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Üdvözlet az Olvasó
nak!
Lapot szerkeszteni és írni nagyszerű dolog 
- kiváltképpen, ha már sokadik száma jelenik 
meg. De elindítani nemcsak nagyszerű, ha
nem nehéz dolog is. Kiváltképpen, ha olyan 
úttörő vállalkozásról van szó, amilyen a mi
énk.

Azt szeretnénk, ha periodikánk egymást kö
vető számaiban fel tudnánk rajzolni egyete
münk roma diákjainak mindennapi életét, 
örömeit, gondjait, élményeit, sikereit, esetleg 
kudarcait. Fórumot biztosítunk írói, költői, új
ságírói vagy tudományos közlendőiknek. 
Szeretnénk, ha lapunk cigány és nem cigány 
olvasói megismernék és megértenék cigány 
társaikat, és azon roma közösségeket is, 
amelyekhez tartoznak. Lapunk tehát egy
szerűen nyitottságra szólít!

Büszkék vagyunk arra, hogy a Pécsi Tudo
mányegyetem karain több cigány diák tanul, 
mint az ország más nagy egyetemein. Ez 
azonban felelősséget is jelent: a kölcsönös 
megismerés, elismerés és tisztelet felelős
ségét.
Lapunk ehhez is hozzá kíván járulni.

A kiadó

Táblafirkák

„Amikor úgy érzed nincs tovább, s 
nem találsz megoldást, na ekkor 
tényleg nincs megoldás”

„Felmászott a létra tetejére, 
lenézett, s így szólott:
- Semmilyen lény nem érhet olyan 
magaslatba, mint én!”
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amikor a phare-ok 
csóválja

phare

A Romológia Tanszék Phare- 
programja
A társadalommal, a szociális viszonyokkal, intézményekkel, 
társadalmi szervezetekkel, stb. való kapcsolatok minden ér
telmiségi számára alapvető jelentőségűek, ezért a szakkollé
giumban helye van akár a műszaki, gazdasági, egészség- 
ügyi, jogi irányultságú diákoknak éppen úgy, mint a bölcsész 
vagy természettudományos szakok hallgatóinak. A projekt 
célja, hogy roma/cigány fiatalokat egészen a munkaerőpiac
ra való belépésig támogassa: segítse a tanulmányok sikeres 
folytatását, személyiségük és tehetségük kibontakozását, et
nikai identitásuk szabad vállalását.

A szakkollégium hosszabb távon az alábbi tevékenységeket 
végzi:
1. A társadalomtudományos gondolkodás új eredményeinek, 
irányzatainak bemutatása és alkalmazása
2. A tudományos értekezés stíluselemeinek, formai sajátos
ságainak gyakorlása (tanulmány, esszé, irodalomjegyzék, hi
vatkozás, stb.), publikálási lehetőségek
3. A team-munka elsajátítása
4. Előadások, mini konferenciák szervezése
5. Alap- és magasabb szintű nyelvtanulási lehetőségek bizto
sítása (világnyelvek, romani, beás)
6. Olyan roma hallgatók bevonása a szakkollégium életébe, 
akik nem feltétlenül kívánnak szakmai, tudományos munkát 
végezni, de egyetemi éveik elvégzéséhez segítségre van 
szükségük (technikai, nyelvtanulási, szakmai)
7. Kurzusok indítása a roma kultúra, történelem, közösségek, 
érdekképviselet, stb. köréből
8. Kommunikációs tréningek szervezése
9. Szabadidős programok, kulturális és sport-tevékenységek 
szervezése

A szakkollégium létrehozása az első félévben az adminiszt
ratív tennivalókat igényelte, meg kellett teremteni a kollégi
um működésének az alapját, a szakkollégium vezetését és 
menedzsmentjét alkotó teamet, a szervezeti és működési 
szabályzatot, ki kellett építeni a kapcsolatokat a Romológia 
Tanszék oktatói és hallgatói, az egyetem egyéb tanszékei-

A Wlislocki Henrik 
Szakkollégium azzal a 
céllal jött létre, hogy 
teret adjon a pécsi 
felsőoktatásba belé
pett, tehetséges és 
ambiciózus roma hall
gatók szakmai to
vábbképzésének, akik 
tanulmányaikon túl is 
magas szintű oktatás
ra tartanak igényt. A 
szakkollégium hozzá 
kíván járulni a szak
mailag sokoldalú, pi
acképes tudású roma 
értelmiség képzésé
hez. Programunkhoz 
hasonló az országban 
egyelőre nem műkö
dik.
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phare-kolléaium

WHS - negyedévenkénti szemie
A Pécsi Tudományegyetem 
Wlíslocki Henrik Szakkollégiumának 
lapja

Felelős kiadó:
dr. Forray R. Katalin, 
tanszékvezető
РТЕ ВТК Romológia Tanszék 

Főszerkesztő: Beck Zoltán

A szerkesztőség tagjai:
Bíró Boglárka 
Bogdán Mónika 
Erdélyi Zoltán 
Orsós Sándor 
Raffaei István 
Szolláth Dávid 
Vámosi Gyula

Tördelés, illusztráció: Oláh László 
Nvomdai munkák: Agora Nyomdaipari
Kft

A szerkesztőség elérhetősége:
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
D épület 328,szoba 
whs@btk.pte.hu
A szerkesztőség fenntartja magának a 
jogot, hogy a beküldött Írásokat 
rövidítve, illetve szerkesztve közölje A 
közölt cikkek tartalmával a 
szerkesztőség nem feltétlenül éri egyel

nek, karainak hallgatói, az egyetem és a kar vezetésével, a 
szakkollégiumot működtető konzorciumi partnerek munka
társaival.

Ösztöndíjrendszert alakítottunk ki a résztvevők számára, 
amely konkrét teljesítményekre épül.

Megkezdtük a tutori rendszer kiépítését, amelynek célja az el
ső éves hallgatók segítése tanulmányaik során, illetve a (a 
tutorokat illetően) a szakmai felelősségvállalás gyakorlása. 
Minden szakkollégistáról gondoskodik egy tutor, egy tutornak 
viszont legfeljebb három hallgatója lehet. Tutor lehet az a fel
sőbb éves (minimum harmadéves) hallgató, aki részt vesz a 
romológia specializáció, illetve szak munkájában.

A konzorciumhoz tartozó szervezeteket - а РТЕ ВТК 
Romológia Tanszékét, a Khetanipe Egyesületet, a Zsutipe 
Egyesületet, a Baranya Megyei Munkaügyi Központot és a 
Pécs Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzatot - több éves 
kapcsolat fűzi össze, amelynek során már több kisebb-na- 
gyobb projektet megvalósítottak. A jelen projekt a meglévő ka
pacitásokra épít, ezeket mozgósítja

a wlíslocki henrik szak
kollégium

Mit szeretne a szakkollégi
um elérni?
A szakkollégium a roma 
hallgatók egyetemi tanulmá
nyaihoz kapcsolódó segítő 
tevékenységre, a felsőfokú 
tanulmányok kiegészítésére 
irányul.

Konkrétan:
- roma - cigány témájú kurzusok és előadások szervezé
sét,
- egyéni kutatási programok szakmai és anyagi támogatá
sát,
- egyéni kutatási eredmények bemutatását, konferenciákon 
való részvétel támogatását,
- publikációs lehetőségek biztosítását és elősegítését,
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kollégium

- ingyenes nyelvoktatást,
- tudományos és egyéb pályázatokon való részvétel támo
gatását,
- szakkollégiumi konferenciákon való részvételt,
- szakkollégiumi konferenciák szervezését,
- szabadidős programok és roma kulturális rendezvények 
szervezését, szakmai közösségekkel, civil szervezetekkel,
- egyetemhez kötődő szakmai közösségekkel való kapcso
latfelvételt,
- szakmai és kulturális együttműködést,
- a szociálisan rászoruló hallgatók támogatását,
- kollégiumi férőhely biztosítását igény szerint.

