválaszthatják a miniszterelnököt is. (szeptember)

Politikai nyilatkozat
a polgári értékek védelmében

l Az Országgyûlés 337 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
egy tartózkodással politikai nyilatkozatot fogadott el a nyilas
hatalomátvétel évfordulójára, október 15-ére tervezett de-
monstráció kapcsán. Az Országgyûlés politikai nyilatkozata a
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polgári értékek védelmében címû dokumentumban a kép-
viselõk kijelentik: az alkotmánnyal szöges ellentétben áll min-
dennemû önkényuralmi ideológia és minden, faji, nemzeti,
vallási, politikai vagy társadalmi származás szerinti kirekesz-
tés. A négy parlamenti párt frakcióvezetõje által aláírt doku-
mentum szerint az Országgyûlés elítéli a nyilas eszmék újra-
élesztõit és terjesztõit. (október)

Nem történt szakmai mulasztás
l A karcagi Kátai Gábor Kórházban lezárult a szeptember 8-i kun-
hegyesi roma asszony szülésével kapcsolatos vizsgálat. Mint isme-
retes, akkor a beöntés után a szülõszoba vécéjében szült meg a
kismama. Az ügyrõl Dr. Zsembeli József fõigazgató az Új Nép-
lapnak az alábbiakat nyilatkozta: ,,A dokumentumokból egyér-
telmûen kiderül, hogy szakmai mulasztás nem történt, az anya
végig felügyelet alatt volt. A lefolytatott vizsgálat megállapította,
hogy az egész ügy kezdetekor szó sem volt roma származás miat-
ti megkülönböztetésrõl, hálapénzrõl, vagy a vizsgálatok elma-
radásáról, illetve arról, hogy a kórház az ügyet megfelelõ kivizs-
gálás nélkül kívánná lezárni. (október)

Vonópárbaj 2004
l Évekig tartó szünet után idén újra megrendezik a Vonópárbaj
nemzetközi prímásversenyt, amelynek célja, hogy a cigányzene
újra népszerûvé váljon Magyarországon. A 20 évvel ezelõtt
megrendezett Vonópárbaj óta nem történt a cigányzene nép-
szerûsítésére és megmentésére olyan verseny, amely ennek igazi
hagyományt teremtett volna. Az 1984-es versenyre többszázan
jelentkeztek. Így ismerhette meg az ország Puka Károlyt is, aki
megnyerte a párbajt. Az idei vonópárbajt nemzetközi versenyként
rendezik meg, melynek fõdíja egy 1 millió forint értékû hegedû
Rácz Pál mesterhegedû készítõtõl. A 2. helyezett a Barcza Hor-
váth József vonókészítõ-mester által felajánlott 500 ezer forint
értékû mestervonót, a harmadik a Bihari János  koncert cigány-
zenekar által felajánlott, Boros Mátyás készítette 400 ezer forint
értékû hegedût kapja meg. A dobogósok pénzjutalomban is része-
sülnek: az elsõ helyezettet 400, a másodikat 300, a harmadikat 200
ezer forinttal jutalmazzák. Jelentkezési határidõ: 2004. november
10. A vonópárbaj szervezõje: Boros Mátyás. (október)

Újra alakulhat az OCÖ?
l A Cigány Szervezetek Országos Szövetsége (CSZOSZ) és a
Roma Polgárjogi Mozgalom (RPM) teljes körû pénzügyi átvilá-
gítást, valamint az országos önkormányzat újraalakulását kezde-
ményezi. ,,Mondjon le az elnök, a helyettesei, valamint az elnök-
ség és az 53 fõs testület válassza újra az OCÖ vezetõit” – jelen-
tette ki a sajtótájékoztatón Kertész Lóránt, az RPM frakció-
vezetõje. Dógi János, a CSZOSZ elnöke a Romawebnek el-
mondta: ,,szervezetünk mindent megtesz, hogy egység alakuljon
ki, ugyanakkor mind szakmai, mind pénzügyi szempontból – a
tisztánlátás érdekében – el kell számolnia a jelenlegi vezetõknek".
(október)

Bázisiskola
l Az ország 16 iskoláinak pedagógusai ültek be október 15-én a
szolnoki Dr. Hegedûs T. András (ismertebb nevén a ,,Roma
Esély") szakiskola padjaiba. Ezúttal tanárok tanultak felzárkóztató
szakoktatást egymástól és a szolnoki iskola oktatóitól. A 16 éves-
nél idõsebb, de általános iskolai végzettséget meg nem szerzett
fiatalok oktatását felvállaló iskolák már nem elõször találkoznak.

Tavaly a reáltantárgyakat oktató tanárok, most pedig a szakoktatók
gyûltek össze, hogy bemutató órákon és egy konfliktuskezelõ
tréningen bõvítsék ismereteiket. A Nemzeti Szakképzési Intézet
szakértõje, André László elmondta, hogy a továbbképzés helyszí-
néül azért a szolnoki szakiskolát választották, mert az azon kevés
intézmény közé tartozik, mely elnyerte a bázisiskola címet, azaz
munkájával mintául szolgál. (október)

,,Virággal az új nyilasok ellen"
l Göncz Kinga Ifjúsági, Családügyi és Esélyegyenlõségi mi-
niszter, Mesterházy Attila és Teleki László politikai államtit-
károk virágot helyeztek el a Terror Háza elõtt, ezzel csatlakozva
a ,,Virággal az új nyilasok ellen” elnevezésû, a Népszava által
meghirdetett akcióhoz. ,,Tegyünk együtt a társadalmi kirekesz-
tettség minden formája ellen!" – írta az Andrássy úti épületnél
felállított transzparensre Göncz Kinga. (október)

Esélyegyenlôségi ombudsman 
a Magyar Televízióban
l Október 18-tól Leipold Péter kiemelt szerkesztõ az MTV esély-
egyenlõségi ,,ombudsmanjaként" képviseli – házon kívül és belül
– a kisebbségek ügyének szolgálatát. Helyettese, Kertész Viktória
a fogyatékossággal élõ emberek MTV-s ,,biztosa" lett. Feladatuk a
bármilyen okból hátrányos helyzetben lévõ emberek ügyének in-
tegrált megjelenítése az MTV mûsoraiban, ezek elemzése és a
programszerkesztés befolyásolása annak érdekében, hogy a tár-
sadalmi összetartozás, illetve az összetartó társadalom még hang-
súlyosabban jelenjen meg a Magyar Televízióban. (október)

Összeállította: Paksi Éva
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1. Az oktatás prioritását ígérte a kormány

A valóságban:

– Az ösztöndíj rendszer forrása csökken, akkor, amikor a ta-
nulás presztizse örvendetesen nõ.

– A kistelepülések iskoláit megszüntetik.
– Nincs átfogó óvodafejlesztési program, ez a cigány gyer-

mekek lezsakadását eredményezi már kisgyermekkorban
(például Tiszabõ községben a lakosság 95%-a cigány szár-
mazású, 100 férõhelyes óvoda van, miközben 300
óvodáskorú gyermek él a településen.)

2. Afoglalkoztatáspolitika prioritását ígérte a kormány

A valóságban:

– A munkanélküliségi ráta általában is nõtt, de a cigányság
körében hatványozottan.

– A kormányprogram közhasznú, illetve közmunkát irányoz
elõ, ezzel a nyomort konzerválja. Állandó munkalehetõség
kell!

3. A kormány 800 millió forintot irányoz elõ a roma
telepeken élõk lakhatási és szociális integráció prog-
ramjára

A valóságban még szándékában is lemond a te-
lepfelszámolás programjáról, ez az elõirányzat ennek a beis-
merését jelenti. Egyébként 800 millió forint két jobb budai
villa ára vagy 100 vidéki családi házé.

4. Diszkrimináció ellenes programot is ígért a kor-
mány

A valóságban a jövõ évi elõirányzat 148 millió forint, fele
a 2003. évinek. Eközben a felmérések szerint erõsödött a
diszkrimináció.

Elvárjuk, hogy vegye komolyan a kormány saját prog-
ramját, amellyel 2002-ben választást nyert, amellyel ci-
gány szavazókat is maga mellé állított. Gondolja át
tisztességgel és felelõsséggel cigánypolitikáját, frázisok és
PR fogások helyett.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A kormányzati
cigánypolitika a 2005. évi

költségvetés tükrében
A Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

valamint szövetségesei sajtóközleménye
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TANÁCSKOZÁS

,,Cigányság az Unióban”
Országos tanácskozás

A fotó egy korábbi 
Lungo Drom tanácskozáson készült.

Magyarország ez év májusától a fejlett országok
jelentõs részét egyesítõ közösség, az Európai Unió 

tagországává vált.  A tagság fontossága 
mellett kiemelten kell  foglalkoznunk azzal, 

hogy a tagsággal megnyíló lehetõségekkel hazánk, 
s ezen belül is a legnagyobb lélekszámú kisebbsége,

a magyarországi  cigányság hogyan tud  élni. 
Fõ kérdés, mit kell tenni annak érdekében, 

hogy a kisebbségek, s elsõsorban
a cigányság integráltan,  pozitív lehetõségekkel

vehessen részt e folyamatban, s élvezni tudja
a csatlakozás elõnyeit.

A Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség ,,Cigányság az Unióban” címmel országos tanácskozást
rendez december 2-án Debrecenben. Atanácskozás a Lungo Drom
Elnöksége és szövetséges szervezetei által már megvitatott irány-
elvekrõl készült összefoglaló alapján három átfogó priorotási
területet foglal magába: oktatás, foglalkoztatás és anti-
diszkrimináció.

A téma fontosságára való tekintettel a tanácskozást széleskörû
nyilvánosság megteremtésével és a három terület szakemberei
bevonásával kívánják megrendezni.

A szakmai szemináriumokon kialakult állásfoglalások érté-
kelését követõen egy olyan záródokumentumot készítenek el,
amelybõl a kérdéskör döntés-elõkészítõi és a kormány kellõen
megvilágított helyzetképet kap az alapvetõ változási tendenciákról
és a legfontosabb feladatokról. A tanácskozáson elhangzottakról
tájékoztató kiadvány is készül.

Az országos tanácskozáson Kósa Lajos, Debrecen Megyei Jogú
Város polgármestere mond köszöntõt, majd Farkas Flórián, a
Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség elnöke, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség frak-
cióvezetõ-helyettese nyitó elõadást tart. Meghívott elõadók:
Schmitt Pál, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség alelnöke, Bölcskei
Gusztáv püspök és Granasztrói György professzor, a Professzorok
Köre vezetõje, a Battyány Alapítvány elnöke.

A résztvevõk köre: a Magyarországon lévõ cigány kisebbségi
önkormányzatok képviselõi, mintegy 500 település képvise-
letében, valamint 2004. májusában az Európai Unióhoz csatlakozó
tagországok cigányügyekért felelõs kormányzati képviselõi.

A tanácskozásra több mint 600 fõ részvétele várható.
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JELENTÉS

A nemzeti és etnikai
kisebbségek jogainak

érvényesülése a médiában

A nemzeti és etnikai
kisebbségek

megjelenítése
a közszolgálati

televízióban

A kisebbségi
mûsorok története

A Magyar Televízió (to-
vábbiakban: MTV) 1978.
augusztus 16-án sugároz-
ta az elsõ német és szerb-
horvát nyelvû nem-
zetiségi mûsorokat. Kez-
detben havonta fél óra
volt a mûsoridõ, ez fele-
fele arányban oszlott meg
az Unser Bildschirm és a
Nas Ekran között. Az
Ecranul Nostru román
mûsor 1982. április 29-én
indult útjára. A szlovák
magazin Nasa obrazovka
néven 1983. szeptember
20-án volt elõször látható.
1997. szeptemberétõl a
magazin Domovina né-
ven jelentkezik. A roma
mûsort 1992. szeptem-

berétõl sugározta a Ma-
gyar Televízió kezdet-
ben Patrin, 1998-tól Ro-
ma Magazin címmel. A
szuverén horvát állam
létrejöttét követõen 1992-
ben indult útjára a
Hrvatska Kronika. Az
önálló szerb magazin a
Srpski Ekran nevet vette
fel. A Slovenski Utrinki
elsõ alkalommal 1992.
október 10-én került
adásba. Az 1994 óta
látható Rondó eredetileg
öt kisebbségi közösség –
bolgárok, görögök, len-
gyelek, örmények, ruszi-
nok – közös mûsora volt,
majd 2000. februárjától
az ukránok is helyet kap-
tak a magazinban. Az
Együtt címû mûsort a
kisebbségi rovatok közö-
sen készítik, elsõ adása
1998. februárjában jelent-
kezett. Megállapítható te-
hát, hogy napjainkban a
13 nemzeti és etnikai
kisebbség mindegyiké-

nek lehetõsége van meg-
jelenni a képernyõn. 

Az MTV nemzetiségi
magazinjainak
mûsorrendje

A nemzetiségi mûsorok
többsége heti rendsze-
rességgel jelentkezik 26
perces adásidõben. Ne-
gyedévente 26 perces
adásidõben látható a
Roma Fórum címû mû-
sor. 

A médiatörvény ren-
delkezései kellõ garan-
ciát jelentenek ahhoz,
hogy az  MTV ne csök-
kenthesse a nemzetiségi
mûsorok idõtartamát.
Ez a törvényi védelem
azonban azzal a követ-
kezménnyel is járt, hogy
a nemzetiségi mûsorok
lényegében „megreked-
tek” az 1996. évi szinten.
A mûsorkészítõk gyak-
ran úgy érzik, hogy az

MTV pusztán egy tör-
vényi kötelezettség tel-
jesítésének tekinti a
nemzetiségi magazino-
kat, nem értékeli sú-
lyuknak megfelelõen ér-
tékközvetítõ szerepü-
ket. Az elmúlt években
még elképzelések sem
születtek arról, hogy mi
lehet a jövõje a kisebbsé-
gi mûsoroknak.

Vizsgálatunk során sze-
mélyes találkozó kere-
tében megbeszélést foly-
tattunk valamennyi nem-
zetiségi mûsor rovat-
vezetõjével, illetõleg szá-
mos munkatárssal is. Az
alkotók egy része elége-
dett a mûsoridõvel. Má-
sok – így elsõsorban a
horvát, a német, roma
és szlovák rovatvezetõk
– azonban úgy vélik,
hogy 26 perc nem ele-
gendõ egy magazin jel-
legû mûsor elkészí-
téséhez, amelyben a hí-
rek, riportok mellett

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok parlamenti biztosához évek óta folyamatosan érkeznek olyan
panaszok, amelyekben a beadványozók kifogásolják, hogy az írott és az elektronikus médiában a hazai
nemzeti és etnikai kisebbségek nem jelennek meg olyan formában és módon, ahogy azt az egyes kisebb-
ségek szeretnék. A beadványozók alapvetõen a következõket kifogásolják: a nemzeti és etnikai kisebb-
ségek életérõl, a kisebbségi szervezetek mûködésérõl, programjairól a média egyáltalán nem, vagy csak
csekély terjedelemben tudósít, a mûsorok készítéséhez szükséges pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre,
nem egyeztetnek az egyes mûsorok idõpontjának megváltoztatásáról, valamint, hogy a média erõsíti a
cigánysággal szembeni sztereotípiákat, az elõítéletességet, egyoldalú – általában pejoratív tartalmú –
tájékoztatást nyújt a kisebbségrõl, illetõleg kigúnyolja az egyes sajátosságokat.

Az ombudsman vizsgálata a közszolgálati televízióra és rádióra terjedt ki. Az alábbiakban a jelentésbõl
közlünk részleteket, különös tekintettel a Cigány Magazinra, a Cigány Félórára és a Cigányország útjain címû
mûsorra.
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helye van a nagyobb
terjedelmû tudósítások-
nak, illetve az igényes
szórakoztatásnak is. Az
adásidõ növelése azon-
ban önmagában nem
lehet elérendõ cél, an-
nak csak akkor lenne
létjogosultsága, ha ki-
tölthetõ volna színvo-
nalas tartalommal. A
mûsorkészítõk egyön-
tetû véleménye, hogy az
adott finanszírozási
rendszerben a jelenlegi
személyi- és technikai
feltételek mellett ez nem
valósítható meg. 

A nemzetiségi mûso-
rok sugárzásának idõ-
pontja többször válto-
zott az elmúlt években.
Hosszú ideig az M1 csa-
tornán hétfõtõl csütörtö-
kig a 14 órától 15 óráig
terjedõ sávban voltak lát-
hatóak. Ez év márciusá-
ban átkerültek a 13 és 14
óra közötti sávba, ám az
adáskezdet idõpontját
ezen belül is több alka-
lommal módosították. 

Valamennyi rovatve-
zetõ sérelmezte, hogy a
mûsorok sugárzási idõ-
pontjának változásáról
elõzetesen nem egyez-
tetnek velük, mindössze
értesítést kapnak az új
adásidõrõl. A törzsné-
zõk egy részének nehéz-
séget okoz a gyakori
idõpontváltoztatás, kü-
lönösen, hogy az MTV
erre elõzetesen nem
hívja fel a figyelmet mû-
sorajánlóiban. A rovat-
vezetõk kifogásolták azt
is, hogy a nemzetiségi
mûsorok az ünnepnapo-
kon elmaradnak és sugár-
zásukat a következõ
munkanapra teszik át.

A kora délutáni adás-
idõ miatt a nemzetiségi
magazinok csak egy

szûk nézõkörhöz jutnak
el. Az elmúlt években ezt
a problémát csak részben
orvosolta az M2 csator-
nán szombat délelõtt néz-
hetõ ismétlés. Az M2
ugyanis nem földi sugár-
zású csatorna, így csak a
háztartások kb. 55%-
ában fogható. A hazai ki-
sebbségi közösségek je-
lentõs része olyan falvak-
ban él, ahol a kábelte-
levízió nem épült ki és a
mûholdas vevõberende-
zések sem terjedtek el
széles körben. E telepü-
lések lakóinak zöme tehát
nem láthatta a kisebbségi
mûsorok ismétlését sem.

A nemzetiségi magazi-
nok 2004. október 9-ét
követõen még keveseb-
bekhez jutnak el, mert
ismétlésüket a Magyar
Televízió szombat dél-
elõtt helyett hétköz-
napokon a kora dél-
utáni mûsorsávban fog-
ja sugározni az M2
csatornán. A mûsor-
rend megváltoztatását
megelõzõen nem egyez-
tettek sem az országos
kisebbségi önkormány-
zatokkal, sem a kisebb-
ségi mûsorkészítõkkel.
Ennek az intézkedésnek
a következtében a nem-
zetiségi magazinok „lát-
hatatlanokká válnak” a
szélesebb nézõtábor
számára.  

A mûsorsávnak döntõ
szerepe van abban, hogy
az egyes mûsoroknak mi-
lyen a nézettsége. A ki-
sebbségi mûsorokat jel-
lemzõ kedvezõtlen adás-
idõ nyilvánvalóan közre-
játszik abban, hogy vi-
szonylag csekély a né-
zettségük. Az MTV által
rendelkezésünkre bocsá-
tott kimutatás szerint
2004. január 1-je és már-

cius 22-e között a nem-
zetiségi mûsorok nézett-
ségének átlaga 0,5 és 1%
között mozgott. 2004.
március 22-tõl a nemze-
tiségi mûsorok a déli hír-
blokkot követõen kerül-
tek adásba és ennek ha-
tására az átlagos nézett-
ségük valamelyest emel-
kedett. Ez arra enged
következtetni, hogy né-
zettségi szempontból
kedvezõbb sugárzási sáv-
ban lényegesen többen
kísérnék figyelemmel a
nemzetiségi mûsorokat. 

A rovatvezetõk állás-
pontja nem volt egységes
abban a kérdésben, hogy
melyik mûsorsávot tekin-
tenék ideálisnak. Egyes
vélemények szerint a
nemzetiségi magazinokat
a késõ délutáni, 17–18
óra körüli idõpontban
kellene sugározni, hiszen
ekkor tudnák betölteni azt
a szerepüket, hogy a tár-
sadalom minél szélesebb
rétege számára bemu-
tassák a kisebbségek éle-
tét, mindennapjait. Má-
sok úgy vélik, hogy a ki-
sebbségi mûsorok alap-
vetõen rétegmûsorok, így
megfelelõnek tartanák a
késõ esti, 22 óra utáni su-
gárzást is. 

A sugárzási idõpont
azért is kiemelt jelentõ-
ségû a nemzetiségi mûso-
rok esetében, mert a ki-
sebbségi közösségek
szinte kizárólag ezekben
az adásokban kapnak
megjelenési lehetõséget a
képernyõn. Az Országos
Rádió és Televízió Tes-
tület elnökének tájékoz-
tatása szerint a nemzeti és
etnikai kisebbségek „a
számukra fenntartott
programokon kívül oly
kis mértékben vannak
jelen a mûsorszolgáltatók

kínálatában, hogy egyes
megjelenéseik felkutatása
is komoly nehézségbe
ütközik. A hír- és maga-
zinmûsorok elemzésének
szentelt vizsgálatok során
hónapról hónapra meg-
állapítható, hogy e cso-
portok jelenléte minden
esetben néhány tizedszá-
zalék körül mozog”.
Megkeresésünkre az
MTV elnöke nem tudott
olyan intézkedésekrõl be-
számolni, amelyek garan-
tálnák, hogy a kisebb-
ségek helyzetével, prob-
lémáival, mindennapi
életével foglalkozó hír-
adások – a nemzetiségi
magazinokon túl is –
megjelenjenek a mûsor-
stuktúrában. A nemzeti-
ségek jogos elvárása a
közszolgálati televízió-
val szemben, hogy sze-
repet vállaljon a róluk
alkotott közvélekedés
formálásában. A televí-
ziónak az eddigieknél
sokkal többet kell ten-
nie annak érdekében,
hogy a kisebbségekrõl
ne pusztán az „énekes-
táncos közösség” hamis
képe éljen a társada-
lomban. Különösen fon-
tos volna emellett az is,
hogy a romákról olyan
hiteles és tárgyilagos tu-
dósításokat sugározza-
nak, amelyek segítenek
lebontani az elõítélete-
ket. 

Megállapítható tehát,
hogy az MTV kisebbségi
mûsoraihoz való hozzá-
férés csak egy szûk nézõ-
kör számára biztosított a
nem megfelelõen kivá-
lasztott mûsorsáv, vala-
mint a nem földi sugárzá-
sú csatornán történõ is-
métlés következtében. A
kisebbségi jogok megsér-
tését jelenti, hogy ünnep-
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napokon  elmaradnak a
nemzetiségi mûsorok. Kü-
lönösen indokolatlan ez a
vallási ünnepek alkalmá-
val, hiszen éppen ekkor
nyílhatna lehetõség arra,
hogy tematikus adás kere-
tében a kapcsolódó nemz-
etiségi hagyományokat,
népszokásokat a széle-
sebb nézõközönség szá-
mára is bemutathassák. 

Miután az érintett mû-
sorkészítõk álláspontja is
megosztott a „kedvezõ-
nek” tekinthetõ mûsorsáv
kérdésében, mi sem vál-
lalkozhatunk arra, hogy
egy konkrét sugárzási
idõpontot javasoljunk az
MTV vezetõségének.
Szükségesnek tartjuk
azonban, hogy a nem-
zetiségi mûsorok adás-
idõpontjának meghatá-
rozása ne pusztán vélet-
lenszerû legyen, hanem
elõzetes hatásvizsgála-
tokon alapuljon és a dön-
tés meghozatala elõtt
egyeztessenek a kisebbsé-
gi mûsorok készítõivel,
valamint az országos ön-
kormányzatokkal. 

A közszolgálati televí-
ziónak fokozott figyelmet
kell arra fordítania, hogy
a kisebbségi témák ne
pusztán a nemzetiségi
magazinokban szerepel-
jenek, hanem jelenjenek
meg a mûsorstruktúra mi-
nél szélesebb palettáján,
így a híradásokban, vala-
mint a mûvészeti és az ok-
tatási mûsorokban is.

A televíziós mûsorok
elkészítésének
tárgyi-, anyag

feltételei,
a finanszírozás

rendje

A kisebbségi mûsorok
készítése és sugárzása a

kisebbségi törvényben
és a médiatörvényben
elõírt kötelezettség, így
ennek pénzügyi fede-
zetét az MTV-nek gaz-
dasági nehézségei elle-
nére is biztosítania kell.
Az elmúlt években a
csõdhelyzet megelõzése
érdekében bevezetett
megszorító intézkedések
hatása azonban a kisebb-
ségi magazinok esetében
is érezhetõ. A pénzügyi
helyzet romlása 2001. és
2003. között már a ki-
sebbségi mûsorszolgál-
tatás szakmai színvonalá-
nak megõrzését is ve-
szélyeztette. A 2004. év-
ben jelentõs javulás fi-
gyelhetõ meg, ám ez ki-
zárólag egy – a késõbbi-
ekben részletezett – pá-
lyázati támogatásnak kö-
szönhetõ. 

A finanszírozási
rendszer

A kisebbségi mûsorok
finanszírozása látszólag
kettõs forrásból történik,
valójában a nemzetiségi
magazinoknak nincs
elkülönített költségve-
tése. Rendelkeznek
ugyan egy adásonkénti
keretösszeggel, ám ez
elnöki utasítással bár-
mikor csökkenthetõ. Az
MTV általános költség-
vetését terheli a belsõ
munkatársak fizetése és
annak járulékai. Ebbõl a
keretbõl fedezik azokat a
költségeket is, amelyek
abból adódnak, hogy a
stábok ingyenesen hasz-
nálhatják az intézmény
berendezéseit – így pél-
dául a kamerákat, a vilá-
gosítás eszközeit és a
kazettákat – valamint té-
rítésmentesen igénybe

vehetik a leforgatott
anyagok utómunkálatai-
hoz, az ún. montírozás-
hoz szükséges technikai
helyiségeket, felszerelé-
seket. Minden egyéb kia-
dást a nemzetiségi mûso-
rok „költségvetésébõl”
kell fedezni, melynek
összege a 26 perces ma-
gazinok esetében jelenleg
adásonként 180.000 fo-
rint, az 52 perces Rondó
esetében pedig 420.000
forint. Ebbõl a keretbõl
kell kigazdálkodni a kül-
sõ munkatársak megbízá-
si díját, valamint a hely-
színi forgatással járó ösz-
szes kiadást, így az úti-
költséget, a napidíjat és
az esetleges szálláskölt-
séget is. Jól jellemzi a
kisebbségi mûsorok hely-
zetét, hogy 1992-ben az
adásonként felhasznál-
ható összeg elérte a
240.000 forintot, vagyis a
jelenlegi pénzügyi keret
több mint 130%-a volt. 

Az infláció következ-
tében a költségvetés
szinten tartása azt ered-
ményezte, hogy a ki-
sebbségi mûsorok pénz-
ügyi helyzete az elmúlt
években folyamatosan
romlott. Különösen ne-
héz idõszak volt 2001.
elsõ féléve, amikor az
MTV átlagosan 35%-kal
csökkentette mûsorainak
költségkeretét. Az elvo-
nás a nemzetiségi maga-
zinok esetében kb. 11%
volt, 180.000 forint he-
lyett 160.000 forintból
kellett gazdálkodniuk. Ez
az intézkedés néhány hó-
napig volt hatályban,
azután visszaállították a
kisebbségi mûsorok ko-
rábbi költségvetését. 

A kisebbségi rovatok
elviekben szabadon hasz-
nálhatják fel a számukra

engedélyezett költségke-
retet, csak arra kell ügyel-
niük, hogy azt ne lépjék
át. Valójában a gazdál-
kodás önállósága csak
részlegesen valósul meg. 

(Az adásköltség csök-
kentésének leggyakoribb
módja, hogy stúdiófel-
vételeket vagy archív
anyagokat szerkesztenek
a mûsorba.) A félévi keret
el nem költött részét
elvonják a nemzetiségi
rovatoktól és beolvaszt-
ják az MTV összköltség-
vetésébe. A rovatvezetõk
elmondták, hogy ki-
mondva-kimondatlanul
az az elvárás velük szem-
ben, hogy lehetõleg ne
költsék el a rendelkezé-
sükre álló teljes ösz-
szeget. Ennek hátterében
nyilvánvalóan az áll,
hogy a kisebbségi mû-
sorok pénzmaradványát
más célra kívánják fel-
használni. 

Általános jelenség,
hogy a rovatvezetõket
nem tájékoztatják saját
mûsoruk költségfelhasz-
nálásáról. Elviekben min-
den adás után kellene
kapniuk egy kimutatást
arról, hogy milyen össze-
get fordítottak az adott
mûsor elkészítésére. Ez
az elszámolás azonban
gyakran nem jut el hozzá-
juk, így maguk sem min-
dig tudják, hogy az adott
idõszakban milyen ösz-
szeggel gazdálkodhatnak.
A nem átlátható gazdál-
kodás következménye,
hogy miközben a kisebb-
ségi rovatok pénzhiány-
nyal küzdenek, éves át-
lagban többszázezer vagy
akár milliós fel nem hasz-
nált összegeket vonnak el
tõlük. A kisebbségi mû-
sorok teljes pénzmarad-
ványa 1999-ben17.265.577
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forint volt, egyes rovatok
költségvetésük egyhar-
madát, illetve felét nem
költötték el. 

2003-ban az MTV
mintegy 68.000.000 fo-
rintot nyert nemzetiségi
mûsorok készítésére az
Országos Televízió Tes-
tülettõl. A pályázati tá-
mogatás révén a kisebb-
ségi rovatok jelentõs
többletbevételhez jutot-
tak, így a mûsorkészí-
tésre felhasználható ke-
ret kb. a duplájára nõtt.
E támogatásnak kö-
szönhetõen 2004-ben a
kisebbségi mûsorké-
szítés pénzügyi háttere
biztosított volt. 

Fontos leszögeznünk:
hosszútávon nem fogad-
ható el az a gyakorlat,
hogy a közszolgálati tele-
vízió pályázati úton pró-
bálja finanszírozni a ki-
sebbségi mûsorok költ-
ségvetésébõl hiányzó
részt. A nemzetiségi ma-
gazinok szakmai színvo-
nalának megõrzése, il-
letve annak továbbfej-
lesztése a közszolgálati
televízió alapvetõ felada-
ta. A mûsorkészítéshez
szükséges pénzügyi hát-
teret tehát az MTV-nek
kell elsõdlegesen biztosí-
tania, és a pályázati támo-
gatások ehhez képest
csak kiegészítõ forrást
jelenthetnek. Szükséges-
nek tartjuk azt is, hogy
a nemzetiségi mûsorok
önálló, elkülönült költ-
ségvetéssel rendelkez-
zenek, mert csak így
garantálható az átlát-
ható gazdálkodás, vala-
mint az, hogy ezt a ke-
retösszeget ne lehessen
az intézményen belül
átcsoportosítani.  

