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ÖRÖKBE FOGADÁS

Az Alfa Szövetség 
Örökbeadást Elõkészítõ Bizottsága

Az Örökbeadást Elõkészítõ Bizottság feladata, hogy a
szövetségnél nyílt örökbefogadásra jelentkezõ, magyar állampol-
gárságú és Magyarországon életvitelszerûen tartózkodó házas-
párokat tájékoztassa az eljárás rendjérõl, annak jogi, gyakorlati és
lelki mozzanatairól, gondozotti viszony kezdeményezése esetén
kapcsolatot tartson velük és a vonatkozó elõírások szerint kezelje
adataikat. Az intézõ bizottság megbízatása egy évre szól. Tagjai
hétköznap 10–20 óra között hívhatók.  

Kocsis Pálné, ZSÓKA
06-30-680-4076 
Szilágyi Sándorné, ERZSÉBET
06-30-922-6774
Komlósi Ernõné, ILONKA
06-30-541-008 

Kiemelten közhasznú szer-
vezetként küldetésük egy ter-
mékeny és gondoskodó,
minden emberi életet védõ
társadalom megalapozása,
amelyben, a válsághelyzet-
ben lévõ – más állapotukat
súlyos tehernek érzõ – szü-
lõk minden elérhetõ szemé-
lyes és gyakorlati (szociális,
egészségügyi, lelki, nevelési,
jogi, stb.) szolgáltatást meg-
kapnak annak érdekében,
hogy gyermekeiket biztonsá-
gosan kihordhassák, meg-
szülhessék és nevelhessék,
ezáltal megelõzhetõ legyen
minden termékenységellenes
magatartás, többek között a
magzatelhajtás és az újszü-
lött gyilkosság. 

Céljuk, hogy elõsegítsék a

válsághelyzetben lévõ, ma-
gukat terhesnek érzõ nõk
magzatainak biztonságos ki-
hordását és megszületését,
valamint azt, hogy minden
gyermek családban, illetve
család típusú kisközösség-
ben nevelkedjék. A fõként
nõi önkéntesekbõl álló, ún.
,,Alfa-hangok” segítségével
szociális, családsegítõ, gyer-
mek- és ifjúságvédelmi, bûn-
megelõzõ és ismeretterjesztõ
szolgáltatásokat nyújtanak,
beleértve a válságügyeletet,
terhességi teszteket, szülésre
való felkészítést, anyaotthoni
elhelyezést, örökbe adás/-
örökbe fogadás elõkészíté-
sét, jogi tanácsadást, kiad-
ványok megjelentetését, kon-
ferenciák tartását.

1996 tavaszán életvédõ szemléletû magánszemélyek – közöttük védõnõ, orvos, pszichológus,
tanár, újságíró, pap – szerepeltek az Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség
– rövidített nevén: Alfa Szövetség – alapítói között. Alapelvük, hogy az emberi élet a fogantatással
induló és a biológiai halállal végzõdõ folyamat. A megfogant embernek ennél fogva természetes
emberi joga van a méhen belüli fejlõdéshez és a megszületéshez. A szövetség tagjai a megfogant
és megszületett gyermekek védelme érdekében önkéntesen tevékenykednek. 

Alfa Szövetség

Alfa-hangok

Bács-Kiskun 06-30-541-000
Baranya 06-30-541-001
Borsod-Abaúj-Zemplén 06-30-541-003
Csongrád 06-30-541-004
Fejér 06-30-541-005
Gyõr-Sopron 06-30-541-006
Hajdú-Bihar 06-30-541-007
Heves 06-30-541-008
Komárom 06-30-541-009
Nógrád 06-30-541-010
Pest 06-30-541-011
Somogy 06-30-541-012
Szabolcs-Szatmár 06-30-541-013
Szolnok 06-30-541-014
Tolna 06-30-541-015
Vas 06-30-541-016
Veszprém 06-30-541-017
Zala 06-30-541-018
Budapest 06-30-541-019
Zöld szám (ingyenes) 06-80-630-333

Ha segítséget kér, vagy segíteni tud, jelentkezzen!
A megadott telefonszámokon védõnõk, orvosok, men-
tálhigiénés szakemberek és szociális munkások várják
a hívását.
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JEGYZET

...címmel olvashattak riportot 2008 májusában a Pannon Példakép Díjas Varga Ilonával,
aki a Magyar Rádió Cigányfélóra, majd Cigányóra címû mûsorának volt 1990-tõl fõállású
munkatársa, szerkesztõ-riportere. 

,,Hogy akkor ez most
mind velem történt?”...

Ilona a Magyar Rádió kétszeres Nívó-díjasa, két-
szeres Tolerancia-díjas, Pro Humanitas-díjas. 2003-ban
Táncsics Mihály-díjjal, 2006-ban Kisebbségekért Díjjal
tüntették ki, 2007-ben neki ítélték a Jó Ember Díjat.

A riportban ezt írtuk: „Csodálatos orgánuma biza-
lomébresztõ és feszültségoldó is egyben. Erre a hangra
oda kell figyelni, mert azon túl, hogy kellemes, olyan
tartalommal van megtöltve, amely az igényesség állan-
dósulására törekszik. Igényesség és hitelesség, amely a
korrektséggel párosul.” 

És ezt: „Varga Ilona különös lélek, szinte láthatat-
lanul van jelen a sajtótájékoztatókon, soha nem csörtet,
mégis ott van, semmirõl le nem késve, s ha kérdez,
annak ereje, íze, sója van, mert úgy tud kérdezni, hogy
a válasz szinte kibukik a választ adó szájából.”

És ezt: „ A hallgatás aranya olykor fényesebb a be-
szédnél. Varga Ilona ismeri a hallgatás és a beszéd titkát.
E párhuzamos sínen fut a mûsora, amely sohasem siklik
ki, mert jól válassza meg a sebességet. Varga Ilona olyan
riporter, aki szüntelenül
tanul, hogy még élõbb
legyen a mûsora.”

Varga Ilona ott
volt a mûsor indulá-
sánál: Bogdán Béla,
Sztojka Kati és Hollai
Kálmán mellett az õ
hangján szólalt meg a
Cigányfélóra és lett a
hallgatók kedvence. A
hivatalos verzió sze-
rint a mûsor a legnagy-
obb lélekszámú hazai
kisebbséget érintõ tár-
sadalmi problémákat
dolgozza fel. Bemu-
tatja a romák küsz-
ködését, a bajok or-
voslásának lehetõsé-
geit keresi. Foglalko-

zik a cigányok helyzetével, a szokások, a hagyományok
világát, a mindennapi életüket mutatja be, de talál-
kozhatnak a hallgatók neves mûvészekkel, politiku-
sokkal is. A mûsor cigányokról szól, de nem csak
cigányoknak. Fontos szerepet vállal az elõítéletek
leküzdésében, a szemléletformálásban.

Az adás tetszésindexe nagyon magas, 78%-os!
Nos, a Magyar Rádióban mindez nem volt elég ah-

hoz, hogy Varga Ilona tovább szerkeszthesse mûsorát.
Október elsejétõl már nem az õ hangján szólal meg a
Cigányóra.

Paksi Éva

Varga Ilona a stúdióban.

Ezt bizonyára sokan nem tudják még, mert
feltételezem, hogy mindazok, akik ismerik Varga
Ilonát és a mûsorát, ha tudnának a Magyar Rádió
döntésérõl, tettek volna valamit az ügyben, az
ügyért. Nem tudom pontosan, hogy mit. De lehet
tiltakozni, talán még nem késõ!
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ROMA
CSÚCSTALÁLKOZÓ
BRÜSSZELBEN

 Uniós intézmények, nem-
zeti kormányok és parla-
mentek, civil és roma szer-
vezetek mintegy 400 kép-
viselõje részvételével roma
csúcstalálkozót tartanak szep-
tember 16-án Brüsszelben. A
tanácskozás elsõ lépés a roma
integráció uniós támogatása,
késõbbi közös roma stratégia
kidolgozása felé. Az Európai
Bizottság és a soros francia
elnökség által közösen kez-
deményezett találkozót José
Manuel Barroso, az Európai

Bizottság elnöke nyitja meg,
majd Soros György, a Nyílt
Társadalom Intézet és a Soros
Alapítvány elnöke mondja el
vitaindító beszédét. Járóka
Lívia fideszes EP-képviselõ a
nyitó fórumon a romák tár-
sadalmi befogadásával kap-
csolatos sürgõs teendõkrõl,
illetve az ahhoz szükséges
összefogásról mondja majd el
véleményét. 

SZOBROT KAPOTT
PÉLI TAMÁS 

 A Kalyi Jag Roma Nemze-
tiségi Szakiskolában szobrot
avattak Péli Tamás egykori

országgyûlési képviselõ, ci-
gány származású festõmûvész
tiszteletére. A 15 évvel ezelõtt
elhunyt közéleti személyiség
életnagyságú, bronzból készült
alkotását Szentandrássy Csa-
ba szobrászmûvész készítette.
A Hõsök falán annak az egy-
kori cigány értelmiségi vezér-
alaknak az alakját helyezték
el, akit ma is példaképnek ál-
líthat a cigányság. Kiss Péter
kancelláriaminiszter ünnepi
beszédében úgy fogalmazott:
helyénvaló szobrot avatni és
példaképként állítani, mert
ma, amikor a Prikezsia Gárda
masírozik, akkor világossá kell
tenni, aki nagyon-nagyon ma-

gyar, az olyan, mint Péli Ta-
más. Kiss Péter azt kívánta,
Péli Tamás szellemi hagyatéka
a többségi társadalom hagya-
téka legyen.

SÓLYOM LÁSZLÓ
HÁTRÁNYOS HELYZETÛ
GYEREKEKHEZ
LÁTOGATOTT
BARANYÁBAN

 Sólyom László, a Magyar
Köztársaság elnöke szep-
tember 17-ei baranyai láto-
gatása során a hátrányos
helyzetû gyermekekre hívta
fel a figyelmet, a programot
szervezõ Nemzetközi Gyer-
mekmentõ Szolgálat tag-
jaival. Két, többségében sze-
gény sorsú gyerekeket ok-
tató iskolát is megismer-
hettek azok, akik Sólyom
László köztársasági elnök
mellé szegõdtek. A pécsi
Felsõvámház utcai intéz-
mény vezetõje, Schilling Jó-
zsefné arról számolt be, hogy
az intézmény 259 diákjából
78 halmozottan hátrányos
helyzetû, 187 pedig „csak”
hátrányos helyzetû. A kü-
lönbség e két kategória kö-
zött nem sok, az egyik gyerek
szegény, a másik még sze-
gényebb. Nem volt rózsás-
abb a helyzet a látogatás
másik helyszínén, Magyar-
mecskén sem, ahová a hely-
belieken kívül gilvánfai,
magyartelki, kisasszonyfai
nebulók járnak másfélszá-
zan. Balatoni Tamásné igaz-
gatónõ szerint több mint het-
ven százalékuk halmozottan
hátrányos helyzetû beás
cigánygyerek. De – amint a
helyzetre Sólyom László
reflektált –, egyik iskolában
sem a panaszáradatot ta-
pasztalta, hanem óriási erõ-
feszítésekrõl, oktatási prog-
ramokról, integrációról hal-
lott, és azt látta, hogy a kis-
diákok jól érzik magukat,
okosak, továbbtanulni ké-
szülnek.

DEMONSTRÁCIÓK
SZOMBATJA

 Politikai nagyüzem lesz
Budapest utcáin szeptember

5H PROJEKT:
HÁTRÁNYOS HELYZETÛ TEHETSÉGEK KIEMELÉSE MÁR AZ ÓVODÁBAN

  AFõvárosi Önkormányzat támogatásával szeptemberben a Fõvárosi Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Fazekas), a Fõvárosi Pedagógiai és
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (FPPTI) és az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület
közötti háromoldalú szakmai megállapodás kereteiben elindul az 5H projekt. A projekt
célja a Fõváros VII., VIII. és IX. kerületeiben élõ hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetû tehetséges, óvodás korú gyermekek felkarolása, szocio-kulturális helyzetükbõl
adódó lemaradásaik kompenzációja és iskolai tehetséggondozásuk biztosítása. A pro-
jektben részt vevõ tehetséges gyermekek kiválasztását a kerületek óvodáival együtt-
mûködve az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület pszichológusai végzik. A 2009
januárjában induló speciális fejlesztõ-felzárkóztató programot a Fazekas pedagógusai
vezetik. A gyerekek közül azok, akik számára az iskola tehetséggondozó tevékenysége a
legoptimálisabb fejõdést biztosítja, 2009-ben itt kezdik meg tanulmányaikat. A projekt
szakmai koordinációját az FPPTI végzi – jelentették be a projektet bemutató tegnapi
sajtótájékoztatón Budapesten.

A projekt célja a Fõváros VII., VIII. és IX. kerületeiben élõ hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetû tehetséges,
óvodás korú gyermekek felkarolása.
Illusztráció Nyári Gyula.
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20-án, szombaton. A Magyar
Demokratikus Charta mozga-
lom az ,,antidemokratikus
politikai erõk” térnyerése ellen
tiltakozik. Más helyszínen, de
ugyanezért hirdetett roma
békemenetet az Országos Ci-
gány Önkormányzat elnöke is.
A mozgalom kiáltványa sze-
rint a kirekesztés, a rasszizmus
és a terjedõ erõszak a nemzeti
közösség szétesésével fenye-
get. A demokráciát fenyegetõ
veszély elleni demonstrációra
mindenkit várnak, akinek
,,drága a magyarok szabadsá-
ga”. Farkas Flórián, a Lungo
Drom elnöke távol marad,
mert nem ért egyet azzal, hogy
a jelenlegi helyzetben a ci-
gányság az utcára vonuljon.
Nem õ lesz az egyedüli hiány-
zó: a roma közélet ismertebb
személyiségei közül például
Horváth Aladár sem megy el
a cigány békemenetre. A Ro-
ma Polgárjogi Alapítvány ve-
zetõje – aki a charta-demon-
stráción beszédet mond – poli-
tikailag elhibázottnak tartja,
hogy hasonló célból ugyana-
zon a napon két tüntetést ren-
deznek a fõvárosban.

RÓMÁBAN 
VIZSGÁLÓDNAK
JÁRÓKA LÍVIÁÉK

 Rómába érkezik szeptem-
ber 18-án az Európai Parla-

ment tényfeltáró küldöttsége,
hogy közvetlenül a helyszínen
vizsgálja meg az olasz kor-
mány biztonsági csomagter-
vének végrehajtását és a tábo-
rokban élõ romák helyzetét. A

delegációt az Európai Nép-
párt részérõl Járóka Lívia
fogja vezetni. A tényfeltáró út
célja, hogy választ találjon az
olasz kormány rendelkezései-
vel kapcsolatos aggodalmak-
ra, azaz, hogy a tervezett adat-
gyûjtés nem valósít-e meg köz-
vetlen, vagy közvetett diszk-
riminációt, maradéktalanul
tiszteletben tartják-e a kisko-
rúak jogait, illetve a beván-
dorlók kiutasítása minden
esetben összhangban áll-e a
közösségi jog és a 38/2004-
es, „az uniós állampolgárok
szabad mozgásáról” szóló
irányelv rendelkezéseivel –
áll Járóka Lívia közleményé-
ben.

MISKOLCI 
ROMABETELEPÍTÉS: 
A HELYZET PATTANÁSIG
FESZÜLT
A POLGÁRMESTER
SZERINT

 Húsba vágó témát vitat-
nak meg a közgyûlés szep-
tember 18-ai ülésén: Miskol-
con rendkívül nagy a ci-
gányellenesség, miközben az
a hír terjed, hogy 20–25 ezer
romát telepítenek a városba.
Káli Sándor polgármester
szerint tudatosan, a város-
vezetés lejáratására született
és terjesztõdik a pletyka a
20–25 ezer roma betelepíté-
sérõl Miskolcra. A polgár-
mester kijelentette: a helyzet
pattanásig feszült, éppen
ezért cselekedni kell.  Hor-
váth József a cigány önkor-
mányzat képviselõje azt
mondta: nagy probléma van
a cigányság azon részével,
amely nem illeszkedik be.
Azt javasolta: jöjjön létre
munkacsoport a kérdés ki-
vizsgálására, a megoldás ke-
resésére. Mint mondta: a
párbeszéd és a szeretet a
megfelelõ hozzáállás.

A RomaWeb, 
a RomNet, 

a Kelet Magyarország
a Heol,  és a Hírstart

hírei alapján 
összeállította: Paksi Éva

NYÍLT LEVÉL A MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁHOZ

A NEMZETI ÉS ETNIKAI
KISEBBSÉGEK

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELETÉNEK
MEGOLDÁSA ÉRDEKÉBEN

Az országos kisebbségi önkormányzati elnökök, vala-
mint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési
biztosa által létrehozott egyeztetõ fórum, a II. Kisebbségi
Kerekasztal arra kéri a Magyar Köztársaság Kormányát,
hogy alakítsa ki álláspontját a nemzeti és etnikai kisebb-
ségek részére az országgyûlési képviselõ-választáson biz-
tosítandó kedvezményekrõl. 

Ahhoz, hogy a kisebbségi jelöltek indulhassanak az
országgyûlési képviselõk következõ, 2010-ben esedékes ál-
talános választásán, a törvényjavaslatot legkésõbb a 2009.
évi parlamenti tavaszi ülésszakon napirendre kell tûzni. 

Akisebbségek parlamenti képviseletérõl szóló törvény
megalkotása nem a részükre juttatott kiváltság, hanem az
Alkotmány rendelkezéseibõl eredõ kötelezettség. 

Ennek ellenére az Országgyûlés 2000 novembere, a
Választási Rendszer Reformját Elõkészítõ eseti bizottság
jelentésének benyújtása óta érdemben semmit nem tett a
fennálló mulasztásos alkotmánysértés orvoslása érdeké-
ben, és kormányzati szinten sem készült olyan koncepció,
amely alapján meg lehetne kezdeni a törvény kidolgozásá-
hoz, megalkotásához szükséges politikai egyeztetéseket. 

A II. Kisebbségi Kerekasztal ezért arra kényszerült,
hogy hónapokig tartó egyeztetések eredményeként kidol-
gozza saját javaslatait. Az országos kisebbségi önkor-
mányzatok egyetértenek abban, hogy csak olyan törvényt
tartanak elfogadhatónak, amely mind a 13 kisebbségi kö-
zösség számára reális esélyt kínál az országgyûlési kép-
viselet megvalósításához. 

Az elkészült koncepciót a II. Kisebbségi Kerekasztal –
egyhangú döntés alapján – 2008. február 5-én átadta Gé-
mesi Ferenc úrnak, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi
ügyekért felelõs szakállamtitkárnak. A javaslatokat a
nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosá-
nak 2007. évi tevékenységérõl szóló beszámoló is tartal-
mazza. 

A beszámoló országgyûlési vitája során valamennyi
képviselõcsoport kinyilvánította azon szándékát, hogy
kész a kérdés megoldására. Az érdemi politikai egyez-
tetéseknek azonban az az elõfeltétele, hogy a Kormány
elõterjessze javaslatait. 

A Kormány ugyanakkor nyilvánvalóvá tette, hogy
csak olyan koncepcióról tud tárgyalni, amelyben a kisebb-
ségi közösségek konszenzusra jutottak. Jelen pillanatban
egyetlen egységes megoldási javaslat létezik, és ezt az or-
szágos önkormányzati elnökök is megfelelõ vitaalapnak
tekintik. 