Kik a tagjai?
A Szakkollégium tagja lehet bármely roma/cigány PTE egye- 
temi/főiskolai hallgató, valamint a tutori felvételi eljárásnak 
megfelelt tutorok, akik a Szakkollégium Szervezet és Műkö
dési Szabályzatát elfogadják, és a Felvételi Szabályzatban 
lefektetett felvételi eljárás során felvételt nyertek.

„A jó művészek meg
rendelésre is tudnak 
dolgozni, a kiváló mű
vészek szintén és az 
egyedülállóak is, ha 
megerőltetik magukat. 
Ám tapasztalatlan 
amatőrök csak a zse
nialitásukra tudnak tá
maszkodni"

„Csicsergő madarak 
zaja halkan csendese
dik. Egy vén róka jár 
arra, settenkedik. Ölni 
akar a vén ravasz?”

Mi volt eddig?
Augusztusban egy fantasztikus jó tábor a Balcsin, ahol a hallgatók megismerkedhettek egy
mással. BULI, nyaralás, ismerkedés, szórakozás.
Szeptembertől ismerkedő est/délután, ahol azok a szakkollégisták is megismerkedhettek egy
mással, akik nem voltak a táborban.
Aztán szeptembertől, szinte decemberig jött egy olyan időszak, amelyben a jó és a rossz vál
totta egymást. Első szakaszként megpróbáltunk a hallgatókhoz tutorokat találni. Pályázati ki
írás útján a tutorokat felvételiztettük, meghallgattuk, illetve ha már régebbről volt a a leendő 
tutorral kapcsolat, akkor is pályázati anyagot kellett benyújtania, amely alapján kiválasztottuk 
14 tutorunkat. A második igen nehéz feladat a tutorok és hallgatók egymásra találásának 
megszervezése. Vannak olyan tutori párok ahol zökkenők nélkül működött a dolog, van ahol 
máig nem működik. Sikerek és kudarcok együtt azért még mindig a pozitív részre billentik a 
mérleget.
Október- novemberben megvitattuk a Szakkollégium működési szabályzatát és választottunk 
Szakkollégiumi tanácsot, melynek tagjai: Szollát Dávid, Bogdán Mónika, Petrovics László és 
Bíró Boglárka. Sajnos Szakkollégiumi Tanárt azóta sem találtunk.

Mi volt még?
Minikonferencia március 21-én a Dante Caféban, az 
Antirasszista Világnap keretében.

Mi lesz?
Csak a Jóisten tudja!
Színvonalas programok, és minden, amit a hallgatók listájá
ból meg tudunk valósítani. Adminisztráció minden tekintet
ben. Hol a TÁJ szám hiányzott, hol a Hallgatói Azonosító, 
mindig más, de valahogy a mai napig nem tudunk mindent.
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kotlégium-utak

utak
Portrék roma fiata
lokkal
„Hát először is, egyedül én 
voltam cigány az osztályban. 
Aztán kezdve onnan, hogy 
senkit nem ültettek mellém... 
egyszóval, valóban egysze
rűen kiközösítettek. Állandó
an csúfoltak ezekkel a mon- 
dókákkal is, hogy: cigány, ci
gány, cik-cik-cik.... szóval, 
tényleg azt lehet mondani, 
hogy az egy pokol volt. Má
sodikos voltam, amikor ide 
átkerültem.
Azt a tanárnőmet sem sze
rettem, ő inkább utált engem, 
és ezt éreztette is velem. 
Mondom, nem ültetett mel
lém senkit, és sem ő, sem a 
gyerekek nem foglalkoztak 
velem, egyszerűen kiközösí
tettek, és meg is mondták, 
hogy azért, mert cigány va
gyok. A másik meg az, hogy 
állandóan váltogatták egy
mást a tanárok, és így nem 
is alakulhatott volna ki sem
mi érzelmi kötődés köztem 
és valamelyik tanár között, 
mert mire egyet megkedvel
tem volna, már elment, és 
jött egy másik.
Emlékszem egy konkrét 
esetre, amikor egy meseíró, 
vagy nem is tudom, hogy mi 
volt pontosan, valamilyen Ka
talin, annyira emlékszem. 
Na, szóval vele volt egy be
szélgetés, és elvittek minket 
a könyvtárba. És ő valami 
ilyesmit beszélt a cigányok
ról, meg a cigányok életéről, 
és aztán megkérdezte tőlünk, 
gyerekektől - még ma sem

A tagok mit szeretnének?
- Mindenki időben kapjon értesítést a programokról
- Mindenki lelkiismeretesen végezze a munkáját
- Több közös programot, pl. kirándulásokat
- Több közös cél kitűzése a kollégium számára
- Pénzek, ösztöndíjak időben történő folyósítása
- Jobb kapcsolat tutor-diák között
- Elérhetőségek pontosítása (e-mail, telefon)
- Teljes létszámú találkák
- Színházlátogatás - mozilátogatás
- Egyetemen legyenek a találkozók, ne a Peremklubban
- Bogi világosabban tegye fel a kérdéseket 
(Próbálkozom. - Bogi)
- Meghívott előadók serege
- Az információk gyorsabb és hatékonyabb áramlása
- Szakmaibb kommunikációt
- Házi konferenciákat
_ O h o t  h o c 7 r v ó lo f o

értem, hogy egy intelligens 
nő hogy kérdezhetett ilyet a 
gyerekektől, mikor ő is tudta, 
hogy milyen negatív élmé
nyeknek vannak kitéve a ci
gánygyerekek - szóval, azt 
kérdezte, van e köztünk ci
gány? Na, hát persze, senki 
sem nyújtotta fel a kezét, en
gem meg annyit bántottak 
már amiatt, hogy cigány va
gyok, hogy én se nyújtottam 
fel a kezemet. Hogy emiatt 
én mennyit hallgattam, hóna
pokon keresztül, a tanártól is, 
meg a gyerekektől is! Hogy

bezzeg a kezedet nem nyúj
tottad fel akkor, amikor kellett 
volna, hogy te is cigány vagy. 
Egyszóval mondom, ettől 
kezdve, hogy ebbe az iskolá
ba jöttem, engem nagyon 
sok rossz élmény ért. Volt 
olyan időszak, amikor lehaj
tott fejjel jártam, így, nem 
mertem felnézni, csak a föl
det néztem magam előtt. Na
gyon sok időnek kellett eltel
ni, amíg úgy bele tudtam tö
rődni, és el tudtam fogadni, 
hogy én cigány vagyok.”
(.Annamária, 24 éves)
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„Szerettem volna gimnázi
umba menni, az osztályfő
nökkel meg is beszéltük, már 
hetedikben, hogy ha fel tu
dom hozni magamat egy né
gyes átlagra, akkor ő is nyu
godt lelkiismerettel ajánlja 
nekem. Ki is jött apuékhoz 
megbeszélni velük is ezt a 
továbbtanulási dolgot, de 
apu nagyon rosszul állt a do
loghoz. Azt mondta neki, mi
nek tömködi a fejemet feles
leges hülyeségekkel? Sem
mi szükségem a gimnázium
ra, én csak egy egyszerű ci
gányfiú vagyok, nem leszek 
én se orvos se ügyvéd. Autó
szerelő leszek és kész. Ab
ból legalább meg tudok élni, 
és el fogom tudni tartani a 
családomat. Anyu másképp 
látta, ő nagyon örült volna a 
dolognak, de hiába, az utol
só szó mindig apámé volt, és 
a dolgok úgy történtek, 
ahogy ő akarta.
Végül is autószerelő vagyok, 
mert elvégeztem a szakmun
kásképzőt, de soha sem dol
goztam a szakmámban. 
Nem szeretem. Én mindig 
többre vágytam.”
(József, 22 éves)