Tárgyi feltételek

Az elavult technikai
háttér, a szükséges be-
ruházások elmaradása
a közszolgálati televízió
valamennyi mûsorát
sújtja, azonban nem
azonos mértékben. 

A nemzetiségi rovatok
nem rendelkeznek a
mûsorkészítéshez szük-
séges technikai felsze-
reléssel. Akialakult gya-
korlat szerint ezt kettõ,
de legalább egy héttel a
tervezett forgatás elõtt
igényelniük kell. Még
így is gyakori, hogy a for-
gatás elmarad, mert va-
lamely más mûsor igény-
lését a kisebbségi maga-
zin elé sorolják. Az alko-
tók évek óta csak azok-
nak a meghívásoknak
tudnak eleget tenni, ame-
lyek a rendezvényt meg-
elõzõ hetekben eljutnak
hozzájuk, a váratlan ese-
ményekrõl nem tudnak
tudósítani. Emiatt for-
dulhatott elõ, hogy a
szlovákiai romák éhség-
lázadása idején a roma
magazin munkatársa
egy magánszemélytõl
kölcsönkért kamarával
volt kénytelen forgatni. 

Az egyik legnagyobb
probléma, hogy az elmúlt
években folyamatosan
csökkenteni kellett a
helyszíni forgatások szá-
mát, illetve azok idõtar-
tamát, mert az ezzel járó
kiadások már nem fértek
bele az engedélyezett
keretbe. A helyszíni fel-
vételeket egyre inkább a
környezõ településeken,
illetve a szomszédos me-
gyékben forgatják. Egyes
régiók szinte egyáltalán
nem jelennek meg a
nemzetiségi magazinok-
ban, mert a mûsorké-

szítõk – szándékaik el-
lenére – csak a meghí-
vások töredékének tud-
nak eleget tenni. 

A rovatvezetõk minden
lehetséges módon próbál-
nak lefaragni a költségek-
bõl: gyakran nem veszik
igénybe a napidíjat, meg-
egyeznek az együttesek-
kel, tánccsoportokkal,
hogy a szerzõi jogdíj
megfizetése nélkül ké-
szíthetnek felvételeket a
fellépéseiken, illetve egy
napra sûrítik a forgatást,
hogy ne kelljen szállásdí-
jat fizetniük, Arra is van
példa, hogy távolabbi te-
lepüléseken csak akkor
tudnak forgatni, ha a fel-
keresett önkormányzat
vagy társadalmi szervezet
biztosítja az elszállásolá-
sukat. 

A mûsorkészítõk szá-
mára gyakran még a
felvételhez szükséges
kazetták elõteremtése is
gondot okoz. A nemze-
tiségi rovatok a régi –
esetenként tízéves – ka-
zettákat kénytelenek
újra és újra felhasznál-
ni. Ez egyrészt rontja a
képminõséget, másrészt
értékes és az utókor szá-
mára megõrzésre méltó
felvételek vesznek el így.
Az MTV archiválási
gyakorlata szerint az
adásba kerülõ felvételek
nem törölhetõek. Egy 26
perces magazin összeál-
lításához azonban több-
órányi forgatott anyag
szükséges, amelynek arc-
hiválásáról senki nem
gondoskodik. Ezeknek az
anyagoknak egy része vá-
gatlan formában is jelen-
tõs kulturális értékkel bír,
hiszen pótolhatatlan ese-
ményeket – például egy
egyre kevesebbek által
beszélt nyelvjárást, egy

még élõ népszokást vagy
egy jubileumi koncertet –
rögzít.  A rovatvezetõk
ugyan esetenként meg-
próbálják ezeket a felvé-
teleket megõrizni, ám így
is elõfordul, hogy a fél-
retett kazettát utóbb – az
aktuális adás elkészítése
érdekében – le kell töröl-
niük. Ez a sajátos „házi
archívum” tehát semmi-
lyen védelem alatt nem
áll, fennmaradása pusz-
tán néhány elkötelezett
televíziós munkatársnak
köszönhetõ. 

Elkerülhetetlennek tart-
juk, hogy az MTV intéz-
kedjen annak érdekében,
hogy ezek a felvételek ne
enyésszenek el, hanem a
jövõben minél szélesebb
kör számára hozzáfér-
hetõk, kutathatók legye-
nek. Ez két módon volna
biztosítható: vagy az in-
tézményen belül kellene
gondoskodni a kazetták
archiválásáról vagy át
kellene azokat adni va-
lamely külsõ szervezet-
nek, így például az orszá-
gos kisebbségi önkor-
mányzatoknak. Az MTV
és az országos kisebbségi
önkormányzatok között
2000. áprilisában meg-
kötött együttmûködési
megállapodás elviekben
rendezi ezt a kérdést.
Ennek értelmében ugya-
nis az MTV vállalta, hogy
,,a rögzített, de teljes egé-
szében nem felhasznált
anyagokat archiválás cél-
jából átadja a kisebbségi
önkormányzatoknak”. Az
együttmûködési megál-
lapodásban szó van ar-
ról, hogy az anyagok ren-
delkezésre bocsátása „az
önkormányzatok bizo-
nyos anyagi áldozatválla-
lása mellett” lehetséges,
azonban ennek mértékét
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nem határozták meg.
Ennek is szerepe lehet
abban, hogy az anyagok
átadásának máig nincs
kialakult gyakorlata, il-
letve eljárási rendje.

Fõleg a fõvárosi stúdió-
ban dolgozó szerkesztõk
sérelmezték, hogy a nem-
zetiségi mûsorok akkor
kapják meg a montíro-
zószobát, amikor arra
más mûsorkészítõk nem
tartanak igényt. Az is elõ-
fordult, hogy a technikai
helyiség szabad volt a
délutáni órákban, a nem-
zetiségi magazin utó-
munkálatait mégis a késõ
éjszakai idõpontban kel-
lett elvégezniük. A ki-
sebbségi mûsorok a hét
egy meghatározott napján
kapják meg a stúdiót, így
ekkor tudják az aktuális
adás felvezetõjét és a
meghívottakkal való be-
szélgetést rögzíteni. 

A mûsorkészítéshez
elengedhetetlenül szük-
séges, hogy a szerkesz-
tõk informáltak legye-
nek a kisebbségi közös-
ségek ügyeirõl. Tájéko-
zódásukat megnehezíti,
hogy jelentõsen korlá-
tozták a munkatársak
telefonkeretét. Az enge-
délyezett összeg elsõsor-
ban a beosztástól függ.
2004-ben a rovatveze-
tõk havi telefonkölt-
ségét 12.000 forintban
maximálták.

A kisebbségi rovatok
elavult számítógépekkel
rendelkeznek, évek óta
nem történt fejlesztés. A
munkát nehezíti, hogy
több munkatárs kényte-
len osztozni egyetlen
számítógépen. A mûsor-
készítéshez nélkülözhe-
tetlen lenne az Internet
használata, azonban a
hozzáférés csak helyen-

ként biztosított. Van
olyan kisebbségi rovat,
amely még e-mail cím-
mel sem rendelkezik. 

A kisebbségi rovat-
vezetõk egyöntetû véle-
ménye, hogy romló tech-
nikai feltételek mellett
kénytelenek dolgozni.
Ilyen körülmények kö-
zött évrõl-évre nehezebb
a nemzetiségi magazinok
színvonalát megõrizni. A
szûk költségvetési ke-
retek ellenére arra tö-
rekszenek, hogy néz-
hetõ és szakmai szem-
pontból elfogadható
mûsorokat készítsenek.
Maguk is érzékelik
azonban, hogy a szük-
séges anyagi és tárgyi
feltételek hiányában
egyre nagyobb erõfe-
szítésükbe kerül, hogy
ennek az elvárásnak
megfeleljenek.

A mûsorkészítés
személyi feltételei

A nemzetiségi magazino-
kat mindössze néhány fõs
stábok készítik. A rovat-
vezetõk és szerkesztõk
mindegyike nemzetiségi,
így személyes indíttatá-
suk okán is elkötelezettek
a kisebbségi televíziózás
ügye mellett.       

A Patrin magazin
1992. évi indulásakor
Közép-Európában út-
törõ kezdeményezésnek
számított, hogy a mûsor
készítésében roma szer-
kesztõk és mûsorve-
zetõk vettek részt. Saj-
nálatos módon az el-
múlt évtizedekben ezen
a téren minimális elõ-
relépés történt és ez is
csak a közszolgálati te-
levíziókban. Az elõ-
ítéletek csökkentése és a

társadalmi integráció
elõsegítése érdekében el
kell érni, hogy a romák
minél nagyobb szám-
ban jelenjenek meg a
mûsorkészítés külön-
bözõ fázisaiban. Ez a cél
megfogalmazódik a ro-
mák társadalmi integ-
rációját elõsegítõ kor-
mányzati programról és
az azzal összefüggõ in-
tézkedésekrõl szóló
1021/2004. (III. 18.)
Korm. határozatban is.
Az esélyegyenlõségi tár-
ca nélküli miniszternek
és a nemzeti kulturális
örökség miniszterének
ez év szeptember 30-ig
meg kellett volna vizs-
gálniuk, milyen intéz-
kedésekkel segíthetõ
elõ, hogy a közszolgálati
és a kereskedelmi elekt-
ronikus médiában roma
riporterek, mûsorve-
zetõk a nem kisebbségi
mûsorokban is rendsze-
resen megjelenjenek.
Ismereteink szerint az
intézkedési terv kidol-
gozása megkezdõdött,
ám határidõn belül nem
készítették el. A jövõben
figyelemmel kívánjuk kí-
sérni e kormányzati prog-
ram végrehajtását. 

A rovatok többsége
három belsõ munkatárs-
sal mûködik. 

A rovatvezetõk a sze-
mélyes találkozókon sa-
ját, illetve munkatársaik
helyzetét úgy értékelték,
hogy sem anyagilag, sem
erkölcsileg nincsenek
megbecsülve. Különösen
azt sérelmezték, hogy
nem kapnak érdemi visz-
szajelzést az elvégzett
munkájukról. Az MTV
elnöke ezzel szemben azt
állította, hogy a kisebbsé-
gi mûsorok szerkesztõ-
inek fizetése megfelel az

azonos beosztású mun-
katársak bérezésének. 

Az MTV semmilyen
szakmai továbbképzést
nem biztosít a nemzetisé-
gi mûsorok készítõinek.
A kisebbségi nyelvtanu-
lást nem támogatják,
csak néhány uniós nyelv-
bõl indítottak tanfolya-
mot. 

A nemzetiségi magazi-
nok mûsorvezetõi a sa-
ját ruhájukat viselik, az
öltözködéshez semmi-
lyen támogatást nem
kapnak. 

Mindezek alapján kije-
lenthetõ, hogy a kisebbsé-
gi magazinok munkatár-
sainak munkája nincs a
súlyának megfelelõen ér-
tékelve. Fizetésük nincs
arányban a kifejtett tel-
jesítménnyel és ez nem
magyarázható pusztán az
intézmény rossz gazdasá-
gi helyzetével. Közre-
játszik az is, hogy a nem-
zetiségi mûsorok szer-
kesztõinek nincs pontos
munkaköri leírása, így a
szabályozatlanság miatt
számos többletfeladatot
díjazás nélkül kényte-
lenek ellátni. 

Mûsorszerkesztési
elvek 

Egy magazinmûsornak –
ha valóban eleget akar-
nak tenni a mûfaj szak-
mai követelményeinek –
adásonként legalább 4–5
különbözõ híradásból,
rövid tudósításból kell
állnia. Különösen a nyári
hónapokban fordul elõ,
hogy az adás szinte teljes
egészében egy néptánc
vagy egy énekegyüttes
koncertjén készült felvé-
tel sugárzásából áll. Arra
is van példa, hogy új
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mûsor helyett egy néhány
évvel korábbi adást is-
mételnek meg. 

A tematikus adások
megjelenése új távlatokat
nyitott a kisebbségi te-
levíziózásban. A mûsor-
készítõk olyan kérdések-
kel is foglalkozhatnak,
amelyek nem férnek a
néhány perces tudósítá-
sok keretei közé, így a
teljes adásidõt kitöltõ
riportokat, esetenként
dokumentumfilmeket is
forgatnak. Ilyen anyagok
gyakran láthatóak az
Együtt magazinban. A
Roma magazin is tuda-
tosan él ezzel a lehe-
tõséggel, rendszeresen
önálló adást szentel az
oktatás, a foglalkoztatás
problémáinak bemuta-
tására, a kisebbségi ro-
vatok az ünnepekre
vagy jelentõsebb év-
fordulókra tematikus
adást készítenek.

A kisebbségi mûsorok
pénzügyi helyzete ebben
az évben számottevõen
javult az ORTT pályázati
támogatásának követ-
keztében. Ez a változás
kedvezõen befolyásolta a
mûsorkészítés szakmai
színvonalát. A mûsorok
érezhetõen sokszínûbbek
lettek, több új sorozat is
indult. 

A mûsorokat írásban
nem rögzített alapelvek
alapján szerkesztik. Ezt a
hiányt azonban az al-
kotók megítélése szerint
pótolja a sokéves szak-
mai tapasztalat. Általános
jelenség, hogy a mûsort
„az élet írja”, vagyis a
témaválasztásban az ak-
tualitásokhoz próbálnak
igazodni. Ez szükségessé
tenné, hogy ne csak a
környezetüket mutassák

be, hanem az ország tá-
volabbi pontjain élõ kö-
zösségekhez is eljussa-
nak, ám a helyszíni for-
gatásra csak korlátozott
lehetõségeik vannak. 

Az alkotók többsége
az értékmegõrzést jelöl-
te meg a kisebbségi
mûsorok fõ feladatá-
nak. Akisebbségi közös-
ségek történelmének,
hagyományainak, kul-
túrájának, vallásának
bemutatásával erõsíteni
kívánják a nemzeti-
ségek identitástudatát.
Céljuk az is, hogy tá-
jékoztatást adjanak a
közéleti eseményekrõl
és dokumentálják a
közösségek életét. E
mûsorok hangsúlyozot-
tan nem pusztán a nem-
zetiségekhez szólnak, az
alkotók reményei sze-
rint segítenek közelebb
hozni egymáshoz a
többségi és kisebbségi
társadalmat. 

A Roma Magazin
adásai többnyire ma-
gyar nyelvûek, ám az al-
kotók rendszeresen je-
lentkeznek cigány nyel-
vû anyagokkal is. 

A nemzetiségi mûsorok
rendszeresen beszámol-
nak a kisebbségi közélet
eseményeirõl. Hírt adnak
a fontosabb tanácsko-
zásokról, konferenciák-
ról, az országos kisebbsé-
gi önkormányzatok hatá-
rozatairól, az aktuális
pályázati lehetõségekrõl,
a közösség tagjainak ado-
mányozott kitüntetések-
rõl, esetenként kisebbségi
közéleti személyiségek
elhunytáról. Ez a tájékoz-
tatás azért fontos, mert
ilyen témák szinte soha
nem jelennek meg az

országos hírmûsorokban
és a regionális adásokban
is viszonylag ritkán.
Alapvetõ követelmény
lenne ezért, hogy az
MTV más mûsoraiban
is sokkal nagyobb sze-
repet kapjanak a ki-
sebbségi közösségekrõl
szóló híradások. 

E cél érdekében a ki-
sebbségi rovatok mun-
katársai készek len-
nének együttmûködni
az intézmény többi szer-
kesztõségével, rovatá-
val, így szívesen átad-
nák az elkészült anya-
gaikat, témákat javasol-
nának, de akár a mû-
sorkészítésében is részt
vennének. Ez utóbbira
nagyon kevés példa
van: a kisebbségi mû-
sorok néhány munka-
társa a regionális hír-
adókban mûsorvezetõ.

Más stábok többnyire
akkor is elzárkóztak az
együttmûködéstõl, ha
kisebbségi témával fog-
lalkoztak. Az ország
tájait bemutató Fõtér
címû mûsor rendszeresen
felkeresett olyan telepü-
léseket, ahol jelentõsebb
kisebbségi közösség él,
ám szinte soha nem kér-
ték a kellõ helyismerettel
rendelkezõ nemzetiségi
rovatok segítségét. A
Záróra adásaiban több
alkalommal is megvitat-
ták a kisebbségi önkor-
mányzati rendszer, a ki-
sebbségi választójog
kérdéseit, illetve a roma
lakosság helyzetét, ám a
mûsorok elõkészítésébe
nem vonták be a ki-
sebbségi alkotókat. A
társadalmi kirekesz-
tettség, a szegénység je-
lenségével foglalkozó

Provokátor címû mû-
sort pedig úgy indítot-
ták el, hogy a Roma
magazin rovatvezetõjé-
vel – aki e kérdések
szakértõjének számít –
nem egyeztettek. 

Megállapítható tehát,
hogy a kisebbségi mûso-
rok mindegyike az alko-
tók által kijelölt ,,ad hoc”
irányvonalat követi, írás-
ban lefektetett mûsorszer-
kesztési elvek nincsenek.
A nemzetiségi magazinok
pótolhatatlan szerepet
töltenek be a kulturális,
történelmi értékek meg-
õrzésében, ugyanakkor
fontos feladatuk az is,
hogy a kisebbségek min-
dennapjait dokumentál-
ják. Miután a hírmûsorok
csak elenyészõ arányban
foglalkoznak a kisebbségi
közélet eseményeivel, így
ezekrõl a kisebbségi ma-
gazinok kénytelenek be-
számolni. A szûkre sza-
bott mûsoridõ, a heti, két-
heti megjelenés, illetve a
korlátozott forgatási le-
hetõségek miatt azonban
a nemzetiségi magazinok
nincsenek abban a hely-
zetben, hogy ezt a funk-
ciót teljes egészében ma-
gukra vállalják. Ennek
következtében sérül a ki-
sebbségi közösségek tag-
jainak tájékoztatáshoz
való joga. A közszolgá-
lati televíziónak ki kell
dolgoznia azokat a mû-
sorkészítési elveket,
amelyek orvosolják ezt a
sérelmet és garantálják a
rendszeres és átfogó tá-
jékoztatás követelmé-
nyének érvényesülését. 

– folytatjuk –

Összeállította: 
Paksi Éva
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Atársadalmi gazdasági és
politikai ellentmondá-
sok kiélezõdése megér-

lelte s egyértelmûen szükség-
szerûvé tette egy olyan gyöke-
resen új cigánymozgalom meg-
születését, amelynek történelmi
feladatává vált a magyarországi
legnagyobb létszámú és a legel-
maradottabb etnikum: a ci-
gányság ügyének sokoldalú
felvállalása és képviselete.

Ha azt akartuk, hogy gátat
vessünk a roma társadalom
további lemaradásának, balka-
nizálódásának, s megkezdõd-
hessen a felzárkózás, a társadal-
mi beilleszkedés, akkor lépni
kellett. Sajnos e felismerés
szükségszerûsége amúgy is
megkésett a magyar elit ré-
szérõl. Egyrészt, mert a hatalmi
átmenet gondjai minden ere-
jüket lefoglalták, másrészt,
mert addig sem fordítottak fi-
gyelmet a nemzeti kisebbségek
gondjaira, s legkevésbé a ro-
mákéra.

A roma önszervezõdés alul-
ról indult el. A változás és vál-
toztatás igényét s társadalmi,
politikai szükségességét a 80-as
évek végén egy maroknyi roma
értelmiségi csoport ismerte fel,
akikre minden oldalról gya-
nakvó szemmel néztek a poli-
tikai elitek. A hatalmon kívül
rekedtek, a régiek azért, mert

most kezdték
csak felis-
merni, mi-
lyen hibákat
vétettek a ki-
sebbségek-
kel – közöt-
tük elsõsor-
ban a cigány-
sággal, mint

az ország legjelentõsebb s leg-
nagyobb létszámú népcsoport-
jával – szemben.

Az elsõ idõszakban így aztán
teljesen magára maradt az a
roma értelmiségi csoport,
amely elkötelezettségbõl, elhi-
vatottságból, identitását vállal-
va, mindenféle anyagi-szellemi
háttért nélkülözve 1986-ban
megszülte a mozgalom két-
ségkívül legjelentõsebb magját,
a Magyarországi Cigányok
Kulturális Szövetségét. Annak
ellenére, hogy ezt is ferde
szemmel nézte a korábbi hata-
lom. Mit akarnak a cigányok?
Egyenjogúságot, egyenlõ em-
beri, polgári jogokat akartak, s
részeseivé lenni a hatalomnak.
A régi, rossz nemzetiségi politi-
ka szabta meg gondolkozá-
sukat. A Magyar Szocialista
Munkáspárt (MSZMP) Köz-
ponti Bizottságának Politikai
Bizottsága – amely egyébként
az 1957-tõl addig hasonló
néven mûködõ Magyarországi
Cigányok Kulturális Szövet-
sége megszüntetésérõl is dön-
tött –, 1961-ben olyan határoza-
tot hozott, amely nem ismerte
el nemzetiségnek a cigánysá-
got. Ez az alapvetés teljesen
beszûkítette a következõ két és
fél évtized úgynevezett „ci-
gánypolitikai” mozgásterét. A
80-as évek derekán mûködõ, új

– részben már technokrata és
reformokra hajló – pártelit egy-
szerre viszont szembe találta
magát egy olyan új jelenséggel,
amelyet képtelen volt kezelni.
Igaz, követhetõ példát is hiába
keresett. Nemcsak Kelet-Euró-
pában, a nyugati világban sem
voltak használható modellek.
Hiányzott a tiszta, világos,
egyértelmû ideológiai-politikai
felfogás a cigányság megítélé-
sét illetõen.

Saját kútfõbõl, „tiszta” for-
rásból kellett meríteni. Elsõ-
sorban azoké az érdem, akik ezt
felismerték, a folyamatok élére
álltak és cselekvésbe kezdtek.
Kétségtelen, hogy a külsõ erõk
mellett a túl sok ösztönösség is
gátolta vagy nehezítette az
úttörõk munkáját. Mégis, a
többségében nagyon is tudatos
vállalásaiknak és tetteiknek, a
cigányokért érzett felelõssé-
güknek köszönhetõ, hogy a
romák országszerte Messiás-
ként várták a Magyarországi
Cigányok Kulturális Szövetsé-

gének (az MCKSZ-nek) újbóli
megszületését.

Sátorverésük elõbb nagy fel-
tûnést, késõbb hallatlan elis-
merést váltott ki még a politikai
értelmiség köreiben is, a hata-
lom meghódításához, a rend-
szerváltáshoz az elsõ, óvatos és
még bátortalan lépéseiket meg-
tevõ ellenzékiek soraiban pedig
úgyszintén. Nem vitatható,
hogy ez elsõsorban annak a
roma értelmiségi csoportnak az
érdeme, akik – némi kockáza-
tokat is vállalva – nevükkel,
személyiségükkel tették hite-
lessé, figyelemre méltóvá a
mozgalomnak e virágzó fáját.

A zászlóbontók között olya-
nok fémjelezték s alapozták
meg az 1986. június 12-én 106
alapító taggal létrejövõ
MCKSZ tekintélyét, mint a
szervezet elnökévé választott –
s akkor már európai rangot
kivívott írónk – Lakatos Meny-
hért, aki Füstös képek címû
regényével megteremtette a
hazai roma irodalom alapjait.

LÉLEKÚT

Farkas Kálmán

Elsorvasztott
mozgalom

– részlet a napokban megjelent könyvbõl –

Az MCKSZ megyei alakuló tanácskozása
1998. augusztus 23-án.
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Akkorra már osztatlan elismert-
séget vívott ki a nemzetközi
romamozgalomban is, s termé-
szetes volt, hogy holdudvarába
gyülekeztek azok a cigány
értelmiségiek – elsõsorban írók,
költõk, képzõmûvészek, új-
ságírók, jogászok, tanárok és
orvosok –, akik úgy érezték
elvi-gyakorlati kötelességük
tenni valamit a fajtájukért.
Emblematikus személyiséget
választottak a szövetség ügy-
vezetõ titkárává is Choli Da-
róczi József személyében, aki
1975-ben az elsõ – rövid életû –
magyarországi cigány periodi-
ka, a Rom Som szerkesztõje
volt, s nevéhez fûzõdött a nagy
irodalmi vihart kiváltó cigány
versantológia, a Fekete korall
szerkesztése is. Valójában ket-
tejük hívó szavára, megje-
lenésére „jöttek elõ” maguk
választotta „búvóhelyeikrõl”
ezek a romák, s vállalták or-
szág-világ elõtt egyre többen a
származásukat. Olyan roma
vezetõ értelmiségek kerültek a
látens létbõl a világosságra,
akikrõl a társadalom elitje sem
tudott. 

Ezek közé tartozott Farkas
Tibor agrármérnök is, aki
hosszú ideig elnökként irányí-
totta a jó hírnevet szerzett
dombrádi Petõfi TSz-t. Köztük
volt dr. Szirtesi Zoltán szegedi
körzeti orvos is és más, hozzá-
juk hasonló formátumú sze-
mélyiségek.

Lakatos Menyhért köré gyü-
lekeztek a fiatal roma értelmi-
ségiek is. Olyan szellemi mû-
helyt formált és alakított ki
maga körül, amelynek tagjai
apostolokként vállalhatták fel a
roma kultúránk, irodalmunk,
képzõmûvészetünk, népi ha-
gyományaink, mese és mon-
davilágunk csodálatos kincsei-
nek a terjesztését. A Lakatos-
mûhely egyik meghatározó
személyisége volt – a már
említett – Choli Daróczi József
mûfordító-költõ is, aki egy
nemzetközi költõ szimpózium
alkalmával eljutott az õshazába,
Indiába is. Abba a Pandzsab
államba, ahonnan a kutatók a
romákat eredeztetik. Egy, a
Kelet-Magyarországnak adott
interjúban – melyet én jegyez-
tem –, elmondta, hogy cigány
nyelven megértette magát az ott
élõ népekkel. Ezzel is bizo-
nyítékot szolgáltattak õshazánk
hollétét illetõen. József Attila
verseit cigányra fordítva vallott

Choli a büszkén vállalt kettõs
identitásáról, s szótárszerkesztõ
nyelvészként is igyekezett ön-
tudatra ébreszteni kortársait.

Olyan jelképszerûen azonban
egyikünk sem fejezte ki a ma-
gyarországi roma értelmiségiek
kettõs kötõdését, mint tette azt
Péli Tamás, aki a budapesti
Dzsumbujból jutott el a Hol-
land Királyi Akadémiáig, s
képíróként – mint õ vallotta – a
festõvilág csúcsára ért. Bizo-
nyára örök idõkig megmarad
Tiszadobon az Andrássy-kas-
télyban festett hatalmas pannó-
ja, amely az õshazának állít em-
léket. „Két aranypántot viselek
homlokomon. Egyik azt jelzi,
hogy cigány vagyok, a másik,
hogy magyar” – nyilatkozta
több alkalommal is. Errõl egész
életében soha nem feledkezett
el. Egyiket sem tartotta a
másiknál fontosabbnak, vagy
alávalóbbnak. Egyenrangúnak
ítélte mindkettõt.

Péli volt Menyhért mellett a
szövetség elsõ alelnöke. Ebben
az alkotó körben azonban nem
az volt a fontos, a mérvadó,
hogy ki milyen tisztséggel,
beosztással rendelkezett, ha-
nem a közös szellemiség vál-
lalása, a küldetéstudat volt a
zsinórmérték. Ez a szellemiség
szülte meg 1986 decemberére a
szövetség újságját, a Romano
Nyevipét is. Fõszerkesztõje
Ruva Farkas Pál költõ-új-
ságíró lett. Maga köré gyûjtötte
az akkor fellelhetõ „írástudó”
valamennyi fiatal cigány költõt,

írót, újságírót: Szepesi Józsefet,
Rácz Lajost, Fátyol Misit. A
lap grafikáit olyan mûvészek
készítették, mint Péli Tamás,
Péli Ildikó, Szentandrássy
István, Gyügyi Ödön. Az író-
gárdában neves magyar értel-
miségiek is elõfordultak. Ez a
fészek volt az otthona Kovács
József Hontalannak, a szép
szavú poétának is. Itt kezdte
bontogatni szárnyait a Ke-
recsendrõl Pestre került csu-
paszív Pusoma Jenõ. Ez a
szövetség volt igazi nevelõott-
hona annak a Raduly Józsefnek
is, aki tehetségével, szívével,
nagy szervezõkészségével ké-
pes volt a 100 tagú Cigány-
zenekar alapjait megteremteni,
amely azóta meghódította a
világ nagyvárosainak hang-
versenytermeit. A magyar
muzsika nagyköveteiként hir-
dették a magyar cigányzene
páratlan voltát, szépségeit, s
népszerûsítették azt a magyar
zene- és dalszerzõ gárdát,
akiknek a nevét egyébként vi-
lágszerte ismerik és szeretik.
Raduly József személyében
olyan tekintélyes alelnöke volt
a szövetségnek, akinek arra is
volt ideje, hogy járja az orszá-
got, s megforduljon a legel-
dugottabb cigánytelepeken is.
Biztatott, remény öntött, biz-
tosabb jövõrõl beszélt, s a sok-
sok tenni akarásról, amit ta-
pasztalt, valamint a rengeteg
tennivalóról, amely a roma
értelmiségre vár.

E lombos fa árnyékában élt

és alkotott Fátyol Tivadar, az
akkor még fiatal zeneköltõ, aki
a Lakatos Menyhért forgató-
könyvébõl készült Átok és
szerelem címû filmhez szerzett
halhatatlan zenét. Noha nem
volt roma, egyikünknek sem
jutott eszébe megkérdõjelezni
hozzánk tartozását annak a
József Attila-díjas Kárpáthy
Gyulának, akinek a Romano
Nyevipe megszületésében és
megjelenésében a kezdetektõl
kiemelkedõ érdemei voltak. Ez
a felsorolás akkor válik teljessé,
ha nem feledkezünk meg a
romákkal rokonszenvezõ – azt
is mondhatnám: a sorsukban a
magáéhoz hasonlót látó –
Siklósi Norbertrôl, a Lapkiadó
Vállalat akkori vezérigazga-
tójáról, aki felszerelt redakciót
biztosított a roma újság szer-
kesztõségének.

