
Érzés, mely
nem múlik el

Saját költeménnyel is nevez-
tek a megyei cigány vers- és
prózamondó versenyre, mely
2005. január 17-én, Nyíregy-

házán, a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtárban
zajlott. Könyvtárunk a Nem-
zeti Kulturális Alap Könyvtári
Szakkollégiumánál nyert tá-
mogatásból szervezhette meg
ismét a vetélkedõt. A 2002.
évi megmérettetés sikerén, jó
visszhangján felbuzdulva több-
ször is próbáltunk támogatást
szerezni e célra, de nem si-
került. Szinte váratlan volt
most az öröm, hogy felismerve
a kezdeményezés szükséges-
ségét, segítséget kaptunk. Pá-
lyázatunkat támogatta a Ki-
sebbségi Önkormányzatok
Megyei Szervezete, Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Ci-
gány Kisebbségi Önkor-
mányzata és a települési ki-
sebbségi önkormányzatok is.
Akkor a Családsegítõ Központ,
most az annak feladatait rész-
ben átvállaló Szocio East
Egyesület anyagilag is kise-
gített bennünket, hogy egyetlen
versenyzõ felkészülésbe fek-
tetett energiája se maradjon
elismerés nélkül.

A versenyt négy kategóriá-
ban hirdettük meg (I. alsó
tagozat, II. felsõ tagozat, III.
ifjúsági, IV. felnõtt), s harminc-
egyen  jelezték, hogy meg-
mérettetik magukat (I. kate-
gória 9 fõ, II. kategória 12 fõ,
III. kategória 6 fõ, IV. kategória
4 fõ),  tizenegy településrõl.

Berki Antal színmûvész –
aki egyben a zsûri egyik tagja
is volt – József Attila Magad-

emésztõ (Babits Mihálynak)
címû versének elmondásával
megteremtette a verseny han-
gulatát. Az õ vers iráni tiszte-
lete mindenkire átragadt.
Olyan érzéseket váltott ki a
résztvevõkbõl, melyek remél-
hetõleg soha nem múlnak el,
mint ahogy egyik versenyzõnk
(Kertész László) saját költe-
ményébõl is hallhattuk. A mû-
vész elõadása oldotta a feszült-
séget a versenyzõkben, akik
közül elsõként az alsó tagoza-
tosokat hallgattuk meg. 

E kategória díjazottjai: I.
Hegyes Gyula Nagycser-
kesz, II. Tatár Éva Vásá-
rosnamény, III. Kovács Mag-
dolna   Mándok.

A legnépesebb kategória a
második volt. A versenyzõk
által választott versek, és pró-
zai mûvek a cigány irodalom
legszebb gyöngyszemei vol-
tak. Némelyike megköny-
nyeztette a zsûri tagjait és a
közönséget is.

E kategória díjazottjai: I.
Rézmûves Márk Hodász, II.
Horváth Beatrix Baktaló-
rántháza, III. Jónás Erika
Vásárosnamény.

A harmadik kategóriában
három évvel ezelõtt csupán
ketten mérték össze felkészült-
ségüket, most hatan verse-
nyeztek a díjakért.

I. Balogh János Tuzsér, II.
Lakatos József Tiszadada,
III. Szõcsi Dániel Nyírvas-
vári.

E kategória második helye-
zettjével három éve is találkoz-
hattunk, akkor a felsõ tagoza-
tosok közül õ vitte el az elsõ
díjat. A harmadik helyezett
fiatalember saját versével
nevezett, s õ készítette fel uno-
kaöccsét, a második kategória
gyõztesét és nõvérét, aki a fel-
nõtt kategóriában indult.
Ezekért külön elismerést ér-
demel! 

A negyedik kategória elsõ
helyezettje az elõzõ verseny
egyetlen indulója volt a felnõt-
tek között. Most még három
vetélytársa akadt, de sikerült a
legjobbnak lennie (Egyébként
a II. kat. 2. helyezettjének édes-
anyja).

I. Bóth Erzsébet Tiszadada,
II. Kertész László Baktaló-
rántháza, III. Rézmûvesné
Szõcsi Izabella Hodász. 

A zsûri elnöke, Farkas
Oszkár (nyugdíjas pedagógus
– Nyíregyháza) értékelte a
résztvevõk teljesítményét,
majd átadta a díjakat, melyek
értékes könyvek, könyvutal-
ványok és folyóirat-elõfizeté-
sek (I. és II. kat. Kincskeresõ,
III: és IV. kat. Lungo Drom)
voltak. A felkészítõ tanároknak
a zsûri harmadik tagja, Réz-
mûves Mihályné (nyugdíjas
óvónõ – Hodász) köszönte
meg a munkáját, s egy-egy
kötetet adott át nekik, melyek
Farkas Oszkár verseit foglalják
csokorba.  Azonban senki nem
távozott üres kézzel, mert min-
denkinek, aki helyezést nem is
ért el, megköszöntük a mun-
káját egy-egy könyvvel. Bí-
zunk benne, hogy a következõ
versenyre való felkészüléshez
is találnak benne megfelelõ
verset, prózát. Abban is re-
ménykedünk, hogy lesz foly-
tatás, s nem kell hozzá újabb
három évet várni! 

Gratulálunk valamennyi
résztvevõnek és felkészítõ ta-
nárnak!

Köszönetet mondunk mind a
tizenegy település (Bakta-
lórántháza, Nyírtelek, Pátroha,
Tiszadada, Nagycserkesz,
Mándok, Vásárosnamény, Tu-
zsér, Tornyospálca, Nyírvas-
vári, Hodász) könyvtárosainak
a szervezõmunkáért, s a tele-
pülések, ill. kisebbségi önkor-
mányzataiknak, akik a helyi
vetélkedõk lebonyolításában és
az utaztatásban nagy segít-
ségünkre voltak. 

Dr. Vraukóné
Lukács Ilona

könyvtáros
Nyíregyháza
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épzeld el, hogy ember vagy. Gon-
dolkodni, érezni tudó, igazságos
ember. 

Képzeld el, hogy a magyarság gyen-
gesége és pusztulása, a mi gyengeségünk,
a cigányok pusztulása is...

Képzeld el, hogy a magyarság meg-
becsülése, önbecsülésünk tükre, irántuk
érzett felelõsségünk egy tõrõl fakad a
magunk sorsa iránt érzett felelõséggel... 

Képzeld el, hogy a határainkon túl
élõ magyarság és a magukat magyarnak
valló cigányság önmagára találása az
egész nemzetet vezetheti vissza önma-
gához, a nemzettõl való elszakadásuk,
megtagadásuk pedig önmagunk feladásá-
val azonos! 

Képzeld el, hogy nem mindegy, hogy
egy nemzet a szabadságát veszti el, amit
még visszaszerezhet, vagy pedig iden-
titását, ami visszaszerezhetetlen! 

Képzeld el, hogy a mindennapos
egzisztenciális válság ma valóban min-
denkit sújt, az etnikai megsemmisülés ve-
szélye azonban csak a kisebbségeket fe-
nyegeti... 

Képzeld el, hogy az összefüggéseket
felismerni csak a tapasztalatok és elõ-
tanulmányok alapján lehet, nem pedig pa-
rancsszóra bólogatva... 

Képzeld el, hogy nem románként
emlegeted a bukovinai székelyeket, a
moldovai, gyimesi, barcasági, dévai csán-
gókat, se a nagyváradi, csíksomlyói cigá-
nyokat! Képzeld el, õk mind magyarok!
A bukovinai magyarok az 1764-es Siculi-
cidium bújdosóinak utódai, a moldvai

csángókról pedig illene tudni mindenki-
nek, hogy Róbert esztergomi érsek, mint
pápai legátus 1227-ben keresztelte meg a
mai Moldva területén élõ kunokat, Milcov
városa környékén... 

Képzeld el, hogy tökéletesen ismered
a magyar történelmet és senki, de senki
nem vezethet félre politikai érdekei miatt! 

Képzeld el, hogy nem természetes az,
hogy kisebbségellenes közegben kell
megtalálnod léted alternatíváit, miközben
több cigányvezetõ egyezséget köt a te
bõrödre, a te jövõdre, a te megkérdezésed
nélkül olyan politikai erõkkel, akiktõl te
éhen veszhetsz! De a szavazatodra azért
számítanak négy évente, vagy ha inogni
látszik hatalmuk... 

Képzeld el, hogy a mesterségesen
szított ellentmondások is növelik a töme-
gek passzivitását. Gondolkodj! Tudj! És
vállj ki a passzív tömegbõl: mondd ki a
saját igazságaidat! 

Képzeld el, mit éreznél most, ha arról
szavaztak volna nemmel december ötö-
dikén Magyarországon, hogy te, itt ci-
gány maradhatsz-e?! 

Képzeld el, élt egyszer egy igen okos
ember, épp úgy kisebbségi létben, mint te,
aki azt írta 1929-ben, hogy ,,a demokrácia
önmagában nem csodaszer a nemzetiségi
panaszokra. Ne arra számítsunk, hogy a
demokrácia teremt jogokat, hanem arra,
hogy a jogok teremtenek demokráciát!”
Ezt az igen világosan gondolkodó erdélyi
embert Kós Károlynak hívták. 

Képzeld el, hogy igennel is szavaz-
hattál volna...

JEGYZET

Szécsi Magda

Képzeld el!
K
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TÍZ MAGYARBÓL HÁROM
NYOMOROG

 Az idei minimálbér-emel-
kedés már az év eleje áremelés
mértékével sem áll arányban. A
Létminimum Alatt Élõk Társa-
ságának közleménye szerint
félõ, hogy emiatt tovább romlik
a legszegényebbek helyzete. A
társaság elnöke, Molnár Gé-
záné úgy véli, a családi pótlék
és a gyermekeknek járó juttatá-
sok összege sem emelkedik
megfelelõ mértékben. A nyug-
díjminimum megszûnése to-
vábbi félmillió embert érint
hátrányosan. A társaságnál az
óév utolsó két hónapjában min-
den eddiginél nagyobb igény
mutatkozott az élelem, ruha és
bútorsegélyekre. 

NÕTT A
MUNKANÉLKÜLISÉG
MAGYARORSZÁGON

 Tavaly a szeptember-no-
vemberi idõszakban a foglal-
koztatottak száma 3 millió
915 ezer fõ, a munkanél-

küliek száma 262 ezer, a
munkanélküliségi ráta 6,3
százalék volt – olvasható a
Központi Statisztikai Hivatal
tanulmányában. Egy évvel
korábban szeptember–no-
vemberben a munkanélküli-
ségi ráta 5,5 százalék volt.

GÁSPÁR LACI
ÚJABB KLIPPET FORGAT

A 2004-es Megasztár leg-
jobb férfihangját elhalmozzák
munkával. Karácsonykor és
szilveszterkor is több fellépése
volt, most pedig új videoklip
forgatására készül. A Sosem
vagy egyedül címû dalból is
készül felvétel. A filmet Buda-
pest utcáin forgatják.

ELKÉSZÜLT A
SORSTALANSÁG

Elkészült a Sorstalanság
címû film. Az irodalmi Nobel-

díjas Kertész Imre azonos címû
regénye alapján készült alkotás
a bemutatóra vár. A közönség
elõször a február elsején kezdõ-
dõ 36. Magyar Filmszemlén
láthatja elõször, majd február
10-én kerül a mozikba. A film
zenéje, amelyet az Oscar-díjra
jelölt olasz Ennio Morricone
komponált, az EMI gondo-
zásában január 13-án került a
boltokba. Koltai Lajos, a film
rendezõje ,,vizuális utazásnak"
nevezte az alkotást, amely úgy
fejti meg a holokauszt ,,rejtel-
meit", hogy követi egy lélek út-
ját.

EMBERI JOGOK NAPJA

 1948. december 10-én az
ENSZ közgyûlésén elfogadták
az emberi jogokról szóló
egyetemes nyilatkozatot.
Ennek emlékére az ENSZ
1950. december 4-i köz-
gyûlése december 10-ét az
Emberi Jogok Napjává nyil-
vánította.

AZ UNIÓS TESTÜLET
ELLENÕRIZNÉ A
CIGÁNYELLENESSÉGET

Az újonnan létrehozott
Alapvetõ Jogok Irodájának arra
van szüksége, hogy érvényes
mandátummal ellenõrizhesse a
cigányellenességet, az Európai
Bizottságnak pedig sürgõs lé-
péseket kellene tenni az Európa
– szerte a romákat sújtó diszkri-
mináció ellen – hangzott el az
,,Egység a sokszínûségben”
címmel Brüsszelben megren-
dezett konferencián, melyre a
Demokraták és Liberálisok
Szövetsége Európában szerve-
zésében az Európai Parlament-
ben került sor.

KISEBBSÉGEK NAPJA

A Kisebbségek Napja
alkalmából Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök Mádl Fe-
renc köztársasági elnök, Szili
Katalin házelnök, minisz-
terek, továbbá pártok, a ha-
táron túli magyarok képvi-
selõi és kisebbségi vezetõk
jelenlétében nyújtotta át a
2004. évi Kisebbségi Díjat a
Parlament Vadásztermében.
Díjat kapott Debre Istvánné,
pedagógus; Rostás-Farkas
György író, költõ, újságíró;
Várnai Márton, OCÖ
képviselõ; Rácz Katalin –
Gizella nõvér; Wurst Erzsébet
oktatási és kulturális felelõs;
Kricskovics Antal táncmû-
vész, koreográfus; dr. Krupa
András, etnográfus, folk-
lórista; dr. Manherz Károly, az
ELTE Bölcsészettudományi
Kar dékánja; valamint az
Erdély Múzeum Egyesület.

JÓTÉKONYSÁGI
EST NAGYKANIZSÁN
A DÉLKELET-ÁZSIAI
SZÖKÕÁR KÁROSULTJAI
JAVÁRA

Mûsoros jótékonysági estet
tartottak a délkelet-ázsiai szö-
kõár károsultjai javára hétfõn
Nagykanizsán, a helyi cigány
kisebbségi önkormányzat, a vá-
rosi vöröskereszt és az önkor-
mányzat szervezésében. A 650
fõs hallgatóság, köztük magas

SZÖKÕÁR ÁZSIÁBAN

Negyven éve nem mért, 8,9-es erõsségû földrengés ezer kilométeren repesztette meg a
tenger fenekét december 26-án, helyi idõ szerint reggel hét órakor, mintegy háromszáz
kilométerre Szumátra északi partjaitól, az Indiai-óceánban. A rengés nyomán fellépõ
szökõár Srí Lankától Indonéziáig végigpusztította a partvidéket és a szigetvilágot. A föld-
rengés és az azt követõ szökõár 200 ezer ember halálát okozta és több millióan váltak
otthontalanná.
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rangú vendégek részvételével
lezajlott est bevétele 856 ezer
forint volt, amit a vöröskereszt-
nek utalnak át.

HORVÁTH GYULA LETT A
VONÓPÁRBAJ GYÕZTESE

December 14-én este tartot-
ták a budapesti Kongresszusi
Központban a Nemzetközi Vo-
nópárbaj döntõjét. A legjobb
kilenc prímás közül a zsûri egy-
hangú döntéssel Horváth Gyu-
lát ítélte a legjobbnak, a má-
sodik helyezett Rácz Lajos, a
harmadik Johan János lett. Az
egyetlen nõként döntõbe jutott
Yukako Furudate japán hege-
dûmûvésznõ számos különdíjat
kapott.

EMBERJOGI PANASZ
OLASZORSZÁG ELLEN

Az Emberi Jogok Európai
Bizottságánál a budapesti
székhelyû Európai Roma Jo-
gok Központja (ERRC) kol-
lektív panasszal élt Olaszor-
szág ellen, azt állítva, az ve-
zérelveiben és gyakorlatában
faji alapon elkülöníti a ro-
mákat a lakhatás területén. A
bizottság az év elején foglal

állást abban a kérdésben,
hogy az olasz állam romákat
érintõ lakáspolitikája telje-
síti-e az Olaszország által az
Európai Szociális Chartában
vállaltakat. Az ERRC szerint
a romákat érintõ lakhatási
megállapodások Olaszor-
szágban azt a célt szolgálják,
hogy elkülönítsék a cigánysá-
got. Számos olaszországi ro-
ma telepen olyan szélsõsége-
sen elégtelen lakhatási körül-
mények uralkodnak, melyek
fenyegetik az ott élõk egész-
ségét és életét, ezen kívül az
olasz hatóságok rendszeresen
teszik ki a romákat erõszakos
kilakoltatási akcióknak.