„Otthon összeült a családi 
tanács, hogy mi legyen, 
nem akarok iskolába járni. 
Mert én kijelentettem, hogy 
már pedig bizony én oda 
többet a lábamat be nem te
szem. Na, nagy vita volt, 
mindenki elmondta, hogy 
szerinte mit és hogyan kell 
tenni. Apám rögtön nekitá
madt anyámnak, hogy mért 
hozott haza, miért kényeztet 
el, mi lesz így belőlem, és 
hogy leszek katona és ha
sonló bölcsességek. Anyám 
nem szólt egy szót se, meg
várta amíg elmondja a ma
gáét. Aztán a Nanám is elő
adta az ő verzióját, hogy mi 
a fenének erőltetnek engem 
az iskolába, otthon is meg 
tudnak tanítani írni-olvasni, 
akkor mire való az, hogy 
egész napra bezárjanak a 
magyarok közé, mint valami 
börtönbe. Úgy se lesz belő
lem miniszter, akárhogy ta
nulnék, akkor is csak egy 
buta cigány lennék mások 
szemében. De hát anyámék 
már uraknak tartják magu
kat, azt hiszik, kifordíthatják 
a bőrüket. Más lenne min
den, ha élne a szegény ura, 
mert az írástudatlan volt,

mégis urasan eltartotta a 
nagy családját, mert ahhoz 
értett, amihez kellett. Már 
engem is vitt volna magával 
dolgozni, mostanra már ér
teném a bádogos munkát. 
Na, persze, az lett a vége, 
hogy összevesztek, mert 
mindenkinek más volt az 
igaza. Apám elmaradott vén 
cigányasszonynak nevezte 
az anyját, azt mondta neki, 
azért nem tudta többre vin
ni, mert mindig így álltak 
hozzá is, ha a magyarember 
nem teszi be a gyárba, és 
nem végzi el munka mellett 
a szakmát, mai napig kol
dulhatna. Erre persze a Na
na vérig sértődött, de nem a 
fiának vágott viszsza, ha
nem a menye ellen fordult. 
Nem szembe mondta nekik, 
hanem hozzám beszélt, 
mintha én mindent értenék, 
de most, hogy visszagondo
lok, az a legfurább, hogy 
most jövök rá, én valójában 
tényleg értettem.
- No, hallod ezt te jó gyerek, 
nyaljam ki a faszodat? Hogy 
miket mond nekem apád? 
Amióta ez a pállott szájú kis 
menyecske megbódította 
az agyát, nem ismer se Is-
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tent se embert. Én maradi 
vagyok. Megállj csak! Ne
hogy még te is elmaradjál, 
mert még nem tudhatod mi 
jön rád, meg a cigányokra! 
Te azt hiszed, hogy most 
jobb, mint valamikor volt? 
Azért, mert belerepültek a 
Holdba? Meg azért, mert 
fent vannak az égben a 
szputnyikok? Neked mi 
hasznod van abból? Nézd 
csak: hajnalba bemész a 
gyárba, csak a késő délután 
vet haza, kidolgoztatják 
még a beledet is azért a kis 
pénzért. Apád meg valami
kor elment reggel, hazahoz
ta a munkát, délután vissza
vitte, és egy heti éleimet ka
pott érte. Akkor az olyan 
rossz volt? És nem paran
csolt neki senki, a kutyának 
nem mutatott utat, a maga 
ura volt!
Lényeg az, hogy másnap 
reggel anyám bevitt az isko
lába, beszélt a tanítóval, 
egy nagy puffadt, veres ké
pű férfi volt, mindig dőlt be
lőle a borszag, ahogy be
szélt. Anyám szépen kérte, 
hogy figyeljen már rám, 
hogy szokjak meg az iskolá
ban, de ő durván válaszolt 
neki, hogy mit képzel ő, ab
ban az iskolában nemcsak 
én vagyok az egyetlen gye
rek. Vagy megszökök, vagy 
megszökök.”
(Károly, 22 éves)

„Itt az egyetemen már más a helyzet. Nem vagyok már 
gyerek, ha kell megvédem magamat. Meg kellett tanulnom. 
De itt nem találkoztam nyílt, szemtől-szembeni ellenszenv
vel. Már mint a cigányságom miatt. A hátam mögött persze 
itt is megy a susmus, de hát azt meg'leszarom.
Nem dicsekedtem vele soha, hogy cigány vagyok, de soha 
nem is tagadtam le. Ha a dolognak nincs jelentősége akkor 
minek mondjam, ha meg jelentősége van, akkor olyan 
mindegy, hogy mit mondok, nem? Úgy, hogy akár az igazat 
is megmondhatom, mindig az a legegyszerűbb."
(Éva, 24 éves)

„Volt még egy másik ci
gánytelep, a bányatelep, 
ahol még tanított is. Bár az 
nem az én rokonságom 
volt, ott a bányatelepen. Ő 
teljesen másképp beszélt a 
cigányságról, meg ő beszélt 
is a cigányságról. És szé
pen, úgy, ahogy kell. Sok
szor beszélgettünk a nap
köziben, mindenki előtt. El
mondta, hogyan vitte el a 
roma gyerekeket fodrász
hoz, vagy borbélyhoz, és 
hogy miért kellett őket elvin
ni. És volt ott a romák kö
zött, aki nagyon normális 
volt, nagyon szeretett dol
gozni, megtett mindent a 
gyerekének. Tehát a pozitív 
dolgokat is ugyanúgy el
mondta. És lehetett látni, 
hogy úgy is fel lehet vállalni 
a cigányságot, hogy a pozi
tív dolgokat hozza ki valaki
ből.
Nekem pozitív volt ez a do
log, mert hogy szép lassan 
jöttem rá, hogy igen, ez a 
történelem. Ezt nem lehet 
letagadni, és az ember 
akármit csinál, a múltját 
nem lehet elfelejteni. Ezért 
is vagyok az asszimiláció el
len. Akármit csinál az em
ber, a múltját nem tagadhat

ja le. És ha valaki letagadja 
a múltját - ez szépen így fej
lődött ki bennem az vala
mi hazug ember, valami áru
ló. Aki letagadja a múltját, 
még az anyját is képes len
ne letagadni, az ilyen em
ber, és erre én soha nem 
lennék képes."
(István, 22 éves)
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alsószentmárton, az én 
falum
Ha valaki megkérdezi, hon
nan jöttem, azt felelem: 
Alsószentmártonból. S már 
felkészülök a következő kér
désre, mely így hangzik: „az 
hol van?“ Ha pedig valaki 
már hallott erről a faluról, biz
tosan azt hallotta, hogy itt 
csak a pap nem cigány. 
Alsószentmárton egy homo
gén cigány falu Baranya me
gyében, a horvát határ mel
lett. Siklóstól 15 km-re talál
ható. A falunak hozzávetőleg 
1000-1050 lakosa, 250-260 
családja van.
Itt az emberek kétnyelvűek: 
anyanyelvűk cigány, a ma
gyar nyelvet a későbbiekben 
sajátítják el. Ezt az oktatási 
intézmények - az iskola, 
óvoda - nem csupán biztosít
ják, hanem ki is kényszerítik. 
Ezzel talán egy kellemetlen
séget is elkerülnek, mely a 
gyereket érheti az iskolában. 
Számos alkalommal hallot
tam arról, hogy a tanár mér
ges volt, akár meg is verte a 
diákot azért, mert nem tudott 
magyarul beszélni, és nem 
értette azt, amit ő mond. 
Ilyenkor a tanár nem gondol 
arra, hogy ő nem biztos, 
hogy a magyaron kívül tud 
egy idegen nyelven beszélni, 
míg ellenben mi, cigányok, 
ha jól belegondolunk, hat-hét 
éves korunkra már két nyel
ven is meg tudunk szólalni. 
Négy éve működik 
Alsószentmártonban egy 
egyházilag működtetett óvo