A mozgalom egyik oszlopa
volt a cigányság élõ lelkiis-
merete, õstörténetünk tudója-
õrizõje, a bölcsesség életfája, a
beáscigány Orsós Jakab.

A szövetség egyik alapítója a
fiatal Rostás-Farkas György
költõ-szerkesztõ volt, aki ké-
sõbb megalakította a Cigány
Tudományos és Mûvészeti Tár-
saságot is, és létrehozta a Ket-
hano Drom folyóiratot, amely
mellõzéssel, pénztelenséggel
küzdve azóta is életben van,
megjelenik, terjeszti a roma
kultúrát, közreadja kincseinket,
s ápolja a nyelvet.

A fõvárosi és vidéki pedagó-
gusok közül többen is ott-

1999. június 24., a nyíregyházi Roma Holokauszt emlékmûnél
Lakatos Menyhért, Varga József és Fátyol Tivadar.
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honukra találtak a szövetség-
ben. Itt dolgozott többek között
Bogdán Béla, a Kalyi Jag isko-
la egyik alapítója. A kezdetek-
tõl ott tevékenykedett Varga
József, Nyári László, aki
Cholival különbözõ progra-
mokat készített cigány gyere-
kek részére.

Néhány év alatt jelentõs
alkotó-szellemi központtá lett a
Magyarországi Cigányok Kul-
turális Szövetsége, amely a
fõváros VI. kerületében, az
Aradi utcában kapott helyet a
hatalomtól. Egy volt üzlet alsó
és felsõ emeleti, két helyiségét
biztosították számára. E pa-
rányi irodákban állandó volt a
nyüzsgés. Élet volt reggeltõl
késõ éjszakáig. Amikor a szó-
rakozóhelyek, éttermek, kávé-
házak bezártak, a muzsikus
romák is többen itt adtak rande-
vút egymásnak. Aki ide barát-
sággal érkezett, azt barátsággal
fogadták: hellyel kínálták, s
feketével kedveskedtek a távol-
ról jött romának. Nem hagyták
magára. Néhány pillanat múlva
már oldott, otthonias légkört
teremtettek számára. Akkor
aztán megeredt a nyelve, s min-
den fájó gondját kiterítette,
megosztotta valamelyikünkkel.
Érthetõ, hogy a romák elsõsor-
ban Menyhértet keresték, vele
akarták megosztani bajaikat,
neki hozták leggyakrabban a
telepeken élõk üzenetét, gyó-
gyírt keresve nehézségeikre.

Ismertségünk, népszerûsé-
günk szinte hónapról-hónapra

növekedett. Alig volt olyan
rádióadás vagy tévéközvetítés,
amelybe ne hívtak volna ben-
nünket. Különösen sokat szere-
pelt Menyhért, Péli és Raduly,
akik az éter hullámain keresztül
is népszerûsítették a Szövetség
célját, teendõit, feladatait. Az
útjára indult Romano Nyevipe
a hazai újságpiacon a kuriózu-
mot, az új színt, s fõleg az új
hangnemet jelentette. Bátor,
õszinte és nyílt légkört teremtõ
alaphangját Menyhért, s az idõ-
sebbek teremtették meg. Õk
adtak fazont, arculatot a roma
lapnak, amelyet száz számra
vittek magukkal munkatársaink
az akkor divatba jött ifjúsági- és
gyerektáborokba, azt hirdetve,
hogy élünk.

Valójában a lap volt az elsõ
hiteles hírnöke a roma kultúrá-
nak, irodalmunk eredményei-
nek, sikereinknek, képzõmû-
vészeink alkotásainak. Helyet
adott bátorhangú újságíróink
leleplezõ, roma ellenességet
feltáró glosszáinak, jegyzetei-
nek, riportjainak. Lakatos
Menyhért, mint a szerkesztõbi-
zottság elnöke, semmiféle kü-
lönös kötöttséget nem támasz-
tott az újságírókkal szemben.
Legyenek õszinték, tisztessége-
sek, érzékenyek a cigányok
gondjaira, tárják fel ezeket – ezt
viszont elvárta mindegyiküktõl.
Mint ahogy azt is, hogy lelkiis-
meretük és a sajtószabadság el-
vei szerint cselekedjenek min-
denkor, s mindenkivel szem-
ben.

A szövetség célja egyszerû,
világos volt, s mindenki szá-
mára üzenetet küldött. Nevében
szerepelt: kulturális szövetség.
A romákról évszázadokig ha-
mis képet festettek, olykor nem
is emberként ábrázolták õket,
hanem emberbõrbe bújt félál-
latként, haramiaként, útonál-
lóként. Olyanokként, akik al-
kalmatlanok az együttélésre, a
társadalomba való beilleszke-
désre, a közösség normáinak
elfogadására. Ezért aztán szem-
beálltak velük: a középkortól
kezdõdõen a legkülönbözõbb
módon üldözték a romákat.
Kiközösítették, lehetetlenné tet-
ték õket, rendeletekkel s más
eszközökkel kísérelték meg,
hogy letelepítsék õket, hogy
megpróbáljanak beilleszkedni
az adott társadalomba. Ezen
évszázados sztereotípiákkal,
hamis képekkel tisztában volt a
Szövetség vezetése, s jól tudta,
hogy gyors sikerekre nem
számíthat. Tudtuk: csak kitartó,
fáradságos, szinte sziszifuszi
munkával és apró lépésekkel
érhetünk el sikereket.

Türelem és kompromisszum.
Ezt a Gandhi-féle filozófiai
normát követte a szövetség.
Felkészültünk arra is, hogy erõs
és jelentõs ellenállásba fogunk
ütközni, de ha azt akartuk, hogy
a roma társadalomban – mint
Menyhért emlegette – meg-
szûnjön a „kómás” állapot,
akkor vállalnunk kellett sok
mindent. Célunk volt megmu-
tatni magunkat teljes valósá-

gunkban. Leplezetlenül, hogy a
cigányságképre rárakódott
giccses, szirupos, gúnyos máz-
tól egyszer s mindenkorra
megszabaduljunk. 

Bár korábban is voltak már
próbálkozások kulturális érté-
keink egy-egy részének bemu-
tatására, ez az addig jobbára
csak esetleges törekvés a Szö-
vetség megszületésével azon-
ban küldetésünkké vált.

Sokat lendítettek ezen azok a
kutatói publikációk, amelyeket
legkiválóbbjaink tártak ország-
világ elé a roma folklór-, mese-
és mondakincs, valamint auten-
tikus dalaink, zenénk és tán-
caink felkutatásáról és eré-
nyeirõl még a rendszerváltást
megelõzõ években. Ország-
szerte sorra alakultak a roma
együttesek. Az addig szunnyad-
ni látszó roma kulturális érté-
kek napfényre kerültek. Fer-
geteges sikereket értek el azok
a romák, akik fáradtságtól nem
kímélve magukat: egyre pró-
báltak, tanulták az öregektõl az
õsi énekeket, táncokat, majd
pódiumra álltak. Egy-egy fesz-
tivált követõen szinte érezni
lehetett, hogyan oldódik a
korábbi feszültség a romák és a
nem romák között. Éreztük, lát-
tuk, tapasztaltuk, hogy jó úton
járunk. Ez számunkra meg-
nyugtató és ösztönzõ volt.
Sikereink egyértelmûen cá-
folták a kétkedõk állításait: a
cigányok megszervezése igen
is lehetségesnek bizonyult.
Csak értelmes célok meg-
valósítására kellett ösztönözni
õket. A Magyarországi Cigá-
nyok Kulturális Szövetségének
az egész országban ütõképes,
jól megalapozott szervezetei
alakultak meg, s kezdtek mû-
ködésbe.

A 80-as évek végén mind
erõteljesebben lehetett érezni a
társadalmi, politikai változások
szükségszerû igényét. Az
MSZMP-ben fent is, lent is ke-
resték a kiutat a válságos hely-
zetbõl. Felfogták, hogy az
egypártrendszer keretei között
lehetetlen vállalkozásnak bizo-
nyulna a társadalom új kihívá-
saira helyes válaszokat találni.
A kisebbségi és romaügyben is
új utakat kellett keresniük.
Megpróbáltak bátortalanul, ám
sajnos a régi – bizalmat egyál-
talán nem tápláló – eszkö-
zökkel közeledni. Olyan nagy
volt a gyanakvás a romákkal, s
természetesen szervezeteikkel,

A vers- és prózamondó verseny zsûrije  Nagykállóban.
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így a Magyarországi Cigányok
Kulturális Szövetség vezeté-
sével szemben is, hogy egyene-
sen hatalmi törekvésekkel gya-
núsították meg. Számos ren-
dezvényünket, szervezeteink
létrehozását kísérték gyanak-
vással. Féltek a romák szer-
vezõdésének sikereitõl, s aggo-
dalmaikat csak növelték a
kezdetektõl tapasztalható ered-
mények is.

Egy idõ után – a roma
szervezetek közül kizárólag az
MCKSZ-tõl – megvonták az
állami támogatást, amelyet
korábban a költségvetésbõl biz-
tosítottak részünkre. Padlóra
küldték az ország egyetlen,
hiteles – az írófejedelem,
Lakatos Menyhért által jegyzett
– roma lapját, a Romano Nye-
vipét is. Azt a sajtóterméket,
amely új idõknek új dalaival,
Adyra emlékeztetve jelent-
kezett a társadalmi, politikai
élet színpadán. A cigányság
megfontolt kritikai hangját
artikulálta, s ezt nem tudták el-
viselni. Kínos volt, hogy a
romák is ki merték végre a
szájukat nyitni, s felemelték
szavukat az emberi, polgári
jogok védelmében, az ország-
ban néhol hevesen fellángoló
cigánygyûlölet és a diszkrimi-
náció leleplezéséért.

Lakatos Menyhért nem alku-
dott. Ezt kritikai publicisz-

tikában adta tudtára a polgári és
szocialista, a liberális és radi-
kális elveket valló elitnek, a
kormánynak, mindenkinek.
Történelmi távlatokban gon-
dolkozott, s ezt a rövidlátó poli-
tikai felsõségek képtelenek
voltak elfogadni. Csak a saját
érdekeiket védték, s nem vállal-
ta fel a roma társadalom gond-
jait egyikük sem. Végered-
ményben magunkra marad-
tunk. Tudtuk ezt, nem is számí-
tottunk nagyon másra. Talán
egy kissé több megértésre
mégis, hiszen Európa nyugati
felében már más szelek fújtak
az emberi- és polgári jogok
érvényesítése terén. Egyes teo-
retikusok már ekkor is hangoz-
tatták, hogy ott nem lehet
demokrácia, ahol a nemzeti és
etnikai kisebbségeket elnyom-
ják. Idézték Bibót, korunk
egyik legjelentõsebb magyar
politológusát, aki azt vallotta:
demokratának lenni annyit tesz,
mint nem félni. Csak ott van
demokrácia, ahol nem félnek az
emberek. Hát bizony Magyar-
országon féltek. Sok szabolcsi,
szatmári, s dunántúli faluban
álltak õrséget a cigánytelepen,
hogy megvédjék magukat a
bõrfejûek provokációitól. Ro-
mákat vertek meg az utcán,
minden indok nélkül, csak
azért, mert cigánynak születtek.
Mellõzték õket a munkafel-

vételeknél, noha elsõk között
voltak, akiknek már a rend-
szerváltást megelõzõ hetekben,
hónapokban, években felmond-
tak.

Földönfutóvá vált romák
tízezrei tengtek-lengtek munka
nélkül a telepeken. A fekete
vonatok, amelyek a Nyírség-
bõl, Borsodból, Nógrádból vit-
ték, szállították az olcsó roma
munkaerõt a nagy szocialista
építkezésekhez: Kazincbar-
cikára, Ózdra, Tatabányára, a
fõvárosba, Miskolcra vagy
Leninvárosba – kiürültek. Vég-
érvényesen idõszerûtlenné vált
a sokszor gúny tárgyát képezõ –
s a humoristáknak is témát adó
–, az országban széltében-
hosszában énekelt „Ajaj, fekete
vonat” kezdetû sláger.

A rendszerváltás egy szelle-
miekben meggyötört, kisem-
mizett, jövõtlenségében kilátás-
talan, megélhetésétõl megfosz-
tott roma társadalommal találta
magát szemben. Megismét-
lõdött a történelem. Mint ahogy
a vérzivataros idõk után, a föld-
osztáskor sem gondolt senki a
cigányságra, 1989-90-ben is
„megfeledkeztek” mintegy fél-
millió ember sorsáról-jövõjérõl.
A roma társadalom kiesett a
gazdasági, kulturális és hatalmi
elit látókörébõl. Szûk, csak
négy évre szóló politikai
érdekek vezették õket, s nem-

hogy nem számítottak a ro-
mákra, de még el is zárkóztak
tõlük. Számukra nem voltunk
nyerõk. Velünk csak veszíteni
lehetett.

Szlogennek tûnik, pedig tör-
ténelmi tény: a rendszerváltás
legnagyobb kárvallottjai a ro-
mák. Ma, másfél évtized múl-
tán pontosan ugyanazok a
sarkalatos kérdések foglalkoz-
tatják a politikacsinálókat, s a
roma mozgalmak mai vezetõit,
mint akkoriban. Történelmi
éleslátásra vall, hogy ezeket a
Szövetség lapja már annak ide-
jén megírta. Nincs új a Nap
alatt.

A rendszerváltással felszínre
kerültek azok a korábbi, a társa-
dalom legmélyén lappangó
ellentmondások a másság elfo-
gadását illetõen. A magyar tár-
sadalomban, amelyre korábban
sem volt jellemzõ a túlzott
türelem, most még indulatosab-
bá erõsödött. Aroma értelmiség
világosan látó rétegének – elsõ-
sorban az íróknak, költõknek,
újságíróknak és mûvészeknek –
kellett megkeresni azt az utat,
amely elvezethet a társadalmi
békéhez. Ezt a Lakatos irányí-
totta Szövetség a roma kultúra
kincseinek feltárásában és
közreadásában vélte felfedezni.
A kultúra erõdítményébõl indí-
tott békés támadást a tudat-
lanság, a sötétség erõi ellen.

Ének- és zenekarok versenyének egyik együttese.
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Igyekezett meg-, majd lebon-
tani azokat a falakat, amelyek –
láthatóan és kevésbé észreve-
hetõn – évszázadok óta maga-
sodtak romák és nem romák
között.

A Szövetség holdudvarába
került fiatalabb értelmiségiek
magukévá tették ezt a szem-
léletet, s hirdették is ország-
szerte. Jó megértésben, egy-
mást elfogadva s megbecsülve
dolgozott, alkotott itt a beás-, az
oláhcigány, a romungro költõ,
író, képzõmûvész és a zsurna-
liszta. Lakatos Menyhért na-
gyon érzékeny volt arra, hogy
egymást meg ne bántsuk, meg
ne sértsük. Ennek még a
halvány árnyékától is óvott
bennünket. Egy alkalomra em-
lékszem, amikor Choli társai-
hoz oláhcigányul szólt. Csak-
hogy ebben a társaságban
romungrók is voltak. Menyhért
félre hívta. „Choli! Nem szeret-
ném, ha ez még egyszer elõfor-
dulna.”

A szövetség zászlajára írta:
sem nem ellenzéki, sem nem
kormánypárti, hanem cigány-
párti. Így igyekeztünk a pár-
tosodástól megóvni magunkat.
Nem szerettünk volna egyetlen
párt zászlaja alá beállni. Igye-
keztünk a megfelelõ távolságot
megtartani úgy, hogy azzal ne
távolítsuk el magunkat azoktól,
akik közeledtek felénk, vagy
esetleg szövetséget ajánlottak
bizonyos kérdésekben, ame-
lyek a cigány ügy kibonta-
kozását segítették. Azt vallot-
tuk: akik elõmozdítják a ci-
gányság ügyének megoldását,
azokat mi is támogatjuk, legye-
nek bár pártok, szakszerve-
zetek, vagy más szövetségek.

Ez az idõszak volt az, amikor
a különbözõ néven alakult
roma szervezetek gombaként
kezdtek szaporodni. Elég volt,
ha egy nagyobb vagy két
kisebb létszámú roma család
összeállt. A rövidlátó egyesületi
törvény normáinak szellemé-
ben már tizenegy fõbõl alakul-
hatott egy roma szervezet.
Hónapok alatt már háromszáz
fölött számlálták azon civil
szervezõdéseket, amelyek a
bejegyzésük után igényt tart-
hattak arra a támogatásra, ame-
lyet a költségvetés erre a célra
szánt. Ezáltal elemeire bomlot-
tak a fejlõdésnek indult, és az
egység irányába tevékenykedõ
cigány szervezetek. Az elapró-
zottság mindenképpen hátrá--

nyára volt a cigánymozgalom-
nak, amelynek éppen az lett
volna a legfõbb feladata, hogy
egységes, erõs, ütõképes, a
cigányok érdekeit képviselõ és
védõ szervezet alakuljon.

Ezeknek a szervezetek a
többsége egyáltalán nem volt
életképes, s különösen nem volt
mûködõ szervezõdés. Nem is
ez volt a lényeg, hanem az,
hogy a bíróságok bejegyezték
õket, s így évrõl-évre hozzáju-
tottak valamennyi pénzhez.
Romaellenességnek tûnt volna
akkoriban ezek ellen keményen
szót emelni. Szövetségünk és
vezetõi ugyan sokszor felem-
legették hivatalos helyeken,
hogy ezek az álszervezetek fö-
lözik le azt a kevéske pénzt is,
amit romaügyekre szánnak,
mégsem történt meg elszámol-
tatásuk a számukra folyósított
közpénzek sorsáról. Úgy tûnik,
hogy a jogalkotók és jogalkal-
mazók tudatosan azok kezére

játszottak volna, akik egyál-
talán nem akarták, hogy Ma-
gyarországon olyan erõs ci-
gánymozgalom, ütõképes ro-
maszervezetek izmosodjanak
meg, amelyeknek döntõ szavuk
lehetne az önkormányzati és az
országgyûlési képviselõi vá-
lasztásokon.

A roma mozgalom egy hely-
ben topogott. Megosztottsá-
gában képtelen volt felvállalni a
roppant nehéz és égetõen fon-
tos cigányügy hatékony kép-
viseletét. Fõleg úgy, hogy sem a
hatalmon lévõk, sem az ellen-
zékük nem állt támogatólag
melléje. Megelégedtek azzal a
tevékenységgel, amelyrõl az
országgyûlés illetékes bizottsá-
ga jelentéseiben idõrõl-idõre

beszámolt. Kit érdekelt a több
mint 500 ezer roma ember
valódi sorsa?

Tudományosan megalapo-
zott, elfogulatlan adatokra, szo-
ciológiai felmérésekre, akadé-
miai kutatásokra támaszkodó
cigánypolitikára nem volt igé-
nye sem kényszerítõ szüksége
nemcsak a hatalom gyakorlói-
nak, sajnos a hatalom berkeibe
igyekvõknek sem. Noha azok
az anomáliák, azon társadalmi,
politikai ellentmondások, ame-
lyeket nap, mint nap tapasztalni
lehetett, igencsak indokolták
volna. A tudományos felisme-
rés hiánya és késedelme okozta,
hogy késõn indult a roma moz-
galom. A hitelesen meglapozott
elõrejelzések hiányában nem
látott maga elõtt, s nem tûzött
maga elé világos cigány jövõ-
képet sem a magyar, sem a
cigánytársadalom. Az ösztö-
nösség és az esetlegesség
nyomta rá bélyegét a roma civil

szervezõdésekre még akkor is,
ha egyik-másiknak (közöttük a
Magyarországi Cigányok Kul-
turális Szövetségének) volt vi-
lágos programja, célja, amely-
nek elérésére igyekezett moz-
gósítani a társadalom minden
rétegét. Magát a politikai elitet
is. Tudatában voltunk ugyanis
annak, hogy csak az õ segít-
ségükkel, anyagi-szellemi tá-
mogatásukkal juthatunk fényre,
figyelhetnek fel eredmé-
nyeinkre, a kulturális életben
elért sikereinkre. Nem mellékes
az sem, hogy e két évtized alatt
felnõtt egy olyan roma értel-
miségi réteg, amelynek mind
több tagja vállalta saját iden-
titását, s közülük több – addig
jobbára csak a cigánykörökben

ismert – újságíró, költõ, író,
képzõmûvész és zenész került a
közfigyelem látókörébe. Mind
többen szereztek a romák közül
a humán mûveltség mellett
reálmûveltséget is: mérnökök,
közgazdászok, mezõgazdászok
lettek, csak éppen a munka-
nélküliség növekedésével
egyenes arányban növekvõ hát-
rányos megkülönböztetés elté-
rítette, elzárta õket céljaiktól.

Ha manapság a cigányság
megítélésérõl esik szó, még
mindig „az átkos” zámolyi ki-
vándorlást említi boldog-bol-
dogtalan, mintha ez lenne a
mérvadó a romák magatartásá-
nak megítélésében. Miért hall-
gatnak azokról, akik a világban
hírnevet szereztek Magyaror-
szágnak? A 100 Tagú Cigány-
zenekar mind a mai napig
hazánk kulturális nagykövete.
Kitüntetett romák sokasága ját-
szik benne. Ez a zenekar száz
és ezer szállal kötõdik a Ma-
gyarországi Cigányok Kul-
turális Szövetségéhez. Említ-
hetném a Virtuózokat, a Kalyi
Jagot, kitûnõ cigányzeneka-
rainkat, akik külföldön ter-
jesztik jó hírét a magyarnak.
Kiváló zongoramûvészeinket
Cziffra Györgytôl Szakcsi La-
katos Béláig, virtuóz hegedû-
mûvészeinket, költõ-író-újság-
író koszorúnkat, képzõmûvé-
szeinket Balázs Jánostól Péli
Tamáson, Szentandrássy Ist-
vánon át Dawid Beriig, s még
tovább, Kossuth-díjasainkat, a
Köztársaság Babérkoszorújával
kitüntetettet, s a többieket.

Hallatlan gazdag mese és a
mondavilágunk, különös han-
gulatú balladáink, a néprajz
tudományában jeleskedõket is
lenyûgözi. Mesemondóink vi-
lághírnevet vívtak ki maguk-
nak.

Õk és a többiek is valamikor
azokról a koszos, elhanyagolt
roma telepekrõl, sokak a putrik-
ból kerültek ki, s váltak népük
követeivé, bizonyítva, hogy így
is lehet, sõt csak így szabad!

Ennek az elvnek volt apostoli
szószólója, amikor zászlajára
tûzte a roma kultúra megismer-
tetését, egy nép küldetésének
szándékát, és befogadásért
szállt síkra a Magyarországi
Cigányok Kulturális Szövet-
sége. Vállalta a nagyköveti
szerepet. A fény felé akarta for-
dítani a putrik népének tekin-
tetét. Ebben kért és várt az ügy-
nek partnert ez a mozgalom.

Paszabiak a színpadon.
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Mert a mozgás, mint a dialekti-
ka tanítja állandó, de a változás
eléggé lassú ahhoz, hogy a
posványos állóvizû nyugalmat
megbolygassa, s tiszta vizet
csillogtasson.

Sokak komoly várakozással
tekintettek a rendszerváltás elé,
sorsuk jobbrafordulásában re-
ménykedve. Mások, akik föl-
dönfutóvá váltak, azóta is át-
kozzák, mert nem érzik, hogy
valamelyest is adott volna
esélyt számukra a sors. A te-
hetõsek még gazdagabbak let-
tek, mások leszakadtak, leg-
többen a nincstelenek táborába
zuhantak. Ketté-háromfelé sza-
kadt az ország. Üres hassal
hiába beszéltek a szegényeknek
a polgári demokrácia áldá-
sairól, a szabadságról, amikor a
társadalom túlnyomó többsége
nyögött a kisemmizettségtõl.
Sokak éheztek, s Damoklész
kardjaként a munkanélküliség
réme állandóan ott lebegett a
fejük fölött.

Kómás állapotba került a
cigányság – jellemezte a hely-
zetet Lakatos Menyhért. Erre
kellett ráébreszteni, és segíteni
a talpra állításában. A hatalmi
elit közönyös szemlélõ volt:
tenni akarást, a cigányügy ér-
demben való kezelésének szán-
dékát, de sokszor pusztán jóin-
dulatot is kevéssé mutattak.
Valamiféle kormányprogram
kidolgozása is jelentõsen késett
e súlyos válság kezelésére. 

Átfogó terv és megalapozott
gazdasági forrás, háttér nélkül a
hatalomtól kapott morzsákon,
kolduspénzeket és saját erõbõl,
elhatározásból, lelkesedésbõl
indult meg a roma kulturális
mozgalom, s mutatott fel mind-
össze néhány év alatt olyan
értékeket, amelyekre vevõk
voltak a külföldiek. Korábban
fedezték fel a szabolcsi, beregi,
szatmári cigány népmûvészet
értékeit a külföldiek, mint a ma-
gyarok. Nemrégiben adott hírt
róla az MTV, hogy a kis nyírsé-
gi falu, Paszab roma tánc-
együttese az amerikai folk
listán az elsõ tíz között áll.
Ennek a gyökerét még mi vetet-
tük meg a 80-as évek végén, a
90-es évek elején, amikor életre
hívtuk Szövetségünk paszabi
szervezetét. Ebbõl nõtt ki
késõbb a helyi cigány önkor-
mányzat is.

Hamar meggyõzõdtünk róla,
hogy a régi hatalom akarja is
meg nem is a roma mozgalom

megszületését. A reformkom-
munisták, a szocialisták több-
sége szívesen látta volna, de
hiányzott a belsõ elszántság, az
egységes akarat. Az új hatalom-
ra készülõk kétkedtek, nem lát-
ták világosan: mi a teendõ a
cigánysággal. Szabolcsban is
óvakodva tekintettek minden új
kezdeményezésre. Lehetetlen
feltérképezni: kinek-kinek mi
játszódott le a lelkében a rend-
szerváltás és a többpártrend-
szerre való áttérés idõszakában.
Akkor, amikor olyan kettõs-
hatalom jelleget öltött a napi
politika, s nem dõlt el még egy-
értelmûen, hogy merre billen az
egyensúly. Valójában egyik
oldal vezetõiben sem volt meg
a megfelelõ kurázsi. Hagytak
mindent, menjen a maga útján.
Egyben mind a két oldal biztos
volt: a régi módon már nem
történhet semmi, az kataszt-
rófához vezet. Azt, hogy mi-
ként kellene, néhány teoretiku-
son kívül viszont nem tudta
senki. A politológusok, a szo-
ciológusok egy része csak fel-
méréseik során találkoztak
cigányokkal. Az így gyûjtött
tapasztalatok édes kevésnek
bizonyultak, nem szolgálhattak
érdemi, s támadhatatlan ada-
tokkal, érvekkel, használható
ötletekkel a kormányhatalmak-
nak. Nem volt használható
mintakép arra sem, hogyan is
kellene (lehetne) érvényesíteni
az államhatalom szerkezetében,

s választási rendszerében a
roma kisebbség jogait, köte-
lezettségeit.

A rendszerváltást követõen
három-négy évnek kellett eltel-
ni ahhoz, hogy végre egy össze-
fércelt 1993/LXXVII. számú
kerettörvényt létrehozzanak,
amely a civil szervezõdések
nézõpontjából tekintve csak
arra volt jó, hogy szétverje,
megsemmisítse a létezõ roma
szervezeteket, hogy azok szár-
nyukat szegve fokozatosan
elsorvadjanak. Még azokat is
ellehetetlenítette, amelyek ko-
rábban életképeseknek bizo-
nyultak, mint az MCKSZ. A
kolduspénzt ugyanis attól
kezdve az önkormányzatok
kapták meg. A roma civil szer-
vezetek, amelyek megszülték a
mozgalmat és a roma ön-
kormányzatokat is, ott marad-
tak minden forrás nélkül.

A vázolt körülmények, poli-
tikai, gazdasági és társadalmi
viszonyok között zajlott a rend-
szerváltás Szabolcsban is. Nem
volt ez olyan sima, zavartalan,
mint ma hinnõk, de jelentõs
hullámokat sem vert, mert a
mélyben zajlottak a csendes
fojtogatások. Különbözõ párt-
csoportokban szimpátiák sze-
rint osztogatták az állami, tár-
sadalmi és más hatalmi, pénzes
funkciókat. Ezekrõl kezdetben
a csak a legbennfentesebbek
tudtak. A sumák „megegyezé-
ses forradalom” végeredménye

az lett, hogy a közvagyon jelen-
tõs, értékes részét széthordták.
Ezek romjain kezdett épülgetni
az összelopott vak kapitaliz-
mus. Csak a kis embereknek
fájtak a gyárakban, üzemekben,
állami gazdaságokban, ter-
melõszövetkezetekben gazdát-
lanul hagyott, ebek harmincad-
jára került értékek. Vitte az álla-
tot, a gépet, a berendezést bol-
dog, boldogtalan. Mi lett a
Nyíregyházi Mezõgép híres
CNC gépparkjával? És a HA-
FE világhírû festõberendezé-
seivel, gépeivel? Olyan volt
ezekben az üzemcsarnok, mint-
ha bomba csapott volna be-
léjük. Persze a javát leszerelték,
elvitték. Az új tõkések tulaj-
donába kerültek. A tetteseket
nem kereste a kutya sem. Csak
a munkások maradtak ki a
vagyonszerzésbõl, akik az érté-
keket tulajdonképpen meg-
teremtették.

Megkezdõdtek a helyezkedé-
sek a közigazgatásban is. Az az
elit, amelyik hatalmon belül
volt, vitte a maga embereit.
Röpködtek a rangok, mint a ré-
gi úri Horthy-világban. Uram-
bátyámoztak, s közben a pol-
gári demokrácia szépséges
elveirõl papoltak. Egyre sza-
porodott a romaellenesség,
összetûzések voltak a Nyírség
egyes falvaiban, s mi mégis a
Cigány Kulturális Szövetség
magalakításán munkálkodtunk.
Annak a reményében, hogy

Az 1848–49-es szabadságharc koszorúzásának résztvevõi.
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végre csak kiderül az ég felet-
tünk, s a nemzeti és etnikai
kisebbségek is hozzájutnak az
Alkotmányban biztosított jo-
gaikhoz. 