A II. Kisebbségi Kerekasztal ezért arra kéri a Kor-
mányt, hogy ennek a koncepciónak a figyelembevételével
kezdje meg a kisebbségek országgyûlési képviseletérõl
szóló törvényjavaslat kidolgozását és egyeztetését a poli-
tikai döntéshozókkal. 

Budapest, 2008. szeptember 5.
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KONFERENCIA

Az egyik legsúlyosabb társadalmi problémának nevezték a cigányság jelenlegi helyzetét a
Lungo Drom által szeptember 8-án szervezett, a romák sorskérdéseivel foglalkozó konferencia
felszólalói. Több konkrét javaslatot is megfogalmaztak. 

Cigányok nélkül nem lehet
cigánypolitikát csinálni!

Farkas Flórián, a Lungo
Drom Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség elnöke: 

A cigánykérdés politikai
súlya ma nem felel meg a tár-
sadalmi közéletben betöltött
valódi súlyának. Miközben a
társadalmi közvélemény szá-
mára ez az egyik legsúlyo-
sabb és a közbeszédben is
leggyakrabban elõforduló
kérdés, bizonyos pártok és
pártpolitikusok számára ez
nem téma: csak akkor fog-
lalkoznak vele, ha külsõ kö-
rülmények rákényszerítik
õket. Kerülik, mert kényel-
metlen terep, mert egy-egy

rosszul megválasztott szóval
veszíthetnek népszerûségük-
bõl. 

Igaz, hogy ez a helyzet egy
fokkal jobb, mint korábban,
amikor felelõtlen ígérgeté-
sek hangzottak el, tapasz-
talatlanság, hozzá nem értés
vagy cinizmus miatt. Ugyan-
akkor nem engedhetõ meg az
sem, hogy a cigányügyet a
politikai alvilág sajátítsa ki,
vagy hogy az elõítéletesség-
re hajló közvélemény kény-
szerítse a politikust alkal-
mazkodásra. 

A politikai korrektség új
határait is ki kell tûzni, hi-
szen az elmúlt egy évben
összeomlott a politikai kor-

rektség épülete. A csapást
egyfelõl a szélsõjobb, más-
felõl a baloldali-liberális ér-
telmiség mérte rá. Ezért fel
kell vállalni a balliberális po-
litikai táborral való vitát – és
ha kell az egyetértést is –, fel
kell vállalni a szélsõjobb-
oldallal való ütközést, és ha
kell, továbbra is az elhatá-
rolódást. 

Lehet azt mondani, hogy a
közvéleményben el van tú-
lozva a cigány kérdés dimen-
ziója. Lehet azt mondani,
hogy a cigány vezetõk túloz-
nak, amikor azt állítják,
hogy ez a legsúlyosabb tár-
sadalmi probléma a mai
Magyarországon, hiszen

legalább ilyen súlyos a me-
zõgazdaság helyzete, az
energiaválság és a többi gaz-
dasági probléma.

Lehet azt mondani, hogy
kell egy jó gazdasági és egy
jó általános szociálpolitikai
program, ami automatikusan
megoldja a cigány problémát
is. A valóság azonban azt
mutatja, hogy ez tévedés! 

Ma ott tartunk, hogy nem
csupán erkölcsi okok miatt
kell törõdnünk a szegények-
kel és a szegény cigányok-
kal. A társadalom egynegye-
dének, benne a cigányság há-
romnegyedének leszakadása
olyan mértékû, hogy a tár-
sadalmi békét és a gazdasági
felemelkedést veszélyezteti.
Elemi érdek tehát rendszer-
szerû választ adni a kihívá-
sokra.

A pártok felelõssége 

Ami a pártok felelõsségét
illeti: természetesen nem
egyenlõ a kormánypártok és
az ellenzék felelõssége. Az,
hogy a kormány, amelynek
törvényi, alkotmányos köte-
lessége van, menekül a fele-
lõsségtõl, az égbekiáltó bot-
rány. 

Az, hogy elfelejtkezik vá-
lasztási ígéreteirõl és saját
cselekvési programjáról, az
már szégyenletes cinizmus,
bûn. Az, hogy felelõs kor-
mányzati cselekvés helyett
költségvetési támogatások-
kal, hivatali székekkel veszi
meg a cigány vezetõk meg-

Farkas Flórián:
,,Vége a viszonylagos társadalmi békének!”
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vehetõ részét, az politikai
korrupció. 

Ez persze azt is jelzi, hogy
a cigányságnak magának is
megvan a saját felelõssége a
kialakult helyzetért, amely
nem kisebb és nem is na-
gyobb, mint azok a korláto-
zott lehetõségek, amelyek
rendelkezésére állnak.

Alaposan levizsgázott a
kormány mögött álló értel-
miségi és szakértõi réteg is.
Egy részük buzgón asszisztál
a kormányzati semmittevés-
hez vagy magyarázza a bizo-
nyítványt. 

Más részükrõl feketén-fe-
héren kiderült, hogy soha-
sem a cigányok sorsa érde-
kelte õket önmagában, ha-
nem a cigánykérdést tartot-
ták olyan terepnek, amelyen
a jobboldal támadható. Szá-
mukra a cigánykérdés csak
ürügy. 

Õk a „megélhetési cigány-
barátok”, akik szociállibe-
rális kormányzat alatt csip-
kerózsika álmot alusznak,
konzervatív kormányzat alatt
azonban túlórázva bizony-
gatják, hogy ez a kormány,
sõt, ez az ország szélsõ-
jobboldali, fasiszta, naciona-
lista, cigánygyûlölõ. 

De már ezekben a körök-
ben is nagy a tanácstalanság,
hiszen a szeretett kormány
és kormányfõ egészségügyi,
közigazgatási, oktatási „re-
formjai” egyre nehezebben
védhetõek, és egyre nyil-
vánvalóbb, hogy a cigá-
nyokat fokozott mértékben
sújtják.

De a kormány nem létezõ
cigánypolitikájának bírálatá-
nál sokkal fontosabb, hogy
mi készen álljunk a kor-
mányzásra és végrehajtsuk a
versenyképes és reális lába-
kon álló, a cigányság élet-
helyzetét is javító progra-
munkat, amely „megváltási”
ígéretek helyett pragmatikus
lépéseket jelent. 

Új korszak

Nem lehet figyelmen kívül
hagyni azonban, hogy most

egy új korszakhoz értünk,
amelynek kezdetén újra kell
értékelnünk minden eddigi
tudásunkat, tapasztalatunkat
és szándékunkat. Hiszen a
jelenlegi kormányzat olyan
helyzetbe sodorta az orszá-
got, hogy mára már a három
millió szegények országává
váltunk. 

Ezért a legszélesebb össze-
fogásra van szükségünk,
mert belátható idõn belül
kormányzó erõ leszünk, és
akkor nagyobb felelõsség, az
alkotmányos kötelezettség
súlya ránk fog nehezedni. 

Be kell látnunk azt is, hogy
egy új társadalmi helyzet
van. Átszakadt egy gát mind
a magyar, mind a cigány ol-
dalon. A szélsõjobboldali ra-
dikalizmussal szemben meg-
jelent a cigány etnikai radi-
kalizmus és a félelmetes
perspektívát elõre vetítõ jel-
szó: „erõszakra erõszak a
válasz”. 

Súlyosbítja a helyzetet az
is, hogy a konfliktus szítói
között olyan közjogi tisztség-
viselõk is vannak, akiknek
éppen a konfliktusok oldása
lenne a kötelességük. 

Vége a viszonylagos tár-
sadalmi békének. Ma ugya-
nis az a kérdés, hogy meg
tudjuk-e akadályozni a tár-
sadalom etnikai alapon tör-
ténõ polarizálódását, hogy
meg tudjuk-e õrizni a fele-
más társadalmi integráció
szerény eredményeit, hogy
meg tudjuk-e elõzni a töme-
ges méretû etnikai konfliktu-
sok kitörését? 

Ebben az új társadalmi
korszakban úgy kell meg-
oldásokat találnunk az új ki-
hívásokra, hogy tudnunk
kell: a régiekre sem tudtunk
megfelelõ választ adni. A
cigányság egyik sorscsapása
a befejezetlen integrációs
próbálkozások kudarca. 

Most el kellene kerülnünk
azt, hogy megismétlõdjék ez
a mechanizmus és, hogy
majd húsz év múlva jöjjünk
rá, hogy mit kellett volna
csinálni a 21. század elején.
Egyszerre kell kezdenünk
tehát valamit a rendszervál-

tozás csõdtömegével, és az új
viszonyok alapjait is le kell
raknunk. 

Ennek egyik eleme a part-
nerség továbbfejlesztése. A
közel tíz éves Fidesz-Lungo
Drom együttmûködés ele-
gendõ bizonyítéka a korrekt
politikai partnerségnek. Ez
azonban részint folyamatos
megújításra szorul, részint
tovább fejlesztendõ. 

A politikai partnerség ér-
dek-alapú. Ennél tovább kell
menni, mélyíteni és széle-
síteni kell ezt a kapcsolatot.
AFidesz cigánypolitikáját fel
kell emelni a nemzetpolitika
szintjére. 

Tudomásul kell venni azt
is, hogy cigányok nélkül
nem lehet cigánypolitikát
csinálni. De dísz- és álcigá-
nyokkal sem, ezt a jelenlegi
kormány már bebizonyítot-
ta. Ugyanakkor óvakodni
kell a „hadsereg nélküli tá-
bornokoktól” is, akik köny-
nyen ígérnek, hiszen a va-
lóság nem akadályozza

õket ebben.  A politikában
csak a jól szervezett erõ
számít. 

Ha egy gondolatban kel-
lene összefoglalni a cigány-
sággal kapcsolatos sorskér-

déseket, legelõször azt mon-
danám, hogy nincs elkülönít-
hetõ cigány sorskérdés. Sor-
sunk sok-sok szállal össze
van kötve a magyarság egé-
szének sorsával. 

Kölcsönös függõség álla-
potában élünk: a cigány in-
tegráció kudarca a magyar
többség kudarca is egyben,
és fordítva. Sorsközösségrõl
kell beszélnünk. A magyar-
ságtudattal, helyesebben a
magyarságtudattal is rendel-
kezõ cigányok a magyar
nemzet része. Ha ez így van,
a cigányok kirekesztettsége
magyar önsorsrontás, a ci-
gányellenesség pedig ma-
gyarellenesség is egyben.
Kívánom, hogy ez a konfe-
rencia sok értékes gondolat-
tal járuljon hozzá ennek fel-
ismeréséhez. 

Navracsics Tibor frak-
cióvezetõ, Fidesz 

Hozzászólásom címe „Egy
felelõs kormányzati politika

lehetõsége”, talán némi ma-
gyarázatra szorul, hogy kerül
ide a felelõs, mint jelzõ,
hiszen értelemszerûen az al-
kotmány értelmében is a
mindenkori kormány a fe-

Navracsics Tibor: 
,,Az elmúlt húsz év 
nagyon nehéz idõszak volt
a magyar társadalom életében. 
Az utóbbi két év pedig különösen próbára
tette a magyar társadalom teherbíró képességét.”
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lelõs, a magyar országgyû-
lésnek ennek következtében
a kormány által folytatott
politikának is felelõsnek kell
lennie. Azt kellene mondani,
hogy talán hogyan lehet
másképpen alakítani a kor-
mányzati politikát. Mégis
azért tartottam fontosnak,
hogy a felelõs jelzõ szerepel-
jen a kormányzati politika a
lehetséges jövõbeni kor-
mányzati politika minõsíté-
sénél, mert meggyõzõdésem,
hogy az elmúlt két évben
nem láttunk felelõs kor-
mányzati politikát. Ennek
egyik szegmense a cigány-
sággal való bánásmód, a ci-
gányság sorsának intézése,
és amirõl már elnök úr a kö-
szöntõjében is beszélt,
amelynek eredményekép-
pen ma Magyarországon azt
mondhatjuk, hogy 2008-ban
az 1990 óta eltelt idõszak a
demokratikus Magyarország
legsúlyosabb szociális meg-
élhetési válságát láthatjuk.
Mindez egy felelõtlen kor-
mányzati politikának volt
köszönhetõ, egy olyan fele-
lõtlen kormányzati politiká-
nak, amely részben ideoló-
giai örökséggel terhesen ab-
ban vélte megoldhatónak a
saját fenntartását, ha egyik
társadalmi csoportot a másik
ellen ugraszt. Ha mindent
megtesz annak érdekében,
hogy a társadalmi feszültség

növelése révén az oszd meg
és uralkodj elve mentén a
különbözõ társadalmi cso-
portok ne egymással fog-
janak össze, hanem egymásra
legyenek irigyek. Ne kö-
zösen törjenek a jóra, hanem
azzal legyenek elfoglalva,
hogy mennyit kapott a másik.

A segélyre szorítás, a mun-
kaalkalomtól való megfosz-
tás, a konfliktusok gene-
rálása, akár volt annak valós
alapjuk, akár teljes egészé-
ben mondvacsináltak voltak,
arra voltak jók és arra voltak
hasznosak az elmúlt két
évben, hogy mára szomo-
rúan nézzünk egy szétron-
gyolódott társadalmi szerke-
zetet és azon gondolkoz-
zunk, hogy mit kell ahhoz
tenni, hogy valahogyan meg-
találjuk a kivezetõ utat. Mit
kell ahhoz tenni, hogy ismét
jobb napokat lásson Magyar-
ország minden polgára, fe-
lekezetre, fajra, nemre való
tekintet nélkül, hiszen mind-
annyian tudjuk, hogy a Ma-
gyar Köztársaság mindany-
nyiunk közössége vagy leg-
alábbis mindannyiunk kö-
zösségének kellene lennie és
ennek érdekében nekünk
magunknak kell megtalálni a
kivezetõ utat. 

Nehéz idõszak

Az elmúlt húsz év nagyon

nehéz idõszak volt a magyar
társadalom életében. Az
utóbbi két év pedig különö-
sen próbára tette a magyar
társadalom teherbíró képes-
ségét. És a kiszolgáltatott
csoportok azok, akiket a leg-
inkább súlyt a válság. Az a
cigányság, amely a szocializ-
mus idõszakában azt remél-
hette, hogy a szocialista ipa-
rosítás esetleg az õ számukra
is meghozza a boldogulást,
és ennek következtében vál-
lalták azt is, hogy fél orszá-
got keresztül utazva talál-
janak maguknak munkaal-
kalmat, biztosítsák valahogy
a családjuk megélhetését, és
próbálják gyermekeik isko-
láztatását is megoldani, az
elsõ hullámban elveszítette a
munkalehetõségét, elveszí-
tette a megélhetési lehetõ-
ségeit, és hogy teljes legyen a
kör, a kormányzati politika
most is õket sújtja elsõsor-
ban, amikor a falusi iskola
bezárásával, a falvak ellehe-
tetlenítésével az ott élõ ci-
gányság életesélyeit rontják.
Kizárják õket a társadalom
véráramából, kizárják õket
abból a lehetõség sorozatból,
amely legalább a jövõt meg-
csillantja elõttük. 

Szomorú adataink vannak
a cigányság munkanélküli-
ségére vonatkozóan is, de ta-
lán még szomorúbbak azok
az adatok, amelyek a jövõt

feketítik be, amelyek a jö-
võre vonatkozóan mutatják
azt, hogy bizony sokszoros
erõfeszítésre van szüksé-
günk, hogy a cigányság szá-
mára megtaláljuk a kivezetõ
utat. Hiszen mindannyian
tudjuk, hogy ami a jelenlegi
munkanélküliségi adatokat
illeti nemcsak, hogy sokszo-
rosa a cigányság által lakott
területeken a munkanélkü-
liség az egyéb területeken lé-
tezõ munkanélküliségnek, de
azt is tudjuk, hogy mind a
cigányság körében, mind a
magyarság körében sajnos az
elmúlt idõszakban kezd in-
tézményesülni a többgenerá-
ciós munkanélküliség. Va-
gyis most már azt láthatjuk,
hogy a munkanélküliség
nem egy sajnálatos jellemzõ-
je idõként az egyes régiók
életének, hanem kezd bizony
természetes életformájává
válni családoknak. Családok,
nagy családok vannak már,
amelyek nem tudják, hogy
milyen munkából élni. Nem
csak a jövedelem szempont-
jából sajnálatos ez a dolog,
hiszen segélybõl, úgy ahogy
lehet biztosítani a megél-
hetést, de a jövõ szempont-
jából sajnálatos. Hiszen ha
valakinél nem kapcsolódik
össze a jövedelem, a teljesít-
mény, az erõfeszítés, a tisz-
tességes elõrejutás, mint ok-
okozati lánc, mint olyan esz-
mény, amelyért érdemes élni,
akkor könnyen belesüpped-
het a céltalanságba, könnyen
belesüppedhet abba a létbe,
mely szerint nem érdemes
semmiért semmilyen erõfe-
szítést tenni, hiszen úgy sem
lehet kitörni. És minél töb-
ben gondolják így, annál in-
kább meg van pecsételve
magának a nemzetnek is a
jövõje. Hiszen, ahogy Far-
kas Flórián is említette,
össze vagyunk kötözve. A
mi sorsunk összesodródott
az elmúlt évszázadokban, a
magyarság csak annyiban
tud boldogulni amennyiben
a cigányság is boldogul. És
a cigányság is csak any-
nyiban tud boldogulni,
amennyiben a magyarság

,,Ezért van szükség a magyarországi cigányság
legjobban szervezett és legnagyobb politikai erejére a

Lungo Dromra, amellyel hála a jó égnek most már több
éve szoros szövetségben

és rendkívül hatékonyan együttmûködünk,
és amely a jövõben

is ezt a lehetõséget adja meg nekünk.”
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boldogulni tud. Egymást
kell segítenünk, egymás
elõtt kell megnyitnunk a
jövõ kapuját is. 

Lehangoló adatok

Hogy néz ez ma ki? Ta-
vasszal tárgyaltuk a cigány-
ság helyzetérõl szóló jelen-
tést, amely meglehetõsen
lehangoló adatokat tartal-
maz. Középiskolába általá-
ban az általános iskolát vég-
zettek 73%-a tud továbbta-
nulni, a cigányságnál ez az
arány 20%. Még országosan
2001-ben a 18 évesek
54,5%-a érettségizett, a ci-
gány fiatalok 20–24 éves
korcsoportjában ez az arány
2002-ben is csupán 5%. Úgy
tûnik, még a megalapozá-
sánál vagyunk csak a kitö-
rési pontnak. Nem arról kell
beszélnünk sajnos, hogy ön-
magában a gazdasági növe-
kedés hogyan hozhatja meg
a cigányság sorsának a jobb-
ra fordulását, hanem arról
kell beszélnünk, hogy mit
kell tennünk, hogy egy-
általán arról beszélhessünk,
hogy milyen erõfeszítések-
kel fordíthatjuk jobbra a
cigányság sorsát. Ez egy fe-
lelõs kormányzati politika
feladata. 

Úgy gondolom, ha felelõ-
sen akarunk viselkedni, ak-
kor ma arról kell beszél-
nünk, hogy melyek azok a
pillérek, melyek azok az ala-
pok, amelyeket le kell fek-
tetnünk ahhoz, hogy ezekre
felállva meg tudjuk tervezni
a cigányság, és tegyük hoz-
zá, a magyarság jövõjét.
Hiszen azok az adatok, ame-
lyek akár a munkanélküli-
ség, akár az oktatás, akár a
jóléti ellátások tekintetében
a cigányságra és a magyar-
ságra egyaránt érvényesek,
azokról nyugodtan elmond-
hatjuk, hogy ezekbõl jövõ
nem következik. Nem kö-
vetkezik, mert a jelenlegi
kormány nem tervez semmi
olyan hatékony kormányza-
ti lépést, amely szemlélet-
váltást indítana el.

