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ROMA LAP

Megjelenik
havonta.

Múlt
Válogatta: Szécsi Magda

A népmozgalom olyan, mint a földindulás. Senki sem
tudja az órát, sem a percet, melyben az kezdõdik. Ki
tudja, hol fogamzik a földrengés? Hol érlelõdik meg? S
honnan tör elõ?

A város büszkén áll magas tornyaival, s az emberek biz-
tosan járnak zajos utcáin. Nem látnak hatalmat, mely
ellenök törne, nem gyanítanak vészt, nem rettegnek.

Ezalatt a föld alatt moraj hallatszik, a föld megrendül, a
házak inganak, a falak összedõlnek. A föld sötét
börtönébe zárt erõ utat nyit magának. S a megrepedt föld
az óriási száj, mellyel beszéli sírhangon ejtett, de annál
rettenetesb szavait. 

Az írás mondja, miszerint eljön az idõ, midõn a halottak
is feltámadnak... Hogyne kelnének föl a tetszhalottak és
azok, kik elevenen sírba temetvék!?

Vasvári Pál 1848

JELEN
Válogatta: Paksi Éva

Szécsi Magda

Legyen csak...

Legyen csak minden 
Az, ami... a csodáról
Amúgy sem azt hallani,
Hogy cigányokat látogatna.
Ne is jöjjön! Nyomorúságunkat 
Látva: karjainkban szörnyethalna...

Megállapítás

Abban az országban,
Ahol csak a roma
Nyomorúság látványa
Csökkentheti a jólétben
Élõk szorongásait:
Lélegzet után kapkod
Még a levegõ is! 

ÜZENET

Fotó: Nyári Gyula
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Stigmák, mércék,
elõítéletek, babák…

JEGYZET

Szécsi Magda

zt gondolom, nincs olyan szülõ a világon,
aki képes elviselni, ha a gyermekét
bántják, csúfolják, kiközösítik! Az Én
fiammal folyamatosan ez történik, mert
cigány, mert túlsúlyos, mert az agresz-

szivitás jele sem fedezhetõ fel benne, ami eleve kizár-
ja Õt a gyerekek egyre agresszívabbá váló kö-
zösségébõl az iskolában. Koppányka miatt gondoltam
úgy, hogy körbe kell járni ezt a témát, hogy fog-
lalkozni kell ezzel a járványos méreteket öltõ problé-
mával, mert az emberi értékeket egyre inkább a fizikai
külsõre és kevésbé a viselkedési normákra alapozzák,
a gyerekek pedig ezen fizikai mércék alapján értékelik
egymást és önmagukat. De mikor lesz egy ember
valamelyik megkülönböztetõ jegyébõl szégyenbé-
lyeg? A jellegzetesség megléte önmagában nem elég.
Ahhoz, hogy megbélyegzetté váljunk az kell, hogy
valakik felfedezzék jellegzetességeinket, jelentõséget
tulajdonítson nekik, és alapul használják fel a szemé-
lyiségünk megítéléséhez. Nagyon sokféle egyéni jel-
legzetességbõl lehet stigma: lelki, testi betegségekbõl,
fogyatékosságból, a „faji” hovatartozásból, szenvedé-
lyekhez fûzõdõ rabságból, vagy bizonyos társadalmi
csoportokhoz tartozásból. Tehát stigmává válhat a
vakságból, a kövérségbõl, a barna bõrbõl, a hajlékta-
lanságból, anorexiából, alkoholizmusból, rákbeteg-
ségekbõl, a homoszexualitásból és a szegénységbõl,
amit négyfal között rejtegetnek, de ami nem rejthetõ
el, és még hosszan sorolhatnám a Down-kóros babák-
tól a siket-némákig, a megalázott tehetetlen betegekig,
öregekig… 

A megbélyegezettség nem magyar találmány, a
megbélyegezettség az emberiség legszörnyûbb ta-
lálmánya, amitõl a Földön milliárdok szenvednek, így
nem csoda, hogy a világ minden országában fog-
lalkoznak e témával, mint például Ladonna L. Rush
amerikai pszichológus, akinek tanulmányáról Mann-
hardt András írt kitûnõen, évekkel ezelõtt. Ladonna L.
Rush szerint: „Az elõítéleteket nagyban elõsegíti, ha
valakit felelõsnek tartanak a helyzetéért, ha valakiket
valamilyen más ok miatt már eleve gyanúsnak tar-
tanak.” Az így gondolkodókban túlteng az agresszi-
vitás, és az én-védõ mechanizmus, kõkemény, réstelen

határt húznak a mi és a ti és az õk között: csak azok
lehetnek tökéletesek, életre érdemesek, okosak és szé-
pek, ahová õk tartoznak. Mindenki más legyilkolható,
kizsákmányolható, megalázható, becsapható, kijátsz-
ható. Erõszakosságuk jutalma pedig az, hogy átélhetik
büntetlenül a hatalom érzését, és erre az érzésre gyak-
ran fokozott szükségük van, mert az egyre ön-
tudatosabb „stigmások”, kibillentik õket fölényükbõl.
Ez a típus menekül az uniformizálódásba, ami jól lát-
ható, például a bõrfejûek körében. Õk egyéniségüket
feladva és a csoportban feloldódva egyforma külsõ
megjelenésükkel merítenek erõt a közös ideológia ve-
zérelte cselekvéseikhez. Ezek a szerencsétlenek nem
tudják, hogy egy ember akkor találja meg a helyét a
világban, ha nem kelt bennünk feszültséget a másság,
és a mássággal szembeni kétely! 

Már restellem leírni, akkora közhely, de legalább
igaz, hogy a másság elfogadására való nevelést kis-
gyermek korban kell kezdeni. Jó példa erre, Hollandia,
ahol a Down-kórosok elfogadásának elõsegítésére és
állapotuk jobb megértésére különleges, a kór testi
jegyeivel gyártott babákat hoztak forgalomba. Ababák
révén az egészséges gyerekek már kiskorukban szem-
besülnek a Down-kórosok másságával és késõbb job-
ban el tudják fogadni õket. Óvodapedagógusok meg-
figyelése szerint a gyerekek nem tesznek különbséget
az egészségesnek kinézõ és a down-babák között!

Koppányka nem Down-kóros, hófehér bõrû, re-
mek humorú kisfiú, csak kissé túlsúlyos. Talán kövér
babákat, vak babákat, cigánybabákat, anorexiásba-
bákat, öregbabákat, homoszexuális és leszbikus ba-
bákat, zsidó és magyarbabákat, igazmondó, lelkiis-
meretes, a népért, a családért tenni tudó babákat kel-
lene gyártani Magyarországon és eljuttatni minden
óvodába, minden egyes családba. Hogy korán, iszo-
nyú korán tanulhassák meg a gyerekek, hogy a másság
nem gyanús, nem szégyenteljes kiirtanivaló valami,
hanem nagyon is elfogadható, érthetõ, támogatható
dolog. Olyan dolog, amitõl ember maradhat az ember,
és kell is, hogy az maradjon szabad akaratából, ha
egyszer szabad akaratot kaptunk, és mindannyian
Isten képmásai vagyunk: a púpos, a cigány, a kövér, a
primitív, és a zseniális ember is…

A
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ADÁSCSÖKKENTÉS:
PÉNZÜGYI GONDOK
A ROMA RÁDIÓNÁL 

Csütörtök éjféltõl – a kö-
telezõ mûsorszámokon kívül –
egy hónapig csak zenét sugároz
a Magyarország elsõ roma
rádiója, a Rádió C – jelentette
be az adó igazgatója a rádió

Élesztõ címû reggeli mûso-
rában.  A rádió anyagi gondok-
kal küszködik, ezért a mûsorok
szüneteltetésével hívja fel a
figyelmet arra, hogy a már
ötödik éve hallható adó nem
tudja megteremteni a folyama-
tos mûködés feltételeit – mond-
ta Fátyol Tivadar.  Az FM
88.8-on egy hónapig csak hí-

reket és zenét hallhatnak. A
RomNet – ismerve és tapasztal-
va roma médiumok támo-
gatásának irányába megnyil-
vánuló apátiát – szolidaritást
vállalva a rádióval – szintén
csütörtök éjféltõl – hétfõ reggel
8 óráig elsötétíti képernyõjét,
hírei ez idõszakban elérhetet-
lenné válnak. 

RENDÕRI PÁLYÁRA
TANULMÁNYI SZERZÕDÉS-
SEL

A Budapesti, a Somogy
megyei és a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Rendõr-
fõkapitányság is pályázatot
írt ki olyan roma származású
fiataloknak, akik érdeklõd-
nek a rendõri pálya iránt. A
középiskolások számára
meghirdetett lehetõség lénye-
gében a pályázat során ki-
választottakkal való tanul-
mányi szerzõdés megkötését
jelenti, amelynek keretében
különbözõ kedvezményeket –
a ruházkodási segélytõl a havi
pénzbeni juttatásig – biztosí-
tanak a rendõri szervek szá-
mukra. Mindezért a leendõ
támogatottaknak – a pályá-
zati feltételeknek való meg-
felelésen túl – kötelezettséget
kell vállalniuk arra vonat-
kozóan, hogy középiskolai
tanulmányainak utolsó évé-
ben jelentkeznek valamely
rendészeti szakközépiskolába
vagy a Rendõrtiszti Fõis-
kolára, részt vesznek a fel-
vételi eljárásban és felvételük
esetén a szükséges végzettség
megszerzését követõen a tá-
mogatás idejével megegyezõ
ideig az õt támogató rend-
õrkapitányság állományában
hivatásos állományában telje-
sítenek majd szolgálatot.

További részletek és pá-
lyázati feltételek a Budapesti,
a Somogy megyei és a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei
Rendõr-fõkapitányságok hir-
detményeiben.

SEGÉLYEZETTEK
KÖZMUNKA-
PROGRAMBAN

A IV. Országos Közmunka
Konferenciát rendezték február
15-én a BM Duna Palotában. A
rendezvényen részt vett Kiss
Péter szociális miniszter, aki –
többek között – az idei évben
indítandó új, a közmunkához
kapcsolódó képzési és szociális
programokról adott tájékoz-
tatást. Az eddigiekben is sikere-
sen mûködõ programstruktúra
nem változik, új elemek azon-
ban idén is vannak. Egyrészt

,,ROMÁK ALKALMAZÁSA: NÉHÁNY TAPASZTALAT AZ ÜZLETI ÉLETBÕL”

,,Romák alkalmazása: Néhány tapasztalat az üzleti életbõl” címû tanulmánykötetet
mutatták be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban rendezett sajtókonferencián. Akiad-
vány Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban 14 vállalatnál 2005 májusa és szep-
tembere között – 18 munkaadó és ugyanennyi roma származású munkavállaló részvételével
– készített interjúkat tartalmaz, amelyek képet adnak arról, hogy a vállalatok miként vé-
lekednek a romák foglalkoztatásával kapcsolatos akadályokról és az abból származó
elõnyökrõl. A tanulmánykötettel nem titkoltan segítséget kívántak nyújtani a vállalatoknak a
romaellenes diszkrimináció kezelésére.

Jelenleg ugyanis a cégek nem vállalnak vezetõ szerepet a romák foglalkoztatásában, s
az üzleti világban ritka a romák körében tapasztalható nagyarányú munkanélküliség eny-
hítésével és a romák foglalkoztatásához kapcsolódó feladatokról szóló tájékoztatás. Nem
folyik párbeszéd azon vállalatok között sem, amelyek pozitív módon szeretnének cseleked-
ni. A ,,Romák alkalmazása: Néhány tapasztalat az üzleti életbõl” címû kiadvánnyal a köz-
remûködõ cégek és nemzetközi szervezetek szándéka az volt, hogy megtegyék az elsõ lé-
péseket e fenti hiányosságok pótlására.

Illusztráció LD archívum
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január óta téli szezonális prog-
ram zajlik 10 hátrányos hely-
zetû kistérségben, másrészt a
tavalyi év végén kiírt pályázat
eredményeként a szociális tör-
vény módosítása nyomán jö-
vedelemcsökkenést elszenvedõ
családok részére meghirdetett
közmunkapályázat kiértékelése
befejezõdött és márciusban a
munkavégzés is elkezdõdhet.
Így ez utóbbi program kere-
tében azon családok, amelyek-
nek csökkent a jövedelme a vál-
tozás következtében – a rend-
szeres szociális segélyben ré-
szesülõ 145 ezer családból
mintegy 5–7000 –, számukra
külön pályázat írtak ki 900 mil-
lió forintos keretösszeggel. E
programra egyébként 87 kis-
térség nyújtott be pályázatot
1,2 milliárd forint összeggel, a
minisztérium közülük 73 pá-
lyázat támogatására tett ja-
vaslatot, amelyek a biztosított
forrás egészét lekötik. Ez pedig
azt jelenti, hogy a rászorulók
több mint egyharmada rövid
idõn belül munkába állhat és
pótolhatja a jövedelem kiesését. 

ROMA ÚJSÁGÍRÓK
TOVÁBBKÉPZÉSE
KEZDÕDÖTT AZ MTI-BEN

Roma újságírók tovább-
képzésérõl született megálla-
podás a Magyar Távirati Iroda,
a Budapesti Független Új-
ságírók Alapítványa és a Roma
Sajtóközpont között. A megál-
lapodás értelmében a nemzeti
hírügynökség 3–4 hónapos
gyakornoki képzésre fogad
alkalmanként két-két fõt. A
pályázaton kiválasztott fiatal
roma újságírók a hírkészítés
alapjait sajátítják el a távirati
irodánál. Az egyéves program-
ra az MTI 2,5 millió forintot
biztosított, az összeget a prog-
ramban részt vevõ gyakorno-
kok javadalmazására fordítják.

A ROMA INTEGRÁCIÓ
ELÕMOZDÍTÁSÁT SÜRGETI
AZ ERIO 

 Az Európai Roma Infor-
mációs Szolgálat (ERIO) em-
berjogi szervezet, amely a ro-
ma közösségek jogait támo-
gatja Európa-szerte. Jelentõs
lobbitevékenységet folytat a

nemzeti kormányoknál, az
Európai Parlamentnél
(EP), illetve más nemzet-
közi szervezeteknél is a
kisebbség tagjait érintõ
diszkrimináció ellen. Az EU
soros német elnökségének
napokban beadott ajánlásuk-
ban részletesen kifejtik, hogy
elsõsorban mely területeken
kellene a roma közösségek
integrációját elõmozdítani.

Jelenleg több mint 10 millió
roma él az Európai Unió
(EU) tagállamaiban. Az EU-s
tõke 2001 és 2006 között 270
millió eurót fektetett be ki-
zárólag roma projektekbe –
mégis úgy tûnik, az eredmény
aránytalanul kicsi a ráfor-
dítás mértékéhez képest. Sok
helyen a romák még mindig
erõsen diszkrimináltak és
kitaszítottak, miközben nekik
is egyenlõ jogokkal kellene
rendelkezniük a munkavál-
lalás, az oktatás, a lakhatás és
az egészségi ellátás terén –
vélekedik napokban kelt
ajánlásában a roma lobbi-
szervezet. A soros német el-
nökséghez intézett ERIO-
folyamodvány szerint az
egyik kulcsprobléma a tár-
sadalmi beilleszkedés kér-
déskörében az, hogy a romák
sok esetben még mindig nem
vehetnek részt az õket érintõ
döntéshozatali folyamatok-
ban. Ennek érdekében meg
kell erõsíteni a diszkriminá-
ció és a rasszizmus elleni
erõfeszítéseket – így azáltal is,
hogy bevonják roma szer-
vezeteket az ilyen jellegû
programokba.  

ROMASTER PROGRAM
A HÁTRÁNYOS
HELYZETÛ ROMA FIATALOK
SZÁMÁRA

A tehetséggondozó program
olyan tehetséges roma közép-
iskolások számára nyújt segít-
séget, akik gazdasági egye-
temeken és fõiskolákon akar-
nak továbbtanulni. A program-
ban olyan 16–18 éves fiatalok
vehetnek részt, akik érdekeltek
a továbbtanulásban és elsõsor-
ban olyan területen kívánnak
majd késõbb érvényesülni, mint
a gazdaság, illetve a társa-
dalomnak a gazdasághoz kap-

csolódó területei. A támogatás
a felsõoktatási tanulmányok vé-
géig jár a résztvevõknek, és
nem csak pénzt, hanem a támo-
gató intézménnyel való szoros
kapcsolatot jelent. Ennek segít-
ségével a fiatalok beleláthatnak
egy-egy gazdálkodó cég életébe
és ösztönzést kaphatnak arra,
hogy a környezetükben is ezt a
példát bemutassák. A program
szervezõje a Hungarian Bu-
siness Leaders Fórum, a Gaz-
dasági Minisztérium, és olyan
világcég támogatja mint az
IBM, de természetesen új csat-
lakozókat is várnak. A program
várhatóan tavasszal, március
környékén indul. A jelentkezés
feltételeirõl a hblf@hblf.hu
címre írva tudhatnak meg töb-
bet az érdeklõdõk.

NEM LÁTTA EL
A FOGORVOS, A
BÍRÓSÁG ELUTASÍTOTTA
A KERESETÉT 

 Elsõ fokon elutasította a
bíróság annak a hepatitiszes
roma asszonynak a keresetét,
akitõl egy éjszakai ügyeletes
fogorvos megtagadta a keze-
lést. A korábban nagy sajtó-
visszhangot kiváltó ügyben a
középkorú asszony állítása sze-
rint a fogorvos azt mondta neki:
„Mit képzel? Maga után ki kell
fertõtleníteni az egész rendelõt,
mert tudja magának mi a be-
tegsége. Nem vagyok hajlandó
kihúzni a fogát.” A nõ évekkel
ezelõtt egy mûtét során kapott
vérátömlesztéssel hepatitisz C
vírussal fertõzõdött meg. Ezt
azonnal jelezte is a fogorvos-
nak, aki a betegséget felvezette
a kartonjára, de védõmaszkja és
gumikesztyûje ellenére sem
volt hajlandó kezelni a fogfá-
jást. A nõt, aki személyiségi
jogi pert indított 2005-ben az
ügyeletes fogorvos ellen a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Jogvédõ Iroda (NEKI) kép-
viseli. Udvari Márton ügyvéd
szerint az orvosnak kötelessége
lett volna ellátni a beteget, akit
emberi méltóságában is meg-
sértett. Jelenleg az ügyet elsõ
fokon a Fõvárosi Bíróság el-
utasította, azzal az indokkal,
hogy két-két állítás hangzott el
az orvostól és a roma asszony-
tól, ami egyfajta „patthelyzetet”

alakított ki. Az orvos elmon-
dása szerint nem használt ki-
fogásolható szavakat és arra
kérte a beteget, hogy a rendelési
idõ után jöjjön vissza. Az asz-
szony ennek ellenkezõjét állí-
totta társával együtt – aki vele
volt a kérdéses idõben – és
tanúként hallgattak meg. A
NEKI fellebbezett az ítélet
ellen. A Fõvárosi Ítélõ Tábla
várhatóan márciusban dönt az
ügyben. 

FELJELENTETTÉK
KOLOMPÁR ORBÁNT
AZ OCÖ KÉPVISELÕK

Az OCÖ két képviselõje,
Farkas Antal és Rostás László
feljelentette Kolompár Or-
bánt, az OCÖ elnökét. A kép-
viselõk azt nehezményezik,
hogy az elnök hagyta teljesen
lepusztulni az Országos Ci-
gány Információs és Mûvelõ-
dési Központot. Az OCIMK
õrizetlenül álló, romos kõ-
bányai épületében tartott
sajtótájékoztatót a két képvi-
selõ február 3-án. Elmond-
ták, hogy a mintegy kétezer
négyzetméteres ingatlan egy
éve õrizetlen.  2006. novem-
ber 7-én tûz ütött ki, az elsõ
vélemények szerint gyújto-
gatás történt. A tûzeset után
derült ki, hogy az épület nem
volt biztosítva, az õrzése is
megoldatlan volt. A fenti ese-
mények miatt, amiben Ko-
lompár Orbán a rábízott va-
gyont nem a törvényi elõírá-
soknak megfelelõen kezelte,
mintegy 100 millió forintot
meghaladó kár keletkezett az
épületben. Farkas Antal sze-
rint nem volt akkora tûz,
hogy minden bútor és számí-
tógép elpusztuljon. Mint
mondta, a kultúrterem szín-
pada égett le teljesen, gyanú-
juk szerint az értékeket már a
tûz elõtt ,,kimentették”. Azt is
megmutatták, hogy ma is
rengeteg irat másolatait talál-
ják szétszórva az épületben.
Elképzelhetõnek tartják,
hogy a novemberi tûzzel ilyen
dokumentumokat akartak
eltüntetni.

Az RSK, a Romaweb,
az MTI,

hírei alapján összeállította:
Paksi Éva
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VÁLASZTÁS

Hozzáértés, boldogulás,
összefogás

A 2007-es év kiemelkedõ
jelentõségû a magyarországi
cigányság szempontjából,
hiszen 2007. március 4-én
kerül sor kisebbségi önkor-
mányzati választások követ-
kezõ fordulójára. Ez a vá-
lasztás azonban sokkal na-
gyobb jelentõséggel bír a
cigányság szempontjából,
mint eddig bármikor. 

A 2006. évi országos vá-
lasztások ismét az MSZP-
SZDSZ koalíciót erõsítették
meg. Ebbõl a ténybõl azt a
következtetést vonhattuk le,
hogy a kormányzati politika
úgy folytatódik, ahogyan ezt
az elmúlt négy évben láthat-
tuk, azaz nem lesz valós ro-
mapolitika Magyarorszá-
gon, néhány kivételezett
szervezet kap majd támoga-
tást szolgapénz gyanánt,
esetleg különbözõ prog-
ramok megvalósításához, de
érdemi munka nem történik
majd. Az események a vá-
rakozásoknak megfelelõen
alakultak, és ha lehet még
súlyosabb helyzetet terem-
tettek, mint eddig bármikor
tapasztalhattuk. Az elmúlt év
nyarán és õszén meghozott
kormányzati intézkedések
bebizonyították, hogy Ma-
gyarországon a választási
programmal, a választási
ígéretekkel szembe lehet
menni, egyszóval lehet ha-
zugságra választási progra-
mot építeni. A kormányzat
hitele immár teljesen meg-
kérdõjelezõdött és be kell
látnunk, hogy nem számít-

hatunk központi, kormány-
zati segítségre. 

Ezt a tényt ismerték fel a
választók akkor, amikor az
önkormányzati választások
alkalmával mindent elsöprõ
ellenzéki siker született. Eb-
ben a tényben azonban nem
csupán azt láthatjuk, hogy a
magyarországi állampol-
gárok becsapva érezték
magukat és csalódtak a kor-
mányzat teljesítményében,
kommunikációjában, hanem
azt is, hogy a helyi érdekek
kerültek elõtérbe. Megszü-
letett tehát az a felismerés,
hogy a helyi kérdéseket he-
lyi szinten kell megoldani. 

Ez a gondolkodás tükrö-
zõdött a kisebbségi kép-
viselõk megválasztása során

is. Számos roma szervezet
állított képviselõjelöltet a
választások során, és a leg-
nagyobb sikert kétségtelenül
a Lungo Drom érte el. Az
1995 óta mûködõ kisebbségi
önkormányzati rendszer ne-
gyedik ciklusa kezdõdik el
most, amely igazolja, hogy a
rendszerre szükség van, a
társadalom igényli ezt. A
rendszert pedig csak úgy
lehet sikeresen mûködtetni,
ha abban olyan képviselõk
és szervezetek vesznek részt,
akik és amelyek valós te-
vékenységet végeznek,
munkájukat összehangoltan,
szervezetten, szakmailag
megalapozottan végzik, és
rendelkeznek megfelelõ tár-
sadalmi támogatottsággal. 

Ma Magyarországon a
Lungo Drom az egyedüli
olyan szervezet, amely ezek-
nek a kritériumoknak meg-
felel. A kisebbségi önkor-
mányzati választások során
a Lungo Drom volt képes a
legtöbb jelöltet állítani, hi-
szen a 106 ezer roma regiszt-
ráltból 63 ezer fõ a Lungo
Drom-ot támogatta. Ez
közel 60%-os támogatottsá-
got jelent, amit bármely poli-
tikai erõ megirigyelhet. Ösz-
szesen 2662 Lungo Drom-os
jelölt közül 1594 fõ szerzett
mandátumot, és ezzel az
eredmények tekintetében az
elsõ helyen végzett. A kép-
viselõjelöltek és a megvá-
lasztott képviselõk száma
alapján túlzás nélkül kije-

…hogy legyen jövõnk. LUNGO DROM!