Úgy tûnt „kicsúszott” a ve-
zetés a megyei pártbizottság és
a megyei tanács kezébõl. Min-
den ment a maga útján, tudatos
irányítás nélkül. Az eleven
gyakorlattól, az élettõl elsza-
kadt szobai pártbölcselkedõk-
nek nem volt egyértelmû
válaszuk sok fontos kérdésre,
így cigányügyben is tartózkod-
tak állást foglalni. Amikor
Lakatos Menyhért Nyíregy-
házára látogatott, s Farkas
Tibor és én közösen felkerestük
a szövetség megalakítása ügyé-
ben, meglepõ megértésre talál-
tunk. Biztosított bennünket
támogatásukról. Amikor ez
ügyben felvettük a kapcsolatot
dr. Gyuricsku Kálmán megyei
titkárral, õ sem zárkózott el, és
segítséget is ígért. Több párt- és
állami vezetõ nem volt ilyen
megértõ az ügy iránt. Amikor a
Hazafias Népfront megyei
bizottságának vezetõjét, Soltész
Józsefnét tájékoztattuk a kez-
deményezésünkrõl, azonnal
telefon után nyúlt, hogy a HNF
országos titkárságával megbe-
szélje: mi is ilyenkor a teendõ-
je. Többszöri telefonváltás után
aztán megkaptuk az engedélyt,

hogy a HNF megyei szék-
házában megrendezhetjük a
Magyarországi Cigányok Kul-
turális Szövetsége megyei, il-
letve városi szervezetének
megalakítását.

Magam is meglepõdtem,
amikor az 1988. augusztus 23-
ra összehívott tanácskozáson
megtelt a székház nagyterme.
Jöttek a romák a Nyírségbõl, a
szatmári falvakból, Beregbõl.
Nemcsak a cigányok érkeztek!
Szimpatizáns magyarok is,
olyanok, akik már korábban
kapcsolatban álltak roma köl-
tõkkel, újságírókkal, zenészek-
kel, s nagyra tartották õket.
Megtisztelte a tanácskozást
Ekler György, az MSZMP
megyei bizottságának ideoló-
giai titkára is. Ott volt Bánóczi
Gyula, a megyei tanács elnöke
és természetesen a házigazda
Soltész Józsefné, a HNF me-
gyei titkára is. Jelen voltak
szakszervezeti vezetõk is.

Fegyelmezetten, mindenféle
rendbontás nélkül, hatékony
vitával zajlott a tanácskozás.
Lakatos Menyhért vázolta a
szövetség célját, feladatait s
ismertette, milyen eredmények
születtek addig, az országban
hol alakultak MCKSZ-tagszö-
vetségek. Farkas Tibor szintén
az országos eredményeket is-
mertette, s a Szövetség szabol-

csi magalakításának szüksé-
gességét sürgette, mert ha-
zánknak Szabolcs-Szatmár-Be-
reg a cigányok által legsûrûb-
ben lakott területe. Lakatos
Menyhért engem javasolt a
Szövetség megyei elnökének. 

Egyhangúlag szavaztak meg,
tapssal fogadták a felvetést, s az
eredményt is. Amire nem gon-
doltam: beszédem után oda-
lépett hozzám Soltész Józsefné
(Ilonka) és virágcsokorral kö-
szöntött. Sok szerencsét kívánt
a munkámhoz, a Szövetségnek
meg sok sikert. Több mint 35
éves újságírói munkásságom
során elsõ alkalommal történt
meg, hogy Ekler György – aki
eléggé tartózkodó ember – gra-
tulált, magához ölelt és õ maga
is sok sikert kívánt.

Az alakuló gyûlés résztvevõit
a Szabolcsi Húsipari Vállalat
látta vendégül. Frissen sült
hurkát és kolbászt tálaltak fel.
Megalakult tehát a Szövetség
Szabolcsban is. Errõl Balogh
József kollégám számolt be a
Kelet-Magyarország másnapi
számában, de még aznap hírül
adta a rádió is. 

Öt tagból álló elnökséget vá-
lasztottunk. Elnök: Farkas
Kálmán, alelnök Farkas Tibor,
dr. Lázók Anikó, Benczi Jenô
és Horváth László lett. Sem-
miféle vagyonunk, egyetlen fil-

lérünk sem volt. Ahhoz, hogy a
Szövetség létezésérõl hírt ad-
junk, szükségünk volt irodára,
telefonra, némi berendezésre,
felszerelésre, hogy egyáltalán
mûködni tudjunk. Nagylelkû
volt Bánóczi Gyula, aki a
városi tanácstól megvásárolt
egy fõbérleti irodát a Hõsök
tere 9. (a Zöld irodaház) III.
emeletén, amelyet Csabai
Lászlóné tanácselnök asszony
javaslatára azonnal ki is utaltak.
Így jutottunk egy olyan fõbér-
leti irodához, amely azóta is „a
mienk”, s – amióta megalakult
– az OCÖ megyei irodájával
közösen használunk. Egy tetõ
alatt két irodahelyiségben dol-
gozunk a Cigány Önkormány-
zatok megyei Szövetségével, az
OCÖ megyei irodájával és jogi
képviseletével.

Éreztem, nagy felelõsség
hárul ránk, s mindenki tõlünk
várja a csodát, a világ „meg-
váltását”. Azt, hogy szinte
máról holnapra megváltozik
a romák helyzete. Fõleg a
romák bíztak és remény-
kedtek.

Lakatos Menyhérttel az élen
Szövetségünk akkor követte el
az egyik legnagyobb hibát,
amikor tagszövetségi rendszert
alakított ki, s ezzel elvette a
leendõ szövetségek önállósá-
gát. Az így bejegyzett tagszö-

Vizsga után.
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vetségek nem rendelkezhettek
önálló bankszámlaszámmal.
Teljesen ki voltunk szolgáltatva
a központi szövetségnek, s csak
azzal az anyagi forrással ren-
delkezhettünk, amit tõlük kap-
tunk. Ez pedig édes kevés volt.
Valamennyien derûlátók vol-
tunk, bíztunk abban, hogy a
kormányzat megfelelõ forrást
biztosít majd a roma civil
szervezetek, így az egyik legje-
lentõsebb, az MCKSZ mû-
ködéséhez. Sajnos csalódnunk
kellett. A korábbi paternalista
elv csõdöt mondott.

Az „ennek is adunk egy ke-
veset, meg annak is” gyakorlat
nem vált be. A „cigányságnak”
juttatott pénzek szétfolytak, s
nem érték el a céljukat. Akkor
erre csak a legelõrelátóbbak
gondoltak.

Nem tudom, nem volt-e a
szétaprózott segítségnyújtásban
tudatosság a hatalmi elitek
részérõl. Utólag nehéz megítél-
ni. Annyit azonban minden-
esetre elértek, hogy egy idõre
befogták a romák száját. Lehet,
hogy ez is volt a cél, s nem az,
hogy erõs, ütõképes, alulról
építkezõ, jól szervezett – az
MCKSZ-hez hasonló – orszá-
gos cigányszervezet alakuljon,
amely képes megszervezni az
egész magyarországi cigánysá-
got. A romák így könnyen poli-
tikai erõvé is válhattak volna.

Ettõl viszont tartottak, nem
akarták, hogy a félmilliós roma
társadalom önálló tényezõként
jelenjen meg a társadalom szín-
padán, s érdemi politizálásba
kezdjen.

Arra, hogy ezt miként sike-
rült elérniük, késõbb még visz-
szatérek. Egyelõre ott tartot-
tunk, hogy hivatalosan is beje-
gyeztek bennünket, s ezt köve-
tõen sor került az elsõ elnöksé-
gi ülésünkre. Két napirendi
pontot tárgyaltunk. Az egyik
legfontosabb feladat annak
tisztázása volt, hogy milyen
anyagi erõforrásokra támasz-
kodhatunk.  A másik sürgõsen
eldöntendõ kérdés pedig az
volt, hogy milyen elvek és
követelmények alapján lássunk
hozzá a városokban, falvakban
a tagszövetségek szervezésé-
hez. Óriási elõnynek számított,
hogy újságíróként jól ismertek
az állami, társadalmi és gaz-
dasági szervezeteknél, a külön-
bözõ intézményeknél, így so-
kan a segítségünkre voltak. A
gazdasági életben hasonló elis-
meréssel és támogatottsággal
rendelkezett Farkas Tibor is.

E kapcsolatok révén sikerült,
jórészt adakozásból, vagy ju-
tányos áron iroda berendezé-
sekhez jutnunk. Közös javaslat-
ra úgy határoztunk, hogy létre-
hozzuk a pártoló tagintézmé-
nyek rendszerét. Amikor össze-

írtuk, hogy kikre számíthatunk,
nem is gondoltuk, hogy annyi-
an fognak támogatni bennün-
ket. 

Olyan segítõink voltak, mint
az európai hírû Compack Vál-
lalat, amelynek az élén vezér-
igazgatóként akkor az a dr.
Czimbalmos Béla állt, aki ko-
rábban a megyei tanács elnök-
helyetteseként dolgozott Sza-
bolcsban. A Szabolcs megyei
Erdõ és Fafeldolgozó Gazda-
ság, amelynek akkor az igaz-
gatója Osztrogonácz János
volt, szintén mellénk állt. Asós-
tói üdülõjükben tartott elnöksé-
gi ülésünkön õk is részt vettek,
s vaddisznópörkölttel vendé-
geltek meg. Itt született meg az
országban az elsõk között az a
közös kezdeményezés, hogy
vállalatok is igyekezzenek ösz-
töndíjakkal segíteni a jól tanuló,
de szociális körülményeik miatt
rászoruló roma fiatalokat. Így
született meg a ROMANO
tanulmányi alapítvány, amely-
nek a törzstõkéjére a vállalat
100 ezer forintot fizetett be az
OTP-be. Az akkor még sokkal
jelentõsebb összegnek számí-
tott, mint manapság. Évente
egy alkalommal ennek a kama-
taiból adtunk kevéske támo-
gatást a szabolcsi roma diákok
tanulásához. (Egyszámla-
száma: OTP Szabolcs Megyei
Ig. 11744003-20329770). Pár-

toló tagunk lett a Divat Ru-
házati Vállalat is, amelynek
igazgatója, Holp János szívén
viselte a munkanélküli fiatal
roma lányok képzését, munká-
ba állítását. A vállalat segít-
ségével alakítottuk meg
elsõként az országban a CISZ-t
(a Cigány Ifjúsági Szövet-
séget). Kezdetben a szakmun-
kásképzõben tanuló roma fiata-
lok lettek a tagjai. Az alakuló
ülést a Nyíregyházi Széchenyi
Szakközépiskolában tartottuk
meg. A Diruváll látta vendégül
a CISZ alakuló tanácskozásán
résztvevõ fiatalokat. Holp Já-
nos segíti a roma irodalom
elterjesztését, s cigány írók
mûveinek a kiadását. Pártoló
tagjaink sorában üdvözölhettük
az Ingatlankezelõ és Szolgál-
tató Vállalatot is. Vállalták,
hogy elbocsátások esetében
náluk a roma munkások bizo-
nyos elõnyöket élveznek, ked-
vezményt nyújtanak a tanulá-
sukhoz. Itt Tóth János igaz-
gatóságának idõszakában ci-
gány osztályok tanultak, s en-
nek lett az eredménye, hogy
sok segédmunkás, kukázó, ut-
caseprõ, udvari munkás stb.
végezte el a nyolc általánost.

Összeállította: Paksi Éva
A kötet szerkesztõségünk

címén megrendelhetõ.

A kosárfonó tanfolyam hallgatói.
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KÖNYVESPOLCUNK
Zoltan Barany a
Szabad Európa
Rádió müncheni
kutatóintézeté-
ben, 1989-ben,
egy cikksorozat
elolvastakor ha-
tározta el, hogy
dolgozatot ír a
kontinens bárso-
nyos forradal-

mait élõ keleti tömbjének cigányairól.
Néhány évvel késõbb az Egyesült Államok
Társadalomtudományi Kutatási Tanácsa
tagnak hívta meg a Marginális Populációk
Bizottsága elnevezésû szervezetébe. Feltett
szándékát nem feledve, s az ügyhöz bõ-
kezû támogatókat is sikerült megnyernie.
(A Ford Alapítvány 1995-ben, 1996-ban és
1999-ben, a Nemzeti Kutatási és Csere-
program Tanács 1994-tól 1996-ig, a Texasi
Egyetem pedig 1997-tõl jelentõs össze-
gekkel, ösztöndíjakkal segítette nagy ívû
munkáját.) Az Európában mozgósíthatat-
lanul magas összegek alapos terepmunkát
tettek lehetõvé, amelyrõl a 2002-ben a
Cambridge Egyetem által kiadott, s az
Athenaeum 2000 Kiadó jóvoltából már
magyarul is olvasható A kelet-európai ci-
gányság címû kötet ad tisztes elszámolást.
A magyar származású szerzõ elsõként a
roma marginalitás okait és jelenségeit vizs-
gálja. Megállapítja, hogy a cigányság a vi-

lág minden más nemzeténél különösebb
helyzetben éli életét. Ez abban a tényben
rejlik, hogy a romák területhez nem kötöt-
tek, s több különbözõ államban élnek oly
módon, hogy nincs anyaországuk, amely
menedékül szolgálhatna számukra, illetve
kiterjesztené rájuk a védelmét. Nincsen
egységes nyelvük, vallásuk és hagyomány-
rendszerük sem. Természetesen – fejti ki –
vannak más etnikai csoportok is, amelyek
rendelkeznek e jellegzetességek némelyi-
kével. A kurdok például több államban él-
nek, nincs anyaországuk, van azonban ha-
tározott területi kötöttségük (a határokkal
sûrûn átszelt Kurdisztán). Izrael állam
létrejöttéig a zsidók sem voltak területhez
kötve, de összefûzte õket a közös – sokszor
és sokáig üldözött – vallás, s az azon ala-
puló igen erõs hagyomány. 

Barany hamar szembesül a minden
romakutatást megnehezítõ, az általáno-
sítást lehetetlenné tevõ tényekkel: „a ci-
gányság egy rendkívül sokrétû etnikai cso-
port, amelyet feloszthatunk életmódjuk
(vándorló vagy letelepült), törzsi hovatar-
tozásuk, foglalkozásuk, nyelvük, vallásuk
és lakóhelyük (ország) alapján. Csak a volt
Jugoszláviában mintegy húsz jelentõsebb
roma törzs él, sokat közülük további alcso-
portokra lehet osztani. Macedóniában a
cigányok döntõ többsége beszéli a roma
nyelvet, de Magyarországon 80%-uk csak
magyarul beszél… Horvátországban a

legtöbb roma római katolikus,
Boszniában muszlim, Szerbiában
pedig ortodox hitû”. Az a teljesít-
mény, hogy ennek ellenére meg-
maradtak, s a szinte végig ellen-
séges közegben képesek voltak
megõrizni önazonosságukat, a
történelem egyik legnagyobb tel-
jesítménye. „Képesnek kellett len-
niük, hogy kihasználjanak bár-
miféle adandó alkalmat, hogy
megtalálják a kiskapukat s a kí-
nálkozó lehetõségeket a különbö-
zõ társadalmi és gazdasági kör-
nyezetekben, hogy átvegyék az
idegen kultúrák és hagyományok
elemeit, ugyanakkor megõrizzék
különbözõségüket.” A tapasztala-
tok és a sorra vett tények azonban
azt mutatják, hogy a 20. század-
ban, a gyorsan változó gazdasági-
társadalmi körülmények között
több cigány közösség elvesztette
jól ismert, s korábban jól mûködõ
helyzetfelismerõ- és alkalmazó-
képességét. 

A társadalom perifériájára
szorulás tényét több szempontból

is áttekinti a kötet. Sorra veszi a roma iden-
titás mértékét befolyásoló tényezõket: a
megnyergelt vagy elmulasztott politikai le-
hetõségeket, a pénzügyi forrásokat, a kom-
munikáció, illetve a jelképek, az etnikai
szolidaritás és társadalmi tõke létét, fel-
használását, valamint a közös nyelv hiá-
nyából adódó korlátokat. Utóbbival kap-
csolatban a könyv talán legfontosabb idé-
zetével él, amikor Ben Gurion izraeli mi-
niszterelnöknek 1950-ben – a zsidó állam
hivatalos nyelvévé tett héberrõl szóló –
megjegyzését közli. „Száz évvel ezelõtt
nem volt olyan zsidó a világon, akinek a
héber lett volna az anyanyelve; ma
százezrek beszélik” – mondta. (1950 óta
milliók!) Mindez válasz lehet a szkeptiku-
soknak, akik bõszen tagadják egy esetleges
egységes roma nyelv kialakulásának még a
reményét is. 

A kutatás tanulságaként körvonala-
zódik, illetve igazolást nyer, hogy a romák
erõteljes kirekesztõdése három jól elkü-
löníthetõ dimenzióban: politikai, társadal-
mi és gazdasági vonatkozásban is meg-
valósul, s a különleges roma hagyományok
és történelmi hordalékok is hozzájárulnak.
A marginális helyzet különbözõ dimenziói
az egyes történelmi korszakokban egy-
mástól elszakadva változtak, néha ellen-
tétes irányban is. (A kialakult poszt-kom-
munista demokráciákban például a ci-
gányság politikai körülményei javultak, de
társadalmi-gazdasági helyzetük romlott.) A
romák – belsõ és külsõ okok következ-
tében – eddig nem voltak képesek kihasz-
nálni a lehetõségeiket az etnikai mobilizá-
cióra, sem a számarányuknak megfelelõ
politikai képviselet elérésre a kelet-európai
társadalmakban. (Az már csak e recenzió
szerzõjének pikírt – tanulmányidegen –
kérdése: vajon a kontinens boldogabb
felén, a „mûvelt Nyugat” társadalmaiban,
hol a felmutatható példa ugyanerre?)

A szerzõ külön részben vizsgálja a
nem demokratikus rendszerek: a birodal-
mak, a tekintélyelvû államok és az állam-
szocializmus országaiban megélt cigány-
létet, s külön részben taglalja a kialakuló
demokráciák cigánypolitikáit. Ezek megal-
kotása – állapítja meg keserûen – sokkal
nehezebb a demokráciákban, mint bárme-
lyik más politikai rendszerben. „Az új
demokráciákban a cigányok helyzete csak
mérsékelten hatott az állam politikájára.”
Nehéz kimondani, de a vizsgált térség min-
den országában kimutatható, hogy a
cigányok a rendszerváltások, a demokrácia
– remélhetõen csak rövidtávú – vesztesei
lettek. Megnövekvõ – ám többnyire ki-
használatlan vagy rosszul hasznosított –

Hegedûs Sándor
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politikai mozgásterük sehol sem ellensú-
lyozza azt a társadalmi romlást, s fõleg
gazdasági visszaszorulást, ellehetetlenü-
lést, amit az utóbbi másfél évtizedben
elszenvedni voltak kénytelenek.

Barany könyve végtelenül tisztességes
munka. Alaposan alátámasztja a sokak
által vallott, de kevesek által gyakorolt és
szorgalmazott hitet, hogy a roma integráció
a régió politikusainak és cigány elitjeinek
közös felelõssége. (Ha szabad alkotmány-
jogi kifejezéseket fölülírnom: a cigány

politikai, társadalmi és gazdasági elit [is]
mulasztásos kötelességszegésben vétkes.)
Könyve végén Barany felidézi egy sokat
tapasztalt román jogi aktivista egyik mon-
datát, mely szerint a „cigánykérdést” soha
nem lehet megoldani úgy, hogy a roma és
a környezõ társadalom egyaránt elégedett
legyen. „Emlékszem – írja a kutató –, ne-
hezemre esett válaszolnom, annyira meg-
döbbentett a nyílt cinizmusa. Most, tíz esz-
tendõ elteltével szeretném magabiztosan
azt mondani, hogy beszélgetõtársamnak

nem volt igaza. Igazán sajnálom, hogy
mégsem mondhatom.” 

Megcáfolni a történelmet nem kis fe-
ladat, ha egyáltalán elvégezhetõ. Az e cse-
kély valószínûségû, mégis egyetlen ember-
hez méltó eshetõségre szervezõdõk és
szövetkezõk kiváló muníciójául szolgálhat
a könyv, amely (Hegedûs Gyula gondos
fordításában) az ország valamennyi na-
gyobb könyvesboltjában, s könyvtárában
hozzáférhetõ. Nem szabad a polcon po-
rosodnia! 

A Cigány Népmûvészek Országos
Egyesülete a Roma Kulturális Alap és az
Oktatási Minisztérium kutatási támo-
gatásával új cigány tematikájú hon-
lapot/portált jelentetett meg ez év áprili-
sától.  Ez a honlap annyiban eltérõ a
többi cigány honlaptól, hogy kizárólag a
cigány kultúrára vonatkozó ismeretek és
a kultúra területén tevékenykedõk
számára szükséges információk talál-
hatók rajta, tematikus rendbe szervezve. 

Célunk elsõsorban az, hogy egye-
sületünk tagjainak alkotásai széles kör-
ben ismertté váljanak itthon és külföldön
egyaránt. Az I. Országos Cigány Nép-
mûvészeti Pályázat (1997) alkotásainak
közzététele ezt a célt szolgálja.  Szeret-
nénk bemutatni a díjnyertes alkotások-
ból és a gazdag képanyagból össze-
állított vándorkiállítás teljes anyagát.
Jelenleg a díjazott alkotások mellett a
Galéria fejezetben látható a korai cigány
ábrázolások képanyaga, de tervezzük
országos vándorkiállításunk fotóinak
(kb. 200 db) honlapra vitelét is a cigány
mesterségek széles körû megismer-
tetése érdekében. Ugyancsak terv tag-
jaink életútjának és alkotásainak bemu-
tatása.

A honlap készítése közben kitûnt,
hogy hazai mûvészeink, valamint a
hazai kutatások mennyire ismeretlenek
külföldön, a nagy összefoglaló cigány
honlapok anyagából mennyire hiányzik
a magyar anyag (hazai alkotómû-
vészek, bibliográfiák, filmográfiák,
diszkográfiák, ikonográfiák stb.).
Ugyancsak feltûnõen kevés – összeha-
sonlítva más országokkal – a hazai
cigány alkotómûvészek interneten való
megjelenése, a nagy hazai mûvészeti
portálokon is csak elvétve találkoz-

hatunk a nevükkel. (Honlapunk megje-
lenése óta már több képzõmûvész jelent-
kezett, kérve, hogy adjunk helyet alkotá-
sainak.) 

A közhiedelemmel ellentétben sok
cigány mûvész ill. a cigányságért tevé-
kenykedõ kapott hazai és külföldi elis-
merést: zenészek, kutatók, mesemon-
dók, fafaragók stb. Fontosnak tartjuk,
hogy munkásságuk széles körben
ismertté váljon, ez leginkább az Internet
révén érhetõ el, ahol a közreadott isme-
retekhez az óvodák, iskolák, közösségi-
és mûvelõdési házak, könyvtárak,
amatõr csoportok, hazai és külföldi
érdeklõdõk könnyen hozzá tudnak férni,
és lehetõségük van arra, hogy a honlap
szövegeit és képeit felhasználják
tevékenységük során. Közzétett adat-
bázisunk ezt a célt szolgálja. 

A cigány kultúrával foglalkozó kül-
földi kutatások, dokumentációs köz-
pontok, múzeumok tevékenysége ha-
zánkban ugyancsak ismeretlen a cigá-
nyokkal foglalkozó pedagógusok,
könyvtárosok, népmûvelõk, újságírók és
nem utolsó sorban a hazai cigányok
körében. Fontosak ezek az ismeretek –
amelyekhez honlapunk révén hozzá-
juthatnak – erõsíthetik a cigány kultúra
egyenrangúságának elismertetését. A
szemléletváltozás ezen a téren minõségi
változást fog eredményezni az országos
szakmai hálózatok munkájában, és
Magyarországon is elõsegítheti az ez
irányú kutatások támogatását.

Ezekre a problémákra szeretnénk
ráirányítani a figyelmet – hídként szol-
gálva a külföldi cigány honlapok és a
hazai szakmai honlapok felé is, infor-
mációt szolgáltatva. A hazai és külföldi
cigány kultúráról, kutatásokról össze-

gyûjtött, honlapunkról elérhetõ informá-
ciók – hitünk szerint – könnyebben hoz-
záférhetõvé teszik az egész világon jelen
lévõ cigány kultúráról meglévõ isme-
reteket, segítik a cigány kultúráról
kialakult kép objektívabbá válását, az
elõítéletes gondolkodás visszaszorítását.  

A hagyományos kultúra védelmére
szolgáló jogszabályok, valamint a non-
profit szervezetek mûködéséhez szük-
séges iratminták elérhetõségével a kul-
turális tevékenységet folytatók munkáját
szeretnénk segíteni.  

Hiánypótló honlapunk kiadvány-
ajánló funkciója, amely a hazai és kül-
földi könyvek és hangzó anyagok be-
szerzési lehetõségeire hívja fel a figyel-
met, a kritikák összegyûjtésével pedig
tájékozódási pontként szolgál.

Elérhetõség:
http://www.RomaArt.hu 

A honlap megjelenítése, szerkeze-
tének kialakítása az Iris Design Kft.
munkája, a tartalom fejlesztését én vál-
laltam, mivel az országot járva min-
denütt azt tapasztaltam, hogy a cigány-
sággal foglalkozók igen nehezen tudnak
szert tenni a munkájukhoz szükséges
ismeretekre. Reményeim szerint ez a
könnyen áttekinthetõ, tematikus honlap
segíti a tájékozódást és a folyamatos bõ-
vítés révén idõvel teljes áttekintést nyújt
a cigány kultúráról. A látogatók száma
(5-7 ezer hónaponként) a téma iránti
érdeklõdést mutatja, ez erõt ad a további
gyûjtõmunkához.

Bódi Zsuzsanna
a RomaArt Portál szerkesztõje

RomaArt Portál
VILÁGHÁLÓ
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Akarácsony szó a magyar szavak
egy részéhez hasonlóan szláv
eredetû. Õse az ószláv krocsun
szó, amely lépcsõt, átlépõt jelent
és egyértelmûen utal az átlépésre
az új idõszakba, a téli napfor-
dulóba.

A karácsony, a szeretet ben-
sõséges ünnepe elképzelhe-
tetlen karácsonyfa állítása
nélkül, pedig ez a szokás egé-
szen új keletû. A hagyomány
szerint Luther Márton, a
reformáció nagy alakja állított
elõször karácsonyfát gyer-
mekeinek. Valószínûleg is-
merte a régi germán hiedelmet,
amely szerint a téli napforduló
idején csatangoló gonosz szel-
lemek elõli védelmet csak ak-
kor kapunk, ha az örökzöld fa
alá húzódunk. 

A karácsonyfa (életfa) va-
lójában jelkép, szimbólum, Jézus
születésének tiszteletére állítják
és a téli éjszaka csillagainak min-
tájára gyertyákat gyújtanak
ágain. Az elsõ adat a gyümöl-
csökkel és édességekkel díszített
karácsonyfa állításáról egy stras-
bourgi polgár jegyzetében talál-

ható, amely 1605-bõl származik.
1737-ben egy Wittenbergben ké-
szült könyvben írnak elõször az
,,új szokásról”.

Magyarországon csak a 19.
század második felében, a bécsi
udvar példája nyomon terjed el e
hagyomány. Elõször a nemesi
családok ünnepelnek a díszes
karácsonyfa elõtt, majd a módo-
sabb polgár- és gazdagabb pa-
rasztcsaládok is átveszik ezt a
szokást. A parasztság körében
csak a 20. században, az 1950-es
években lett általános. 

A karácsonyfa díszei is jel-
képeket hordoznak: a gyertyák a
téli napfordulókor megszületett
fényt, a fény hozóját, a megszü-
letõ Jézust jelképezi. A termések,
mint az alma és a dió is az õ
személyéhez köthetõ. A fa tete-
jére tûzött csillag a három kirá-
lyoknak utat mutató betlehemi
csillag szimbóluma. Mindezeket
üvegdíszek is pótolhatják.

A karácsonyhoz kapcsolódó
étkezési szokásaink – sok moz-
zanatukban – jelképes értelmet is
hordoznak. Az elmaradhatatlan
karácsonyi halétel – a rántott hal

fogyasztása – bécsi eredetû. Ahal
gyors mozgásával – szimboliku-
san – a családnak az új esz-
tendõben történõ elõre hala-
dására utal. A néphagyomá-
nyokban a halpikkely a gazdag-
ságot, a pénzt jelképezi. 

Szilézia vidékérõl származik a
diós és mákos bejgli, amely ere-
detileg zsidó ünnepi sütemény
volt. Régen szárnyas egyáltalán
nem kerülhetett az asztalra, mert
úgy tartották, a tyúk hátra kapar,
és ez rossz jel az újév kezdetekor. 

Krechunó
,,Ezüstön, aranyon

járjatok”

Ünnepek alkalmával minden
cigány a legjobb tudása szerint
készül fel. Ilyen nagy ünnepek:
karácsony – krechunó, húsvét –
patradyi, pünkösd – rusaja, új év
– nyevo bersh, keresztelõ –
bolipe, születésnap – rakhasy-
pesko dyes, Mária-nap – suntona
Marijako dyes, búcsú – buchu-
vo, halottak napja – mulengo
dyes.

Aktualitását illetõen a cigány
karácsonyt mutatjuk be. Ilyenkor
hosszabb ünnepre készülnek,
mert a legtöbb rokon kará-
csonykor jön össze. A karácsonyi
köszöntõ is elengedhetetlen
hagyomány.

A köszöntõ szövege: ,,Segített
az Isten, hogy elérjük a kará-
csonyt. Érjük el még sok számos
esztendõben erõvel, egészséggel,
szerencsével, jó kedvvel, béké-
vel, menyekkel, võkkel, lovak-
kal, kocsikkal, gyerekeitekkel
együtt, népeitekkel együtt, a te jó
embereiddel együtt! Ezüstön,
aranyon járjatok! Legyetek
egészségesek, szerencsések, soha
ne legyetek betegek!”

Karácsonykor sokan elját-
szották a betlehemes játékot is.
Bementek a faluba a házakhoz
köszönteni, kántálni, s amit
kaptak, hazavitték. A ládát ma-
guk készítették, a benne lévõ
felszereléseket is. A felnõttek
az éjféli misére szoktak elmen-
ni.