da, ahol a gyerekeket „előké
szítik" az iskolára, és annak 
a nehézségeire. Itt javarészt 
cigány dolgozók vannak, 
akik magyarul is cigányul is 
beszélnek a gyerekekkel, 
akik így könnyebben tanulják 
a magyar nyelvet, hiszen a 
cigány nyelvet már tudják 
három négy évesen.
Az iskolázottság nem igen 
magas, mégsincs arról szó, 
hogy ez valamiféle “megre
kedt” falu volna. Egyre több 
család jött rá arra, hogy töb
bet ér él azzal, ha a gyereke
it iskolába íratja, minthogy 
otthon lopják a napot. Évek
kel ezelőtt még csak páran 
jártak gimnáziumba, úgy
mond kiszakadtak a burok
ból, mára jónéhányan van
nak a községben, akik érett
ségivel rendelkeznek. 
Alsószentmártonban a mun
kanélküliség 90%-os. A csa
ládok a nyári idénymunkák
kal tudják enyhíteni financiá
lis megszorultságukat. Szó 
sincs tehát arról, hogy az itt

lakók munkakerülők volná
nak.
A falut ezideig turisták nem 
látogatták. Ha idegenek 
érkeztek, azokban később 
fölismertük valamelyik régi 
cimboránkat, szomszé
dunkat, netán azok leszár- 
mazottait, akik kiváncsiak 
voltak arra, honnan is indul
tak egykor. Ám ha az idegen 
idegen maradt, biztosra vet
tük, hogy a hivatal embere: 
felmérést készít szoká
sainkról, egzisztenciális 
helyzetünkről, a családi
rokonsági viszonyainkról, és 
így tovább.
Mert úgy tűnik: afféle állator
vosi ló Alsószentmárton.
Én meg annak örülnék, ha 
nem csupán adatközlő 
lennék. Inkább egy olyan 
lakója a falunak, akivel 
erdőben lehet barangolni, 
tisztáson hanyatt feküdni 
fűszállal a szájban, enni meg 
inni együtt nagyot - ahogyan 
emberek közt ez szokásban 
van.
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civilek Egy remélhetőleg véget nem érő 
sorozat veszi kezdetét ezeken az 
oldalakon. Szándékunk, hogy minden

baranyai civil kezdeményezés számára helyet biztosítsunk a 
bemutatkozásra. Három olyan egyesület szerepel a 
következőkben, melyek különböző módokon ugyan, de jelen 
vannak a Romológia Tanszék és a Wlislocki Henrik 
Szakkollégium mindennapjaiban.

Khetanipe a Romák össze
fogásáért Egyesület

A khetanipe szó jelentése : 
közösség, összefogás.

A Khetanipe Egyesületet 
1999 márciusában zömében 
roma egyetemisták, fiatalok 
alakították meg Pécsett, az
zal a céllal, hogy a romák 
mindeddig meghailgatatlan 
problémáit kezeljék, új utakat 
keressenek önkéntes mun
kájukkal, lelkesedésükkel és 
tudásukkal.
Az egyesület először Pipacs 
utcai székhellyel jött létre, 
majd a Halász utcába költö
zött. Jelenleg a Búza téri kis- 
piacon van az irodánk. Min
dig fontos volt számunkra, 
hogy olyan területen válasz- 
szűk meg a székhelyünket, 
ahol a romák élnek és Így a 
napi problémákat megismer
ve, segítséget adhatunk szá
mukra.
A szervezet főképpen a már 
meglévő, vagy megalakuló 
roma szervezetekkel kiván 
együttműködni, azokkal a 
munkát összehangolni, vala
mint a leszakadó városré
szekben nagy számban élő

roma közösségeket, hátrányos helyzetű családokat, gyerme
keket, fiatalokat szeretné segíteni, összefogni, számukra kü
lönböző megoldásokat, programokat felkínálni, információt 
szolgáltatni.
Céljaink közt szerepel a roma gyerekek és fiatalok oktatása, 
nevelése, a roma nyelvek, kultúra ápolása, a közösségi élet 
fellendítése, a roma emberek életkörülményeinek javítása, jo
gaik védelme, drogmegelőzés, prevenció, egészségnevelés.

Mit teszünk céljaink megvalósításának érdekében ?
Jelenleg a következő programjainkat működtetjük :
- Szociális adminisztráció. A hozzánk forduló embereknek 
szociális képviseletet, kérvények megírásában segítséget, 
érdekképviseletet nyújtunk.
- Utcai szociális munka. A cigánytelepeken élők számára 
igyekszünk személyre szabottan segítséget nyújtani roma 
származású szociális gondozókkal.
- "Szipus" klub. Pécs peremkerületein a fiatalok és főleg a ro
ma fiatalok nagy számban válnak ennek az igen nagymérték
ben károsító drognak a függésébe. Velük hivatalosan a drog
függőket kezelő intézmények nem foglalkoznak, mivel igen 
nehezen megközelíthető szubkultúra, sajátos, speciális prob
lémák halmazával kell megküzdeni velük kapcsolatban. Ezt

Ц Ц Ц  ; l.évfolyorr



civilek

egyesületünk felvállalta kortárs segítők segítségével, szak
mai vezetéssel. Hetente 3 alkalommal klubot tartunk számuk
ra.
- délutáni tanulószoba program : hétfőtől péntekig mindennap 
korrepetálást biztosítunk a tanulási nehézségekkel küzdő ál
talános és középiskolás diákoknak szakképzett tanár segít
ségével, riyáron pótvizsgára készítünk fel.
- egyetemista klub : 2 hetente klubfoglalkozásra hívjuk össze 
a Pécsett tanuló roma egyetemistákat. Számukra biztosítunk 
továbbképzési lehetőségeket, Internet, számítógép haszná
latot, ingyenes nyelvtanfolyamot ( romani, beás, angol nyel
vekből ), találkozási lehetőséget, számtalan kulturális progra
mot.
- táncház program : 3 hetente táncházat tartunk a fiataloknak 
és érdeklődőknek, melyen a marcali Cinni Jag zenekar ját
szik.
- jogsegélyszolgálat: minden héten pénteken délután ingye
nes jogsegélyszolgálatot tartunk. A romák esélyegyenlőségé
nek elősegítését általános jogi védelem és jogi tanácsadás 
által látjuk biztosítva, különösen diszkriminációs ügyekben.
- a Baranya megyei konfliktuskezelő hálózatnak mi biztosítot
tuk a koordinátort és az infrastruktúrát és a jövőben a Siklós 
és Vidéke Érdekvédelmi Szervezettel tervezzük folytatását.
- női program : roma női képzést indítottunk Hága Antónia ve
zetésével, mely roma nők közéleti szereplését célozza meg,
- 2001 májusában indítottunk új programot egészségnevelés
ben, mely fiatal anyukáknak, terhes lányoknak szól," Egész
séges életkezdés" címmel.

Ezen kívül 2001-ben fog
lalkoztatott Egyesületünk 
10 roma fiatalt a Baranya 
megyei Munkaügyi Központ 
és Pécs Város Önkormány
zata által támogatott mun
katapasztalat szerző prog
ramban. Ők 3 hónapos tan
folyamon vettek részt mie
lőtt idekerültek hozzánk, ro
ma szociális gondozói ké
pesítést szereztek, és részt 
vesznek az egyesület min
den programjában. 
2002-ben 6 fiatalt tudtunk 
felvenni pályakezdő foglal
koztatási programunkba.