Farkas Antal, Várnai Márton,
Farkas Flórián és Rostás László
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lenthetjük, hogy a Lungo
Drom az ország legtámoga-
tottabb, legnagyobb és leg-
hatékonyabb roma szerve-
zete, amely valóságos bázis-
sal, megfelelõ szakembe-
rekkel és tenni akaró kép-
viselõkkel rendelkezik.

Az önkormányzati vá-
lasztások azonban nem csak
ebben a vonatkozásban bizo-
nyították a Lungo Drom si-
kereit, hiszen a helyi önkor-
mányzatok megválasztása
mellett megyei listákra is
leadták a polgárok szava-
zataikat. Ezek eredményei
között is pozitív eredmény-
ként könyvelhetjük el, hogy
a Lungo Drom jelöltjei kö-
zül 14 megyében 18 kép-
viselõnk ért el sikereket. En-
nek az eredménynek óriási
jelentõsége van, hiszen a
megyei közgyûlések mun-
kájában közvetlenül tudunk
részt venni és képviselni az
adott megyékben élõ ci-
gányság problémáit, érde-
keit. Ez a lehetõség egy
újabb képviseleti szintet nyi-
tott meg a magyarországi
cigányság számára, hiszen a
kisebbségi önkormányzati
rendszerben elsõ alkalom-
mal nyílik lehetõség területi
kisebbségi önkormányzatok
megalakítására. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy a
területi önkormányzatok
képviselõi és a megyei
önkormányzatban jelen lévõ
Lungo Drom-os képviselõk
egy, az eddiginél magasabb
szinten is képesek érdemi
munkát folytatni a közös
célok érdekében. 

Nem hagyhatjuk figyel-
men kívül azt a tényt sem,
hogy a jelenlegi kormány-
zattól érdemi támogatást,
hatékony programfinanszí-
rozást nem várhatunk. A
reformok köntösébe bújta-
tott megszorító intézkedések
a cigányság integrációját a
távoli jövõbe vetítik. Egye-
düli és valós támogatás csak
megyei, települési szinten
valósulhat meg, amelyhez
azonban azok a képviselõk
szükségesek, akik képesek

az adott testületekkel érdem-
ben együttmûködni. A jelen-
legi helyzetben a Fidesz által
vezetett megyei közgyû-
lések elkötelezettek a cigány
integrációs programok meg-
valósítására, számíthatunk
támogatásukra; elõzetes ígé-
retekkel rendelkezünk arra
vonatkozóan, hogy a valós
munka hátteréül integrá-
ciós hivatalok jöjjenek
létre, amelyek a cigányügy
zászlóshajói lesznek me-
gyei és települési szinten
egyaránt.

A Lungo Drom struktú-
ráját tekintve mindig arra
törekedett, hogy a cigány ér-
dekképviselet piramis elvû
modellje megvalósuljon. Ez
a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a szervezeti egységünk
az egyes településekbõl kiin-
dulva, a megyei, területi
önkormányzatokon keresz-
tül egészen az országos
önkormányzatig folyamatos
legyen. A képviselet azon-
ban nem ér véget ennél a
pontnál, hiszen ebben az
esetben kisebbségi ügyet
jelent csupán. Szintén a Lun-
go Drom célja volt, hogy a
cigányügy képviselete meg-
valósuljon a Magyar Or-
szággyûlésben is. Erre a FI-
DESZ-MPSZ-szel kötött
szövetségesi politika alapján
nyílott lehetõség. Ezen túl-
menõen a Lungo Drom volt
képes elõször képviselõt jut-
tatni az Európai Parla-
mentbe. Ezzel megvalósult a
piramis elvû képviseleti mo-
dell, amely immár lehetõ-
séget teremt arra, hogy a te-
lepülésen dolgozó cigány
önkormányzati képviselõ-
höz minden számára fontos
információ eljusson az Eu-
rópa Parlamentbõl és fordít-
va is, szükség esetén a tele-
pülésekrõl információt tu-
dunk eljuttatni az Európai
Közösség legfõbb fórumá-
hoz.

A kisebbségi önkormány-
zati rendszer új eleme a te-
rületi önkormányzatok létre-
hozásának lehetõsége. En-
nek a szintnek nagy jelentõ-

sége lehet a magyar kisebb-
ségi politikában, hiszen azt a
gondolatot erõsíti, hogy a
problémák megoldása hely-
ben történjen. Ezért alapvetõ
érdekünk, hogy olyan te-
rületi cigány önkormányza-
tok jöjjenek létre, amelyek
valós civil támogatottsággal
rendelkeznek, és mind a te-
lepüléseken, mind a me-
gyékben mûködõ önkor-
mányzatokkal képesek kom-
munikálni, érdemi koopera-
tív munkát végezni. A jelen-
legi kormányzati politika
egyértelmûen kimondta,
hogy nem kívánja külön
támogatni a cigány integrá-
ciót az országban, erre a
2007. évi költségvetésben
nem különített el nevesített
forrásokat, annak ellenére,
hogy többször jeleztük ezt az
alapvetõ igényt számukra. A
cigányügyet tehát a cigány-
ság helyett senki sem fogja
felkarolni, képviselni.
Együttmûködést nem a kor-
mányzattól, hanem a megyei
és települési önkormányza-
toktól várhatunk. A Lungo
Drom az egyedüli szervezet,
amely szövetségeseivel ké-
pes megalakítani a jól mû-
ködõ területi önkormányza-
tokat, rendelkezik a megyei
önkormányzatok támoga-
tásával. Ez a gyakorlatban
azt eredményezi, hogy egy
alulról – a települések, civil
szervezetek szintjérõl – szer-
vezõdõ rendszert vagyunk
képesek felépíteni. A szövet-
ségesek magatartása, elköte-
lezettsége pedig lehetõséget
teremt arra, hogy a magyar-
országi cigányság egészét
tudjuk képviselni. Szakí-
tanunk kell azzal a gyakor-
lattal, amely az elmúlt négy
évben volt tapasztalható,
hogy néhány kivételezett
szervezet, néhány kivéte-
lezett vezetõje dönthetett a
különbözõ források felhasz-
nálásáról, a programokba
bevont települések kiválasz-
tásáról, sok esetben ellenõ-
rizhetetlen és törvényileg
aggályos körülmények kö-
zött. 

Ebben a szellemben kell
létrehozni az Országos Ci-
gány Önkormányzatot is.
Fontos mindenkinek látni,
hogy ha a jelenlegi kor-
mánykoalíció által támoga-
tott, azzal nyíltan, vagy bur-
koltan függõségben álló
szervezetek alakítják meg az
országos önkormányzatot,
akkor a következõ idõszak
ismételten nem szól majd
másról, mint a vezetõk fi-
zetésérõl, az útiköltség té-
rítésekrõl és egyéb korrup-
ciógyanús ügyekrõl. A Lun-
go Drom vezette Országos
Cigány Önkormányzat a ga-
ranciája a valóságos cigány-
politika megvalósításának
Magyarországon. Döntése-
ink, programjaink kapcsán
figyelembe kell vennünk a
legégetõbb problémákat,
amelyek ma a magyarorszá-
gi cigányság életét megne-
hezítik. Valódi kitörést, való-
di integrációs jövõképet kell
felvázolnunk, hogy gyerme-
keinknek valóságos jövõje
legyen. Ebben a munkában
szövetségeseket kell keres-
nünk, valós parlamenti és
Európa Parlamenti képvise-
letre van szükségünk. Ezek
mellett azonban fel kell ké-
szülnünk arra is, hogy a kor-
mányzati megszorító intéz-
kedések hatásai a cigánysá-
got hatványozottan érintik
majd, így a kormányzattal is
keresni kell a megoldási
lehetõségeket, de esetenként
vállalni kell a politikai konf-
rontációt is. 

A Lungo Drom programja
átfogó integrációs program.
Fõ célja, hogy az eddigi ma-
gyarországi cigánypolitikai
gyakorlattal szakítva, koope-
ratív politikai képviseletet
hozzon létre, amely során az
integrációs szakmai prog-
ram megvalósítható. Ebben
a munkában alapvetõ fon-
tosságú, hogy elsõ lépésként
megvalósuljon azon roma
szervezetek összefogása,
amelyek valóban tenni akar-
nak a magyarországi ci-
gányságért. Második lépcsõ-
ben olyan választási szövet-
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séget kell kialakítanunk,
amely minden résztvevõ
számára biztosítja a korrekt
politizálás lehetõségét, ösz-
szefogva egy cél érdekében,
a roma integrációs program
megvalósításáért.

A Lungo Drom által ki-
alakított és elõkészített stra-
tégia megteremti a valós
munka, a tényleges integrá-
ció lehetõségét. Ennek egyik
legfontosabb eleme, hogy a
területi önkormányzatok és
az Országos Cigány Önkor-
mányzat megalakítása után
elindítjuk az Integrációs Hi-
vatalok létrehozását. Ehhez
a megyei önkormányzatok
elõzetes támogatását már
megkaptuk. A Hivatalok lét-
rehozásánál nagy számú
tenni akaró roma munkájára
számítunk, akik most már
nem csupán önkéntesként
végzik áldozatkész mun-
kájukat, hanem a megfelelõ
hátteret megteremtve ezek-
nél a hivataloknál alkalma-
zásba kerülnek. 

A Lungo Drom eddigi
stratégiáját kívánja folytatni
akkor, amikor a képviseleti
rendszer alapját képezõ civil
szervezeteknek ajánlja fel az
együttmûködés lehetõségét.
A széles társadalmi össze-
fogás biztosítja azt, hogy
megfelelõ szakemberekbõl
álló területi önkormányzatok
jöjjenek létre és olyan Or-
szágos Cigány Önkormány-
zat alakulhasson, amely nem
a kormányzat kiszolgáló-

jaként, hanem a magyaror-
szági cigányság képvise-
leteként van jelen. A Lungo
Drom országgyûlési kép-
viselõin keresztül képes
megjeleníteni a magyaror-
szági cigányság problémáit
a Magyar Parlamentben,
az Európa Parlamentbe
delegált képviselõje pedig
az európai színtéren is
képes képviselni érdekein-
ket.

A Lungo Drom célja tehát
egy széles összefogás, amely
nem szorítja háttérbe a vidé-
ki cigányságot, hanem az õ
részvételükre alapozza prog-
ramja megvalósítását. A je-
lenlegi helyzetben nincs is
más lehetõség elõttünk, hi-
szen központi kormányzati
támogatást nem remélhe-
tünk. Bármilyen mozgás-
terünk egyelõre a vidék
Magyarországán van, amely-
hez partnereink is megvan-
nak. 

A kisebbségi önkormány-
zati választások 2007. már-
cius 4-ei kérdése tehát: ma-
radjon a jelenlegi hozzá nem
értõ, botrányos semmittevés,
vagy összefogással valósít-
suk meg a szakmai alapokon
nyugvó, valós integrációs
programot.

Bízom benne, hogy min-
den józanul gondolkodó
képviselõ ez utóbbit támo-
gatja.

Ennek reményében szá-
mítva támogatásodra, Far-
kas Flórián elnök. 

Kisebbségi
Önkormányzati

Program

(részletek)

A LUNGO DROM vá-
lasztási programjában egy új
politikai gondolkodás meg-
valósítását tûzte ki célul.
Ennek legfontosabb jel-
lemzõje, hogy a cigányügyet
nem részleteiben képvi-
seljük, hanem a részek ösz-
szehangolt egységében való-
sítjuk meg. Az oktatás, az
egészségügy, az életkörül-
mények, a kultúra területén
lehet külön-külön is rész-
eredményeket elérni, de lé-
nyegi változást, valódi integ-
rációt csak abban az esetben
érhetünk el, ha ezeket a te-
rületeket öszszehangoltan
kezeljük, komplex progra-
mokat dolgozunk ki és va-
lósítunk meg. A LUNGO
DROM több mint 15 éves
tevékenysége során mindig
ezt tartotta szem elõtt, meg-
felelõ szakértõi háttérrel ren-
delkezve, egyedülálló orszá-
gos szervezeti hálózatot tart-
va fenn. Ennek szellemében
állítottuk össze választási
programunkat is, amely nem
ígéretek puszta halmaza,
hanem átgondolt, szakszerû
koncepció megvalósulását
biztosítja.

Oktatás helyi
és országos szinten

A nevelésben és a közok-
tatásban való részvétel alap-
vetõ fontosságú, hogy a fel-
növekvõ generációk esélyt
kapjanak a boldogulásra,
egy olyan élet kialakítására,
amely a többségi társadalom
általános életszínvonalához
hasonlatos.

Foglalkoztatás

A magyar munkaerõ-piaci
helyzet a rendszerváltás óta
nem mutat változást a roma
foglalkoztatottak körében.
Minden érintett településen
tapasztalható, hogy a roma
lakosságot sújtja leginkább
munkanélküliség. 

Elsõdleges célunk, hogy
minden aktív roma mun-
kavállalót tisztességes mun-
kához és tisztességes jövede-
lemhez juttassunk. Ennek
során együttmûködést alakí-
tunk ki az érintett települési
önkormányzatokkal, a kis-
térségi társulásokkal és a
megyékkel, elõsegítve, hogy
a roma munkavállalók is
munkához juthassanak. Kö-
zös programokat dolgozunk
ki és minden lehetséges for-
rást megkeresünk, amelyek
a munkavállalás esélyeit
javítják. 

A jelenlegi helyzetben
külön figyelmet fordítunk
arra, hogy a különbözõ uniós
forrásokat összehangolva
pályázzuk meg és használ-
juk fel, elõsegítve a munka-
helyteremtést és a település-
fejlesztést. 

Lakhatási feltételek
javítása

A magyarországi cigány-
ság életkörülményei között
elsõ helyen kell változtatni a
lakáskörülményeken. Az
erre vonatkozó kormányzati
ígéretek folyamatosan jelen
vannak a politikai közbe-
szédben, de érdemi elõrelé-
pés nem született. Az elmúlt
négy év során azt láthattuk,
hogy egy folyamatosan
csökkenõ keretbõl csupán
néhány kiemelt településen

,,A széles társadalmi összefogás biztosítja azt, hogy megfelelõ szakemberekbõl
álló területi önkormányzatok jöjjenek létre és olyan Országos Cigány Önkormány-
zat alakulhasson, amely nem a kormányzat kiszolgálójaként, hanem a magyaror-
szági cigányság képviseleteként van jelen.” Fotók: Nyári Gyula
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készültek hatástanulmá-
nyok, de egyetlen telepfel-
számolás sem valósult meg.
Ez nem csupán haszontalan
pazarlás volt, hanem mester-
ségesen konfliktust is ger-
jesztett a roma társadalom-
ban. Ezzel a gyakorlattal a
LUNGO DROM nem tud
azonosulni; szükséges egy
átgondolt, minden érintett
számára nyitva álló koncep-
ció megvalósítása. Különö-
sen nehéz lesz a helyzet az
elkövetkezendõ években,
hiszen az eddigi lakástámo-
gatási rendszer folyamatos
leépítése várható. Ezért
indokolt, hogy a kisebbségi
önkormányzatok és az Or-
szágos Cigány Önkor-
mányzat szoros együttmû-
ködésben a települési ki-
sebbségi önkormányzatok-
kal aktív szerepet vállaljon a
probléma megoldásában.

Egészségügyi
programok

Az egészségügy területén
a hátrányos helyzetû tele-
pülések és településrészek
magasabb szintû ellátására
vonatkozó népegészségügyi
programok diszkrimináció-
mentes alkalmazásán túl a

cigányságra irányuló meg-
elõzési, egészségnevelési
programokat is végre kell
hajtani.

Civil társadalom
fejlesztése

A civil társadalommal
kialakított partneri viszony
egyre fontosabb a mai Ma-
gyarországon. A civilek szé-
leskörû szerepvállalása le-
hetõséget teremt arra, hogy
települési és országos szin-
ten is aktív kapcsolatokat
alakítsunk ki. A civil szerve-
zetekkel kapcsolatosan két
célt kívánunk megvalósítani. 

Egyrészrõl a meglévõ civil
szervezetekkel folyamatos
együttmûködést és kom-
munikációt kell kiépíteni,
kiemelten azokkal, amelyek
a leszakadó népesség integ-
rációjában szerepet vállal-
nak. Ezek nagy elõnye, hogy
helyi szinten ismerik a
meglévõ problémákat és
megfelelõ összefogás mel-
lett hatékonyan tudják meg-
oldani a felmerülõ gondokat,
helyi szinten legitimitásuk
erõs.

Cigány kultúra
Szükséges a többségi tár-

sadalom részére azoknak a

kulturális értékeknek a köz-
vetítése, amelyek a magyar-
országi cigányságról reális
képet adnak, és megismer-
tetik ezt a sajátos, sok je-
gyében különbözõ közös-
séget a többségi társadalom-
mal. Ez segíti a többségi tár-
sadalom elfogadási hajlan-
dóságát.

Intézményrendszer
kiépítése

A LUNGO DROM veze-
tése alatt létrejövõ Országos
Cigány Önkormányzat ki-
építi azt az információs há-
lózatot, amely minden ci-
gány ember számára elér-
hetõ lesz. Létrehozzuk Infor-
mációs Központunkat,
amely elsõsorban az európai
uniós pályázatok koordi-
nálásával foglalkozik majd,
minden szakmai segítséget
megadva a települési és
területi testületeknek, a si-
keres pályázatok elõkészíté-
séhez. A területi önkormány-
zatok szerepe kimagaslóan
fontos, hiszen költségvetés-
bõl gazdálkodó testületként
aktívan tudja befolyásolni a
megyei településeken meg-
valósuló programokat. 

Az Országos Cigány Önkormányzati választás tétje, hogy a cigányság feket évei folytatódnak-e tovább, vagy
egy új, a cigányság jövõjét garantáló cigány politika jelenik meg Magyarországon.

– A választás tétje, hogy a cigány kisebbségi önkormányzati rendszer megbukik-e, hiszen a 640 ezer forin-
tos támogatásból nem tudja ellátni feladatát, ezért folyamatos programtámogatásra van szükség.

– A választás tétje, hogy a mintegy 35 ezer cigány fiatal visszakapja-e az ösztöndíj támogatást és foly-
tathatják-e továbbtanulásukat, vagy sem.

– A választás tétje, hogy folytatódik-e a telepfelszámolás, illetve a cigányság lakhatási feltételeinek biz-
tosítása, avagy sem.

– A választás tétje, hogy ismét elindul-e az országot átfogó területfejlesztési program, amely infrastruktúrát
biztosít, többek között víz, villany, és szilárd útburkolat kiépítését a cigányok által sûrûn lakott tér-
ségekben, amely kiépítésében maguk a cigány emberek vesznek részt.

– A választás tétje, hogy visszakapja-e a magyarországi cigány politika a rangját és politikai tekintélyét,
méltóságát, vagy marad a korrupciós, botrányos, megbukott, hozzá nem értõ cigány vezetés.

– A választás tétje, hogy megvalósul-e minden idõk legszélesebb körû összefogása, amely egy tudás alapú,
szakmai alapokra helyezett, minden szintû képviseletet biztosít egy országos koordinációs intézmény
kiépítésével, vagyis megvalósul-e a piramiselvû politikai képviseletünk, amely a legkisebb településtõl
Strasbourgig képviseli a cigányságot!

A 2007. március 4-ei választáson való részvétel nemcsak képviseleti jogunk, de köte-
lességünk is, hiszen a választási eredménytõl függ önkormányzataink fennmaradása, csa-
ládunk és gyermekeink jövõje, ezért szavazz a Lungo Dromra!

(Fizetett politikai hirdetés.)

A Lungo Drom
és szövetségesei:

Farkas Flórián elnök, Lungo
Drom
Dr. Kosztics István elnök,
Cigány Kisebbségi Önkormány-
zatok Baranya Megyei Szövet-
sége,
Farkas Antal országos elnök-
helyettes, CSZOSZ
Hága Mária fõvárosi vezetõ,
CSZOSZ
Horváth József megyei vezetõ,
CSZOSZ Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Képviselete,
Rostás László vezetõ, EURIFE
Bács-Kiskun Megyei Csoportja
Várnai Márton vezetõ, EURIFE
Baranya Megyei Csoportja,
Lakatos Zsolt vezetõ, EURIFE
Heves Megyei Csoportja
Ignácz János helyettes vezetõ,
EURIFE Somogy Megyei Cso-
portja
Balogh Imre vezetõ, EURIFE
Somogy Megyei Csoportja,  
Lakatos Szilvia elnök, Khetani-
pe A Romák Összefogásáért
Egyesület
Kozák János elnök, MCFÉSZ
Oláh József elnök, RODOSZ
Berki Elemér vezetõ, Roma Pol-
gárjogi Mozgalom Borsodi Tér-
ség
Galyas István megyei vezetõ,
Roma Polgárjogi Mozgalom Haj-
dú-Bihar Megyei Képviselet
Szajkó Béla elnök, Roma-Ma-
gyar Mûvészeti és Oktatási Egye-
sület
Babai László elnök, Tolna Me-
gyei Független Roma Civil Egye-
sület
Gyöngyösi Jenõ elnök, CSZOSZ
Hajdú-Bihar Megyei Képviselete
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„Szüleimtõl tudom, hogy
elsõ hegedûmet hároméve-
sen kaptam. Igaz, fel sem bír-
tam emelni, a tokot a hegedû-
vel csak húztam magam
után. Nem volt ismeretlen
számomra a hangszer, a he-
gedûszó, hiszen zenészdi-
nasztiából származom. Édes-
apám nagybõgõn játszik, de
mindig irigyelte a frontem-
bert, a prímást, aki elõl áll és
játszhatnak bármilyen jól a
többiek, a sikereket mindig õ
aratja le. Ezért minden vágya
az volt, hogy követve a csalá-
di tradíciót én is zenész
legyek, de csakis hegedûs.
Emlékszem, édesapám ké-
sõbb, gyermekkoromban el-
vitt esküvõkre, ahol a zene-
karral játszott. Elõre állított,
hogy szokjam a rivaldát, a te-
kinteteket, a felelõsséget, és
azért, hogy a megérdemelt si-
kert én arassam le.”

          

„Három lány- és egy fiú-
testvérem van. A lányok nem
zenélnek, az öcsém viszont
zongorázik és énekel. Nem
törvényszerû, hogy aki ze-
nészdinasztiába születik, ab-
ból zenész lesz. Kell hozzá
adottság, tehetség, zenesze-
retet, kitartás és szorgalom.
Idõnként úgy éreztem, hogy
édesapám túl erõsen terel a
hegedülés felé. Erõlködtem,
hogy megszeressem a hang-
szert. Néha már arra gondol-
tam, feladom, és valami más-
ban fogok kitûnni. Színész,
orvos vagy ügyvéd leszek, de
mindenképpen kiváló, hogy
felfigyeljenek rám. Majd
valami történt. Nem tudom
pontosan megfogalmazni,
hogyan és mikor, de egyszer
csak azt éreztem, a zene az én
utam.”

          

„Szegényesen éltünk, de szü-
leim erejükön felül meg-
próbáltak nekem és négy
testvéremnek mindent meg-
adni. Nem akarták, hogy bár-
miben hiányt szenvedjünk.
Beosztották az utolsó fillért

is, mindent megpróbáltak,
hogy ne nélkülözzünk. Édes-
anyám rendkívül család cent-
rikus asszony, sosem költött
fölösleges dolgokra. Bol-
dogok voltunk, és ha nem is a
legújabb ruhákban, de
mindig tisztán, rendesen jár-
tunk, és becsületességre,

ÉLETÚT

Az elsõ sikerek. Leküzdött hátrányok.

Mága Zoltán

A szeretet hegedûse
„A mûvészetben mindig nagy esemény, ha új csillag tûnik
fel. Nem mindennapi jelenség ez! Azt jelenti, hogy született
valaki – író, költõ, színész, zenész –, aki többet, valami ki-
vételeset tud, és aki tehetségével tartósan el tudja varázsol-
ni az õ közönségét. Ilyen fiatal csillag Mága Zoltán.” 