A szemléletváltás
alapja

Mi a szemléletváltás alapja?
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Én úgy gondolom, hogy a
polgári Magyarország min-
denki köztársasága. Nekünk
azokat a pontokat kell meg-
találnunk, amelyek összeköt-
nek minket. Nekünk azokat a
pontokat és azokat a kapcso-
lódási felületeket kell meg-
találnunk, ahol össze tudunk
fogni. Tudjuk, vannak olyan
politikai erõk Magyaror-
szágon, akik mindent meg-
tesznek azért, hogy feszítsék
azokat a repedéseket, tágít-
sák azokat a különbségeket,
amelyek esetleg elválasz-
tanak minket. De van egy
valami, amely mindenkép-
pen összeköt, és amely min-
dennél alapvetõbb: itt aka-
runk élni, Magyarországon
akarunk élni, és itt akarunk
boldogulni. Jólétben akarunk
élni. Együtt és itt. Ez a felelõs
kormányzati politikának egy
lehetséges alapja. Innen kell
kiindulnunk, és ha innen
indulunk ki, akkor már egy
fokkal talán könnyebb a
tervezés.

Mi nem úgy gondoljuk,
hogy egy felelõs kormányza-
ti politika részeként a ci-
gányság felemelése pusztán
a lelkiismeret-furdalás meg-
szüntetése lehet. Tudjuk,
hogy több mint 100 milliárd
forint jut a költségvetésbõl
így vagy úgy roma progra-
mokra, akár közvetetten is.
Tudjuk, hogy 14 milliárd fo-
rint jut a költségvetésbõl a
cigányság megsegítésére.
Megnézte-e valaki a kor-
mányzati politikusok közül,
hogy hogyan hasznosulnak
ezek a források? Nem. Mert
senkit nem érdekel. Jelen pil-
lanatban a mai kormányzati
politikában a romákkal való
törõdés, a roma programok
kialakítása a lelkiismeret fur-
dalás tompítását szolgálja
csak. Letudják a feladatot.
De nem érdekli õket, hogy ez
valóban segít-e a közössé-
geknek. Éppen ezért úgy
gondolom, hogy elsõ pillér-

ként konkrét megoldásként
egy olyan monitoring rend-
szert kell kiépíteni, amely az
Állami Számvevõszék útmu-
tatásai, illetve az országgyû-
lési biztos úr útmutatásai
alapján pontosan nyomon
tudja követni a romák fel-
emelésére szánt források
hasznosulását és mondjuk ki,
hogy alapvetõ kritériumnak
kell lenni, hogy ennek köz-
vetlenül segíteni is kell. Nem
klientúrát kell építeni, nem
pusztán a lelkiismeret fur-
dalást kell letudni, hanem se-
gíteni kell a romáknak. És
nem csupán emberbaráti kö-
telességünkbõl, hanem gaz-
dasági, politikai okokból is. 

Ha a romákon tudunk
segíteni, ha a romákat ismét
be tudjuk kapcsolni a gaz-
daság vérkeringésébe, ha a
gazdasági növekedés része-
sévé tudjuk tenni õket, akár
munkaerõként, akár fo-
gyasztóként, óriási lehetõség
nyílik meg számukra, hogy a
magyar gazdasági növeke-
dés is magasabb pályára
álljon és fenntartható legyen.
Ha meg tudjuk teremteni az
oktatás révén azt, hogy kép-
zett munkaerõ legyen Ma-
gyarország minden szegle-
tében, akár romák által lakott
területeken, akár magyarok
által lakott területeken, akár a
vegyesen lakott lakossági
területeken, akkor sokkal na-
gyobb esélyünk van arra,
hogy ismét csatlakozni tud-
junk ahhoz a gazdasági nö-
vekedéshez, ami ma Közép-
Európát és Kelet-Európát
jellemzi.

Tanulás és munka

Éppen ezért nem elég a for-
rások ellenõrzése, nem elég a
források hasznosulásának
ellenõrzése, de két olyan
alapvetõ intézkedést is kell
még tennünk, amely meg-
nyithatja a cigányság és a
magyarság elõtt is az utat. 

Tanulás és munka. Min-
dent meg kell tennünk annak
érdekében, hogy a cigányság
újra csatlakozhasson a tár-

sadalom fõáramához. Újra
csatlakozhasson és léphessen
be a tanulás révén a remé-
nyünk szerint évrõl-évre
képzettebb magyar munka-
erõpiacra, legyen egy olyan
értelmiségünk, egy olyan
szakmunkás rétegünk, le-
gyen egy olyan szakértel-
miségi rétegünk és legyen
olyan munkaerõbázisunk,
amely az ország minden
pontján azonos képzettség-
gel, versenyképes tudással
elérhetõ legyen a külföldi be-
fektetõk vagy a magyar vál-
lalkozók számára és ebbõl a
szempontból ne számítson
sem a tudásszint, sem az ér-
vényesülési lehetõség szem-
pontjából, hogy ki milyen
származású. De ez az oktatás
teremtse meg annak a lehe-
tõségét is, ha valakinek szá-
mít, hogy milyen szár-
mazású, akkor ápolni tudja
kulturális értékét. Vagyis
nyissuk meg az oktatás révén
azt, hogy a cigányság megis-
merje saját magát, ismerje
meg a saját örökségét, tudjon
élni a kulturális autonómia
lehetõségével, az önkor-
mányzati rendszer adta lehe-
tõségekkel és ezt valóban a
saját kulturális hagyomá-
nyainak, saját kultúrájának
kibontakoztatására használ-
hassa fel. 

A munka mindennek az
alapja. A munka teremti
meg annak a lehetõségét,
hogy az ember elhelyezze
magát a társadalomba, érté-
kelni tudja saját maga,
közössége és tágabb közös-
sége, nemzete teljesítmé-
nyét. Megfelelõ helyekre
kerüljenek az értékek és
mind a családjával, mind a
barátaival, mind pedig nem-
zetével békében éljen. És
nem mellesleg a munka te-
remti meg annak a lehe-
tõségét, hogy jólétben éljen
az egész nemzet. Az „Erõs
Magyarország” címû prog-
ram, amelyet 2008. március
30-án fogadott el a Fidesz
Magyar Polgári Szövetség
Országos Választmánya, en-
nek az alapjait és ennek a
kereteit próbálja meg felraj-
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zolni. De rendkívül szegé-
nyes lenne a romaprogra-
munk, ha mi Budapesten
egy íróasztal mögött próbál-
nánk megtervezni, hogy mit
kell tenni a romáknak, a
cigányoknak, a közösségek-
nek ahhoz, hogy jól érezzék
magukat saját hazájukban.
Ezért van szükség a Lungo
Dromra. Mi nem az a párt
vagyunk, amely fölülrõl
akarja megmondani, hogy
hogyan kell érezni, mit kell
gondolni, és hogyan kell
boldognak lenni. Önök tud-
ják, hogyan kell boldognak
lenni, hogyan akarnak bol-
dogok lenni, hogyan akar-
nak boldogulni. Ezért van
szükség a magyarországi ci-
gányság legjobban szer-
vezett és legnagyobb poli-
tikai erejére a Lungo Drom-
ra, amellyel hála a jó égnek
most már több éve szoros
szövetségben és rendkívül
hatékonyan együttmûkö-
dünk, és amely a jövõben is
ezt a lehetõséget adja meg
nekünk. És a Lungo Drom
saját közösségének azt a le-
hetõséget adja meg, hogy fel
tudnak emelkedni. Hiszen

mögötte egy olyan párt áll,
amely komolyan gondolja
annak az eszméjét, hogy a
Magyar Köztársaság min-
den polgára egyenrangú és
egy felelõs kormánynak
minden polgárával egyen-
rangúan kell bánni.

Balogh Zoltán, az Embe-
ri jogi, Kisebbségi és Val-
lásügyi Bizottság elnöke:

A monitoring rendszer
nagyon fontos

Ha prioritási listát kellene
fölállítanunk a magyarorszá-
gi cigányságot sújtó hátrá-
nyok megszüntetésére, hogy
mi a legfontosabb, akkor
valószínûleg mindenki elsõ
helyre a pénzt írná. Hiszen
pénz nélkül kormányprog-
ramot sem lehet megvalósí-
tani. És semmi mást sem, ha
az ember a társadalomban
pozitív változást akar elérni.
Én mégis azt mondanám, és
ez az én alaptézisem, hogy
minden olyan forint, ami
mögött, ami mellett, amiért
nem áll jót legalább egy
ember, az kidobott pénz.

Emlékszik nyilván Farkas
Flórián és Varga József
képviselõ úr is, amikor az
Emberi Jogi Bizottságnak a
nagykanizsai kihelyezett
ülésére meghívtuk Turai
Gyulát, az Állami Szám-
vevõszék képviselõjét, a ki-
váló közigazgatási szakem-
bert, aki elmondta, hogy
micsoda milliárdok mentek
el állítólag cigány ügyre az
elmúlt évtizedekben Ma-
gyarországon. Akkor én
megijedtem, mert ugye ez
egy olyan kétélû fegyver,
amit nagyon különbözõ mó-
don lehet használni. Ez ab-
szolút alkalmas a cigányság-
gal szembeni hangulatkel-
tésre. Ennyi pénz van és még
mindig nem elég? Ez az
egyik része a dolognak, a
másik része pedig az, amit
Navracsics Tibor mondott,
hogy ennek a pénznek a sor-
sát valójában soha senki sem
ellenõrizte. És ha van etno-
biznisz, akkor – ezt el szok-
ták mondani a kisebbség
képviselõi –, nem az etni-
kumoknak a biznisze, hanem
azoké, akik nem tartoznak a
kisebbségekhez.

Úgy gondolom, hogy a
monitoring rendszer nagyon
fontos. Meg tudjuk ígérni, ha
mi ezt a felelõsséget meg-
kapjuk, akkor fogunk arról
gondoskodni, hogy egyetlen
forint se jusson el olyanok-
hoz, akik nem címzettjei
ennek, hanem valóban azok-
hoz jusson el, akiknek erre
szükségük van, és akiknek
szánja Magyarország. De
akkor is, ha meg lesz ez a
struktúra, meg lesz ez az el-
lenõrzõ rendszer, akkor is
szükség lesz minden forint
mellé emberre és közös-
ségre. És ez az, ahol megje-
lenik az egyházaknak a sze-
repe, mert egyébként minden
forint még akkor is, ha oda
jut ahol szükség van rá,
könyöradományként fogják
tekinteni, arra fogja az em-
bereket serkenteni, hogy õk
ne törõdjenek magukkal,
majd õk megoldják minden-
fajta segélyekkel az életüket
és mentálisan még ellenállást
is fog szítani. Mert az ember
azt, akitõl állandóan csak
kap, és neki még hálásnak is
kell lennie, azt elõbb vagy
utóbb nagyon meg fogja

Balogh Zoltán:
,,Úgy gondolom, hogy a monitoring rendszer nagyon fontos.

Meg tudjuk ígérni, ha mi ezt a felelõsséget megkapjuk,
akkor fogunk arról gondoskodni, hogy egyetlen forint se
jusson el olyanokhoz, akik nem címzettjei ennek, hanem
valóban azokhoz jusson el, akiknek erre szükségük van,

és akiknek szánja Magyarország.”
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utálni. Azokat szoktuk sze-
retni egyébként, akiknek
adunk és akkor jól érezzük
magunkat. Ez a folyamatos
kiszolgáltatott helyzet men-
tálisan is rosszat tesz. 

Ezért azoknak az embe-
reknek kell, azoknak a kö-
zösségeknek, azoknak a
szakmai csoportoknak kell
odaadni a pénzt és az esz-
közöket, akik jól tudják azt
majd használni.

Úgy visznek segítséget,
hogy közben

életformát visznek

Szoktunk találkozni konfe-
renciákon ilyen emberekkel,
õk elsõsorban a cigánysággal
foglalkoznak, tehát ritkán
érnek rá arra, hogy eljöjjenek
konferenciákra. Akik úgy
visznek segítséget, hogy
közben életformát visznek,
hogy közben kultúrát visz-
nek, hogy közben lelki meg-
újulást visznek, mert elsõsor-
ban és mindenekelõtt egyen-
rangú embereknek tekintik
azt a másikat. Szerintem
ezeknek a transzmiszsziós
szíjjaknak az összefogása és
a megbecsülése, a társadalmi
megbecsülése az, amire nagy
szükség van Magyarorszá-
gon. 

Egyházi körökben szok-
tam elmondani, hogyha az
ember nem tudja, hogy egy
sebet hogy lehet rendesen
kezelni, akkor hiába mondja
annak a sebesültnek, hogy
Jézus szeret, és minden rend-
ben van. Természetesen a
szakmai hitelesség, a szak-
mai hozzáértés és az a fajta
lelki elkötelezettség együtt
kell, hogy járjon. És én úgy
gondolom, hogy valamilyen
módon ezeknek az embe-
reknek az összefogását kel-
lene erõsíteni. De úgy gon-
dolom, hogy ehhez szükség
van kormányzati segítségre.
Alapvetõen azoknak a struk-
túráknak a megteremtésére,
amelyek könnyítik ezeknek
az embereknek a pozitív
szándékainak a megvaló-
sítását, mert hangsúlyozom,

ha nincs annak a segítségnek,
annak a pénznek, annak a
törvénynek, annak az
intézkedésnek arca, szíve és
keze, akkor ott bizony elõbb
vagy utóbb visszájára fordul.
És sajnos ma inkább ilyen
idõszakot élünk, úgyhogy
remélem lesz ez még
másképp is. 

Kállai Ernõ kisebbségi
ombudsman:

A szélsõjobb
térhódítása fenyegeti

leginkább
a cigányságot

„Szeretnék utalni Kemény
Istvánra, aki az 1970-es évek
elején írt nagy tanulmányá-
ban már akkor felhívta a
figyelmet, pedig valószínû-
leg fogalma sem volt arról,
hogy rendszerváltozás lesz,
meg semmi ilyesmi, akkor
felhívta a figyelmet és mo-
dellezte azt a helyzetet, ami
most van. Leírta nagyjából,
hogy mi fog történni abban
az esetben, ha sem az ok-
tatás, sem a munkaerõpiac
szerkezete nem alakul át egy
bizonyos idõn belül. És ez
bekövetkezett. Annak elle-
nére, hogy valóban tudta vol-
na, hogy a rendszerváltozás
bekövetkezik.

Elcsépelt fordulat, hogy a
rendszerváltozás egyik nagy

vesztese a magyarországi
cigány közösség. Most más
megvilágításban kellene ezt
egy kicsit helyezni. Mitõl lett
vesztese a magyarországi
cigány közösség a rend-
szerváltozásnak? Nem attól
természetesen, hogy rend-
szerváltozás következett be

és kialakult egy olyan átme-
neti helyzet, amelyben na-
gyon sok cigány és nem
cigány embernek megren-
dült az egzisztenciája Ma-
gyarországon. Hosszasan
elemezhetnénk, hogy a rend-
szerváltozásnak a gazdasági
alapjait meg gyökereit, amire

Matolcsi György egy olyan többkulcsos járulékfizetési
rendszer bevezetését javasolta, amelynek részeként például
a legelmaradottabb vidékeken a munkavállalók után,
nem kellene járulékot fizetni.

Kállai Ernõ kisebbségi ombudsman
szerint a szélsõjobb térhódítása

fenyegeti leginkább a cigányságot.
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most természetesen nincs
idõ, de nyilvánvalóvá vált,
hogy az a képzetlen munka-
erõ, legyen az cigány vagy
nem cigány ember, pillana-
tok alatt munkanélkülivé
fog válni Magyarországon a
magánosítás következtében.
Ez természetszerûleg bekö-
vetkezett.”

Az ombudsman szerint a
szélsõjobb térhódítása fe-
nyegeti leginkább a cigány-
ságot. Mint mondta, el kell
kerülni, hogy a roma poli-
tikusok azzal szembesülje-
nek a jövõben: az egyre erõ-
södõ visszás társadalmi je-
lenségek miatt a romáknak el
kell költözniük az országból.

Széles Gábor 
a romák

felzárkózásának
zálogát

a falufejlesztésben 
látja

A konferencia meghívott
elõadójaként Széles Gábor
nagyvállalkozó, a Magyar
Hírlap tulajdonosa életveszé-
lyesnek tartotta egy ilyen
gondolat felvetését. Rámuta-
tott, hogy egy népcsoport el-
költöztetésének gondolata a

hitleri fasizmust idézi, és
mint mondta, reméli, hogy
senkinek sem célja erre
kényszeríteni a cigányságot.
Széles Gábor szerint a kor-
mánynak egyetlen roma
programja van: a szélsõsé-
gekkel való riogatás. Döbbe-
netesnek tartja, hogy a Gyur-
csány Ferenc által jegyzett
tanulmányban egy szó sem
esik a cigányságról és a fal-
vak fejlesztésérõl. Nem lé-
tezhet olyan gazdaságfej-
lesztési program, amely nem
foglalkozik a romákkal, és

amely csak kilencmillió em-
bernek biztosítaná a felemel-
kedést, de az egymilliós
cigányságot kihagyja ebbõl a
lehetõségbõl. Széles Gábor a
romák felzárkózásának zálo-
gát a falufejlesztésben látja,
hiszen a cigányság nagy ré-
sze vidéken él, ráadásul a fal-
vakban lehet legkönnyebben
munkahelyeket teremteni.
Elég lenne, ha minden tele-
pülésnek tízmillió forintot
adnának erre a célra, ami
összesen 32 milliárd forintos
költségvetési kiadást jelen-

tene. Ebbõl az összegbõl –
tette hozzá Széles Gábor –
ma mindössze öt–hat kilo-
méternyi autópálya épül.

Matolcsy György Fideszes
képviselõ, volt gazdasági
miniszter úgy ítéli meg, hogy
a városokban kell munkahe-
lyeket teremteni. Matolcsy
egy olyan többkulcsos járu-
lékfizetési rendszer beveze-
tését javasolta, amelynek
részeként például a legel-
maradottabb vidékeken a
munkavállalók után, nem
kellene járulékot fizetni. 

Széles Gábor (a fotó jobb szélén):
,,Nem létezhet olyan gazdaságfejlesztési program,
amely nem foglalkozik a romákkal, és amely csak

kilencmillió embernek biztosítaná a felemelkedést,
de az egymilliós cigányságot kihagyja ebbõl a

lehetõségbõl.” Fotók: Nyári Gyula

A fotó jobb szélén  Varga József
fideszes országgyûlési képviselõ
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i állampolgárok
élünk, s a túlélés
nehéz pillanatai-
ban kérdezünk
is. Az pedig a

következõ: hogyan tovább?
Melyik út a helyes, az igaz,
amelyet a politikusok aján-
lanak? Mert keveset kere-
sünk, ha éppen van hol és
minden drága. Félünk a
munkanélküliségtõl, ami na-
ponta leselkedik ránk. Nem a
munkahelyhez váltottunk
életre szóló jogot, csak a
munkához. Cégtáblákat cse-
rélnek, eladják a gyárat, le-
építenek. A rendszerváltás
óta bekövetkezett változá-
sokból sokan csak a bajokat
érzik. Sok minden tisztázó-
dott, mert a munkásosztály
nem ment, nem megy a para-
dicsomba.