– paksi –

Karácsony - krechunó

Fotó: Nyári Gyula

HAGYOMÁNY
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ÜNNEPEK

Karácsonykor
z ablakon át merengve néztem,

honnan jön majd a Télapó.
Szemben a baptista székház
színes ólomüvegablakai törték
meg a kiszûrõdõ fényt, s szûrték

meg a kiáradó karácsonyi dallamokat.
Ahogy nõttem, egyre jobban felértem az
ablakpárkányt, s egyre szívesebben néztem
– ha szellõztetni tárták ablakaikat – a
karácsonyi sürgés-forgást náluk. Akkor
azonban már sötétlõ délután volt, s én
egyre azt fontolgattam, hogy a körút felõl
vagy a Bajza utcából fog befordulni a
szarvas húzta szán. Ha a Bajzából,
vagy a Bokányiból jön, azt jobb
szerettem volna. Arra kevesebb a
ház, tehát több ajándék van még a
puttonyban, mintha túlonnan ér-
kezne. Igaz, bátyám már meg-
próbált kiokosítani, hogy a Télapó
az nincsen is, s apu, meg anyu veszi
meg az ajándékokat, csak eldugják.
Már-már hajlottam is elhinni a dol-
got, hisz az oviban is kiderült, hogy
Ági néni ragasztott szakállt, ám egy
este fényes bizonyságot nyertem,
hogy bátyámnak nincsen igaza.
Ketten maradtunk otthon, pár nap-
pal az ünnep elõtt, s nem volt olyan
rejteke a lakásnak, amit közös erõv-
el fel ne túrtunk volna. Aján-
dékokra mégse leltünk, tehát
mégiscsak lennie kell a Télapónak,
aki hozza. A szomszéd Jóska azt
mondta, hogy nem is a Mikulás,
hanem Jézuska hozza a megle-
petéseket. Mások szerint meg
éppen azt ünnepeljük, hogy este
meg fog születni a kisjézus. Zûrza-
varos volt ez az egész. Bátyámról
sokszor elmesélték, hogy levelet írt
a Gólya néninek (a Katica néni dobta be),
meg a Mikulásnak is, hogy neki kell egy
kistesó. Aztán egyszerre itt voltam én, õ
meg mégse akar hinni?… Az ablakon át
merengve néztem. Volt, ahol már
gyertyalángok imbolyogtak, de a szán nem
jött sehonnan. Féltem: este lesz megint, s
én álmosodva hiába fogadkozok, hogy
megvárom ébren, elszunnyadok, mint mi-
kuláskor is. Bátyám a nagyszoba ajtajához
hívott. Egy nagyobb rést lelt az illesz-
téknél, azon kandikáltunk. Égett a nagy-
lámpa, jól kivehettem apuékat a fenyõ
körül. Anyu épp a pöttyös gombácskát
csíptette helyére, amit egész kicsi korom-
ban alig lehetett kivenni a számból, mert
olyan buta voltam (hallottam elégszer),
hogy meg akartam enni. És láttam, igenis
láttam, hogy apu rakja a fa alá a csillogó

dobozokat, és rádöbbentem: õ kuporgatta
össze, meg anyu az árát a felhúzható csi-
bének, a diafilmnek meg a mesekönyvnek,
amire úgy vágytam. Hát ezért kérdezte
annyiszor a nagyi is, hogy mit kérek a
télapótól! Máig érzem a lélekrengést, amit
a felfedezés okozott. Apu is biztos most
tudta meg, hogy nincsen Télapó, s nem
akarta, hogy én is, mint õ nagyot csalódjak.
Ezért vette meg nekem is, a bátyámnak is
az ajándékokat, pedig mennyi fagyit, meg
zizit, meg fruttit ehetett volna munkába
menet az árukból! 

Az ablakon át merengve nézek. Apu
már régesrég nem él. Nincsen nagyi, nincs
Katica néni… A legvidámabb este ez az
évben, s mégis mindig egyre keserûbb,
mert egyre többen hiányoznak a régiek
közül. Egy-egy mosoly, simogatás, illat, a
süti íze még felidézi õket. A csengettyû
hangja, amely minket is szólított a várva
várt pillanatban. A pettyegetett csíptetõs
gomba, melyrõl fiam is tudja: egykor
csaknem magamba nyeltem. Õ meg – má-
ra nem titok – kisdiák korában apró papír-
ra írta sérelmeit, s a színes függõk belse-
jébe gyûrte. Lógtak a fán hosszú évekig,
minden karácsonykor. Ez már azonban az
õ története, s ezt õ fogja majd unos-untalan
el-elmesélni fiának, menyének. (Talán az
én gombám is szóba kerül olykor, akkor is
majd, ha már nem leszek). Nincs nap az

évben, amelyben ennyire jelenvaló min-
denki, aki már örökre távozott. Hiányuk
gyúrja újra õket. A szenteste az igazi
ajándék! Szinte egyetlen esély, hogy bele-
lessünk az örökkévalóságba. Ezért aztán
sosem lehet igazán szomorú az ünnep, még
akkor sem, ha nagyon bánatos.

Karácsonytájt történnek csodák, bé-
kék köttetnek, haragok múlnak. Nagyapám
mesélte, hogy a nagy háborúban (még nem
tudták, hogy sorszámozni kell, s I. világ-
háborúnak fogják hívni), a lövészárkokban
töltött egyik szentestén elnémultak a

fegyverek, s az oroszok – maguk
faragta ajándékaikkal – átkúsztak a
magyar bakákhoz. Hajnalig barát-
koztak, majd állásaikba tértek és
illendõségbõl lõdöztek kicsit. Éjjel
újfent megérkeztek: iddogáltak,
ettek, danoltak. Késõbb, a pravosz-
láv karácsony, ugyanezt hozta meg-
fordítva is. Pedig ott életre-halára
folyt a küzdelem, a karácsony, a
család hiánya mégis rokonná tette
õket. 

Karácsony ma is csodákat te-
rem! Olyan együttérzés mutatkozik
az elesettek, magukra maradtak
iránt, amellyel – ha nem hûlne ki har-
madnapra – boldoggá válna a világ.
A politikában is beköszönt vala-
miféle fegyvernyugvás. A szitokszó-
kat, a féktelen indulatokat karantén-
ba zárja a közízlés. Mindegyre csak
karácsonynak kéne lenni! Elhinni a
köznapokon is: szeretettel ezerszer
könnyebb megváltoztatni mások
nézeteit, mint gyûlölködéssel.

Ilyen tájban mindig lelkiis-
meret-vizsgálatot tart az ember.
Felnõttként már nemcsak jól ismeri a

történetet, a titkot, hanem érti, érzi is.
Szeretné hinni: ha nem Betlehembe,
hanem a mai Budapestre, Miskolcra, vagy
Ózdra, esetleg Jászladányba lépegetne be a
legendás csacsi, az anyának kerülne szál-
lás, s a kisded nem az aluljárok kövére
szédült papírdobozon, fedél nélküli nyo-
morultak rongyai közt jönne világra. Fáj
neki és szégyelli magát, mert korántsem
biztos a végeredményben. Nem érti, mi-
ként válhat egyre természetesebbé „a gaz-
dagok gazdagodnak, a szegények szegé-
nyednek” állapot. Lázadni kell, fölkelni,
tenni! 

Minden szeretet fölkelés – írta Ancsel
Éva – minden falak, minden határok és
minden végességek ellen. Szelíd, de lever-
hetetlen fölkelés.

– Hegedûs Sándor –

A
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IRODALOM

TÖREDÉKEK
(részletek)

Ficz Mária

,,Nagymama mesélt arról
az idõrõl, amikor õk fiatalok
voltak, és nem is a falumban
éltek, hanem a faluszélén, a
mezõn. A mezõn egymás
mellett sorakoztak a házak,
amennyiben ezeket annak
lehetett nevezni, mondta õ.
Bár mindenkinek volt kony-
hája, szobája, de igen ala-
csony, putri szerû házak
voltak ezek. Még a háború
elõtti években, több cigány-
család élt, így elszigetelten a
falutól. Abból éltek, hogy a
férfiak vályogot vetettek,
vagy napszámba jártak a
földesúrhoz. Nagyapátok is
vetette bizony a vályogot, de
aztán elvitték leventének, és
amikor onnan hazakerült,
kiokosodott. Így mondta, õ,
és arra törekedtünk, hogy a
faluban tudjunk házat venni,
ezt a kicsit, itt. Anyátok már
ideszületett, milyen szép
lány volt, a faluban a magyar
fiúk megvoltak bolondulva
érte. El is csábította õt az
apátok, alig volt 16 éves, az-
tán megszülettetek ti, anyá-
tok belehalt a szülésbe. Apá-
tokat pedig baleset érte, alig
halt meg anyátok. Szerették
egymást, és apátok minden-
áron elakarta õt venni fele-
ségül, bár a szülei nagyon
ellenezték. Az a piszok Julis-
ka, pedig hányszor megát-
kozta, hacsak ide tette a lá-
bát, de õ nem törõdött vele.
Imádott benneteket, de hála
Istennek õ is a föld alatt van
már réges rég. Ezt alig vol-
tunk 8 évesek, amikor elme-
sélte, közben a könnyeit nem
gyõzte törölgetni, nagyma-
mát azóta sem láttuk sírni.
Aztán elvitt mindekit a te-
metõbe, a kicsi sírhant ápolt,
és gondozott volt, a kereszt-
fán csak a név volt, Mile

Mária, élt 18 évet. Az apánk
sírja viszont. A apánk sírja
viszont, annál hivalkodób-
ban fogadott, rendes családi
kriptában feküdt az õseivel,
szüleivel. Ám nagymama ide
is hozott mindig virágot.” 

,,Tél volt. Közeledett a ka-
rácsony. Pár nap választott el
bennünket tõle. Iskolai szü-
neten voltunk, már 3. osz-
tályba jártunk. Milyen jó
lesz megint a karácsony!
Klárival együtt készítettünk
a karácsonyfára díszeket.
Nagymama stencli papírt
adott, ez ezüstszínû volt. Mi
ebbe aztán diót és karamellát
csomagoltunk. Majd cérnát
kötöttünk a megcsomózott
végére és úgy akasztottuk fel
a fára. Karácsonyfánk soha
nem volt nagy, mivel nagy-
mama azt mondta, idén me-
gint nem telt nagy fát venni.
De a fenyõnek különös illata
bejárta az egész kis házat, a
konyhát és a szobát is. A
szoba ablak alatti részén állt
egy asztal és erre került fel a
fa. Hideg volt, reggelre éb-
redve hatalmas hó esett.
Nagyapa egy-egy kerti sep-
rût nyomott a kezünkbe, na-
gyobb volt mint mi. De
megbirkóztunk vele, és se-
perni kezdtük vele a havat.
Ez a seprõ cirokból készült,
amit nagyapa nyáron szedett
meg, és megkötötte seprû-
nek.

Vágytunk ki a hóra, hóem-
bert építeni. Rendben van,
mondta nagymama, de elõtte
segítenetek kell, fát hozni az
erdõrõl nagyapával. Nem
elõször fordult ez elõ, bizony
ez elég nehéz munka, és tud-
tuk, hogy utána már nemi-
gen lesz kedvünk kimenni

hóembert építeni. Az erdõ a
falu alatt terült el, kb. 1 km
távolságra. Gyalog vágtunk
neki, nagyapánál rengeteg
madzag volt. Ezzel fogja
összekötni a szedett fát,
majd a hátára venni és úgy
hazacipelni. Amikor elindul-
tunk még nagyon fáztunk,
de aztán mire kiértünk ki-
melegedtünk a futkosástól, a
menéstõl. Az erdõ csendes
volt. Alig hallatszott apró
zaj, a fákat hatalmas hó lepte
be, és mindegyik egy-egy
öregemberre emlékeztetett.
Ágaik, mint egy-egy kitárt
kezû öreg bácsi, ám mozdu-
latlanok. Na ez keserves
lesz, mondta nagyapa, hi-
szen a hó alól kell kiszed-
nünk az ágakat, gallyakat.
Megkezdtük a fakitermelést.
Egy óra múlva valamennyi
kis csomó fát összegyûjtöt-
tünk. Ezt nagyapa össze-
kötözte, mi pedig Klárival,
amikor õ a facsomónak hát-
tal nekiguggolt, feladtuk a
hátára és elindultunk haza-
felé. A nap szikrázóan sütött,
szinte elvakította a szemün-
ket. Legalább az ünnepek
alatt elég lesz a fa, mondta
nagyapa. Aztán újév elõtt
még egyszer ki kell jönnünk
lányok, hogy ne fázzunk.
Fáradtan értünk haza, és már
alig vártuk, hogy a meleg
ennivaló a gyomrunkba ke-
rüljön. Délutánra elmúlt a
fáradtságunk. Az ég elborult
és újabb hó kezdett el esni.
Az udvarra kimenve nekiáll-
tunk hóembert készíteni. Az
ujjaink majd lefagytak, de
elkészült az idei tél elsõ hó-
embere. A rossz piros fazék,
ami egész nyáron a tyúkok
elõtt volt itatósnak, most a
hóember fejére került. Az
egyik kerti seprû lett a keze,

szén híján pedig dió lett a
szeme. Az orra helyére kap-
tunk nagymamától egy sár-
garépát. Olyan élethû lett,
hogy szinte vártam mindjárt
megszólal. Aztán éjszaka
álmomban meg is látogatott.
Kedvesen rám mosolygott,
köszönetet mondott, amiért
ilyen csinossá formáltuk
Klárival és megígérte, hogy
jövõ télen is eljön. Majd hó-
golyózni kezdett velünk, és
mikor már nagyon fáztunk,
hosszú leheletet fújt ránk,
amitõl egyszeribõl mele-
günk lett.”

,,Álmodom, tudom, hogy
ez nem a valóság. Meg-
próbálok felébredni, de nem
hagynak nyugodni, nem bí-
rok felkelni. Üldöznek, fu-
tok, de nem haladok, csak
egy helyben állok. Mégis
úgy tûnik, hogy futok.
Mindjárt utolérnek, és akkor
borzasztó dolog fog történni
velem. Megvernek, sötétség
vesz körül. Segítségért kia-
bálok, de hang nem jön ki a
számon. Verejtékben úszva
ébredek. Klári hajol fölém és
magához ölelve babusgat,
amíg megnyugszom. Nem
akarok újra elaludni, mert
attól félek, hogy megint
rosszat álmodom. 

Tele vagy sötétséggel,
mondja másnap nagymama.
Nem értem, hogyan is ért-
hetném, hiszen még csak 9
évesek vagyunk, sötétség
nekem azt jelenti, hogy éj-
szaka van. Legyint egyet,
majd sutyorogni kezd és
imára kulcsolja a kezét. Sze-
retném ha átölelne, de soha
nem teszi meg.

Nagymama ma mos, a
mosófazékba melegszik a
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víz, a bádogteknõ bekerül a
konyhába, és a hokedlire te-
szi. Aztán beáztatja a ruhákat
és a hatalmas mosószappan-
nal dörzsölni kezdi, félórá-
kat dörzsöli, majd a mosófa-
zékba öblíti, csavargatja és
teregeti a konyhába kihúzott
kötélre száradni. Úszik az
egész konyha a vízbe, ahogy
csepegnek a ruhák. Ahogy
elmegyünk alatta a hajunk is
csuromvizes lesz. Állandóan
kiabál ránk, hogy ne járkál-
junk folyton a lába alatt. Be-
húzódunk a szobába, ahol
nagyapa békésen alszik. Itt
viszont csendben kell ma-
radni, amire én képtelen
vagyok. Nagyapa felébred
és mosolyog ránk. Meg-
nyugszom a tekintetététõl,
néha amikor otthon van,
hozzámenekülök nagyma-
ma elõl. 

Egyszer nagymama kira-
kott télvíz idején az udvar
közepére, mert éppen akkor
hajoltam le elõtte, amikor õ
is, és a fejünk összeütõdik.
Nagyon fáj, de biztosan neki
is, mert olyan mérges lesz
rám, hogy kitesz az udvarra.
Már nagyon fázom és kér-
lelem, had menjek be. Nem
engedi, Klárit elõtte küldte el
a Julcsa nénihez, így nincs
senki aki segítsen. Egy óra
múlva, már úgy érzem nem
bírom tovább a hideget, és
hiába kérlelem, még csak ki
sem néz. Sírva fakadok. Már
nem érzem a kezem, a lábam
mikor végre megjön Klári és
bevisz magával. Szerencséd
van, mondja, mert mos tény-
leg haragszik rád. Annyira
reszketek, hogy nem tudok
válaszolni neki. Másnapra
aztán belázasodom. Hideg
vizes ruhát rak rám. Nagy-
apa váltig kérdezi, hol fázott
meg ez a lány, de õ csak any-
nyit mond, biztosan kisza-
ladgál egyszálba. Klári és én
is hallgatunk. Orvost nem
hív, hiszen nálunk még soha
nem járt orvos, mindent õ
kezel. Napokig nem megy le
a lázam, aztán csendesedni
kezd. Ettõl kezdve félek tõle.
Ha csak tehetem, megpró-
bálok az útjából elmenekül-
ni, ha szól szólok, ha nem
nem.”

,,Már megint közeledett
a karácsony. Már megint
örültünk neki, hiszen
ilyenkor bõségesen került
ennivaló az asztalunkra.
Lesz megint tyúkhúsle-
ves, töltött káposzta, sõt
még hal is. Persze ilyen-
kor nagyapa is kap 1 liter
bort. Ajándékra most sem
telik, de valahogy igazán
nem is hiányzik nekünk.
Csak az osztálytársaink
újságolják mindig az is-
kolában, hogy ki mit
kapott karácsonyra. Mi
ilyenkor nagyokat hallga-
tunk. Nem hiányzik,
hiszen tudjuk bármit is
szeretnénk, úgysem kap-
juk meg, mert nem telik
rá. Pedig hányszor be-
széljük Klárival, milyen
szép lehet egy olyan baba,
mint amilyen Julikának
van, a szomszédban. Ha-
talmas, majdnem akkora
mint õ maga, hosszú szõ-
ke haja van, és képzeld el
még sír is! De csak ácsin-
gózunk utána, ugyan úgy,
mint Klári egy-egy mesés
könyv után. Pedig a
könyvtárból állandóan hoz-
za a mesés könyveket, és
órákat képes mesélni belõle
nekem. Nagymama ilyenkor
mindig rászól, miért nem
adod oda, hogy olvassa el õ
maga. De Klári tudja, hogy
nem szeretek olvasni, így
kérleli nagymamát, had ol-
vassam inkább hangosan
neki, így legalább te is hall-
hatod. Ilyenkor aztán tény-
leg nincs harag, és én boldo-
gan ülök le a kuckóba és
hallgatom a sok-sok színes
történetet. 

Ma jó gyerekek voltunk,
általában jó gyerekek va-
gyunk. Klári mindenképpen,
engem pedig lefoglal mindig
valamivel, hogy nagymama
ne mérgelõdjön rám. Köze-
ledik a szenteste, a kará-
csonyfát, ami igen aprócska,
ma megint segítünk dí-
szíteni. Aztán csoda történik,
nagymama kiküld bennün-
ket a konyhába, meglepetés!
A karácsonyfa alatt egyetlen
darab van, szépen becsoma-

golva, fehér papírba és át-
kötve piros szalaggal. Izga-
tottan nézzük, de nem me-
rünk hozzányúlni, hiszen azt
sem tudjuk kié. Ez a kettõtök
ajándéka, mondja õ. Én már
rohannék, hogy kibontsam,
de megfogja a kezem, várj,
bontsátok ki ketten. Így
aztán Klárival közösen bont-
juk ki, és ámultan fogjuk a
kezünkben, életünk elsõ,
igazi babáját! Pont olyan
szép, mint a Julikáé, sõt sze-
rintem még sokkal szebb is!
És tud sírni, amikor lehajtjuk
hátra! Meg milyen nagy!
Meg milyen szép hosszú
szõke haja van, majdnem
olyan, mint a Klárié! Meg az
a ruhája, na aztán tényleg
csodálatos, habos, rózsaszín,
tele van fodrokkal! Istenem
milyen csodálatos! Termé-
szetesen megköszönjük, az-
tán megbeszéljük, hogy fél-
óránként váltunk kinél le-
gyen a baba. Holnaptól pe-
dig, egyik nap nálam, egyik
nap Klárinál. Amikor rám
kerül a sor, babusgatom, be-
szélgetek hozzá, altatom és

altatódalt találok ki számára.
Klári viszont csendben fog-
ja, forgatja, nézegeti, megfé-
süli, aztán lerakja az ágyunk-
ra, és szembe ül vele, onnan
lesi. 

Éjszakára közénk tesszük
aludni, aminek az lesz az
eredménye, hogy nem fé-
rünk tõle, így lekerül a föld-
re, a pokrócra. Lesz is belõle
reggelre ricsaj, nagymama
ordítozni kezd, ki rakta ide
ezt a babát? Majdnem rálép-
tem! Csak ennyire becsüli-
tek meg ezt a drága aján-
dékot? Megszeppenve né-
zünk rá, Klári próbál magya-
rázkodni, de úgy tûnik, most
rá sem figyel igazán. Már
nem is olyan becses a baba,
már nem is olyan nagy
öröm, de vigyázva vesszük
fel, és egész nap nem akarja
egyikünk sem a kezébe ven-
ni.”

(Megjelent
az OTKA kiadásában.)

Szerkesztette: Paksi Éva
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Évfordulók – események Lippai Balázs

1604 októberében, pontosan
négyszáz évvel ezelõtt, szinte
üstökösként lépett a hazai
történelem színpadára az elsõ
országos jelentõségû cigány
személyiség. Lippai Balázst
eladdig csak az a szûk kör is-
merte, amelyik a hajdúkkal köz-
vetlen kapcsolatba került. A
hajdúk eredetileg fegyveres
állathajtók voltak, akiknek az
volt a tisztük, hogy a távoli –
sokszor külországi – vásárokra
terelt magyar szarvasmarhákat
megvédjék a vadállatok, s az
elvadult emberek: az útonállók,
banditák támadásaitól. A föl-
desurak a legszívósabb, legerõ-
sebb jobbágyaikat válogatták
ezekbe a különítményekbe.
Akik bekerültek a hajdúcsapa-
tokba, megszabadultak a hagyo-
mányos robotterhektõl. Késõbb,
amikor a törökkel szembeni
háborúk dúltak s hiány mutatko-
zott a katonákban, gyakran
komoly hadivállalkozásokba is
bevonták õket. Ellentétben más
harcolókkal, õk maguk vá-
laszthatták meg a saját veze-
tõiket: tizedeseiket, hadna-
gyaikat, kapitányaikat. A leg-
fontosabb szempontjuk nyilván
a rátermettség, a bajtársiasság s
a hõsiesség lehetett. Így került a
hajdúkapitányi tisztségbe a mi

Lippai Balá-
zsunk is, akit
eredetileg va-
l ó s z í n û l e g
nem is így hív-
tak. Vezeték-
nevét, ame-
lyen közismert
lett nem a
cigánysorról
hozta magá-
val, ahol szü-
letett, hanem
arról a várról,
a felvidéki
Lippa városá-
ról kapta, ahol
közhajdúként
megkezdte a
fegyverforga-
tás mestersé-
gét. 

Amikor a
három részre
szakadt Ma-
g y a r o r s z á g
H a b s b u r g -
kézen lévõ
északi terüle-
tén tetõfokára
hágott a pro-
testánsüldö-
zés, az evan-
gélikus és re-

formátus hitre tért fõurak –
rendszerint vagyonelkobzással
véget érõ – perbefogása, egyre
növekedett a feszültség az oszt-
rák udvarral szemben. Bel-
giojoso, az olasz származású
császári hadvezér 1593-ban,
amint Felsõ-Magyarország kor-
mányzója és Kassa parancsnoka
lett, erõszakkal elfoglalta a
protestánsok templomait, pap-
jaikat pedig elûzte. Zsarnokként
üldözte mindazokat, akik úgy a
töröktõl, mint a Habsburgoktól
egyaránt meg kívánták szabadí-
tani hazájukat. 1604-ben Bocs-
kai Istvánt, az egyik legtekinté-
lyesebb magyar földbirtokost is
felségárulónak vádolta be a csá-
szárnál, ám hiába hívatta ma-
gához, az a fegyveres ellenállást
választotta. Katonáit – jobb
híján – a környék hajdúiból
toborozta össze. A császári zsol-
dosvezér csapataiban is szolgál-
tak hajdúk, így Belgiojoso azt
találta ki: titkon átküldi õket tár-
gyalni, hogy átédesgessék
Bocskai mellé állt társaikat. A
hajdúkapitányok azonban ösz-
szefogtak. Lippai Balázs, Né-
meti Balázs, Ibrányi Ferenc,
Dengelegi Mihály és Szénási
Mátyás egy hitlevelet írt alá,
amelyben esküvel kötelezték
magukat „az körösztínsígnek s

az mi országunknak s ides
hazánknak… megoltalmazá-
sára” s arra, hogy hívek és
igazak lesznek „az nagyságos
Bocskai István úrnak minden
vitézlõ dolgaiban, s ez mi ides
hazánknak megmaradásáért”.
Egy nappal késõbb, 1604.
október 15-én váratlan átállá-
sukkal, szokatlan harcmodo-
rukkal, s elszántságukkal meg-
semmisítõ erejû gyõzelmet arat-
tak a császári haderõ felett.
Újabb egy nap múltán a hajdúk
élén Bocskai már Debrecen
városát is elfoglalták. Lippai
Balázs, ekkor már, mint Bocskai
hadainak fõkapitánya (Bocskai
nevének említése nélkül) kibo-
csátotta elsõ ismert kiáltványát a
felsõ-magyarországi várme-
gyékhez, városokhoz és vá-
rakhoz, küzdelmük céljairól és
szövetségeseikrõl is szólva s
átállásukat fenyegetésekkel sür-
getve. Lippai és Németi Balázs
közös sereggel indult észak felé,
de harcba sem kellett bocsátkoz-
niuk, mivel Kassa városa önként
meghódolt hadaik elõtt. Lip-
paiék ekkor kiáltványt tettek
közzé, amelyben Bocskai
nevében kérték és katonai fe-
nyegetéssel kényszerítették az
északi bányavárosokat, hogy
fogjanak fegyvert mellettük.
Kassára összehívták a felsõ-
magyarországi rendeket is, ahol
Bocskai, már erdélyi fejede-
lemként fogadta õket. 

Lippai Balázs legfontosabb
haditettét az év decemberében
hajtotta végre a keze alatt har-
coló mintegy négyezer hajdújá-
val, midõn tönkrezúzta, meg-
semmisítette az Eperjes kör-
nyékén (Sebes és Kemenes
községben) magát bekvártélyo-
zó császári csapattesteket. Sze-
pes várát is ostromolni kezdte,
de annak bevételére – az el-
maradt külsõ segítség miatt -
már nem futotta az erejébõl.
Ahogy nõttek Bocskai sikerei,
úgy szaporodott tábora. Úgy áll-
tak mellé egyre többen a hivatá-
sos katonaság egységei, pa-
rancsnokai, a nemesek és a
fõnemesek. Õket egyre inkább
feszélyezte, hogy az elsõ számú
katona, a fõkapitány, Bocskai
tulajdonképpeni felsõ-magyar-
országi helytartója ereiben nem
hogy nemesi vér nem csör-
gedezik, hanem ráadásul az
általuk leglenézettebb népfajnak
a sarja. Hogy is merészkedik
egy ilyen cigány parancsolgatni
az országnagyoknak, azoknak,
akiknek õse még Árpáddal jött

be az országba? Egyre többen
nézték ellenséges szemmel a
sikereit, s próbálták befeketíteni
a fejedelem elõtt is. Az elõbb
elvette tõle a fõkapitányságot, s
helyébe három új hadvezetõt – a
kiváló pedigrékkel rendelkezõ,
de a kezdeti harcokban még
sehol se volt – Sennyeyt,
Gyulaffyt és Rhédeyt nevezte
ki. Lippait Sennyey alvezérévé
fokozta le. Ez sem volt azonban
elég, a „jöttment” (s joggal bé-
kétlenkedõ) cigány még ott is
zavarta a fennkölt belsõbb
köröket. Annál is inkább, mert
méltatlankodásának hangot is
adott. Azt kívánta, hogy a ve-
zérkar kinevezésébe a bõrüket
elsõként vásárra vivõ hajdúk-
nak, hajdúkapitányoknak is
legyen beleszólása. 1605. ja-
nuár 6-án, kassai szálásán aztán
– Bocskai nyilvánvaló belee-
gyezésével – Sennyey és egy
Nagy Albert nevezetû férfiú
lekaszabolta azt a kelle-
metlenné vált parancsnokot,
aki nélkül az egész szabad-
ságharc talán ki sem tört volna,
vagy hamar hamvába hull.
Hiába – ahogy mondani szokás
– a hála nem egy politikai
kategória! 

Emléke hamar feledésbe
ment, bár a jeles hitszónok és
ellenreformátor, Pázmány Péter
érsek többször riogatta – Lippait
és Dózsát együtt emlegetve –
példájával a katolikus egyház
szolgálatában gyengülni látszó
hazai nemességet.

Lippai Balázs világviszony-
latban is az elsõ hírnévre jutott
cigány katona volt. Életútja azt
bizonyította, hogy kellõ ráké-
szültség és jó szerencse mellett a
cigány katona – sem vitézség-
ben, sem haditudományban,
sem a hithez és az „ides” hazá-
hoz való ragaszkodásban, hû-
ségben – nem alább való sen-
kinél. 

Ezt jelképezi ma az az esélye-
gyenlõség biztosítására szánt
ösztöndíj is, amit a honvédelmi
tárca róla nevezett el. A Lippai
Balázs ösztöndíj a hivatásos
tiszti és tiszthelyettesi pályát
választó cigány származású fia-
talok számára jelent rendszeres
segítséget.

Lippai személye és életpá-
lyája azonban jobbára is-
meretlen még a cigányság kö-
rében is. Az évforduló most
talán egy kicsit a figyelem
elõterébe tolja.