Nyaranta szervezünk tá
bort, kirándulást a tanuló
szobában részt vevő gyer
mekeknek és az egyetemis
ta klubba járó fiataloknak. 
Minden évben szervezünk 
sportnapokat, gyereknapot, 
Mikulás ünnepséget, konfe
renciákat, képzéseket, má
jusban Szent György napján 
Ederlezi ünnepet, mely egy 
jellegzetes cigány ünnep, 
részt vettünk a városban tar
tott II. Nemzetközi Roma 
Fesztiválon. Konzorciumi 
partnerek vagyunk a 
Wlislocki Szakkollégium mű

ködtetésében, mely egy 
Phare által támogatott pro
jekt Pécsett tanuló roma 
egyetemistáknak.
A városban működő cigány 
szervezetekkel jó kapcsola
tot alakítottunk ki, igyek
szünk a város kulturális éle
tébe is részt venni, jó kap
csolatot tartani az egyéb civil 
szervezetekkel és hivatalos 
szervekkel.
Együttműködési megállapo
dásunk van a Romológia 
Tanszékkel, a Máltai Szere
tetszolgálattal, a Gyöngyház 
Egyesülettel.
Különösen jó a kapcsola

tunk: a Gandhi Gimnázium
mal, a Zsutipe Egyesülettel, 
az Esztergár Családsegítő
vel, a Pécsi Kulturális Köz
ponttal, a Siklós és Vidéke 
Érdekvédelmi Szervezettel, 
a megyében működő cigány 
kisebbségi önkormányzatok
kal, a zalalövői, nagykani
zsai és kiskőrösi OSI Roma
centrumokkal.

Elnök : Labodáné Lakatos 
Szilvia
Pécs, Mohácsi u. 103.
(20) 340-4680 
szilvialakatos@hotmail.com

Vezetőségi tagok:
Pallai Rita -szakmai vezető 
Pécs, Bánki Donát u. 23. 
(30) 283-3442 
ritame@freemail.hu

Raffael István
Szászvár, Petőfi u. 77. 7349 
(30) 364-7659 
patric@cia.hu
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A Zsutipe Kulturális- és 
Sportegyesület
1997-ben alakult azzal a 
céllal, hogy a hátrányos hely
zetű -  elsősorban roma szár
mazású -fiataloknak lehető
séget teremtsen szabadide
jük hasznos eltöltésére. E 
célból az egyesület a kezde
tektől napi rendszerességgel 
tart ökölvívóedzéseket és 
időszakosan egyéb sportren
dezvényeket. Az első évek
ben ez lett a ZSUTIPE fő te
vékenységi köre, aminek kö
vetkeztében rengeteg ered
ményt értünk el.
Az ökölvívó szakosztály az 
egyesület színeiben számos 
versenyen vett már részt, 
melyeken kiválóan szerepelt. 
1998. tavaszán sportolóink 
első ízben mérkőzhettek me
gyei szintű versenyen: a Pé
csett megrendezett Ökölvívó 
Megyebajnokságon négyen 
közülük megyebajnokok let
tek -  különböző súlycsoport
okban egy sportolóink pe
dig második helyezést ért el. 
Még ugyanebben az évben a 
Kiskunfélegyházán megren
dezett Országos Diákolimpi
áról két bronzéremmel tér
tünk haza.
Az eredményes kezdést kö
vetően a szakosztály elisme
rést szerzett az ország ösz- 
szes egyesülete előtt, úgy 
számos Megyebajnokságon, 
mint országos szervezésű 
ökölvívó mérkőzéseken. 
2001-ben és 2002-ben az if
júsági magyar bajnok szak
osztályunk ökölvívója -  aki 
egyben az első ilyen ered
ményt elért, bevallottan roma

származású bokszoló. A 
2001-es év ifjúsági kick-box 
bajnoka pedig szintén a 
Zsutipe sportolója.
Az egyesület eredményei kö
zött tartjuk számon azt is, 
hogy éves rendszerességgel 
rendezünk Zsutipe Ökölvívó 
Kupát, amely az évek során 
kezdi kinőni magát, és egyre 
inkább országos esemény
nek számít.
Az ökölvívás mellett- annak 
érdekében, hogy minél több 
fiatalt megmozgasson -  
nagy hangsúlyt helyeztünk 
egyéb sportesemények 
megszervezésére, lebonyolí
tására. Ezek többnyire egész 
napos hétvégi programok 
voltak. Közülük legeredmé
nyesebben a 2001. 05. 05- 
én megrendezett Ederlesi 
hagyományos cigányünnep 
keretein belül lebonyolított 
futball-kupa sikerült. A 
Khetanipe Egyesülettel kö
zösen szervezett Ederlesin 
több száz, többségükben ro
ma fiatal vett részt.
A Zsutipe Kulturális és Sport 
Egyesület fennállásának ed
digi öt éve alatt elsődleges 
tevékenységi köre a sport 
volt. Most érkeztünk el azon
ban oda -  megteremtve az 
anyagi és személyi feltétele
ket - , hogy a tervezett tanu
lószobát, klubfoglalkozáso
kat megvalósítsuk. 2002. 
februárjától az egyesület ál
landó székhelyén, a Komjáth 
Aladár utcai Gandhi Gimná
zium tornatermében a hét 
minden napján programok

kal várjuk az érdeklődőket. 
Hétfőtől-péntekig 13.00-tól 
16.00-íg a Zsutipe klub kere
tein belül tanulószoba várja 
az iskolásokat, ahol szakta
nárok segítségével elkészít
hetik házi feladatukat, és se
gítséget kapnak a számukra 
problémát jelentő tantár
gyak, anyagrészek feldolgo
zásában. Részben az iskola 
felügyelete alól kikerülő fiata
lokat szeretnénk az utcáról 
az egyesület látókörébe von
ni, másrészt pedig az iskolai 
lemaradások és egyben élet- 
vezetési problémák leküzdé
se a célunk.
A 16.00-tól 19.00-ig terjedő 
időszak minden hétköznap 
az ökölvívó edzéseké, hi
szen egyesületünk tevé
kenységi körének bővülésé
vel a sport szerepe nem vál

tozott. Ez idő alatt a klub mű
ködése -  helyszűke miatt -  
korlátozott, azonban 19.00- 
tói ismét adott a fiatalok szá
mára az egyesület minden 
lehetősége, és egészen 
22.00-ig van mód asztaliteni
szezésre, ökölvívásra (fel
ügyelettel), lehet kártyázni, 
társasjátékozni. Esténként 
lehetőségeinknek megfelelő
en uzsonnával vendégeljük 
meg a hozzánk ellátogató- 
kat. Rendszeres programja
ink között szerepel a hétvégi 
klubfoglalkozás is, amikor az 
egyesület minden lehetősé
ge adott a fiatalok számára
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annak érdekében, hogy tar
talmasán töltsék el szabad
idejüket.
Az állandó programok mel
lett évente több alkalommal 
szervezünk kirándulásokat, 
közös főzéseket, sportnapo
kat futballmérkőzésekkel, 
asztalitenisz-versenyekkel. 
Tudatos tervezés eredmé
nyeként, nagy nehézségek 
árán, de megvalósítottuk azt, 
hogy minden olyan időszak
ban, amikor az iskola már 
nem tud kontrollt gyakorolni 
a tanulókra (így tanítás után 
és hétvégén), egyesületünk 
tartalmas programjaival kös
se le az érdeklődőket, segít
sen nekik problémáik megol
dásában, a szabadidejük 
hasznos eltöltésében.