(Szinetár Miklós)

Nehéz, de boldog
gyermekkor

Édesanyámmal, édesapámmal  és testvéreimmel
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egyenességre neveltek ben-
nünket. Az iskolában soha
nem éreztünk hátrányos
megkülönböztetést, sõt, sok-
szor állítottak példának az
osztály elé. Rajtitkár és osz-
tályelsõ voltam, kitûnõ bizo-
nyítványomért a tanévzáró
ünnepségeken rendszeresen
könyvjutalmat kaptam, és
többször is engem választot-
tak, hogy szavaljak az iskolai
ünnepélyeken. A szülõi érte-
kezletekrõl és tanévzárókról
édesanyám és édesapám
mindig büszkén jöhettek
haza. Az tartotta bennünk a
hitet, hogy látták, tehetséges
vagyok, kitartó, szorgalmas,
aki többet akar elérni tár-
sainál. Ezért úgy gondolták,
hogy tovább kell tanulnom,
akár olyan áron is, hogy a
szájuktól vonják meg az utol-
só falatot. Ha csibészkedtem
volna, biztosan nem áldoztak
volna rám.

Édesapám feltette magá-
ban, hogy magasabb szintû
iskolába fog járatni. Ezért
kemény fizikai munkát kel-
lett vállalnia Szolnokon, kü-
lönben nem tudta volna fi-
zetni a különórákat. Nagy-
apám neve jól csengett a
Szolnok megyei zenész szak-
mában, így nem volt nehéz
komoly, elismert zenetanárt
találnunk. A bejárást a me-
gyeszékhelyre csak a hajnali
munkásbusszal tudtuk meg-
oldani, amellyel édesapám is
munkába járt. Évekig együtt
keltünk hajnali háromkor, és
vártuk a téli dermesztõ hi-
degben a gyakran késve ér-
kezõ járatot. Szétfagyva ül-
tünk a fûtetlen Ikaruson. A
mai napig kiráz a hideg, ha
rágondolok. De mentem,
nem adtam föl. Volt, amikor
a hajnali könnyek ráfagytak
az arcomra. Szüleim is látták,
micsoda szenvedés ez. Bi-
zony elgondolkodtak, vajon
megéri-e ez a rengeteg ál-
dozat, és próbáltak lebeszél-
ni. De én mentem, mert tud-
tam, ez az én utam. A buszról
leszállva egy református ká-
polnába mentünk, mert az
egyik tanárom, akitõl klasz-
szikusokat és kottaolvasást
tanultam, ott adott órát fél
hattól fél nyolcig. A sok

egyéb tanítási elfoglaltsága
miatt kellett kezdenünk ilyen
korán. Az oltár elõtt gyako-
roltunk. A kedvemért a téli
hidegben kis villanyradiátort
állított be, hogy megmelegít-
sem a kezem, mert a hidegtõl
reszketve érkeztem hozzá. A
nagykabátot nem vettem le,
de a kesztyût muszáj volt.
Skálázással, ujjgyakorlatok-
kal lassan engedtek fel az el-
gémberedett ujjaim. De vál-
laltam a hajnali tanulást, mert
a hegedûtanárom remek pe-
dagógus volt. Az óra végez-
tével azonnal Horváth Bé-
lához, a kiváló prímáshoz
vitt az utam, akitõl a tradi-
cionális nép- és cigányzenét
sajátítottam el, hiszen egy
mulatságban vagy lakoda-
lomban csakis nótát, csár-
dást, vagy frisset, nem pedig
Parasztkantátát lehet játszani.
Hálás vagyok mindkettõ-
jüknek, hiszen a zenei ala-
pokat tõlük tanultam. Igazi
családtagként, szeretettel ta-
nítottak és ezzel is enyhítet-
ték a dermesztõ hideg okozta
fáradtságomat.”

          

„Ahogyan említettem, nem
vetett fel bennünket a pénz.
Szolnokon volt egy hang-
szerbolt, ahol édesapám ki-
nézett nekem egy márkás
vonót: négyezer forintba
került. Hatalmas összeg volt
ez akkoriban, édesapám havi
kétezer forintot keresett. Fél
évig spórolt rá, hetente né-
zegette, megvan-e még, majd
egy napon elvitt az üzletbe.
Ott a kezembe adta a vonót.
Kipróbáltam, csodálatos volt
a fogása. A torkomban dobo-
gott a szívem, annyira örül-
tem. Majd megláttam az
árcédulán a sok nullát, és
hirtelen belém nyilallt vala-
mi. Egy pillanat alatt átfutott
az agyamon, hogy ezért a
darab fáért és pár szõrszálért
mi mindent lehetne vásárol-
ni, és mit vonnék meg a test-
véreimtõl, mennyit nélkü-
löznének. Így inkább letet-
tem a vonót a pultra, és rövi-
den csak annyit mondtam,
hogy nem fekszik és nem jó a
játéka. Édesapám arca elko-

morult, nem értette, miért
változott meg a hangulatom,
miért nem akarom, hogy a
vonó az enyém legyen. Ti-
tokban, otthon elbújva persze
fájó könnyeket hullattam. A
szüleimnek is csalódás volt,
hogy én nem akarom azt a
csodálatos vonót, de tudtam,
hogy nem lehetek önzõ,
hiszen már eddig is rengeteg
áldozatot hoztak értem.”

Sikerek
a Rajkó Zenekarral

„Az igazán nagy tehetség a
megvalósításban találja meg
a boldogságot.” 

(Johann Wolfgang
von Goethe)

„A világhírû Rajkó Ze-
nekar 1987-ben felvételt
hirdetett. Unokatestvérem
akkor már évek óta brácsás-
ként játszott az együttesben.
Volt bennem némi irigység,
olyan akartam lenni, mint õ.
Biztatott, próbáljam meg.
Horváth Béla mesterem is
mindig mondta, hogy két-
három évig leszek csak a
keze alatt, de utána irány
Budapest és a Rajkók. Száz-
százalékos esélyt adott ne-
kem, de édesapám, aki ter-
mészetesen örömmel támo-
gatott, csak ingatta a fejét. Õ
nem hitt benne, hogy vidéki
gyerekként, kapcsolatok nél-
kül én is együtt tanulhatok
neves zenészdinasztiák gyer-
mekeivel.

De aztán csak megírtuk a
levelet, hogy szeretnék fel-
vételizni a Rajkó Zenekarba.
Én már a jelentkezési egy-
ségcsomag megérkezésekor
örültem. A felvételi vizsga
1987 júniusában volt. Elõtte
napi 8-10 órát gyakoroltam.”

„A felvételire édesapám
kísért el. A Nyugati pályaud-
varra ért be a vonat. Nem
voltunk ismerõsek a fõváros-
ban, ezért taxiba ültünk. Ké-
sõbb kiderült, hogy a húsz-
forintos tarifa helyett a taxis
180 forintot kért. Apám nem
reklamált, hanem kifizette a
szállítás díját. Utána már
csak annyi maradt a zsebé-
ben, hogy nekem egy üdítõt
és egy szendvicset vegyen.

Abban az évben több mint
háromszázan felvételiztünk.
Komoly, többrészes vizsga
volt, a bizottság elnöki széké-
ben a Rajkó-alapító Farkas
Gyula bácsi ült. Amikor szó-
lítottak, egy pillanatra meg-
ijedtem. Ilyen komoly meg-
mérettetés elõtt még nem áll-
tam addig. Édesapám resz-
ketett, úgy szorított értem.
Beléptem az ajtón. Egy hosz-
szú asztalnál ültek a szakma
kiválóságai. Mosolyogtam,
egyáltalán nem volt lámpa-
lázam, de egy kissé megille-
tõdtem. Fehér öltönyt és kék
inget viseltem. Gyula bácsi
rám nézett és megkérdezte,
hogy hol vettem az öltönyöm,
mert nagyon elegánsan nézek
ki.. „Ilyet én is vennék ma-
gamnak, öcsi” – tette hozzá.
Remek pedagógiai érzékkel
oldotta fel a feszültséget. In-
nen egyszerûen és gyorsan
ment minden. Játszottam kot-
tából, blattoltam, kértek etû-
döt, elõadási darabot, nótát,
csárdást, variációt. Bármit
kezdtem is el, hamarosan le-
állítottak. Végül Gyula bácsi
megköszönte, és csak annyit
mondott, szeptemberben ta-
lálkozunk. Ez egyáltalán nem
volt szokványos, mert szi-
gorúan titkosan döntöttek a
felvételizõkrõl. Apukám hal-
lotta a vékony falakon ke-
resztül a produkciómat, és
megkönnyezte. Újságoltam
neki, hogyan búcsúzott tõlem
egy benti bácsi, hogy majd
szeptemberben találkozunk,
de õ nem hitte el, hogy tény-
leg sikerült a felvételi. A ze-
nekarvezetõ prímás viszont
valahogy mégis megtudakol-
ta a döntést, és megerõsítette,
amit mondtam. Ekkor már a
taxipénzt sem bántuk. Lehet,
hogy ennyi kellett a szeren-
csémhez?!”

Szerkesztette: Paksi Éva
Részletek Mága Zoltán 

A szeretet hegedûse címû
könyvébõl.

A kötetet kiadja
az Apáczai Kiadó Kft.

Köszönjük
Mága Zoltánnak,

hogy hozzájárult ahhoz,
hogy könyvébõl részleteket

és fotókat közöljünk
lapunkban.
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„Kathar mure dadestar thaj
mura datar zhanav, hoj muri
angluni lavuta atunchi hutyi-
lom, kana trine bershengo
somas. Chaches, chi na
zhanglom te vazdav opre, e
tyaka la lavutasa numa pala
mande cirdom. Naj bipinzhar-
di-j mange e lavuta, lako
bashajipe, ande muri familija
bashavari sas. Muro dad bare
bögövosa khelelpe, de sagda
xanyzhvardas kodole manu-
shes, le primashes, kon anglal
tordyol  thaj shaj bashaven
zurales lashes le kaver, de
shikerura sagda voj hutyilel.
Anda kodo voj kado kamlas,
sar gelas pala la familijaki
tradicija, t’avav vi me basha-
vari, de numa lavutasa. Seru-
vavma, muro dad ingerdas
pesa majzebejime pe bijava,
kaj la romana bandasa basha-
das. Angle tordyardasma, te
pinzharav e rivalda, le manu-

shengo dikhipe, le dyelosko
pharipe thaj t’aval muro o
shikero.”

          

„Sima trin phenya thaj jekh
phral. Le sheja chi basheven,
de muro cino  phral khelelpe
zongorasa thaj gilyabel. Naj
vortas zhal kothe o drom, hoj
kon andel bashavipeski famil-
ija arakhadyilas, hoj anda
kodo bashavari avla. Trubul
kodoleste dasipe, zhanipe,
bashajipesko kamipe, avri
inkeripe thaj sorgalmo. Sas
kana kode hatyardom, muro
dad zurales kamel t’avel ande
mande lavutari. Pharo sas
mange te kamav e lavuta.
Butivar aba pe kado gindyi-
sardom, chi kerav majdur,
kaver dyelo kero. Khelipesko
manush, sastyari, mujalo avo,
de zurales lasho, te dikhen
opre le manusha pe mande.

Maj variso nachilas. Chi
zhanav te phenav chaches sar
thaj kana, de jekhvar numa
kodo hatyardom, hoj o basha-
jipe si muro drom.”

          

Chorrikanes traisardam, de
amaro dad thaj amari dej sa

zumade te den mange thaj
mure shtare phralenge. Chi
kamle te na avel amenge
variso. Lashes kerde le loven-
ca, sa zumade t’aven amenge
sa. Muri dej zurales kamel
peski familija, chi del avri
love pe kodol dyelura, so chi
trubun amenge. Baxtale sa-

TRAJESKO DROM

Le anglune shikerura. Le nachile palaripe.

Mága Zoltán

Le kamipesko lavutari
„Andej kultura sagda baro dyelo-j, kana jekh nyevo cher-
haj dichol opre. Naj sako dyes kado! Kodo somnarel, hoj
arakhadyilas varikon – iskiritori, khelipesko manush, bashari
–, kon majbut, variso majinteresno zhanel, kon peske zhani-
pesa zhanel te vrazhil le manushen, kon ashunen les. Kesa-
vo terno cherhaj si Mága Zoltan.”

(Szinetár Miklós)

Phare, de baxtale
shavorenge bersha

Édesanyámmal, édesapámmal  és testvéreimmel
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mas thaj te chi na ande legmaj-
nyeve gada, de sagda uzhes,
shukares phirdam thaj pe
patyivalipe sityarde amen.
Ande shkola chikana chi ha-
tyardam nasul diferencija,
feder butivar ame tordyarde le
legmajlasheske angla o klas-
so. Klassosko angluno somas
thaj pe la shkolake bare dyesa
butivar hutyilom ginadya thaj
butivar mange phende te
phenav vershura pe la shko-
lake bare dyesa. Andaj shkola
muro dad thaj muri dej sagda
phutyardes avile khere. Kodo
inkerdas ande lende o patya-
lipe, hoj dikhle me sorgal-
masho som, kon majbut ka-
mel t’avel, sar le kaver shave.
Anda kado kode gindyisarde
majdur trubul te sityuvav, inke
vi kode, te kathar pengo muj
len o manro. Te nasul shavo
avilomas, chi denas pe mande. 

Muro dad kode gindyisar-
das ande peste, ande majlashi
shkola phiravela. Anda kodo
phari butyi trubusardas te
kerel ande Solnoko te zhanel
te potyinel mure sityimaske
chasura. Mure paposko anav
pinzhardo sas mashkar le sol-
nok medyevoske bashavari,
anda kodo nasame phari butyi
te rakhas mange lashe basha-
jipeske sityares. Ande Solno-
ko koran detehara le bu-
tyarenge busosa phirdom, sosa
vi muro dad phirdas andej
butyi. But bersh kethane
ushtyilam opre mure dadesa
koran detehara trin chasongo
ande jivendesko shil thaj
azhukardam o buso, so buti-
var zebisardas. Pahosajles
beshlam po Ikaruso. Vi adyes
avri kinol o shil, te pe kado
gindyisarav. De gelom thaj
chi lom opre. Sas, kana le
deteharake asva pahosajle pe
muro sham. Vi muro dad thaj
muri dej dikhle sosko pharo
trajo sima. Gindyisarde pe
kodo, lasho avla kado mange
thaj zumade te vorbisaren tele
pa kado. De me gelom, ke
zhanglom, kado-j muro drom.
Kana tele urajlom pa o buso
ande jekh reformatusho khan-
geri gelam, ke jekh muro si-
tyari, kastar klasikusura thaj
kottako ginavipe sityilom,
kothe das mange chaso kathar
dopash shov chasura zhikana

dopash oxto chasura. But
butyi siles, thaj anda kodo
trubusardas te phirav koran
detahara. Angla o oltaro
zumadam. Pala muri voja
jekh villanyosko radiatoro
tordyardas andre te zhanav te
tatyarav muro vast, ke kathar
le jivendesko shil izdrajveles
avilom leste. O baro zubuno
chi lom tele, de o kestyivo
musaj sas. Zumavipesa tatyi-
las opre lokhes muro vast. De
kamlom te sityuvav koran
detehara, ke muro lavutako
sityari lasho sityari sas. Pala
kado chaso sigo kaj Horváth
Béla, kaj o lasho primasho
ingerdas muro drom, kastar
tradicionalno thaj romano ba-
shajipe sityilom, anda kodo,
ke ande jekh abav numa  gilyi,
chardasho, vaj frisshno, naj
prostoski kantata shaj ba-
shavav. Zurales naisarav sel-
dujenge, ke o bashajipe lendar
sityilom. Sar lenge shaves
sityilema thaj anda kodo chi
hatyardom muro khinipe
kathar o shil.”

          

„Sar phendom, chi sasame but
love. Ando Solnoko sas jekh
Lavutaki bolta, kaj muro dad
avri dikhlas mange jekh kuch
thaj lasho vonovo: shtar miji
forintura sas. Zurales but love
sas kado atunchi, muro dad
duj miji forintura rodas ande
jekh shon. Dopash bersh
shutas rigate le love, sako
kurko dikhlas, si inke o vono-
vo thaj jekh dyes inkerdasma
andej bolta. Kothe ande muro
vast das o vonovo. Zuma-
domles, zuralas lasho sas. An-
de muro girtyano mardas mu-
ro jilo, zurales losshajlom.
Maj dikhlom sode love trubul
te potyinas pala leste thaj sigo
ande mande zhundyilas vari-
so. Tela jekh sekundo perdal
nashlas pe muro godyi, pala
kado jekh kotor kasht thaj
unyi zar so shaj kinas thaj so
los mure phralendar, so chi
avelas lenge. Majfeder tele
lom o vonovo pej meselya
thaj skurtos numa kattyi phen-
dom, naj pashol mange, naj
lasho lesko khelipe. Mure
dadesko sham tunyariko avi-
las, chi hatyardas sostar avi-
lom kesavo, sostar chi kamav,

hoj o vonovo muro t’avel.
Ande tajna, khere zurales
rutom. Vi mure dadeske thaj
mura dake nas lasho, hoj me
chi kamlom kodo lasho vono-
vo, de zhanglom, hoj nashtig
avav numa mange lasho, ke vi
zhi kado but dine mange.” 

Shikerura ande
Rajkó Romani Banda

„O chacho baro harnyiko
ande lashi butyi hutyilel o
baxt.”

(Johann Wolfgang
von Goethe)

„Ande luma pinzhardi-j Raj-
kó Romani Banda ande 1987-
to bersh bashajaren rodas.
Muro nyepoto atunchi aba but
bersh kothe kheldaspe bracha-
sa. Sas ande mande unyi
xanyzhvalipe, kesavo kam-
lom t’avav, sar voj. Phendas-
ma, te zumavav. Muro
majstro, vi Horváth Béla sag-
da phendas, numa duj-trin
bersh avo numa tela lesko
vast, de pala kodo te zhav
andej Peshta, ande Rajkó.
Shel percento das mande, de
muro dad, kon vojasa zhuti-
sardas mange, numa istondas
pesko shero. Voj chi patyilas
ande leste, sar na peshtako
shavo bikapchja  vi me ketha-
ne shaj sityuvav pinzharde
bashajipeske familijange sha-
venca. 

De pala kodo iskirisardam o
lil, hoj kamos te kerav egza-
meno ande Rajkó Romani
Banda. Me aba atunchi los-
shajlom, kana von iskirisarde
palpale. O opre lelipesko eg-
zameno ande 1987-to bersh
ande juniushi sas. Angla leste
oxto-desh chasura zuma-
dom.”

„Po egzameno muro dad
avilas manca. Andel Pashji-
maske Sastrune Dromeski
Stacija reslas andre o zibano.
Chi pinzhardas e Peshta, anda
kodo ande taksivo beshlam
andre. Majzebejime zhang-
lam, hoj le taksivosko tradari
xoxadas amen, 180 furintura
manglas amendar, pale 20
forintura trubusardasasas.
Muro dad chi phendas kanchi,
avri potyindas le love. Pala
kodo numa kattyi love ashile

ande leski posotyi, te kinel
mange jekh limonadevo thaj
jekh sendvicho. Ande kado
bersh majbut, sar trinshel
zhene kerdam egzameno.
Zurales pharo egzameno sas,
ande legmajfontosho skamin
Farkas Gyula bachi beshlas,
kon kerdas o Rajkó Romani
Banda. Kana avri phendas
muro anav, jekh sekundo
darajlom. Zurales fontosho
sas mange kado egzameno.
Muro dad izdrajdas pala
mande. Andre ushtyilom po
vudar. Kaj jekh lungo
meselya beshline le fontoshi
manusha. Lashi voja sasma,
aba chi darajlom. Pe mande
parno zubuno thaj vuneto gad
sas. Gyula pe mande dikhlas,
thaj kado pushlas mandar, kaj
kindom muro zubuno, ke
zurales elegansho som.. „Ke-
savo vi me kinos mange,
shave” – phendas. Lasho sas-
ma, hoj pushlas mandar kodo,
chi darajlom aba. Kathar aba
lashes gelas sa. Kheldom
andaj kotta, blattolisardom,
mangline etüdo, kotor, gilyi,
chardasho, variaciovo. Akarso
lom te bashavav, von tele
tordyardinema. Maj Gyula
bachi naisardas thaj numa
kattyi phendasma, ande sep-
temberi maladyuvasa. Kesavo
na sakaske phendas, ke ande
tajna istonde sagda. Muro dad
shundas perdal o zido muro
bashajipe thaj rutas. Phendom
leske, so phendas man o
bachi, hoj ande septemberi
maj maladyuvas, de voj patyi-
las, hoj opre linema. De vi la
bandako sheruno zhanglas
varisar kado, thaj phendas
sima chachipe. Atunchi aba
chi le taksivoske love chi
bunusardam. Shaj, hoj kat-
tyi trubusardas kaj muri
baxt?!”

Shindas: Paksi Éva
Kotora Mága Zoltanoski

ginadyi: 
Le kamipesko Lavutari.  

Kadi ginadyi avri del:
Apáczai Kiadó Kft.

Naisaras Mága Zoltanoske,
mukhlas amenge, hoj

anda peski ginadyi kotora
thaj kipura das avri ande

amaro nyevipe. 
Fordította:

Géczy József
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INTERJÚ

Paksi Éva

Emlékek között

– Kálmán bácsi március 9-
én lenne 77 éves. Õ már so-
kat beszélt és írt is az életérõl.
Emlékszem, hogy a halála
után Éva néni azt mondta,
meg fogja írni, ahogy látta õt,
vagy azokat az éveket, ame-
lyek kimaradtak a könyvek-
bõl. A feleség tükrében mi-
lyen volt Kálmán bácsi?

– Nagyon romantikusan
kezdõdött a kapcsolatunk: az
agráregyetem elõkészítõjén
ismerkedtünk meg. Az elõké-
szítõ elsõ napján bemutatták
nekünk a tanárokat. És hát mi-
lyenek a fiatalok, megstírol-
tuk a férfi tanárokat. Kiszúr-
tuk magunknak Farkas Kál-
mánt. 23 éves volt és nagyon
helyes. Különbözõ szeminá-
riumokba osztottak bennün-
ket, mindegyiknek meg volt a
maga témavezetõ tanára, én
Kálmán keze alá kerültem. Jó
tanuló voltam és tankör veze-
tõvé is kineveztek. Mi tartot-
tuk a kapcsolatot a tanárokkal.
Kirándulni jártunk, voltak
táncesték, és mi sokat tán-
coltunk együtt. Õ is észrevette
és én is, hogy tetszünk egy-
másnak, de beszélni nem be-
széltünk róla. Amikor befeje-
zõdött a tanfolyam és hazafelé
készülõdtünk, nagyon szomo-
rú lettem. Kálmán felhívott
magához és megkérdezte,
hogy miért vagyok olyan szo-
morú. Mondtam, hogy saj-
nálom, hogy el kell menni.
Rám nézett és azt mondta, ez
nem igaz.  Az a bajom, hogy
szerelmes lettem, és õ azt is
tudja, hogy kibe. Könnyes
szemmel bólintottam, hogy
igen, és akkor azt mondta,
hogy õ is szerelmes és belém.
Már akkor eldöntötte, hogy
feleségül akar venni. Azt is
elmondta, hogy cigány és
hogy ezt mindenképpen meg
akarja velem beszélni, mert

nem tudja, hogy ez nálam
esetleg problémát okoz-e. Ná-
lunk a családban ez soha nem
volt téma. Az én apám mun-
kásember volt, aki nem arra
nevelt bennünket, hogy ho-
gyan kell kirekeszteni. Ne-
kem soha nem volt azzal
problémám, hogy Kálmán ki-
csoda és honnan származik.
Nem is nagyon látszott, hogy
cigány. Aki jobban megfi-
gyelte, az nyilván látta, de ez
nem volt téma sosem. Gyö-
nyörû meleg barna szeme
volt, abba szerettem bele.
Ahogy azzal tudott nézni...
Amikor a Mari lányomra rá-
nézek, mindig az õ szeme jut
róla eszembe.

– Milyen volt az elsõ ta-
lálkozás Ökrös Marival? Ró-

la sok szépet olvashatunk
Kálmán bácsi könyveiben.