– Hegedûs Sándor –

Buza Barna Hajdú-szobra
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Home is where one stars from – írta Eliot és milyen
igaza van. Az otthon az, ahonnan indulunk. A legtöbb
ember elfelejti honnan indult. Olyan nehéz ezt nekem
megérteni, mint egy idegen ember hangulatát elemezni egy
olyan világban, ahol a feszültség sûrû, ehetõ, iható, fáj és
megaláz, ahol csak alkotni lehet, de élni nem. Ahol egyedül
vagyok, mindig egyedül, történjen bármi körülöttem.
Betölt, átölel ez az érzés. Feloldhatatlan. Irtózatos, mint az
idegenség, vagy a fejemben sikító zaklatott cigány rekviem,
s a szívemben bezáruló remény-kapu. Idõtlen várakozás
vagyok: magamtól, magamhoz. Te úgy mondanád, képtelen
vagyok boldog lenni. Igen. Képtelen vagyok…

k k k

Neveket, telefonszámokat nézegettem ma egy régi-régi
noteszemben. Mennyi halált hitelesítõ név. Mennyi
hiábavaló emlék, mennyi megrendítõ passiójárás, mennyi
szakadék és gyûlölet. Egy sincs, akinek ne segítettem volna
újjászületni. És egy sincs, aki hétköznapjaim ünnepévé vál-
hatna: ez meghalt. Az kitelepült. Emez végül csak
megõrült, amaz elhallgatott a választások után. Ó, és ez az
asszony, ez a barátságra hivatkozó, aki örökösen kihasznál-
ta az embereket, és egy ideig belõlem élt meg. A másolás-
ból. Amit sokan tesznek, de egy sem annyira hamisan, mint
õ. Na, õ eladja magát, és nem számít hogy kinek.
Végtelenül sajnálom és nincs bennem harag, csak
mélységes szomorúság a paraziták diadalmenetét látva. S,
hogy ezt ma kibírom, abban segített egy tegnapi
Nagymarosról érkezett levél, egy szolnoki sms, a fiam
érzékenysége a jóra, és a hó, ami szakad: értem, nekem,
miattam, mert Isten tudja, hogyan vigasztaljon meg engem.
És hajnalban egy Nyikita nevû lányról álmodtam, aki tudta
egyszerre szeretni és gyûlölni az életet. Okos volt, de
álmomban mégis elõzékenyen szemberohant – egy férfi
kezét fogva – a halállal, mert jobban irtózott a glóriától,
mint a megvetettségtõl. Lehet, hogy magamról álmodtam?
De hiszen én élni akarok, vagy inkább írni. Megírni az
élõket, hogy jól lássák mit tettek, vagy mit mulasztottak
el…

k k k

A rádióban egy férfi kiabált. Azt kiabálta, hogy õ
cigány! Lehet, hogy szegény semmit sem tud annyira biz-

tosan a világból, mint ezt, hogy õ cigánynak született, hát
ordítja is magából kikelve, egymás után többször, olyan
kétségbeesetten, hogy lerakom az ecsetet a kezembõl, mert
fáj. Fáj ez a hang, fáj a kapaszkodót nem találása. És fáj a
magyar politikus távolságtartása, aki csak hümmögött és
egy emberi szava sem volt a kiabálóhoz. A távolságtartás az
ellenpontozás eszköze, úgy látszik, hogy ma ez divatos
politikai mûfaji kellék. Ugyanez egy értelmes cigánynál a
kívülrõl ellenõrzött belül állásé kellene, hogy legyen, de
nem az. A cigány politikus is csak hümmögött… Ugyan
mire gondolhatott közben? Hogy az ember származása,
fõleg ha cigány, eredendõ élményanyag, de nem arany-
betûs oklevél? Vagy arra, hogy aki az indulataira ha-
gyatkozik az könnyen hõsnek érezheti magát, aztán na-
gyot bukik? Nem hiszem, hogy ezekre gondolt. Nem gon-
dolt õ semmire, egyszerûen csak a magyar politikussal
azonosult, hogy politikusnak tûnjön õ is. De nekem nem
annak tûnt. Csak egy felkapaszkodott cigánynak, aki
képtelen bármit is mondani egy másik cigánynak, mert
számára már retusált hamis kép a valóság, amiben talán
cigányok sem élnek…

k k k

Egy magatartás kifáradása válság. Egy új magatartás
keresése pozitív válság. Megváltozni nem kell, fejlõdni
kell, de azt rettentõ nagy iramban, ha használni akarunk a
másik embernek! – Írom egy virágos képeslapra, hogy majd
feladom az Esélyegyenlõségi Hivatalnak, de tudom, a
címzett nem értené meg. Fejlõdnie kell… Hát berakom a
fiókomba, hogy majd széttépjem, – ahogy õk tépik szét a
reményeinket… – Két év múlva!

k k k

Esténként, így karácsony elõtt, már megint a két
legjobb cigány költõ verseit olvasgatom, mert fájok ma-
gamnak. És, hogy jobban fájjak… A verseikbõl az életfáj-
dalom elviselhetetlensége csap ki: lelkek és szellemek
önéletrajza, változó élõ lelkeké, metamorfózisoktól,
drámáktól meggyötört szellemeké. Nem tudom elfelejteni
magamat bennük, de nem is akarom. És arra gondolok,
hogy talán engem is olvas most valahol valaki, aki nem
felejtette el, hogy honnan jött…

Napló – szilánkok
november utolsó hetébõl... 

NAPLÓ

Szécsi Magda
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KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

várost belepte a hó.
A közelgõ kará-
csony illata itatta át
a levegõt. Az emberek csoma-
gokat szorongattak hónuk
alatt. Az üzletek, és az ünnepi

fénybe öltöztetett fõ tér, késõ este is tele
volt bámészkodókkal. Zita és Jenõ úgy áll-
tak ebben a nyüzsgõ forgatagban, mint
összenõtt havas nyírfák az erdõ mélyén. A
kisváros egyetlen bútoráruháza elõtt várták
a buszt összeölelkõzve, a kirakatot néze-
getve, ahogy tették ezt már egy éve minden
nap, elválás elõtt. 

– Játszunk házaspárt! – nevetett fel Zita
hirtelen és a hófehér konyhaszekrényre
mutatott – ezt vegyük meg uracskám...

– Nem. Inkább a barnát! Elfelejtetted,
hogy kicsi a konyhánk asszonykám? –
ment bele a játékba boldogan a fekete-
szemû fiú.

– Igazad van, ez logikus érvelés, legyen
a barna, de gyerekágy is kell ám! – in-
cselkedett Zita megrázva rozsdavörös fürt-
jeit, amin úgy csillogtak az olvadó hópely-
hek, mint az igaz gyöngyök. 

– Nem is egy, de rögtön kettõ gyerekágy
kell – kontrázott Jenõ és megcsókolta Zita
szeplõs arcát. 

– Csak egy kell! – kiáltott fel riadtan Zita
elhúzódva a fiútól. 

– Miért? – döbbent meg Jenõ.
– Mert... mert, mi lesz, ha elhagysz? Én

nem tudnék egyedül két gyereket felnevel-
ni – hajtotta le a fejét Zita. 

– Ez csak játék...
– Nem játék... ez nem játék Jenõ! –

tiltakozott a lány hevesen.
– Soha nem hagylak el, ha csak te nem...

szeretlek – mondta egyszerûen Jenõ. 
Zita a fiúhoz bújt, és arra gondolt, hogy

bárcsak megállna az idõ. Biztonságban
érezte magát ebben az ölelésben. Most
nem szorongott, mint anyja közelében
vagy az iskolában, ahol kigúnyolták olcsó
ruhái miatt.

– Mindig szeress! – súgta a fiú fülébe. 
– Ahogy a fák nõnek rendületlenül, úgy

akarlak szeretni, kendõzetlenül. Ma már a
fák nem nõnek... az égig semmiképp, de
bennem a szerelem, ahogy a fák nõnek
rendületlenül... – súgta vissza Jenõ vála-
szul.

– Jaj, de szép! – ujjongott a lány.
– Egy cigány költõ verse...
– Gyönyörû!... Te minden lánynak verset

mondasz?
– Dehogy! Csak annak, akit szeretek.

– Mennem kell!
– Holnap ugyan itt? – kérdezte Jenõ.
– Hát, persze! – nevetett rá Zita.
– Biztos?
– Szeretlek – mondta gyorsan a lány és

felugrott a buszra.
Otthon úgy osont be a szobába, mint egy

macska. Óvatosan a falhoz lapult. Fülelt,
hogy hallja-e anyja nehéz szuszogását a
nagyszobából. Nem hallotta. Anyja ott állt
tõle karnyújtásnyira a sötétben, és amikor
villanyt gyújtott, lekevert neki egy pofont.

– Vele voltál? – üvöltötte kivörösödve.
– Vele voltam – válaszolt Zita csendesen

és reszketve vetkõzni kezdett, mit sem
törõdve a pofonnal, de halálra rémülve
anyja hangjától.

– Már megint azzal a cigánnyal voltál!
– Van neve is anyu! Jenõnek hívják.
– Nem érdekel! Az én lányom ne járjon

egy cigánnyal! Ezt a szégyent! Nem ezért
dolgozom, mint egy állat! Nem ezért
neveltelek egyedül, hogy elrontsd az éle-
ted! Te mindig olyan szófogadó jó gyerek
voltál, kedves és jó tanuló...

– Most is jó tanuló vagyok anyu, csak
szerelmes... értsd meg.

– De miért pont egy cigányba? Ott az az
áldott kedves fiú, a Lacika, miért nem
abba?

– Az áldott, kedves Lacika meglopta a
szüleit és drogozik...

– Úristen! De akkor se egy cigányba!
– Miért baj, hogy cigány?
– A város miatt! A rokonok, az ismerõ-

sök miatt! Mert jönnek ám! Bejönnek a
postára és mind azt mondja, hogy rosszul
neveltelek, meg, hogy milyen szégyen ez...
te és az a cigány fiú... Hát nem érted, hogy
nem szabad kilógni a sorból Zita?

– De hát szeretem! – sírta el magát a
lány.

– És engem nem szeretsz? Az nem
érdekel, hogy elsüllyedek a szégyentõl?
Nem elég, hogy apád itt hagyott bennün-
ket... még ez is rám szakad...

– Nem ismered õt! Semmit nem tudsz
róla!

– Elég, hogy cigány! – csattant fel az
anyja. 

– Velem soha senki nem beszélt még
olyan szépen, mint õ! Még te sem... még te
sem...! És neki nem váltak el a szülei.... és
vele nem kiabál az anyja... – zokogta Zita
vádlón.

– Te leszel az oka annak, ha meghalok!
Én ezt nem bírom ki! – kapott a fejéhez az
asszony megtántorogva – a gyógyszere-
met... a gyógyszeremet... – lihegte elfullad-
va és az ágyra omlott. 

Zita megkövülve nézte az anyját, majd
kirohant a fürdõszobába a gyógyszeres
üvegért, és anyja szájába tette a nyug-
tatót.

– Megölsz... – hörögte Zita felé kifordult
szemmel.

– Anyu ne tedd ezt! Félek...
– Félj is, mert belepusztulok, ha nem

szakítasz vele... megtiltom, hogy találkoz-
zatok...

– De anyu...
– Nyugalmat akarok végre – sírta az asz-

szony.
– Szakítok... – motyogta maga elé

Zita és úgy megszorította a markában
lapuló gyógyszeres üveget, hogy szét-
pattant...

Kezébõl ömlött a vér. Anyja ragyogva
ránevetett. Jó kislány, mondta. A hó meg
csak szakadt, szakadt... és szakadt másnap
is megállíthatatlanul, mint Zita szemébõl
a könnyek, míg Jenõre várt az áruház
elõtt.

– Drágább lett a konyhabútor asz-
szonykám? – kérdezte a fiú köszönés he-
lyett, utalva a tegnapi játékukra és letörölte
Zita könnyeit.

– Ne hülyéskedj... baj van – mondta a
lány, s mintha a sors figyelmeztetése lenne,
felvijjogott mellettük egy tûzoltóautó.
Összerezzentek mind a ketten és ösztönö-
sen egymásba kapaszkodtak. 

– Amikor kisgyerek voltam, egész nap
csak jó dolgokra mertem gondolni, mert
mindig azt hittem a tûzrõl, hogy õ egy em-
ber, és megégeti éjjel azokat, akik rosszat
álmodnak – nézett a szirénázó autó után a
fiú..

– Jenõ... én rosszat álmodtam... pon-
tosabban nem is én, hanem az anyám... de
még csak nem is õ... hanem a város! A
rokonok! Mindenki! – dadogta, sikította
Zita kétségbeesetten.

– Elhagysz? – vált kõvé a fiú.
– A szívemben soha!
– Szóval vége – állapította meg Jenõ ke-

serûen.
– Ne haragudj rám... annyira szeretlek –

ölelte át a fiút Zita.

Szerelemtépõ...
Szécsi Magda

A
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Szécsi Magda

Az iskolában elválaszthatat-
lanok voltak, mint nap a fény-
tõl. Egyforma stílusban öltöz-
tek, egyforma színeket szeret-
tek. Együtt imádták Bachot,
Stinget, Madonnát, a régi  Mar-
lene Dietrich filmeket, az au-
gusztusi csillaghullást, no meg
Pálos Tibit, az osztály legme-
nõbb srácát, aki motorral járt
iskolába, lovagolt és gitározott,
de akit mégis jobban érdekelt a
vírus genetika, mint a szombati
tini disco. Mind a ketten sze-
relmesek voltak a hirtelenszõ-
ke, nyúlánk fiúba, mint minden
lány az iskolában. Ezért dob-
bant egyformán nagyot a szí-
vük, amikor meglátták a fiút itt
a Burger King forgatagában. 

– Õt is elhívjam a szülinapi
bulimra? – kérdezte Anikó Dó-
ritól a fiú felé intve, aki unottan
rágcsálta a sült krumplit.

– Hívd! – bólintott Dóri bol-
dogan.

Anikó felállt, átverekedte
magát a tömegen és a fiú mellé
ült. Hosszan beszélgettek, köz-
ben egyre hevesebben gesz-
tikuláltak Dóri felé nézve, míg
végül a lány dühösen ott hagyta
a fiút.

– Mi van? – kérdezte a baba-
arcú, feketehajú Dóri izgatottan. 

– Semmi... Ez egy bunkó,

elkényeztetett újgazdag tahó! –
futotta el a könny Anikó zöld
szemeit.

– A Tibi? – csodálkozott
Dóri. – De, hát miért? Mi tör-
tént? – szorult össze Dóri
gyomra rosszat sejtve.

– Azt mondta... azt, hogy
eljönnek a szülinapomra –
dadogta Anikó.

– Csak?
– Ha te nem lennél ott, mert õ

enyhén szólva, utálja a cigá-
nyokat – hadarta el Anikó és
úgy szégyellte magát a fiú he-
lyett, hogy nem mert barátnõje
szemébe nézni.

– Sejtettem... – mondta Dóri
elsápadva.

– Ne törõdj vele! Nélküle is
szuper buli lesz... Sõt! Szu-
perebb! Majd meglátod.

– Meglátom, ha elmegyek...
Mert mi lesz, ha a szüleid sem
látnak szívesen?

– Az én szüleim Dóri? Õk
értelmes emberek! Elég ma-
gas a szellemi és érzelmi IQ-
juk, hogy ne kezeljenek ufó-
ként, csak azért, mert cigány
vagy. Õk elfogadnak téged
olyannak, amilyen vagy.
Már sokat beszéltem otthon
rólad.

– Igazán? – kérdezte Dóri
gúnyosan.

– Igazán. Apuék örülnek,
hogy veled barátkozom. Neki is
van egy cigány származású
barátja és õ is sokat szokott me-
sélni róla.

– Gondolom... 
– Ne légy már ilyen! Nem én

bántottalak meg...
– Ne haragudj, de úgy fáj!...

úgy tud fájni ha...
– Én elfogadtalak! Eszembe

se jut, hogy cigány vagy. Nem
így szoktam rád gondolni Dóri.
– vágott a lány szavába Anikó.

– Mi van apád barátjával?
– Apu mindig azt mondja,

hogy elképesztõen sok közös
van bennük. Az életükben. Az õ
nagyapja is meghalt az elsõ vi-
lágháborúban és a Kolompár
Ernõ bácsié is. Hogy 56-ban
épp úgy lelkesedtek a forra-
dalomért és épp úgy nem értet-
tek semmit belõle, csak érezték,
hogy ez valami nagy, szép do-
log. Aztán mindketten szeretnek
pecázni és vezetni. Az én apám
buszsofõr, Ernõ bácsi meg taxis.
Hát, ilyen dolgokat mesél. Anyu
szerint mindig azt kell keresni a
másik emberben, ami összeköt
és nem azt, ami elválaszt.

– A Tibi, aki olyan okos,
miért nem tudja ezt?

– Azért, mert az õ szülei sem
tudják...

– És a te szüleid, mitõl lettek
ilyenek?

– Talán az õ szüleiktõl, nem
tudom Dóri. Nagymamámék is
nyitottak voltak. Róza nagyma-
ma mindig azt mondta, ha ott
hagyott az óvodában, hogy
,,védd meg a gyengébbeket...”
Hát eltudod képzelni, hogy
nálunk gondot okozna az, hogy
cigánynak születtél?

– Elmegyek a szülinapodra –
mosolyodott el Dóri és Anikó
nyakába ugrott.

Másnap Pálos Tibi egy leve-
let talált a padján. ,,Szia! Sze-
retném, ha te tudnád, hogy
Tolsztojnak is voltak cigány
barátai épp úgy, mint Liszt Fe-
rencnek vagy Bartóknak és a
többi mûvész fejedelemnek...
Nem hogy leesett volna a
koronájuk, de ettõl még szeb-
ben ragyogott! Szégyelld ma-
gad! – Anikó!”

A fiú elhúzta a száját, majd a
szemetes ládába pöccintette a
levélkét, és a könyvébe mé-
lyedt. De aznap nem jópo-
fáskodott a szünetekben. Senki
sem tudja mi baja...

A 2 novellából
oktatási film készül 

szakközépiskolák
és  gimnáziumok részére

Dóri és Anikó

– Az a baj, hogy cigány vagyok? – húzó-
dott el Jenõ a lánytól.

– ...
– Tudtam, hogy ez lesz! Tudtam! Tud-

tam! De úgy bíztam benned – kiabálta a fiú
tehetetlen dühvel.

– Sss... – csitította Zita, ujját a szájára
téve, félve a járókelõk gyanakvó tekinte-
tétõl, akik lelassítottak mellettük. 

– Nem hallgatok!
– Engem nem kell meggyõznöd sem-

mirõl, a nagyon felnõtteket meg úgy sem
lehet. Ne kiabálj, mert tõled is félni fogok,
mint az anyámtól! – fogta be a fülét iszo-
nyodva Zita.

– Jól van. Ne félj – szorította magához a
lányt gyengéden a fiú és az õ szemébõl is
folyni kezdtek a könnyek.

– Szeretlek – súgta Zita.
– Akkor ne hagyj el...

– Nem tehetem... az anyám... az anyám...
– Az anyád nem tudja milyen nehéz

cigánynak lenni, naponta bizonyítani, hogy
mi is emberek vagyunk. Ez olyan meg-
alázó! Ezer éve itt élünk és még mindig
idegennek tartanak bennünket, mert mások
a szokásaink a bõrünk színe.

– Nem tehetek róla, én nem – védekezett
Zita.

– Mindenki tehet róla! Mindenki, aki fél
tõlünk, aki lenéz minket! Azt sem tudjátok
kik vagyunk és játszátok a felsõbbrendût!
Amagyar is ázsiai nép, ha tetszik, ha nem...

– Nem járhatunk együtt. Anyám nagyon
haragszik rád és megígértem, hogy...

– Hogy a cigánynak le is út, fel is út! -
vágott a lány szavába Jenõ gúnyosan és
hosszan a szemébe nézett. – Te nem értettél
meg belõlem semmit Zita – tette hozzá
csendesen.

– Jaj, olyan boldogok lehettünk volna! –
zokogott fel a lány.

– Soha nem lettünk volna boldogok!
Soha! Érted?! Ha nem most, akkor késõbb
hagytál volna el csak azért, mert cigány
vagyok. Menj innen! –  kiáltotta.

– Bocsánat... – hajtotta le a fejét szé-
gyenkezve a lány.

– Ezt nem lehet megbocsátani... menj
már, menj! – zavarta a fiú Zitát villámló
szemekkel, aki végül menekülésszerûen
felugrott a buszra.

Jenõ sokáig állt még a kirakat elõtt a
busz után nézve. Szívében, mint didergõ
madár haldoklott az elsõ szerelem. Aztán
elindult haza, magában verset mondva, a
hólepte fáknak: csak az tud tisztán gyerek-
szemmel tükörbe nézni úgy, hogy ne
érezzen haragot népem iránt, aki már
meglátta bennünk saját esendõségét...
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TALLÓZÓ

Élt földkunyhóban és több
szobás házban. Volt cseléd
és sikeres takarító kisiparos.
Dobálták kõvel s Francia-
ország jó néhány szállodájá-
ba nem engedték be. Pár év-
vel ezelõtt megalakította a
Magyarországi Cigány Naiv
Mûvészek Szervezetét.
Egyik festményérõl, a
Fohászkodóról Párizsban
egyetemi disszertációt írtak.
A félszemû, gyönyörû lelkû
és szabadszájú Oláh Mara
ma egy bakterházban gyó-
gyul vagy haldoklik magá-
nyosan.

Mara a bakterházban bõg,
akár a szamár. Könnyei
megáradt patakként zúdul-
nak az orrcimpákra, onnan a
száj sarkába, az állon el-
idõznek s lehullanak a hatal-
mas mellekre. Jaj, csak ne
most mossák ki a könynyek
a bal szemet. Abarna üveget.
Ha meg mégis, csak el ne
guruljon a konyha zugába,
onnan ki a ház udvarába, be
a fûszálak s a törékeny
hóvirágok közé. 

Mara már megszokta,
hogy mûszeme van. Hogy
idõnként nem hordja, mert
nyomja, mert fáj tõle a feje.
Olyankor valahová leteszi,
polcra, vázába vagy rágyújt
s a cigarettás papírral
együtt szórakozottan a tûz-
be veti. Vagy úgy lép ki a
házból, hogy nem rakja be
a szemét s olyankor a
lányának azt kiáltja, dobja
már le. És az is elõfordult,
hogy csak úgy magától
esett ki. A szem. Fürdés
elõtt a szállodában, bele a
lefolyóba. Mara meg azt
üvöltötte a portásnak a tele-

fonba: ,,Vegyétek ki a sze-
memet!”

Marát ott kint, Franciaor-
szágban jó néhány szállodá-
ba nem engedték be. Nem a
mûszeme miatt, hanem mert
cigány. Amitõl Mara úgy be-
dühödött, hogy a Louvre-ba
már be sem akart menni,
pedig hát ezért utazott ki,
Mara ugyanis festõ. Nem
tanult õ annak, nem tanult
semminek, csak egy haj-
nalon, ötvennégy évvel ez-
elõtt megszületett. Azóta
nem szereti a hajnalokat.
Mert a fájdalomra emlé-
keztetik, meg az õ különc,
loboncvörös hajú anyjára,
akinek azt kiabálták a ci-
gányok, ne játsszad meg ma-
gad, menyecske, tudjuk jól,
az elsõ gyereked vagy
orosztól, vagy némettõl lett.
Az anyám meg csak sírt –
bõgi Mara. Mert azután
erõszakolták meg, hogy
apámmal olyan nagy sze-
relembe estek. És ezért nem
tudom, ki vagyok, szerelem
elsõ látásra gyerek vagy
mégsem. Jó ronda voltam
gyerekkoromban. De az
öreg cigányasszonyok ott, a
monori Tabánban mind azt
mondták, nem baj, nagyko-
rára mint az anyja, olyan
gyönyörû lesz.

– Jobb, gyémántom, ha a
cigánylány nem olyan szép.
Mert a szépet minden férfi
magának akarja, s ha nem
adod, hát bosszút állnak. Bár
ha meg csúnya a cigánylány,
akkor azt mondják a férfiak,
evvel a csúnyával mindent
lehet. Értsd már meg, a nõ
mindenképp kivan szolgál-
tatva, kicsi gyerek korától.

Akkortól,
amikor az
anyját akar-
ják. A rend-
õrök. Mife-
lénk a rend-
õr mindig
olyan mu-
zsikus ci-
gányt foga-
dott fel,
akinek szép
felesége és
szép lányai
voltak. Jól
leitatták a
cigányt, az-
tán állítot-
tak be.
Apám ré-
szeg volt,
már nem is
tudott ma-
gáról, ami-
kor a rend-
õr a kis-
konyhába
hívta az
anyámat .
Végigfog-
dosta, lete-
perte, én
meg ütöt-
tem, harap-
tam, téptem
a rendõrt s
k ö z b e n
üvöltöttem.
Így védtem
meg 14
é v e s e n
anyámat .
Ott, a mo-
nori cigány
Tabánban
egy rendõr
megtehetett
m i n d e n t .
Összever-

Nõ ecsettel, üvegszemmel
Hosszú évek óta szemlézzük a hazai írott sajtóban a cigánysággal kapcsolatos írásokat. A sok-sok anyag-

nak már több oldalnyi dossziéja van. A napokban nosztalgiáztam, több régi írást átnéztem. A nõ ecsettel,
üvegszemmel a pár hete megszünt Magyar Hírlapban jelent meg, 1999-ben. A gyönyörû lelkû Oláh Maráról
szól, Scipiades Erzsébet írta. A sok-sok írás közül ez érintette meg a legjobban a lelkem. Bízom benne, hogy
miután elolvasták Scipiades Erzsébet írását, Önök is hasonlóan fognak érezni.
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hette a cigányt, annyira,
hogy idõnként a gerinc is
roppant és olyankor hajna-
lonta mentõautó állt a
rendõrõrs elé. Gyûlölöm a
hajnalokat.

– A monori cigány
Tabánon túl kezdõdött a
parasztok világa. Ha át-
lépted, a paraszt rád uszít-
hatta a kutyát, a hajadat
megtéphette, a gyerekei kõ-
vel dobálhattak, de a Ta-
bánban sem volt jobb, mert a
muzsikusok semmire sem

becsülték az oláh cigányo-
kat. Pedig anyám különb
volt mindegyiknél. Ruhákat
varrt nekünk, ha másból
nem, hát lepedõbõl. A ke-
nyérjegyét szappanra cse-
rélte, a cigányok meg neki-
estek, mi jogon mer más
lenni, miért nem jó ivásra a
kannatetõ, evésre meg, a
középre tett nagy lábashoz
az egy kanál és egy villa...
Anyám génjeiben lehetett
valami. Valami más. Egy-
szer a dédanyám az egyik

n a g y n é -
n é m n e k
mesélt az
elmúltról.
Hát arról,
hogy vala-
mikor pont
olyan fiatal
és szép
volt, mint
az anyám, s
a kúriák-
ban-kasté-
l y o k b a n
nem csak
cselédként
használták.
Hidd el –
m o n d j a
Mara –, a
legtöbb ci-
gány csa-
ládban úri
vér is fo-
lyik.

– A ci-
gánylány-
nak a szü-
zessége az
e g y e t l e n
kincse. Az
ö r e g -
asszonyok
m o n d t á k
ezt és azt is,
csak azé le-
gyél, akit
s z e r e t s z .
Attól fogva
vártam. És
tizennyolc
éves ko-
romra szép
l e t t e m ,
mint a
dédanyám
s az anyám.
A derekam

karcsú, a melleim meg akko-
rára nõttek, hogy minden fiú
azt akarta markolászni. De
én ütöttem-vertem-karmol-
tam õket, mert arról álmod-
tam, a férjem szõke lesz és
kék szemû. Paraszt. Mert
azoknak jobb, mert azoknak
az éléskamrája mindig son-
kával, kolbásszal, liszttel és
krumplival van tele. Hát
ilyen parasztba szerettem
bele, pechemre, mert az
anyja nem szívlelt és hiába
vittem orvosi papírt, hogy
még tizennyolc évesen is
szûz vagyok, lecigánykur-
vázott, csak mert idõnként
kitettem a melleimet, amitõl
a férfiak meg is zavarodtak.
Pedig én csak a filmeket utá-
noztam, azokért bolondul-
tam s az aprócska bolgár-
kertész bácsinak is azért
könyörögtem térden állva,
hadd dolgozhassak, mert
akkor el tudok menni a mo-
ziba s olyan ruhát varrhatok
magamnak, amilyet a vász-
non láttam. Mély kivágásút
és egészen szûket vagy
bõvet, röpdösõset, mely alá
az alsószoknyát krepp-papír-
ból készítettem.

– Tudtad-e gyémántom,
hogy a cigány hit szerint an-
nak, akinek a mellei nagyok,
az anyának való? Arra, hogy
gyerekeket szüljön s a nagy
melleibõl szoptasson. Az én
melleim is ilyenek lettek,
attól a szép szõke, kék
szemûtõl mégis csak egyet-
len gyermekem született.
Mert daganat nõtt a méhem-
ben, aztán a szememben,
most meg a gégémben.
Amikor a szememet kivet-
ték, utána váltunk el. Aztán
mikor az anyám is meghalt,
akkor kezdtem festeni. 1988
nyarán. Vettem festéket, bü-
dös volt, nem hígult. Vittem
vissza, mert még annyit sem
tudtam, hogy az olajfestéket
vízzel hiába hígítom. Aztán
mindig azok lettek a jó
képek, amelyek fájdalomból
születtek. Mikor anyám
halálát festettem meg, a vir-
rasztást, a tabáni tetvész-
kedést, a szemmûtétemet...
Akkor vettem észre, hogy

baj van, amikor a cigaretta
végét már nem láttam s a
közepét gyújtottam meg.
Nesze neked, Mara! A fér-
jem talált magának mást, a
lányom Amerikába ment
férjhez, ott ültem a lakásban
egyedül, s akkor határoztam
el, nyitok belõle Cigány
Galériát. Egy esperes szen-
telte föl, jött a Híradó, az
amerikai nagykövet, holland
meg magyar újságírók.
Aztán eladtam, mentem Gö-
nyûre, onnan ide, a városföl-
di bakterházba. Hurcol-
kodom, a helyemet sehol
sem lelem, mert úgy gyû-
lölöm azt a szõke kék
szemût. Kimarnám a sze-
mét, amiért annyira sze-
rettem, amiért ilyenné tett,
hogy õutána magamba
senkit be nem tudok fogadni.