Az egyesület jövője tekinte
tében terveink között szere
pel esti kurzusok megszer
vezése környezetvédelem, 
televíziós-kultúra, számító- 
gépes alapismeretek elsajá
títására irányulóan. Más
részt a cigány kultúra 
meg/elismertetése is célunk, 
szeretnénk cigány nyelv- és 
tánctanfolyamot indítani, ci
gánykultúrát tanítani, a ha
gyományos cigányünnepe
ket újraéleszteni.
Egyelőre anyagi lehetősé
geink miatt mindezek el
képzelések maradnak. Az 
elért eredményekre büsz
kék vagyunk, azonban sze
retnénk tovább lépni, és 
minél többet megvalósítani 
terveinkből.

Amrita OBK

Az Amrita Pályaorientációs 
Baráti Kör Egyesület Ma
gyarországon a rendszervál
tást követő időszakban civil 
kezdeményezésként jött lét
re olyan cigány fiatalok ösz- 
szefogásával, akik a cigány
ság társadalmi integrációját 
az oktatás segítségével tart
ják elérhetőnek. Az alapítást 
már megelőzte számtalan 
olyan tevékenység, amely a 
különböző középiskolákban 
és egyetemeken tanuló ci
gány fiatalok közösségé 
szerveződését szolgálta.
Az Egyesületen belül a diá
koknak nyújtott segítség a 
„self-help" szerveződésnek

működési elvét követi. Ilyen 
módon az idősebb diákok 
olyan mintákat nyújtanak fi
atalabb társaiknak, mely ál
tal a magasabb iskolákba 
kerülés lehetősége, a sike
rek elérhetősége, a nehéz
ségek leküzdésének mód
szerei kerülnek életközeibe. 
Mindeközben saját tapasz
talataikat osztják meg fiata
labb társaikkal.

Feladatok:
A rendszerváltás utáni új tár
sadalmi helyzet többek között 
azt eredményezte, hogy az 
elvárások növekedéséhez az 
ezen a téren korábban is hát
rányokkal bíró cigány közös
ségekből érkező fiatalok ös
szességében nem voltak ké
pesek olyan mértékben alkal
mazkodni, mint velük egy
idős, a többségi társadalom

ból származó társaik. 
Ugyanakkor nyilvánvaló, 
hogy a kulturálisan és szoci
álisan hátrányos helyzetből 
érkező cigány diákok iskolai 
lemaradása nem gyengébb 
képességeket takar. A prog
ramban dolgozó pedagógu
soknak, szociális munkások
nak vissza-visszatérő ta
pasztalatuk az esélyegyen
lőtlenség.
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civilek

Ennek orvoslásához - az 
okok feltérképezését követő
en - a következő területeken 
kell tevékenykednünk:
- Az információk eljuttatá

sa a cigány közösségek
hez.
Az első feladat célja minden
képpen az, hogy a cigány 
családok felismerjék az okta
tás jelentőségét és megis
merjék lehetőségeit. Ily mó
don létrejöhet a diák számá
ra a megfelelően motiváló 
családi háttér.
-Az iskolában elvárt kultú
ra elemeinek pótlása.
Mivel a cigány gyerekek egé
szen különböző kulturális és 
nyelvi háttérrel rendelkez
nek, az iskolában komoly 
gondot jelent, hogy az elvárt 
kulturális alapokat is el kell 
sajátítaniuk, az többségi tár
sadalom által képviselt 
szemlélethez is alkalmaz
kodniuk kell.
-A megfelelő identitástudat 
kialakítása és megőrzése.
Ahhoz azonban, hogy ez 
előbbi ne okozzon identitás- 
zavart, fontos egy, a saját 
kultúra értékeit megőrző ba
ráti közösség, a lelki háttér 
kialakítása.
- Folyamatos figyelem.

A gyakran felmerülő nehéz
ségek leküzdéséhez feltétle
nül szükséges a folyamatos 
odafigyelés, támogatás és 
biztatás. A baráti közösség 
mellett meglévő pedagógusi 
figyelem nagy segítséget je
lenthet a tanulmányi, a beil
leszkedési vagy a lelki prob
lémák enyhítésében
- Segítségnyújtás a tanul

mányi nehézségekben
Ez vezetheti át a diákot az is
kolai elvárások buktatóin, és

ez eredményezheti a tanulá
si készségek elsajátítását, 
ennek következménye lehet 
az eredményesség a tovább
tanulásban a középiskola 
után, vagy akár az egyesület 
keretein kívül is.

Az Amrita Közösségi Ház

A Ház választásakor első szempont a vasútállomás és a 
buszpályaudvar közelsége, hiszen tagjaink jó része nem pé
csi diák, akik számára nem könnyű a nagyvárosban való el
igazodás. A választás második szempontja a ház mérete: 
klubösszejövetelekre, kulturális programjaink, fesztiváljaink 
szervezésére és iroda elhelyezésére egyaránt alkalmasnak 
kellett lennie. A ház állapota kevésbé játszott szerepet a vá
lasztásban. Annak felújítása az Amrita számára kizárólag 
anyagköltségbe került, mivel a munkákat önkéntes segítő
ként az amritások maguk végezték. A berendezési tárgyak 
legtöbbje is adományként érkezett. A Közösségi Ház így va
lóban a közösség háza, melyhez minden tag "tett hozzá" va
lamit.
Ma már jól ismert, könnyen elérhető, Pécs belvárosában lé
vő, "bejáratott-berendezett" házat tudhatunk magunknak

Programjaink 
- a távol lakók számára:
mozgó pályaválasztási ta
nácsadó szolgálatunk, 
rendszeres diáktalálkozók, 
évenkénti nyári táborok 
és a rendszeresen érkező 
diáklap;

- és a közelebb élőknek:
napi odafigyelés és folyama
tos self-help jellegű lelki és 
szociális segítség, 
különórák, felkészítők, 
ösztöndíj-közvetítés 
informatikai központ, 
rendszeres kulturális progra
mok jelentik a közösségi hát
teret.

Az amritások

Egyesületünk tagjai az ország különböző településein él
nek. Legtöbben Baranya, Somogy, Tolna és Pest megyeiek, 
de szegedi, nyíregyházi, törökszentmiklósi, romániai, vajda
sági tagjaink is vannak.
Az amritások döntő többsége középiskolákban és egyeteme
ken tanuló szociálisan hátrányos helyzetű cigány és nem ci
gány fiatal, de felsőbb éves általános iskolásaink is vannak. 
A több száz amritást az Amrita Közösségi Ház keretében te
vékenykedő Pécsett lakó fiatalok lelkes munkája tarja össze.
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dante café

dante café
Interjú Horváth Tamással, a 
Dante Café vezetőjével

Alighanem a Dante Café tör
ténete és a tiéd szorosan 
összetartozik, mintegy a hely 
jelölője Te vagy.

Eltanácsoltak a gimnázium
ból, szakácsnak tanultam. 
Szereztem némi vendéglá
tós tapasztalatot, s az 
érettségi után - egyetemi 
éveim alatt - a Művészetek 
házában béreltem büfét, 
hogy el tudjam tartani ma
gam. Elszálltak az egyetemi 
évek, irodalom tanári diplo
mával a zsebemben ki kellett 
találnom, mi is legyen a to
vábbiakban. Jött egy munka
társam és egy lehetőség, 
hogy a Daniét beindítsuk. 
Egyszerűen csak belevág
tunk. A tanári fizetést tettük 
csupán kockára: s valljuk

meg, ez nem túlzottan nagy 
kockázat. A Dantéval a meg
élhetés biztosítottnak tűnt, s 
a kulturális közéletben való 
aktív részvételről sem kellett 
lemondanunk. 1999-ben nyi
tottunk, még 10 évre van 
bérleti jogunk. Az épületet a 
püspökségtől bériem, jó a 
kapcsolatom velük. Olyany- 
nyira, hogy a kávézót maga 
a püspök úr nyitotta meg.

Milyen programokat kínál
tok?

A Dante Café mindenféle 
rendezvényeknek helyet ad, 
legyen az koncert, diszkó, 
felolvasóest, kiállítás, szín
házi bemutató. A mozi, saj
nos, egy ideje már nem mű
ködik.