ELKÜLÖNÍTETT HORVÁT
ROMA GYEREKEK

Az Európai Roma Jogok
Központja (ERRC) és a Horvát
Helsinki Bizottság (CHC) be-
adványt nyújtott be Horvátor-
szág ellen az Európai Emberi
Jogok Bizottságának, roma
gyerekek iskolai szegregációja
ellen. A beadványt 15 olyan
horvát roma gyermeknek a
jogaiért küzdve nyújtotta be a
két szervezet, akiket arra kény-
szerítettek, hogy elkülönített
oktatásban vegyenek részt. A
gyermekek szülei jogorvoslatért

fordultak horvát bíróságokhoz
is, több mint két évvel és 8
hónappal a kérelem után két
bíróság is elutasította ügyüket,
a horvát alkotmánybíróság pe-
dig még nem foglalt állást.

CSALOG ZSOLT DÍJAK
ÁTADÁSA

Három polgárjogi aktivistá-
nak és egy emberi jogi mû-
sorokat készítõ alkotóközös-
ségnek adományoztak idén
Csalog Zsolt-díjat. Az elisme-
rést január 17-én, a budapesti
Holokauszt Emlékközpontban
nyújtották át. Csalog Zsolt-díjat
kapott a Kisebbségi és Emberi
Jogi Alapítvány, kisebbségi
emberi jogi mûsorokat készítõ
alkotóközössége, amely 2001
vége óta készíti az Info Rádió
emberi jogi magazinját, 2002
márciusától a Klubrádióban a
Szószóló címû mûsort szer-
keszti és 2002 októbere óta
televíziós magazint is készít
Provokátor címmel. Szintén
díjat kapott Mohai Éva nyugdí-
jas pedagógus, Elnour Abd
Alla Szilveszter, a Kék Felhô
Óv-Lak Krízis Otthon létre-
hozója és vezetõje, valamint
Lázár István római katolikus
plébános.

ROMA TÉVÉHÁLÓZAT
TERVE

Önálló, összeurópai roma
televíziós hálózat létrehozását
javasolta Lévai Katalin az
Európai Bizottságnak. A ma-
gyar európai parlamenti
képviselõ  elmondta: a foko-
zatos bõvítésekkel az uniós
lakosságán belül többmilliós
etnikum, egy nem hivatalos
ország alakult ki. A terv kap-
csán Margot Wallström kom-
munikációügyi biztos egyet-
értett abban, hogy a roma
lakosság bemutatása, kul-
turális hagyományaik ápolá-
sa és beilleszkedésük elõse-
gítése a kialakítandó tévé-
hálózat elsõrendû feladata le-
het. A svéd politikus felaján-
lotta segítségét a szükséges
források felkutatásában. Lé-
vai Katalin és a biztos talál-
kozóján arról cseréltek véle-
ményt, mit lehet és kell tenni
azért, hogy az európai intéz-
mények közelebb kerüljenek
az állampolgárokhoz.

Az Új Néplap, 
a Romaweb,

és az RSK 
cikkei alapján 

összeállította Paksi Éva

Saját költeménnyel is neveztek a megyei
cigány vers- és prózamondó versenyre,
mely 2005. január 17-én, Nyíregyházán,
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlott.
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Tiszafüreden éltek. Apja,
Farkas József híres cigány-
zenész volt, édesanyja pedig
magyar asszony. Jó életük volt,
apja a füredi szállodában
muzsikált, ,,az urak” is sze-
rették, tisztelték. Mégis elvitték
õket.

– Egy reggel jöttek értünk.
Minden házról volt papír,
amin nyilvántartották, ki lakik
ott. A miénknél az volt ráírva:
Farkas József és családja,
cigány – idézi fel az 1944 ele-
jén történteket Dósa Gyuláné. 

Burgenlandba vitték egy
hatalmas gazdaságba. 

– Ahogy vissza tudok
emlékezni, sokfélék voltunk a
gazdaságban. Voltak ott len-
gyelek, zsidók, oroszok, mi,
magyar cigányok... minden-
féle nép. Nem lehet azt elfelej-
teni, mikor beküldtek a lovak

közé. Én kicsinek nagyon fél-
tem a lovaktól, még enni se
mertem adni nekik. Azóta
szeretem ôket, mert azok az
állatok olyan türelmesek, ked-
vesek voltak. Szinte meg-
érezték, hogy milyen bajban
van az ember. Reggelente jöt-
tek az urak kilovagolni. Volt
ott egy náci nô, akitôl nagyon
féltünk. Nádpálcával agyon-
vert egy zsidólányt. Csak
ütötte, ütötte. Bele volt bolon-
dulva a kegyetlenkedésbe. De
a többiek, a németek is meg a
magyarok is rendesek voltak –
mesél megelevenítve a múltat,
ahogy a szívében él. 

Majd hatvan évvel késõbb
Dósa Gyuláné is egyike volt
azoknak, akik a vidéket járó
holokausztnepperektõl tudták
meg, hogy az osztrák állam
jóvátételt fizet egykori szen-

vedéseikért. Az ausztriai Meg-
békélés Alapítvány kárpótlást
folyósít minden kényszer-
munkára hurcolt túlélõnek és
leszármazottaiknak, így a cigá-
nyoknak is. A hetven éven
felüli túlélõk csaknem kétmil-
lió forintot kaphattak. 

Bár a holokauszt története
régóta tananyag az iskolai tör-
ténelemórákon, a cigányok
szenvedései alig egy évtizede
kerültek be a szélesebb köztu-
datba. A jóvátétel, a túlélõk és a
leszármazottak kárpótlása Ma-
gyarországon ellentmondásos,
botrányokkal kísért folyamattá
vált, a különféle nemzetközi
akciók, kezdeményezések ku-
sza és átláthatatlan szövevényt
alkotnak, olyannyira, hogy a
parlamentben vizsgáló bizott-
ságot állítottak fel a roma kár-
pótlási ügyek tisztázására.

Mert a hír, hogy igényelhetõ
a jóvátétel, finoman szólva is
nehezen jutott el a cigány kö-
zösség tagjaihoz. Így aztán tág
terük nyílt a szélhámosoknak.
Az osztrák kárpótlási pénzzel
seftelõk 50–100 ezer forint
ígéretével vásárolták fel az idõs
romák adatait. Tizenegy me-
gyében kezdõdött nyomozás,
cigány önkormányzati vezetõk
is gyanúba keveredtek, az
eddig kifizetett nyolcmilliárd
forintból szerény becslések
szerint is több százmillió forint
kerülhetett illetéktelen kezek-
be. 

Dósa Gyuláné egy olyan
neppertõl értesült a lehetõség-
rõl, akit azóta elõzetes le-
tartóztatásba helyezett a rend-
õrség. Nagy nehézségek árán
végül mégis sikerült érvényesí-
tenie kérvényét a kárpótlás

HOLOKAUSZT

A deportálást túlélte, de hová lett az akkori jóság?

Amire nincs kárpótlás
Dósa Gyuláné Farkas Julianna hétéves volt 1944-ben, amikor Burgenlandba hur-

colták csak azért, mert cigány. Szenvedéseiért még nem kapta meg az õt megilletõ
jóvátételt, de nem a pénz miatt aggódik. Inkább azért, mert szerinte elveszett valami
a világból, ami még az üldöztetés keserves idején is megvolt: az emberség.
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hivatalos magyar lebonyolító-
ja, a Magyarországi Zsidó
Örökség Közalapítvány irodá-
jában, így remény van rá, hogy
egyszer hozzájuthat a kár-
pótlási összeghez. Igaz, nem
annyira a pénz miatt aggódik,
bár meglenne a helye. Szerinte
a legnagyobb baj az, hogy
elveszett valami, ami még az
üldöztetésük cudar világában is
megvolt. 

– Megváltozott a magyar, és
megváltozott a cigány is –
mondja. 

Farkas Julianna a burgenlan-
di gazdaságban a tápiószecsõi
cigányokkal került össze, õk
vették pártfogásukba. 

– Nekik köszönhetem az
életemet. Mondták: csinálj
meg mindent, amit parancsol-
nak, dolgozzál, mert különben
feltesznek a vonatra, és elvisz-
nek Auschwitzba... Én tizen-
négy éves koromig, bizony,
éjszakánként bepisiltem. A
félelem teszi ezt, azt mondják –
emlékezik. 

Középsõ bátyja és öccse még
azelõtt megszökött, hogy értük
jöttek volna. A környék er-
deiben, tanyavilágán húzták
meg magukat. Csak apja, anyja
maradt otthon és legidõsebb
testvére, Gyula. Õt Mezõkö-
vesdre vitték, onnan szökött
meg. Apját Németországba
hurcolták, a hétéves Juliannát
elszakították anyjától. 

– Apám rengeteget szen-
vedett, éhezett, fázott. Lôszer-
gyárban dolgoztatták ôket.
Aztán mikor el akarták vinni

ôket máshová, tán Auschwitz-
ba, megszökött a vonatról. Ki-
feszegették a padlódeszkát, és
a sínek közé ugrottak.

Az apa ezután Svájcba me-
nekült, de nem volt maradása,
vágyott a családja után. Mikor
felerõsödött a honvágya, elin-
dult haza. De akkor már új
vendégek is érkeztek Tisza-
füredre. 

– Amikor bejöttek az oro-
szok egy szál hegedûvel ment
eléjük a határba. Játszotta ne-
kik a Katyusát, annyira örült,

hogy megjöttek, s hogy újra
együtt lehet a család. Mert ak-
korra már hazakerültünk,
csak anyámról nem tudtunk
még semmit. Ôt szakácsnônek
vitték el valahova. 

Apját korábban a tiszafüredi
polgármester mentette, „mikor
az egyik SS-tiszt megharagu-
dott rá”. Agyon akarták lõni. S
mit tesz a sors? Mikor bejöttek
az oroszok, lefogták a pol-
gármestert, aki egy ideje az
erdõben bujkált. Farkas József
ott volt az oroszokkal a Kövér-

kastélyban, muzsikálni hívták.
A kezébe adta a hegedût, és
mondta: „Õ is muzsikus, jó ba-
rátom.” A polgármesternek
meg odasúgta: „Játssz, ahogy
tudsz, mindegy...” Így mene-
kült meg a polgármester. 

– Rendesek voltak az urak
is, nem igaz, hogy rosszak let-
tek volna. Vérbeli magyarok
voltak. Volt hogy duhajkodtak,
de sohasem bántottak senkit,
nem viselkedtek embertelenül
– Dósa Gyuláné így emlékezik.
Tán azért, mert az idõ
megszépíti a múltat, tán azért,
mert a jelen mindig keserûbb.
Annyi bizonyos, hogy ami
most van, azzal nincs meg-
békélve.

– A deportálást túl éltük. De
sokat segítettek ebben a ma-
gyarok. Jó emberek voltak. S
most? Borzasztó ami van. Ho-
vá lett az akkori jóság? Ak-
koriban – ahogy emlékszem –
nem volt olyan, hogy valaki
éhezik egy faluban. Elment a
koldus, a szegény, kitakarította
a módosabbnál a disznóólat és
a gazda telerakta a kosarát en-
nivalóval. Két-három napig
elég volt a családjának. S ha
elfogyott, jött dolgozni újra.
Szerették a magyarok a cigá-
nyokat. Segítették ôket, nem
bántották. Ha megtudták,

Az Auschwitz Album képeibõl kiállítás nyílt az emlékközpontban

Az auswitczi tábor kerítésének részlete. A szögesdrótban áram futott
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hogy éhezik egy család, föltet-
tek egy zsák búzát vagy krump-
lit a kocsira, elvitte a gazdag
ember, és azt mondta:  „Itt van,
süssed a gyerekeknek a cso-
bányt, süssed a bodagot!” Ha
disznóvágás volt valahol, ak-
kor is kapott a szegény, ha el-
ment segíteni. Olyan nem volt,
hogy egy falu ne tudta volna
eltartani a szegényeit. A cigány
muzsikált nekik, megfizették
érte. Egyenrangúnak vették az
én apámat is, megbecsült em-
ber volt, engem sem bántottak
soha, nem éreztették velem,
hogy alábbvaló lennék. Más
világ volt a háború elôtt is, és
jó volt utána is. Mert a cigány
akkor már tudta taníttatni a
gyerekét. Nem azt mondom,
hogy nem volt egy-két rosszin-
dulatú ember akkor is a falu-
ban, de csak egy-kettô. A többi
meg lehurrogta. Most meg ez a
gyûlölet... Ezen csodálkozom a
legjobban, hogyan lett ilyen a
világ. Ez fáj a legjobban. 

Miután végre összekerült a
család, és vége lett a háború-
nak, Dósa Gyuláné szerint
„aranyéletük” volt. Apja szer-
zett hozzá való anyagot, és
nadrágokat varrt, amelyeket
aztán a késõbb hazatért édes-
anya adott el a tanyákon és
hozta haza érte az ennivalót.
Csodájára jártak az emberek,
hogy „ez a Farkas Józsi min-
denhez ért”, aztán, miután ren-
dezõdött a világ, újra muzsikált
a szállodában. Jól éltek. Dósa
Gyuláné is taníttatni tudta
mindhárom leányát: a legidõ-
sebbnek fõiskolai végzettsége
van, a középsõ üzletvezetõ, a

legkisebb szakácsnõ. A fia biz-
tonsági õr, most kezdi a
számítógép-tanfolyamot. Úgy
mondja, „jutottak valamire”.
Ahogyan a testvérei is. A leg-
idõsebb bátyja nagybõgõs, a
középsõ dzsesszbõgõs, a leg-
kisebb pedig cimbalmos. A
Farkas család híres zenészfa-
mília volt, de a cigány zenének
már nincs megbecsültsége,
úgyhogy õk sem abból élnek,
„csak értenek a hangszerhez”.
A legidõsebb bátyja a kezde-
tektõl a budapesti csõszerel-
vény gyárban dolgozott, onnan
ment nyugdíjba. A középsõ
bíró lett Szegeden. 

– Anyám azt mondta neki:
„Na fiam, meglett a diplomád.

De ha csak egyetlen embernek
is úgy intézed a sorsát, hogy
felakasszák, ide a lábadat
soha többé be nem teheted.”
Szegeden 56-ig ô volt a ta-
nácselnök-helyettes. A for-
radalom alatt nem bántották,
de a tanácselnököt – aki gye-
rekkori barátja volt – agyon-
ütötték. Mert olyan rossz volt.
A testvérem hiába mondta ne-
ki, hogy nem szabad az em-
berekkel úgy bánni, nem hall-
gatott rá. Õt a mai napig úgy
szeretik, hogy ha végig megy a
piacon, ha akarja, ha nem, te-
lerakják a kosarát a kiskeres-
kedôk. Mert akinek tudott,
segített. 

Ez az a segítség, amelyet
Dósa Gyuláné igencsak hiá-
nyol maga körül a mai világ-
ban. 

– A magyar ember olyan
volt régen, hogy ha az éhezô
bekopogtatott az ajtaján, nem
engedte el anélkül, hogy
legalább egy karéj kenyeret ne
adott volna neki. Hol, mikor
veszett ki a szeretete? Hová
tûnt az együttérzés? Az én
anyám annak idején rôfös
volt, jól keresett, de nem ma-
radt a pénzbôl semmi. Mert
bárki kért tôle, és rászorult a
segítségre, adott neki. Már
régen volt villany nálunk, de
anyám még mindig vett pet-
róleumot a boltban. Kérdezték
is, hogy ugyan minek. Anyám

meg csak legyintett: hogy tud-
jak adni, ha arra van szüksége
valakinek. 

Dósa Gyuláné szerint ma
már nehezen találni „jó em-
bereket”. A hivatalban nem
segítõkészek, ide-oda küldöz-
getik, és „disznóság”, amit a
kárpótlási pénzzel csináltak.

– Hogy lehet ellopni azok
pénzét, akik annyit szenved-
tek? – kérdezi hitetlenkedve.

Dósáné Farkas Juliannának
csak nyolc osztálya van. Bár
kitûnõ volt a bizonyítványa,
nem tanulhatott tovább. Mint
meséli, a régi szokás szerint a
roma lányok egyetlen hivatása
a családanyaság volt. Úgy is
adták õket férjhez. De a háború
utáni években megváltozott a
világ, a nõknek is el kellett
menniük dolgozni. 

– Én a szlovák iskolában
voltam takarítónô, onnan is
mentem nyugdíjba. Elmond-
hatom, én neveltem fel az
össze unokámat. Mondom is
nekik, mikor kijön belôlük a
rossz: „Ne legyetek olyanok,
mint a magyarok! Ne irigy-
kedjetek!” De a romák is
megváltoztak. Én úgy mon-
dom, átváltoztak. Igaz, azért a
többségükbôl még nem veszett
ki a segítôkészség. A romák-
nak aranyszívük van, ahogy
az volt a magyaroknak is. 