Bõg Oláh Mara a bak-
terházban. Mutatja a fény-
képekkel teli falakat. Azok
lettek az õ fényképalbumá-
nak a lapjai, melyeken száz-
meg ezerszámra nyüzsögnek
az emberek. Mara velük
megy egyik szobából a
másikba, az ajtóra idõnként
saját, embernagyságú fest-
ményét szögeli, aztán hogy
hangok is legyenek, leül az
ócska, hófehér zongorához,
a bal szemét kiveszi, a jobbal
meg a billentyûkre írt
számokat nézi, így játszik. S
közben röhög, mert eszébe
jut, mit kérdeztek tõle
legutóbb: ,,Mi lesz akkor, ha
a szürkehályog elvakítja a
jobb szemét?  – Ne aggódj,
édesem, naiv festõbõl naiv
zongoramûvész leszek. – De
hát nem is ismeri a kottát! –
Egy vaknak? Minek az
már.”

És Mara elõveszi hosszú,
üvegszipkáját, beletuszkol
egy cigarettát, aztán pöfékel,
most már úgyis minden min-
degy: méh, szív, szem és
torok... Kint esik, hullanak
az esõcsöppök a nagy fejû
hóvirágokra, vonatok húz-
nak-robognak el, kéznél van
hát ez is, ha a fájdalom
elviselhetetlen lesz végképp.

Scipiades Erzsébet
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HAGYOMÁNY

Adatok az õcsényi
cigányság szülés
és csecsemõápolás
körében kialakult
szokásaihoz

Az õcsényi cigányságról pon-
tosan nem tudjuk, hogy mikor
érkeztek jelenlegi lakhelyükre.
Az azonban tény, hogy az
1893-as összeírás szerint Paks
és Báta mellett Tolna megye
három legtöbb cigány által
lakott települése között említik
Õcsényt. A lakosság létszámát
tekintve itt a legmagasabb a
cigányok aránya, 2,79%.

Az õcsényi cigányság amikor
megérkezett ide, nem a faluba
települt be, hanem a legelõre, a
Pascumra, a Belsõ-legelõre,
Bográra. Csak a II. világháború
után kezdenek beszivárogni a
faluba. Gyakorlatilag a 60-as
évek elején számolják fel a
telepet, de még 1980-ban is élt
kint egy család. A faluba
települõk, ahol lehetett, meg-
vettek egy házat, telket, építet-
tek, tehát integrálódtak a falu
közösségébe. 

Az õcsényi cigányság gya-
korlatilag homogén: beás kö-
zösség. A két oláh cigány
családban (5 fõ) a feleség beás.
Romungri is található a falu-
ban, 1956-ban költöztek ide
házasság révén. 

Itt a bevezetõben megjegy-
zem, hogy a gyûjtés magyarul
történt. Magyarul történt azért,
mert az adatközlõk döntõ több-
sége ma kizárólag magyarul
beszél. Csak a közösség leg-
idõsebb tagjai beszélnek egy-
más között románul. Magam
jól értem, ha románul beszélnek
hozzám, ennek ellenére a
legközelebbi hozzátartozóim is
magyarul válaszoltak a föltett
kérdéseimre. Mindezeket azért
kell elõre bocsátani, mert a
nyelvi anyag rendkívül fontos a
történeti vizsgálatok során. A
nyelvi alakok magukban rejtik
egy-egy ma már elfelejtett
eljárásnak az emlékét, bizonyí-
tékát. Néhány kifejezést romá-
nul is regisztráltam. 

Dolgozatommal azt tûztem
ki célul, hogy a szülésre, cse-
csemõápolásra vonatkozó ed-
dig gyûjtött õcsényi adatokat,
mint részeredményt, közzéte-
gyem. 

A szülésre való
felkészülés, szülés

Még élt a nagyanyám – 84-ben
halt meg – láttam, hogy õ mi-
lyen szépen tudott varrni. Õ
készítette a saját ruháit, szok-
nyát, röpikét, kötényt. Anyám
mesélte, hogy õ is varrt a test-
véremnek inget, mert akkor –
58-ban – nem lehetett készen
ruhát kapni, hanem méterben
vásárolták az anyagot. Több-
nyire mégsem újban jártak,
hanem bejöttek a faluba, kipu-
coltak egy tyúkólat, tapasztot-
tak, fölsikálták a szobát és
munkájukért nem élelmet kér-
tek, hanem gyerekruhát.

Az elsõ gyermek születésére
nagyon odafigyeltek, hiszen a
szülés ismeretlen volt az anya
számára is. A szülés lefolyá-
sakor nem tartózkodhatott a
kunyhóban férfi, még az apa
sem. A gyermekeket is eltávolí-
tották a rokonokhoz, szomszé-
dokhoz. A szülõ anya mellett az
anyós, anyja tartózkodott. Így
beszélnek adatközlõim a szü-
lésrõl:

,,... egy gyerek megszületett,
ott, a csutaszárban a gunyhóban
a földön, télen. Öregapám le-
vette a csizmáját és a kapcájába
tekerte bele. Öreganyám vágta
el a köldökét. Ott nem volt bá-
ba, meg ilyen, meg olyan. Öreg-
anyámnak a gyerekei amikor
megszülettek, saját maga ve-
zette le a szülést. Késsel elvág-
ta a köldökzsinórt. Nem csinált
azzal semmit. Nem is dobta el,
a kést eltette. Ronggyal átkötöt-

ték és kész. Hamut tettek a
közvetlen köldökre, el ne vé-
rezzen és arra a rongyot. Az
enyémen is az volt. Hol látod te
azt, hogy hibás az én köl-
dököm? Mibõl voltak a pe-
lenkák? Rongyok, rossz ingek,
gatyák voltak, nem? Hol volt
akkor pelenka, meg nadrág?
Hol volt bugyi, hol volt mell-
tartó?”

,,...engemet bábaasszony se-
gített a világra, nem kórházban
születtem – 1955-ben Ger-
jenben. A bábaasszony magyar
volt, abban az idõben a faluban
egy hivatalos személy volt,
Erzsi néninek hívták. Egy 40-
50 év körüli, orvosi bizonyít-
ványa volt, ha ilyen probléma
akadt, hogy szülés levezetése,
akkor õt hívták... amikor nem
volt ilyen lehetõség, voltak
öregasszonyok, akik tudták
ennek a lefolyását. Idõsebb
cigány asszony, aki merte is
vállalni, mert értett is hozzá,
volt egy kis tapasztalata...
mindig megvolt az a tisztelet-
adás, úgy a szülõknek, a szü-
lõknek a gyerekek felé, nem is
beszéltek ilyenrõl, nem beszél-
tek a gyerekek elõtt.”

,,... a földön szültek, nem az
ágyon. Leguggolt, meglett a
gyerek. Ott kinn, Pscumban
nem volt kórház. Férfiak nem
lehettek körülötte, csak asz-
szonyok. Az összes cigány asz-
szony – akivel jóban volt – be-
szélgettek látták, hogy fogja a
fájás. Na, most mi lesz? Eridj a
faluba, hozd ki a bábát! A háta-
mon hozzam? Mert gyalog
nem jött ki. A Lajos bácsi ha
befogott jó, ha nem, úgy is jó.
Mire kijött a bába, meglett a
gyerek, nem tudták visszatar-
tani. A mását elásták a fölbe.
Meglett, jól van, elvágták a köl-
dökét, belerakták. Elásták az

asszonyok. Este megszülte a
gyereket, másnap fel kellett
kelnie, ki csinált volna valamit?
A kisgyereket rendbe tette,
megfürösztötte, elment. Ha te
enni akarsz, találsz valamit,
majd eszel, amikor hazajövök,
ha hozok.”

,,... ollóval elvágták a köl-
dökzsinórt, szépen elkötötték.
Akkor mindjárt nem tettek
semmit a köldökére, hanem
olyan ollóval, ami nem volt
rozsdás... fahamut tettek rá,
szépen megszitálták, egy kicsi
rongyba beletették és azt tették
rá. 6 hetes volt a kisgyerek, le-
vették. Persze, cserélték min-
den nap.”

,,... öreganyámat hallottam
csak, õk ott kint laktak Ózsák
körül. Mind a 14 gyerekét úgy
szülte meg otthon. A nagyob-
bak már úgy tudták, amikor
kellett melegíteni a vizet, hogy
szülni fog az anyjuk. Egyedül
szülte meg mind a tizennégyet.
Õ vágta el a köldökzsinórt,
ollóval, késsel...”

,,... a földön szültek, oda csi-
náltak helyet. Szalmát raktak,
leterítették egy ronggyal, ott
történt a szülés. Hozzáférhe-
tõbb is volt.”

Csecsemõápolás

,,... nem volt akkor pólya, ...
olyan háromszögletû vánkosba
tették, négy sarkos volt, toll volt
benne, szépen letették, beletet-
ték a gyereket, ezt a sarkát ide,
a másikat oda, madzaggal át-
kötötték vagy pelenkával, Jézus
nevében. Volt pelenka nem?
Rossz ingek, gatyák, nem
lehetett akkor pelenkát kapni.”

,,... Varrtak neki kézzel ruhát,
meg kaptak a faluban. A tek-

Kalányosné
László Julianna
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nõben nem lehetett hagyni,
mert mocorgott, kiesett. Az
ágyban volt, dunyhával elke-
rítették és ott maradt. Amikor
kicsike, akkor nem, de amikor
már elmúlt hat hetes, elkerítet-
ték.”

,,... volt egy fürdetõ fateknõ,
amit az öregek csináltak. Örül-
tek, ha egy héten egyszer meg-
fürdették a gyereket. A másik
az ilyen bölcsõszerûség volt
fából, abban ringatták. Ilyen
négysoros pólya. Madzaggal
kötötték át. Lefektették a föld-
re, beletették a gyereket, behaj-
tották a végeit, a fejénél puha
volt. Lekötötték a kezét, azért,
hogy jobban pihenjen. Én ma-
gam is lekötöttem a gyerekei-
mét a rendes pólyában. Sokkal
jobban pihent, mint a mostani-
ak.”

,,... én egy évig pólyában tar-
tottam a gyerekeimet. Rendes
pólyában. 61-ben született az
egyik fiam, rá egy évre a másik,
67-ben a lányom. Kint voltak a
lábai, így e! Akkor is pólyába
kötöttem. Azért kellett lekötni a
kezüket, mert jobban aludtak,
nem kaparták meg az arcukat.
Azok olyanok voltak, mint a
cibak!”

,,... a gyereket az erre a célra
készített fateknõbe tették. For-
más kis teknõt csináltak neki.
Arra mentek rá, hogy masszív
legyen, szép, sima, megmun-
kált, de elsõ osztályú volt. Nem
voltak lyukak az oldalán.”

,,... amikor én megszültem és
hazahoztam a gyereket a kór-
házból 61-ben, addig én az
utcára nem mehettem ki, amíg
a templomba el nem mentem.
Azt mondta az én anyósom, aki
megszüli a gyerekét és nem
megy el a templomba, az kurva.
Csak a kurvák mennek az ut-
cán. Amit tudtam, imádkoztam,
kifordultam, eljöttem... az nagy
szó volt abban az idõben, úgy
elvinni a gyereket végig az ut-
cán, hogy nincs megkeresz-
telve. Hazajöttem a kórházból,
rá egy hétre meg kellett kö-
rösztülni, utána vihettem ki a
gyereket. Most eltelik fél év is,
egy év is és nincs szenteltvíz alá
tartva... Már nincs az a nagy
cigányság, az a nagy pletyka-
ság, mint az öregeknél... hát
nem is lett volna jó, ha én nem

tartottam volna be, amit az én
anyósom mondott. Én nem
mehettem el szórakozni az
urammal, mint a lánya... mert
azt mondta, akinek családja
van, az tartsa itthon magát,
annak nem való a bál. A lány-
nak szabadott.”

Fürdés körüli hiedelmek,
szokások

,,... a fürdetõ fateknõ négy sar-
kára szitált fahamut kell tenni.
Olyan meleg legyen a víz,
belemártod a könyököd, kibír-
ja. Miután megfürdette a gye-
reket, a hamut szépen bele kell
kotorni a vízbe, pelenkával le-
szûrni, meg lehet látni a szõrö-
ket benne. Ahátából kimentek a
szõrök.”

Ezt valamennyi adatközlõm
így mondta el, meg is csinálták.
A fürdetõ vizet nem szabadott
régen sem és most sem kiön-
teni, mert elviszik a gyerek sze-
rencséjét, nehogy valaki fölve-
gye az álmát annak a kicsinek.
Régen a teknõt az ágy, priccs
alá kellett szépen betolni. Én a
kiskádban hagytam a vizet, sok
esetben a szobában, vagy kitet-
tem a fürdõszoba elé, és reggel
öntöttem bele a nagykádba.

,,... olyan helyre szabadott
kiönteni a vizet, ahol nem jár-
tak. Nem szabadott kocsiútra,
hanem a ház sarka fele.”

,,... az udvarba, a ház háta
mögé, ahol nem jártak, oda ön-
tötték a vizet, mert akkor nem
tapos rajta mindenki, mert
elviszik a gyerek szerencséjét.”

,,... amikor megfürdették,
csak másnap szabad a vizet ki-
önteni. De abban a vízben va-
lakinek meg kellett mosni az
arcát azért, hogy a gyerekének,
akárki jött idegen, akkor ne-
hogy elvigye az álmát.”

Nem volt szabad éjszakára
kint hagyni a gyerek pelenkáit,
ruháit, ez még most is élõ ha-
gyomány.

Csecsemõ ápolása,
nevelése körüli

hiedelmek és szokások

* ha sírt a gyerek, akkor meg
kellett nyalni a homlokát, ki
kellett nyalni a szemét három-

szor, és köpni kellett. Ha sós
volt, akkor biztosan szemmel
verték

* följött a gyufa a víz tetejére,
pözsögött a faparázs a vízben,
akkor szemmel vert

* sötétedés után nem lehetett
gyereket látogatni, mert elvi-
szik a gyerek álmát

,,... ha volt ilyen, hogy este
jöttek látogatni, akkor mad-
zagot kellet szakítani a ruhából,
akár új volt, vagy kendõbõl,
oda kellett tenni a vánkosára.”

,,... ahol csecsemõ volt, on-
nan égõ parazsat nem lehetett
kivinni... amíg meg nem volt
keresztelve az a gyerek, addig
te onnan a cigányoktól egy
gyufát nem kaptál, nemhogy
tüzet, mert elvitted volna a
gyerek álmát.”

,,... olyankor nem gyújtanak
rá, meg nem visznek el tõlem
tüzet, se gyufát. Sem úgy, hogy
cigarettával mennek ki. Vagy
ott elszívják, ott elnyomja. De
be sem lehetett menni cigarettá-
val. Tüzet gyerekes anyától
nem lehetett elvinni, nehogy
elmenjen a teje! Apósom pipá-
zott, el kellett, hogy oltsa a
pipáját, nem vihette el a tüzet
még abban sem!”

* szoptatós anya ha látogatta
a gyereket, mielõtt elment, a
földre kellett fejnie a tejébõl,
nehogy elvigye a másik anya
tejét

* szoptatós anya ha látoga-
tott, nem kínálták, nem adtak
semmit, neki kellett elvennie az
asztalról az ételt, italt

* havibajos nõ nem láto-
gathatta meg a csecsemõt, ha
mégis, a szoknyája szélével
meg kellett a csecsemõ arcát
törölni, hogy ne fájduljon meg
a füle

* nem volt szabad megcsó-
kolni a talpát a csecsemõnek,
mert akkor nem nõ meg

* nem volt szabad egyedül
hagyni, amíg nincs megkeresz-
telve, mert addig kicserélhetik a
boszorkányok

* kenyeret, punyit tettek a fe-

je alá, ne legyen egyedül. Amíg
él, az Isten ad neki kenyeret a
szájába

* fokhagymát tettek egy
zsebkendõbe, elûzte a szelle-
meket – amikor halott volt – ne
verje szemmel senki, boszorká-
nyok ellen

* macskát hagytak mellette,
az meglátja a boszorkányokat,
azért nem szabad a terhesség
alatt bántani a macskát, mert az
õrzi a gyereket

* fejéhez senkinek nem sza-
bad ülni, mert az csak a halott-
nál szokás

Csecsemõ táplálása,
gyerekágy

Valamennyi beás nõismerõ-
söm, aki gyereket szült, szop-
tatta ugyan a gyerekét, de igen
rövid ideig, 3–6 hónapos ko-
ráig, utána rátértek a mester-
séges táplálásra, tápszer, feles-
tej, de nem volt ritka a híg
tejbegríz készítése, fõleg éjsza-
kára. (meglepõdve szemlélték,
hogy mindkét gyerekemet egy
éves, ill. 18 hónapos koráig
szoptattam.)

,,... a bátyádat végig szoptat-
tam, a kisebbiket is, de aztán
jöttél te. El kellett választanom,
mert te mindig sírtál, kevés volt
a tejem. Nem tudtam elképzel-
ni, mi a bajod. Csináljunk pró-
baszopást, mondta a Ligában az
orvos – 1962-ben. Kaptál
gyógyszert, de bizony nem
aludtál, pedig evõkanállal ad-
tam, a kávés helyett. Akkor 3 Ft
volt egy liter tej. A disznóknak
fõztem a krumplit, szépen
összetörtem, forraltam tejet,
belekevertem jó hígra, birka-
dudlit húztam az üvegre és
megetettelek. Annyit dolgoz-
hattam melletted utána, hogy
megszakadhattam ... ez volt a
baj, hogy kevés volt a tej, üres
volt a gyomrod, persze sírtál.”

,,... a szoptatás mellett min-
dent ettünk, csak babot nem,
erõset sem. Azért nem, mert
erõs volt nekije, babot azért,
mert felfújta a gyereket, szelet
csinált és sírt.”

,,... sok levest ettünk, attól
volt tej. A sör az igaz, de akkor
nem igen volt. Meg tejet ittunk,
rántott levest csináltunk.”



2004. november–decemberLD42

,,... amíg szoptattak, addig
nem evett a gyerek. Nem kellett
fõzni neki. Amikor már akkora
volt a gyerek, hogy már tudott
enni, akkor az a gyerek azt ette,
amit fõztek. Nekik furcsa volt,
hogy én a fiamnak külön fõz-
tem a krumplit 3 hónapos ko-
rában.”

,,... apád kanász volt, hozott
mindennap két tyúkot. Sze-
gények voltunk. Megfõztem le-
vesben, fogtam a combot, oda-
adtam a kezedbe, etted. Meg-
látta a védõnõ, behívattak a
Ligába, és azt mondta az orvos,
ha valami bajod lesz, lecsukat-
nak. 8 hónapos voltál, de csak a
hátamon tudtalak vinni, olyan
nehéz voltál ... apád annak
örült, hogy te ettél.”

,,... amikor fölsírt az a gyerek,
adtunk neki enni. Nem volt
annak semmi baja. Én három
évig szoptattam a fiamat. Hozta
a hokedlit utánam, hogy adjak
neki szopni. Úgy választottam
el, hogy terhes voltam a leány-
nyal, de akkor is szopott a ter-
hességem alatt. Meghoztam a
lányt, mondtam neki: látod,
hogy sír. Azért mert te szopol.

Leköpte a lányt és azt mondta,
akkor adjál most már neki
szopni ... elõtte megmostam a
mellemet egy kis vízzel, de
utána nem.”

,,... ott kinn – Pascumban –
mindenkinek volt teje. Ha ke-
vés volt, akkor etették krumpli-
val. Nem volt ott tej, hát hon-
nan! Elment az anyja a faluba,
elõtte fejt neki tejet egy pohár-
ba sütöttek krumplit, össze-
törték egy kis cukorral, beletet-
ték abba a pohárba, rongyból
csináltak cumit. Mikor sírt a
gyerek, bele a szájába, kiska-
nállal tettek neki tejet és így
szopott ... tele volt a kis hasa,
maradt szépen. Amikor már 6
hetes volt, evett az paprikás
krumplit! Csócsáltak neki és
így etették ... úgy ette, hogy
csak úgy csattogott a kis szája!
Anyósod is így etette az összes
gyerekét.”

,,... nem volt ám cumi, hanem
birkadudli volt. Anyósom me-
sélte, (93-ban halt meg 83
évesen) hogy õ úgy adott a
gyereknek, hogy rongyból szív-
ta ki azt a krumplit. Semmi baja
nem volt. Az nem igaz, hogy a

cumit belemártották pálinkába,
nem itatták azok az újszülöttet.
De mákonyt itattak vele, én is
fõztem. Mindkét fiamnak meg-
fõztem a mák héját. Éjjel-nap-
pal fönn voltak. Fõztem egy
kicsit, úgy tea szerint. Úgy
aludtak, hogy az csoda! Mon-
dom az uramnak, ezek a gye-
rekek úgy alszanak. Fõztél ne-
kik mákot, mondom igen. Most
már ne adj nekik többet, ne-
hogy bajuk legyen..”

,,... volt olyan is, de el is aludt
a gyerek örökre. Olyan dilihop-
pos bába csinálta, a máknak a
haját megfõzte, azt adta a gye-
reknek, mert mindig sírt, nem
aludt. Kevés volt a teje. Adott
neki egy pohár mákonyt, el is
aludt tõle örökre a kisgyerek.
Akkor nem voltak ilyen okosak
az orvosok, mint most. Pálin-
káról én nem hallottam, hogy
adtak volna a gyerekeknek.”

,,... az anyósom arra oktatott
engemet, amikor megszületett a
kislányom, hogy vigyázzak
arra, amíg szoptatok, ,,a házas-
élettel ne foglalkozzál”. 6 hétig
egyáltalán nem. Azért, mert
amíg tisztul az ember a szülés

után, azt a bizonyos hat hetet
várja meg, akkor könnyen te-
herbe marad, könnyebben kap-
hat egy belsõ betegséget.”

,,...a szülés utáni hat hetet
betartották ám, de be ám! Nem
éltek akkor házaséletet. Nem
szabadott, mert mindjárt terhes
maradt volna. Hát vérzik
olyankor hat hétig. Hát te is
csak tudod, olyankor nem
szabad.”

,,... igen, betartottuk a hat he-
tet, de nem mindegyik gyere-
kemnél. Az elsõnél azért, mert
vágással született, ezért szinte
féltem megközelíteni az asz-
szonyt, tudtam, hogy tiszta seb
alul.”

Fiatalabb adatközlõim vala-
mennyien azt mondták, nem
tartották be a szülés utáni hat
hetet – fõleg a második gyerek-
nél – arra hivatkozván: ,,...nem
volt semmi bajom, mindent
tudtam csinálni, nem kellett
megvárni.”

Forrás: Cigány Néprajzi
Tanulmányok

1977
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Antidiszkriminációs
Ügyfélszolgálati Hálózat

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
Dr. Kiss Éva
3527 Miskolc,
Széchenyi út 35.
Tel: 06 (46) 354-811

Dr. Fõnyedi Béla
3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.
Tel: 06 (47) 322-955

Bács-Kiskun megye
Dr. Szente Zsolt
6400 Kiskunhalas, Tó u. 36.
Tel: 06 (77) 428-064, 423-612
Fax: 06 (77) 428-064

Baranya megye
Dr. Olt György
7700 Mohács, Kossuth u 51.
Tel: 06 (69) 510-315

Békés megye
Dr. Lipták András
5540 Szarvas. 
Arató Pál u. 1/1.
Tel: 06 (66) 216-004

Csongrád megye
Dr. Simonné
Dr. Báron Zsuzsanna
6930 Makó, 
Kálvária u. 94.
Tel: 06 (62) 219-015

Fejér megye
Dr. Dobai Lajos
8000 Székesfehérvár,
Bõrgyár út 2. 
Tel: 06 (22) 313-463

Gyõr-Moson-Sopron megye
Dr. Karcagi-Mészáros Zsolt
9023 Gyõr, Hunyadi u. 13.
Tel./Fax: 06 (96) 442-968

Heves megye
Dr. Keindlné
Dr. Patyi Zsuzsanna
3360 Heves, Arany J. út 15. 
Tel: 06 (36) 545-155

Hajdú-Bihar megye 
Dr. Czakó Marianna
4031 Debrecen, 
Kishegyesi út 38. fsz.
Tel: 06 (52) 541-657, 541-658
Mobil: 06-20/384-3853

Komárom-Esztergom megye
Dr. Kiss Juhász István
2800 Tatabánya,
Ságvári E. u. 15.
Tel: 06 (34) 323-185

Pest megye
Dr. Lázók Tibor
Dr. Várhelyi W. Péter
Budapest VII. ker.
Dohány u. 76. (OCÖ)
Tel.: 06-1-322-8903/115 mellék

Dr. Molnár Iván
2740 Abony, 
Kossuth tér 1. 
Tel: 06 (53) 360-135, 
360-136/106 mellék
Fax: 06 (53) 360-064

Somogy megye
Dr. Kócsó József
7400 Kaposvár,
Szent Imre u. 14. 1/8.
Tel: 06 (82) 413-906

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Dr. Lõkös Eleonóra
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 9. 
Tel: 06 (42) 407-468

Dr. Ferenczy Róberet
4600 Kisvárda,
Temesvári út 6. 
Tel: 06 (45) 416-105

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Dr. Fancsali Ágnes
5000 Szolnok, Szapáry út 19. 
Tel: 06 (56) 420-110

Tolna megye
Dr. Sümegi Helga
7090 Tamási, Rácvölgy 7. 
Tel: 06 (74) 474-977
Fax: 06 (74) 570-110

Nógrád megye
Dr. Farkas Imre
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem u 18.
Tel: 06 (35) 505-995
Fax: 06 (35) 300-782

Veszprém megye
Dr. Harcos Gábor
8200 Veszprém,
Szabadság tér 15.
Tel: 06 (88) 329-489

Zala megye
Dr. Németh Györgyi
8800 Nagykanizsa
Teleki u. 14.
Tel: 06 (93) 312-749

Vas megye
Dr. Kabay Gábor
9700 Szombathely,
Óperint u. 1. 

A hálózatban részt vevõ ügyvédek
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,,Matáv hozzáad” 
Matáv a civilekért, kedvezményes vezetékes szolgáltatás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kiíró szerv: MATÁV RT.

Határidõ: 2005. január 07.

Összeg: a kedvezmény átlagosan 30% 

Kulcsszavak matáv díjcsomag 

Ki vehet részt:

Az alábbiakat kell tartalmaznia:

– a szervezet neve, tevékenysége, célja(i), 2005. évi cél-
kitûzése

– eredeti alapító okirat vagy bírósági bejegyzõ végzés, vagy
azok közjegyzõ által hitelesített másolata

– közhasznúsági igazolás
– Kérjük, hogy jelöljék meg annak a fõvonalnak a számát,

amelyre a Civil Díjcsomagot igénybe szeretnék venni! (Az
állomásnak a szervezet nevén kell lennie.) 

Összefoglaló

A Matáv Magyarország vezetõ távközlési szolgáltatójaként,
lehetõségeihez mérten segíti azok munkáját, akik a magyar tár-
sadalom, azaz mindannyiunk gondjainak megoldásán, eny-
hítésén fáradoznak.

A Civil Díjcsomagban az országon belül kezdeményezett
vezetékes távközlési szolgáltatást átlagosan 30%-os
kedvezménynyel nyújtjuk közhasznú vagy kiemelten közhasznú
nonprofit szervezetek, alapítványok, egyesületek számára. A
Civil Díjcsomagot egy évre, pályázati úton ítéli oda ,,a Matáv
hozzáad” program Kuratórium. 

Forrás:
Észak Alföldi Regionális Civil Portál 

A pályázat leírása:
,,Matáv hozzáad” program Kuratórium, 1541 Budapest 

További információ: 
Horváth Károlyné kuratóriumi titkár, telefon: 457-4796 

Fájdalom, de egy 15 éves abonyi kislány a közelmúltban nagyon súlyosan
megbetegedett. Mindannyian jól tudjuk, hogy a leukémia mennyire embert és
családtagokat testileg, lelkileg egyaránt megtörõ hatalmas erõfeszítéseknek kite-
võ betegség. Rékasi Edina ebben a borzasztó betegségben szenved. A kislány je-
lenleg Budapesten áll gyógykezelés alatt.

Segítsünk,
hogy felépülhessen
és hazatérhessen!

A gyógykezelés rendkívül költséges, a nehéz helyzetben lévõ család számára
pedig szinte elviselhetetlen anyagi terhet jelent. Ezért gondoltuk úgy, hogy se-
gítenünk kell! 

Minden felajánlást szívesen veszünk. A gyógyulás érdekében a következõ
bankszámlára várjuk felajánlásaikat:

Rékasi Edvárd: 11774457-04205221

Kétszer ad, ki gyorsan ad – segítséget kérünk!
Ezúton fordulunk

Önökhöz/Hozzátok segítségért!
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Szécsi Magda: Fekete fények 1300,- Ft 
Farkas Kálmán:  Mosoly és párbeszéd 500,- Ft
Farkas Kálmán:   Ember a viharban       1500,- Ft
Bokszi és Tulpica:Cigány népmesék        1500,- Ft

ÚJ KÖTET:   Farkas Kálmán:   Elsorvasztott mozgalom    1600,- Ft

Az ,,Oktatási és Továbbképzési Központ” Alapítvány kiadásában
megjelent alábbi kötetek szerkesztõségünk címén megrendelhetõek!

(Szolnok, Pf.: 77 5001)

MEGRENDELÕ
Megrendelem az LD címû roma lapot

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

Megrendelõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Címe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elõfizetési díj
egy évre: 1680,- Ft,
fél évre: 840,- Ft,

negyedévre: 420,- Ft

A megrendelôlapot és az elôfizetési díját
a szerkesztôség címére kérjük eljuttatni:

5001 Szolnok, Pf.: 77
Telefon:

(06) 56/513-592, 513-953, 513-954
Elôfizethetô rózsaszínû

postai utalványon.

Bulit, partit, kisebb-nagyobb zenés rendezvényt, jótékonysági
estet szervez és nem tudja melyik elõadó mûvészt hívja meg,
mert az anyagi lehetõségei szûkösek?

A megoldás ROMA KOKTÉL SHOW!

A Roma Koktél Show várja csinos, fiatal, táncolni, énekelni
vágyó tehetséges lányok és fiúk jelentkezését 18–22 éves korig. 