Tavaly a Dante adott otthont 
az Antirasszista Világnap pé
csi rendezvényeinek, s tette 
ezt az idén is. Mi az oka an
nak, hogy ezt felvállalod?

Sok embert érdekel a téma, 
és sokan jönnek el egy effé
le rendezvényre, különösen 
akkor, ha ennek szervezése 
egy profi csapat kezében 
van. Üzleti szempontból te
hát ostobaságnak tűnne el
zárkózni ez élői. Személyes 
véleményem pedig az, hogy 
nem a bőrszín és vallási ho
vatartozás határozza meg az 
emberek értékeit. Ezek alap
ján sosem ítélek. Egyszerű
en fogalmazva: vannak jó és 
vannak gazemberek.

Miből tartja fent magát a 
Dante Café?

Az országban ez az egyetlen 
magántulajdonban lévő hely, 
amely a kultúrának ily módon 
helyt adí Van mögötte ugyan 
egy alapítvány, ám a műkö
désünket nem pályázatokra 
építjük. Terembérleti díjat 
nem kérek a szervezőktől. 
Egyszerűen csak jó progra
mokat. Ha van program, van
nak emberek. S ahol vannak, 
ott isznak is. És viszont is 
igaz, ahol emberek vannak, 
ott mindig akad program is.



„elismerését az ember 
önmaga tudja kivívni.”
Lakatos Menyhért írót köszöntjük hetvenhatodik 
születésnapján

Ősök

A nagyvíztől a nagyvízig jártunk. Mámi nem mondta, hogy 
tenger, talán nem is tudta, csak annyit mondott: bári pályi. 
Aztán hogy ez az út a Fekete-tengertől az Adriáig tartott, 
vagy a Földközi-tengerig nem tudtam. Úgy emlegette előde
it, mint a bátorság és az ész megtestesült mintaképeit. 
Csacso rom - mondta róluk. A későbbi nemzedéket gyáva, 
elkényelmesedett, sem időt, sem veszélyt nem bíró cigá
nyoknak nevezte.

Magyarország déli részén éltek azok, akik megsokasodva 
'Peterestyoknak' nevezték magukat, mert Cino Petro dol- 
mutájából születtek újjá. Adolmuta eredetileg törzset jelen
tett. Ezek a kis csoportok azonban már egy-egy kis töredé
ket alkottak. Az európai cigányok, akik főleg a Balkán felől 
vándoroltak, Bulgáriánál két ágra szakadtak. Az egyik ág 
Románia keleti oldalán, a másik Szerbián át húzódott fel 
észak felé, mindkét esetben érintve Magyarországot. A leg
szebb lovakat itt lehetett találni, meg a vastengelyes kön
nyű szekeret.

Születés

Én a régi anyakönyvi bejegy
zés szerint 1926. április 21- 
én születtem, a vésztői köz
ségi legelőn. Anyámat a min
dennapos vándorútjáról ha
zafelé megállította a Terem
tő, mondván:
- Én az időt mérem, nem a 
helyet - és hosszú, kínos ter
hét letétette vele a gulyale
gelő zöld füvére. Aztán telt 
az idő. Abroszpólyában elju
tottam a rongyba csavart ke- 
nyérbél-cumiig, míg meg 
nem keményedtek fogaim, 
aztán, mint megtűrt kártevő, 
magam estem neki a világ
nak.

Téptem, rágtam, ahogy hoz
záfértem.

WHS ,-évío|yarn hó

Hogy mi volt csodálatos?

Tavasz volt. Az évtizedek 
vályogtaposása apró tavakat 
formált, egész a telep leg
szélső kunyhójáig. A 
hóolvadások, tavaszi esők 
egybeszaggatták vékony 
gátjaikat, mint egy kis tenger 
ölelte karéjban a telepet. 
Nem volt csúnya látvány. Ki- 
zöldült parányi szigeteit 
nagyra nőtt sárga virágú 
somkóró tarkította, és a sás



lakatos menyhért

A gimnáziumi évek

Az első év végén sokan kies
tek, erősen megfogyatkozott 
az osztály, de így sem fér
tünk el egymás mellett. Az 
én fekete világom ismeretlen 
putriszaga éppúgy riasztotta 
őket, mint annak előtte, amit 
csak gondoltak, de nem 
éreztek. Osztálytársaim sze
mében nekem volt a leg
könnyebb helyzetem. Ne-- 
kém könnyű volt tanulni, 
mert nincs más dolgom oda
haza, könnyű volt minden
nap tiszta ingben menni, 
mert a cigánynak nem kell 
dolgozni érte. Koldulnak és 
lopnak. Ha az iskolaszolga 
azzal jött be, hogy valaki le- 
piszkolta a WC-t, rajtam volt 
az osztály szeme. Egyetlen 
cerúza sem tűnhetett el úgy 
az osztályban, hogy elsőnek 
ne az én zsebeimet, táskám 
tartalmát kellet volna kiüríte
ni. Anyámnak örömében el
eredtek a könnyei mikor 
meglátta a bizonyítványom.

puha bajszommal megérin
tettem. Nem volt erőnk a til
takozásra, akaratunkat kisa
játították az érzések. Csere
pes ajkunk megvastagodott 
dudorai köré rakódott 
sóréteg telhetetlen szomjú
sággal késztetett újabb és 
újabb cselekvésre, míg el 
nem űztük az éjszakát. Óva
tosan lefejtettem 14 éves fe
leségem ölelését, szögletes 
sima homlokán a teljes meg
elégedés fénye ragyogott. 
Boldognak éreztem magam, 
hogy szüzességem nem va
lami vén ringyó erőszakolta 
el tőlem. A reggeli kolompszó 
választott szét bennünket. 
Néhány cuppanós csókra 
visszarántotta fejem, aztán 
mint afféle tűzrőlpattant me
nyecske kipenderedett a já
szolból. Hamar elmúlt a cigá
nyok álmélkodása, tudomá
sul vették, hogy férj és fele
ség vagyunk.

Akadt szenvedés és nélkü
lözés bőven

Melegedni és enni! Ez volt a 
holnap gondja. Minden nap 
meghozta a maga kilátásta- 
lanságát, a korgó gyomrokat, 
a sok apró éhes szájat enni
valóval, a ruhátlanságot és a 
hideget tűzrevalóval kellett 
enyhíteni.
De mit lehetett tenni a ház
gerincig érő hófúvások ide
jén? A napokig tartó szúrós 
szélviharokban a kutyát sem 
lehetett kizavarni. Itt az élet 
nem kutya, fütyöit rá mit sza
bad, mi illik, mi nem illik. Kö
vetelte a magáét, hogy hon
nan, arról senki nem beszélt, 
még válogatási lehetőség 
sem kínálkozott. Élni, ez az 
egyetlen törvény, ami ellen 
nem volt fellebbezés. Éhen 
halhatott, aki akart, de ah
hoz el kellett viselnie az éh
séget vagy a megfagyáshoz 
a hideget.