– Ez természetes, hiszen az
édesanyja volt. Különösebb
probléma nem volt. Amikor
összeházasodtunk, a mama
lejött hozzánk, amikor meg-
született az elsõ gyerek, akkor
azért jött el, elég sokat vol-
tunk együtt. Amikor meg
beköltöztünk Nyíregyházára,
mert lakást kaptunk, akkor
meg ott lakott nálunk.

– Milyen volt, hogy nézett
ki? Az írásokból én úgy gon-
doltam, hogy apró, törékeny,
cigány ruhás asszony, igazi
cigány anya, aki imádja és
mindent megtesz a családjá-
ért. Viszont egyszer Kálmán
bácsi mutatott róla egy fény-
képet és az megcáfolta a fen-

tieket. Egy jó módú úriasz-
szony nézett rám a fénykép-
rõl.

– Amíg a férje, Kálmán
édesapja élt, nagyon jómód-
ban éltek. Rengeteg pénzt
keresett, hiszen olyan magas
színvonalon ûzte a szakmáját,
az orgona, zongora és har-
mónium készítést és han-
golást, hogy az ország legna-
gyobb templomaiba dolgo-
zott, és jól megfizették. Meg
volt a megfelelõ életszínvona-
luk és hát annak megfelelõen
öltözködtek, éltek. Kálmán 7
éves volt, amikor az édesapja
meghalt és mivel a cigányok
nagy részére nem jellemzõ,
hogy félretesznek arra az
idõre, ha valami baj van, ott
maradt õ is egy fillér nélkül.
Elõször el kellett mindent
adnia, utána meg eljárt külön-
bözõ helyekre mosni, takarí-
tani, meg ócskázott, hogy
meg tudjon élni, és el tudja
tartani a családot. 

– Kálmán bácsitól az Em-
ber a viharban és a Csisznyi-
kói cserepek a kedvenc köny-
veim. Az Ember a viharban
címû könyvében arról ír,
hogy hogyan lett újságíró és
nagyon szemléletesen, szépen
bemutatja a szerkesztõségi
életet. Mindig is újságíró, író
akart lenni, vagy ez csak
késõbb alakult ki nála?

Farkas Kálmánt, Kálmán bácsit, Magyarország elsõ cigány újságíróját,
15 évvel ezelõtt ismertem meg. Akkor jelent meg az LD roma lap elsõ
példánya, és valahogy hozzá is eljutott. Nagyon kedves levélben ele-
mezte ki az elsõ lapszámot, gratulált a kiadáshoz, a tartalomhoz. Büszke
voltam, hiszen – bár elõtte már fõszerkesztõként jegyezhettem 2 perio-
dikát – 25 évesen ez mégis teljesen új kihívás volt a számomra. Attól a
naptól kezdve Kálmán bácsi azon kevés emberek közé tartozott, tartozik,
akik meghatározó személyiségek az életemben. Kálmán bácsi igazi
újságíró volt. Hegedûs Sándor szavaival élve, sorompó-, ablak-, és ajtó-
nyitogató. A társadalom élõ – és folytonosan szót emelõ - lelkiismerete.
Kálmán bácsi ezt a tövises tisztet makacs becsülettel töltötte be. Ge-
rinctörõ, gerinchajlító idõkben is. 2004. augusztus 8-án helyeztük örök
nyugalomra Sóstófürdõn, házuk kertjében. Sóstó, a házuk, olyan nekem,
mintha hazamennék. Éva nénivel, Kálmán bácsi feleségével idéztük fel
az emlékét, nézegettük a régi családi képeket. 

Éva nénivel, Kálmán bácsi
feleségével a sóstói

otthonban idéztük fel
az emlékét, nézegettük
a régi családi képeket. 
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– Hát valószínû, hogy ami-
kor még „csak” tanított, már
akkor is meg volt benne ez a
készség, mert ahhoz, hogy
tanítani tudjon, kellett, hogy
írjon magának valamit, mert
fel kellett készülnie az elõadá-
sokra. Gyakorlatilag másképp
írt, másképp fogalmazott,
mint az, akinek nem voltak
meg hozzá a képességei, vagy
a tájékozottsága. Õ nagyon
sok tudást kapott a gimnázi-
umban, nagyon jó tanárai
voltak. Tudomásul kell venni,
hogy az iskola nagyon sokat
tud hozzáadni egy gyerek
képességeihez, mert ha nincs
is meg a családi indíttatás, de
a gyerekben meg van az
akarat meg a képesség, akkor
az nagyon sokat jelent. Ökrös
Marinak az volt a legnagyobb
érdeme, hogy olyan körül-
mények között, mint amilyen
körülmények között õ ott ma-
radt a gyerekével, nem hagyta
elveszni, hanem állandóan azt
mondta, menj fiam tanulni.
Ökrös Mari nem tudott sem
írni, sem olvasni. De végte-
lenül odafigyelt arra, hogy a
gyerekébõl legyen valaki, és
Kálmán ennek a hozzáállás-
nak rengeteget köszönhetett,
azon kívül, hogy meg volt
benne az ambíció is, hogy ki
tudott abból a körbõl törni.
Mert hát az nem volt jel-
lemzõ a cigány telepeken
élõkre, hogy tanulni, hogy
tovább tanulni akarjanak. És
nyílván a lehetõségük sem
volt meg.

– Kálmán bácsi milyen volt
férjnek, apának, munkatárs-
nak?

– Hát, hogy milyen volt
munkatársnak azt nem tudom.
Tanárnak nagyon jó volt. An-
nak született. Szédületesen
tudott elõadni. Nem volt
olyan az õ óráján, aki unatko-
zott volna. Késõbb eljött az
egyetemrõl és bekerült a nyír-
egyházi szerkesztõségbe.
Olyan emberek voltak a mes-
terei, akik komoly újságírók-
nak számítottak. Kevés olyan
szerkesztõség volt az ország-
ban, amelyik olyan újságíró
gárdával rendelkezett, mint a
Kelet-Magyarország. Amikor
odakerült, Siklósi Norbert volt
a fõszerkesztõ. Olyan embe-
rekkel dolgozott, akik hagyták
õt kibontakozni. Kálmán min-
dig nagyon komolyan vette

azt, amit csinált. Õ egy olyan
típusú ember volt, aki a mun-
ka területén a maximumot
akarta mindig kihozni magá-
ból. 

Mi szellemileg is nagyon
jól megértettük egymást. Az
52 év házasság azért fémjelzi
a kettõnk emberi kapcsolatát.
52 évet úgy, hogy az ember
nem volt szellemileg egy-
máshoz való, nem lehetett
volna végig élni és felnevelni
két gyereket és elindítani õket
az életbe. A gyereknevelésbe
bizonyos fokig szabad kezet
kaptam.  Itthon mindig min-
den rendben volt, tehát nyu-
godtan tudott dolgozni. Meg
volt neki a biztonságos, nyu-
godt hátországa, ahogy mon-
dani szokták. Késõbb én is
olyan munkakörökbe kerül-
tem, ahol ki tudtam teljesedni.
Szépen éltünk. Imádta a gye-
rekeit. Nem csak a mi kis

családunkat szerette, hanem a
nagy családját, a rokonait is,
mindegyiket segítette, ahogy
tudta, és amelyiket kellett. 

Két lányunk van, a nagyob-
bik lányunk, Mária, virágkötõ
mester. Két fia van. Gyönyö-
rû, csodás virágkompozíció-
kat csinál. A kisebbik lányom,
Éva, fizikus, pillanatnyilag
matematika tanár. Úgy volt,
hogy bent marad az egyete-
men, de olyan keveset fizettek
annak idején az egyetemen,
hogy muszáj volt otthagyni,
és kimenni tanítani. Hála
Istennek elismert tanárnak
számít. Kétdiplomás. Nemrég
dicsekedett azzal, hogy a
munkájának az elismerése-
ként ki fogják nevezni taná-
csosnak. Itt két lány van.  A

férje is az egyetemen tanít. A
nagyobbik lányunokám
Angliában tanított matema-
tikát egy évig, most Buda-
pesten a Waldorf gimná-
zium matematika tanára. A
két fiú unoka közül a na-
gyobbik Írországban dolgo-
zik és tanulja a nyelvet, a
kisebbik az anyja szakmáját
csinálja, õ is virágkötõ.  

Ha semmi más nincs az
ember életében „csak annyi”,
hogy egy olyan családot tud
alapítani és felnevelni, amely-
nek minden egyes tagja
megáll a lábán és nincs közöt-
tük olyan, akiért az embernek
aggódnia kell, hogy mi lesz
vele, szerintem már ez nagy
eredmény. Én nagyon büszke
vagyok a gyerekeimre és az
unokáimra, és Kálmán is az
volt.

– Kálmán bácsi ebben a
gyönyörû kertben van elte-

metve. Tudom, hogy ez az õ
kívánsága volt.

– Évekkel a halála elõtt
megbeszéltük, hogy itt sze-
retne nyugodni az amerikai
mamutfenyõ alatt. Ez a fenyõ
akár 4 ezer évig is elél. És én
is ott fogok mellette pihenni.
Itt csak kimegyek a kertbe, és
ha fáj valami, elmondom
neki. Mindig elsírom magam,
ne haragudjatok. Életemben
nem sírtam annyit, mint mióta
meghalt. Nem tudtam felfog-
ni, egyáltalán nem tudtam
felfogni, hogy ez ekkora fáj-
dalom lesz, hogy ez ekkora
fájdalom tud lenni. 

Sokat foglalkozom azzal,
hogy hogyan tudnám fentar-
tani még jobban az emlékét. A
nemrég kiadott Keleti Pan-

teonban megjelent róla egy
írás. Kopka János szer-
kesztette, aki a Kelet-Ma-
gyarországnál fõszerkesztõje
volt, és azok az emberek
szerepelnek benne, akiknek a
munkássága ebben a keleti
országrészben kiemelkedõ
volt. Olyan társaságban van,
mint Báthori István hadvezér,
erdélyi vajda, Béres József
rákkutató, Bessenyei György
író, filozófus, Jósa András
orvos, múzeumalapító. Én
nagyon hálás vagyok Kopka
Jánosnak, hogy megcsinálta
ezt a könyvet. 

– A március negyedikei
országos és területi cigány
önkormányzati választások
miatt egy ideje megint „fel-
pezsdült” a közélet. Kálmán
bácsi vajon mit szólna a je-
lenlegi eseményekhez?

– Biztosan nagyon nem tet-
szene neki, ami most van. Én
azt látom, hogy jelenleg nincs
egy olyan integráló ember, aki
mindenkivel szót ért, szót tud
érteni. Kálmán ilyen volt.
Mind a két oldallal szót tudott
érteni. Sajnálom, hogy még
mindig nem tudja a cigány
politikai elit, hogy mi a közös
érdekük, hanem állandóan
egymás ellen vannak.

Egyébként Kálmán politi-
kai témájú könyvei, mint
például a Mosoly és párbe-
széd, ma is aktuálisak. Aján-
lom azoknak a figyelmébe,
akik alakítói, formálói a ci-
gány közéletnek. 

– Kálmán bácsinak az em-
lékét hogyan kellene, hogyan
lehetne ápolni?

– Kellene alapítani egy iro-
dalmi díjat és megnyerni hoz-
zá azokat az embereket, akik
erre hajlandóak áldozni. Ne-
kem további elképzelésem,
hogy ha módom lesz rá, akkor
a Bessenyei téren, ahol koráb-
ban laktunk,  szobrot állíttas-
sak Kálmánnak.  Egyébként
ezt már mások is javasolták,
és anyagilag támogatnák is a
megvalósítást.

– Éva néni is súlyos beteg-
ségeken esett át. Most hogy
van?

– Ez egy olyan betegség,
hogy ebbõl meggyógyulni
nem lehet. Olyan értelem-
ben tünetmentes vagyok,
hogy mozogni tudok, bár
vannak fájdalmaim. Töb-
bek között a gerincemet
operálták, a fájdalom az
mindig meglesz. 

,,Évekkel a halála elõtt
megbeszéltük, hogy itt

szeretne nyugodni
az amerikai mamutfenyõ alatt.”

Fotók: Halász Katalin
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OKTATÁS

Együtt-Egymásért,
Együttéléstan
oktatási project

A társadalom egysége múlik a kultúra soknyelvûségének a megõrzésén

Józsa Zoltán

nyelv az a közös
világ, amelyben az
egyén másokkal
együttmûködve, a

társakhoz fûzõdõ létfontos-
ságú viszonyaiban megta-
nulja magát Én-ként azono-
sítani. De nem csak ugyan-
abban a világban élünk, ha-
nem részt is veszünk egymás
életében. Önmagunkat úgy
azonosítjuk, hogy átvesszük
mások helyzetértékelését,
szerepeit, ezzel együtt má-
sok világát, mint valóságot.
Azonosulásunk eredeti indí-
téka hozzájuk fûzõdõ érzel-
mi viszonyunk: vágy, szere-
tet, félelem, bizalom. Ez az
érzelmi kötõdés teszi ott-
honossá az elsajátított való-
ságot és jelöli ki benne a
saját helyünket. Elõbb azo-
nosulunk, illetve ellen-azo-
nosulunk, és csak ezekben a
viszonyokban válunk önma-
gunkká. Eszmélésünk tehát
választások sorozata: kü-
lönbséget teszünk, vagy
nem teszünk, mindenesetre
értékelünk. De milyen ala-
pon?

Értékdimenziók

Nagy szükség lenne arra
az új, segítõ programra,
amelyet Kissné Király
Piroska közoktatási szak-

értõ, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Civil Közéletiek
Szövetsége (BCKSZ) ok-
tatási-nevelési munkacso-
portjának vezetõje dolgozott
ki. A kazincbarcikai Deák
Ferenc Szakiskola és Mû-
vészeti Szakközépiskola ta-
nára, aki a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Pedagó-
giai Szakmai és Szakszol-
gálati Intézet szakértõje is,
úgy látja, hogy az Együtt-
éléstan oktatási projektre
azért lenne szükség, hogy az
emberek megismerjék egy-
mást. Fontosnak nevezte,
hogy az iskolákban, egy
adott település lakói megis-
merkedjenek ezzel a prog-
rammal. A lebonyolítás kü-
lönbözõ szakemberek be-

vonásával a BCKSZ szerve-
zésében történne meg, ha
kapnának rá pénzt, anyagi
forrást. Az országosan is-
mert oktatási szakember az
elmúlt években sikeres, nem
kevés érdeklõdõt vonzó ci-
gány népismereti mûhely-
kurzusokat szervezett Bor-
sod megye különbözõ tele-
pülésein. Abban a megyé-
ben, ahol nagy számban él-
nek roma állampolgárok, s a
társadalmi helyzetükbõl ere-
dõ problémák közismertek...
A többség-kisebbség kap-
csolatának alakulása min-
dennapi életünk része, ezért
társadalmi létünk alapjait
jelenti a megegyezésre való
törekvés.

– A szocializáció, beavatás

a szimbólumok értelmébe,
melyek az értékvilág adott
elrendezését szemléletes for-
mában állítják elénk. Az
egyén önmagát e szimbo-
likus vonatkoztatási rend-
szerekhez képest tudja azo-
nosítani. Identitása annál szi-
lárdabb, minél számosabbak
és nyitottabbak a párbeszéd-
re azok az értékdimenziók,
melyeket az adott kultúra
integrálni képes. A társada-
lom egysége múlik a kultúra
soknyelvûségének a megõr-
zésén. A kulturális hagyo-
mány azokat a kereteket
jelenti, amelyek között értel-
mesen lehet egymástól kü-
lönbözni. Ilyen kultúra a ma-
gyarok hon- és népisme-
retének a tanítása és a cigá-

Mai világunkban nehéz anyagi körülmények között élnek az emberek, s az ebbõl fakadó
problémák sok feszültséget okoznak a helyi közösségekben. Egy közösség tagjai között addig
képzelhetõ el tartós megegyezés az értékek rendszerét és követendõ célokat illetõen, amíg
fennáll a szimbólumnyelv közössége.

A

Kissné Király Piroska közoktatási szakértõ
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nyok cigány népismeretének
a tanítása. Alkotó és gyakor-
ló tanárként látom és érzé-
kelem, mennyire hiányos az
olyan ismeretanyag, amely a
nemzetiségek, etnikumok
eredetére, történelmük ala-
kulására vonatkozik. Isko-
láink nagy hiányossága,
hogy a cigány népismeret
tanítása (beleértve a magyar
népismeretet is) nem szere-
pelt hosszú ideig az oktatá-
sunkban. Közismert, hogy
mind a NAT, mind a keret-
tanterv hagy éppen egy sza-
bad sávot többek között ép-
pen arra, hogy az iskolák
helyi tantervében megjelen-
jenek a helyi események, az
adott településen élõk tör-
ténelme, kultúrája, az egy-
más mellett élés helyi értékei
– mondta Kissné Király
Piroska.

Nyitottság
és megértés

A kazincbarcikai pedagógus
a cigány népismerettel kap-
csolatban arra is felhívta a
figyelmet, hogy az általános
iskola alsó tagozatán nem az
ismeretközlés a fõ cél. A ci-
gány népismeret tartalmá-
nak átadása elsõsorban cse-
lekedtetésen keresztül tör-
ténjen (dramatizálás, szituá-
ciós játékok, megfigyelés,
ritmusgyakorlatok, külön-
féle manuális tevékeny-
ségek). A témakörökhöz tar-
tozó tartalmak integrálhatók
az irodalom, a környezetis-
meret, az ének-zene tantár-
gyakba, de önálló tantárgy-
ként is taníthatók. Legyen is-
meretük a tanulóknak a ci-
gány gyermekirodalomra
jellemzõ mûvekrõl (pár-
soros versek, kiszámolók,
csúfolók, ördög, tündér, állat
és tréfás mesék), a mese-
mondási szokásokról a ci-
gány közösségben. Kap-
janak indíttatást mesék,
mondókák, dalok gyûjté-
sére, megtanulására, elõ-
adására önállóan vagy tanári
segítséggel. Tudjanak tájé-

kozódni a hagyományos ci-
gány mesemondási szoká-
sokban, legyen önálló véle-
ményük eseményekrõl és
tettekrõl. Ismerjék a cigány-
ság kötõdését a természet-
hez, az autentikus és népies
mûzenét, a táncra jellemzõ
ritmusokat, dallamokat, a
hangszerpótlók hangzását.

– A cigány népismeret
célja megismertetni a tanu-
lókat a cigányság kulturális,
néprajzi, zenei, életmódbeli
örökségének jellemzõ sajá-
tosságaival, értékeivel. A
zene és a tánc segítségével,
az irodalmi és a képzõ-
mûvészeti alkotásokon ke-
resztül bemutatni a cigány
emberek szokásait, belsõ
lelki világát, ezáltal – egy-
részt – segíteni megértetni a
cigányságra jellemzõ érték-
és normarendszert, a cigány
kultúra európai kultúrában
való elhelyezkedését – más-
részt – erõsíteni indentitástu-
datukat. Az 5–8. évfolyam
feladata a már korábban
megszerzett ismeretek elmé-
lyítése és bõvítése. Ismer-
kedjenek meg az 5. évfolya-
mon a cigányság különbözõ
népcsoportjaival, a magyar-
országi cigány népzenével, a
cigány népviselettel, a ci-
gányság életmódjára leg-
inkább jellemzõ kézmûves
tárgyakkal. A hatodik év-
folyamon a nemzetközi ci-
gány népdalokkal, híres
cigányzenészekkel, a képzõ-
mûvészeti alkotásokra jel-
lemzõ sajátos színhatások-
kal, az elbeszélõ irodalmi
alkotásokkal. A hetedik év-
folyamon a cigányság erede-
tével, vándorlásaival, a ván-
dorlás hatásaival a nyelvi és
kulturális jellemzõk kiala-
kulására, a magyarországi
cigány képzõmûvészet és
irodalom történetével, ki-
alakulásával és fejlõdésével
a cigány irodalomban. A 8.
évfolyamon a cigányság
élethelyzetével Európa kü-
lönbözõ országaiban, a ci-
gányzenei elemeket felhasz-
náló magyar zeneszerzõk-

kel, a cigányság életét, kul-
túráját feltáró kutatásokkal, a
XX. századi magyar iroda-
lom cigányságképével és a
világirodalomban megjelenõ
cigány-ábrázolással ismer-
kedhetnek meg. A nyolcadik
évfolyam feladata továbbá a
cigányság kisebbségi jo-
gainak, kulturális intéz-
ményrendszerének megis-
mertetése. A cigány népis-
meret megismerése során
alakuljon ki a tanulókban
nyitottság és megértés a
különbözõ szokások, élet-
módok, kultúrák, hagyo-
mányok iránt. Ismerjék a
hagyományos cigány mes-
terségeket, a vándorlás tár-
gyi emlékeit, a helyi szoká-
sokat tudják megjeleníteni
egyszerû dramatizálással.

Iránytû

– A tanulók ismerjék meg a
cigányság eredetét, a család
és a szûkebb lakóhely ha-
gyományait, sajátos ünnepe-
it és az azokhoz kötõdõ szo-
kásokat, hiedelmeket. Ismer-
jék fel a cigány népcsopor-
tok fõbb jellemzõit, tudják
területi elhelyezkedésüket
Magyarországon és Euró-
pára vonatkoztatva egyaránt.
Ismerjék a cigányság ma-
gyarországi történelmét,
fõbb sorsfordulóit, a cigány
népzene értékeit helyi, ma-
gyarországi, nemzetközi vi-
szonylatban. Fontos az iro-
dalmi és képzõmûvészeti
alkotások, valamint a cigány
képzõmûvészet sajátos szín-
és formavilágának ismerete.
Ismerjék a cigányság és az
anyanemzet kulturális éle-
tének kiemelkedõ esemé-
nyeit, országos és regionális
fesztiváljait, személyiségeit.
Tudjanak különbözõ forrá-
sokból tájékozódni. Az év
jeles napjaihoz kötõdõ ün-
nepeket és az ezekhez kap-
csolódó helyi szokásokat,
cigány tárgyú képzõmû-
vészeti alkotásokat. Az el-
sajátított ismeretek által tu-
datosuljanak a cigány népis-

meret értékei, mutassanak
érdeklõdést a helyi közössé-
gek hagyományainak megis-
mertetésére. 

Idézném Mohás Lívia
sorait...

„Minden ember szeretné a
maga útját járni. Szívesen
elhagyja a járt utat a járat-
lanért, ilyenkor érzi igazán
a felfedezés gyönyörköd-
tetõ izgalmát. Ám aki nem
akar eltévedni, iránytût
visz magával a felfedezõ-
útra, hogy segítse a tá-
jékozódásban. Az iránytû
persze csak a továbbha-
ladás helyes irányát mu-
tatja. Az útra kinek-kinek
magának kell rátalálnia.”

Kiknek szánjuk ezt az
iránytût? Az iskolákban ta-
nító pedagógusoknak, diá-
koknak, valamint a tanulók
szüleinek. Polgármesterek-
nek, önkormányzati képvi-
selõknek, elsõsorban az ok-
tatással és gyermekvéde-
lemmel foglalkozó szakem-
bereknek, s a helyi roma
értelmiségnek. Megoldást
jelent a cigány népismeret
bevezetése az iskolában,
oktatási menedzselése a fo-
lyamatnak. A település lako-
sai részére cigány népisme-
reti fórumok tartása. Tanári
továbbképzés szervezése ci-
gány népismereti témában.
Cigány népismereti kurzu-
sok szervezése megyei szin-
ten. Iskolakörzetenként tré-
ningek szervezése konflik-
tuskezelés, vitakultúra, to-
lerancia kérdéskörében.
Ugyanilyen szakkörök szer-
vezése iskoláskorúak,
ugyanilyen tréningek szer-
vezése a település lakosai
részére. A cél, hogy az em-
berek együtt ismerjék meg
közös kultúrájukat, mert
akkor mindenki a többségi
kultúra, a többségi mód-
szerek és elvárások alapján
foglalkozik a gyerekekkel a
maga szakterületén – fejezte
be ismertetését a kazincbar-
cikai közoktatási szakértõ.
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Kállai Ernõ és
Törzsök Erika szerkesztésében megje-
lent a „Cigánynak lenni Magyar-
országon” címû sorozat ötödik kötete.
A rendszeres helyzetfeltáró és lelkiis-
meret-ébresztõ jelentés elõször 2001-
ben kerülhetett a kezekbe, s a rend-
szerváltástól 2000-ig bekövetkezett, a
romák sorsát, esélyeit soha nem hitt
mértékben lerontó változásoknak tar-
tott tükröt. Az Európai Összehasonlító
Kisebbségkutatások Közalapítvány
2002-es, 2003-as és 2004-es jelentése a
roma társadalom újabb állapot- és
helyzetképeit közölte. A mostani
könyvben egy kicsit nagyobb távlatot
tekintenek át, a 2002-2006 között eltelt
négy évet, amely nagyjából a legutób-
bi választási ciklussal esett egybe.