Szarka Ágota

A pharrajimos emlékezete A Holokauszt Emlékközpont adatai szerint a ma-

gyarországi romák államszintû üldözése 1916-ban kezdõdött, amikor rendeletet hoztak a
„kóborló” cigányok nyilvántartásba vételére, testi megjelölésükre, a renitensek munka-
táborba irányítására. Egy jó évtized múltán, 1928-ban rendelet született országos
cigányrazziák tartásáról, ezeket 1929-tõl évente legalább kétszer meg is szervezték. Újabb
tíz évvel késõbb, 1938-ban rendeletet hoztak a romák mint csoport megbízhatatlanná nyil-
vánításáról – olvasható az emlékközpont honlapján. 

A továbbiakban az olvasható, hogy 1941-ben a magyar hatóságok a német hadmûveleti
területekre hajtottak több mint ezer kárpátaljai romát, ahol többségüket kivégezték az
Einsatzgruppék. 1943-tól folyamatosan hurcoltak romákat kényszermunkára, több
megyében mezõgazdasági kényszermunkatáborokat, 1944-ben pedig országszerte cigány
gyûjtõgettókat hoztak létre. 1944 júliusától nagy számban kerültek a romák különbözõ
német megsemmisítõ táborokba a „megbízhatatlanok” internáló táboraiból, augusztustól
pedig cigány munkaszolgálatos századokat állítottak fel. 1944. november 2-án kezdõdött el
országszerte a roma családok szervezett németországi táborokba történõ internálása. Az
elsõ állomás általában a komáromi Csillagerõd, a következõ Auschwitz, Dachau,
Ravensbrück, Buchenwald és egyéb hírhedt táborok. 1945 februárjában a nyilas belügy-
minisztérium elrendelte a cigánycsaládok összeszedését és internálását. A fajüldözés
közvetlenül érintette a magyarországi roma közösségek mintegy harmadát. A meggyilkolt
magyar romák számát több ezerre becsülik, Európában pedig csaknem félmillióra tehetõ az
áldozatok száma. Augusztus 2-án emlékeznek a pharrajimos, a roma holokauszt
áldozataira, mert 1944-ben ezen a napon számolták fel az egykor húszezer fõnél is népe-
sebb auschwitz–birkenaui cigánytábort. 1945 tavaszán a foglyok nagy részét kivégezték,
mielõtt a tábor felszabadult.

A tábor fõkapuja
,,A munka szabaddá tesz.”
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New York, New York

A 2005. év a hazai cigányság
szempontjából fantasztikus-
nak tûnõ eseménnyel vette
kezdetét. Január 1-jén
elfoglalta New York-i állo-
máshelyét, az ottani Magyar
Kulturális Központ igazgatói
posztját, Orsós László Jakab.
Diplomáciai és mûvelõdés-
történeti fordulat ez, hiszen
elõször fordul elõ, hogy Ma-
gyarország hivatalos arculatá-
nak képviseletét egy cigány
emberre bízzák. Sokszor és
sokat hangoztattuk: cigány
mûvészeink – elsõsorban ci-
gány zenekaraink – külhonban
a magyar kultúra nagykövetei.
Mostantól azonban már nem-
csak jelképes és nem hivatalos
értelemben beszélhetünk er-
rõl, bár maga a kinevezés nem
nélkülözi a jelképi erõt. Nem
egy Isten háta mögötti pöttöm
ország, hanem egyenesen a
legnagyobb szuperhatalom
egyik legfontosabb mûvészet-
és politikaformáló világváro-
sában adódik lehetõség a bizo-
nyításra. A pályázaton kivá-
lasztott személyiség mellett –

a benyújtott elképzeléseken
túl – közel húsz esztendõs sza-
kadatlan tevékenység szólt
érvként, amelyet a magyar iro-
dalom, a magyar mûvelõdés
szolgálatába állított, miközben
vállalta és képviselte cigány-
ságát is.

Jeles tollforgató családból
származik. Édesapja a fafara-
góként és nagyszerû – több
kötetes – elbeszélõként is köz-
ismert, Orsós Jakab volt. „Az
átlag cigány családokhoz ké-
pest nagyon jó háttérrel indul-
tam. Anyámnak és apámnak is
köszönhetõen. Anyám hihetet-
len céltudatosságának és hi-
hetetlen munkabírásának. Apá-
ra ugyan ez állt. Kettejüknek
köszönhetõ, hogy egyáltalán
nem volt különleges az, ami
velem történt. Számomra az
volt a legtermészetesebb, hogy
az általános iskola után, a
nagyon közel levõ Zalaeger-
szeg egyik gimnáziumába ke-
rültem. Természetesnek tûnt,
hogy leérettségiztem, utána
pedig elsõre felvettek Sze-
gedre, a bölcsészkarra, ma-

gyar-történelem szakra” – nyi-
latkozta évekkel ezelõtt egy
interjúban. 

A csongrádi megyeszék-
helyrõl egy év után Budapestre
költözött és az ELTE böl-
csészkarán a magyar és törté-
nelem szak mellé, az esztétikát
is felvette. Diplomája meg-
szerzése után a Színmûvészeti
Fõiskolán lett tanár, késõbb
adjunktus. Irodalmat, drama-
turgiát és forgatókönyvírást
tanított a hallgatóknak. Az
ilyen esetekre szokás mondani,
hogy nem esett messze az alma
a fájától, hiszen rövidesen szá-
mos folyóiratban, újságban
lehetett találkozni az írásaival.
A Népszabadságban, a Szín-
házban, valamint a Regio, a
2000, a Magyar Lettre Interna-
tionale hasábjain, s több más
irodalmi periodikában is rend-
szeresen jelentek meg iroda-
lom-, film-, tévé- és színikri-
tikái. A Népszabadságban hol a
saját nevén, hol – hamar
leleplezõdött álnevén – Krausz
Barnabásként jegyezte az
idõnként fölöttébb vitriolos

mûbírálatait. 1989-tõl 1999-ig,
a lap megszûnéséig, a Nappali
Ház címû mûvészeti és irodal-
mi (képzõmûvészettel és
filozófiával is foglalkozó) fo-
lyóirat szerkesztõje volt.
1991-ben Agnés Boissy-val
együtt szerkesztette a „Écri-
vains hongrois du XXe siécle”
címû könyvet, amely a ma-
gyar irodalom franciaországi
népszerûsítésére vállalkozott.
A következõ kötetet Molnár
Gál Péterrel közösen írták, s
„Hogyan csináljunk rossz
színházat?” címmel 1994-ben
jelent meg. Kyra de Con-
ninck-kel 1997-ben az angol
és a magyar irodalom legif-
jabb nemzedéke kölcsönös
megismertetését tekintették
céljuknak, amikor (Charles,
walesi herceg, brit trónörökös
és Göncz Árpád ajánlásával)
„Törékeny kontinens” címû
válogatásukat összeállították
és közreadták. Mint látjuk, az
ifjú direktor eddig is több szál-
lal kötõdött a világkultúrához.
New York sem ismeretlen már
a számára, mivel korábban

ÉVFORDULÓK - ESEMÉNYEK
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egy fél tanévet idõzött az
ottani egyetem, a New York
University filmiskolájában.

Sohasem akart a – saját
szavaival szólva – „díszcigá-
nyok” sorába kerülni, ugyan-
akkor fontosnak tartotta kötõ-
dését a gyökerekhez. Az édes-
apjáról szóló – a nõvérei és a
maga cigányságképét is meg-
valló – szeretet-teli, lírai portré-
filmet készített, mint közre-
mûködõ. A Technika az Em-
berért, az Autonómia és a
Soros Alapítványok kuratóriu-
mi tagjaként, mint a roma pro-
jektek egyik gondozója, a ci-
gányság esélyjavításán mun-
kálkodott. 2002-tõl a minisz-
terelnök vezette Roma Tanács
tagja volt. 

Neve után arcát is adta. A
Publikum és a Mélyvíz címû
tévéprogramok mûsorvezetõ-
jeként sokan csodálkoztak rá:
„Jé, tényleg cigány!” Arra
ugyanis, hogy az Orsósként
és Krauszként is ismert éles
elméjû publicista nevének
innensõ eleme valódi, csak
tájékozottabb olvasói gon-
doltak. A mozikban éppen
nagy sikerrel játszott – már-

már kultuszfilmként emle-
getett – „Nyócker” címû rajz-
filmnek nemcsak a forga-
tókönyve származik tõle,
hanem az egyik kulcsszerep-
lõ is az õ arcvonásait viseli.
Akik beültek a moziba és
megnézték, tanúsíthatják: bár
magas polcra helyezte az
élet, alapos ismeretekkel ren-
delkezik a cigány társadalom
boldogtalanabb felének min-
dennapi életérõl, kilátásta-
lanságáról is.

Voltak eddig, s vannak is –
igaz sajnálatosan kicsiny szám-
ban – cigány származású kor-
mányhivatalnokok. Õk azon-
ban mindannyian romákkal –
romákkal is – kapcsolatos
feladatokkal kellett, illetve kell,
hogy birkózzanak. Orsós Lász-
ló Jakabra most olyan feladat
jutott, ami az egész nemzet, az
egész ország képviseletét jelen-
ti. Eddigi életútja a garancia rá,
hogy – amiként azt olyannyira
szeretnénk – elõretolt kulturális
helyõrségén honi cigány mû-
vészeink és alkotásaik is ott-
honra találnak. 

– Hegedûs Sándor –

INTERJÚ

Amíg nincs cigány közméltóság, jegelve vagyunk – mondja Csemer Géza

olgári családban,
muzsikushagyomá-
nyok közé szület-

tem. Ez a mondat önma-
gában jelent rejtvényt és
magyarázatot, ha hozzáte-
szem, hogy cigány vagyok.
Ötvenéves voltam, amikor
összeállt az életem képlete.

– Ön sokáig képviselte a
cigánysorból felsô értel-
miséggé kinövô ember-
típust.

– Sosem voltam, illetve
akartam ,,díszcigány” lenni.
Verekedtem a magam élet-
útját, elõbb bölcsész-
diplomát, majd rendezõi
szakot végeztem, 16 évig
voltam az Operaház segéd-
rendezõje. Remek mes-
tereim voltak, akik alám
nyúltak, neveltek, de amikor
azt az egy lépést kellett
volna megtenniük, ami vég-
képp célba juttat, meg-
rettentek. Nekem nem ada-

tott meg, hogy igazán
kinyíljon a pálya. Ha ez
megtörtént volna, ma, hat-
vanévesen operaházi ren-
dezõ lennék.

– Amit ehelyett összeho-
zott, több életre elég élet-
program.

– Akik a cigánykutatás-
ból éltek, azoknak nem
volt érdekük, hogy egy
hiteles és képzett kon-

kurenciát kreáljanak ma-
guknak. Megírt köny-
veimre nincs kiadó, hall-
gatás vesz körül. Ma csak
azok a könyvek piac-
képesek, amelyek botrány-
könyvek vagy amiket
agyonszponzorálnak. A
Csemer-munkákat nem tá-
mogatják a cigányság ér-
dekképviselõi sem.

– Elválasztó vagy egyesítô
szerep az öné?

,,Nem lettem jó magyarnak,
meg cigánynak se”

P
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– Megosztó. Gyömö-
szöljük a cigánykérdést
jobbról és balról, belülrõl,
kívülrõl, miközben kifolyik
az ujjunk közül a felis-
merések sora. Mária Te-
rézia 1440-ben telepítette,
tömörítette a muzsikus ci-
gányság polgári rétegét a
magyar társadalomba. Ne-
mes muzsikájuk a klasz-
szikus magyar zenébe ol-
vadt, de volt erejük kávéházi
magyar nótát, szalonzenét is
produkálni. Aztán követ-
kezett a cigányfolklór meg-
jelenése – helyesen. Majd
jött a lakodalmas cigány-
muzsika, ami az elértéktele-
nedés folyamatát indította
el. 

– Amit elmond, egyen-
ként kutatási témája le-
hetne a hiteles cigánymúlt
felderítésének. 

– Én nem ott kezdem
önmagam hitelesítését, hogy
át kellett törjem a putrik
falát ahhoz, hogy oxigénhez
jussak. Nekem polgári
õseim voltak, s ezzel a
cigány köztudat se tudott
mit kezdeni. Mária Terézia
elvette tõlünk a nyelvhasz-
nálat jogát. Most, a hatvanas
években feszült nekünk az
igény, hogy az a valódi
cigány, aki tud cigányul.
Hol díszcigány voltam, hol
gyanús, hogy nem is vagyok
az. Az elhallgatás rosszabb,
mint a kivégzés. Nekem.
Állítással, váddal lehet vitat-
kozni, csenddel nem.
Magyarnak se voltam elég
magyar, cigánynak se elég
cigány. A mûveim, az
alkotásaim voltak a kö-
veteim, a fegyvereim. Írtam
Lakatos Bélával egy rock-
operát Báthory Erzsébetrôl.
Világsiker lehetett volna,
senki nem hiszi el nekem,
hogy egyetlen taktusát nem
rögzítették. Rádiójátékaim
mind fiókba kerültek, ha

valami elhangzott, elsüly-
lyesztették. 

– Szeretet és bizalom
nélkül is teljes az életmûve. 

– Fenét. Én tudom, hogy
mi ragadt bennem. Bár gyû-
lölnének vagy rajonganá-

nak, de vegyenek tudomá-
sul, hogy vagyok. Az én
siránkozásom, hogy nincs
rádiójáték, tévéjáték, nem
romanyavalygás, hanem a
kulturális közállapotok drá-
mája. Olyan posványosodás
indult el, hogy beláthatatlan
a vége. 

– A mellôzés érzése azért
túlzó összegezések indu-
latához vezethet.

– Készült egy nagy fel-
mérés – az Ozirisz Kiadónál
jelent meg –, amely a ci-
gánysorból kikeveredett,
kimûvelt embereket sorjáz-
za. Ne keressen benne, nem
fértem bele.

– Józsefvárosi indulatok
munkálnak-e önben?

– Hajaj. A Napházból iro-
dalmi szalon, folklórcent-
rum, roma gondolkodó mû-
hely lehetne. Közepes presz-
szóként mûködik, vallási
összejövetelekre bérelhetõ.
Koalíció és ellenzék abban
talált közös érdeket, hogy
elmozdítsanak az élérõl. A
volt Thália Színház teljes
berendezését szereztem meg
hozzá, most pálinkát, whis-
kyt mérnek benne.

– Ez szimbolikus kép is
lehetne.

– Az is. Amíg a tévében
csak a roma-rock jeleníti
meg azt, amit ma kultúrának
kötelezõ minõsíteni, addig a
kép érvényes.

– Ki nem mondott, de
sejthetõ, néven nevezett em-
berekkel kell e nyilatkozat
után megvívnia. Vállalja?

– Természetesen. Szem-
ben álló táborok között
mozgok, nehéz terepen. A
,,cigány” máig minõsítõ
jelzõ. Amíg egyetlen közjo-
gi méltóságra nem alkal-
mas az országban egy
,,bõre kreol”-ember, addig
egymásra sunyítanak a
politikai erõk, s a cigányság
társadalmi gondjait tovább
jegelik. 

Hegyi Imre

Csemer Géza író, rendezõ. Szeged, 1944.
július 18. Tanulmányai: JATE BTK, 1968-1973.
A Szegedi Szabadtéri Játékokon statiszta,
majd segédrendezõ. 1967-1983-ig az Oper-
aház segédrendezõje. 1970-tõl az ORI és a
Magyar Média mûsorszerkesztõje. 1973-ban
Hej, cigányok címmel folklór-összeállítás
szerkesztõ-rendezõje. Cigányklubok szer-
vezõje, cigány szociográfiai kutatásokat
vezet. 1994-tõl 1997-ig a józsefvárosi Napház
igazgatója, 1994-tõl ugyanakkor a Cigány
Színházi Társulás alapítója és vezetõje.
Budapestért Díjat adományoztak számára
1996-ban. Fõbb rendezõi munkái Farkas:
Vidróczki, Kálmán Imre: Cirkuszhercegnõ,
Dunajevszkij: Szabad szél, Erkel: Bánk bán,
Csemer: Diegsztor, Shakespeare: Boito, Otel-
ló, Szigligeti-Dankó: Cigány és más alkotá-
sok. Fõbb alkotásai: Piros karaván (1974),
Egyszer egy cigánylány (1975), Dobostorta
(1996), A cigányprimadonna (2000), musi-
calek. Fõbb színpadi mûvei: Czinka Panna
(1994), rádiójátékok: Forintos doktor (1982),
Bihari (1982), 36. Rácz Laci (1987). Könyvei:
Habiszti (1994), Cigány ételeskönyv (1999),
Szögény Dankó Pista (2001). Csemer Géza
jelenleg Dankó Pista életét bemutató filmfor-
gatókönyvön dolgozik.