Csoda gyerekek, itt a lehetõség! Tehetségesen játszol valami-
lyen hangszeren, kitûnõen táncolsz vagy énekelsz és még nem
múltál el 8 éves? Jelentkezz a Roma Koktél Show-nál.

Természetesen a Show várja azon vállalkozó, segítõkész em-
berek jelentkezését is, akik támogatni, segíteni tudnák a Show
mûködését.

Érdeklôdni a következô telefonszámon lehet:
Babai János, 06-20/337-0896

Felhívás

Felhívás

Súlyosan mozgáskorlátozott emberként született a ma
20 éves, Ózdon élõ ifjú Ganyi Károly. Küzd beteg-
ségeivel, a meg nem értésekkel és állandóan a miértre
keresi a választ. De találkozik jó akaratú emberekkel,
akik segítenek, próbálják megérteni a fogyatékkal élõ
emberek világát. Ezt a világot mutatja be, tárja elénk az
ózdi szerzõ ,,Tolókocsi nem akadály" címû mûvében.
Sugallja, hogy az olvasó élje át a szereplõk helyzetét,
hozzon egy belsõ döntést. A teljes átélés elõsegíti, hogy
azonosulni tudjon a mû írójával, így megértse
közlésének lényegét. Ifjú Ganyi Károlynak Isteni hite
adja ehhez az erõt, mert szereti az embereket, bízik a
humánum erejében. 

Tisztelt leendõ olvasó!

Vegye úgy kezébe ezt a kiadványt, hogy tartalmával
pozitívan tudjon azonosulni! Vásárlásával (300,- Ft/db)
hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalember az eladásokból
befolyt összeget életfeltételeinek javítására fordíthassa.

Elérhetõség: Ganyi Károly,
3600 Ózd, Árpád vezér út 19. fsz. 2.
Telefon: 06-48/473-179
E-mail: karesz1984@freemail.hu



tél birodalmában, egy jégcsip-
kés palotában, annak is szín-
arany tornyában, élt éldegélt
nagy szeretetben három tündér

testvér: Decemberta, Januáron és Február-
min. Olyan szépek voltak, mint a meleg
szobából csodált hóesés, és olyan jók, mint
az idõben érkezett vigasztalás.

– Tegyünk valami szépet! – mondta
karácsony elõtt Decemberta a fivéreinek.

– Színezzük be a hópihéket, tanítsuk
énekelni a jégmadarakat? – kérdezte ugrás-
ra készen, hogy teljesítse nõvére kérését
Januáron.

– Vagy építsünk ékköves világítótornyot,
vagy számoljuk meg az ég csillagait? –
nevetett fel pajkosan Februármin.

– Nem erre gondoltam... Ajándékozzunk
meg valakit. Szerezzünk örömet egy...
egy... egy... embernek! – bökte ki Decem-
berta.

– Egy embernek? Mit adhatunk mi egy
embernek a hópelyheken kívül? – csodál-
kozott el Februármin.

– Tündérek vagyunk, bármit adhatunk,
ha akarunk! – jelentette ki a téltündér.

– De az emberek akarják-e, amit mi a
akarunk? – tárta szét kezét tanácstalanul
Januáron.

– A jéghegyrõl lenézünk a földre és
kiválasztunk valakit, aki majd válaszol
nekünk erre – mondta Decemberta, és így
is tettek. 

Hosszú-hosszú órákig nézték a földet és
hallgatták az embereket.

– Szörnyû ez a tél! Megvesz az Isten
hidege, felfalja csontjaimat a fagy. Jaj,
bárcsak tavasz lenne már... – sóhajtozott
egy öregasszony Alaszkában.

– Utálom a decembert! Sokba kerül a
fûtés, sokba a karácsony! A tél mindig csak
gondot okoz! – kiáltotta egy férfi mérgesen
Lengyelországban és dideregve befutott a
házába.

– Milyen szép a hóesés! Fehér meseor-
szággá változik a világ tõle. Minden tiszta,
alszanak a fák, a hegyek, a tavak. Nincs
szebb a télnél! De, kár, hogy nem játszha-
tok kint, mint a többi gyerek, mert nincs
cipõm – mondta bánatosan egy kisfiú Ma-
gyarországon.

– Õ az! Neki szerezzünk örömet. A
kisfiúnak – csillant fel Decemberta szeme,
és fivérei helyeslõen rábólintottak.

– Ki repül le hozzá hópehely paripán?
– Repüljön a földre Decemberta.

Nekünk õriznünk kell a telet, nehogy
felébredjenek a tavasztestvérek, hiszen
nekik még pihenniük kell. Nagyon nagy
baj lenne, ha idõ elõtt szórnák el virág-
mosolyukat a földön – szólt bölcsen
Februáron, a legöregebb tél tündérfi.

– Boldogan megyek! – mosolyodott el a
tündérlány és már repült is lefelé a földre,
hópehely paripán.

– Mi itt várunk meg, és figyelünk! Ne
félj az emberektõl, úgy sem láthatnak, ha
nem akarod! – kiáltották utánna a fivérei
izgatottan, de Decemberta nem hallotta,
mert már ott is volt Magyarországon, egy
apró falucska utolsó házikójában, ahol a
kisfiú még mindig az ablak elõtt állt és a
hóesésben gyönyörködött. A kicsi vályog-
ház gerendás szobája megtelt ragyogó
fénnyel Decembertától.

– Jaj! Te ki vagy? – fordult hátra hírtelen
a kisfiú csodálkozva.

– Decemberta vagyok, a tél tündér. És te
ki vagy? – kérdezte a tündér, ezer meg ezer
szeretet-csillagocskát szórva szerteszét
magakörül.

– Nem szoktak a nevemen szólítani az
iskolában a társaim. Csak mutogatnak
felém és azt mondják: ,,Az a cigánygye-
rek!” – hajtotta le a fejét a kisfiú szomo-
rúan.

– De ettõl még van neved, ugye? 
– Úgy hívnak, mint az apukámat.

Sárközi Zsoltnak. De õ már nem él, elment
az angyalokhoz...

– Sajnálom... De szerintem nagyon, de
nagyon szép nevet hagyott rád.

– Tudom. Csak mások nem így gondol-
ják - bólintott a kisfiú komolyan.

– Miért nem játszol a többiekkel? Te is
építhetnél hóembert.

– Úgy sem játszanak velem... És hát
cipõm sincs, mert mi nagyon szegények
vagyunk. Tudd meg tél tündér, hogy a
cigányok itt rettenetesen szegények, és bár-
milyen szép is vagy, félnek tõled...

– Te is félsz, Zsolti?
– Én nem félek a téltõl, csak a felnõttek.
– Azért jöttem el hozzád, hogy teljesít-

sem három kívánságodat. Akarod, hogy
mától mindenki a neveden szólítson?

– Nem akarom.
– Akarsz egy jó meleg cipõt?

– Nem akarok.
– Akarod, hogy játszanak veled a gyere-

kek?
– Nem akarom.
– Miért nem akarod? Úgy, de úgy sze-

retnék örömet szerezni neked... – mondta
elkeseredve Decemberta.

– Nem akarom jó tündér, mert ne csak
engem szólítsanak a nevemen, ne csak
nekem legyen új cipõm, ne csak velem ját-
szanak a gyerekek, hanem mindenkivel!
Oláh Jenõvel, a Pádár Petivel, a Jónás Vi-
rággal, a Farkas Arankával is. Õk is
szegények, nekik is van nevük...

– Ó... – csodálkozott rá a kisfiúra
Decemberta, és úgy érezte a világ minden
szeretete ebbe a kisfiúba költözött.

– Ugye, nem tudsz mindenkin segíteni jó
tündér?

– Az egész világon bizony nem! De te
csukd be a szemed és majd meglátod mi
történik – hajolt le Zsoltihoz a tél tündér,
csókot lehelve az apró barna kezecskékre
búcsúzóul.

A kisfiú pedig egyik ámulatból a másik-
ba esett. Amikor kinyitotta a szemét, tûz
pattogott a kályhában, anyja dúdolva
fõzött, apja fát vágott az udvaron, lábán új
cipõ csillogott, és amikor nyílt az ajtó és
barátain is új cipõket látott, kacagni
kezdett.

– Köszönöm tél tündér! Köszönöm! –
kiáltotta hálásan az ég felé.

– Zsolti, gyertek hógolyózni! – kiabáltak
be az ablakon a kékszemû gyerekek.

– Köszönöm! – kiáltott fel megint a
kisfiú és futott megcsókolni az apját, és
futott játszani, és még sokszor kiáltotta azt,
hogy köszönöm.

– Mit köszönsz, kinek köszöngetsz? –
kérdezték tõle a gyerekek, de Zsolti nem
válaszolt, hiába kérdezgették. Barátai nem
sértõdtek meg ezen, hiszen gyerekek vol-
tak, és õk még tudták, hogy a fontos dol-
gokat nem tudja olyan egyszerûen kimon-
dani az ember fia, pláne, ha csoda történik
vele...

– Elégedett vagy Decemberta? – kér-
dezte ekkor a tél birodalmában Janu-
áron.

– Bárcsak mindenkin segíteni tudnék! –
sóhajtott fel a tündérlány.

– Nem kell mindenkin segíteni. Ne
bánkódj! Miért vennéd el az emberektõl
azt az örömet, hogy képesek segíteni
önmagukon? Akik meg nem tudnak,
azokkal csodák történnek, mint ma is –
mondta csendesen Februármin.

– Igazad van. Az emberek csodá-
latosak! Az emberek erõsek! Az emberek
tele vannak szeretettel, segítenek magu-
kon és egymáson... – mosolyodott el
Decemberta a könnyein át és átölelte
testvéreit. A tél tündérek szép gondo-
lataitól pedig még szebben hullott a hó, le
a földre...
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Decemberta,
Januáron és Februármin...

- A ,,Koppány meséi” címû sorozatból -

Szécsi Magda:
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A tanár úr nagy paksamétával a hóna alatt érkezett.
A jelentést is türelmetlenül szakította félbe: kö-
zölte, hogy sok dolga van, csendet kíván. A néma-
ságot biztosítandó, komoly feladatot bízott az osz-
tályra, nevezetesen a számok összeadását egytõl
százig. Régen kezdte a
pályáját, a feladatot sem
most adta fel elõször,
pontosan tudta, hogy
mennyi idõt vesz igény-
be, hogy kitart az az
óravégig. Alig mártotta
azonban a tintatárba
ötödször a tollát, amikor
egy kisfiú máris kiment
a katedrához s – ahogy
kérte – a fülébe súgta a
helyes eredményt. 

– Ötezer ötven.
– És ezt most számol-

ta ki?! – nézett rá össze-
vont szemmel a tanár. 

Szó szót követett –
immár felemelt hangon.
A kisfiú erõsködött,
hogy ott és akkor végez-
te el a számítást, a tanár
viszont egyre inkább
arra hajlott, hogy vala-
melyik korábbi tanít-
ványa adta tovább a
helyes végösszeget a következõ diáknemzedéknek.

– Gauss, maga nem mond igazat! Be is bizonyí-
tom! Adja össze háromszázegytõl négyszázig a
számokat, de ugyanolyan fürgén, mint... Most meg
mit irogat? Miért nem figyel rám, ha egyszer
magához szólok? Mit képzel…

– Harmincötezer ötven – vágott közbe a fiú.
A tanár arcára kiült a döbbenet, hiszen el-

lenõrizni csak úgy tudta volna az eredményt, ha
maga is nekiül, és elõbb leírja, majd összeadja a
hosszú számoszlopot. Háromszázegy meg három-
százkettõ meg háromszázhárom... Nincsen rá ideje,
de azt sem hagyhatja, hogy ez a szemtelen kis kö-
lyök átverje. Most is milyen gúnyosan néz!? Lám

már a többiek is abbahagyták a számítást és vi-
gyorognak…

A kisfiú, látva a teljes tanácstalanságot, meg-
szánta a katedra urát s elárulta a titkot.

– Egyet vettem elölrõl és egyet hátulról – mond-
ta magyarázólag.

No, ettõl ugyan nem
lett okosabb a tanár úr,
sõt ha lehet, még veszet-
tebbül nézett.

– Egy meg száz az
százegy. Kettõ meg ki-
lencvenkilenc az száz-
egy. Három meg kilenc-
vennyolc az százegy.
Ötvenszer százegy az
ötezer ötven! Három-
százegy meg négyszáz
az hétszázegy. Három-
százkettõ meg három-
százkilencvenkilenc az
hétszázegy… Ötvenszer
hétszázegy az harminc-
ötezer ötven.

A tanár egy tiszta
lapot kapott elõ izgatot-
tan, s ceruzája máris
szántotta a papírost.

– Más számoknál is
igaz! – törölte meg
gyöngyözõ homlokát.

Felállt s a diákjához sietett. Hosszan magához ölel-
te, megsimogatta fejét. Olyan érzelmi viharok dúl-
tak benne, hogy az iskolában kötelezõ magázásról
is megfeledkezett.

– Ne haragudj, kisfiam! – mondta, majd
hosszas szünet után folytatta. – Nem is tudod,
hogy mit tettél.

Karl Friedrich Gauss, a kisfiú, aznap új fejezetet
nyitott a matematikában: felfedezte a számtani sor
összképletét. Késõbb jelentõs matematikusként,
csillagászként, fizikusként ismerte meg nevét a
világ. Ekkor azonban még csak elemi iskolás volt.
Ez az ölelés és ez a megrendült tekintet egész
életébent elkísérte.

A kis zseni
Hegedûs Sándor:
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A Tessedik Sámuel Alapítvány kiadásában jelent meg
magyar és elsõ ízben cigány (lovári) nyelven Az elsõ képes Bibliám.

A kötet a 125 legkedveltebb bibliai történetet tartalmazza Kenneth N. Taylor
egyszerû szavaival átfogalmazva.

A történeteket Richard és Frances Hook szép rajzai illusztrálják,
cigány nyelvre Choli Daróczi József fordította.

A kiadók remélik, hogy a Képes Biblia hozzájárul ahhoz,
hogy a cigány nyelvet

minél több gyermek szépen megtanulja és használja, és ezáltal megtanulja
a Biblia legszebb, legfontosabb történeteit is. 

Ez Mária kisfia. Emlékszel a nevére? Õ Jézus!
Isten fia, de jászolban született, ahol a bárányok
és a szamarak élnek. Nagy király volt a menny-
ben, mielõtt gyermekként a földre jött. 

Hol született Jézus?

LUKÁCS EVANGÉLIUMA 2.

Kadoj la Mariako shavo. Seros pe lesko anav?
Voj si o Jezus! Le Devlesko shavo, ba ande e
jasla arakhadyilas, kothe kaj le bakra thaj le
megarura beshen. Baro kraj sas ande o cheri
Kana inke sar shavoro na avilas tele pej phuv.

Kaj arakhadyilas o Jezush?

Lukach 2

Ezek a pásztorok a szabadban vigyáztak a
nyájukra. Hirtelen egy angyalt láttak. Az angyal
elmondta nekik, hogy Jézus megszületett egy
jászolban, Betlehem városában. Most sok más
angyal is jött. Dicsõítik Istent, mert Jézus eljött
a megváltásunkra. 

Mit mondott az angyal a pásztoroknak?

LUKÁCS EVANGÉLIUMA 2.
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Kadal bakrara slobodos avral losarnas pe
pengi turma. Jokharsa ekhe andyelos dikhle. O
andyelo phendas lenge ke arakhadyilas o Jezush
ande o foro Betlehem, pel forosko agor Ande
ekh khaseski balaji. Atunchi vi majbut kavera
andyelura avile. Asharen le Devles kaj o Jezus
tele avilas te paruvelamen.

So phendas o andyelo le bakrarenge?

Lukach 2

A pásztorok a városba szaladtak, hogy meg-
keressék a kisbabát. Egy jászolban találták meg,
ahogy az angyal mondta. Mária dajkálja a cse-
csemõjét. Jézus olyan volt, mint bármilyen más
kisbaba, de a pásztorok tudták, hogy Õ Isten fia.
Az angyal elmondta nekik, hogy Jézus a Meg-
váltó.

Hol találták meg a pásztorok Jézust?

LUKÁCS EVANGÉLIUMA 2.

La bakrara ande o foro nashle te roden le cine
shavores. Ande ekh khaseski balaji arakhleles,

kade, sar so o andyelo phendas. E Maria
chichisarel le shavores. O Jezus tumna kasavo
sas sar sako kaver shavoro, ba le bakrara zhan-
na ke voj si le Devlesko shavo. O andyelo phen-
das lenge ke voj si o parudari.

Kaj arakhle le bakrara le Jezushes?

Lukach 2

Simeon nagyon öreg ember. Sok éven
keresztül várt, hogy lássa Isten fiát. Mária és
József elhozták a kis Jézust a templomba.
Simeon most nagyon boldog. Köszönetet mond
Istennek ezért a különleges gyermekért. A
hosszú várakozásnak vége!

Kire várt Simeon, hogy láthassa?

LUKÁCS EVANGÉLIUMA 2

O Shimeon aba zurales phuro manush silo.
But-but bersha azhutyardas pe kodi ke te shaj
dikhel le Devleske shaves. E Maria thaj o Jozhef
ande le cine Jezushes andej khangeri. Akanak o
Shimeon zurales baxtaleske inkrelpes. Rudyi-
masko najisipe phenel le Devleske Anda kado
cino devlukano shavo. Le lungone azhutyari-
maske agor kerdyilas!

Pe kaste azhutyarlas o Shimeon, te shaj
dikhelles?

Lukach 2
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KOS (III. 21.–IV. 20.) –
Az eredetiséget magának
követeli, sőt azt akarja,
hogy környezetében min-
denki zseninek tartsa. Igaz,

hogy mindene megvan, hogy ez valóban
így legyen: szellemi erő, hatalomvágy,
sőt a szükséges nagyzási hóbort is,
hogy meggyőzze önmagát, hogy külön-
bözik a többiektől! Az ünnepek alatt
azért nézzen magába... És vegye észre
társát is, aki türelmes, okos szeretetre
méltó ember, és akit elhanyagolt ebben
az évben!

BIKA (IV. 21.–V. 20.) –
Amit leginkább megfigyel-
hetünk Önnél, az egy bizo-
nyos kiegyensúlyozatlanság.
Az állandóságra törekszik,

de szüntelen keresi a változást is. Nyu-
godjon meg, ez az ellentmondás csak lát-
szólagos. Ez teszi lehetővé, hogy újra meg
újra megújítsa személyiségének alapjait,
azzal a feltétellel, hogy ez a fejlődés vagyo-
nának növelésére szolgál. Az ünnepek
alatt ne feledkezzen meg az érzelmek fon-
tosságáról sem... Bár, ezt nem lehet
pénzzel megoldani, bármennyire is sze-
retné!

IKREK (V. 21.–VI. 21.)
– Megvan az adottsága,
hogy képekben gazdag
nyelvezetével észre tudja
vetetni magát, mivel be-

széde azt a benyomást kelti, hogy Ön nem
úgy gondolkozik mint a többi ember. Vis-
zont gyakran enged a csábításnak: előny-
ben részesíti a könnyed fecsegést a
komoly beszélgetésekkel szemben, pedig
intellektuális képességei átlagon felüliek
lehetnek. Szép ünnepek elé néz, lebeszéli
még a csillagokat is az égről a kedvesének,
szeretteinek...

RÁK (VI. 22.–VII. 22.) –
Családi környezetét eredeti
és nagyon független em-
berek alkotják. Ez jól jön,
mivel így érti meg a családi

kapcsolatokat. Ön minden, csak nem
otthonülő! A világon mindennél jobban
szereti hozzátartozóit, de az érdekük azt
kívánja, hogy önnel csak telefonon ke-
resztül tartsák a kapcsolatot. Az Ön elkép-
zelése, hogy a családi összejöveteleket
interneten tartsák. Ez most nem jön be!
Idén együtt lesz a nagy család, és végre
mindenki megérintheti önt a valóságban is,
hiszen alig látják egész évben!

OROSZLÁN (VII.
23.–VIII. 23.) – Ez a
bolygó állás jelentősen
befolyásolja életét. Részben
arra ösztönzi, hogy szenve-

délyes és birtokló kapcsolatokat teremtsen,
másrészt érzékennyé teszi partnere önről
alkotott képének megértésére. Amire
leginkább szüksége van, hogy partnere
úgy gondoljon önre, mint egy független és
mások szabadságát tiszteletben tartó
kimagasló egyéniségre. Gyakran csak a
gyermekeivel sikerül megtalálnia ezt az
egyensúlyt! Legyen szép, békés ünnepe –
minden oka meg lesz erre.

SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)
– Amit igazán szeret, az a
kutatás, megismerés, elem-
zés, felfedezés. Ha lehet
egyedül és a legeredetibb

eszközökkel. Ön a szellemi akrobatika
kiválósága, egy gondolatokat gyártó Indi-
ana Jones! Ha elemében van, környezete
nem győzi követni! Egy biztos: az Ön által
vívott csata (gyakran olyan ellenfelekkel,
akiket csak Ön lát!) az emberiségért, a hal-
adásért és a szabadságért folyik. Legyen
művész, műszerész, politikus vagy őrült,
előre is köszönjük! Ha van ideje jusson
eszébe, hogy nem kivételesen, de már
megint itt a karácsony... Bocsánat az
emlékeztetésért, de talán tud kezdeni
valamit ezzel az információval is...

MÉRLEG (IX. 24.–X.
23.) – Mihelyt előkelő fo-
gadáson találja magát, úgy
érzi Ön a hal a vízben. Lesz
része benne. Örüljön! A kará-

csonyi bevásárlásra azért szakítson időt...

SKORPIÓ (X. 24.–XI.
22.) – Az Ön természetes
állapota: mindig túlterhelt!
Csak a tevékenységében és
az általa kiválasztott stressz-

ben érzi jól magát! Ebből a tükörből nézve a
hónapot, Ön csodásan fogja érezni magát!
Éljen a stressz!

NYILAS (XI. 23.–XII.
21.) – Otthonában feszült
helyzet alakul ki, amikor két
rokona vitába keveredik.
Jobb, ha most nem szól bele

a dologba, mert ezen múlik milyen hangu-
latban kopogtat be Önhöz a karácsony... –
Békés születésnapot kíván a Lungo Drom
szerkesztősége minden Nyilas jegyű olva-
sójának!

BAK (XII. 22.–I. 20.) –
Nagyon-nagyon érdekesen
hat Önre a mostani bolygó
állás, mivel arra kényszeríti,
hogy identitását bizonytalan

alapokon alkossa meg. Olyan alapokon,
amelyekben most több a megérzés, mint a
józan ész. Ez a csillagállás a legkedvezőbb
a tehetségnek, olyan mértékben, ahogy ki
tudja használni az ihletét egy teljesen új
értelemben. Ilyen lehetősége legközelebb
csak 2 év múlva lesz. Töltse alkotással az
ünnepeket! A szerelemben vigyázzon az
ábrándokkal... – Minden Bak jegyű olva-
sónknak szép születésnapot kívánunk!

VÍZÖNTÕ (I. 21.–II.
19.) – Egyre szorosabb lesz
kapcsolata titkos szerelmével
és egyre nagyobb felelőséget
érez iránta. Itt az ideje, hogy

elgondolkozzon kettejük jövőjén! Melanko-
likus hangulatban múlnak el az ünnepek, és
Ön örülni fog a hétköznapoknak...

HALAK (II. 20.–III. 20.)
– Túl sokat foglalkozik mások
ügyeivel, ahelyett, hogy saját
magára és családjára kon-
centrálna. Nézze át eddig

elért eredményeit és próbáljon meg ezekből
következtetéseket levonni! Békés ünnepek
elé néz, ha bezárja ajtaját a bajkeverők
előtt, és megválogatja, hogy kit ültet le az
asztalához, kinek önti ki a szívét, és, hogy
kivel bújik ágyba... Mert most van kik között
válogatnia. Válogasson kapkodás és cso-
dálkozás nélkül!

LLLL ....     DDDD ....     HHHH oooo rrrr oooo ssss zzzz kkkk óóóó pppp
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KOS (III. 21.–IV. 20.)
– Ebben az évben úgy
tűnik, eluralkodik Önön a
félelem, ami ellen sajnos a
Kosok legendás ereje sem

tehet semmit. A dolgok csak úgy
megtörténnek, és nem képes befolyá-
solni őket. Észreveszi, hogy 2005-ben
a végzettel van dolga, ezért felesleges
harcot folytatni ellene! Legyen, aminek
lennie kell...

BIKA (IV. 21.–V. 20.) –
Feszült, ideges esztendő elé
néz, aminek oka csakis
Önben keresendő, mert
képtelen hinni, képtelen bízni

az emberekben, pedig sokan vonzódnak
Önhöz és segíteni is megpróbálnak!
Fogadja el, bármit hoz a sors, de ne felejtse
el, hogy ha másokból annyi jót tud kihozni
tanácsaival, lelkesedésével, akkor talán
önmagából is előcsalogathatná, mind azt a
jót, amivel széppé tehetné a napjait... A
szerelem Önre talál!

IKREK (V. 21.–VI. 21.)
– Nagy bajban lehet, mert
2005-ben az éretlenebb ter-
mészete kerülhet felszínre. A
jelek szerint nem a megfelelő

emberrel hozta össze a sors, jobban tenné,
ha menekülne a kapcsolatból, de hát az Ön
éretlen éne uralkodik most...

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)
– 2005 a tévedések éve!
Még abban is téved, hogy
azt hiszi sokat utazva visz-
szanyerheti fiatalságát, és

erőszakkal, korlátok közé szoríthatja
párját, aki a kalitkából is másfelé kacsin-
gat. Egészségében drasztikus változás
várható, és talán műtétre is sor kerül...
Nagyon bölcsen tenné, ha a jó dolgokra

összpontosítana, és nem gondolna
óránként arra, hogy veszíthet! Ki Ön,
hogy nem veszíthet?! Élje meg pozitívan
ezt is... 

OROSZLÁN (VII.
23.–VIII. 23.) – Ebben
az évben egyre tisztábban
látja, hogy mire vágyik, és
miket rontott el eddig

életében. Rájön, hogy nem kell mindent
az irányítása alatt tartani, Ön nélkül is
mennek a dolgok. Szerelmével egye-
nesbe jönnek, de a körülmények hamar
megváltozhatnak, ha Ön nem változik,
csak hazudja a változást! Ne hazudjon!
És önmagát se csapja be...

SZÛZ (VIII. 24.–IX.
23.) – 2005-ben is türel-
metlen és nyughatatlan! Ért-
se meg, hogy Önnek szük-
sége van gyökerekre, biztos

alapokra a jövőjét illetően, amihez a
későbbiekben visszavonulhat. Ebben az
évben is legszívesebben messzire rohan-
na, mert gyűlöli a korlátokat. Ha nem
vigyáz, akkor 2005-ben egyedül marad-
hat, elveszítheti vagyonát, munkáját és a
szabadságát is! Kerülje a piszkos üz-
leteket, és foglalkozzon többet lelkiéleté-
vel... Emberismeretét is fejleszthetné,
akkor nem csalódna annyit 2005-ben! Va-
laki imádja Önt...

MÉRLEG (IX. 24.–X.
23.) – Irigyelni fogják, és
végre változtathat azon, ami-
vel elégedetlen! Kedvese ál-
landó örömteli boldog hangu-

latra vágyik és Ön ezt 2005-ben meg is tud-
ja adni neki, mert sikereinek hatására le-
győzi depresszióját, újra felfedezi az élet
örömeit, a természet szépségét. Ez az év
költözést, változást, és sok sikert hoz Ön-
nek!

SKORPIÓ (X. 24.–XI.
22.) – Ne hagyja, hogy
bolondnak nézzék, hogy fel
és kihasználják! Élje a saját
életét, hiszen a Skorpió nem

igazán tud mások előtt hajlongani! Elég
ereje lesz ahhoz 2005-ben, hogy egyedül
intézze a dolgait! Sikeres évre számíthat az
üzletben, de nem a szerelemben!

NYILAS (XI. 23.–XII.
21.) – Betegség, csalódás,
veszteség, családi zűrök:
teljesíthetetlen ígéretekkel
lesz tele ez az esztendő!

Az Ön gőgje az, ami kihívta a sorsot,
hogy tanuljon meg alázatos lenni! Ke-
mény év következik, de Ön újjászületik
2005-ben, és egészen másképp fogja
látni a világot, ha képes elfogadni a
KARMA törvényét...

BAK (XII. 22.–I. 20.) –
Szeretne magasabb tár-
sadalmi körökbe jutni, de ez
2005-ben sem fog sikerülni,
mert leragad a múltnál, kép-

telen az elszakadásra! Egy baleset, egy
utazás megváltoztathatja egész eddigi
életét, ami bár szenvedéssel jár, mégis bol-
dogságot hozhat, és új világlátást, amire
rácsodálkozik és meg is ijedhet. Önön
múlik, hogyan használja fel tapasztalatait,
de azt mindenképpen megtanulja ebben az
évben, hogy a világ nem fekete vagy fehér,
hanem is-is... Legyen nyitottabb, ne féljen
az élettől!

VÍZÖNTÕ (I. 21.–II.
19.) – 2005-ben itt az ideje,
hogy gyakorolja a jogait. Már
elég érett ahhoz, hogy ne
keljen terelgetni... Ebben az

évben, ha sikeres akar lenni az élet minden
területén, legyen dacos vagy inkább kitartó
és következetes. Máris sok van a vállán, ne
vállaljon fel újabb terheket, mert nagyot fog
esni... Szerelmi élete jól alakulhat, ha felis-
meri végre, hogy ki az, akire valóban szük-
sége van! A többiekről szívfájdalom nélkül
mondjon le... Ne ábrándozzon!

HALAK (II. 20.–III. 20.)
– A várva várt szerelem éve
lehet! Korábban valaki igen-
csak megnyirbálta az ön-
bizalmát, és félt a kapcso-

latteremtéstől. 2005-ben beleszeret vala-
kibe, akit valóban minden ízében akar. Ne
szalassza el buta félelmek miatt, hiszen Ön
szerethető! És ne aggodalmaskodjon je-
lentéktelen dolgokon, mint általában teszi.
Önnek lenne kifizetődő, ha ebben az év-
ben nem lenne pletykás, se kétszínű, se
irigy... Ne ugrassza össze a barátait! Le-
gyen természetes és megnyerő. Izgalmas
éve lesz!
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