A 2002-es választások után hiva-
talba lépett szocialista-liberális kor-
mány nemcsak a szegénységet enyhítõ
jóléti fordulatot és határozott diszkri-
minációellenes politikát ígért, hanem

egy olyan társadalompolitika mega-
lapozását is, amely érdemben javítja az
5–600 ezres magyarországi roma-
közösség helyzetét – volt olvasható a
2003-as jelentés ajánlásában. Tavaly
egyrészt letelt a koalíció megszavazott
négy éve, másrészt a tavaszi választá-
soktól a folytatás is kezdetét vehette.
Mi történt? Mi bizonyult kudarcos
kísérletnek? Mi az, ami folytatásra
érett? Ezek a kimondott és kimondat-
lan kérdések, amelyekre a szerzõk
választ kerestek.

A második kötettõl kezdve a szer-
kesztõk igyekeznek egy-egy sommás
alcímbe tömöríteni a tanulmányokból
leszûrhetõ véleményüket. Érdemes
ezekre is visszatekinteni, mert árulko-
dók. 2002 „Aváltozások, az ígéretek és
a várakozások”, 2003 a „Látványpo-
litika és megtorpanás”, 2004 a „Hely-
benjárás” esztendeje volt, a
2002–2006-os idõszak pedig összes-
ségében az „Átszervezések kora”.

Törzsök Erika rövid
összegzésében kifejti a minõ-
sítés okát: „…jelentõs erõ-
feszítések történtek a diszkri-
mináció ellenes jogalkotás, az
integrációs pedagógiai prog-
ramok és új finanszírozási
programok területén. Sok jó
szándékú kezdeményezés
azonban félresiklott, aminek
természetes kísérõjelensége
lett a szinte folyamatosan vál-
tozó intézményrendszer. A
tétova jóléti változások a jóléti
jövedelemelosztás szerke-
zetének megváltoztatása he-
lyett inkább »csak« a jóléti
kiadásokat növelték.” Azonnal
hozzáteszi: „Ennek ellenére a
magyarországi romák jövedel-
mi helyzete a rendszerváltás
óta folyamatosan romlik. A
jövedelmi mélyszegénység
pedig szorosan összefügg a
munkapiaci kirekesztettség-
gel. Nem csoda, hogy a romák
körében egyre inkább elu-
ralkodott a csalódottság”. 

A 2004-es kötet ajánlásából most
elõszóvá elõléptetett szövegben azon-
ban ennél is tovább megy az értel-
mezésben: Magyarországon – fejti ki –
a politikai gyakorlatban tetten érhetõ a
szándék, „módosítsunk imitt-amott, de
úgy, hogy a lényeg ne változzon!” 

A nyitótanulmány (Kemény Ist-
ván: Látlelet) a magyarországi ci-
gányok jelenét s lehetséges jövõjét
elemzi a demográfiai és statisztikai
adatok alapján. Kemény 2026-ra
800–850 ezer fõs magyarországi roma
lakosságot prognosztizál. Ugyanakkor
néhány téves képzetet is eloszlat azok
körében, akik figyelmesen nyomon
követik számait. A többségi társadalom
szélsõséges tagjai valamelyest meg-
nyugodhatnak: a születésszám a ci-
gányok körében is csökken. 1971-ben
még 32, az 1993-as felmérés szerint
már 29, 2002-ben pedig csak 25 új-
szülött jutott minden ezer cigány lakos-
ra. A félelmeik gyökere más termé-
szetû, mint gondolhatták: nem a cigány
szaporulat, hanem a nem-cigány
lakosság körében csökkenõ szülési haj-
landóság okozza a változásokat. A 151
ezer 1971-ben született gyerek között
7%, a 95 ezer 2002-ben világra jött
csecsemõ között 16% volt a cigány ba-
bák aránya. Meglepõ, s pontos adat és
kutatási forráshivatkozás híján – ami
Kemény Istvántól eléggé szokatlan –
nehezen értelmezhetõ az a kurta, egy-
mondatnyi kijelentés, mely szerint „a
600 ezernél több cigány egy része az
1990 és 2005 közötti 15 esztendõben
vándorolt be Erdélybõl és Szlová-
kiából”.

A cigányok munkaerõ-piaci hely-
zetérõl, iskolázatásáról, valamint jö-
vedelmi viszonyairól szóló fejezetré-
szek sok újjal nem szolgálnak, hiszen
valamennyiben 2003-as a legfrissebb
elemzett adat. (Ez alól a Janky Béla
által 2004-ben publikált, ám vélhetõen
ugyancsak 2003-as adatokkal dolgozó
tanulmányára történt áthivatkozás sem
jelent kivételt.)

Kállai Ernõ rövid kronológiában
tekinti át a vizsgált négy év – elsõsor-
ban politikai – történéseit. Hogy va-
lóban elegendõ-e csak a Népszabad-
ság, a Romapage és a Romnet híranya-
ga s hírfeldolgozása egy tényszerû kép
kialakításához, nem tisztem eldönteni.
Az egyes hírek hírértékét és szövegter-
jedelmének ahhoz szabását azonban a
következõ jelentésekben majd cél-

KÖNYVESPOLCUNK

Kállai Ernõ és Törzsök Erika

Cigánynak lenni
Magyarországon

Hegedûs Sándor
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szerûnek látszik jobban végiggondolni.
Ahogyan az események pontosabb,
nem csak évhez, hanem naptári naphoz
kötését is, hiszen a reakciók egymás-
utániságának sebessége esetenként
szintén fontos információhordozó le-
het. 

Lengyel Gabriella tanulmánya a
cigánytelepek történelmi múltját és
jelenét vázolja fel, aminek e telepek
zengzetes felszámolási ígéretei és
programja, pontosabban azok nyögve-
nyelõs valóra váltása adnak különös
hangsúlyt. A szerzõ elgondolkodtató
felvetése szerint az 1961-es párthatá-
rozat azért jelentette volna ki, hogy a
hazai cigányok mintegy 40%-a nem
letelepedett, hogy ezzel igazolja: a ci-
gány-ügyet nem lehet hagyományos
nemzetiségi keretekben kezelni. A
telepfelszámolások egyébként az
1960-as évek közepétõl voltak napi-
renden, amikor az országban nagyjából
2100 nyomorúságos lakáskörülmé-
nyeket biztosító cigánytelepet írtak
össze. Olvashatunk az írásban a ci-
gányoknak épített csökkent értékû
lakásokról, a romák lakáshoz jutási
erõfeszítéseirõl, a szétköltöztetett kö-
zösség identitásromlásáról, a telepen
hagyott öregek sorsáról is. Annak lelki
hatását is megemlíti a szerzõ, amit a
kiürült telepek eldózerolása jelentett az
egykori lakóknak. A sokgyerekes ci-
gány családok úgynevezett szocpolos
lakásépítései körül kialakult anomáliák
sem kerülték el a figyelmét. Reálisan
veszi számba a lakhatással összefüggõ
hátrányos megkülönböztetéseket, és
idõnként égbekiáltó jogsértéseket.

Kertesi Gábor a roma foglalkoz-
tatásról ír. A rendszerváltás maradandó
sokkjának értékeli mindazt, ami a ci-
gány munkavállalókkal történt. Impo-
náló mennyiségû grafikon és táblázat
igazolja mondandóját. Különösen az
iskolázottság és az elhelyezkedési esé-
lyek összefüggését bemutató adatraj-
zokra kellene tekintettel lennie mind-
azoknak, akik a romák oktatása és
szakoktatása erõteljesebb támogatása
szükségességén fanyalognak. Keserû
tény, de attól még tény marad: az ez-
redforduló környékére egy rendkívül
alacsony (30% körüli) roma foglalkoz-
tatási szint stabilizálódott, amely szél-
sõségesen magas (25–30%-os) cseré-
lõdési rátával párosul. Az állam maga
is tevõlegesen hozzájárul mindehhez –
állapítja meg Kertesi – mert súlyos
költségvetési összegekkel mûködteti
az ezt a helyzetet évrõl évre újrater-
melõ támogatási rendszert.

Zolnay János a „Tétova jóléti vál-
tozások” címet adta a dolgozatának.
Egyértelmû kiindulási helyzetrõl szól,
amikor kutatási eredményekre tá-
maszkodva kijelenti: 2001–2003 kö-
zött nem változott a szegények száma,
ugyanakkor jövedelmi leszakadásuk
erõsödött. A magyarországi romák
jövedelmi helyzete a rendszerváltás óta
folyamatosan romlik, miközben az
össztársadalmi szegénység 2006-hoz
közeledve valamelyest csökkent, de a
cigányok körében fordított irányba ha-
ladnak az események. 1991-ben a
romák 48,9%-a, 2001-ben már 68%-a
volt szegény. 2002-ben 75,1%-uk tar-
tozott a legalsó jövedelmi ötödhöz.
Zolnay áttekinti az egyes kormányok
romákat (is) érintõ szociális intézkedé-
seit az Antall-kabinet kríziskezelésétõl
a második Gyurcsány-kormány elosz-
tási félfordulatáig. Annak bejelenté-
séig, hogy a rendszeres gyermekvédel-
mi támogatásának, valamint az egy- és
kétgyermekes családok adótámo-
gatásának megszüntetésével párhuza-
mosan jelentõsen, de differenciált mér-
tékben, a rászorultság elvét követve,
megemelik a családi pótlékot. Ezt kö-
vetõen a szerzõ a családtámogatási
rendszerben bekövetkezett változá-
sokat tárgyalja, végül egy rövid érté-
kelés következik, és egy rokon kutatás
megállapításaira történõ hivatkozással
zárul a munkája. Ebbõl legalább két
kulcsfontosságú tézismondatra köte-
lessége lenne a jogalkotóknak és a
jogalkalmazóknak is felfigyelniük.
(Hogy legalább olvasóink emlékeze-
tükbe véshessék, mindkettõt szó sze-
rint idézzük.) „Megrendült a rászorult-
sági elvû segélyezés célszerûségébe
vetett hit.” „Összességében a változás
több családot érintett kedvezõen, mint
kedvezõtlenül, ugyanakkor a jóléti
jövedelmek/kedvezmények eloszlása
csak kismértékben lett igazságosabb.”

Iványi Klára Az új antidiszkrimi-
nációs politika hatásairól írt érdek-
feszítõ elemzést. A 2004 januárjában
életbe lépett egyenlõ bánásmódról és
esélyegyenlõségrõl szóló törvény, a
létrehozott Egyenlõ Bánásmód Ha-
tóság, az Igazságügyi Minisztérium
Antidiszkriminációs Roma Ügyfél-
szolgálati Hálózata, amely 2001 októ-
berétõl kezdett mûködésbe, a „Nép
ügyvédje” szolgálat, a származás alap-
ján elkövetett hátrányokozás miatt
megszületett elsõ elmarasztaló ítéletek
– sikeres irányba tett feltétlenül hasz-
nos és jó lépéseknek értékelhetõk.
Csakúgy, mint az oktatáspolitikában

tetten érhetõ rasszizmus, a cigány ta-
nulók elkülönített oktatásának felszá-
molása érdekében tett következetes
intézkedéssor is. Ezeket Zolnay János
újabb tanulmánya („Integrációs és
szegregációellenes oktatáspolitika”)
mutatja be, nem fukarkodva a kiér-
demelt dicséretekkel, de nem hallgatva
el az esetenkénti tétovaságot sem.  

A záró tanulmány Kállai Ernõ tol-
lából származik s a „Kormányzati ro-
mapolitika az elmúlt négy évben”
címet viseli. Tanítani lehetne belõle,
hogy miként kell egy felelõs értel-
miséginek állást foglalnia, patikamér-
legre téve minden szót, cseppet sem
engedve az indulatok és érzelmek kí-
sértéseinek, s lényegre törni úgy, hogy
a tudományos érvrendszer, de a köz-
érthetõség se szenvedjen csorbát. Ki-
egyensúlyozott, tényszerû, de mégsem
hûvösen távolságtartó mondatokkal
magyaráz, vagy vezet fel egy-egy hi-
vatalos dokumentumból származó
idézetet… Csak gratulálni lehet hozzá.
Mivel elemzése egyik elõrejelzése
„bejött” (Teleki Lászlóból valóban újra
országgyûlési képviselõ lett), hihetõ,
hogy a másik is beigazolódik. Az, hogy
„közeledik, amit idáig mindenki le-
hetetlennek tartott: a romák öntudatra
ébredve hamarosan elutasítják ezt a
megalázó »kézbõl etetõs« módszert, és
önálló tényezõként jelennek meg a
politikai életben.” Abban sajnos nincs
okunk kételkedni, hogy ez sokakat
félelemmel és erõsödõ gyûlölettel tölt
el. 

Tudom, hogy bárgyúnak tûnik, de
ettõl még nagyon igaz a Kosztolányi
bökversébe zárt gondolat: Csodálkozol
a kokainistán s nem érted. / Gondol-
kozz el az okain is tán, s megérted!

Az „Átszervezések kora – Cigány-
nak lenni Magyarországon
2002–2006” címû kötetbõl bárki hoz-
zájuthat a cigányság esetleges ra-
dikalizálódásához vezetõ okokhoz,
elgondolkodhat rajtuk. Ha van felelõs-
sége, lehetõsége, szándéka és ereje, s
nem rest a jóra – még megcáfolhatja a
jelzett végkifejletet. 

          

(A kiadvány közvetlenül az
Európai Összehasonlító Kisebbség-
kutatások Közalapítványtól szerezhetõ
be, de a www.eokik.hu/publikaciok/je-
lentesek_2002-6.htm címen a világhá-
lón is olvasható.)
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árom nyelven be-
szél, de magyarul
álmodik. A tõzsde-
világát úgy ismeri,

mint a tenyerét. Szlovákiai
cigány feleségével, Danká-
val 16 napot töltött Tatán és
Budapesten. Mi, Tatáról is-
merjük egymást, ott éltem
több, mint 7 évig, kisfiam,
Koppányka ott született. Az
akkor albérletben élõ, örök-
ké éhes, és örökké riadt
egyetemista Gergely Pali
arról ábrándozott, hogy
gazdag bróker lesz belõle,
és beteljesítheti gyerekkori
álmát: bejárja Algériát, Tu-
néziát, Marokkót. Az álma
teljesült. Pali boldog ember,
s ahogy az Astória kávé-
zóban mondta, ha hiányzik
is neki néhanap valami, az
nem más, mint a tatai öreg
tó, a tatai vár, a magyar szó
és az a maroknyi ember,
akinek sikeres életét rész-
ben köszönheti.

          

A sikeres cigányok mögött
nagy akarat feszül, ami ke-

vés, ha nincs egy magyar
ember, aki támogatja ezt az
akaratot. Nekem az elsõ

szerencsém a szerencsétlen-
ségben az volt, hogy vala-
mikor a 70-es években le-

bontották a kömlõdi ci-
gánytelepet és az ottani ci-
gányok vagy beköltöztek a
faluba, vagy elköltöztek Ta-
tára. Én akkor még kis-
gyerek voltam, de jól em-
lékszem a telepre, a telepi
létre. Keserves volt, de volt
jó dolog is ott. A szegény-
ség mindig, mindenhol
keserves, de az, hogy kikkel
élem meg a nyomorúságot,
az nem mindegy. A nyomo-
rúság összeköti az embe-
reket, talán erõsebben is,
mint az öröm, a jólét. De
nagy változást hozott az
életembe, hogy anyám be-
költözött Tatára, a városba.
Várost addig én sosem lát-
tam, és csapból folyóvizet
sem... Apámat nem ismer-
tem soha. Anyám „meg-
esett” lány volt. Így mond-
ták akkoriban. Õt Gergely
Editnek hívták, az õ nevét
viselem. Ez sokáig nyo-
masztott, de aztán elfogad-
tam, hogy ez van, máshogy
nem lehet. Amikor 14 éves
lettem, anyámat baleset érte
a külszíni fejtésben, Tata-
bánya mellett, egy bauxitos

JÁRDAKÕ

Mindig jóérzéssel tölt el, ha olyan cigány származású emberekkel beszélgetek, akik a leg-
mélyebb nyomorból verekedték ki magukat, és mégis tiszta szívvel vállalják múltjukat,
cigányságukat. Mert, sajnos nagy számban vannak olyanok, akik félreértelmezik az integráci-
ót és az elsõ diploma megszerzése után hátat fordítanak a múltjuknak, a származásuknak, s ez-
zel önmaguknak is. Pali, nem ilyen ember. Ez a 41 éves jóvágású, komoly férfi, aki a régen le-
dózerolt kömlõdi cigány telepen látta meg a napvilágot, és aki ma Angliában él, szép értelem-
ben maradt cigány, Õ nem felejtette el, honnan jött, s mint mondta, nem is akarja elfelejteni
soha!

„Adyt szavaltam a sivatagban, 
és sírtam...”

Szécsi Magda

H

…és az akkor albérletben élõ egyetemista Gergely Pali
arról ábrándozott, hogy gazdag bróker lesz belõle, és beteljesítheti

gyerekkori álmát: bejárja Algériát, Tunéziát, Marokkót.
Az álma beteljesült. Pali boldog ember.
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vagon okozta a halálát, bár
õ a szalag mellett dolgozott.
A mai napig nem tudom,
hogyan történt. Nagynéném
vett magához úgy, hogy el-
adta a kicsi házunkat, és
ennek fejében gondosko-
dott rólam egy ideig, de az-
tán, amikor õ a családjával
Pestre költözött, engem
nem vittek magukkal, álljak
meg a lábamon, mondta és
ott maradtam lakás és min-
den nélkül. Egy osztálytár-
sam szülei fogadtak be, õk
segítettek, õk voltak azok,
akik támogatták azt a bizo-
nyos akaratot bennem,
amirõl beszéltem, és az sem
volt elhanyagolható ténye-
zõ, hogy Szabó Nándor, az
akkori tatai tanácselnök
mindenféle módon segített.
Ha kellett akkor pénzzel,
hogy ruhám legyen, hogy
szakkönyveket tudjak ven-
ni, de jó szóval is segített és
biztatott. Idõvel a volt osz-
tálytársaméktól albérletbe
költöztem, mert a szülei
már jegyespárként kezeltek
bennünket, amit én nem
akartam. Eszemágában sem
volt lekötni magam, pláne
hálából megnõsülni! Nem
ez volt a tervem, hanem az,
hogy az egyetem után kijus-
sak Angliába. Ez elég fura
módon sikerült, amirõl még
most sem beszélek szívesen,
bár akik segítettek, azok már
nem élnek. Sajnos Szabó
Nándor sem él már, akihez
fogható jó és igazságos
embert azóta sem ismertem.

Anglia? Valahogy sosem
volt idegen számomra,
mintha már éltem volna ott
egyszer valamikor... Gyor-
san megismertem az ottani
szokásokat, az utcákat, és
könnyedén felvettem az
életritmusukat. Azt gondo-
lom, hogy a cigányok na-
gyon könnyen tudnak alkal-
mazkodni, mert évszázadok
óta mindig alkalmazkod-

niuk kellett idegen kultú-
rákhoz, és ez az örökség itt
bennem nagyon jól mûkö-
dött, épp úgy, mint a nyel-
vekhez való hozzáállásom
is. A cigányok mindig két-
nyelvûek voltak, hiszen a
saját nyelvük mellett köny-
nyen elsajátították az adott
ország nyelvét is. Ez nem
arra vall, hogy mi cigányok
híján lennénk a jó szellemi
képességeknek, mint ahogy
ezt szívesen hitetik el ró-
lunk, és velünk! Természe-
tesen én remekül beszéltem
már kiutazásom elõtt an-
golul és franciául...

Hogy mi a tõzsde? Gon-
dolod van, aki nem tudja?
Oké, elmondom, igazad
van, lehet, hogy van, aki
nem tudja. A tõzsde olyan,
az áru és pénzvilágból kifej-
lõdött koncentrált piac,
amelynek az adásvételi fo-
lyamataiban minden fontos
gazdasági információ meg-
jelenik és hat. Így a tõzsde
valójában a gazdaság mo-
torja, a tõzsdeindex pedig a
barométer szerepét tölti be.
Kis túlzással azt lehet mon-
dani, hogy tõzsde az egész
világ. Az árutõzsdék rend-
szerint azokban a városok-
ban (országokban) mûköd-
nek, ahol a termelés kon-
centrálódik, illetve ahol
fontos szárazföldi, vízi, légi
közlekedési útvonalak, cso-
mópontok alakulnak ki.
Egy példát? Hát... Minden
földrésznek, régiónak van
valamilyen sajátos terméke.
Mondj egy földrészt Mag-
da, és akkor arról mondok
példát. Értem. Szóval Paksi
Éva barátnõd szereti Auszt-
ráliát. Oké. Ausztrália a
kenguruk, a dingókutyák és
a birkák hazája, szóval, ha
gyapjú, akkor Sydney. Az
ausztráliai birkák gazdasági
hasznosítása nemzetközileg
is kiemelkedõ, ha a gyapjú,
a szõrme vagy az ezekbõl

készült termékek kerülnek
szóba, a sydneyi tõzsde a
meghatározó. Amerikában
ismertségével kiemelkedik
a chicagói gabonatõzsde, de
ilyen nevezetes a New
York-i tõzsde is, ahol min-
den kapható. Kenya? Ke-
nyában található a központi
kávétõzsde. Hollandia?
Amszterdam a tojás, a disz-
nó, a hús, és a krumplitõzs-
de központja, de Európában
a legismertebb és legrégeb-
bi tõzsdék Angliában mû-
ködnek. A legnemzetkö-
zibb, legarisztokratikusabb,
és etikettjérõl híres a londo-
ni tõzsde. Az EU-csatlako-
zások persze okoztak válto-
zásokat az Európai tõzsdé-
ken, de ez egy másik törté-
net, ami Angliát nem igen
érintette. Ott 1987-ben volt
egy látványos és hatalmas
összeomlás.

Hogy mi volt az oka? Er-
rõl azt írta akkoriban André
Kostolány, a magyar szár-
mazású tõzsdeguru, hogy
az összeomlás után a hatal-
mas londoni tõzsdeterem-
ben 20 embert sem tudott
összeszámolni. Az emberek
helyét Londonban és másutt
is átvették a számítógépek,
akkoriban 60 ezer embert
bocsátottak el. 

Mennyire vagyok sike-
res? Minden álszerénység
nélkül tudom mondani,
hogy a Magyarországról
származók többnyire rend-
kívül sikeresek, igaz nem
mind veri nagydobra, nem
mind osztogat támogatást
és alapít alapítványt, mint
például Soros György, aki
nagy név, jó szimatú és
okos ember, de a magya-
roknak külföldön nem kell
szégyenkezniük! Nekem
sem kell szégyenkeznem!
Amit tudok, itt tanultam, de
csak ott tudok megélni a tu-
dásomból. Ott kint magyar-
nak tartanak, itthon „csak”

cigány vagyok! Ezek igen
sértõ, nem európai, rossz
beidegzõdések, amin vál-
toztatni kell, hogy a tudás
itthon maradjon. Egy fran-
cia orvos ismerõsöm mond-
ta, hogy sok magyar orvos
dolgozik náluk, és még több
jelezte, hogy kimenne.
Ezek nem kellemes dolgok
az otthon maradóknak sem,
és ráfizetés több értelemben
is a magyar államnak. Ezt
józan paraszti ésszel bárki
beláthatja. Hogy vissza-
jövök-e valaha ide? Nem
tudom. Az is jellemzõ egy
országra, hogy polgárai mi-
lyen arányban tõzsdéznek,
és az is, hogyan bánnak ott
helyben a cigányokkal...