Fotó: 
LD archívum
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z elmúlt 14 év alatt
nem volt annyi kipat-
tant korrupciós és

spicli ügy, mint 2002–2004
között összesen (és még ami
jön!?), aminek a végét nem
tudja senki, szerintem még
azok sem, akiknek tudniuk
kellene. A levegõben, mint
mérges gázok lebegnek a
szavak: ilyen alakú, olyan
alakú, vádalkú. De végül
csak hallgatás van, elkenés
van, bûnösök sehol! Nem
csoda hát, hogy az igazsá-
got, ezt a gyenge idegrend-
szerû nõszemélyt, már
megint bedugták az elme-
osztályra, mint visszaesõ
beteges hazudozót, aki szán-
ja-bánja bûneit és aki lázas
álmaiban nem Kulcsárok-
kal, nem Tasnádikkal, nem
a Fenyô üggyel, nem a móri
bankrablással, nem az olaj-
szõkítõkkel, nem a mérge-
zett paprikával, nem csõdbe
vitt bankokkal, nem a lakás-
maffiával, nem a nõ, a gye-
rek és a szervkereskedõkkel,
nem a tengerparti villákkal,
nem a prostik helyzetével,
nem a családonbelüli erõ-
szakkal, nem a III/III-as
ügynökökkel és nem az
ügyészség meg a rendõrség
kemény bokszmeccseivel
viaskodik, és nem az egész-
ségügy totális beszaratásá-
val szórakozó politiku-
sokkal foglalkozik, hanem
Semmelweis Ignácról áb-
rándozik tehetetlenségében,
akirõl példát vehetnének a
felsoroltak, mert amit Sem-
melweis elrontott (de nem
tudatosan), azt õ maga ki is
,,javította”, meg is fejtette.
Nem sajnálta se az idejét, se
az energiáját, a problémába
fektetni. Rájött hogyan jut-
nak hullarészek a szülõnõk
érrendszerébe. Hát, persze!
Õ maga hurcolta át minden
reggel a bonctermébõl a
kezére tapadt láthatatlan

csírákat (baktériumokat) és
õ maga juttatta bele a vajúdó
nõk felsebzett méhébe a hul-
lamérget. De Semmelweis
Ignác nem kiáltott fel, hogy:
vádalkut! Helyette megol-
dotta a gyermekágyi láz
rejtélyét: hogy minden bom-
lott szervesanyag mérgezõ!
És itt nem ült le elégedetten,
mint egy hülye, hanem
megoldást is kínált: a klóros
kézmosást, ami megölte a
baktériumokat... Ma hol van
egy Semmelweis kaliberû
politikus, bankár, ügynök...
stb., aki képes lenne beis-
merni, hogy hibázott és ké-
pes lenne helyre hozni a
hibákat. A hölgy az elme-
osztályon szegény, álmo-
dozhat errõl két kezelés
között még egy ideig. Vagy
ki tudja meddig...

k k k

Élt egyszer valamikor
réges-régen, 600 évvel
ezelõtt egy költõ, aki az
emberi méltóság szószólója
volt. Úgy hívták: Machaut.
A bartóki Cantata Pro-
fanában visszhangzó mo-
tetták eredeti mintáit a zene-
történet elsõ klasszikusaként
õ alkotta. De nem a zenérõl
jutott ma az eszembe, ha-
nem öreg barátomról, aki 80
éves, és olyan szenvedé-
lyesen szerelmes, hogy eb-
ben a tûzben évtizedeket fia-
talodott: családot tervez,
kigyógyult idült izületi
gyulladásából és verseket ír
magyarul, németül, olaszul,
ukrán szerelmének. Én aki
betegesen félek az öregség
ürességétõl a kiszolgálta-
tottságtól, ámulok és re-
mény ébred bennem is.
Machaut így írt a szerel-
mérõl 600 évvel ezelõtt: ,,a
világmindenség igazából a
költõbõl és szerelmébõl áll,
körülötte minden egyéb

sötétség és hazugság.” Ez
tökéletesen megfelel a
valóságnak!

k k k

A nyugalom nem közöm-
bös dolog, hanem a
töprengõ, tûnõdõ emberek
fontos munkafeltétele. A
nyugalom pillanatait ma,
aranyban mérnék, ha meg-
vehetõ lenne, de nem
megvehetõ! Nagy tévedés
azt hinni, hogy pénzért
elérhetõ. Dehogy! Mint
ahogy a szerelem sem...

k k k

A 60-as évek elején egy
kezdõ értelmiségi általában
1300 forint havi jövedelem-
mel rendelkezett, de a taní-
tók még ennyit sem kaptak.
Egy gyönge lakbér átlag
200 forint volt villanyszám-
lával együtt. A legtöbb mun-
kahelyen volt elõfizetéses
ebéd 4 forint 80 fillérért
naponta, ezenkívül reggelit
és vacsorát is kellett venni,
na és ott voltak a vasárnapi
étkezések. Szûken számítva
is, ez legalább 800 forint
volt havonta. Mire jutott
még? Évente egy újruhára,
egy pár cipõre, alsónemûre.
Ez havi bontásban legke-
vesebb 300–400 forint volt.
Ha összeadom a kiadásokat
a fizetés el is ment. Köny-
vekre, utazásra, színházra,
koncertre, cigarettára, új-
ságra, 1–2 pohár sörre, vá-
ratlan betegségre és még mi
mindenre nem is jutott. Sõt!
Egy magányos kezdõ
értelmiségi havi szám-
vetése teljes deficittel zá-
rult. Nem volt munkanél-
küliség, nem volt létbi-
zonytalanság, de nem volt
szabadság sem! Mi ez, ha
visszanézek, és mi ez, amit
ma látok? Ugyan az! Ez is,

az is a nyomor arca... Nem
kell szépíteni!

k k k

Egyik ismerõsöm, aki
igazgató egy filmtársa-
ságnál nagyon szerencsés
ember! Járja az országot és
mindig talál valami külö-
nöset, érdekeset, most éppen
egy pincében porosodó do-
bozt, amiben 60-as, 70-es
évekbeli, négy órás film-
anyagot talált: cigány folk-
lór felvételekkel. Mondtam
neki, hogy ezek a filmek
fontosak lennének nekünk
cigányoknak is, felajánlhat-
ná legalább a másolatokat a
módszertani központnak
vagy a Népmûvelõdési
Intézetnek. Azt válaszolta,
hogy õ nem akar üzletelni
ezekkel a filmanyagokkal!
Mondtam én ilyet, hogy
üzleteljen? Döbbentem
meg, és hírtelen az jutott
eszembe, hogy a véletlen
miért nem a mi kutatóinkat
segíti? Talán mert a vona-
toknak nincs megállója az
irodai asztalok mellett?
Dühös vagyok! Magunknak
akarom azokat a filmeket!!!
(...)

k k k

Annyira szeretem a
havat, hogy elolvadok tõle.
Annyira szeret a hó, hogy
elolvad tõlem. Ezek után
mit kezdhetünk egy-
mással? Pillanatokra ta-
lálkozunk, mint a nappal és
az éjszaka. Nincs jövõnk,
csak a vágyunk állandó.
Lehet, hogy ebbõl születik
a tavasz..?

k k k

Nemrég Nyíregyházán
voltam. A hivatalos ren-
dezvény után pedig egy

Napló – szilánkok 
NAPLÓ

Szécsi Magda

A
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cigány családnál. Jó volt!
Nagyon jó volt hallgatni a
nyolc gyereket, a nagyszü-
lõket, a magasan képzett
tanult cigányasszonyt és a
maga tanulatlanságában is
okosokat mondó férjét, akit
az élet tanított meg arra,
hogy bölcs az, aki képes
legyõzni a nehézségeket
úgy, hogy nem merül el az
önsajnálatba. Sokáig beszél-
gettünk. Másnap hazafelé a
vonaton arra gondoltam,
hogy a cigány emberek
érdeklõdése is egy idõben
egyszerre differenciálódik
és integrálódik, tehát az
emberek egyszerre igye-
keznek és kényszerülnek
speciális és komplex isme-
reteket szerezni. Pestig azon
tûnõdtem, hogy mi lehet
ennek az oka, és arra jutot-

tam, hogy talán azért van ez,
mert picire szûkült a világ.
De ezen még gondolkod-
nom kell, mint annyi más
dolgokon...

k k k

A december 5.-ei nép-
szavazáson a két igent
jelöltem meg erkölcsi
okokból, és más igen
fontos indok alapján, amit
nem részletezek, de az
biztos, Fidesztõl függet-
lenül is, hogy a kettõs
állampolgárságra joga
van az akarata ellenére a
határokon kívül született
magyarságnak, még akkor
is, ha ez anyagi áldoza-
tokkal jár! Szégyen! Szé-
gyen! Szégyen amit a
népszavazással csináltak,

és szégyen az eredménye
is!

k k k

Írtam egy verset és én
nem mondhatom azt, hogy
,,jaj nézd mama, kész ez a
vers is...” Hát a cím alá
írom, hogy ,,Tornyocská-
nak” és máris jobban érzem
magam.

k k k

A kiadóm felhívott és azt
mondta, hogy az ,,Idõtépõ”
címû anyagom remekmû!
Én meg azt gondoltam,
hogy az a remekmû, aki
miatt ez a kötet megszüle-
tett, akinek ajánlottam: sze-
retettel Zsigó Jenõnek, be-
szélgetés helyett!

Felhívtam egy hivatalno-

kot, mellesleg politikus is az
Esélyegyenlõségi Hiva-
talban, és megkérdeztem
hogy az ígéret mióta nem
szép szó, és miért akarják
víz alá nyomni a Lungo
Dromot, talán azért, mert én
ebbe a lapba írok?! Azt
válaszolta: ,,a Lungo Drom
jó újság, én még nem láttam,
hogy oda írnál, a kosárban
ha lyuk van onnan ki eshet a
zöldség...” Ez a magasröptû,
igen akadémikus mondat
önmagáért beszél! Nagyon
hiszek abban, hogy ha-
marosan valóban kiesik a
kosárból minden zöldség,
még ha vörös is... és meg-
kérem a fõszerkesztõ asz-
szonyt, hogy nevemet a
gyengébbek (a gyengén-
látók) miatt nagyobb betûk-
kel nyomtassa ki...

A februárral induló Fé-
szekrakó program ered-
ményeként jelentõsen bõ-
vülnek a fiatalok otthon-
teremtését megkönnyítõ
kedvezmények. Az alábbi
összeállításban azt igye-
keztünk számba venni, ki
milyen támogatásra szá-
míthat.

A február 1-jével életbe
lépõ változások a meglévõ
kedvezményeket egy kivé-
tellel érintetlenül hagyják.
Csupán az új lakás vásár-
lása vagy építése után járó,
legfeljebb négyszázezer fo-
rintos adó-visszatérítés
szûnik meg. Emelkedik vi-
szont a szocpol. Így az egy-
gyermekes családok 900
ezer, a kétgyermekesek 2,4
millió, a háromgyerme-
kesek 3,8 millió forint
támogatást kapnak la-
kásépítéshez vagy új lakás
vásárláshoz. 

A szocpol növelésével ter-
mészetesen emelkedik a fél
szocpol is, illetve bõvül az
igénybevevõk köre. Így
egyrészt továbbra is igény-
be vehetik szobaszám-
bõvítéshez (lakásbõvítés
vagy nagyobb lakás vásár-
lása) a gyermeket nevelõ
házaspárok, akik még nem
éltek a szociálpolitikai ked-
vezménnyel. Másrészt a 35
év alatti, gyermeket nevelõ
házaspárok, élettársak és
gyermeket egyedül nevelõk
a fél szocpolt már használt
lakás vásárlására is fel-
használhatják. 

Ez utóbbira azok jogo-
sultak, akik nem rendel-
keznek lakással, és vidéken
8, a fõvárosban vagy me-
gyei jogú városokban 12
millió forintosnál nem
drágább lakást akarnak
vásárolni. A támogatás
mértéke a szocpol fele.  

Új eleme a rendszenek az
állami kezességvállalás.
Már 10 százalékos önerõvel
is lehet lakást vásárolni. Az
önerõt akár szocpolból is
biztosíthatják a lakásvá-
sárlók. Ezt a támogatást a
30 év alatti párok — nem-
csak a házastársak, hanem
az élettársi viszonyban élõk
is —, valamint gyer-
meküket egyedülõ nevelõ
szülõk igényelhetik. A kész-
fizetõ állami kezes-
ségvállalás feltétele az is,
hogy a megvásárolt lakás
ára ne haladja meg a me-
gyei jogú városban új
lakásoknál a 15, más te-
lepülésen a 12 millió forin-
tot, használt lakásnál a
megyei jogú városokban a
12, vidéken a 8 millió fo-
rintot.

Ezzel párhuzamosan a
közalkalmazottakra, a bí-
rósági és ügyészségi dol-

gozókra is kiterjesztik az
eddig csak köztisztvise-
lõknek és fegyveres testü-
letek tagjainak járó álla-
mi kezességvállalást. A
kedvezményre az jogo-
sult, aki legalább három
éve már közalkalmazott-
ként dolgozik. A garancia-
vállalás a kamattámoga-
tott hitel jelzáloggal nem
biztosított részére szól, és
azért a hitelfelvevõnek
nem kell garanciadíjat fi-
zetnie.

Változatlan maradt a
jelzáloglevél kamattámo-
gatása, illetve a kiegészítõ
kamattámogatás. To-
vábbra is 120 ezer forint-
tal csökkenthetõ a sze-
mélyi jövedelemadó a
lakáscélú hitelek tör-
lesztése után, valamint
ötévente 750 ezer forintig
adómentes a munkáltató
lakáscélú támogatása.

OTTHONTEREMTÉS

Kedvezmények fészekrakóknak
Bõvülõ szocpol, megszûnõ áfakedvezmény
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Az Agenda 2000 címû doku-
mentum megállapítja, hogy a
magyarországi cigányság
gyakran igen súlyos gondok-
kal küzd és ez a helyzet szá-
mos problémát vet fel. Elis-
meri eredményeinket, de
ugyanakkor felhívja a figyel-
met arra, hogy folytatni kell a
romák helyzetének javítására
tett erõfeszítéseinket. 

A roma gyerek iskolai si-
kertelensége nem vezethetõ
viszsza egyetlen problémára.
Egymást erõsítõ negatív hatá-
sok együttesének a következ-
ménye, mely nem érthetõ
meg az egész összefüggés-
rendszer figyelembe vétele
nélkül. 

Ezek közé tartozik:

– a cigány tanulók családi
szocializációja

– a nyelvi hátrány

– a szociális helyzet

– a tanulási motiváció

– az iskola és a szülõk kap-
csolata

– az iskolarendszeren és az
iskolán belüli szegregáció

Cigány tanulók családi 
szocializációja

A kisebbségi kultúrák hatás-
sal vannak a gyermekek csa-
ládi szocializációjára. Az is-
kolába belépõ cigány gyer-
mekek sok tekintetben kü-
lönböznek nem cigány tár-
saiktól. Mások a szokásaik,
hagyományaik, eltérõ az
életvitelük és értékrendjük.
Nyilvánvaló, hogy mindezek
következtében az iskolába
lépõ gyerek más tudással
rendelkezik, mint hasonló
korú nem cigány társai.
Mindezt a pedagógiai gya-
korlatnak figyelembe kellene
venni. Az a pedagógiai gya-
korlat ugyanis, amelyik nem
veszi figyelembe a gyermek
etnokulturális és szociokul-
turális sajátosságait, kudarc-
ra van ítélve. Az oktatás
szempontjából tehát az egyik
kérdés az, hogy a cigány
gyermekeket oktató nevelõ
pedagógusok meg tudják-e
szerezni az errõl szóló isme-
reteket, s kialakul-e bennük
az a fajta érzékenység és
tudatosság, mely hozzásegíti
õket a családi szocializáció
esetleges különbségeibõl fa-
kadó következmények felis-
merésére. A másik kérdés,

hogy az iskola pedagógiai
értelemben mennyire képes
építeni e különbségekre.

Nyelvi hátrány

A nyelvi hátrány a nem ma-
gyar anyanyelvû cigány ta-
nulóknál jelent problémát.
Fõleg elsõ és második osz-
tályban, amikor a gyer-
meknek nyelvi dominencia
váltáson kell átmennie, illetve
ötödik osztályban, ahol a be-
lépõ szaktantárgyak termi-
nológiájának elsajátítása a ki-
dolgozott nyelvi kód szókész-
letének elsajátítását követeli
meg.