Munkát keresni ma megle-
hetõsen reménytelen vállal-
kozás. Sokan nem ismerik
azokat a normákat, amelyek
elõnyt jelenthetnének. S az
esély is így alakul. Mi lesz az
emberekkel? Szegénység,
egészségkárosodás, kilátás-
talanság... Még leírni sem jó
érzés ezeket a súlyos tar-
talommal bíró szavakat. Hát
még ilyen kereszttel élni a
mindennapokat!

Sokszor állítanak meg az
utcán panaszkodó emberek,
de gyakran szembesülök ne-

héz élethelyzetekkel is. Jó
lenne, ha dolgozhatnának. Jó
lenne, ha nyugodtan élhet-
nének. Jó lenne...

Hol vannak az esélyek? A
periférikus lét szélén vergõ-
dõ milliók esélyei? Akiknek
problémát jelent a napi be-
tevõ elõteremtése, a rezsi ki-
fizetése, a gyógyszerek
megvásárlása. Csak a létbi-
zonytalansághoz van esé-
lyük? Csak õk a felelõsek
sorsuk rosszabbodásáért?
Egyre több az olyan civil
szervezõdés, amely szociá-
lis-egészségügyi gondok
megoldását segíti azzal,
hogy felvállalja a társada-
lom sérültjeinek képvisele-
tét. Az önszervezõdés folya-
matára kényszerítõleg hat a
mai gazdasági-foglalkozta-
tási helyzet.

Növekszik azoknak az ál-
lampolgároknak a száma,
akik önhibájukon kívül
csúsznak lefelé az egziszten-
cia lejtõjén, egészségesek és
megváltozott képességûek
egyaránt. Az utóbbiak a
munkaerõpiac legkiszolgál-
tatottabb alanyai. Abetegség,
az elszenvedett kudarcok
miatt e honfitársaink gátlá-
sosak lesznek, lelkileg érzé-
kenyek maradnak, hiszen
nehéz terhet jelent, ha valaki
a cselekvésében, érvényesü-
lésében akadályozott. A be-

tegség átalakítja a szokásait,
megszabja az életvitelét és
lehetõségeit, pedig szeret-
nének dolgozni, hogy életü-
ket saját akaratuk szerint
éljék, alapvetõ jogaikat gya-
korolhassák. Az õ megítélé-
sük sokszor élõítéletektõl
sem mentes. A beilleszkedés
elképzelhetetlen segítõ tár-
sadalmi környezet nélkül. Ha
lenne konkrét elfoglaltság,
munkahely, tervek születné-
nek. Valami új kezdõdhet-
ne...

Az olyan családban, ahol
megváltozott képességû em-
ber él, további családtagok
sorsa válhat bizonytalanná. A
munkáltatók elsõsorban az
állástalanokat keresik és al-
kalmazzák. Ha kiderül, hogy
fogyatékos egyénrõl van szó,
oda az esély. Egyes foglal-
koztatók azért nem állítanak
munkába ilyen polgárokat,
mert úgy gondolják, gyakran

betegeskednek. A munka-
ügyi kirendeltségek rehabili-
tációs csoportjai regisztrálják
a sorstársakat, de sajnos
kevés olyan munkahely van,
ahová kiközvetíthetnék õket.
Intézményes segítség nélkül
szinte lehetetlen boldogulni.
Az átképzés igénybevétele
persze javíthatja az elhe-
lyezkedés esélyeit. Termé-
szetesen álláskereséskor fon-
tos szerep hárul az ismerõ-
sökre, a családtagokra, mert
bármilyen hírmorzsa re-
ményt és eredményt jelen-
thet. Tehát bizakodni kell. A
tényleges megoldás azon-
ban minél több munkahely,
rehabilitációs munkahely
létrehozása lenne. Ehhez
azonban pénz, pénz és me-
gint pénz kell. A megválto-
zott munkaképességû em-
bereknek is joguk van a
minõségi élethez. Minden
állampolgárnak...

ESÉLYEK!?

Nem a munkahelyhez
váltottunk életre szóló

jogot, csak a munkához!

M

Józsa Zoltán

A nem meghatározható életkorú férfi mindennap ugyanazt csinálja. A szemétbúvár számára
reggelente kezdõdik a napi kukatúra. Munkaeszköze egy piszkavas, mellyel derékig behajolva
keresi a másodlagosan felhasználható tárgyakat. Konténerek belsejébe mászik, s nem zavarja
a bûz. Üveg, fém, papír és száraz kenyér mind-mind értéket jelentenek. Ezeket a kincseket kere-
si, amelyeket elad némi pénzkereset reményében. Ebbõl a kényszerûségbõl már nehéz a
kitörés. Gondolatai már este azon járnak, hogy holnap újból ott legyen a konténereknél.

Fotó: illusztráció
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Legfontosabb megállapí-
tásaink:
1.) A jelenleg érvényben

lévõ nyugdíjkorhatár-
nál korábban huny-
tak el a megkérdezettek
szülei (mindkét nem
esetében 59 évesen),
azaz a roma lakosság

várható élettartama ala-
csonyabb a magyar
nemzetiségû többségé-
nél. Érdekes módon az
õ esetükben a férfiak és
a nõk halandósága nem
különbözik.

2.) Ugyan a romák nagy

többsége magyar
anyanyelvûnek tekint-
hetõ, de a megszokott
számoknál magasabb
arányban használnak
kizárólagosan vagy
esetenként valamely
cigány nyelvet a csa-
ládtagok egymással va-
ló érintkezésük során
(összesen 38%).

3.) A megkérdezetteknek
átlagosan 2, 10 gyer-
meke van, a leggyako-
ribb a kétgyermekes
család. Az országos
átlagnál lényegesen
korábban vállalnak
elõször gyermeket: a
nõk 19 éves koruk be-
töltése elõtt, míg a férfi-
ak 20 éves koruk be-
öltése után. Ha korcso-
portos összehasonlítást
teszünk, láthatjuk,
hogy egyre kisebb a
gyermekvállalási haj-
landóság a roma nõk
esetében.

4.) A válaszadók valami-
vel több, mint fele na-
gyobbrészt roma szom-
szédokkal bír, csak
10% él kizárólag ma-
gyarok között. Közép-
Magyarország, Dél-
Dunántúl és Észak-
Alföld összehasonlí-
tásában a leginkább

szegregált településré-
szeken utóbbiak él-
nek.

5.) A megélhetés terén
Közép-Magyarország
és a másik két régió
markánsan eltérõ ada-
tokat mutat. Állással
rendelkezik a válasz-
adók 63%-a Közép-
Magyarországon, míg
a másik két régióban
átlagosan 35%. Vállal-
kozással bír Budapes-
ten és Pest megyében
10%, míg másutt 4–5%
ugyanez az arány. A
megkérdezettek össze-
sen 38%-a részesül
valamiféle állandó se-
gélyben, és 21,5% vég-
zett közmunkát az el-
múlt 1 évben.

6.) Iskolázottságban nem
mutatkozik szignifi-
káns regionális különb-
ség. Az adatok súlyos
lemaradást mutatnak a
többségtõl: a roma vá-
laszadók 63%-a leg-
feljebb általános isko-
lai végzettséggel ren-
delkezik, 8,2% érett-
ségizett, és 3,2%-nak
van diplomája. Figye-
lemre méltó az érettsé-
gizettek és a diplomá-
sok arányszáma közötti
viszonylag szûk kü-

FELMÉRÉS

Az Eduinvest Tanácsadó Kft. és a Lungo Drom  2008. májusában helyzetfelmérést végzett a
roma lakosság körében . A helyzetfelmérés 1483 fõ megkérdezésén alapult. Az érintett régiók:
Közép-Magyarország, Dél-Dunántúl és Észak-Alföld. Kérdéseink a Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program célterületeire, a foglalkoztatásra, az oktatásra és az egészségügyre fókuszáltak. A
lekérdezés során a kérdezõbiztosokat a Lungo Drom delegálta.

A „valódi munkahely” (nem közmunka)
lehet csak és kizárólag az a pont, ahonnan
kizökkenthetõ valaki a mélyszegénységbõl.

A szeptember 8-ai konferencián
Berényi László. a Lungo Drom alelnöke
ismertette a felmérés megállapításait.
Fotó: Nyári Gyula
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lönbség. Az elmúlt 1
évben a válaszadóknak
pusztán 12,8%-a vett
részt képzésben (18
éven felüliek!)

7.) 11,5%-nak van szak-
mai képesítése. Leg-
gyakoribb megszerzett
szakmák: 1. kõmûves
2. szobafestõ 3. var-
rónõ.

8.) Mi kell a személyes
boldoguláshoz? A vá-
laszadók szerint elsõd-
legesen biztos állás
(1.), jó egzisztenciális
és családi hátter, il-
letve párkapcsolatot.
(2–4.). A munkabírás
jelentõségében az 5.
helyre szorult, a „meg-
nyerõ külsõ” pedig
megelõzte még a jó
modor, az ismerettségi
kör (7–8.), az iskolai
végzettség (9. hely!), a
vállalkozói mentalitás
(10.), az idegen nyelv
tanulását (11.), vala-
mint a párttagság (12.)
jelentõségét.

9.) Feltettük a kérdést,

hogy a megkérdezet-
tek milyen szakmavá-
lasztásnak örülnének a
gyermekük esetében?
Kiemelkedett a vála-
szok közül az orvos és
a jogász szakma
presztízse, általában
pedig a humán, az
egészségügyi és a pe-
dagógiai szakmák. A
diplomához kötõdõ
szakmák közül a mér-
nök, de különösebben a
pénzügyi-gazdálkodási
sem került gyakori
említésre. A középfokú
iskolázottsághoz kötõ-
dõ szakmák közül az
építõipari mellett a fod-
rász, az eladó, az autó-
szerelõ-fényezõ, a sza-
kács és a (bútor)aszta-
los bír vonzerõvel a ro-
mák számára.

10.) Interjúk egészítették ki
a kérdõíves lekérde-
zést: a roma civil és
politikai érdekképvise-
letek munkatársai az
elmúlt 5–10 évben nö-
vekvõ diszkrimináci-
ót érzékelnek az ok-

tatás, a foglalkoztatás
és az egészségügy terü-
letén. Ez fokozza a
romák motiválatlansá-
gát a tanulásban való
részvétel esetében, nem
hiszik, hogy ez se-
gítene nekik a felemel-
kedésben. Ráadásul az
oktatási gyakorlatban
máig is módszertani
deficitet látnak a ro-
mákkal való foglalko-
zás esetében.

Összegezve a legfonto-
sabb tapasztalatok a kér-
dõívek és interjúk alapján
a pályáztatással kapcsolat-
ban:

Vélhetõen a korai család-
alapítás erõs ösztönzéssel
bír a megélhetést biztosító
életvezetési stratégia fenn-
tartására és erõsítésére. 

Ez az életvezetési gyakor-
lat a jelenlegi támogatási-
segélyezési körülmények
között teljességgel racio-
nálisnak tûnik a megél-
hetés felõl nézve, viszont a
felemelkedés legkisebb esé-
lyét sem biztosítja. 

Az alkalmi tanfolyami
képzések ezen a helyzeten
nem tudnak változtatni,
csakis a rendszeres, kiszá-
mítható jövedelemforrás
képes vonzó alternatívát
nyújtani az életvezetés meg-
újulásához, a roma kultúra
tiszteletben tartása mellett. 

A jelenlegi támogatások
akció jellegûek, azonban
szociológiai szemszögbõl ez
a forma célszerûtlen, vagy
akár kontraproduktív le-
het. 

A romákért tenni akarók
egy ilyen egydimenziós, rö-
vid távú pályázati projekt
során a jelek szerint köny-
nyen hitelüket veszítik,
mert azzal szembesítik az
alanyokat, hogy az önma-
gában bármilyen sikeres-
nek tekinthetõ projekt vé-
geztével õket ugyanabban
a léthelyzetben hagyják.
Ilyen módon a „valódi
munkahely” (nem köz-
munka) lehet csak és ki-
zárólag az a pont, ahonnan
kizökkenthetõ valaki a
mélyszegénységbõl és az
azzal való megküzdés stra-
tégiájából.

Kiemelkedett a válaszok közül az orvos és a
jogász szakma presztízse, általában

pedig a humán,
az egészségügyi és a pedagógiai szakmák.

Illusztráció LD archívum
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– Mikor döntött úgy, hogy
tévés lesz? 

Középiskolás koromban,
16 évesen az MTV kettes
csatornáján a Márkus Kata
szerkesztette Repeta címû
ifjúsági magazinhoz kerül-
tem mûsorvezetõnek. Már-
kus Kata nyitottságának kö-
szönhetõen mi, fiatalok is le-
hetõséget kaptunk arra, hogy
szerkesszünk is az élõ adá-
sokban. Tizennyolc éves le-
hettem, amikor megkeresett
É. Szabó Márta, a Cimbora
fõszerkesztõje, hogy legyek
nála mûsorvezetõ. Majd
2006 novemberében kezdõ-
dött el az együttmûködés a
Duna TV-vel Cselényi Lász-
ló elnök úr kezdeményezé-
sére. Õ választott ki a Mundi
Romani vezetésére. Abban
az idõben Brüsszelben dol-
goztam, a Liberális Párt kül-
ügyi bizottságában mint gya-

kornok. Három hónapot még
Brüsszelben töltöttem az
Európai Roma Információs
Szolgálatnál, ahol több cik-
ket publikáltam, így: A Me-
dia, Power, Strategies (Mé-
dia, hatalom, stratégiák) cí-
mû munkát. A Mundi Roma-
ni elsõ epizódja egyébként
Indiában – Hyderabadban
készült.

– Mit tanult az egyete-
men? 

Az ELTE szociológia sza-
kán végeztem idén január-
ban. Adiplomámat média- és
kommunikáció szociológi-
ából, valamint szociálpszi-
chológa szakirányban sze-
reztem. Adiplomamunkámat
angolul: Social movement
and ethnic identity (Társadal-
mi mozgalom és etnikai
identitás) címmel írtam.

– Kik voltak a tanárai? 
Kiváló emberek voltak:

Síklaki István, Vajda Júlia,
Rényi Ágnes és Angelusz
Róbert. A gyakorlatot legin-
kább Síklaki professzor mel-
lett szereztem, vele a tanulás-
pszichológiát kutattuk a kü-
lönbözõ etnikai csoportok-
hoz tartozó gyerekek köré-
ben. Nekem szerencsém is
volt, mert a szociológia mel-
lett a negyedik évfolyammal
egyidejûleg egyéves roma
diplomáciai programban is
részt vettem, amelyen tizen-
három európai országból
huszonhat fiatallal hozott
össze a sors. Jómagam Ma-
gyarországot képviseltem
Vámosi Gyulával együtt.
Amikor sok hónap kemény
munkája eredményeként jó
eredménnyel végeztem dip-
lomáciából, igen jó ajánlást
kaptam. Mohácsi Viktória
magyar liberális EP-képvi-
selõ segítségével kerülhet-

tem ki Brüsszelbe külügyi
gyakornoknak.

– Több idegen nyelven
beszél. 

Franciául és angolul, illet-
ve romanes és természetesen
magyar nyelven beszélek.

– Egyik fontos tanácsadó-
ja és szakértõje Kurucz Ma-
rion, aki francia–magyar
kétnyelvû, õ elsõsorban az
emberi jogok szakértõje. 

Vele tavaly a velencei bi-
ennále roma pavilonjában
jöttem össze. Hálás vagyok a
sorsnak, hogy találkoztunk,
mert kiváló nemzetközi jogi
tudással bír, nyelvismerete és
barátsága hozzájárul nemzet-
közi sikereinkhez.

– Úgy tudom, hogy na-
gyon korán kezdett el nép-
tánccal foglalkozni. 

Hatéves voltam, amikor
bekerültem a Bihari János
Néptáncegyüttesbe. Fél éle-

OLLÓVAL ÍRTUK

Kata szerint a világ
Szeptember 27-én délután láthatják a Duna TV nézõi Bársony Kata (26) fõszerkesztõ filmjét. A

2007 tavaszán indult Mundi Romani-sorozat újabb epizódja egy olaszországi romatábor lakóinak
mindennapjait mutatja be. Bársony Katával beszélgetünk, aki az idén végzett az ELTE szocioló-
gia szakán.

A több mint másfél évvel ezelõtt indult sorozat
elsõ része Indiával foglalkozott.

A stáb meghívást kapott egy hagyományos indiai
esküvõre, ahol felfedezhették, mennyire fontos

ebben a kultúrában a házasság intézménye.
A fotón középen: Bársony Kata
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temet végigtáncoltam Foltin
Jolán gyermektáncegyütte-
sében. Tizenhét évesen az
Almássy Téri Szabadidõköz-
pontban pedig már roma tán-
cot tanítottam. Ez a fajta mû-
veltség is kell ahhoz, hogy az
ember lássa maga elõtt a sok-
színû Európát.

– Hol született? 
Budapesti vagyok. Az ál-

talános iskolát a XIII. kerü-
letben, az Újlipótvárosban
végeztem. Középiskolába
részben a Madáchba, részben
pedig az Alternatív Közgaz-
dasági Gimnáziumba járhat-
tam. Az utóbbinak köszön-
hetem, hogy megtaláltam ön-
magam, hogy ma az vagyok,
aki, mert a diákokat hagyták
kibontakozni, valódi képes-
ségeiket fejleszteni. Itt is ki-
váló tanáraim voltak, így Lõ-
rinc László, akinek mindig
hálás leszek. Nagy dolognak
tartottam, hogy romaként
tiszteltek és megbecsültek.

– Sokat hozott a család-
ból? 

Természetesen édesanyám
nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy másodgenerációs roma
értelmiségiként megálljam a
helyem az életben, és fel-
emeljem a szavam a romákat
ért jogsértésekkel szemben.
A mamát komoly példaké-
pemnek tartom.

– Mit csinál, ha van egy
szusszanásnyi szabadideje? 

A lelkem mélyén még
mindig táncos vagyok, és
olyankor keresem az Euró-
pában szétszéledt barátok
társaságát. Saimir Mile, a pá-
rizsi Le voix de Rom civil
szervezet vezetõje az elsõ
roma, aki a Sorbonne Egye-
temen végzett. Õ is egy
olyan barátom, akivel már
évek óta nem találkoztam. A
rég nem látott barátok meg-
találásának az idõszakát
élem. Szakbarbár lettem, s
táncolni már nincs idõm.
Most éppen újabb feladat
elõtt állok, egy nyolcperces
anyagot mutatunk be egy
biztonságpolitikai tanácsko-
záson a Rómában felvett ri-
portfilmünkbõl.

          

A Mundi Romani epizód-
jai az interneten is hozzáfér-
hetõk. Emlékezetes, hogy
augusztus végén olasz rend-
õrök el akarták kobozni a
Duna TV és a Romédia Ala-
pítvány dokumentumfilmje
forgatóstábjának anyagát,
amelyet egy ottani, Casilino
900 nevû, Európa legrégebbi
romatáborában készítettek. A
botrányról két olasz lap is be-
számolt. A hatóságok azzal
érveltek, hogy a stábnak
nincs forgatási engedélye. Az
olasz Radikális Párt képvi-
selõjének közbenjárására vé-
gül is az ügy megoldódott, és
a stáb visszakapta mind a le-
forgatott anyagot, mind a
munka során használt kame-
rákat.