A Hobbim? Az utazás.
Menni, menni és új tájakat,
új embereket, szokásokat,
mûemlékeket megismerni.
Tavaly voltunk Tunéziában,
és a sivatag teljesen lenyû-
gözött. Az a végtelen sza-
badság amit ott éreztem,
úgy szakadt ki belõlem,
hogy Adyt szavaltam a
sivatagban, és sírtam... A
„Két kuruc beszélget” címû
verset zokogtam bele a ren-
geteg homokba. Hogy miért
pont ezt, nem tudom. Csak
úgy jött. A benszülöttek
hallgatták, és olyan bánatos
lett a képük, mintha értették
volna Ady nagy magyar ke-
servét. Hogy mit üzenek a
Lungo Drom olvasóinak?
Semmi közhelyeset nem
akarok... Hiszen tudják,
hogy nem kevesebbek õk
senkinél sem a világon! Van
két Tatáról elszármazott
mûvész rajtad kívül még,
õket csókolom szeretettel és
sok sikert, sok boldogságot
kívánok nekik! Az egyik
Rigó József költõ, a másik
Buffó Rigó Sándor mu-
zsikus. Hát, Isten áldja meg
õket, meg téged is Magda,
én nagyon büszke vagyok
rátok, ezt üzenem...
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PETRÃ DÃ ULJICÃ

ã tri ljimbã szfã-
tãjescsé, dá pã
ungur ljimbã
ãnviszã. Lukru

ku bányi ásá kunascsé,
ká pã pálmás. Cîgánkáj
dã în Szlovákia ãj, ku
Danka 16 zîljé o foszt
în Tata sã în Budapest.
Noj dã în Tata nyé
kunuscsény unápált,
ákulo ám sãzut máj
mult dãkit 7 ej, kupilum
Koppányka ákulo o
ánuszkut.  Átunse lá ált
sãgye sã plãcse pãntru
szobá, tot uvig flãmînd
ãj re, szpãrijet ãj re,
învãcá Gergely Pali, dã
áje înviszá, kit gãzdák
om o fi ku bány o lukrá
sã ásá o fi, kum o în-
viszát, kînd kupil mik o
foszt: o umblá în Algé-
ria, Tunézia, Marokkó.
Ásá ãj kum o ãnviszát.
Pálá bukurosz om ãj, sã
kum în Asztória o zîsz,
dákã sã ãj ár trãbujé
máj sévá, átunse áje álu
Tata bãtîrn ápá ãj,
hostélu dã Tata, szfáturj
ungur, sã aminyi eje, lu

káré mulcuvescsé, kit
pînã áise o kirilit.

          

Sinyé ázsunzsé sévá în
kuszt, eje ro máré dã-
gînd áré, dá áztá nu ãj

dãsztul, dákã nujé on om
ungur sinyé ázsutã în
dãgînd. Mijé áje m-o
foszt nuroku în págubã,
kit kînvá în eji dã 70 or
ruszkuljit pã kumpánye
în Kömlöd sã bãjási dã
ákulo, o or mérsz szã
sádã în szát, o or fuzsit în
Tata. Jó átunse inká
kupil mik ám foszt, dá
nu mujt kum ány kusztát
ákulo, sé kum o foszt.

Csin sã ámárã o foszt,
dá o foszt sã bun ãn
kuszt áje. Szãrãsije ákár
kînd, ákár hungyé csin
sã ámárã ãj, dá áje kit ku
sinyé kuszt în dobá áje,
áje nu ãj mindegy. Nyu-
muruságu máj bényé o
ljágã uná pã aminyi, ká
kusztu bun. Máré válto-
zás o foszt áje, kit mámá
o mérsz sã sádã ku
minyé în Tata, în szát
máré. Szát máré pînã
átunse jo inká nu ám
vãzut, nyis ápã dã în
csevé… Pã tátá nu ám
kunuszkut. Mámá „csár”
graszã o rãmász dã jãl.
Ásá or zîsz în dobá áje.

Tot bényé mã szîmc, kînd ku áfelá bãjás szfãtãjészk, káré dã în hãl máj máré nyumuruság
or vinyit áfárã, sã ku csiszt szufljit vãdãlescsé sé o foszt sã kã ãsz bãjás. Kã dánu mulc ãsz áfelá,
sinyi nu ásá szã gãngyescsé, sã kînd kápãtã pipárosz dã în hãl máj máré iskulã, átunse nu
ápukã sé or foszt kînvá, nu ápukã kã ãsz bãjás. Pálá nu áfelá om ãj. Jãl ãj dã 41 ej, sã ãj dã om
dã om, sinyé kînvá în Kömlöd o ánuszkut în kumpányé, pã káré or ruszkujit uná dã átunse, áku
în Anglia kusztã, lá firés o rãmász, jãl nu mujtã dã hungyé o vinyit, sã kum jãl o zîsz, nyis nu áré
dãgînd szã mujcsé.

„Pã Ady ám zîsz,
hungyé csár praã jescsé,

sã plînzsem…”

Szécsi Magda

P

...sã átunse iskolásu hãl máj máré, sinyé lá ált o sãzut Gergely Pali dã
áje înviszát, kit gãzdák bróker o fi dã în jãl, sã ãsã o foszt kum o
înviszãta kînd kupil mik o foszt o umblát: în Algéria, Tunézia, Marokkó.
Sé o inviszát, ásá o foszt. Pali om bukurosz ãj.
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Pã je Gergely Edit o
csimá, numilje áljij port
sã jo. Áztá nu m-o kãzut
bun, dã multã dobã, dá
mã ám  putuljit, ásá ãj,
áltkum nu pacsé szã fijé.
Kînd dã 14 ej ãj rem, ku
mámá págubã o ázsun-
sza în bãnãrijé lãngã
Tata, pãntru o kár, káré
bauxit portá o murit, má-
gá je lãngã szalag lukrá.
Pînã áztãz nu scsu kum
o foszt. Szorá lu mámá
nyo lat lãngã je, ásá kit o
vinduta kászányi mikã,
sã pãntru bányi o bãgát
számá pã noj pînã o
dobã, dá kînd je ku siljé-
dus în Budapest o fuzsit,
pã minyé nu m-o dusz
ku jé, szto pã pisarém,
zîse sã ám rãmász ákulo
fãrã dã kászã, fãrã dã
nyimiká. Lu urtákám
pãrînci m-or ápukát în
lontru, jé m-or ázsutát,
sã înrã áje jé m-or ázsu-
tát, kit sé ám ávut dãgînd
szã pot szã fák, sã áje
trãbujé szã zîk kit Szabó
Nándor sinyé átunse o
foszt în Tata hãl máj má-
ré om, kum numá scsije
mã ázsutá. Dákã o trãbu-
jit, átunse ku bány, szã
ám caljé, ki szã pot ja
kényvijé, dá sã ku szfát
bun mã ázsutá sã zîse pã
bunã káljé misz. Dãpã o
dobã dãlá urtákám ám
mérsz szã sãd lá ált ká-
szã, sã ám plãcsit pãntru
szobã, kã pãrincij má ásá
szã ujtá pã noj, kákînd
nyé ás fi kununá uná, sã
áztá jo nu ám ávut dã-
gînd. Nyis în firé nu
ávem szã mã ljég zsosz,
bás nu pãntru ázsutaré.
Nu áje ám ávut dãgînd,
daá áje, kit dãpã iskulá
szã mãduk în Anglia.
Áztá nu ásá o foszt kum
ám gãngyit, nyis nu
szfãtãjészk dã áztá, dábá
sinyé m-or ázsutát jé má

nu kusztã. Nyis Szabó
Nándor nu kusztã má
sinyé áfelá bun sã gyi-
répt om o foszt pã séfel
nyis dã átunse nu ám
kunuszkut. Anglia?
Kumvá nu o foszt szriin
kákînd ás fi kusztát má
ákulo kînvá o dátã…
Repé ám kunuszkut
ákulo kum kusztã jé, pã
káljé, sã repé ásá ám
kusztát sã jo kum jé. Ásá
gãngyészk, kit bãjási
bényé sã repé szã ku-
nascsé pã ált lok, pacsé
fi dáje, kã tot ásá o trãbu-
jit szã kuscsé sã áztá sã
în minyé o rãmász, darã
dáje mã ám áflát áise ásá
repé, bás ásá ãj sã ku
ljimbá. Bãjási tot ku daã
ljimbã kusztá, dã lãngã
ájé ljimbã kunuscse sã
pã áje, în káré sãgye.
Áztá dánu áje zîsé kit ku
firé bényé ãsz bãjási, nu
áje sé gãngyescsé dã noj,
kit bulînz ány fi.

Dánu jo má ákászã ám
învãcát szã szfãtãjészk
sã dã angol sã dã frán-
cuz…

Sé ãj lukru dã bány?
Gãngyéscs jescsé sinyé
nu scsijé?  Bényé ãj ãc
zîk, pacsé fi kã ánume
jescsé sinyi nu scsijé.
Tözsde áfelá tîrg ãj,
hungyé bányi sã sé vin-
gyé fîzgulumoz ãsz, sé
numá jescsé în vin-
gyálá áztá ákulo ãj,
unápált. Áztá dusé în-
nencsé gazdaságu, tõzs-
deindex mágá áfelá ãj ká
vreme. Ku máré vorbé
áje ás pucse szã zîk:
tõzse ãj totu lume-cárá.
Árutõzsde ákulo ãj în
szát máré o în lumé,
hungyé lukru  jescsé o
hungyé káljé bunã jescsé
pã pãmînt, pã ápã o în
livigo. Szã ãc zîk? Jes-
csé lu totu pãmînt, hun-
gyé gogyé sé csár ákulo

ãj. Zi pã áfelá pãmînt sã
jo ãc zîk dã pãmîntu áje
sévá. Prisép. Urtákác
Paksi Éva ro plásé pã
Ausztrália. Bényé ãj.
Ákulo în Ausztrália jesc-
sé kenguruk, dingóku-
tyák, birkák ákulo kusz-
tã. Dákã gyapjú átunse
Sydney. Pã loku áztá, pã
pãmîntu áztá gyapjú ãj
há máj máré lukru, áztá
ãj pã tözsde. Ameriká-
ban gruu ãj pã tözsde, dá
ro kunascsé pã New
York-i tözsde hungyé si-
gogye jescsé. Kenya?
Ákulo ãj há máj máré dã
kávijé. Hollandia? Am-
szterdam jescsé aã,
pork, kárnyé, sã kãrbajé
tözsde, dá sé máj dã
mult ãsz sã máj ku-
nuszkut ãsz eje în Anglia
ãj.  Há máj bun ãj lon-
doni tözsde. Dãkînd
jescsé EU dã átunse
molc szã or scsimbát, dá
áztá nu o fãkut scsim-
bálá în Anglia. Ákulo în
1987 o foszt máré pá-
gubã

Kit dã sé? Dã áztá áje
o szkrisz André Kos-
tolány sinyé om ungur ãj
sã hãl máj máré întri
tözsde, kit  în farcsé má-
ré szobã dábe or rãmász
átunse 20 aminy. Loku
lu aminyi o lata dãlá jé
gépurje, átunse ákulo 60
ezãré om or pusz áfárã.

Dã kit misz máré în
lukru áztá? Pot szã zîk,
kit sinyé dã în lumé
ungur o purnyit pã kálje
áztá, toc pã bun lok ãsz,
numá jescsé sinyé nu
zîsé, jescsé sinyé nu dã
bányis lu ált, ká Soros
György sinyé máré
numé ãj, ro ku firé om
ãj, lu ungur nu trãbujé
szã ári rusîn în ált lumé!
Nyis mijé! Sé ám vãcát
áise ám învãcát, dá
ákulo pot szã kuszt dã în

scsutum. Ákulo dã un-
gur mã cînyé, ákászã
„csár” bãjás misz. Áztá
mágá nu szlobod, kit szã
rãmîjé ásá. On om pã
sinyé kunuszk fráncuz
doktor, jél o zîsz kit
mulc ungur doktor lukrã
lá jé, sã máj mult o zîsz,
kã ár merzsé ákulo. Áztá
nu ãj bun ásá, csár toc
plãcsiny pã áztá, dánu
lume lu ungur. Áztá ákár
sinyé pacsé szã vegyé.
Kit oj vinyi kînvá în-
nápoj áise? Nu scsu.
Mult pacsé szã scsijé om
dã lume álá în káré kic
lukrã pã tözsde, sã kum
bãnãjescsé ku bãjási…

Dã sé ãm plásé? Kînd
pã káljé misz. Mirzsálá,
mirzsálá szã vãd no
aminy kãs sã sigogye.
Ány foszt în áltá án în
Tunézia, sã prau máré
farcsé ãm plãse. Farcsé
máré szlubuzálã szîm-
cem ákulo, sã pã Ady
zîsem în prau máré sã
plînzsem… A „Két
kuruc beszélget” zîsem
sã plînzsem în praã.
Pãntru dã sé áztá? Nu
scsu. Csár ásá o vinyit.
Aminyi dã ákulo numá
szã ujtá, kákînd árfi
prisiput buje máré. Kit
sé zîk lu Lungo Drom
sinyé umãrã?  Nyimik
bás nu.. Jé scsijé nu ãsz
máj pucîn dãkit ákár
sinyé pã lume áztá.
Jescsé máj doj om scsut
dãpã csinyé sinyé dã în
Tata ãsz, pã jé szurut, sã
szã áré nurok sã bukuri-
jé! Uná ãj Rigó József
költõ hájlántã Buffo Ri-
gó Sándor lutás.  Dimi-
zo szã fijé ku jé, sã ku
csinyé Magda,  jo ro bu-
kurosz misz pã voj, áztá
zîk….

Fordította:
Varga Ilona
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Acigánykutatók és a cigány-
ságot támogató mozgalmak
vezetõi, tagjai között mindig
magas számban voltak a zsi-
dó származású személyek.
Valahogy mindig érzéke-
nyebbek és fogékonyabbak
voltak más kitaszítottak
gondjaira, veszélyeire. Több-
nyire hamarabb is emelték
fel szavukat az úgynevezett
cigány-ügyben, mint a több-
ségi társadalom más tagjai.
Mindez persze magyaráz-
ható a több évszázados sors-
közösséggel, ami 1492 Spa-
nyolországában a zsidók s
cigányok együttes kitolon-
colásával vette kezdetét és
még a közösen elszenvedett
holokauszt után is életben
tartja napjaink rafinált faj-
gyûlölete.

Bán Ágnes, aki férjezett
nevén Diósi Ágnesként vo-
nult be a magyar szociográ-
fia történetébe, egyike volt
azon hazai értelmiségiek-
nek, akik büszkén vállalták
zsidó gyökereiket, s akiknek
hallatlanul sokat köszönhet a
hazai cigányság. A jeles ma-
gyar szociográfus, szociális
munkás hetvenöt éve, 1932.
február 10-én született, s las-
san két éve, hogy itt hagyott
bennünket. Amikor Bene-

dek István a
nekrológját
írta, szüksé-
gesnek tar-
totta kiemel-
ni, hogy Ág-
nes soha
sem szé-
gyellte ki-
mondani: a
cigányok-
hoz a zsidó-
ságán át ve-
zetett az út-
ja. S amikor
már módja
volt, úgy
érezte: a har-

cot a humánum nevében a
cigányság felemeléséért kell
folytatnia.

Alig tizenkét évesen sza-
kadt rá a zsidóüldözés teljes
pokla, de az elõtte levõ né-
hány öntudatõrlõ esztendõt
is eszmélkedõ gyermekként
élte át. Mindazt, ami akkor
emlékeibe ivódott, zsigerei-
ben hordta halálig. Félnie
azonban családjának aligha-
nem késõbb is volt oka, hi-
szen Ágnes nagynénje
(Vándor Györgyi író újság-
író) a Rajk-per legfiatalabb
vádlottjaként került koholt
vádak alapján Rákosiék
börtönébe. Márpedig a hata-
lom akkortájt a rokonsággal
sem szokott kesztyûs kézzel
bánni.

Diósi Ágnes élete során
volt gyermekkönyvtáros,
népmûvelõ, intézeti nevelõ-
tanár és szociális munkás is.
1979 és 1987 között a ci-
gányság a társadalmi hely-
zetét és nyelvhasználatát
feltáró kutatás egyik közre-
mûködõjeként munkálko-
dott. A nyolcvanas években
az állami gondozottak és a
fiatalkorúak börtönében
büntetésüket töltõk sorsát
kezdte vizsgálni. Tapasz-

talatait a Szürke falak –
szürke rácsok (1980), illetve
A tököli börtön sárgára van
festve (1981) címû megrázó
erejû tanulmányaiban tette
közzé. Mindkét területen azt
tapasztalta, hogy a cigány
fiúk és lányok száma messze
meghaladja a cigányság tár-
sadalmi arányát. Szak-
szavakkal élve: a cigányok
fölülreprezentáltak. Munká-
jában azonban nem elégedett
meg a felszínen látható,
vagy sejthetõ tények ábrá-
zolásával, az egyéni sorsok
torzulásának lehetséges
vagy biztos kiváltó okáig
hatolt. Helyszíni tudósítá-
saiban feltûntek és meg-
szólaltak a beszélõre érkezõ
cigány családtagok, hogy az
általuk megélt külsõ igazsá-
gok se sikkadhassanak el.
Mélyinterjúiban aztán az
említett intézmények bent-
lakói – köztük sok-sok roma
fiatal – vallottak saját érzel-
meikrõl, keserû tapaszta-
lataikról, a belsõ mozgató-
rugókról. Az elõítéletesség, a
hátrányos megkülönböz-
tetés, vagy éppen a közöny,
valamint a nincstelenség er-
kölcsromboló és bûnbe hívó
hatásairól. A megkezdett fel-
táró munka elsõ könyvében,
a Hetedíziglen címû kötet-
ben folytatódott. Nagyon
erõs kapcsolat alakult ki
közte és a gyerekek között,
akiknek sorsáért – miután
megnyitották elõtte lelkeiket
– folyamatos felelõsséget
érzett. Kapcsolatuk nem
zárult le a zárkaajtó csat-
tanásakor. Hogy ez mennyire
így volt, s mekkora lélek
lakozott benne, fel- és meg-
idézi egyik levele, amit
könyve öt szereplõje egyi-
kének írt. „Robikám! Kö-
szönöm hozzájárulásodat
ahhoz, hogy könyvemben

teljes névvel szerepelj, mert
ez bizalmat jelen abban,
hogy ügyedet híven képvise-
lem. Ígérem, nem fogsz csa-
lódni bennem. Voltam nála-
tok, szüleid betegállomány-
ban vannak. Anyád elesett a
gyárban, bordáját törte.
Apádnak a karja sérült meg,
mûteni kellett. Ezért nem
írtak, pedig mindig rád gon-
dolnak. Rosszul esik nekik,
hogy nem tudtak csomagot
küldeni, de nem volt akkor
pénzük, és mire megkapták
a táppénzt, akkorára lejárt a
papír. Kérnek, hogy ne ha-
ragudj, és küldj megint cso-
magpapírt, beszélõt is, mert
meg akarnak látogatni. Vi-
gyázz magadra, maradj
egészséges! Küldöm a fény-
képet, amit kértél, ha rá-
nézel, jusson mindig eszed-
be, hogy vannak, akik bíz-
nak benned és szeretnek
téged. Ági néni.”

Az interjú-portrék segít-
ségével olyan világhoz,
olyan valósághoz jutottak
közelebb az olvasók, ame-
lyet igencsak rejteni igye-
keztek a közvélemény elõl.
A következõ könyve egy
újabb társadalomrajz lett,
amelyet afféle Mit kell tudni
a cigányságról?-típusú mini-
enciklopédiának szánt. Az,
hogy éppen a legendássá lett
Magyarország felfedezése
sorozatban jelenhetett meg,
önmagában is üzenet érték-
kel bírt. A szerkesztõk így
tudatosították, hogy a ci-
gányság ügye, magyar ügy, a
hazai romák az ország elide-
geníthetetlen polgárai.
Mindez 1988-ban még igen
komoly és bátor állásfog-
lalásnak számított. Ahogyan
az volt Diósi Ágnes játékos
címadása is. A Cigányút – ez
állt a borító felsõ tengelyé-
ben – ugyanis nemcsak a
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múltból az akkori mába ve-
zetõ, a cigányok által meg-
tett történelmi útszakaszt
jelentette. A cigányútra té-
vedt falatok görcsös köhö-
gést, fuldoklást okoznak, át-
vitt értelemben megakadnak
a félrenyelõ (itt: a társada-
lom) torkán.  Az érzelemhez
és értelemhez egyaránt fel-
lebbezést benyújtó kötetben
önálló fejezetet szentelt a
cigány közösségek kultú-
rájának és életfelfogásának,
hitvilágának és vallásossá-
gának, lakáskörülményei-
nek, iskoláztatásának, a ro-
ma vándor- és vendégmun-
kásoknak, a cigány zené-
szeknek. Okosan és beszé-
des példákkal érvelt a szo-
ciálpolitika botladozásairól,
az intézetekbe és börtönökbe
szorult cigányok zsákutcái-
ról, valamint – nagy újdon-
ság volt akkoriban! – a
cigányok hazaszeretetérõl is.

Két év múlva (egy rend-
szerrel késõbb) újabb mûvel,
ezúttal egy kis zsebkönyvvel
gazdagította a cigányságról
szóló szakirodalmat. A Szûz
Mária zsebkendõje – szokat-
lan megoldásként – a fe-
dõlapjára nyomtatva tartal-
mazta Diósi Ágnes szerzõi
hitvallását. Érdemes szó sze-
rint ide nyomtatni: „Minden
népnek joga van nyelvéhez,
kultúrájához, tehetsége ér-
vényre juttatásához, s ez
egyúttal az emberiség közös
érdeke is. A cigányság nincs
abban a helyzetben, hogy
élni tudna – természetadta,
istenadta, alkotmányadta –
jogaival. Ahogy a magyar-
ság Romániában: úgy érzi
magát a cigányság Magyar-
országon. S nekik még me-
nekülniük sincs hova. Tény,
hogy alárendelt helyzetük-
nek hagyományai vannak,
de ha ezek a hagyományok
megcsontosodnak, aláren-
deltségük is tartós marad.
Senki sem veheti zokon
tõlük, ha ezt a szerepet nem
akarják többé vállalni. Sze-
retném õket megmutatni,
hogy hazám társadalma lát-

va lássa: nem miattuk va-
gyunk szegények, és kifosz-
tásukkal még szegényebbek
leszünk.” Váltig töprengek
rajt: örülni vagy szégyen-
kezni kéne mondatai idõtál-
lóságán. (Tapasztalva azt az
alantas társadalmi játszmát,
amely ismét a bûnbakkép-
zéssel szít feszültségeket,
amelyet értelmiségünk egy-
re fakultabban vesz tudomá-
sul, hajlok rá, hogy van
okunk a pironkodásra.) 

Ágnes 1997-ben egy zsidó
tárgyú tényregénnyel jelent-
kezett (Várj, madár!). Írt
aztán egy tanulmányt a la-
kosságcserének nevezett
1946–47-es kitelepítésekrõl,
illetve kicsábításokról (ma-
gyarországi svábok, szlo-
vákok) és áradtak belõle a
cigányokról szóló folyóirat-
cikkek. A Mozgó Világ, a
Beszélõ, az Esély mindig
szívesen adott helyt az írá-
sainak. Éveken keresztül a
Terézvárosi Családsegítõ
Központban dolgozott, majd
egy ideig a Roma Sajtóköz-
pont is munkatársai között
tudhatta. 

Minden nemes ügy meg-
találta. Õ volt a Hadkötele-
zettséget Ellenzõk Ligája
egyik ügyvezetõje. Romo-
lógiai szemináriumokat ve-
zetett a Humanista Társa-
dalmi Szabadegyetemen.
Elõadásokat tartott az ország
könyvtárosainak a cigányok
irodalmáról, olvasási szoká-
sairól.  (Ezért kérték fel ép-
pen õt „A feladatra készülni
kell – a cigányság kulturális
beilleszkedése és közkönyv-
tár” címû tanulmánykötet
lektorának.) Magyar peda-
gógusoknak tartott cigány
nép- és nyelvismereti kurzu-
sokat, amelyre beszélgetõ-
partnerként kiváló cigány
értelmiségieket is meghívott.
(Az e találkozókon elhang-
zottakból szerkesztette a
Jövõmunkások címû köny-
vet.) Évekig dolgozott a
cigány nevelõszülõi hálózat
kiépítésén. (Lelkes volt és a
lelkesítéshez is nagyon ér-

Diósi Ágnes fontosabb publikációi

– A cigány családsegítés kérdõjelei
Esély, 1992/2. sz. és Harmadik Part 1992/õsz

– A cigánygyerek és az iskola
a Gyerekcigány címû kötetben – Inter-Es, Bp., 1994.