Szociális helyzet

A szociális hátrányok, me-
lyek hozzájárulnak a tanu-
lók iskolai sikertelenségé-
hez sajnos igen közismer-
tek. A munkanélküliség ma-
ga után vonja az élet és la-
káskörülmények romlását.
Az egészségtelen életmód, a
rossz egészségi állapot
csökkenti az iskolában eltöl-
tött idõt.

Tanulási motiváció

A cigány gyermekek tanulási
motivációjával kapcsolatban
megoszlanak a vélemények.
Vannak akik szerint a gyer-
mekek motiválatlansága már
a családban kialakul, mert az
iskolában megszerezhetõ
tudás értéke a  cigány csalá-
dok túlélési stratégiájában
alacsony, s az utóbbi években
a munkanélküliség hatására
még inkább leértéktelenedett.
Vannak akik szerint a gye-
rekek az iskolában válnak
motiválatlanná. A család és az
iskola világa között hatalmas
a különbség, és ez rombolóan
hat önképükre. Az iskola nem
tudja biztosítani azt a sikert,
ami a tanuláshoz fûzõdõ po-
zitív viszony kialakulásának a
feltétele.

Az iskola és a szülõk
kapcsolata

Az iskolai nevelés, oktatás si-
kerességének egyik legfonto-
sabb feltétele a család és az
iskola közötti eredményes
együttmûködés. A cigány
családok és az iskola között
szinte teljesen hiányzik a
kommunikáció. Mindezért

OKTATÁS

Roma gyerekek iskolai
sikertelenségének okai

Magyarországon a 3200 településbõl 2000-ben él roma közösség. 40%-uk városok-
ban telepedett le, a fõvárosban 10%-uk lakik az 1971-ben, majd az 1993–94-ben végzett
reprezentatív szociológiai felmérés adatai szerint két évtized alatt a cigány lakosság lét-
száma több, mint 50 százalékkal emelkedett. Becslések szerint 2015-re a cigányság
aránya 8% körül lesz Magyarországon. A kutatók szerint a következõ fél évszázadban a
roma népesség száma elérheti a 900.000 fõt, amely azt eredményezheti, hogy az
iskoláskorúak között a romák országos aránya eléri a 20%-ot.

Így tehát a következõ években jóval magasabb arányú roma származású gyerek
lép be az iskolarendszerbe, ami számos más ok mellett (például az Európai Unióhoz való
csatlakozás) fontossá teszi a roma oktatásfejlesztéssel való foglalkozást.
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felelõssé tenni csupán az
egyik felet nem lehet, de a
kezdeményezõ szerepet min-
denképpen az iskolának, a
pedagógusnak kell vállalnia. 

Iskolarendszeren – 
iskolán belüli
szegregáció

Az iskolarendszeren belüli
szegregációnak alapvetõen
három oka van:

– a cigány tanulók számának
növekedése a nem cigány
tanulók más iskolába való
áramlását eredményezi,

– a nem cigány lakosság jobb
belsõ migrációs lehetõségei
a magas munkanélküli-
séggel sújtott területeken a
cigányság arányának nö-
vekedéséhez vezet,

– a cigányság belsõ migrá-
ciója elsõsorban a kialakuló
városi gettók felé irányul,
így ezekben a kerületekben
növekszik a cigányság
aránya.

Az iskolarendszeren belüli
egyenlõtlenségek egyik leg-
fontosabb dimenziója a terü-
leti különbségek. A cigány ta-
nulók aránya éppen a legfej-
letlenebb, leginkább válság-
gal sújtott megyékben a leg-
magasabb. Ezeket az iskolá-
kat igen nagy arányban olyan
önkormányzatok tartják fenn,
amelyek nem rendelkeznek a
megfelelõ saját jövedelem-
mel ahhoz, hogy jobb okta-
tási körülményeket biztosít-
sanak a cigány tanulók szá-
mára.

Az iskolán belüli szegregá-
ció oka az esetek döntõ több-
ségében nem elõítéletesség. A
megfelelõ feltételek, felké-
szültség és támogatás hiányá-
ban sok pedagógus alkalmaz
olyan eszközöket, amelyek
nem vezetnek a cigány tanu-
lók hátrányainak felszámo-
lásához vagy éppen növelik
azokat.

A cigány osztályok meg-
szervezése az eredeti szándé-
kok szerint a cigány tanulók

sikeresebb beilleszkedését,
integrációját tûzte ki. Ezek
azonban szinte mindenütt
kudarcot vallottak, tartósítot-
ták a felzárkóztatás szükség-
letét. Bebizonyosodott, hogy
tartós elkülönítés után a ci-
gány tanulók visszaillesztése
szinte lehetetlen feladat.
Ahogy Réger Zita fogalma-
zott: ,,az osztatlan cigány ta-
nuló csoportokban oktatott
gyerekek többsége a fejlõ-
désben megrekedt, viszony-
lagos hátrányaik az évek so-
rán növekedtek”

Bízzunk abban, hogy az
oktatás területén megvalósuló
integráció – a különbözõ tár-
sadalmi és személyes meg-
határozottságokkal rendel-
kezõ gyerekek együtt ne-
velése lehetõséget biztosít
minden gyerek számára ké-
pességeinek kibontakozta-
tásához. Otthonról hozott
tudását és kultúráját értékként
képviselheti és kamatoz-
tathatja. Reméljük, hogy
olyan közösségek születnek,
amelyekben a gyerekek segí-

tik egymást és a pedagógusok
a szülõt a családot partner-
ként vonják be az iskolai
döntésekbe. 

Felhasznált irodalom:

Báthory János: A ci-
gányság helyzete Magyar-
országon 2002 elején

J/1397 számú beszámoló a
Magyar Köztársaság terü-
letén élõ nemzeti és etnikai
kisebbségek helyzetérõl.
1999 június Dr. Dávid Ibolya

Eszmecsere az integrá-
cióért 2003. május 26–27.

Radó Péter: Jelentés a ma-
gyarországi cigány tanulók
oktatásáról 1997

Havas Gábor – Kemény
István, Leskó Ilona: Cigány
gyermekek az általános isko-
lában. Oktatáskutató Intézet
Budapest 2001

Tóthné Kiscsatári Irén
pedagógus

,,Mások a szokásaik, hagyományaik...”             Fotó: LD archivum
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KÖNYVESPOLCUNK
Hosszú, hosszú
éveken keresz-
tül, ha egy bul-
várlap szer-
kesztõje kínba
keveredett a
krónikus téma-
hiány miatt,
elküldte egy
gyakornokát,
c igánynevet

gyûjteni. Micsoda szaftos élcelõdést
lehetett kerekíteni abból, hogy egyes
közösségeikben, az éppen futó tévé-
sorozat szereplõjével való teljes érzel-
mi azonosulás a névválasztásukra is
kihatott! A kis Kanalas Izaura, Lakatos
Huanita, Orsós Dilen, Kalányos Ri-
kardo, Rézmûves Szamanta, Horváth
Dzsoki nevein aztán jókat derülhetett
az efféle alantas kiszolgálásnak is
bõszen örülni tudó olvasóréteg. A lap
és az újságíró aznapra is eladta magát. 

Az anyakönyvi hatóságok csakis
olyan nevet jegyezhettek be, amely
szerepelt a hivatalos (Ladó-féle) utó-
névkönyvben. Aki ettõl eltérni szán-
dékozott, az csak úgy adhatta gyer-

mekének a kiválasztott nevet, hogy az
anyakönyvezhetõséghez megszerezte
a Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézetének hoz-
zájárulását. Az említett névjegyzék
azonban csak a magyar anyanyelvû
polgárainkra vonatkozott, mivel az
idegen nyelvû magyar állampolgárok
gyermekeinek a szülõ anyanyelve sze-
rinti névformát, illetve a jegyzékben
nem szereplõ nevet is bejegyezhettek.
A Kisebbségi törvény késõbb még
szabadabbá tette a névválasztást. A ci-
gányokon és ruszinokon kívül, hazánk
összes nemzetiségének van önálló
országgal rendelkezõ nyelvi nemzete,
így ha valaki német, lengyel, örmény
vagy szlovák keresztnevet szánt utód-
jának, fel lehetett csapni az ottani név-
jegyzéket, naptárokat, kalendáriumo-
kat, s máris megszülethetett a kívánt
bejegyzés. A cigányokkal azonban
más volt a helyzet. Nem volt segédlet,
így bemondásra volt kénytelen hagyat-
kozni a döntéshozó hivatalnok. Mivel
azonban a nemzetiségét senkinek sem
tarthatják nyilván, így azt jogszerûen
igazoltatni sem lehet, aki azt állította

magáról, hogy cigány
nemzetiségi névként ad-
ná gyermekének, például
a Babarózsa nevet, akkor
is meg kellett hajolni az
akarata elõtt, ha mindkét
szülõ szõke volt, fehér-
bõrû és kékszemû. Ez a
folyamat is hozzájárulha-
tott ahhoz, hogy az Al-
kotmánybíróságnak en-
nek kapcsán 2001-ben
határozatot kellett hoz-
nia. A testület megállapí-
totta, hogy a kisebbség-
hez tartozó személyek-
nek a kisebbségi törvény-
ben rögzített szabad név-
választása nem jelenthet
kötöttségektõl mentessé-
get, így õk sem viselhet-
nek tetszõleges utóne-
vet… e joguk csak a
nemzetiségüknek meg-
felelõ keretek között gya-
korolható. Ez a döntés
tette égetõen szükségessé
a nemzetiségi nevek
jegyzékének összeállítá-
sát.

Múlt év végére elkészült a nagy
mû, s az Aranyhal Könyvkiadó gondo-
zásában megjelent a Magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségek utó-
névkönyve, amely ezentúl a nem-
zetiségi névválasztás bibliája lesz. A
vaskos kötet tizenkét hazai nemzetiség
hivatalos névjegyzékét tartalmazza.
(A németekét országos önkormány-
zatuk már korábban, külön füzetben
tette közzé.) A névjegyzékek összeál-
lítását az adott nemzetiségek országos
önkormányzatára bízták, azok kérték
fel a szakértõket, s fogadták el mun-
kájukat.

A „Cigány nevek” címû fejezetet
Marcel Courthiade – a párizsi Keleti
Nyelvek Egyetemének tanszékvezetõ
tanára, a Nemzetközi Romani Unió
biztosa, az Európa Tanács Nyelvi Bi-
zottságának tagja – lektori közremû-
ködésével Rézmûves Melinda nép-
rajzkutató, a Romano Kher – Fõvárosi
Önkormányzat Cigány Ház igaz-
gatóhelyettese állította össze. A nevek
lajstromát egy átfogó bevezetõ tanul-
mány elõzi meg, amely a romani nyelv
tulajdonneveinek: család-, utó- és
ragadványnevei világának történelmi
múltját tekinti át. 

Már itt gyanús a dolog, de átlapoz-
va a könyv cigány nevekre szánt száz-
tizenöt oldalát, döbbenetté és felhá-
borodássá érik a felfedezés. Országos
árulás történt. A beás cigányokat meg-
tagadta vagy a szerkesztõ, vagy a meg-
rendelõ (esetleg mind a kettõ). A
Kemény-féle reprezentatív cigány-
felmérés szerint 1993-ban a cigányok
77%-a magyar, 11,3%-a beás, 11,1%-
a cigány (lovári) 0,6%-a pedig egyéb
cigány anyanyelvû volt*. 

Ezek szerint a hazai cigányság
közel egytizedét, éppen ennek a
könyvnek a megjelenése fogja ezentúl
korlátozni egyik kisebbségi alapjoga
érvényesítésében, hagyományos, vagy
– a jelen névtárban szereplõ számos
romani alakzathoz hasonlóan – frissen
szült anyanyelvi nevei hivatalos
viselésében. Úgy gondolom, hogy
mindenkinek, aki felelõs ezért, aki
segédkezet nyújtott ehhez a hely-
zethez, mélységesen szégyenkeznie
kell. Egy ma már divatjament filozó-
fus, Marx állította, de ettõl még igaz:
egyetlen nép sem lehet szabad, ha más
nép elnyomására törekszik. Hogyan

Hegedûs Sándor
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várhatja el saját kultúrája megbe-
csülését valaki, aki lábbal tiporja az
azonos sorsú, azonos gyökerû, de más
nyelvû testvéreiét? E hasábokon Réz-
mûves Melinda egy korábbi – cigány
találós kérdésekrõl szóló – szerkesz-
tésénél is szóvá tettük már ezt a
lelketlen hozzáállást, ami lassan kezdi
a tudatosság arcát ölteni.

Térjünk vissza azonban az így már
sokkal örömtelenebb névjegyzékre! A
348 cigány nõi és 374 férfinevet tartal-
mazó listában elsõként az tûnik fel,
hogy milyen magas számban szerepel-
nek benne a teljesen magyar alakú
nevek. Vajon mitõl cigány név az Edit,
Károly, Rudolf, Vencel, a Norbert,
Boglárka, Borbála, Bernadett, Berta,
az Aranka, Anita, Etelka, Anikó, a
Géza, Gábor, vagy az Adél, Tünde és
társaik? Azért, mert magyarországi
cigányok is viselik szép számban? A
felsorolt nõi nevek közül 52% a roma,
1,7% az indiai eredetû. A férfiaknál
38,5% a roma és 2,1% az indiaiak
aránya. Persze, a világ valamennyi
utónévkönyve is hemzseg az idegen
eredetû nevektõl. A „jó öreg Ladó”-
ban talán még ilyen százalékot sem
foglalnak el a nem germán, latin, gö-
rög, héber vagy szláv gyökerû, hanem
valóban magyar nevezetek. Hiba-e
hát, hogy ennyire kevés az eredeti
cigány, vagy annak szánt új roma
névszedet. Több okból sem az.
Egyrészt, mert az említett arány egyál-
talán nem kevés, másrészt mert a nem
cigány eredetû nevek jelentõs része is
a hagyományostól eltérõ, cigány
ortográfiával íródik. Bõ tehát a vá-
laszték. Sajnálatos viszont, hogy ezen
alapvetõ, s mindenkire tartozó doku-
mentum összeállítását nem elõzte meg
széleskörû társadalmi egyeztetés és –
tartok tõle – a rövidre szabott határ-
idõk miatt alapos kutatómunka sem.
Erre utal, hogy a 2001. évi Roma Kin-
cses Kalendáriumban, a nyelvet és ro-
ma hagyományokat igen magas szin-
ten ismerõ és elismert szerkesztõk:
Nagy Gusztáv és Choli Daróczi Jó-
zsef által – elsõ magyarországi kísér-
letként – naptárba írt 345 névbõl mind-
össze 31 került át a Rézmûves-jegy-
zékbe. Ezt jelzi az is, hogy külföldön
megjelent – idehaza ki nem adott – iro-
dalmi mûvekbõl még csak-csak átvé-
tetett néhány név, de a magyarországi
roma/cigány szerzõk egyetlen néval-
kotása sem jutott helyhez, bár magyar
irodalmi névalkotásokkal (Jókai,
Vörösmarty, Dugonics) szintén talál-
kozhatunk. Arányait tekintve nagyon
sok az olyan roma név is, amelynek
„jelentése” rovatában az „ismeretlen”

szó szerepel. Márpedig egy név gyer-
mekünk számára történõ kiválasz-
tásnál elsõsorban annak jelentéstartal-
ma lehet a leginkább az iránytûnk. 