Ennél kellemesebb ese-
mény is történt Bársony Ka-
tával. Anyáron ugyanis meg-
hívták a monte-carlói nem-
zetközi televíziós fesztiválra
a Csapdába zárva (Trapped)
címû dokumentumfilmjüket,
amely a koszovói Mitrovicá-
ban ólomszennyezett terület-
re telepített romák életét
mutatja be. Az alkotás a hír-
dokumentum kategóriában
versenyzett. A Csapdába zár-
va operatõre, az egykori Fe-
kete Doboznál dolgozó Cs.
Nagy Sándor, valamint He-
vesi Nándor. A film a roma
közösségek sokszínûségét
bemutató világjáró sorozatá-
nak tizedik része volt. A hu-
szonhat perces film azt mu-
tatja be: a háború utáni Ko-
szovóban férfiak, nõk és
gyermekek élnek csapdába
zárva, lassú haldoklásra ítél-
ve az ólomszennyezett me-
nekülttáborokban. A produk-
ciónak készült egy nemzet-
közi, többnyelvû változata is.
Az észak-koszovói Mitrovi-
cában található a volt Jugosz-
lávia egyik legnagyobb ipari
létesítménye, a Trepcai Bá-
nyászati Vállalat üzeme,
amely munkalehetõséget
nyújtott szerbeknek, bosnyá-
koknak, törököknek, romák-
nak és askaliknak, vagyis az
albán anyanyelvû romáknak.

A folyó túlpartján, Mitrovica
roma negyedében, a Maha-
lában több mint nyolcezer
roma és askali élt békében.
Mindez 1999-ig volt így,
amikor a város a koszovói
etnikai villongások jelképévé
vált. A visszatérõ koszovói
albánok lerombolták a Mit-
rovica déli részén található
Mahalát. A romák jelentõs
része elmenekült. Azokat,
akik ott maradtak, az ENSZ
békefenntartói a város észa-
ki, szerbek lakta részén lévõ
táborokba telepítették, a
Trepca-bányák mérgezõ hul-
ladékokkal borított terüle-
tére. Annak ellenére, hogy az
ENSZ tudott a gyárterület
magas ólomszennyezettsé-
gérõl. A romákat akkor úgy
tájékoztatták, hogy csak
negyvenöt napig kell kibír-
niuk.

Bár a romák alkotják Euró-
pa legnagyobb kisebbségét,
hangjuk mégis évszázadok
óta süket fülekre talál –
mondja Bársony Kata. A
Mundi Romani a romák el
nem mondott történeteit ke-
resi, éljenek bárhol a világon.
A több mint másfél évvel ez-
elõtt indult sorozat elsõ része
Indiával foglalkozott. A stáb
meghívást kapott egy hagyo-
mányos indiai esküvõre, ahol
felfedezhették, mennyire
fontos ebben a kultúrában a
házasság intézménye. A kö-
vetkezõ epizódban a forgató-
csoport Saintes Maries de la
Merbe látogatott, a dél-fran-
ciaországi Camargue régió-
ba, ahol a helyi romák hetven
éve minden május 24-én
megtartják Szent Sára ünne-
pét. Miközben a stáb az ün-
nepségre készült, a nézõk
megismerkedhettek az Er-
délybõl származó Covaci
család történetével, életük-
kel. A harmadik epizódban
ugyanitt, Dél-Franciaország-
ban a roma pünkösdi zarán-
doklatról forgattak, amikor is
a helyiek védõszentjük,
Szent Sára elõtt tisztelegtek.
Tavaly augusztusban a Mun-
di Romani stábja megláto-
gatta az 52. Velencei Kortárs

Mûvészeti Biennálét, itt is az
elsõ roma pavilont, amely az
Elveszett Paradicsom nevet
viselte. Ez az elsõ kiállítás,
amely bepillantást enged a
kortárs roma mûvészek alko-
tásaiba. Tavaly szeptember-
ben voltak Macedóniában,
egész pontosan Kumanovó-
ban és Suto Orizariban. A
macedóniai romák kivételes
öntudatossága messze földön
híres. A nagy nyomor, az is-
kolai szegregáció és a sze-
mélyazonosító okmányok
hiánya a fõ probléma. Októ-
berben Szerbiába utaztak a
híres Guca trombitafesztivál-
ra, ez a Balkán legnagyobb
zenei mustrája. Tavaly no-
vemberben Andalúziába,
ezen belül Granadába láto-
gattak a stáb tagjai, hogy
megismerkedjenek a gita-
nokkal, vagyis a spanyol ro-
mákkal és a leghíresebb Fla-
menco család tagjaival, a
Mayákkal. Mario Maya, a
család alapítója kalauzolta a
stábot a régi roma negyed
barlangjaiban. Az idén 71
éves világhírû koreográfus
életérõl, gyerekkoráról és
karrierjérõl lánya, Ostalinda
Maya emberi jogi aktivista
mesélt. Decemberben, nem
sokkal karácsony elõtt a ke-
let-magyarországi Paszab
községben járt a stáb, ahol
egy igen tehetséges roma
családdal ismerkedtek meg.
Zenei képességeik mélyen
gyökereznek, és együttesük,
a Parno Graszt európai hírû.
Idén februárban Jeruzsálem-
ben forgattak Bársony Ka-
táék, ahol megkeresték az ott
élõ Domari Roma közössé-
get. Tagjai éppúgy Indiából
származnak, mint romani
testvéreik. Márciusban a
Mundi Romani Temesvárra
látogatott, ahol az ott élõ ro-
mák életével ismerkedtek.
Áprilisban a Mundi Romani
Brüsszelben forgatott, ahol a
Nemzetközi Roma Napon
jártak. Ez volt az Európai
Unió elsõ ilyen ünnepsége.

Népszabadság
Pogonyi Lajos

2008. szeptember 19. 
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HÉT ÉVE ÍRTUK...

kár provokatívnak is tûnhet
a cím, hiszen a sikerrõl és
a sikerességrõl a legtelje-
sebb mértékben meg-
oszlanak a vélemények.

Társadalmi és politikai értelemben
egyaránt. Szembeszökõen ellenté-
tesen vélekedhetnek róla azok, akik
viszonylagos jólétben élnek, s megint
másként azok, akik teljes remény-
telenségben tengetik életüket. S
ugyanígy akik a hatalom kegyeltjei és
akik kívül rekedtek. Látszólag ebbõl
az is következik, hogy a siker olyan
fogalom, mely szemfényvesztõ módon
hol így, hol úgy használható. Csak
éppen arról sem feledkezhetünk el,
hogy a sikerességnek kézzelfogható
jelei vannak. Méghozzá a társadalom
minden területén. Mert valóban
értelmezhetõ jelzõszámokban követ-
hetõ nyomon, hogy az ország az
eladósodás felé tart vagy sem? Az
úgynevezett életminõségi muta-
tókban érzékelhetõ-e javulás vagy
sem? Növekszik-e az állampolgárok
biztonságtudata vagy sem? 

Váltig szaporíthatók ezek a kér-
dések, s egyikre-másikra még meg-
gyõzõ válasz is adható. Ám a lényeg
mégiscsak abban rejlik, hogy a
növekvõ gazdasági teljesítmények-
nek kik a haszonélvezõi. 

A REMÉNYVESZTETTSÉG
ÖNKÉNTES SZÓSZÓLÓI

A társadalom többsége érzékeli e
egyáltalán, hogy valamivel jobban
él, vagy fokozatosan jobban fog
élni? Ha ebbõl indulunk ki, azt kell
mondanunk, hogy a közvélekedés-
ben inkább a negatív ítéletek a
hangsúlyosak. Korántsem véletle-
nül. Mert a köznapok valósága
mindig ridegebb annál, ahogyan ez
a politikai közbeszédben megjelenik.

S nem csupán arról van szó, hogy
valaki a szerencsés körülmények
folytán sikeresnek érzi magát, má-
sokat pedig a balszerencse üldöz.
Egy pillanatra sem hagyhatjuk
ugyanis figyelmen kívül, hogy akik
ma szerencsétlennek tartják ma-
gukat, abban a külsõ körülmények is
szerepet játszanak. Mindenekelõtt
abban az értelemben, hogy átvált-
ható tudásra, képzettségre eleve nem
tehettek szert. Mert generációkon
keresztül öröklõdõ hátrányos hely-
zetük legfeljebb a túlélésre nyújt
némi lehetõséget. 

S ezúttal sem csupán a cigányság
többségére kell gondolnunk, hanem
a végképp leszakadt több százezres
szociális csoportokra. Akiknek tag-
jai ugyanúgy nem érzékelik a gaz-
dasági siker elõnyeit, s ugyanúgy
kételkedve fogadják ennek hirdetett
garanciáit, mint azok, akik eleve
kitaszított helyzetben élnek. De ha
ez így van, óhatatlanul felmerül az a
kérdés is, hogy egy viszonylag szûk
középréteg sikere elfeledheti-e a
növekvõ társadalmi bajokat? Belát-
ható idõn belül nyílik-e lehetõség
arra, hogy akik most a társadalom
aljára kerültek, õszintén bíznak saját
felemelkedésükben? Bármiként gon-
dolkodunk is, a reménytelen élet-
helyzetek bénító hatásától csaknem
lehetetlen megszabadulni. Mert aki
nyomorog, annak számára az elér-
hetõ távlatok beszûkülnek. Vagyis
nem a holnappal, hanem a mával tö-
rõdik. S mindig lesznek olyanok,
akik a reményvesztettség önkén-
tes szószólói lesznek, vagy ép-
penséggel a szegénység vámsze-
dõi. Valószínûleg az eddig csak a
cigányság körében erõsödõ mig-
rációs kényszer ezzel a jelenség-
gel is összefügg. Ám ebben az is
érzékelhetõ, hogy az elégedet-
lenségnek valóságos okai vannak. 

A MENEKÜLÉSTÕL
A SZEMBENÁLLÁSIG

Méghozzá abból a szempontból,
hogy a kitaszítottság a legkülön-
bözõbb védekezési módokat hozza
felszínre. A meneküléstõl a szemben-
állásig. Szó sincs persze arról, hogy a
járható utak mindezekben kimerül-
nének. Még akkor sem, ha egyrészrõl
azt látják, hogy a társadalom egy-
része láthatóan gazdagodik, a másik
része viszont legalább megpróbál fel-
egyenesedni ennek a kínnal teli világ-
nak a megrázkódtatásai közepette. S
az utóbbin van a hangsúly. Az önbe-
csülés és az emberi méltóság vissza-
szerzésén. Mert ha bárki is azt hiszi,
hogy önbecsülés híján elérhet valami-
lyen eredményt, csupán illúzióinak
foglya maradhat. Más kérdés, hogy ez
a megállapítás mennyire érvényes a
társadalom alsó harmadába tarto-
zókra. Rádöbbenhetnek-e valaha is az
önbecsülés erkölcsi értékére azok,
akik szinte egyik évrõl a másikra ve-
szítették el munkahelyüket, lakásukat,
társas kapcsolataikat? Vagyis akik a
segélyezetti lét gettójába kerültek. A
válasz magától adódik. De mégsem
annyira visszavonhatatlanul, hogy a
lehetséges alternatívák eleve hiába-
valónak tûnnének. Ha ugyanis nem
csupán a siker hihetõ, hanem valóra
váltható álmáról is beszélünk, min-
denképp figyelembe kell vennünk azt
a tényt, hogy az egymást váltó kor-
mányzati hatalmak számára legalább
egy alkalommal a társadalom perifé-
riájára süllyedtek közéleti részvétele
is fontos. 

Látszólag ez enyhe vigasz, de még-
sem annyira, hogy ki-kit ne figyel-
meztessen saját döntésének felelõs-
ségére. Éppenséggel azért is, mert az
utólagos elégedetlenségnek nincs sok
értelme. 

Dr. Kerékgyártó T. István

A siker hihetõ álma
A
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ÉVNYITÓ

A fenti szavakat az évnyi-
tón megismételte Erika néni,
a lelkésznõ, aki az iskola
igazgatója volt a múlt tan-
évben. Nagyon, nagyon örült
Csilla a dicséretnek, mi taga-
dás a pénznek is. Lesz helye
a családban.

Kolompár Csillát egy kis
beszélgetésre hívtam az év-
nyitó után a templom egyik
sarkába. Bátor, nyíltszívû
kislány. Ennek ellenére meg-
fogta a tanító nénije kezét.
Belekapaszkodott, mintha az
édesanyja lenne. Jó volt látni
azt a kölcsönös szeretetet,
ami ezt a két embert össze-
köti. A tanító néni fiatal. Ha
nem mutatkozik be, Csilla
nõvérének gondoltam volna,
bár a tanító néni nem cigány.

Csilla 9 éves. A harmadik
osztályt kezdi az idei tanév-
ben. Édesapja Békés város-
ból származik, édesanyja
szarvasi. A sors úgy hozta,
hogy a kislányt nagyszülei
nevelik, gondos, szeretõ oda-
figyeléssel.

A dicsérõ igazgatói sza-
vakból ragadtam ki az alábbi
jellemzést: „Csilla csupa ele-
venség, okosság, született te-
hetség, kötelességtudó és
szorgalmas. Bátran közele-
dik felnõttekhez és gyere-
kekhez. Könnyen beilleszke-
dett az osztályközösségbe.
Árad belõle a szeretet, a ra-
gaszkodás.”

Elismétlem Csillának,
hogy mit mondtak róla.
Megkérdezem, hogy egyet-
ért-e a róla mondottakkal.

– Mióta iskolába járok, a
nagymama minden reggel
iskolába indulás elõtt el-

mondja: Szeress mindenkit,
tanulj jól és viselkedj szépen,
akkor téged is szeretni fog-
nak. Én megfogadom a ma-
ma tanácsát, úgy érzem igaza
van.

– Tudod-e, hogy cigány
származásúak a szüleid és
ezért te is ehhez a közös-
séghez tartozol? Beszéled a
cigány nyelvet?

– Tudom. Azt is tudom,
hogy kolompárok vagyunk,
nem csak a nevünk az. Ott-
hon cigány nyelven be-
szélünk.

– Tudod-e, hogy mit jelent
a kolompár szó?

– Nem.
Dehogynem, szól bele a

beszélgetésbe a néhány hall-
gató egyike. Kolompér, va-
gyis krumpli.

– Nem így van – veszem át
a szót. A kolompár szó vas-
munkást jelent. Amolyan
kovácsok voltak. A család a
foglalkozása után kapta a
nevét. Ezt jó, ha tudod Csil-
la, mert ez azt bizonyítja,
hogy õseid dolgos, szorgal-
mas emberek voltak. A te
szorgalmas tanulásod azt is
mutatja, hogy örökölted
õseid szorgalmát. Hányan
vagytok testvérek?

– Négyen. Mindegyikünk
lány. A nõvérem 11, a hú-
gaim 3 és 1 évesek. Szeretjük
egymást és vigyázunk a má-
sikra.

– Mióta jársz ebbe az isko-
lába, és hogyan határoztad
el, hogy itt akarsz tanulni?

– Ez a harmadik évem itt.
Én azt sem tudtam, hogy van
ilyen iskola. A mama meg-
fogta a kezemet és elhozott.

– Hogyan fogadtak?
– Elõször az igazgató

lelkész bácsival találkoztunk.
A mama félt, hogy nem
vesznek fel, mert cigány
vagyok. Csodálkozott, hogy
ez szóba sem került. Nagyon
figyeltem, hogy mirõl beszél-
getnek. Eleinte csak olya-
nokat mondtak, hogy szép
idõnk van, jó lenne egy kis
esõ… Amit ezután mondott
az igazgató bácsi azt jól meg-
jegyeztem, mert nem csak a
mamának, hanem nekem is
mondta. Azóta már többször
hallottam ezt az idézetet,
ezért jól megjegyeztem.
János evangéliumával foga-
dom a kislányt, ami így szól:
„Az én atyám mindezidáig
munkálkodik, én is munkál-
kodom.” A gyerekek munká-
ja a tanulás. Elvárjuk, hogy
szorgalmasan munkálkod-
janak, tanuljanak. Érdekes
mondás. Ezért igyekszem én
is a tanulásban.

Csodálkozom, hogy ez az
alig 9 éves kislány mennyire
megfigyeli az emberek be-
szédét és megjegyzi azokat,
ami neki is tetszik. A címe-
ket, rangokat is megjegyzi és
így emlegeti az események
elmondásakor.

– Az iskolakezdéskor ho-
gyan fogadtak a tanító né-
nik?

– Szeretettel. Én is szere-
tem õket. Legjobban az osz-
tályfõnökömet szeretem, Ta-
kóné Gombár Erikát.

– Hogyan fogadtak az
osztálytársak, akiknek több-
sége nem cigány?

– A gyerekek is szeretettel
fogadtak. Sok barátom van,

cigány és nem cigány.
Mondjak egyet? – s már
mondja is lelkesen, nehogy
kihagyjon valakit: – Bankó
Böbi, Farkas Szabina, a
Vajó….

– Mikor tanulsz?
– Napközis vagyok. Itt

sietek mindent megtanulni,
de ha valami elmarad, akkor
otthon bepótolom.

– Melyek a kedvenc tan-
tárgyad?

– Az angol és a természet-
ismeret?

– Hogyan tanulod az
angolt?

– Megtanulom a szavakat
és kaptam könyvet, abból ol-
vasok… Otthon is.

– Mit szólnak ahhoz, hogy
jól tanulsz?

– Örülnek és biztatnak,
hogy csak tanuljak, akkor
jobb életem lesz.

– Mi leszel, ha nagy le-
szel?

– Ezen még csak gondol-
kodom. Tanítani szeretnék,
vagy állatorvos lennék még
szívesen. Szeretnék énekelni
is.

Sok sikert kívánok kicsi
lány a további tanulásodhoz,
életedhez. Bástyázd körül
magadat szeretõ barátokkal,
akkor könnyebb lesz a
munkád, az életed. Soha el
ne bízd magad! Légy to-
vábbra is szerény és tartsd
magad a nagymama taná-
csaihoz!

Szeress mindenkit, tanulj
jól és viselkedj szépen. Ezt
kívánom én is minden
gyereknek és fiatalnak.

Wuscher Anna

Büszkék vagyunk rád
Kolompár Csilla…

Ezeket a szavakat mondta Deme Zoltán, a szarvasi angol–magyar két tannyelvû evangélikus
általános iskola évzáróján, amikor kiszólította a 9 éves Kolompár Csillát, hogy átadja a dicséret
mellé járó pénzjutalmat.
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HAGYOMÁNY

Dr. Bódi Zsuzsanna

Magyarországi
cigány mesterségek

A hazai cigányság története, nyelve és kulturális hagyományai alapján jól elkülöníthetõ csopor-
tokból áll. Az eltérõ kulturális háttérrel rendelkezõ csoportok az évszázadok során folyamatosan al-
kalmazkodtak – az adott gazdasági és társadalmi keretek függvényében – az új lehetõségekhez.

Az Európában megjelenõ cigányok a szórványadatokat tartalmazó korai források alapján ko-
vácsok, kézmûvesek, lókereskedõk, mágusok, jövendõmondók, akrobaták, kígyóbûvölõk, hasbe-
szélõk, bûvészek, medvetáncoltatók voltak, de található utalás zenészekre, táncosokra is. 

A török uralom alá került Balkánról a 15. század elején érkeztek hazánk területére nagyobb
cigány csoportok. 

Ebben az idõben Magyarországon a szabad királyi városok és a mezõvárosok már jelentõs iparos
réteggel rendelkeztek. A falvakban élõ jobbágyok maguk végezték a kisebb javításokat, maguk
állították elõ egyszerûbb szerszámaikat és a mezõgazdasági munkához szükséges eszközöket.
Azokat az eszközöket, amelyeket nem tudtak elõállítani, a városokban szerezték be. A falvakban
leginkább a kisebb javításokat végzõ kézmûvesek, kovácsok munkájára volt szükség. Az országba
érkezõ cigány kézmûvesek ezt az igényt elégítették ki.   