– A cigány gyerekek helye a magyar iskolákban 
Fordulópont 2001/4. (14). sz.           

– A cigány nõ szerepváltozásai 
a Vegyesváltó c. kötetben, Egyenlõ Esélyek Alapítvány,
Bp., 1999.

– A cigányság ügye a demokratikus ellenzék történetében
(interjú Havas Gáborral) 
Esély, 1999/6. sz.

– A gyermekvédelem szárnyai alatt 
Fordulópont 2002/3. (17). sz.

– Az üzlet az üzlet. Romák a vállalkozásban 
Amaro Drom 2001/5. sz.

– Cigány zenészek? Zenész cigányok?
az „Egyszer karolj át egy fát!” címû cigányalmanachban
– TIT, Bp., 1986.

– Cigányiskola
az „Egyszer karolj át egy fát!” címû cigányalmanachban
– TIT, Bp., 1986.

– Cigányok
Mozgó Világ 1982/11.

– Cigányút
Eszmélet 1990/6.

– „Egyszer karolj át egy fát” – Egy film, és ami mögötte
van
Élet és Irodalom, 2000/14. sz.

– Együtt – vagy külön? Az elsõ cigány hivatásos neve-
lõszülõi tanfolyam tanulságai. [1–2.]
Család, gyermek, ifjúság 1994/6., 1995/1. sz.

– Értelmiségi roma nõk [1–5]
Esély 1998/5., 1998/6., 1999/1., 1999/4., 1999/5. sz.

– Hol lesz majd lakóhelyük? [a hajléktalanokról]
Budapesti Negyed, 1998/4

– Hontalan állampolgárok – a cigányok vándorló népe
Pannonhalmi Szemle, 2004/3. sz.

– Identitásválság és etnikai újraazonosulás kisebbséghez
tartozó állami gondozott gyerekek és szülõk körében.
Esély, 1995/4. sz.

– Kívül vagy belül? – A cigányság és a magyar társadalom 
Eszmélet 1997/tél (36.)

– Legyen világosság! – A cigányságról
Kritika, 1993/1. sz.

– Lefekszem a fûbe és enyém a világ – Kultúra és mentali-
tás cigány közösségekben 
Ifjúsági Szemle 1986/2.

– Meditáció a legnagyobb szenvedés kiváltságáról [a roma
holokausztról]
Amaro Drom 1991/7. sz.

– Romungró közösségek meséi, mesemondó alkalmai
Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultú-
rájáról – PSMK, Gödöllõ, 1998.

– Szürke falak, szürke rácsok (szociográfia)
Látóhatár, 1980/1. sz.

– Vér szerintiek
Amaro Drom 2001/5.sz.

– „Verd meg Isten a németet, mert megölte a népemet!” 
[a roma holokausztról]
Múlt és Jövõ zsidó kulturális antológia, 1998.
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tett. Jónás Anna visszaem-
lékezésében leírja, hogy a
vele való egyik beszélgetés
hatására vett örökbe négy
elárvult roma gyermeket.) 

Az utolsó Diósi-könyv, a
Szemtõl szembe a magyar-
országi cigánysággal olda-
lain meglepõ szembesítésre
vállalkozott, amit az indító
fejezet címe (Gázsókérdés a
magyarországi cigányság
történelmében) is bombasz-
tikusan megmutat. Ismét vé-
gig kísérte az olvasókat a
cigányság hazai múltján –
felmutatva kultúrájuk leg-
fõbb kincseit. Fojtogató
gondjaikat sem hallgatta el –
egészen napjaink hús-vér
valóságáig. „Nem titkolom,
hogy szembesíteni kívánom
a többséget a kisebbséggel –
és a többséget önmagával.
Bibó Istvánnal vallom, hogy

a kettõ viszonyában a több-
ségi magatartás a döntõ, sõt,
hogy a szóban forgó kisebb-
ség katasztrofális helyzeté-
nek jelentõs mértékben ez a
magatartás az oka. Szeret-
ném, ha tanítványaim olyan
társadalomban kívánnának
élni, amelyben ha valaki azt
mondja cigány vagyok, je-
lenthesse ugyanazt, mint a
rom som: ember vagyok”–
írta e könyv elõszavában.

Boldog, kiegyensúlyozott
ember volt, tenni akarása
ugyanis mindig talált cé-
lokat, a célokhoz eszkö-
zöket, utakat és társakat.
Hetvenedik születésnapján
így értékelte életét a Napút
címû folyóiratban: „Sor-
somat, pályafutásomat két
körülmény határozta meg.
Nõnek születtem. Zsidónak
születtem. Mindkettõt áldás-

nak tekintem, és kegyelmi
állapotnak tartom a mások
szenvedése iránti fogé-
konyságot. Úgy vélem, a
szociográfia mindig, a min-
denkori alullévõkért kell,
hogy fölemelje szavát, és
amíg a világ világ, tiltakoz-
nia kell annak kettéosztottsá-
ga ellen. Örülök, hogy van
négy gyerekem, nyolc uno-
kám, és már dédunokám is
lesz, mire betöltöm a hetve-
nediket. Örülök, hogy nem
éltem hiába.”

Emlékének talán legszeb-
ben úgy adózunk, ha so-
rainkat egy kitüntetéssel
egyenértékû dicsérettel zár-
juk. (A többségi társadalom-
nak nem volt fontos, a roma
szervezetek vezetõi pedig
valahogy soha nem figyeltek
kellõképp ügyeik nem-
cigány segítõire, így életé-

ben – mekkora szégyen! –
minden kitüntetés elkerülte.
A saját szerkesztõségétõl
kapott Aszú-díjat nem te-
kintve annak.) 

Egy tököli látogatása után,
amikor egy intézetis nö-
vendékének vitt elemózsiát,
betért egy környékbeli bög-
recsárdába, ahol a silány bor
mellett elbeszélgetett a világ
dolgairól a gyermekeiket lá-
togató cigány asszonyokkal.
Egyikük szájából hangzott el
e mondat: „Jó szívû vagy,
kedvesem, roma is lehetnél.”
Egész életmûvével kiérde-
melte azt, hogy legalább ha-
lálában tiszteletbeli ro-
maként ünnepeljük, a ci-
gányság legnagyobb szövet-
ségesei egyikeként emlékez-
zünk rá.

Hegedûs Sándor

Tisztelt Szerkesztõség!

2007 január–február hónapban a Szemem Fénye
Alapítvány gyermekbeteg szállító és mentõszolgála-
ta nyerte el a Magyar Telekom Adományvonal pá-
lyázatát az emberi hívószámra, a 1788-ra. Kérem,
lehetõség esetén a spot anyagunkat térítésmentesen
sugározni, megjelentetni szíveskedjenek néhány al-
kalommal, ha van erre módjuk. Interjú vagy riport
céljából is szívesen állunk (pécsi székhely, országos
mûködés) rendelkezésre bármikor, hogy céljainkat
népszerûsíteni tudjuk. A Telekom Adományvonal
arca, Katona Klári is szívesen áll a sajtó, a média
rendelkezésére, mind telefonos interjú, mind
személyes találkozó esetén.

Honlapunk: www.szememfenye.hu

Betegszállítási és gyermekmentési feladatainkra
3 mentõautó és 2 betegszállító áll rendelkezésünkre
jelenleg. Mintegy 2000 szállítási feladatot látunk el
évente, 30 tagú mentõcsapattal. Ebbõl állandó kis
betegeink száma: kb. 150 fõ. (valamennyiük rák-
beteg)

Alapítványunk gyermek hospice jellegû szolgál-
tatást is végez, ReményKék Szolgálat néven, va-
lamint jelenleg Közép Kelet Európa elsõ gyermek

hospice házát (Dóri Ház) tervezi megépíteni Pécsett,
amelyhez ,,reménytéglák” megvásárlásával járulhat-
nak hozzá a segítõ szándékú emberek. Ezzel
párhuzamosan folyik az ,,Angyalautó” forgalomba
helyezésének és beindításának a projektje, amely
arra hivatott, hogy az elhunyt gyermekek holttestét
juttassa el végsõ nyughelyére térítésmentesen,
valamint a temetések során nyújtson segítséget a
hozzátartozóknak.

Daganatos gyermekek ingyenes oktatását is
ellátja alapítványunk.

Két érintett szülõ (mindketten gyermekünket
veszítettük el) áll a hátterében a céloknak, és bár
nehéz volt, felvállaltuk, hogy kiállunk a ,,meg nem
gyógyított” gyermekek emlékének méltó ápolása
mellett és a halálos betegséggel küzdõ gyermekek
utolsó pillanatáig való megsegítése mellett, valamint
önsegítõ gyászkör formájában, a gyermeküket
elveszített szülõk találkozásait, fórumait biztosítjuk.

Bízva együttmûködésükben,
köszönettel:

Gyura Barbara kuratóriumi elnök
Szemem Fénye Alapítvány

telefon/fax: 72/526-658
mobilszám: 20/771-2344

FELHÍVÁS
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A képzést a suliNova Kht. Országos Oktatási Integrációs Hálózata biztosítja térítésmentes
szolgáltatásként, és a Nemzeti Felnõttképzési Intézet akkreditálja. 

A harminc órás, tréningjellegû képzés a média képviselõin, újságírókon, televíziós és rádiós
szakembereken kívül a felsõoktatásban kommunikációt és médiaismereteket tanuló hall-
gatókat és leendõ véleményformálókat célozza meg. Atanfolyamot azért hirdették meg, mert
– mint a szervezõk mondják – a hazai piacon alig található olyan kommunikációs képzés,
amely a társadalmi esélyegyenlõség, az integráció, a megkülönböztetés elleni küzdelem
témakörét érintené. Ritkán esik szó a médiakurzusokon a veszélyeztetett csoportokról,
köztük a diszkriminált kisebbségekrõl. 

A téma aktualitását az adja, hogy 2007 az Esélyegyenlõség Éve lesz.
w w w . r o m n e t . h u
A háromnapos képzés során újfajta szemlélettel – konkrét példákkal és gyakorlatokkal –
szeretnék megismertetni a résztvevõket, akik az újságírói, szerkesztõi munka során alapo-
sabb háttértudással rendelkeznek majd a romákkal kapcsolatos hírek, illetve események fel-
dolgozásához. A képzés fókuszál azokra a hírforrásokra is, amelyek kívül esnek a média
szokásos információs hálózatán. A program nagy figyelmet fordít az elõítélet mechaniz-
musával és hatásaival kapcsolatos tudományos kutatások, illetve a kisebbségekkel
foglalkozó médiakutatások legújabb, elsõsorban angolszász eredményeinek ismertetésére és
feldolgozására. A képzés érinti a médiajog és etika, illetve a média szándékolt és szándéko-
latlan hatásainak témakörét. 
w w w . r o m n e t . h u
A képzéseket 2007 márciusa és májusa között Balatonszemesen, Esztegomban, Budapesten,
Nyíregyházán, Békéscsabán és Baján hirdetik meg. 

További információért és a szándéknyilatkozatért 
Gál Csillát kell keresni a 06-1-346-7123 telefonszámon, vagy a csilla.gal@sulinova.hu

e-mail címen. 

A szándéknyilatkozat letölthetõ a suliNova kht. honlapjáról, a www.sulinova.hu oldalról is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ingyenes képzés kommunikáció szakos hallgatóknak  

Negyed- és ötödéves média és kommunikáció szakos hallgatók
vehetnek részt

a Romák megjelenítése a médiában – szakmai kurzus 
újságírók számára címû 

képzési programon. (edupress)
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Holdudvar – [Mennyit ér egy numera?]
Vissza a Holdudvar kezdõlapjára | Új téma felvetése |

Hozzászólás
Értesítõ | MODERÁTOR!!!

Hozzászólás #15
Kitõl: 
Dátum: 2004/01/08/11:12 
Az nem lehet normális dolog, hogy emiatt újabb összeget
ítéljenek meg. Az elsõ alkalommal megítélt összegben
benne kell lennie mindennek, amit kárpótlásként a fog-
vatartásáért, elítéléséért kaptak. Vagyis tartalmazza a házas-
élet elmulasztásáért, a kedvenc tv sorozatok elmulasztásáért,
a mindennapi rendszeres étkezés és fürdés miatt elszenve-
dett sérelmek miatt járó összeget is.

Hozzászólás #16
Kitõl: 
Dátum: 2004/01/08/11:30 
Én is utálom a cigányokat de most azt mondom, hogy szed-
jenek ki annyi pénzt állambácsiból amennyit csak tudnak,
attól még az én fizetésem nem lesz még kevesebb.

Hozzászólás #17
Kitõl: 
Dátum: 2004/01/08/11:36 
Akit meg rendszeresen elvert a férje, de a börtönbõl ezt nem
teheti, ahhoz rendszeresen ki kell menni hatóságilag, és
államilag pofánvágni.

Hozzászólás #18
Kitõl:
Dátum: 2004/01/08/11:45 
Vicces. Ha pedig vicc jut az eszembe, ilyen alapon a lánya
és a fia is perelhetne, bár ha belegondolok így a srácnak nem
kellett külön a kocsit elkérni....
Véleményem szerint, azzal, hogy a bíróság megítélt egy, a
felpereseknek megítélt összeget jogerõsen, az ítélet felpere-
sek általi tudomásulvétele úgy értelmezhetõ, hogy elégtételt
kapott a meghurcolt két személy. Láttam volt dínom-dánom
Heineken, meg pezsgõ, nem is irigyelem tõlük, tényleg
megérdemelték. Feltételezem, hogy az asszonya is csipe-
getett az asztalról így az én - igaz ez nem jogértelmezés - né-
zõpontom szerint õ is megfelelõnek tartotta a kompenzálást.
Az ügyvéd úr jogi érvelése a joggal való visszaélés esetét
súrolja amellett, hogy ügyvédi etika szempontjából is fenn-
tartásokat fogalmazhat meg a tisztelt ügyvéd úr irányában.

Mert ha teszem azt a bíróság jogosnak ítéli a keresetet és az
asszony is kap 1 m forintot, akkor utána a Bodri kutya
képviseletében is perelni fog az ügyvéd úr elmaradt velõs-
csont, vagy simogatás jogcímén? Nem jutott velõscsontra
csak száraz kenyérre, mert a gazdi nem tudott pénzt keresni,
az asszonynak meg elég volt a gyerekek száját betömni.
Vagy perelhet a gyereke, elmaradt szellemi fejlõdés, csonka
családban való lelki sérülések címszó alatt is... Ezt legalább
ugyanolyan komolysággal lehetne követelnie az ügyvéd
úrnak, mint a feleség keresetét...
RÖHEJ, hogy ha ezt élbõl nem utasítja el a tisztelt bíróság
és egyáltalán foglalkozni kezd a keresettel. Ezzel egy bi-
zonyítványt is ki fog állítani magáról az a bíró(ság) amely
nem postafordultával utasítja el a keresetet...

Hozzászólás #19
Kitõl:
Dátum: 2004/01/08/13:01 
Hát jó! Akkor én is perelek, hogy a páromat pont a házastársi
kötelezettség teljesítése elõtt hívják be dolgozni és tegyük
fel, hogy 3 napig nem is tud haza jönni! Na most hány mu-
nerát számolhatok fel? Honnan tudják, hogy mi milyen
gyakran élünk házas életet?
Azért nem indít kártérítést, hogy nem tudott kimenni a
focimeccsre?

Hozzászólás #20
Kitõl: 
Dátum: 2004/01/08/13:09 
Kedves ————!
Az azért erõs túlzás, hogy ezek teljesen ártatlan madárkák!
Gondolom te is tudod, hogy mi a különbség a biz.hiányos
megszüntetés és a között, hogy a bûncselekményt nem a
gyanúsított követte el! Mert a Gán-fivéreket az elõbbi
alapján mentették fel!
És szerintem az állam is perelje be õket, mert mennyit
megspórolt a család, amíg odavoltaka fiúkák! Kevesebbet
kellett kajára, tütükére költeni! Fizessenek a galádok!

Hozzászólás #21
Kitõl: 
Dátum: 2004/01/08/13:14 
Ave!
Már hangulatom sincs nevetni ezeken a szemét híreken.
Gyökkettõ agyú picsa perel, hogy megvágja állambácsit,
gyökhárom kapacítású ügyvéd partner benne.

,,Sokan leszünk
romák a rendõrségen” (4.)

MÛHELY

Részletek a Döbröközi Cigányokért
Szociális és Kulturális Alapítvány által kiadott CD anyagából.
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Megint egy olyan “hír” amin lehet hetekig csámcsogni a
médiának, hogy az ügyvédke hírneved szerezzen, ha már
nem védhette a “viszkist”.
Hányinger az egész....
Üdv.

Hozzászólás #22
Kitõl: 
Dátum: 2004/01/08/13:21 
Egyszerûen ki lehet számolni, hogy mennyit kapjon az a
szépség. Ehhez tudni kell, hogy amikor mással dug, akkor
mennyit szokott kérni. Ez lehet a nagyfröccstõl mondjuk
2000 Ft-ig(figyelembe véve azt, hogy kinézete alapján men-
nyire volt szexuálisan izgató:)) Namármost, a megállapított
összeget meg kell szorozni a staisztikák által a magyarok
vonatkozásában megállapított heti átlag numerák számával -
ez , ha jól tudom kb. 3.
Ezt megszorozzuk a letöltött büntetés hetekben mért idõtar-
tamával.
Így kijön mondjuk x nagyfröccs, vagy x ezer Ft.  :))
Természetesen módosulhatnak az árak annak függvényében,
hogy gumival vagy gumi nélkül(kisfröccs-1000 Ft), vagy
hogy esetleg csak pipa volt...:)

Hozzászólás #23
Kitõl: 
Dátum: 2004/01/08/13:24 
Ugye ezek voltak a primtívek? Aki megsértõdtek a kife-
jezésen, csak elmagyarázni nem tudták az okát, mert nem
beszélik jól a magyar nyelvet! Talán mert primitívek?
Szerintem az ügyvéd “úr” bujtogatja õket, hogy szerepel-
hessen a szennymûsorokban a tévében.

Hozzászólás #24
Kitõl:
Dátum: 2004/01/08/13:40 
Szerencsére még csak perelnek. Én el nem tudom képzelni,
hogy erre egy fillért is kapjanak. A Gán fivérek megítélt
kompenzációjában nem csak a konkrét kárukat (pl. kiesett
munkabért :-)) ítélte meg a bíróság, hanem a lelki sérülé-
sekre is. Szép lenne, ha ezután minden rokon (szülõ, nagy-
szülõ, feleség, gyermek) és a barátok is perelnének, mert õk
mennyire aggódtak a börtönbe lévõ hozzátartozójuk,
ismerõsük miatt. Úgy hogy szerintem ez
csak bulvárhírnek jó, sikeres per nem lesz belõle. 

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

Ugye nem gondolod komolyan, hogy minden ember egy-
forma Ez demagógia. Van olyan, akit egy bezárás sokkal
súlyosabban érint, mint másokat. Akár tetszik, akár nem, egy
bankárt (akinek sikeres munkájához jóhírnevére is szüksége
van) sokkal nagyobb kár érheti jogtalan lecsukásból, mint
egy olyan embert, aki már többször volt börtönbe. 

Hozzászólás #25
Kitõl: 
Dátum: 2004/01/08/13:48 
Hát igen.
Joghézag van bõven. Ha megítéli bármilyen további címen
a bíróság, a közpénzbõl fizetik ki az összeget. Meg prece-
densként a jövõbenieket. Az államkasszából. Ahova a pén-
zünket (amit levonnak) fizetjük. Nem merek arra gondolni,
hogy az ilyen kezdeményezések szándékosak lennének a
kassza kiürítésére, mert akkor beteg vagyok agyilag.

Hozzászólás #26
Kitõl:
Dátum: 2004/01/08/13:55 

Én bizony bizonyítási kísérletet folytatnék le ebben a perben:
A látottak alapján ítélnék, és ha primitív - :)))) - a szeretkezés
módja, akkor az nem ér semmit, azt beszoroznám 12 hónap-
pal és bizony egy fabatkát sem adnék.

Hozzászólás #27
Kitõl:
Dátum: 2004/01/08/13:55 
Szerintem ha bejön, anyu elrebeghezi, hogy mind a két
Gány dugta (arra fele úgy is szokás), oszt mingyá dupla píz
jár!

Hozzászólás #28
Kitõl:
Dátum: 2004/01/08/14:31 
Én most akarok pert indítani a Rendõrség ellen, mert eszem-
be jutott, hogy tavasszal 4 hétre beiskoláztak vezetéstechni-
kai oktató képzésre Téténybe. Nos ezidõ alatt a nejem na-
gyon szenvedett a házastársi kötelezettség hiánya miatt. Bár,
ha jobban meggondolom, Én is szenvedtem, ezért talán
mind a ketten bepereljük a Rendõrséget! Tudja valaki hogy
hívják Gányné ügyvédjét? A képére emlékezem, valami
lófarkas, vagy coffos ...........

Hozzászólás #29
Kitõl:
Dátum: 2004/01/09/05:06 
……..! Nem akarlak bántani, de neked az asszony mondta
ugye, hogy hiányolt?!

Hozzászólás #30
Kitõl:
Dátum: 2004/01/09/08:01 

..., vagy nehogy azzal fogadjon az asszony, hogy csöngessek
le Jóska Pistának egy kis lóvét, mert õ csinálta meg, amit ne-
kem kellett volna. :O He, he...

Hozzászólás #31
Kitõl:
Dátum: 2004/01/09/12:55 
Nevetséges és egyben szomorú, ami ebben az ügyben törté-
nik, nem is kívánom kommentálni.
Saját okulásomra / okulásunkra kérek annyit az eredeti ügy
elõadójától, vagy ismerõjétõl, hogy nagyvonalakban ismer-
tesse azt a bizonyos emberölést!

Hozzászólás #32
Kitõl:
Dátum: 2004/01/09/14:45 
Ez egyszerûen felháborító amit ezek a mocskos leépültagyú
aljanépség képzel magáról!!!!!
5 év golyó általi kötél fejenként mindegyiknek, a maradék-
nak meg rezervátum, vagy egy hipergyors ügyintézéssel
megoldott jegy Indiába.

Hozzászólás #33
Kitõl:
Dátum: 2004/01/09/15:23 
Nyugi srácok/lányok!

Elvégre a bíróság még nem ítélt. Szal ne turbózzátok a saját
idegrendszeretek. Majd ha télleg megkapják a milliót, majd
akkor én is ütni fogom a monitort, hogy ilyen nincs. Addig
meg nincs értelme rágódni rajta. Jegeljük a témát.

Azért tényleg arcpirító, hogy mit nem mernek a nyívesek.
Gondolom ezt az ügyvéd találta ki. Ilyen nem jutna az
eszébe egyiknek sem.

Máté Mihály 
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EGÉSZSÉG

Magyarországon évrõl-évre nõ az
AIDS veszély, amirõl nem beszélünk
eleget, de szembe kell nézni a prob-
lémával, annál is inkább, mert 2005 óta
40%-al emelkedett hazánkban a HIV-
fertõzöttek száma, így a mai adatok
szerint 1345 fertõzöttet tartanak nyílván.

A Lungo Drom szerkesztõsége úgy gondolta, hogy felvilágosító kampányt kell indítani az
AIDS terjedésének megakadályozására. Sorozatunkban neves magyar és külföldi szakem-
berektõl idézünk (Dr. Pásztor Erzsébet, Mannhardt András, Dr. Pécsi Tibor, Dr. Dömök István,
J.L. Gerberding, Reinhardt, Kurth professzorok, valamint Hollán Zsuzsa, Füst György, Horváth
Attila, Hilary Koprowsy és Juhani Nagy János. Gyûjtõ munkában segítségemre voltak az
International Herald Tribune, a Time, az Orvosi Hetilap, az Élet és Tudomány, The Washington
Post, Der Spiegel, Delta és a Zycie Warszavy korabeli riportjai, tanulmányai is, a magam
gondolatai mellett. Munkánkkal szeretnénk segíteni azoknak a pedagógusoknak is, akik
velünk egyetértve kérték lapunktól ezt a sorozatot, hogy beilleszthessék az AIDS elleni
felvilágosító programjukba.