A könyvben – ahol van ilyen – a
beceneveket is feltünteti a szerzõ, s
minden névhez megadja a névnapot,
névnapokat is. Külön rovat sorolja fel
– kedvcsinálóként – a név híres vi-
selõit. Ez is érdekes képet ad. A férfi-
aknál 107 zenekarvezetõ, prímás, 4
karmester, 5 cimbalommûvész, 2 he-
gedûmûvész, 4 zeneszerzõ, 2 dalszer-
zõ, 3 gordonkás, 3 klarinétos, 15 festõ,
2 grafikus, 15 költõ, 1 néptáncos, 1
rendezõ, 1 filmrendezõ, 2 fafaragó, 1
szobrász, 2 színész és 6 külországi
roma szerepel. A nõknél – történelmi
okokból is – jóval kevesebb személyi-
ség: 3 énekesnõ, 8 festõ, 2 hegedû-
mûvész, 2 író és három külföldi jelen-
ség került összeírásra. A fájó és sértõ
hiányosságokból és következetlen-
ségekbõl csak néhányat ragadok ki. A
Dávid névnél Pongor Beri Károly van
feltûntetve, mivel a mûvészként hasz-
nált neve Dávid Beery (így!). Orsós
Jakab szerepel, Orsós László Jakab
irodalomkritikus, szerkesztõ nem a Ja-
kabnál. A Kálmánnál nem szerepel a
tavaly minket fájdalmasan idehagyó
Farkas Kálmán, az elsõ magyar-
országi cigány újságíró, de Horváth
Kálmán televíziós személyiség, elõ-
adómûvész, festõ sem. (Helyhiányra
kár lenne hivatkozni, hisz a Kálmánok
közt ismét helyet kap az ezúttal is
helytelenül írt Pongor Bery Károly két
külön sorban feltûntetve Dávid Beery
(!) nevét is, s azt is, hogy debreceni
kortárs festõ). A Jánosoknál – noha itt
még két névre elegendõ hely maradt –
kihagyták Bogdán Jánost, a világ elsõ
cigány gimnáziuma, a Gandhi, korán
elhunyt alapító igazgatóját. Az Osz-
kárnál helye van Nyári Oszkárnak, de
kimarad Farkas Oszkár, a többkötetes
költõ, s Ökrös Oszkár, „a cimbalom
Paganinije”. Az Ödönök közül hiány-
zik Balogh Ödön pedagógus-író, az
Aladároktól pedig a világhírû Pege.
Az Imréknél Vajda Imre szociológus,
mûfordító és Konrád Imre (beás)
mûfordító. Megint intõ jel: a Sán-
doroknál egy névnyi hely ugyan sza-
bad, de oda sem fér be Romano Rácz
Sándor pedagógus, szótárkészítõ
(igaz, talán bûnéül róható fel, hogy
nem lovári, hanem a kárpáti cigányok
nyelvét rögzítõ könyvet alkotott). Így
jár, noha öt, illetve három hely szabad,
s példa egy sincs, a Solt Ottília-díjas
pedagógus, mûfordító Orsós Anna és
a tavaly elsõként Táncsics-díjat kapott
cigány újságíró, Varga Ilona. Csak

nem lehetnek példák a maguk beás
szótáraival!? A Teréziánál kimarad
Kalányos Terézia (beás) mûfordító. A
Cinka, mint nõi keresztnév mellé,
mintha egy nem magyar ajkú lenne a
szerzõ: keresztnévi pozícióban „Pan-
na Cinka hegedûmûvész” kerül neves
viselõként. Gyöngyinél a festõ Ráczné
Kalányos Gyöngyinek helye van,
Rácz Gyöngyinek a pedagógusnak,
szakírónak nincs. Antóniánál (Hága),
Évánál (Orsós), de Aladárnál (Hor-
váth) és Bélánál (Bogdán) is számûzik
a politikusokat. Mintha õk nem lettek
volna híresek! Mindenesetre õk még
így is jobban jártak, s nem lettek olyan
kisszerû bosszú áldozatai, mint
Farkas Flórián, akinek a keresztnevét
ki is rekesztették a cigány névjegyzék-
bõl. Utónevét még az sem menthette
meg, hogy az õstehetségû autodidakta
roma grafikus, Botos Flórián is ezt
viseli. Különösen alulreprezentáltak a
cigány pedagógusok, sportolók. Még a
világválogatott, olimpiai bajnok, le-
gendás labdarúgó, Farkas János, de a
Kalla Éva-Soproni Ágnes inter-
júkötetben magát szintén cigánynak
valló Gedó György olimpiai bajnok
ökölvívónk sem vált a szerkesztõ
szerint „a név híres viselõjévé”.
Lehetne még hosszan sorolni, de
aligha érdemes. Ennyi is elég példa az
egyébként hiánypótló mû elha-
markodottságára.

Mindezek ellenére nagyon fontos
a kötet, mert megindítója lehet az igazi
cigány névadási szokások kialakulásá-
nak. Kortörténeti dokumentumként is
számottevõ. Örök idõkre jelzi a mai
országos cigány vezetés beásokkal és
saját humán értelmiségével szembeni
érzéketlenségét. 

k

(A csaknem ezer oldalas kötetet a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
megvásárolta és ígéretük szerint in-
gyenesen továbbadja az érintett ki-
sebbségi önkormányzatoknak, s a te-
lepülési önkormányzatok jegyzôinek.
Remélhetõen a nagyobb könyvtárak-
ban is elérhetõ lesz.)      

*A magyarországi romák – Útmu-
tató Kiadó, Bp., 2000.; Ez az arány
1971-ben még 71%, 7,6%, 21,2% és
0,2% volt. A „Népszámlálás 2001.”
nemzetiségi kötôdésrôl szóló 4.
kötetében – noha anyanyelvként meg-
nevezhetô az ûrlapon a beás, külön is
megnevezhetô volt – az adatsorokban
együtt szerepeltetik a romával és ro-
manival.



2005. januárLD18

JÁRDAKÕ

– Miért teszed ezt? – kér-
dezem Ildikótól, miután
túl vagyunk a nagyváradi
fotók nézegetésén, régi
élete emlékein.

– Mert éhesek, mert
unatkoznak ezek a gyere-
kek. És én szeretem õket.
Engem is szerettek és meg-
etettek a szomszédok ami-
kor gyerek voltam, nincs
ebben semmi rendkívüli. A
szegények mindig jobban
segítik egymást mindenhol
az egész világon, mintha
ezzel a segítõkészséggel
születnének. De persze tu-
dom, hogy a tapasztalat te-
szi érzékennyé az embert a
másik bajára, megértésére.
Itt a házban több cigány-
család is él. Nap, mint nap
látom, hogy osztják meg
maguk között az ennivalót,
pedig nem is rokonok. Er-
délyben ugyanez van:
akinek van, az ad, akinek
nincs, az kap. Ez igazsá-
gos, és az egyszerû embe-
rek nem gyártanak esz-
méket eköré, csak teszik,
amit tenniük kell. A Biblia,
ha egyáltalán olvassák,
csak megerõsíti õket eb-
ben, hogy segíteni kell a
másikon. Én rendkívül val-
lásos vagyok, így neveltek.
Te vallásos vagy Magda?

– Nekem saját vallásom
van, amiben keveredik a
katolikus, a református és
a buddhista szemlélet,
hozzá téve a magam új el-
várásait és a magam által
felállított lelki-szellemi
mércét. Mások támoga-
tása nekem is fontos. Tu-
dás, megértés, szabadság,

elfogadás, ôszinteség, ki-
válni tudás, beolvadni tu-
dás, lemondás! Ez az én
hitem, megszórva jókora
önfegyelemmel, ha mun-
káról van szó. 

– Én katolikus vagyok.
Az öntörvényû szabadem-
berekre jellemzõ, hogy sa-
ját vallást kreálnak önma-
guknak, de bevallom ilyen
emberrel még nem talál-
koztam eddig, csak hal-
lottam róluk. Az emberek
nagy része elfogadja a már
létezõ egyházakat, azok
tanításait és eszükben sincs
új vallást teremteni. En-
gem zavarba hoz amit
mondtál, de elfogadom,
épp úgy, mint azt, hogy
vannak olyanok, akik
nem hisznek Istenben,
csak a pénzben, a testi
örömökben. De lelkük
rajta! Erõszakkal nem
lehet rávenni és nem is
kell senkit kényszeríteni,
hogy higgyen.

– A cigány emberek kö-
zött sok a hívô...

– Ez így van jól. Ahit fel-
emelheti a nyomorgókat. A
hit mindenkié, a hitnek
nincs színe, csak szíve. 

– Mit jelent az, hogy fel-
emelheti? Hogy tûrje,
hogy nem tud enni adni a
gyerekének, hogy nem
kap munkát, hogy napon-
ta megalázzák, mert ci-
gány? 

– Ezt is jelenti. Engem,
bár magyar vagyok, lero-
mánoznak a magyarok,
ami rettenetes érzés, és volt
aki le is köpött.

– Nem tetszik ez nekem!

Miért kellene eltûrnöm,
eltûrnöd, hogy leköpje-
nek? 

– Jézust is leköpték!
– Jézusom! Baj, hogy ez

most nem vígasztal en-
gem?!

– Baj! Baj, mert minek
lázadni a sors ellen? A sze-
retet tûrést is jelent.

– Jól mondod Ildikó, is!
Meg támogatást is, meg
emberséget is, meg odafi-
gyelést is, a szegények se-
gítését is, meg tisztességes
törvényeket is, meg betart-
ható szabályokat is, meg
tiszteletet is.

– A hívõ embernek leg-
fontosabb, hogy tûrjön és
szeretettel teli legyen. 

– Te Erdélybôl jöttél,
ahol köztudottan sok az
utcára dobott gyerek, a
koldus, a prostitúcióból
élô, az AIDS-es, szóval, a
mélységes nyomor. Ez azt
jelenti, hogy ott kevesebb a
hívô ember? 

– Nem azt jelenti. Azt
jelenti, hogy vannak né-
pek, népcsoportok, akiket
jobban súlyt az élet. 

– Értem. És ezzel el is
van intézve?

– Sok a karitatív szer-
vezet, külföldrõl is jön
segítség, az egyházak is
oda figyelnek a problé-
mákra, és a magán embe-
rek is. De mi a problémád
velem? Érzem, hogy ha-
ragszol...

– Nem szeretem, ha azt
sulykolják bele a cigány-
gyerekekbe, hogy tûrje-
nek, hogy az életük úgy
van jól, ahogy van. Mert

,,...A hitnek
nincs színe...’’

XI. kerület.
Bontásra érett
hatalmas bérház.
Ipari vágányok.
Durva falfirkák.
Szemét. 
A kilátástalanság
fészke.
Segélyekbõl tengõdõ
családok,
kínai csecsemõket
bérnevelésre
befogadott
nyugdíjasok.
Arab, román nevek
a felfeszített
postaládákon.
Üvöltõ cigányzene
a földszintrõl,
és gyerekek
mindenhol: udvaron,
lépcsõn, korláton,
mint jelek: a jövõbe
vetett hit jelei,
akikben mintha nem
hinnének eléggé
mára, mert piszkosak,
éhesek.
Éhesek a szeretetre,
éhesek a kenyérre,
de mintha mindenbõl
kifogytak volna azok,
akik világrahozták
õket. 
Ebben a házban
él Ildikó, a 36 éves
Erdélybõl áttelepült
mérnök,
aki szakmájában
elhelyezkedni
nem tudott,
hát adatrögzítõként
dolgozik, de hetente
kétszer irodaházat
is takarít, hogy
megéljen. Csak ezért
nem kerestem volna
fel kolostori
szigorúsággal
berendezett
lakásában, ám egy
tanítványom
elmondta, hogy
kistestvéreit, és
a házban élõ összes
gyereket magaköré
gyûjti hetente
egyszer ,,az erdélyi
asszony”,
és megeteti õket,
miközben a Bibliából
olvas fel nekik. 
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egyáltalán nem jó úgy,
ahogy van! Nekik is járna
minden jó az élettôl, de
hinni sem merik, hogy
járna, mert te meg mások
azt tanítjátok nekik, hogy
ne akarjanak semmit.
Nem haragszom! Egész-
séges dühöt érzek Ildikó.

– Nekem azt tanították,
hogy tûrjek. Én egy ilyen
polgár vagyok, nem tehe-
tek róla és megváltozni
sem tudok már, hát
tûrök...

– Jól van, ne haragudj.
Valóban nem adhatsz át
mást, mint amid van... Mit

jelent neked az, hogy pol-
gár?

– A polgár egyfajta men-
talitást jelent. Ezt jól meg-
fogalmazta Sarkadi Nagy
Emília, aki egy kerületi
polgári kör vezetõje. Õ azt
mondta, és egyetértek vele,
hogy nem politikai irá-
nyultságot jelent, ezért
nem polgáriak, hanem pol-
gárok vagyunk. Olyan em-
berek, akiknek vélemé-
nyük van a közélet történé-
seirõl. Az egyetemi vég-
zettségû embertõl a mun-
kásig bárki lehet polgár a
közösségi tevékenysége,

habitusa alapján. Szerin-
tem jó lenne, ha ezt a men-
talitást minél többen elsa-
játítanák.

– Ma mit olvasol a gye-
rekeknek?

– Máté Evangéliumának
egy részét beszéljük meg.
Ma két szülõ is átjön, ami
külön öröm. Fõztem teát,
kakaót, sütöttem fonott ka-
lácsot... Én megteszem ami
tõlem telik. Olyat nem
ígérhetek a gyerekeknek,
hogy valaha is jobb lesz a
sorsuk és kikerülnek innen
ebbõl a bérházból. És a tû-
rés...

– Ne kezdjük újra Ildi-
kó! Nagyon szép dolog,
hogy megeteted a gyere-
keket, Isten ôrizze meg ezt
az igen szép és hasznos
szokásodat. Mondd, mit
üzennél a Lungo Drom ol-
vasóinak?

– Legyenek jók. Viseljék
el a sorsukat békével. A
hívõknek pedig azt üze-
nem, hogy ,,menjetek te-
hát, tegyetek tanítvánnyá
minden népet...”

– Köszönöm a beszél-
getést.

Szécsi Magda

Segíteni, segíteni...

A
rendszerváltás óta bekö-
vetkezett társadalmi, gaz-
dasági változásokból ere-

dõen hazánkban egyre növekszik az egész-
ségkárosodott, az elesett, rászoruló állampolgárok
száma. A betegség, az egzisztenciális zuhanórepülés
az élet hirtelen érkezett fordulatának eredménye, így
e társadalmi réteg életesélyeinek alakulása
nagymértékben beszûkül. A sajtóban egyre több
szerzõ vállalja fel az elesett emberek, az egészség-
ügyi és szociális problémák miatt segítségre szoruló
állampolgárok élethelyzetének bemutatását. A cél a
nyilvánosság figyelmének felkeltése olyan polgárok,
családok környezetének bemutatásán keresztül, akik
egészségügyi és szociális nehézségeik ellenére is
pozitív módon próbálnak élni, gondolkodni.
Dolgozni, létezni szeretnének! Az emberek egy
részének belsõ világát érintetlenül, közömbösen
hagyja ezen embertársaink sorsa, de ebben hibás
lehet a felfokozott életritmus, a pénz utáni állandó
hajsza is. Hogyan éli át helyzetét egy rászoruló
ember? Bezárt világ alakul ki az egyén belsejében,
mivel nehézségeivel együtt új alapokra kell az
életét helyeznie, más érvényesülési lehetõségek
megtalálásával. A lelki görcsök feloldásához idõ
kell, az új helyzettel történõ ,,barátkozás” hosszú
folyamat. Ha megtörtént az önértékelés, a pozití-
vabb életszemlélet kialakítása, az esélyek más
dimenziókban történõ értékelése már könnyebb
feladat. 

Sok honfitársunk erre a változtatásra talán
egész életében képtelen lesz, mivel az elesettség
terhe iszonyúan nehéz. Ennek a nagyszámú
közösségnek a tagjait megnézik az utcán, elhang-
zanak elítélõ vélemények, a munkahely-keresési
próbálkozásoknál a megváltozott munkaképesség,
valamint a képzetlenség nem jelent belépõt a munka
világába. A rászorultság nem csupán egészségügyi
és szociális probléma, hanem a családok mindennapi
nehézségének tekinthetõ. A segítés tehát össztár-
sadalmi feladat... Nem jelenthet minden csak pénz-
kérdést, hiszen fontos a szemléletváltás is. Ezért kell
nekik esélyt, lehetõséget biztosítani arra, hogy a ben-
nük rejlõ képességeket láthatóvá is tudják tenni. A
közös alaphang megtalálása, keresése lehet a garan-
ciája a segítõ folyamat eredményességének. Mert a
bajban lévõ ember nem légüres térben él, gondjai
többségében környezetét, családját, s személyes
kapcsolatait is érintik. A segítõ tevékenység során
egyéneknek, családoknak nyújtunk segítséget
ahhoz, hogy a köztük és környezetük között létrejött
feszült helyzetek megoldásához szükséges erõforrá-
sok elérhetõvé váljanak. Ehhez mind a családban
rejlõ lehetõségeket, mind az intézményi forrásokat
használjuk. Segíteni, segíteni embertársainkon...
Tegyük meg! Világítson a humanizmus lámpájának
fénye egyre erõsebben! A segítõ munka hitrõl és
emberségrõl is szól, arról, hogyan érint meg ben-
nünket mások sorsa, és hogyan éljük meg ennek a
felelõsségét!