A magyarországi cigányság évszázadokon át a foglalkozásai révén különült el a többségi tár-
sadalomtól. E foglalkozások társadalmon belüli helyének, szerepének változása meghatározta az
egyes csoportokba tartozók életkörülményeit. 

Fémmûvesek

15. századból
fennmaradt   né-
hány dokumen-
tum említést
tesz cigány ko-

vácsokról akik fegyvermes-
terek, tüzérek voltak, pus-
kagolyókat és egyéb hadi
szerszámokat készítettek.

A hódoltsági területen élõ
cigányokról a 16. századtól a
török források révén vi-
szonylag sok adattal rendel-
kezünk. A mohamedán had-
sereg és közigazgatás szol-
gálatában igen sok fémmû-
ves cigány állt (kovácsok,
tûzmesterek, golyóöntõk,
szegkovácsok, kardková-
csok, puskakészítõk, fegy-
vercsiszárok). A kincstári
szolgálatot teljesítõk adó-
mentességet élveztek. A
fémmûves mesterség jelen-
tõségét mutatja, hogy 1560-
ban Budán az adózó ci-
gányok egyharmada kovács
volt.

Míg a hódoltsági területen
a cigányok nagy részét fog-
lalkoztatta a hadsereg és a
közigazgatás, valamint a tár-
sadalmi felemelkedés is
adott volt számukra, az or-
szág többi területén a fém-
mûves cigányok helyzete
igen változatos képet mutat.

Voltak, akik uradalmi
szolgálatba álltak, mint ko-
vácsok, fegyverkovácsok.
Az uradalmak biztosították
számukra a vasat, megszab-
ták mit és milyen mennyi-
ségben készítsenek és meg-
határozott áron vették át tõ-
lük az elkészült termékeket.
A várakban is teljesítettek
szolgálatot kovácsként, ja-
vítási munkák végzõiként. 

A falvak jelentõs részében
cigány volt a helység ková-
csa.

A szabad királyi városok-
ban, mivel veszélyeztették a
céhekbe tömörült kovácsok
érdekeit, városi rendeletek
korlátozták tevékenységü-
ket. Debrecen 1670-ben pél-

dául a következõképpen
szabta meg a cigány ková-

csok mûködési körét: „A
czigányok mûve: békó, ros-

Tomasi. Justus van der Nypoort rézkarca, 1686.

A
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tély, kolomp, doromb, fúró,
fogó, nyárs, iszkába, lécz-
szeg, kapa, ásó, zsindely-
szeg, zabola. A munkát meg-
újíthatja, fódozhatja. Szántó
vasat is czéh mester hírével
megcsinálhatja.” (idézi ME-
ZEY–POMOGYI–TA-
UBER 1986. 106.)

A vándorló cigány ková-
csok részére a földesurak
vagy a közigazgatás tisztség-
viselõi privilégiumleveleket
adtak ki, mivel a falvakban –
más mesteremberek hiányá-
ban – szükség volt munká-
jukra. Asszonyaik jóslással
egészítették ki a család jö-
vedelmét. 

Erdélyben élt a hódoltság
idején a legtöbb cigány. A
városok mellett letelepülõk
ellátták a közmunkákat és
volt köztük kovács is. Az er-
délyi kincstár fennhatósága
alá tartozott két jelentõs cso-
port; az aranymosó cigányok
és a sátoros taxás cigányok,
akiknek nagy része rézmû-
ves, üstmûves, rostás, laka-
tos és késes volt.

Atörök uralom magyar-
országi felszámolása után –
az elnéptelenedett területek
18. század eleji betelepíté-
sével egyidejûleg – cigá-
nyok is érkeztek nagyobb
csoportokban hazánkba,
megnõtt a vándor cigányok
létszáma, nagyobb részük
valószínûleg erdélyi sátoros
kézmûves volt.

Ebben az idõszakban a
Habsburg uralkodók nyugati
mintára a cigányok törvé-
nyen kívül helyezésével, az
õket segítõk büntetésével
próbálták az országba érke-
zõket visszaszorítani. 1712-
tõl azonban a cigányokkal
szembeni erõszakos fellé-
pést felváltotta a letelepíté-
süket szorgalmazó központi
politika. 

A szemléletváltozás oka
elsõsorban az örökös tarto-
mányok közbiztonságának
védelme volt, hiszen a kelet-
rõl jövõ vándor cigányok
magyarországi letelepítése
egyben nyugatra történõ to-
vábbvándorlásuk megaka-
dályozását is jelentette. A le-

telepített, munkához juttatott
cigányok növelték az adó-
fizetõk számát, a Habsburg-
abszolutizmus felvilágosult
uralkodóinak a cigányság
ügyében hozott rendeletei
alapvetõen ezt – a cigány-
ságnak a jobbágyságba való
beolvasztását célozták.

A 18. századi cigány
összeírások alapján képet al-
kothatunk a cigány fémmû-
vesség korabeli jelentõségé-
rõl. Erdélyben a kézmûves
sátoros taxás cigányok és
aranymosó cigányok kine-

vezett fõvajda irányítása
alatt álltak. A fõvajdák a cso-
portok élén álló – ugyancsak
kinevezett – vajdák segítsé-
gével gondoskodtak az adók
beszedésérõl ill. az arany
beszolgáltatásáról, a cso-
portok védelmérõl és a szö-
kések megakadályozásáról.
Az aranymosók adómen-
tességet élveztek, kiváltsá-
gos jogállásukat 1832-ig
megõrizték.

A magyarországi területe-
ken végrehajtott 18. századi
összeírások tanúsága szerint
a cigány férfiak csaknem há-
romnegyede kézmûves mes-
terséget folytatott, nagy ré-
szük valószínûleg fémmû-
ves volt.

Az országban a 19. század
közepére a tanult iparosok
száma megnövekedett, így a
városokban, a jelentõs jöve-
delmet biztosító uradalmak-
ban és falvakban a cigány
kovácsokat a tanult iparosok
váltják fel. Figyelembe kell

venni azonban azt is, hogy a
falvakban több évszázada
letelepedett cigány kovácsok
és szegkovácsok jelentõs ré-
sze erre az idõszakra már
asszimilálódott.

Avándor fémmûvesek fel-
tehetõen a keletrõl és délrõl
folyamatosan érkezõ beván-
dorló csoportok tagjaiból
kerültek ki. Ezek a csopor-
tok nyelvükben, szokásaik-
ban a román és délszláv te-

rületeken kialakult hagyo-
mányaikat õrizték, amelyek
jelentõsen eltértek a hazánk-
ban több évszázada megtele-
pült cigányság nyelvétõl és
szokásaitól. 

A 19. századi vándor fém-
mûvesek cigányok munkái-
ról ORBÁN Balázs így írt:

„...a sátorosok /üstkészí-
tõk, kovácsok, kés-csinálók,
fejsze, fúró s más eszköz
gyártók, csengettyûkészítõk,
lakatosok/ mûhelye egészen
primitív, s bárhol felüthetõ,
egy kis kézi fúvó s néhány
kalapácsra szorítkozván, de
azért bámulatos ügyességgel
mûködnek.” (idézi BÓDI
1994. 108.)

Az erdélyi aranymosó
fiskális cigányokról KÕ-
VÁRY László leírása nyo-
mán kaphatunk képet: 

„Folyóink, patakaink
nagy része, kisebb nagyobb
mértékben aranyat horda-
nak, melyek rendesen fö-
vényszem nagyságúak...
Ezen aranypor felszedésére
eleitõl fogva gondja volt
hazánknak, sõt úgy látszik
minél közelebb megyünk a
bányászat gyermekkorához,
a bányászat ezen ágát annál
virágzóbbnak találjuk. Régi
könyveinkben az összes czi-
gány-nép, mint aranymosás-
ból élõ jellemeztetik. S tiszta
adatait látjuk, miképp az
uratlan aranymosó czigány-
ság 1747-tõl 1832-ig jogsze-
rûen külön vajdaság alatt
állott. (idézi ZSUPOS
1990.129.)

A jobbágyfelszabadítást
követõen Magyarországra
érkezõ cigány csoportok le-
telepedését a nagybirtokok
már csak idõszaki mezõgaz-
dasági munka fejében biz-
tosították. A fémmûves mes-
terségek visszaszorulóban
voltak, így az ezzel a késõi
bevándorló hullámmal érke-
zõk szolgáltatásainak alkal-
mazkodniuk kellett a helyi
igényekhez, csak ott kaphat-
tak letelepedési engedélyt,
ahol szükség volt napszámo-
sokra.

A 19. században is több
cigány összeírás készült,

Cigány család a Mátrában.
Théodore Valério rézkarca, 1854 k.
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amelyekbõl képet kaphatunk
a cigányság akkori helyze-
térõl. A kor legrészletesebb,
az egész ország területére ki-
terjedõ cigányösszeírása
(1893. január 31.) szerint a
cigányok 91,48%-a falun élt,
az állandóan letelepedettek
aránya pedig 88,55% volt.
(HERRMANN A. 1895.)

Az 1893. évi felmérés
részletesen foglalkozik a
cigányok foglalkozási struk-
túrában elfoglalt helyével. A
felnõtt cigány lakosság
65,58%-a végzett ebben az
idõben ipari munkát, ebbõl
15,3% a fémmunkával fog-
lalkozók aránya. A fémmû-
vesek közül a legtöbben ko-
vácsok. Az országban élõ
fémmûvesek  22,5 %-a eb-
ben a korban cigány volt.
Megfigyelhetõ, hogy minél
fejletlenebb gazdaságú, mi-
nél szegényebb valamely vi-
dék, annál nagyobb a cigány
fémmûvesek aránya. 

A kovácsok mellett a ci-
gány fémmûvesek másik két
népesebb csoportja az üst-
készítõk és a szegkovácsok.
Üstkészítõt legtöbbet a má-
léfõzõ üstöt használó terüle-
teken találtak a Tisza-Maros
közén. Csak kétharmad ré-
szük telepedett le véglege-
sen, a többiek részben vagy
teljesen vándorló életmódot
folytattak. 

Szegkovácsok nagyobb
csoportokban az ország

északi megyéiben éltek, rá-
juk a letelepedett életmód a
jellemzõ.

A cigány fémmûvesek
többi csoportja: a csengõ-
készítõk, kolompárok, bádo-
gosok, rézmûvesek, késesek,
köszörûsök, ha rendelkeztek
is lakhellyel, munkavégzé-
sük mozgó életformát köve-
telt. (HERRMANN A.
1895.)

Az 1893-as felmérés ada-
tai azt bizonyítják, hogy a ci-
gányok hagyományos fém-
mûves mestersége ebben az
idõben már visszaszoruló-
ban volt, hiszen a 18. szá-
zadban még a férfiak több
mint fele végezte ezt a mun-
kát.

A cigány fémmûvesek
munkája iránti igény csök-
kenését mutatja, hogy a 19.
században iparuk gyakorlása
már többnyire más foglalko-
zással párosul. A kovácsok
mesterségük mellett leg-
gyakrabban lókupecek, mu-
zsikusok, téglavetõk és sár-
mûvesek, a szegkovácsok
leginkább muzsikusok.
(BODGÁL 1965. 525.)

A gépi nagyipar kialaku-
lásával a cigány kovácsok
termékeit egyre inkább az
olcsó tömegcikkek helyette-
sítik, de a második világhá-
ború idejéig a kézmûves ter-
mékekre is volt igény. A ci-
gány fémmûvesek javító,
szolgáltató tevékenységére
még századunk 60-as évei-
ben is szükség volt a falvak-
ban. 

Afoglalkozásváltás terén a
legjelentõsebb változás a zö-
mében kovács mesterséget
folytató, az országban legré-
gebben élõ, ún. magyar ci-
gányoknál következett be az
elmúlt évszázadok során.

A falvakban, közösségük-
tõl elszigetelten élõ, ková-
csolással foglalkozó csalá-
dok nagyobb része feltehe-
tõen asszimilálódott. A török
hódoltság kora után – mezõ-
városokba költözésükkel
egyidejûleg – megnõtt kö-
rükben a zenészek aránya. A
19. század végén – a 20.
század elején a falvakban is

elterjedt a cigányzene, szinte
minden faluban volt egy
vagy több cigányzenekar.

A mesterségüknél leg-
tovább megmaradó, máig is
a cigány nyelv kárpáti dia-
lektusát beszélõ szegková-
csok munkája iránti kereslet
elõször a fahajók kiszorulá-
sával csökkent, de a vasút-
építéseknél, bányákban még
a 20. században is nagy
mennyiségre volt szükség
termékeikbõl. A szegková-
csok hagyományos süllyesz-
tett mûhelyben dolgoztak az
ötvenes évekig, ezt váltotta
fel a szabadon álló mûhely,
majd a külön épületben be-
rendezett munkahely. A
szegkovácsok munkaeszkö-
zei az egyszerûbb kovács-
mûhelyekével azonosak.

A család valamennyi tagja
kivette a részét a munkából
és a mesterség apáról fiúra
szállt. Régebben iszkábások-
nak is nevezték õket, mert
sok iszkába szöget kovácsol-
tak hajók, dereglyék, csóna-
kok készítéséhez.

A két világháború között
nagyüzemek és vaskereske-
dõk megrendeléseinek tettek
eleget. Mivel a szegková-
csok egy-egy munkadarab-
ból mindig is nagyobb
mennyiséget készítettek,
nem volt idegen tõlük a tö-
megtermelés. Legjellem-
zõbb termékeik: stukatúr-
szeg, rabitz-szeg, kampós-
szeg, sínszög, tokszög, ács-

és állványkapocs, cigány-
szög, fedélpépszög, fillér-
szög, szárnyasszeg, sarok-
szeg, jancsiszög, iszkába-
szög; újabban csatornabi-
lincs, gázcsõtartó, hófogó
stb.

A II. világháború után sor-
ra alakultak meg a szövet-
kezeteik. A szövetkezetek
nemcsak folyamatos munka-
alkalmat biztosítottak tagjaik
részére, hanem segítségük-
kel megvalósult a telepek
felszámolása is. Az 1970-es
évekre a szegkovács termé-
kek iránti kereslet csökke-
nése miatt már csak két szö-
vetkezet tudott – szerkezet-
váltás árán – fennmaradni.
Napjainkra a szövetkezetek
megszûntek, tagjaik egy
része vállalkozóként készíti
továbbra is a hagyományos
szegkovács termékeket, de
egyre többen áttérnek az
egyéb kovácsoltvas ter-
mékek (dísztárgyak, kerítés,
erkélyrács stb.) készítésére. 

Az ugyancsak a kárpáti
cigány dialektust beszélõ, de

németül is tudó un. vend
cigányok a szájhagyomány
szerint Szlovénia felõl ér-
keztek Magyarországra.  Jel-
legzetes foglalkozásuk a
köszörülés, drótozás, fódo-
zás volt. A vándorköszörû-
sök két keréken tolt talicska-
szerû alkotmánya lábbal haj-
tott lendítõkerékkel volt fel-
szerelve, ennek segítségével
mûködtették a köszörûkö-

Erdõs Kamill:
Edényfoltozás,

Kiskunhalas, 1962.

Oláh Béla
szegkovácsmester.
Piliscsaba, 1980 k.

Kolompár cigányok.
Újházy Ferenc vázlata

nyomán Jankó János rajza.
Vasárnapi Újság, 1862.

Fametszet
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veket. Ezt az alkotmányt ma
már kerékpárra szerelt kö-
szörû váltotta fel. A köszö-
rûsök, csakúgy, mint a dró-
tosok, foltozók, faluról-falu-
ra járva, vásárokon, piaco-
kon végezték munkájukat.
Kést, bárdot, ollót éleztek,
edényeket, esernyõket javí-
tottak. Asszonyaik keresked-
tek, jósoltak és részt vállal-
tak az esernyõjavításból is.
(RÉZMÛVES M. 2000.;
MATOLAY M. 2001. 32-
34.) 

A cigány fémmûvesek
többi csoportja feltehetõen a
18-19. századi bevándorlók,
az ún. oláh cigányok közül
került ki. Körükben a leg-
több a vándoriparos és ke-
reskedõ, zárt közösségeik
õrzik nyelvüket és hagyo-
mányaikat. Az egyre szigo-
rodó kényszerítõ intézkedé-
sek hatására az elsõ világ-
háború idején zömük már
állandó lakhellyel rendelke-
zett, itt teleltek ki. Nyáron a
csoportok továbbra is együtt
vándoroltak, munkát keres-
ve. A két világháború között
– amikor megtiltják a ván-
doriparosok jármûvel való
közlekedését – kialakul a
férfiak maihoz hasonló, ki-
sebb körben való mozgása.
Természetesen a jogszabá-
lyoknak nem mindenütt sze-
reztek érvényt azonos szi-
gorral, így az ország külön-
bözõ területein a fenti fo-
lyamatok lejátszódásának
ideje igen változó volt.

A cigány kovácsok legke-
resettebb munkája az ún. ci-
gányfúró, ami – különleges
megmunkálása miatt – a
legkeményebb anyagokhoz
is használható volt. Több
adat bizonyítja, hogy jelen-
tõs szerepük volt a vasút-
építési munkálatoknál, talán
ez is hozzájárult mestersé-
gük 20. századi fennmara-
dásához.

A cigány fémmûvesek egy
része az I. világháború után
– a határok lezárása miatt
kívül rekedt szlovák vándor-
iparosok helyébe lépve –
drótozó, foltozó munkákat
vállalva járta a falvakat.

A rézmûves cigányok üs-
töket készítettek és javítot-
tak, kolompokat, csengõket,
juhász-kampókat, fokosokat,
gyûrûket, pipaszurkálót, és
más kisebb réztárgyakat csi-
náltak. 

Ma már az oláh cigányok
hagyományos fémmûves
mesterségei kihalóban van-
nak. A fémmûves közössé-
gek tömeges foglalkozásvál-
tása a két világháború közti
idõre tehetõ. A helyhez kö-
töttség miatt egyre többen
vállaltak más jellegû mun-
kát, fuvaros, fém-, toll-
vagy rongygyûjtõ, lóval
vagy egyéb áruval keres-
kedõ, csordás, mezõõr, vá-
lyogvetõ, kosárfonó stb. lett
belõlük, mindenütt a helyi
lehetõségekhez alkalmaz-
kodva.

Az oláh cigányok az öt-
venes évek fokozott rendõri
ellenõrzései miatt munkába
álltak ugyan, de elõnyben ré-
szesítették a kötetlen idõbe-
osztású, önállóan szervezhe-
tõ munkákat. Sokan közülük
megmaradtak eredeti foglal-
kozásuknál, a vándoriparos
vagy vándor kereskedõ tevé-
kenységnél. A háború után a
régiség-kereskedelembe is
sikerült bekapcsolódniuk.

A családi munkamegosz-
tás élõ gyakorlata és a szé-

lesedõ lehetõségek, valamint
az átlagon felüli jövedelem
miatt az utóbbi évtizedben
az oláh cigány közösségek
fiataljai is egyre többen
vesznek részt a család ha-
gyományos munkájában.
Az egész cigányságon be-
lül ebben a csoportban a
legnagyobb a vállalkozók
aránya.
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HAGYOMÁNY GYÛJTÉS

A Sáfár Sándorral közös gyûjtéseket is felhasználva összeállította Wuscher Anna.