Érthetõen
az
AIDS-rõl (4.)

Azóta, hogy az angol Ed-
ward Jenner 1796-ban
sikerrel próbálta ki himlõ
elleni oltóanyagát, számos
vírusos és baktériumos
betegséget fékezett meg
védõoltással (vakcinálás-
sal) az orvostudomány.
Minthogy napjaink egyik
rettegett fertõzését, az
AIDS-t is vírus (a HIV)
okozza, sok helyütt tanul-
mányozzák, hogy miképp
lehetne védõoltással le-
küzdeni. Egyelõre sikerte-
lenül. Ennek az az oka,
hogy a kutatók még nem
tudják, milyen típusú
védekezési reakciót kel-
lene kelteni, hiszen ezt a
kórokozót a szervezet más
esetekben hatékony termé-
szetes immunreakciója

nem semmisíti meg.
Ugyan miért nem?

A következõket írta az
AIDS elleni védõoltásról a
Scientific American címû
folyóirat (1990): „Avírusos
betegségek elleni oltóanya-
got régebben vagy hatásta-
lanított, vagy fertõzésre
képes („élõ”), ám beteg-
séget nem okozó vírusból
készítették. AHIV esetében
ez a fenyegetõ következ-
mények miatt nemigen
valósítható meg, ezért a
kutatók jobbára más mó-
don igyekeznek mozgósí-
tani ellene a szervezet vé-
dekezési rendszerét. A cél
az, hogy az oltóanyag ha-
tására a HIV mielõbb eltûn-
jön a testbõl. Ez nemcsak a
vérben szabadon elõfor-
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duló kórokozókra vonat-
kozik, hanem azokra a sej-
tekre is, amelyekbe a vírus
befukarkodott. Evégett
egyrészt a vele szemben
képzõdõ fajlagos ellen-
anyagoknak, másrészt a
sejtpusztító védõsejteknek
kell csatasorba állniuk.
Ami az elõbbit illeti, már
léteznek olyan kísérleti
vakcinák, amelyek a HIV
elleni ellenanyagok készí-
tésére késztetik a szerve-
zetet, ám az eddigi tapasz-
talatok szerint ugyanúgy
nem végeznek a HIV-vel,
nem teszik vírusmentessé a
testet, mint a természetes
fertõzés után képzõdõ el-
lenanyagok. Ezért több he-
lyütt is olyan oltóanyagot
próbálnak elõállítani,
amely a sejtpusztító T-
nyiroksejteket mozgósíta-
ná, mert ezek a HIV-vel
fertõzött sejteket elölve
akadályozzák meg a kór-
okozó szaporodását.”

„A leghatásosabb HIV
elleni vakcina az lenne,
amely ellenanyag-terme-
lésre serkentené a véde-
kezési rendszert, és egyide-
jûleg a sejtpusztító T-
nyiroksejteket is aktiválná”
– nyilatkozta D. Baltimore
professzor, az Egyesült
Államokbeli Nemzeti
Egészségügyi Intézet AIDS
vakcinakutató bizottságá-
nak elnöke 1997-ben. A
védekezési rendszert ellen-
anyag-termelésre ösztönzõ
oltóanyagot már a HIV ese-
tében kifejlesztettek, sõt, a
megfertõzött embereken ki
is próbáltak. Sikerrõl azon-
ban még nem beszélhe-
tünk!”

          

Az AIDS-vírus (HIV) a
vele fertõzött vérrel és vála-
dékokkal, elsõsorban a
spermával és a hüvelyi
váladékkal terjed. Ha ezek-
kel az egészséges ember
nem érintkezik, biztos lehet

abban, hogy nem kapja el
ezt az életet megrövidítõ
betegséget. Minthogy a
HIV-pozitív személyekkel
és az AIDS-es betegekkel
foglalkozó egészségügyiek
fokozottan ki vannak téve a
fertõzés veszélyének, olyan
rendszabályokhoz kell tar-
taniuk magukat, amelyek a
nem egészségügyiek szá-
mára is tanulságosak. Errõl
a témáról írt rendkívül
érthetõen Dr. Pécsi Tibor:
„Igen csekély az esélye
annak, hogy a szigorú elõ-
írásokat betartó egészségü-
gyiek HIV-pozitívvá vál-
janak, de mert százszáza-
lékos védelem ezúttal sem
képzelhetõ el, mint lehet-
séges fertõzõforrással ezzel
a vírussal is számolni kell.
S hogy világszerte sza-
porodik a HIV-pozitív és az
AIDS-es betegek száma,
úgy akad velük egyre gyak-
rabban dolga az egészségü-
gyieknek. Ma már egyre
kevésbé a homo-vagy a
biszexuális férfiak jelentik
a fõ veszélyt (az õ szerve-
zeteik ugyanis sokat tettek
tagjaiknak a felvilágosí-
tásáért, a biztonságos szex
szabályainak betartásáért),
hanem az intravénás ká-
bítószerezõk, akik nem-
csak a nem csírátlanított
injekciós fecskendõk és
tûk, hanem a szabados
nemi élet révén is veszé-
lyeztetik a hasonszõrûek

és a velük kapcsolatban
lévõ nem kábítószerezõk
egészségét. Ha az egész-
ségügyi dolgozó munka-
végzés közben fertõzõdik
meg a HIV-vel, az foglal-
kozási ártalomnak minõsül,
míg, ha a HIV-pozitív or-
vos a fertõzés forrása, szak-
mai szóval iatrogén az
ártalom. Ez utóbbira nem-
igen akad példa. Habár
annak idején bejárta a vilá-
got egy HIV-pozitív flori-
dai fogorvosnak a híre, aki
állítólag három páciensét
megfertõzte. Egy felmérés
során a HIV-pozitív sebé-
szek által megoperált több
mint 600 beteg között
egyetlen fertõzés sem kö-
vetkezett be. Szerencsére
az egészségügyiek is ritkán
fertõzõdnek meg HIV-po-
zitív páncienseiktõl. Sokkal
ritkábban, mint mondjuk a
vérrel terjedõ B-vírus okoz-
ta májgyulladásban, ami
miatt több mint 200 egész-
ségügyi dolgozó veszti éle-
tét évente csupán az Egye-
sült Államokban. Holott e
vírus ellen hatékony oltó-
anyag van forgalomban.”

Dr. Pásztor Erzsébet
„Ahány HIV, annyi
AIDS?” címmel írt cik-
kébõl a következõket tar-
tom fontosnak kiemelni:
„A szexuális hûség vagy
óvszer, a vérbankok foko-
zott ellenõrzése, az egész-
ségügyi intézményekben a

sterilitás javítása, a dro-
gosok steril tûhöz juttatása
nem csupán általános óva-
tossági rendszabály. Ezek a
beavatkozások nemcsak a
fertõzéstõl és a járvány
tovább terjedésétõl védik
meg a lakosságot, hanem
hosszú távon az AIDS el-
tûnéséhez is vezethetnek.
Ha az emberi immunhiány
vírusainak kevesebb alkal-
ma van a fertõzésre, vár-
hatóan a szelídebb változa-
tok terjednek el, mivel a
természetes szelekció a las-
san szaporodó, a sokáig
lappangó, tünetmentesen
élõ változatoknak ked-
vez...”

          

Összeállította: 
Szécsi Magda

Az AIDS mindenki
problémája! Védd
magadat és azokat,
akiket szeretsz! Ke-
rüld a változatosságot
a testi kapcsolatok-
ban! Légy hûséges! Ne
drogozz! Tudd, hogy
senki nem fertõzõdik
meg egy AIDS-be-
tegtõl csupán azért,
mert egy munkahe-
lyen dolgozik veled,
vagy mert egy házban
laktok!
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A barnamedve lakomája...

A barna medve húsvétkor,
Vastag bundát suvickol.
Tisztán, mint a tavasz fénye,
Barlangjából elindul: enni kéne.

Völgyön, falun, hegyen át,
Megérzi a méz szagát.
Belenyúl a fa odvába,
S nagyot ordít: mást talált!

Tojást talált, húsvétit:
Cifrát, pirosat, tyúkvégit. (fehéret)
Fura ízû egy lakoma...
Brummogja a medvekoma,

És visszamegy a barlangjába,
Mézrõl álmodni, álmába.
De álmában is tojást talál,
Amiket medveszínekre pingál...

Üzenet kockás papírfecnin...

Locsoló, locsoló
Vizesló, slaggoló
Ez a ló: nem locsoló!
Slaggal való tocsogó.
Ez egy buta mondóka,
Mert boldog vagyok mamuci!
Okos lett a nyelvtan doga:
Irénke néni megdicsért!
Egdicsért
gdicsért
dicsért
icsért
csért
ért! ért! ért!
(De matekból kis baleset ért... Bocsi!)

(Pusztai Koppány 6. osztályos
budapesti kisdiák.)

Pusztai Koppány
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A barnamedve
(Ursus Arctos)

Szécsi Magda:

lig van olyan gyerek, akinek ne lenne játék-
mackója. Ez a mókás, burfundi puhaság
sokak alvó társa még a felnõttek között is.
Nem csoda, hogy sok-sok mese és rajzfilm

fõszereplõje a barnamedve, úgy, hogy érdemes töb-
bet tudni róla, mert a valóságot nem mindig pótol-
hatják a mesék.

A barnamedve nem mindig barna bundájú.
Bundájának színe egyedileg és alfajonként erõsen
eltérõ. A hímek jóval nagyobb termetûek, mint a
nõstények. A nõstény bundájának a színe is külön-

bözik a hímétõl, épp úgy, mint testhosszuk, vállma-
gasságuk és súlyuk. Az alpesi barnamedvét szinte
törpének mondhatjuk, mert testhossza csak
170–180 cm a Kamcsatkán, Alaszkában és a közeli
szigeteken, elsõsorban Kodiak szigetén élõ, 3 méter
magas, 120 cm-es vállmagasságú óriási rokonához
képest. 

A barnamedvék táplálkozási módja is igen
különbözõ. Néhol szinte csak növényi táplálékon
élnek, másutt viszont kimondottan ragadozó élet-

módot folytatnak. Ahol a tengerbe ömlõ nagyobb
folyók vizét még nem tették tönkre a szennyvizek,
és a lazacok ívás idején nagy tömegben úsznak az
árral szemben, a barnamedve kitûnõ halásznak
bizonyul. A természetben a barnamedvék általában
magányosan járnak, kivéve az április végétõl június
elejéig tartó szaporodási idõszakot. A nõstények
tavalyi bocsaikkal járnak. A párzási idõszakban vad
birkózó csatákat vívnak. Az év nagyobb részében a
hím és a nõstény külön utakon jár. Sokat szenved-
nek az élõsködõktõl, a vérét szívó rovaroktól

vakaródzással próbál megszabadulni. A táplálékban
szegény tél idejére a medve téli nyugalomra vonul,
testének hõmérséklete azonban nem csökken szá-
mottevõen, mint az „igazi” téli álmot alvó állatoké.
Téli nyugalma idején csak ritkán hagyja el tanyáját,
barlangját, és fõképp testének õsszel felhalmozott
zsírtartalékaiból él. A nõstény téli rejtekében január-
ban vagy februárban hozza világra két vagy három
bocsát. A barnamedvék csodálatos állatok, épp úgy,
mint minden élõlény a földön!
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KOS (III. 21.–IV. 20.) –
Nem sok segítõkészsé-
get tapasztal most a
barátai vagy szerelme

részérõl, és azt is tudomásul kell
vennie, hogy gyermekei felnõttek,
önállóságra vágynak! A fiatal kos
szülöttek életében szerelmi csalódá-
sok sorozata várható. Ez nem is
meglepõ, ha egyik kapcsolatból ész-
nélkül ugranak a másikba…

BIKA (IV. 21.–V. 20.) –
Érzelmileg az év egyik
legerõsebb hónapja ez a
Bika szülötteknek! Fel-

villanyozó hónap, amikor meglepõ,
de a jó ízlést nem sértõ megnyi-
latkozásoknak lesz szem és fültanú-
ja. Kedvese lobogó szenvedélyt akar,
lángoló tüzet, szikrák pattanását és
nem a politikáról vagy a gazdaságról
vár eszmefuttatást! Legfeljebb utá-
na…

IKREK (V. 21.–VI. 21.)
– Megsérülhet az ön-
bizalma, csökkenhet az
önbecsülése, ha ismé-

telten vagy folyamatosan stresz-
szes helyzetekbe kerül. A legfon-
tosabb, hogy megtanuljon lazíta-
ni…

RÁK (VI. 22.–VII. 22.) –
Lassan derengeni kezd
Önnek, hogy ettõl a
vízöntõtõl mi sem áll

távolabb, mint egy tartós kapcsolat.
A legjobb, amit tehet, hogy kellõ

szabadságot biztosít annak, aki fél a
kötöttségektõl.

OROSZLÁN (VII.
23.–VIII. 23.) – A
megtévesztettség esélye
óriásira nõ ebben a hó-

napban, ezért jól teszi, ha semmilyen
ígéretre nem vesz mérget, és azt
sem reméli, hogy valakivel félsza-
vakból megértik egymást, vagy gon-
dolati úton küldött üzenetei a célba
érnek! Viszont kiváló a hónap a
szórakozásra, a színházra, mozira és
a pszichológiai tárgyú könyvekben
való elmélyedésre. Ha politizál ele-
mében lesz! De sajna az ellenfele
is…

SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)
– Vitás vagy kényes ügy
nyertese lesz az a szûz
szülött, aki hallgatni tud

és képes lesz kicsit húzni az idõt! A
melegszívûség hónapja ez, így ké-
pes lesz segíteni, vagy néhány jó
szót szólni ahhoz is, akit egyébként
ki nem állhat! A haragszomrád is
véget ér a szerelmi kapcsolatokban
és azokban a házasságokban, ahol
anyagi zavarok vannak, mert megol-
dódnak az anyagi dolgok, és minden
jóra fordul…

MÉRLEG (IX. 24.–X.
23.) – Egy ilyen bale-
setveszélyes hónap-
ban, mint ez lesz, nem

árt az óvatosság az elektromos
ketyerékkel, de az autóvezetés is
nagy odafigyelést igényel! Külföldi
meghívást kap: vonattal is mehet-
ne… nem?

SKORPIÓ (X. 24.–XI.
22.) – Ne idegeskedjen
semmiségeken, mert
gyomorfájásai állandó-

sulhatnak! Egyébként is sokat te-
hetne a gyomorfekély elkerülése ér-
dekében, ne kezdje kávéval a napot,
egyen krumplit, brokkolit, tököt és

padlizsánt. Délutánonként meg rág-
csáljon el egy körtét vagy birsalmát.
Megdöbbentõ hírt hallhat egy távoli
ismerõsétõl, ami elgondolkodtatja.

NYILAS (XI. 23.–XII.
21) – Egyedül utazgatók
könnyen stresszes hely-
zetben találhatják mos-

tanában magukat, helyes, ha velük
van a mobil telefon. Lehet, hogy
nem lesz rá szükség, de már a tudat
is megnyugtató, hogy szükség
esetén segítséget hívhatnak! Csõ-
törés vagy gázrobbanás túlélõje lesz.
Figyeljen oda a lakására… 

BAK (XII. 22.–I. 20.) –
Pénz! Pénz! Márciusban
összpontosítson min-
den idegszálával az

anyagiakra, különösen, hogy na-
gyobb bevétel van láthatáron! Min-
denféle üzletet most kell megkötni,
hitel- vagy biztosítási ügyet intézni,
munka ajánlatra igent mondani,
venni és eladni! Ha pénzügyi meg-
beszélésre készül, csúcsformában
lesz!

VÍZÖNTÕ (I.21.-II. 19.)
– Ez az idõszak jó alka-
lom az utazásokra. A
szerelemben most itt az

újítások ideje, ami különösen a
meglévõ kapcsolatokat érinti. Te-
gyen lépéseket annak érdekében,
hogy ne laposodhasson el a szerel-
mi élete! Örökségre számíthat…

HALAK (II. 20.–III. 20.)
– Egy külföldön élõ
barát nagy meglepetést
és sok örömet okozhat

sok halak jegyû számára. Próbálják
elkerülni a munkahelyi vitákat, mert
ellenségeik száma növekedhet!
Akiknek most derülne fény egy be-
tegségére, azok ne essenek pánik-
ba. Az alapos kivizsgáláshoz és
helyes diagnózishoz idõ és türelem
kell…

LLLL ....     DDDD ....     HHHH oooo rrrr oooo ssss zzzz kkkk óóóó pppp
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LD2007. február 35

Mértékek

– Háziorvosi ellátás és járó-
beteg-szakellátás esetén al-
kalmanként, illetve fekvõ-
beteg-szakellátásban na-
ponta: 300 forint.

– Annak aki háziorvosi ellá-
tást saját kezdeményezé-
sére nem a rendelõben vesz
igénybe,

– Annak, aki az ellátást nem
annál a háziorvosnál veszi
igénybe, amely a tartózko-
dási hely szerint területi
ellátásra kötelezett, vagy
amelyikhez be van jelent-
kezve,

– Annak, aki járóbeteg-szak-
ellátást más egészségügyi
szolgáltatónál vesz igény-
be, mint amelynél a beutaló
orvosa azt kezdeményezte,

– Annak, aki beutalóköteles
járóbeteg-szakellátást be-
utaló nélkül vesz igénybe
600 forint

– Aki ügyeleti ellátást vesz
igénybe, de az igénybevéte-
lét nem indokolja. 

– Sürgõs szükség 1000 forint.

Mentességek

18 éven aluliak: Nem kell
fizetni a 300 forintos díjat a
18. életévét még be nem töl-
tött biztosított ellátása után.

Kismamák: Nem kell fi-
zetni a terhesgondozás, a szü-
lés, a gyermekágyas anya
gondozása után.

Sürgõs szükség: Nem kell
fizetni olyan ellátások után,
amelyeket életet veszélyezte-
tõ állapotok és betegségek
ellátása, valamint azok ma-
radandó egészségkárosító ha-
tásának megelõzése érde-
kében – a beteg állapotának
stabilizálásáig – végeznek.

Népegészségügyi célú szû-
rõvizsgálat: Nem kell fizetni
onkológiai méhnyakrákszû-
rés, emlõszûrés (mammográ-
fia), prosztataszûrés, gyomor-
bélrendszeri eredetû vérzés
szûrés után, valamint a jog-
szabályban elõírt, háziorvos-
nál végzett kötelezõ szûrések
esetében sem.

Sürgõsségi vagy kötelezõ
pszichiátriai gyógykezelés:
Nem kell fizetni a pszichiát-
riai betegek azonnali intézeti
gyógykezelést szükségessé
tevõ közvetlen veszélyeztetõ
magatartás esetén

Tartós orvosi kezelések
(az alapbetegséggel összefüg-
gésben mentes a vizitdíj alól):
Nem kell fizetni a 300 forin-
tos díjat a 
– Rosszindulatú daganatos

megbetegedésekben szen-
vedõ betegek oki és tüneti
kezelése esetén

– Vesebetegek dialíziskezelé-
se és az azzal összefüggõ
vizsgálatok esetén

– A véralvadás rendszerének
veleszületett betegségei-
ben szenvedõk ellátása ese-
tén

– Véradással összefüggõ vizs-
gálatok esetén

– Cukorbetegség kezelése
esetén

– Szerv- és szövetátültetésre
várók, valamint szerv- és
szövetátültetésen átesettek
gondozása esetén

– HIV-fertõzés és AIDS-be-
tegség kezelése esetén

– Skizofrénia, szkizoaffektív
pszichózis, súlyos depresz-
szió, súlyos bipoláris szind-
róma kórképek kezelése
esetén
Kötelezõ járványügyi in-

tézkedés: Nem kell fizetni a
védõoltások, járványügyi ér-
dekbõl végzett szûrõvizsgála-
tok, kötelezõ orvosi vizsgálat,
járványügyi elkülönítés, meg-
figyelés, zárlat, ellenõrzés,
stb. esetén.

Hajléktalanok: Nem kell
fizetni a hajléktalanok ellátá-
sára létrehozott és finanszíro-
zott háziorvosnál, valamint az
általa kiállított beutaló alapján
bármely más egészségügyi
szolgáltatónál igénybe vett el-
látások esetén.

Felsõ korlát

Fekvõbeteg-ellátás: Fek-
võbeteg-gyógyintézetben 20
ellátási nap után kórházi napi-
díjat nem kell fizetni az adott
naptári évben.

Járóbeteg-szakellátásban
naponta egy vizitdíj: Ugyan-
azon egészségügyi szolgál-
tatónál egy nap több járóbe-
teg-szakellátás igénybevétele
esetén a vizitdíjat csak egy-
szer kell megfizetni.

20 fölötti vizitdíj vissza-
igényelhetõ: Ha a biztosított
külön az alapellátásért, illetve
külön a járóbeteg-szakellá-
tásért vizitdíjat már 20–20
alkalommal fizetett, a 20 al-
kalom feletti vizitdíjak össze-
gét az illetékes jegyzõtõl visz-
szaigényelheti.

Rászorulók támogatása

Havi juttatások megeme-
lése 300, illetve 200 forint-
tal: 2007. február 15-étõl a
meglévõ juttatásaikon keresz-
tül emelést kapnak azok, akik
– Saját jogú nyugellátásban

– Rendszeres szociális jára-
dékban

– Átmeneti járadékban
– Egészségkárosodási jára-

dékban
– Rokkantsági járadékban
– Házastársi pótlékban, há-

zastársi pótlékhoz járó ki-
egészítésben

– Házastárs után járó jöve-
delempótlékban, központi
szociális segélyben része-
sülnek, és ezen ellátások
együttes havi összege nem
haladja meg az 54.260 fo-
rintot.

Mit jelent a sürgõs 
szükség fogalma?

Emelt összegû (600 forin-
tos) vizitdíjat kell fizetnünk,
ha beutaló nélkül veszünk
igénybe ellátást szakren-
delõben vagy kórházban. Az
általános és baleseti sebészeti,
a fül-orr-gégészeti, szemésze-
ti, bõrgyógyászati, urológiai,
onkológiai, továbbá a pszi-
chiátriai és addiktológiai kór-
házi osztályokon nem kérnek
beutalót. Ha sürgõs ellátásra
szorulunk, akkor sem kétsé-
ges, hogy kezelésünket az
OEP fizeti. Ezeket az eseteket
miniszteri rendelet határozza
meg. Így a sürgõs szükség kö-
rébe tartozó egészségügyi
szolgáltatás „minden olyan
egészségügyi tevékenység,
amelyet az életet veszélyez-
tetõ állapotok és betegségek
szakszerû ellátása, valamint
azok maradandó egészség-
károsító hatásának meg-
elõzése érdekében – a beteg
állapotának stabilizálásáig –
végeznek el”. Ilyenek lehet-
nek: a külsõ vagy belsõ vér-
zés, a tudatvesztéssel járó ál-
lapotok (ájulás, epilepsziás
roham, sokk), az infarktus, az
embólia, a szülés és koraszü-
lés, a fulladás, az asztmás ro-
ham, a gyulladás, a nyílt törés,
a sebellátás.

Ezenkívül a bélelzáródás, a
hasi trauma, az égés-fagyás, a
koponya, mellkas, has vagy
bármely testüreg sérülése, az
áramütés, a mérgezés, az ön-
gyilkosság vagy a heveny el-
mezavar is ebbe a kategóriába
tartozik a rendelet szerint.

AKTUÁLIS

Vizitdíj
2007. február 15-étõl jelentõs változá-

sokkal szembesülhetünk háziorvosunk ren-
delõjében, vagy akkor, ha kórházba kerü-
lünk. Az Egészségügyi Minisztérium becslései
szerint az egészségügyi ellátások 50–60
százalékáért kell vizitdíjat fizetnünk. A mente-
sülõk és a támogatásban részesülõk köre
széles (4 millióan, ebbõl 2,1 millió gyerek, il-
letve fiatal), és a kivételes esetek listája is
meglehetõsen hosszú. Ezért nem árt, ha elõre
felkészülünk, mikor, mennyit kell fizetnünk.