Józsa Zoltán
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JELENTÉS

A nemzeti és etnikai
kisebbségek jogainak

érvényesülése a médiában
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. (2. rész)

A nemzeti és etnikai
kisebbségek

megjelenítése
a közszolgálati

rádióban

5.1. A kisebbségi
rádiómûsorok 
vizsgálatának

módszere

Az elmúlt években több
esetben is foglalkoztunk a
kisebbségi rádiómûsorok
készítésének és sugárzásá-
nak problémáival, a regio-
nális stúdiók nemzetiségi
mûsorkészítõ mûhelyeinek
mûködési nehézségeivel.

2003-ban zártuk le azt a
több mint egy éve folyó
vizsgálatunkat, amely a
Magyar Rádió Rt. (a to-
vábbiakban: MR Rt.) Re-
gionális és Nemzetiségi
Stúdió nemzetiségi szer-
kesztõségeinek és mûhe-
lyeinek mûködtetési gond-
jait, körülményeit érintette.
Beszélgettünk a szolnoki
Regionális és Nemzetiségi
Stúdió roma ,,szerkesztõ-

ségének” munkatársával.
Általában elmondható,
hogy a rádió munkatársai –
sokszor a nyilvánvaló
anyagi nehézségek elle-
nére – gyakran erkölcsi és
anyagi megbecsülés hiá-
nyában is elkötelezetten,
lekiismeretesen dolgoznak. 

5.2. A kisebbségi
rádiómûsorok

szerkezete,
idõtartama

A Magyar Rádióban anya-
nyelven szóló nemzetiségi
mûsor 1953-tól hallható,
ekkor kezdte meg mûkö-
dését a szerb-horvát ,,szer-
kesztõség”, amely heti két-
szer, 30 perces mûsort
készített. Jelenleg mind a
13 kisebbségnek van nem-
zetiségi mûsora, ezeknek
egy része regionálisan,
más része országosan is
fogható.

A roma kisebbség adása
– magyar nyelven – heti
két és fél óra, 2004. má-

jusáig regionális frekven-
cián napi egy órában (heti
hét órában) a Rádió C-tõl
átvett mûsort is sugároztak.
A ,,Cigány félóra” heti 30
percben szól, ez a mûsor
azonban a Belpolitikai
Szerkesztõség keretében
készül. A szlovák, román,
német, horvát, roma mû-
sorok napi rendszeresség-
gel, a szerb pedig vasárnap
kivételével mindennap
hallható. A bolgár, görög,
lengyel, örmény, ruszin,
szlovén, ukrán kisebbségi
mûsort hetente 30–30
percben, országos frekven-
cián sugározzák.

Létezik még két magyar
nyelvû nemzetiségi mûsor:
Az ,,Egy hazában” címû
hetente 55 percben, a
,,Gyöngyszemek-szemel-
vények nemzetiségeink
irodalmából” címût pedig
hetente 10 percben hallhat-
ják. 

Jelenleg hat vidéki stú-
dióban és Budapesten ké-
szítenek nemzetiségi mû-
sorokat:

– A Pécsi Regionális és
Nemzetiségi Stúdióban
mûködik a szerb, a né-
met és a horvát nemzeti-
ségi ,,szerkesztõség”.

– A Szegedi Regionális és
Nemzetiségi Stúdióban a
román és a szlovák nem-
zetiségi ,,szerkesztõség”
tevékenykedik.

– A Miskolci Regionális és
Nemzetiségi Stúdióban
szlovák nemzetiségi mû-
sor készül.

– A Szombathelyi Regio-
nális és Nemzetiségi Stú-
dióhoz tartozik a szlovén
nemzetiségi mûsor ké-
szítése.

– A Szolnoki Regionális és
Nemzetiségi Stúdióban
mûködik a magyar nyel-
vû roma kisebbségi mû-
sor ,,szerkesztõsége”.

– Budapesten készül a ru-
szin, bolgár, görög, uk-
rán, örmény és lengyel
kisebbségi mûsor, a re-
gionális fõszerkesztõ-
helyettes szervezeti
egységéhez kapcsoló-
dóan.
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A Magyar Rádió által ké-
szített táblázat szerint a
médiatörvény hatályba lé-
pése óta a mûsoridõ heti
365 perccel növekedett.

A szerkesztõségek mun-
katársai néhány esetben
problémaként jelezték a
mûsorok adásának idõ-
pontját.

A Szolnoki Regionális és
Nemzetiségi Stúdió roma
mûsorának készítõje azt
szeretné elérni, hogy 19
órakor az õ mûsorukkal
kezdõdjön a kisebbségi
blokk sugárzása, mert je-
lenleg a magyar nyelvû
roma adás kisebbségi nyel-
vû mûsorok között szól,
ami csökkenti a hallga-
tottságukat.

A kisebbségi szerkesztõ-
ségek többségében elhang-
zott az a panasz is, hogy
kevés a mûsoridõ. Véle-
ményük szerint a hosszabb
mûsoridõ feltételezhetõen
a hallgatottságot is növel-
né, jobban ,,megérné átte-
kerni a regionális csatorná-
ra.” Több szerkesztõség-
ben is jelezték, hogy ke-
vesen vannak a mûsorok
szerkesztéséhez, vezetésé-
hez. A kisebbségi mûsor-
készítõ jelenleg hírszer-
kesztõ, zenei szerkesztõ,
mûsorvezetõ, riportot ké-
szítõ újságíró, felelõs szer-
kesztõ, szervezõ stb. egy
személyben. A mûsoridõ
növeléséhez több ,,belsõ és
külsõ” munkatárs alkal-
mazására is szükség lenne.

A ,,Cigány félóra” pénte-
kenként, fõ mûsoridõben a
,,Napközben” sávjában
hallható, heti 30 percben.
A mûsor készítõje 1992 óta
rendszeresen kéri, hogy
kaphasson még egy fél
órát, mivel az adás tetszés-
indexe magas (78%-os), és
a mûsor fontos szerepet
vállal az elõítéletek leküz-
désében, a szemléletformá-
lásban.

Fontos kérdés, hogy mi a
nemzetségi rádiómûsorok
készítésének célja, milyen
tartalommal és struktúrával
állítsák össze azokat. Meg-
gyõzõdésünk, hogy a ki-
sebbségi rádiómûsoroknak
az egyik legjelentõsebb
feladata a kisebbségi nyel-
vek megõrzésének, átörö-
kítésének és fejlesztésének
elõsegítése. Minél szín-
vonalasabb és érdekesebb
egy nemzetiségi rádiómû-
sor, annál több esély van
arra, hogy hatással lesz az
anyanyelv használatára is. 

A nemzetiségi mûsorok
tartalmának összeállításá-
val összefüggésében a Ma-
gyar Rádió vezetése álta-
lános vezérlõ elvének azt
tartja, hogy a Magyarorszá-
gon élõ nemzetiségieket
anyanyelvükön tájékoz-
tassák ,,az õket érintõ min-
den jelentõsebb esemény-
rõl, lehetõségekrõl és
egyéb politikai, társadalmi
és kulturális, valamint sport
vonatkozású témákról.”

A nemzetiségi szerkesz-
tõségek mûsorainak tar-
talmát, struktúráját nem
kívánjuk elemezni és ér-
tékelni. A teljesség igénye
nélkül, példálózó jelleggel
következzék egy felsorolás
arról, hogy mi hallható a
kisebbségi mûsorokban:
bemutatják a régiók, me-
gyék nemzetiségi esemé-
nyeit, a kisebbségek kul-
turális értékeit, de hallható
hír, tájékoztatás, riport a
kisebbségi önkormányza-
tokról, anyaországi törté-
nésekrõl, jelentõs kisebb-
ségi személyiségekrõl, és
elhangzanak külpolitikai
elemzések is. Van zenés,
információs, szórakoztató,
modern tánczenét bemu-
tató magazin és kívánság-
mûsor. A mûsorok összeál-
lításánál az aktualitás fon-
tos szempont, de vannak
állandó rovatok is.

A mûsorok továbbfej-
lesztése céljából fontos
lenne, ha a szerkesztõk
jobban ismerhetnék a mû-
soraikkal kapcsolatos ki-
sebbségi lakossági igénye-
ket és véleményeket. Pénz
hiányában ritkán kerül sor
közvélemény-kutatásra. 

Önálló csatorna a Rádió
C, amely 2001-ben kezdte
meg mûködését. A Rádió
C 24 órában tájékoztatja és
szórakoztatja a roma la-
kosságot, nekik, értük és
róluk szól. A Rádió C frek-
venciáján az adást a bu-
dapesti lakosok tudják
fogni. Egy 2003-ban vég-
zett kutatás szerint a Buda-
pesten élõ cigány lakosság
60%-a állandó hallgatója a
Rádió C-nek. A rádió több-
nyire magyar nyelven szól,
de van több órás romani
nyelven hallható adás is.
2004. májusáig – a Ma-
gyar Rádióval kötött szer-
zõdés eredményeként –
egy óra mindennap orszá-
gosan is hallható volt. A
jelentés írása közben ér-
tesültünk arról, hogy ezt a
szerzõdést a Magyar Rá-
dió anyagi okokra hivat-
kozva nem tudta meg-
hosszabbítani. Magyar-
ország elsõ roma rádiója a
létrehozásától kezdve sú-
lyos anyagi nehézségekkel
küzd, ez már többször ve-
szélyeztette a rádió mûkö-
dését is. 

Értesülésünk szerint az
Országos Cigány Önkor-
mányzat új, országosan is
hallható roma rádió létre-
hozását tartaná szükséges-
nek, a stratégiai elképzelé-
seiket még nem ismerhet-
tük meg, azonban – mint
ahogy e jelentésben másutt
részletesen is szólunk errõl
– elvi akadályát nem látjuk
annak, hogy a teljes orszá-
got lefedõ, roma vagy más
nemzetiségi rádió is létre-
jöjjön.

5.3. A mûsorkészítõ 
mûhelyek szervezeti

helye

A kisebbségi mûsorkészítõ
mûhelyeket a kisebbségi
szakemberek, képviselõk
általában nemzetiségi
,,szerkesztõségeknek” ne-
vezik. Hivatalosan azon-
ban kisebbségi szerkesz-
tõség a Magyar Rádióban
nem létezik. 

A Magyar Rádió veze-
tése már a kisebbségi tör-
vény módosítása elõtt
megteremthetné a nemzeti-
ségi rádiómûsort készítõ
szerkesztõségek szervezeti
önállóságát, illetve meg-
vizsgálhatná az önálló
nemzetiségi és regionális
fõszerkesztõség létreho-
zásának a lehetõségét is.
Az átszervezés menetét,
finanszírozási hátterét az
országos kisebbségi önkor-
mányzatok képviselõivel
és az érintett kisebbségi
szerkesztõségek munkatár-
saival egyeztetve kellene
elõkészíteni. 

5.4. A kisebbségi 
rádiómûsorok

sugárzási rendje

Az MR Rt. elnöke leve-
lében a frekvenciaszolgál-
tatásokkal összefüggésben
ugyanazokat a problémá-
kat veti fel, mint a nem-
zetiségi szerkesztõségek
munkatársai. A kisebbségi
lakosság is jelzi, hogy az
elavult frekvenciák és az
adók kis teljesítménye
miatt a nemzetiségi mûso-
rok sugárzási lehetõsége
(az adások hallgathatósá-
ga) kritikán aluli.

A frekvenciák problé-
májával összefüggésben
keményen fogalmaztak a
kisebbségi szerkesztõsé-
gek munkatársai, hiszen ez
a munkájuk értelmét is



2005. januárLD22

megkérdõjelezi. Mit ér az a
mûsor, amit nem lehet hal-
lani? A kritikák és észre-
vételek közül néhányat fel-
sorolunk, hogy érzékel-
tessük a gondok nagysá-
gát:
– A regionális stúdiók, a

nemzetiségi szerkesz-
tõségek tételes diszkri-
minációnak vannak ki-
téve a frekvencia kérdés
miatt.

– A frekvenciák problémá-
ja sérti a hallgatók jogait
is!

– A frekvencia kérdése
politikai döntés. Jelenleg
csak ennyire fontosak a
kisebbségek. Ha van po-
litikai akarat, akkor lesz
frekvencia is.
Az MR Rt. elnöke sze-

rint 2006. januárjától a
nemzetiségi mûsorok or-
szágos sugárzása megol-
datlan. Fontosnak tartják a
nemzetiségi mûsorok or-
szágos terjesztését megfe-
lelõ mûszaki színvonalon
és fogható frekvenciákon.
,,Egy országos nemzetiségi
csatorna létrehozásával év-
tizedekre megoldódna a
magyarországi nemzeti-
ségek mûsorainak sugár-
zása.”

Az önálló nemzetiségi
csatorna elindításával ösz-
szefüggésben többféle vé-
lemény fogalmazódott
meg. A nemzetiségi mû-
sorkészítõk közül többen
támogatják ezt a javaslatot.
Mások szerint nem kellene
külön országos adó létre-
hozásán gondolkodni: az
,,etnocsatorna” gettóba tö-
mörítést eredményezhet. 

A frekvenciák problémá-
ja a keleti URH 2006. évi
megszûnése miatt a ki-
sebbségi rádiózás egyik
legfontosabb és legsürgõ-
sebben megoldandó kérdé-
se.

A Magyar Rádió veze-
tésének – az Országos Ön-
kormányzatok szakértõi-
nek, valamint a nemzeti-
ségi szerkesztõségek mun-
katársainak bevonásával
meg kellene vizsgálnia a
kisebbségi mûsorok sugár-
zási rendjének jelenlegi
helyzetét, problémáit.
Majd az elõnyöket, a hátrá-
nyokat, a mûszaki és finan-
szírozási lehetõségeket
mérlegelve új megoldási
javaslatokat kellene kidol-
gozniuk. Fontos, hogy a
nemzetiségi mûsorokat
érintõ frekvenciák kérdé-
sében a különbözõ érde-
keket figyelembe véve, az
érintetteket bevonva, velük
együtt gondolkodva szü-
lessen döntés.

5.6. A rádiós mûsorok
elkészítésének tárgyi,

anyagi feltételei,
a finanszírozás rendje

A kisebbségi rádiómû-
sorok készítésével és su-
gárzásával kapcsolatos
problémák közül, vala-
mennyi megkérdezett elsõ
helyen említette a finan-
szírozási nehézségeket. A
Magyar Rádió elnöke pél-
dául írásban fejtette ki,
hogy ,,1998 óta a nemze-
tiségi mûsorok készítésére
fordítható keretek folya-
matosan csökkennek, a
személyi kifizetéseket és a
dologi költségeket egya-
ránt érintve”.

2002-ben (amikor szer-
vezetileg a Kossuth Rádió-
hoz kerültek a regionális és
nemzetiségi stúdiók) min-
den stúdió költségvetésé-
bõl elvontak egy jelentõ-
sebb összeget.

A Magyar Rádió elnök
aszszonya a finanszírozási
nehézségeket külsõ okok-

kal magyarázza: az alap-
vetõ problémák oda vezet-
hetõk vissza, hogy 1994
óta a bevételek nem nõnek,
az infláció pedig a költsé-
geket folyamatosan növeli.
,,A Magyar Rádió jelenlegi
gazdasági helyzete lassan
már az adásbiztonságot ve-
szélyezteti” – vélekedett
Kondor Katalin.

A munkabérek és az
ehhez kapcsolódó honorá-
riumok öszszege az elmúlt
években csökkent. A Ma-
gyar Rádió elnöke ezt írás-
ban is elismerte, amikor
úgy fogalmazott, hogy ,,a
nemzetiségi mûsorok ké-
szítõinek anyagi helyzete –
a többi kollégához hason-
lóan – folyamatosan rom-
lik. A mûsorok magas szín-
vonala csak akkor lesz
tartható, ha biztos egzisz-
tenciát és kiszámítható jö-
võképet lehet biztosítani a
munkatársaknak.”

Az elvonások következ-
tében a nemzetiségi mûhe-
lyekben csökkenteni kellett
a külsõs munkatársak szá-
mát. Nem tudják megfi-
zetni õket, például az egyik
mûsorkészítõ mûhelyben
korábban 3400 Ft-ot fizet-
tek egy anyagért, ma
ugyanezért kb. 1500 Ft-ot
kap a külsõs munkatárs.

Nagy gond az is, hogy az
elmúlt években lecsökken-
tették az utazási és telefon-
költségek összegét. Pécsett
és Szegeden az öt nemzeti-
ségi szerkesztõségben ha-
vonta 50.000 Ft utazási
költségkeretet biztosítanak
egy-egy mûsorkészítõ mû-
hely számára, és szemé-
lyenként 8000 Ft telefon-
költséget engedélyeznek.
Ha utazni szeretnének, ak-
kor arra törekszenek, hogy
valaki szívességbõl vigye
el õket az esemény hely-
színére. Amennyiben nincs

erre mód, akkor inkább
telefoninterjú készül.
Gyakran úgy spórolnak,
hogy egy helyszínen több
adáshoz is készítenek ri-
portot, és gyûjtenek anya-
gokat. 