Egy esztendõ a világ
végén 3. rész

Leírom az elõadások és
filmvetítések tervét, melyet
ma is eredményesen hasz-
nosíthatnak a cigány önkor-
mányzatok.

A tervet kisebb, nagyobb
változtatásokkal más cigány
közösségeknél mi is alkal-
maztuk. A változtatásokat,
vagy a helyi körülmények,
vagy a mûvelõdési osztályok
vezetõi kívánták.

Elõadások  terve

1. A cigány nép története.
A magyarországi ci-
gányság. Milyen cigá-
nyokkal találkoztunk és
õk hogyan élnek? 
Film. Cigányfantázia.

2. A Föld gömb alakú. A
földrészek ismertetése.
Mit tudunk az egyes
földrészekrõl? Ismertebb
országok, népek. Sok-
féle nyelven beszélnek a
világon. 
Film nem volt.
Szemléltetés: földgömb,
képeskönyvek.

3. lllik, nem illik. A visel-
kedésrõl.
Film. Ördögszekér.

4. Az idõ felosztása: Év,
hónap, nap, óra.
Gyakorlás: hány óra
van?

5. Hol, hogyan, miért dol-
goznak az emberek.
Balesetveszély az üze-
mekben. 
Figyelmeztetõ táblák.
Film. Balesetelhárítát a

téglagyárban.
6. Legszükségesebb búto-

rok a lakásban.
Film. Kovács János la-
kása.

7. Tanácsok, hivatalok, bí-
róságok munkája. Ho-
gyan viselkedjünk hiva-
talos helyen?
Film. A bûn.

8. A különbözõ népek ha-
gyományai. Cigány ha-
gyományok.
Film. Havasi lakodalom.

9. A gyermek nevelése:
testi és szellemi.
Film. Borzasztó gyerek.

10. A csillagos ég titka. Csil-
lagok, bolygók.
Film. Feltárul az ég.

11. Cigány népmese est.
Más vidéken élõ cigá-
nyoktól gyûjtött mesék
mondása.

12. A vitaminokról. A rák-
betegségrõl.
Film. Gyógyító sugá-
rok.

13. Társadalomban élünk.
Társadalmi rendszerek. 
Film. Ismeretlen sziget-
világ.

14. A dolgozó ember jogai
és kötelességei. 
Szokásjog a közösségek-
ben.
Film. Boszorkánykony-
ha.

15. Az alkoholizmus.
Film. Amíg nem késõ,
egy kortyot sem.

16. Mi a szép? Hogyan ér-
tékeljünk egy mozielõ-
adást?

Film. Az ajtó.
17. Szülõk és gyerekek egy-

máshoz való viszonya.
Az idõsek tisztelete, tá-
mogatása. 
Film. Bohóciskola.

18. Cigány népdalok. Le-
mezhallgatás. Helyi éne-
kek.

19. A pénz beosztása.
Vásárlás, gyakorlás já-
tékpénzzel.

20. Milyen hasznot ad az er-
dõ. Ehetõ és mérges
gombák.
Film. Gombapörkölt.

21. Gyógyító növények. 
Mikor milyen növényt
gyûjtsünk? 
Miért hasznos egy-egy
gyógynövény.
Szárításuk.
Szemléltetés.
Különbözõ gyógynövé-
nyek. 
– Rápolti, Romvári
Gyógynövények köny-
ve.

22. Mikor menjünk orvos-
hoz? 
Mikor hívjunk orvost?
Hogyan kell a receptet
kiváltani? Gyógyszert
szedni csak az orvos
utasítása szerint szabad.

Iskolai  
tapasztalataimról  

röviden

Az elõírásnak megfelelõen
heti tervet készítettem. Nem
elõírásként, hanem magam-

nak egyet a harmadik-negye-
dik osztályos magyar gye-
rekeknek, akik elsajátították
az elõzõ évi tananyagot és
egyet a cigánygyerekeknek,
akikkel mindent elölrõl kel-
lett kezdeni, bár harmadikba
jártak, vagyis harmadik éve
járnak iskolába. Természe-
tesen az õ részükre negyed-
évenként elõre áttekintettem
az anyagot, hogy átgondol-
jam a nehézségeket. Anya-
gok felcserélését és a náluk
szükséges módszerváltozta-
tásokat.

Csak két érdekességet em-
lítek. Egyet a gyerekeknél al-
kalmazott módszerek közül,
egyet a felnõtt oktatásban
kialakultból.

Régebbi tanításomból tud-
tam, hogy a gyengébben ta-
nuló gyerekeket nem a betûk
ismeretére nehéz megtaní-
tani, hanem a hangok össze-
vonására. Ezért a hangösz-
szevonási gyakorlatokat a
betûismertetés elé hoztam.
Eleinte két hangot vontunk
össze, elõbb magánhangzót,
késõbb magánhangzó állt
elõl és azt követte a magán-
hangzó. Így o-l = ol, á-l = ál,
majd k-õ = kõ, t-ó = tó. Vé-
gül az összevont két hanghoz
adtunk egy harmadikat. Így
al-k = alk, vá-r = vár.

Tehát ebben az idõszakban
még egyetlen betût sem is-
mertek, csak hangok létez-
tek. Gyorsan megértették a
hangok összevonásának

Az 1967/68-as tanév és cigány hagyomány gyûjtés
Németfaluban
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technikáját. Nem volt el-
vesztegetett a ráfordított idõ. 

Félévkor már minden ci-
gánygyerek folyamatosan ol-
vasott. A második félév elég
volt a harmadik osztályos
követelmények elsajátításá-
ra. Ebben lendítette õket a si-
kerélmény, a versenyeztetés,
a meseolvasás, de nem utol-
só sorban annak látványa,
hogy a szülõk is tanulnak.

Egy tapasztalat
a felnõtt

számtanoktatásban

Egyik nap Józseffel számol-
tunk: 6+5. Hozzászámlá-
lással azonnal megmondta az
eredményt. Én azonban a
tízes átlépésre akartam rá-
vezetni. Kiraktam a számo-
kat, gesztenyével, pálcikával.
József nem lépett túl az
egyenkénti megszámolásnál.
Többször próbálkoztam, hiá-
ba. Szünetet adtam és köny-
nyekkel küszködve haza-
mentem a szomszédos szo-
bába.

– Mi a baj? – fogadott Sán-
dor?

– Nem lehet õket megtaní-
tani számolni. Én mindig is a
számtant szerettem tanítani.
Abban van logika. Nem lehet
félremagyarázni, de itt te-
hetetlen vagyok. 

Sándor nevetésben tört ki.
– Még hogy a cigány nem

tud számolni? Gyere!
Bejött velem a tanterembe

és megszólalt.
– Józsi! Eladtam egy disz-

nót 396 forintért, egy libát
225 forintért és egy tyúkot
138 forintért. Mennyi pénzt
kaptam?

– Nem lesz az túl olcsó?
– Most ne azon gondol-

kozzon, hogy olcsón, vagy
drágán adtam, hanem azt
mondja meg, mennyi pén-
zem van.

Józsi kis gondolkodás után
rávágta az eredményt. 

Sándor megdicsérte, én
hüledeztem.

Eddig a történet eleje. Sok
helyen elmeséltem tovább-
képzésen és minisztériumi
barátoknak. Hamarosan jól

megkeverték az új szám-
tankönyvekben a feladato-
kat. Párhuzamosan kellett
tanítani a tízes átlépést és a
pénzváltást, a pénzzel való
fizetést. Pl. hány 2, 5, 10, 20,
50 forinttal fizetünk ki 491,-
forintot, stb. 

A tízes átlépés és a pénzzel
való fizetés összekeverésé-
nek az lett az eredménye,
hogy a gyerekek nem értet-
ték meg a szöveget, mert a
számokkal voltak elfoglal-
va.

A Józseffel való számolás
után jött az én okításom.
Sándor figyelmeztetett, hogy
mindig 1, 10, és 100 forinto-
sokkal számoljak. Ha össze-
gyûlt 10 db egy forintos, cse-
réljem ki egy tízesre. A to-
vábbiakban nem okozott
gondot a tízes átlépés meg-
tanítása. A pénzváltást pedig
áthelyeztem arra az idõre,
amikor biztos alapismere-
tekkel rendelkeztek. Ettõl
kezdve csak pénzzel szem-
léltettem. A tízes átlépés és a
szorzótábla megértetése és
megtanítása nélkül nem lehet
számtant tanítani. A négy
alapmûvelet elsajátításához
is tízes átlépés és a szorzó-
tábla szükséges.

Itt szeretnék egy húsz
éve divatos kifejezésrõl

írni

„ A cigány gyerekek  inger -
szegény  környezetben  él-
nek.” Miért? Kérdeztem,
amikor elõször hallottam. A
cigánygyerekeket üveg búra
alatt, légmentesen nevelik?

A városi gyerekek (ma-
gyarok) olyan ingereknek
vannak kitéve, amilyen kö-
rülmények között szüleik
élnek, dolgoznak. A gépko-
csivezetõ gyereke korán
megismeri a közlekedési sza-
bályokat, a gépkocsi alkat-
részeit és a kocsi vezetését.

A kõmûves érzékeli a ház-
építés rejtelmeit. Sorolhat-
nám.  A cigány gyerek nem
ismer semmit? Dehogynem!
Sok felnõtt meglepõdne,
hogy a cigánygyerek már
egész korán ismeri a termé-

szetet, erdõ mezõ növényeit,
állatait. Néhány háziállatot és
azok etetését, gondozását.
Gépkocsi helyett õ a szekeret
ismeri. Természetesen alko-
tórészeivel együtt. Mire fel-
nõ, meg is tudja javítani. El
tudja vezetni, hajtani a lovat.
Tehát nem ingerszegény a
környezet, hanem meg kell
tanítani õket a magyar kör-
nyezetben szükséges inge-
rekre.

Az iskola kezdés után kb.
egy hétre, egy este megjelent
a lakásunkon Keresztes Imre
és Ábrahám Kálmán. El-
mondták, hogy kéréssel jön-
nek. A faluban mindenkinek
6 elemije van. Nekik is. A
vállalatnál magasabb fizetést
adnak, ha elvégzik a nyolc
általánost és errõl bizonyít-
ványt hoznak. Indítsunk he-
tedik osztályt, kérték. A hat
vidéken dolgozó ember és a
postás kézbesítõ iratkozna be
a dolgozók iskolája 7. osztá-
lyába. Nincs könyv, mond-
tuk.

– Tanítsuk õket a gyere-
kekébõl!

– Azt nem lehet. Segít
majd Bandi. Holnap megyek
Zalaegerszegre. Minden si-
mán ment. Jöttek a könyvek.
Két nap múlva kezdõdhetett
a felnõtt oktatás a magyarok
részére.

Mikorra mindent elren-
deztünk az iskolában, végre
akadt egy szabad vasárnap
délutánom, hogy kijussak a
cigánytelepre. Ettõl kezdve
vasárnap délutánonként ide-
látogattam.

Mit tapasztaltam a cigány-
telepen?

Meghozta  a  kedvemet  a
gyûjtõmunkához.

Elõtte ilyen telepet még
nem láttam. A környék ren-
dezett, nem éktelenkedett
hulladék a közelükbe. Ha azt
írom, hogy ordított a sze-
génység, nem túlzok.

A domboldalba barlan-
gokat ástak. A legidõsebb-
nek, Jánosnak külön. Fiai
családjainak szintén, külön-
külön. Bútor semmi, csak õsi
módon szalma. Sok szalma,
mert télen nem tudtak fûteni.

János barlangjában egyetlen
dísz a mennyezet alatt egy kis
kivésett szögletes lyuk volt. Itt
tartotta a viloja (viola) szín
bársonyba kötött Bibliát, amit
elmondása szerint a csonka-
hegyháti plébánostól kapott.
Mellette fa keretben egy kis
szûz Mária kép.

Vizet a faluból hordtak.
Mindig meghálálták a szí-
vességet egy kis udvartaka-
rítással. A messzirõl cipelt
víz ellenére ruháik – felnõt-
teknek és gyerekeknek is –
mindig tiszták voltak. Népvi-
seletben jártak. A férfiak
csizmanadrágban és fehér
ingben. Télen csizmában,
nyáron mezítláb. A nõk
rózsás szoknya, rózsás blúz,
kötény és rózsás fejkendõ.
Télen, nyáron. A lányok
hasonló ruhában, de csak
télen viseltek fejkendõt.
Kabátot rendszerint kaptak
valamelyik házban, vagy a
környék valamelyik falu-
jában, cipõt hasonlóan.

Minden este fõztek. Vagy
két ágasfán lógó bográcsban,
vagy egy rakott sparhelten.
Téglából rakták. Platnit Za-
laegerszegrõl hoztak a MÉH
teleprõl.

Kolompárnak vallják ma-
gukat. János szülei, nagy-
szülei még dolgoztak vas-
munkában, látta munkájukat.
Õ már csak annyi ismerettel
rendelkezik, hogy megjavítja
a szekeret, ha elromlik.

Nem tudják mikor teleped-
tek ide Németfaluba. Egyál-
talán nem tartják számon az
idõt. A Nap állásáról tudják
hány óra van. János a legidõ-
sebb. Volt felesége, de régen
meghalt. Sírját nem tartják
számon. A cigány nép tragé-
diája írott történelmük hi-
ánya mellett, hogy közvetlen
õseiket is csak meséikben
emlegetik, bizonytalan idõ-
ben és környezetben. Eseten-
ként felnagyítva cselekede-
teiket.

Az egész cigány csoport
egy család. Cséplõ a nevük.
János leszármazottai. Nem
használják a Cséplõ nevet,
csak a hivatalok emlegetik
így õket.          – folytatjuk –
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Az Indiával foglalkozó jó, rossz,
objektív és elõítéletes írások egy egész
könyvtárat is megtölthetnének. Nem
csoda hiszen a világ egyik területileg
legnagyobb (3.287.263 km2) és
népességét tekintve is az elsõk (1 mil-
liárdot is meghaladó) között levõ or-
szágáról, szubkontinensrõl van szó.
Ami azonban még a méreteinél is
fontosabb az a kultúrája, az emberek, a
vallások, nyelvek roppant gazdagsága
és sokszínûsége. Hinduk, muszlimok,
keresztények és más vallásúak élnek
egymás mellett úgy, hogy hindiül,
bengáliul, szanszkritül, angolul, urdu,
kasmíri és számos más nyelvet használ-
nak a nyelvi közlekedés során. 

India ötezer éves története, különösen
annak egyes történelmi szakaszai szá-
mos más kultúra és világ, így a szintén
sokszínû, de önmaga értékeitõl kissé
megrészegült Európa számára is tanul-
sággal szolgálhat. A korábbi években
többször jártam már Latin-Amerika,
Afrika és Ázsia különbözõ orszá-
gaiban, így volt némi tapasztalatom az
idei februári indiai tanulmányút elõtt a
tekintetben, hogy ezúttal sem meg-
nézni, hanem vendégségbe érkeztem e
kontinensnyi országba. Ezt a szelle-
miséget szüleim személyes példája

mellett talán Albert Schweitzertõl ta-
nultam el leginkább. Ezek olyan útra-
valók, amelyek nélkül bizonyosan nem
tudnék tájékozódni a világban. 

Miért utazik egy szociológus, egyete-
mi oktató Indiába? Természetesen
azért, amiért sokan mások, hogy olva-
sási élményeimet empírikus tapasztala-
tokkal is kiegészítsem. Illetve, mint
kisebbségszociológiával foglalkozó
azért, hogy személyes tapasztalatokat
szerezzek az indiai egyenlõtlenségi
rendszerrõl, hogy feltevéseimet a kü-
lönbözõ társadalmi csoportokhoz tar-
tozókról megfigyelésekkel egészítsem
ki. 

A pécsi egyetem Szociológiai Tan-
székén több év óta foglalkozunk ki-
sebbségszociológiával. A Gandhi Gim-
náziumban a magyarországi romák
Albert Schweitzere, Bogdán János
szellemi örökségét folytatva az a meg-
tiszteltetés ért, hogy szociológiát
taníthatok. Mindkét ok önmagában is
elegendõ lett volna arra, hogy felke-
ressem a hazai romák õshazáját, anya-
nemzetét(?!), hogy találkozzak a
bandzsarákkal, az indiai cigányokkal. A
legfõbb ok azonban a személyes mo-
tiváció volt és az a tény, hogy elõzetes
feltevésem alapján megpróbáljam ösz-

szevetni az Indiában és Magyaror-
szágon egyaránt a társadalom peri-
fériáján élõ társadalmi csoportok hely-
zetét. 

Magyarországon nem jelent elõnyös
társadalmi helyzetet romának lenni,
Indiában ebben a sajátosan megszer-
kesztett rendszerben szintén óriási
nehézségekkel találja magát szemben
az az ember, aki bandzsarának születik.
Annak ellenére, hogy az indiai Al-
kotmány szerint nem szabad különb-
séget tenni az emberek, csoportok,
foglalkozások között a kasztrendszer
gazdasági, társadalmi, vallási és poli-
tikai okok miatt mind a mai napig fenn-
áll.

Természetesen sokat változott a
varna  (a kasztnak nevezett rendszer
indiai jelölése) a hosszú évszázadok
során, de az örökletesség, az en-
dogámia és az, ahogyan a többi kaszt-
hoz való viszony szabályoztatik egy
kaszton belül, lényegi elemeit tekintve
még mindig erõsen kötõdik a tradí-
ciókhoz.

Magát a portugálok által a XV.
században elnevezett kasztrendszert
számos egyéb bonyolult elem is át-
szövi. A brahmanok, ksatriják, vaisják,
sudrák mellett több ezer alkaszt is

Bandzsarák közt Indiában
KÜLFÖLD
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létezik. Apapok, harcosok, kereskedõk,
szolgák mellett több kaszton kívüli cso-
port is él Indiában. Az Indiai elsõsorban
Rajastan, Punjab, Haryna és Uttar
Pradesh szövetségi államaiban élõ
bandzsarák kaszton kívüliek, ahogyan a
szellemi óriás, a Gandhi néven megis-
mert Mahatma is nevezte õket, harad-
zsinok, isten gyermekei, érinthetet-
lenek. Az érinthetetlenségük kijelöli
társadalmi helyüket és meghatározza

szerepüket is. A bandzsarák fõként fal-
vakban, pontosabban az adott falutól
kissé elkülönülten, önálló település-
részeken laknak. A közösség magán
viseli a törzsi-nemzetségi jellegû
közösségek számos meghatározó ele-
mét. A családot, a nagycsalád alkotja, a
családfõ a közösség legidõsebb férfi
tagja, aki az ún. Férfiak tanácsával kö-
zösen dönt szinte minden fontos
kérdésben. Ez a közösség annak elle-
nére, hogy nem tud integrálódni a mun-
kamegosztásba, a tagjai számára  bizo-
nyos gazdasági, érzelmi, belsõ szociális
biztonságot jelent. A bandzsarák az in-
diai társadalom, de fõként a hinduk ér-
tékeinek és normáinak megfelelõen
igen nagy tiszteletben tartják a nõket és
gyermekeket. Ez a felületes szemlélõ
számára látszólag nem így van, de ha
valaki kellõ objektivitással, empátiával,
ismerettel és elõítélet mentesen közelít
a bandzsarák világához, meggyõzõdhet
róla, hogy az anyagi szegénységük és a
nõk fizikai munkába vonása ellenére is
kitüntetett szerepük van a közösségben.
A bandzsara férfiak fõként olyan idõ-
szakos munkákat végeznek, amelyeket
az adott település (amelyhez tartoznak)
férfi lakossága nem végez (például árok
és csatornatisztítás, stb.). E mellett a ci-
gány közösségeknek háziállatai – tehe-
nek, kecskék –  is vannak. Létfenntartá-
sukban ezek fontos szerepet játszanak.

A bandzsara közösségek döntõ több-
sége hindu vallású, de éppen a hinduiz-
mus istenei különbözõ idõpontban és
különbözõ formában, új meg új nevek-

ben való újjászületése, esetenként a
bandzsarák számára a hagyományoktól
eltérõ értelmezést is adhat a hinduiz-
musnak. Az indiai cigányok hisznek az
önmagát szüntelenül megújító világ
örökkévalóságában, hisznek abban,
hogy sorsuk egyszer jobbra fordul. Nin-
csenek mindenkire kötelezõen kiterjedõ
tanaik, értékeik, normáik. Nem akarják
ezeket ráerõltetni másokra. Mivel nagy-
részük a hinduizmus követõje, ezért ez

kiterjed életük szinte
minden mozzana-
tára. Vallásuk, filo-
zófiájuk szerint
rendkívül türelme-
sek, toleránsak, sa-
nyarú helyzetük el-
lenére is ellenséges-
kedés nélkül szem-
lélik a különbözõ
nézeteket, eszméket
még akkor is, ha az
eltér az övéiktõl.
Hisznek abban,
hogy a világegyetem
egy rendezett egész,

amely felett egy úgynevezett világtör-
vény uralkodik. A bandzsarák rendkí-
vül bölcsek, ezért pontosan tudják,
hogy miként mûködik a világ, de hisz-
nek a mindenséget benépesítõ élõlé-
nyek származásának
következtébõl adódó
kötelességeikben és
ezek szerint fogad-
ják sorsuk jelen álla-
potát. Természetesen
szó sincs arról, hogy
ne kívánnának vál-
toztatni helyzetükön,
pusztán világlátásuk
egyes meghatározó
elemeit emeltem ki
azért, hogy érzékelni
lehessen helyzetük
összetettségét az in-
diai társadalomban.
Claude Lévi-Stra-
uss, a kitûnõ antro-
pológus igen érzék-
letesen írt a ,,szomo-
rú trópusok” lakói-
ról, az Indiától távol
esõ területeken élõ
õslakosokról. Az In-
diában élõ bandzsa-
rák helyzete is szomorú bizonyos ér-
telemben, mert alig, vagy egyáltalán
nincs esélyük a társadalmi integrációra.
Ugyanakkor a bandzsarákat nem saj-
nálni kell, hanem meghajolni elõttük és
talán kicsit csodálni is õket, hiszen vi-
lágszemléletük, filozófiájuk, vallásuk,
értékeik, normáik olyan mérhetetlen

gazdagságot, bölcsességet, toleranciát
és empátiát sugároz, amely talán záloga
lehet megmaradásuknak is és ame-
lyeknek egyes elemeit a távolról érkezõ
vendég, ha nem szégyelli bevallani,
bátran vallhat a magáénak is.

India egy ellentmondásos, ugyan-
akkor fantasztikus ország. Népei rend-
kívüliek. Kultúrája mérhetetlenül gaz-
dag és sokszínû. Szabályai szigorúak és
nehezen változtathatóak. Aki nyitott
lélekkel, nyitott szemmel és nyitott fül-
lel közlekedik Indiában, mindezt látni
fogja. Az utazó, a vendégségbe érkezõ
láthatja azt is, hogy a magyarországi
differenciált helyzetû roma csoportok
többségének kultúrája, értékei, normái,
nyelvi elemei igen szoros rokonságban
van az India északi részén élõ egyes
népek kultúrájával, értékeivel, nyelvé-
vel.

Indiát látni kell, látni érdemes, külö-
nösen annak, akit a sajátosan alakuló
emberi és csoportközi viszonyok ér-
dekelnek, akiket nem riasztanak el az
óriási különbségek, aki kíváncsi arra,
hogy e hatalmas embertömeg milyen
szabályok mentén képes az együtt-
élésre. Indiát látni érdemes annak is, aki
még nem tudta teljesen legyõzni a múlt-
ból öröklött tekintélyelvûséget, az et-
nocentrikus világlátását és akinél a lelki

szabadság kiteljesedése elõtti akadá-
lyok még nem omlottak le teljesen.
India csodálatos, érdemes vele megis-
merkedni, sokat tanulhatnak múltjából,
jelenébõl, sokrétû gondolkodásából.

Dr. Gyurok János
LD 2001

Illusztrációk 
LD archívum
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Tanuljunk cigányul!

Andel forosko centrumo

– Lasho dyes! Kamav te pushav variso.
– Lasho dyes! So kames te pushes?
– Me akanak avilom andaj Budapeshta thaj kathe rodav jekh hotelo, kaj zhanav te sovav.
– Ande amaro foro si duj lashe hotelura.
– Kaj si le hotelura?
– Jekh hotelo si andel forosko centrumo. Lesko anav si Hotel Pelikan. Si  inke jekh hotelo pel forosko agor, lesko anav si

Hotel Liget.
– So mol jekh soba andel foroske centrumosko hotelo?
– Chi zhanav, ke me inke chi sutom kothe. 
– Lasho-j o Hotel Pelikan?
– Me kade gindyisarav, hoj o Hotel Pelikan maj kuch-i, de zurales lasho hotelo-j.
– Haj o Hotel Liget? Kuch-i?
– Nichi, o Hotel Liget lezno-j, de na bares lasho-j.
– Ande Hotel Pelikan shaj xav ratyako xaben?
– Ova, le hotelos si jekh lashi kinda. Kothe lashes kiraven. Vi me mura familijasa butivar phirav kothe ta xas ratyako xaben.

Thaj vi le hotelosko sheruno zurales lasho-j. Le hoteloske sobi uzhe-j thaj bare-j.
– Nais tuke! Sar shaj zhav kothe, kaj si o hotelo?
– Sosa avilan?
– Me vurdonesa som. 
– Atunchi trubul te zhas maj dur pej vulica jekh kilometero thaj pej chachi rig si o hotelo.
– Nais tuke pala o zhutipe!
– Naj khanchi! Zha Devlesa!

Ando hotelo:
– T’aven baxtale, situme mange sobi?
– T’aves baxtalo vi tu! Ova, siame sobi. Korkoro san?
– Nichi, mura romnyasa avilom. So mol tumende jekh soba?
– Desh miji forintura pe jekh ratyi. Ando ahor si vi la deteharako xaben.
– So si andej soba? Si tevevo thaj telefono?
– Ova si tevevo, telefono thaj si inke vi fridzhidero! Lasho-j, manges e soba?
– Anglunes vorbisarav mura romnyasa. Kana trubul te potyinav e soba?
– Feri detehara trubul te potyines.
– Shaj potyinav vi bankoske lilesa?
– Na xolyajve pe amende, de amende nashtig potyines bankoske lilesa, feri lovenca.
– Naj bajo, sima vi love. Si varisoske hotelosko programo?
– Ova, adyes ratyine si andel hotelosko klubo diskovo. Kothe shaj khelen le manusha. Lasho bashajipe si.
– Si ando hotelo restorano, kaj shaj xav ratyako xaben?
– Ova, siame restorano. Thaj siame vi jekh shukar thaj lashi kafeterija.
– Zurales lasho-j! 

A város központjában

– Jó napot! Kérdezni akarok valamit.
– Jó napot! Mit akarsz kérdezni?
– Én most jöttem Budapestrõl és itt keresek egy szállodát, ahol tudok aludni.
– A városunkban két jó szálloda van.
– Hol vannak a szállodák?
– Van egy hotel a város központjában. A neve Hotel Pelikán. Van még egy hotel a város szélén., a neve Hotel Liget.
– Mennyibe kerül egy szoba a város központi hotelben?
– Nem tudom, mert én még nem aludtam ott.
– Jó a Hotel Pelikán?
– Én úgy gondolom, hogy a Hotel Pelikán drágább, de nagyon jó szálloda.
– És a Hotel Liget? Drága?
– Nem, a Hotel Liget olcsó, de nem nagyon jó.
– A Hotel Pelikánban lehet vacsorázni?

Új rovatunkban azoknak szeretnénk kedvezni, akik még nem tudnak, de szeretnének meg-
tanulni cigányul. Terveink szerint a sorozat végére alapfokon elsajátítható lesz a nyelv.
Észrevételeiket, javaslataikat Szerkesztõségünk címére várjuk.
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centrumo  (-ura) hn – központ
foro (-ura)  hn – város, vásár
pushel – kérdez
hotelo (–ura) hn – szálloda
agor (-a) hn – széle, vége
gindyisarel – gondol
maj kuch – drágább
lezno,-i,-e – olcsó
ratyako xaben – vacsora
kinda  (-i) – konyha
butivar – sokszor
sheruno (-e) – fõnök
uzho,-i,-e – tiszta
nais tuke – köszönet neked
kilometero (-ura) hn – 

kilométer
chachi rig – jobb oldal

pala o zhutipe –
a segítségért

naj khanchi – nincs mit
korkoro – egyedül
desh miji – tízezer
mol – ér valamit
ahor (-a) – ár
deteharako xaben 

– reggeli
fridzhidero (-ura) 

– hûtõszekrény
vorbisarel – beszél, 

megbeszél
potyinel – fizet
bankosko – bankkártya
bashajipe – zene
kafeterija – kávéház

– Igen, a hotelnak van egy jó konyhája. Ott jól fõznek. Én is a családommal sokszor járok oda vacsorázni. És nagyon jó a
hotel fõnöke. A hotel szobái tiszták és nagyok.

– Köszönöm. Hogyan jutok oda, hol van a szálloda?
– Mivel jöttél?
– Kocsival vagyok.
– Akkor tovább kell menned az utcán egy kilométert és a jobb oldalon van a szálloda.
– Köszönöm neked a segítséget!
– Nincs mit. Járj Istennel.

A szállodában:
– Legyetek szerencsések, van szobátok?
– Légy szerencsés te is! Igen, van szobánk. Egyedül vagy?
– Nem, a feleségemmel jöttem. Mennyibe kerül nálatok egy szoba?
– Tízezer forint egy éjszakára. Az árban benne van a reggeli is.
– Mi van a szobában? Van TV és telefon?
– Igen van TV, telefon és még hûtõszekrény is. Kéred a szobát?
– Elõször beszélek a feleségemmel. Mikor kell kifizetnem a szobát?
– Csak reggel kell fizetned.
– Fizethetek bankkártyával is?
– Elnézést, de nálunk nem fizethetsz bankkártyával csak készpénzzel.
– Nem baj, van készpénzem is. Van valamilyen hotel program?
– Igen, ma este a hotel klubjában diszkó van. Ott lehet táncolni. Jó zene van.
– Van a szállodában étterem, ahol vacsorázhatok?
– Igen, van éttermünk. És van egy szép és jó kávéházunk.
– Nagyon jó!

(Részlet Géczy József  „Shukar romani shib” címû jegyzetébõl)

Szavak:

Nyelvtan:

A cigány nyelvben a fõnevek birtokos esetén a személyes névmások birtokos esetével hasonlóan fejezik ki. A birtokos mellék-
neve, jelzõje lesz magának a birtoknak. A fõnévbõl melléknév lesz és a birtokkal egyeztetni kell a végzõdését, attól függõen, hogy
milyen nemû, számú és ragozott vagy ragozatlan maga a birtok. A birtokos eset ragja hímnemben: -esko,-i,-e, nõnemben: -ako,-i,-e,
többes számban pedig -engo,-i,-e vagy -ango,-i,-e. A fõnévbõl így birtokos esetben háromalakú melléknevet képzünk és a birtok bir-
tokos mellékneveként egyeztetjük a birtokkal. Pl.: le shavesko dad (a fiú apja, a fiúnak az apja), le shaveski dej (a fiú anyja, a fiú-
nak az anyja), le shaveske phrala (a fiú testvérei, a fiúnak a testvérei). Gyakorlatilag a fõnévbõl egy háromalakú melléknév lesz.

Gyakorlatok:
1. Fordítsuk le cigány nyelvre:

a lány macskája, a ház ajtaja, a cigányok házai, az asszony pénze, az emberek kenyere, a testvér felesége, az ass-
zony férje, a lány apja, az anya lányai, a lányok pénze, az apa fiai

2. Fordítsuk le cigány nyelvre
A fiú barátja a falunkban lakik. Az utcátokban ma nincs víz. A falu szélén találkoztam a testvéreddel szombaton.
Ma nem kell dolgozni mennem, mert ma iskolába megyek. Elmehetek én is veletek pénteken a moziba? Mikor kel-
lett megcsinálnod a leckét vasárnap?

ratyako  xaben  – vacsora
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A Tessedik Sámuel Alapítvány kiadásában jelent meg
magyar és elsõ ízben cigány (lovári) nyelven 

Az elsõ képes Bibliám.
A kötet a 125 legkedveltebb bibliai történetet tartalmazza

Kenneth N. Taylor egyszerû szavaival átfogalmazva.
A történeteket Richard és Frances Hook szép rajzai illusztrálják,

cigány nyelvre Choli Daróczi József fordította.
A kiadók remélik, hogy a Képes Biblia hozzájárul ahhoz,

hogy a cigány nyelvet minél több gyermek szépen megtanulja
és használja, és ezáltal megtanulja

a Biblia legszebb, legfontosabb történeteit is.

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

Ki állíttatta le az emberekkel a torony
építését?

MÓZES ELSÕ KÖNYVE 11.

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

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

Kon ashavadas tele le manushenca le turu-
nyosko vazdipe?

Genesis 11

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

Mi a férfi neve? Hogy hívják a feleségét?

MÓZES ELSÕ KÖNYVE 12.

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

So si le murshesko anav? Sar bushol leski
romnyi?

Genesis 12.

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

Mi a neve Ábrahám és Sára fiának?

MÓZES ELSÕ KÖNYVE 21.

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

So si lesko anav le Abrahamoske thaj la
Sarake shaveske?

Genesis 21.

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

Ki fog segíteni Isten népén? 

MÓZES MÁSODIK KÖNYVE 5.

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

Kon azhutila pe le Devlesko nipo?

Exodus 5.
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Isten népe a Vörös tenger nevû nagy tó
medrében vonul. Látod, hogyan tornyosul a víz
kétoldalt? Mikor Mózes felemelte a pálcáját,
Isten megnyitotta a vizet. Most az emberek
száraz lábbal kelhetnek át a tavon. 

Ki nyitotta meg a vizet?

MÓZES MÁSODIK KÖNYVE 14.

Le Devlesko nipo ande la Lolya darijaki xar
zhal. Dikhes sar vazdyolpe o paji pel duj riga?
Kana o Mozes opre vazdas peski rovlyi, o Del
phuterdas angla lende o paji. Akanak le

manusha shuke punrenca shaj zhan pherdal pej
darija. 

Kon phuterdas o paji?
Exodus 14

Ez a család kis kenyérdarabkákat szedeget fel.
Isten küldte a kenyeret a mennyekbõl, hogy a
népe ne éhezzen. Isten minden reggel így etette
meg a népét. Mutass rá a kislányra, aki
köszönetet mondd Istennek.  

Honnan jött a kenyér?

MÓZES MÁSODIK KÖNYVE 16.
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Kado cino nyepeto manreske xurde kotora
kidel opre paj phuv. O Del bishadas o manro
anda o cheri, ke o nipo te na bokhajvel. O De
ande sakko detehara kade xaxavlas peske nipos.
Sikav pe late pej cinyi shej, savi najisil o manro
le Devleske

Kathar avelas o manro?

Exodus 16

Isten népe nagyon szomjazott, de semmi
innivalójuk nem volt. Isten mondta Mózesnek,
hogy a pálcájával üssön rá a sziklára. Amikor
így tett, Isten vizet fakasztott a sziklából. Így
mindenki eleget ihatott. 

Mi történt, amikor Mózes a sziklára ütött a
pálcájával?

MÓZES MÁSODIK KÖNYVE 17.

Le Devlesko nipo zurales trushajvelas, ba
khanchi pimo nas. O Del phendas le
Mozesoske, peskia rovlyasa te malavel po barr.
Kana kadi kerdas, o Del paji shoryardas anda o
barr. Atunchi apal sakkon shaj pilas dosta. 

So pecisajlas kana o Mozes po barr maladas
peska rovlyasa?

Exodus 17

Mózes Isten szavát hallgatja. Isten tíz nagyon
fontos törvényt mond Mózesnek és azt akarja,
hogy a népe megtartsa ezeket a törvényeket.
Isten ezt a tíz törvényt egy kõre írta fel. Ezeknek
a törvényeknek a neve a Tízparancsolat. 

Hogy hívják Isten tíz törvényét? 

MÓZES MÁSODIK KÖNYVE 20..

O Mozes pe le Devleski vorba shol kan. O Del
desh zurales trubutne krisa phenel le Mozeseske
thaj kodi kamel, ke lesko nipo andre te inkrel
kadal krisa. O Del kadal desh krisa pe ekh barr
iskisaravadas opre. Kadale krisango anav si le
Deshporonkura. 

Sar bushon le Devleske desh krisa?

Exodus 20



A Lungo Drom Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

közleménye

Budapest, 2008. szeptember 18., csütörtök (OS) – A Lungo Drom ellenez mindenfaj-
ta erõszakot, akárki ellen is irányuljon az.

Azonban elutasítja azt, hogy az erõszakmentes fellépést bárki kisajátítsa és saját poli-
tikai céljaira, politikai túlélésére használja fel. 

Ezért elutasítja a 2008. szeptember 20-án megrendezésre kerülõ demonstrációt is,
hiszen az csak azt a célt szolgálja, hogy elterelje a figyelmet az ország súlyos prob-
lémáiról. Sajnálatos, hogy mindehhez a cigányságot is felhasználják eszközként.

Szolnok, 2008. szeptember 18.
A Lungo Drom 

Országos Cigány Érdekvédelmi
és Polgári Szövetség Elnöksége nevében: 

Farkas Flórián 
elnök 
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KÖZLEMÉNY

FELHÍVÁS
MEGRENDELÕ

Megrendelem az LD címû roma lapot

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

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

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

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

Elõfizetési díj
egy évre: 3000,- Ft,
fél évre: 1500,- Ft,

negyedévre: 750,- Ft

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

5001 Szolnok, Pf.: 77
Telefon:

(06) 56/513-952, 513-953, 513-954
Elôfizethetô rózsaszínû

postai utalványon.

A tiszaado-
nyi Rózsa Ro-
zália 7 gyer-
mek édes-
anyja, kettõ
közülük sú-
lyos beteg.
Nagyon ne-
héz anyagi
körülmények
között élnek,
sokat nélkü-
löznek. Kér-
jük mind-
azokat, akik
megtehetik,
segítsenek a
családon. Ró-
zsa Rozália

minden segítséget örömmel fogad: kinõtt ruhákat, cipõket,
megunt játékokat, tartós élelmiszereket. 

Cím: Rózsa Rozália, 
Tiszaadony, Petõfi út 4. 4833.  

Rózsa Rozália telefonszáma szerkesztõségünktõl elkérhetõ.
A Szerkesztõség

Fotó: 
Halász
Katalin
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Antidiszkriminációs
Ügyfélszolgálati Hálózat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Ferenczy Róbert
4600 Kisvárda,
Szent László út 57. 
Tel: 06 (45) 421-523

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

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

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

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

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

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

A hálózatban részt vevõ ügyvédek