A magnók általában na-
gyon régiek, nincs pénz új
eszközök beszerzésére.
Van olyan mûhely, ahol
nem rendelkezik minden
munkatárs önálló számító-
géppel. Ezért inkább ott-
hon dolgoznak, illetve elõ-
re megbeszélik, ki mikor
jön be, mert a kis légterû
szobában két számítógép-
pel nem lehet egyébként
mûsort készíteni. A másik
szerkesztõségben az elbo-
csátások miatt van elég
számítógép, gondot okoz
azonban azok korszerût-
lensége. A Magyar Rádió-
nál jelenleg beruházási,
fejlesztési, és beszerzési
stop van érvényben. A leg-
több stúdióban a kisebbsé-
gi mûsorok készítésénél
nem alkalmazhatnak hír-
szerkesztõt, zenei szer-
kesztõt, nincs portás, gép-
kocsivezetõ, számítógépes
rendszergazda stb.

Megállapítjuk, hogy ki-
sebbségi mûsorkészítõ mû-
helyek gazdálkodási prob-
lémái és anyagi nehézségei
egyre súlyosabbak, emiatt
a nemzetiségi mûsorok
megfelelõ színvonalú elké-
szítése is veszélybe kerül-
het.

A Magyar Rádió elnöke
azt látná megoldásnak, ha
– törvényben szabályozva
– a nemzetiségi mûsorok
finanszírozására elkülöní-
tett keretet kaphatna a Ma-
gyar Rádió, melyet nem
befolyásolhatna a környe-
zetükben végbemenõ
pénzügyi ellehetetlenülés.

Összeállította: Paksi Éva
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Pályázati kiírás
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek
2005. évi költségvetési támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi és val-
lásügyi bizottsága pályázatot ír ki a nemzeti és etnikai kisebb-
ségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó, 2002. decem-
ber 31-ig nyilvántartásba vett kulturális tevékenységet foly-
tató és/vagy érdekképviseletet ellátó – nemzeti és etnikai
kisebbségi szervezetek (egyesületek) számára. Nem pályázhat-
nak kisebbségi önkormányzatok, alapítványok és a párt-
törvény hatálya alá tartozó szervezetek. 

A bizottság a jelen pályázat kiírásával a Magyar
Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló törvényben a
szervezetek 2005. évi mûködési támogatására elkülönített 110
millió forint odaítélését készíti elõ. 

Mûködési támogatásnak tekintendõ: személyi juttatások;
dologi kiadások: üzemeltetési kiadás (fûtési költségek, víz,
áramszolgáltatás, stb.), bérleti díj, telefonköltség, postaköltség,
útiköltség. 

A támogatási kérelmeket kizárólag
pályázati adatlapon lehet benyújtani.

A pályázatot (adatlap + mellékletek) egy példányban –
postai úton, kizárólag tértivevényes ajánlott levélben –
(1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19.) vagy személyesen
(Országgyûlés Hivatala, Postabontó 1055. Budapest V. ker.
Balassi Bálint u. 1-3) lehet benyújtani 2005. február 15-ig az
Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságához ,,Szervezettámogatási pályázat” cím meg-
jelölésével.

Postán történõ benyújtás esetén a postabélyegzõ, illetve a
tértivevényen feltüntetett felvétel kelte legkésõbbi idõpontja
2005. február 15. 24.00. óra lehet, személyesen pedig a
pályázatok 2005. február 15. 16.30 óráig fogadhatók el. 

További információk a Bizottság titkárságán (tel: 441-
5032, 441-5035, fax: 441-5986) kaphatók. A pályázati kiírás és
az adatlapok átvehetõk az Országgyûlés Képviselõi Irodaháza
Tudakozójában (Bp. V., Széchenyi rkp. 19.) is, illetve a pályáza-
ti adatlap kimásolható a Magyar Közlönybõl. Letölthetõ továb-
bá a www.parlament.hu címen.

A pályázathoz csatolni kell a szervezet alapdokumentumai
közül a bírósági nyilvántartásba vétel és a bankszámla-
szerzõdés fénymásolatát (melynek tartalmaznia kell a 16 vagy
24 számjegyû bankszámlaszámot), a 2004. évi tevékenység
rövid leírását, igazolásokat a köztartozások /APEH, TB/
(munkaadókat terhelõ egyéb járulék- tartozások, munkavál-
lalóktól levont TB járulék) teljesítésérõl a 2. számú melléklet
szerinti nyilatkozatot arról, hogy a ,,Magyarországi Nemzeti
és Etnikai Kisebbségekért”, a ,,Magyarországi Cigányokért”
közalapítványoktól és a különbözõ minisztériumoktól elnyert

támogatásokkal a pályázat benyújtásáig elszámolt. A fent jelzett
igazolásokat és nyilatkozatokat a bizottság 2004. december 31-
ei keltezésnél nem régebbi állapot szerint kéri.

Az elõzõ évi elszámolás, az igazolások és nyilatkozatok
hiánya, valamint a szervezet fennálló köztartozása a pályázat
érvénytelenségét vonja maga után.

A Bizottság felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy:

– fenntartja magának a jogot a pályázatban leírtak helyszínen
történõ ellenõrzésére, mind az elbírálás elõtt, mind azt
követõen;

– hiánypótlásra, adatmódosításra a határidõ lejárta után
nincs lehetõség; a hiányosan, vagy a megadott
határidõn túl beadott kérelmeket nem veszi figyelembe;

– a pályázati anyag teljes körû beadása nem jelenti a támo-
gatás automatikus elnyerését; 

– a jelen pályázati kiírás elõtt benyújtott anyagokat nem tudja
figyelembe venni, ezért minden pályázó szervezettõl teljes
dokumentációt kér;

– a beküldött pályázat visszaküldését nem tudja vállalni; 

– az elnyert támogatás folyósításának feltétele, hogy a
bírósági bejegyzésrõl és a bankszámlaszerzõdésrõl
(bankszámlaszámról) nyújtott információk a valóságnak
megfeleljenek, amiért a szervezet elnöke viseli a
felelõsséget. 

Amennyiben bizonyosságot szerez a bizottság arról,
hogy a pályázatban megadott valamely információ nem
felel meg a valóságnak, illetve az elnök a 2. számú mel-
lékletben hamis nyilatkozatot tesz, az a szervezetnek a
támogatásából való kizárását vonja maga után, azaz az
esetlegesen megítélt támogatás nem folyósítható, illetve a
már kifizetett támogatás visszafizetendõ a Magyar Állam-
kincstár pártok és társadalmi szervezetek támogatása
10032000-01457168 számlaszámára.

A 2005. évi költségvetési támogatást a Magyar Állam-
kincstár utalja át a támogatásban részesített szervezet részére
egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása
nem haladja meg a 3 millió forintot. A 3 millió forintot megha-
ladó költségvetési támogatást a szervezetek a korábbi
folyósítási rend szerint továbbra is két részletben kapják meg. 

Budapest, 2004. december 08.

Szászfalvi László
a bizottság elnöke

Magyar Országgyûlés
Emberi jogi, kisebbségi és

vallásügyi bizottsága
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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. 

Az emberek egy magas tornyot építenek. Ezt
hívják úgy, hogy Bábel tornya. Az emberek azt
hiszik, a torony az égig érhet, de ezt Isten nem
akarja. Azt akarja, hogy hagyják abba az
építését. Az emberek hirtelen nem értik meg
egymás szavát. 

Ki állíttatta le az emberekkel a torony
építését?

MÓZES ELSÕ KÖNYVE 11.

Le manusha ekh uchi khangeri vazden. Kadi
akharen kade ke Babelosko turunyo. Le

manusha kodi gindyin, o turunyo opre resela zhi
kaj o cheri, ba o Del kadi na kamel. Kodi kamel
o Del ke le manusha te geton andre le turun-
yosko vazdipe. Le manusha jokharsa na hat-
yaren jekhavreski vorba. 

Kon ashavadas tele le manushenca le turun-
yosko vazdipe?

Genesis 11

Ábrahám Isten egyik különleges barátja volt.
A felesége Sára. Isten azt mondta Ábrahámnak,
hogy költözzön egy másik országba. Azt mond-
ta, hogy az egész országot Ábrahámnak adja,
hogy örökké ott éljen a családjával. Ábrahám-
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nak sok báránya és szamara van. Meg tudod
mutatni õket?

Mi a férfi neve? Hogy hívják a feleségét?

MÓZES ELSÕ KÖNYVE 12.

O Abraham le Devlesko jekh lasho amal sas.
Leski romnyi e Sara. O Del kodi phendas le
Abrahamoske te zhaltar ande ekh kaver them.
Kodi phendas ke o intrego them le
Abrahamoske del, anda kodi, ke pone lumaj e
luma, kothe te trajil pedke nyepetosa. Le
Abrahamos but bakra thaj but megara si. Zhanes
te sikavesle?

So si le murshesko anav? Sar bushol leski
romnyi?

Genesis 12.

Ábrahám és a felesége, Sára, nagyon szomorú
volt, mert nem volt gyermekük. De ki ez a nagy
fiú? Most már van egy fuik. Izsáknak hívják.
Ábrahám és Sára boldog, mert Isten meghall-
gatta az imdáságukat és egy fiút adott nekik.

Mi a neve Ábrahám és Sára fiának?

MÓZES ELSÕ KÖNYVE 21.

O Abraham thaj leski romnyi, e Sara, zurales
Briginaspen, ke nas len shavaro. Ba kon si kako
Baro shavo? Aba akanak si len shavo. Izhak Si
lesko anav. O Abraham thaj e Sara bara
Loshasasaj, ke o Del kandas lengo rudyipe thaj
shaves das len.

So si lesko anav le Abrahamoske thaj la
Sarake shaveske?

Genesis 21.

Isten népe Egyiptomban él. A korbácsos ember
azt mondja nekik, hogy dolgozzanak gyorsab-
ban. Õk Istent kériik, hogy segítsen nekik. Isten
Mózest fogja küldeni, hogy a korbácsos ember
ne bántsa többé õket. Mózes Isten egész népét
meg fogja segíteni. 

Ki fog segíteni Isten népén? 

MÓZES MÁSODIK KÖNYVE 5.

Le Devlesko nipo ande o Edyiptomo trajil. O
chunyari manush kodi phenel lenge, te keren
butyi majsigo. Von le Devles mangena te zhutil
lenge. O Del le Mozeses bishavla ke o chunyari
manush majbut le na azbal len. O Mozes le
Devleske intergone nipos azhutila.

Kon azhutila pe le Devlesko nipo?

Exodus 5.
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KOS (III. 21.–IV.
20.) – A kapkodás
semmi jóval nem ke-
csegtet! Legyen nyu-

godt és megfontolt, ebben a
hónapban Önnek állhat a világ. A
rendszerezettség azonban sokat
segíthetne. Üljön le és nyugodtan
gondoljon végig mindent, mielőtt
cselekedne! Februári szerencse
számai: 2, 16, 54, 55, 77.

BIKA (IV. 21.–V.
20.) –  Váratlanul sok
lett a dolga, de úgy fogja
érezni, hogy megéri a

fáradtságot. Ne engedje, hogy egy
váratlan ötlet eltérítse eredeti
szándékától! Az álmait vegye
komolyan! Egy telefonhívást felejt-
sen el, csak át akarják vágni!
Szerencseszámai februárban: 7, 9,
25, 48, 53.

IKREK (V. 21.–VI.
21.) – Érdekes híreket
kap a munkahelyén, és
különös következtetésre

jut, amivel elősegítheti főnöke
szerencséjét. Hálás lesz Önnek.
Gyermeksírásra számíthat, ha fe-
lelőtlenül ígérget! Szerencse szá-
mai: 1, 15, 39, 40, 66.

RÁK (VI. 22.–VII.
22.) – Bízzon a foly-
tonosságban. A válto-

zatosság gyönyörködtet, de azért
az állandóságnak is megvan a
maga előnye... Egy sor pletykára
számíthat! Szerencse számai: 20,
49, 59, 70, 90. 

OROSZLÁN (VII.
23.–VIII. 23.) – Rég
volt ennyire boldog egy
gyermek miatt! Úgy

érzi érdemes volt megszenvednie
az elmúlt heteket. Agresszív láto-
gatója érkezhet, zárjon be ajtót,
ablakot! Szerencse számai feb-
ruárban:  2, 16, 55, 63, 70.

SZÛZ (VIII. 24.–IX.
23.) – Talán új fejezet
kezdődik az életében,
de nem biztos, hogy

szüksége van erre! Gondolkozzék,
mérlegeljen. Egy kérdés még
feltétlenül tisztázásra vár családját
illetően, ha jól akarja érezni magát a
bőrében. A flört egyszer még sok
kellemetlen percet fog okozni
ebben az évben, ha lebukik...
Szerencse számai: 9, 58, 68, 71,
80.

MÉRLEG (IX.
24.–X. 23.) – Ez a
hónap nyugalmat, fel-
hőtlen békét hoz, de Ön

mintha jobban szeretne harcolni
most! Ne tegye... Magánügyekben
egyértelmű választ várnak öntől.
Szerencse számai: 13, 14, 26, 42,
50.

SKORPIÓ (X.
24.–XI. 22.) – Társa
most fokozottan igényli
kedvességét, de Ön

azon gondolkodik, hogy megérdem-
li-e! Igaza van! Szerencse számai:
12, 18, 40, 60, 72.

NYILAS (XI.
23.–XII. 21.) – Jól
indul a hónap, aztán
valami váratlanul beza-

var. Ne rettenjen meg, próbálja
kikövetkeztetni, hol és mikor lépett
rosszul! Néhány igen fontos e-
mailt és sms-t küldjön el, mert ha
nem, fontos dolgokról marad le!
Szerencse száma: 20, 51, 72, 74,
75.

BAK (XII. 22.–I. 20.)
– Jól alakulnak a dolgok,
csak legyen türelme
kivárni az eredményt!

Egy röpke nézeteltérés ne tántorítsa
el szerelmétől és közös terveiktől.
Fokozottan ügyeljen utazás közben
testi épségére. Szerencse számai:
14, 19, 26, 29, 41.

VÍZÖNTÕ (I.21.–II.
19.) – Társaságban
most különösen ügyel-
jen külsejére, mert meg-

jelenésének hosszabb távon követ-
kezménye lesz. Szerencsejátékok-
ban sem esélytelen. Szexuális
vágyait sajnos partnere kineveti,
talán változtatnia kellene, hogy
végre Ön is jól érezze magát!
Szerencse számai: 11, 21, 30, 39,
86.

HALAK (II. 20.–III.
20.) – Ne zárkózzék el
egy családi megbeszé-
lés elől sem! Van mit

megvitatniuk, és ez jótékonyan hat
hangulatára! A munkahelyén, már
megint áskálódott, és még Ön cso-
dálkozik, hogy nem kedvelik... Ne
felejtse el, hogy vannak önálló gon-
dolatai, a plagizálást pedig büntetik...
Szerencse számai: 3, 9, 14 , 55, 82.

LLLL ....     DDDD ....     HHHH oooo rrrr oooo ssss zzzz kkkk óóóó pppp
2222 0000 0000 5555 ....     ffff eeee bbbb rrrr uuuu áááá rrrr
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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.

A NÉGY EVANGÉLIUM

MÁTÉ l MÁRK l LUKÁCS l JÁNOS
– Cigány mûvészek illusztrációival –

A Magyar Bibliatársulat 2002-ben jelentette meg a Négy evangélium
– Máté, Márk, Lukács, János – Cigány mûvészek illusztrációival címû
kiadványát, melyben Csányi János, Fenyvesi József, Kosztics Lász-
ló, Kun Pál, Oláh Jolán, Oláh Mara, Orsós Teréz és Ráczné Kalányos
Gyöngyi munkái találhatóak. Az illusztrációkat a Magyar Bibliatársulat
és a ROMART Alapítvány közös rendezésében a budapesti Biblia Mú-
zeumban korábban kiállításra került, roma képzõmûvészek által készített
munkákból válogattuk. A kötet ára: 1900,- Ft

A Magyar Bibliatársulat kiadványait a Magyarországi Református
Egyház Kálvin János Kiadója jelenteti meg. A kötet megrendelhetõ az
alábbi címen és telefon számon:

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 35.; Tel/fax: 386-8267, 386-8277
E-mail: kalvin.kiado@mail.datanet.hu;
Honlap: www.datanet.hu/kalvinkiado/

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