Szerelem, házasság

Néma visszafojtott lélegzet
tel tapadtunk egymáshoz, fo
gai durva vászoningemmel 
együtt mélyen belevájtak a 
húsomba, összeforrasztottak 
bennünket az órákon át heví
tő gondolatok, remegett min
den ízünk, mint a derékon 
ütött békáé, amíg elernyedve 
testünk izzadságtól lucskos 
gőzében, vissza nem nyer
tük tudatunkat. Szünetekben 
hallgattunk, kifordítottam 
melleit a szalagpántos ing
ből, lágy lüktetéssel felgyor
sultak apró hullámai, ahogy

A karácsony

A cigányoknál az a szokás, 
hogy karácsony reggelén 
csak férfi vagy fiú mehet be 
elsőként idegen házba. 
Ilyenkor hosszú köszöntők 
hangzanak el, hízelgő jókí
vánságokkal aztán, ha vala
kit megkínálnak, nem illik 
visszautasítani, jó szívvel 
adják. Nagyon lenézik azt aki 
ünnepen nem tudja megkí
nálni vendégét, ha máskor 
nincs, hát istenem, a sze
génységet nem kgJJ-ezém^dlr 
ni, de Karácsig 
Kantalassal ̂ á ykosa r kala- * 
csőt is haz^ttünk. Káoosz- 
táért, egy avas

2002. fcwaszV%^m



.... "■.■ .
lakatos m,- béke...

ezért-azért, amit a jómódúak 
már nem fogyasztottak el, a 
cigányasszonyok megta- 
pasztgatták a tyúkólat, lese
perték a padlásokat, kemen
cét, hogy biztosítva legyen 
az ünnep. A hagyományos 
cigányszokások tiltják egyes 
ételek fogyasztását. Nem 
szabad két Karácsony kö
zött szemes terményből főz
ni, babot, borsót, kásafélé
ket, mert kiütéses lesz tőle 
az ember. A két Karácsony 
Vízkeresztig, illetve oláh Ka
rácsonyig tart. Mindegy, 
hogy alakult ki, de nagyon jó 
szokás.s

Hiedelmek, babonák

Sok babonás hitből szárma
zó fertőzést kellett megaka
dályoznom, amit saját ma
guk idéztek elő. A nyílt vágott 
sebekre meleg lószart, poros 
pókhálót és falról lekapart 
meszet raktak. Ezeknek a 
vérzéscsillapító gyógymód
oknak a helyébe nem kön
nyen lehetett ecetet vagy sót 
alkalmazni, pedig más fertőt
lenítő módszer nem volt. Egy 
lehetőség kínálkozott, ke
nyérbe felitatni és valami 
mesével körülfogni, mert a 
gyógyulás soha nem az em

bereken, hanem rajtuk túli 
erőkön múlott.
Az ótvaros gyerek fejének 
tisztán tartása, amihez a hie
delem szerint nem volt sza
bad víznek érnie. Az orvos 
utasításain, ha erre valaha is 
sor került, csak nevettek. 
Szappanos vízzel való lemo
sás szinte szentségtörésnek 
tűnt. Akkor keletkezik a gye
rek fején ótvar, ha olyan asz- 
szony megy be az újszülött- 
höz aki "úgy” van .
A rüh és sömör. Mindkettőre 
húgyot, pipamocskot és ab
lakizzadságot használtak. A 
rühbetegségtől én sem men
tesültem. Nem mehettem az 
iskolába feketére mázolva a 
pipamocsoktól, ezért vállal
nom kellet a kínzást, amit a 
gyógyulás reményében el
szenvedtem a kénporkeve- 
réktől, de megérte, mert egy
szeri alkalmazása elég volt a 
teljes gyógyuláshoz. Néhány 
nap múlva általános lett a 
kénporos fürdő alkalmazása. 
A faiu szőlőtermelő gazdái 
nem tudták elképzelni, miért 
koldul minden cigány kén
port, vagy ahogy ők nevez
ték büdöskővirágot.

béke és 
szabadság
1943. január 22. Kint esik a hó és süvít a szél. Este van, legalábbis ahogy a réseken keresz
tül ki lehetett venni. Fáztunk, nagyon hideg volt.

Egymáshoz bújtunk amilyen közel csak lehetett. Éreztük egymás undorító, bűzös leheletét. 
Hallottuk egymás szaggatott, mélyrőljövő, fájdalmas sóhaját. És megint hallottunk egy velőt- 
rázó sikolyt. A még meleg test ott hűlt a havon. Tarkón lőtték szerencsétlent. És mi csak vár
tuk, melyikőnket viszik el. Eltelt egy óra, kettő, de a katonák nem jöttek és a feszültség egyre 
csak nőtt. Forrt a levegő. De ezen az éjszakán nem vittek el senkit. Egy idő után, itt-ott elkezd
tünk kisebb csoportokban suttogni. És így a feszültség egyre alább hagyott. Majd egy öreg ci
gány elkezdett mesélni és csak mesélt csak mesélt egyre csak mesélt, napokon, heteken, hó
napokon át és mi időről időre fogyatkoztunk.

Csodával határos módon őt, engem és még néhányunkat nem vittek el, pedig már a legrosz- 
szabbra is fölkészültünk. Azért voltunk ilyen fölkészültek, mert a mesék feledtették velünk pil-
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lanatnyi gondjainkat. Mesék szárnyán bárhova eljuthattunk.
Az öreg mesélt a hősökről a régi szokásokról, hagyományokról és mesélt a régebbi időkről, 
amikor még senkit sem bántottak, azért mert más a borszíne. Mesélt a Békéről a Szabadság
ról melyek talán soha sem lehetnek újból a mieink. Be voltunk zárva, de gondolatainkban és 
álmainkban szabadok voltunk. Nekem volt egy álmom, mely sokszor visszatért.

így szólt az álom:
Ülök egy pesti kávézó teraszán, iszom a kávém, süt a nap és még tejszín is van a kávéhoz. 
És csak ülök és nézem a járókelőket, és érzek valamit, valamit.
1945 tavaszán jöttek a szovjetek és fölszabadítottak minket, akik még megmaradtunk. Vissza
kaptam a Szabadságomat és éreztem valamit, úgy, mint az álmaimban. A Béke 
volt az, a mindent betöltő Béke és Szabadság.

Most itt ülök egy pesti kávézó teraszán és iszom a kávém, süt a nap, és a kávéhoz tejszín is 
van, meg csokoládé. És csak nézem a járókelőket.

wlislocki henrik:
az erdélyi cigány nép-
költészet

Wlislocki Henrik Az erdélyi 
cigány népköltészet című ta
nulmánya 1885-ben jelent 
meg a Franklin-társulat tudo
mányos-népszerűsítő füze
teinek sorozatában. Az első
sorban németül publikáló 
Wlislocki ekkor már nemzet
közileg ismert és elismert tu
dós, többek között a londoni 
The Gipsy Lore Society-nek 
is tagja. A tanulmány a ci
gány nép történetét tárgyal
ja, és szembeszáll cigány 
eredet a XIX. század máso
dik felében' még élő, de tudo
mányosan már megcáfolt 
nézeteivel. A korszak tudo
mányosságának megfelelő
en, Wlislocki a történeti nyel
vészet módszerét tekinti al
kalmasnak arra, hogy a ci

gányság eredettörténetét 
meg lehessen tisztítani a re
neszánsz óta elterjedt miti
kus elképzelésektől és 
rosszindulatú előítéletektől. 
Ebben a törekvésében 
Rüdigert és Grellmannt, a 
két XVIII. századi német ku
tatót tekinti elődjének, vala
mint méltatlanul elfeledett 
magyar kortársukat, Vályi 
Istvánt, aki talán először is
merte fel (1776-ban), a ci
gány nyelv ind nyelvekkel 
való rokonságát.
Wlislocki saját kutatásainak 
jelentőségét a népköltészeti 
tanulmányokban jelöli meg. 
A népművészet komparatív 
megközelítésével folytatható 
az a munka, amelyet a törté
neti nyelvészet megkezdett,

minthogy népköltészet olyan 
ősi elemeket is őriz, amelyek 
a cigányság kollektív emlé
kezetéből már kihullottak. 
"Az egyik általam közölt bal
lada is indirecte a czigányok- 
nak Indiából való származá
sa mellett szól. Mert mit je
lenthetne egyebet a „szent 
folyó" (somán len), mint az 
indusok szent folyóját, a 
Gangest? (lásd az alább kö
zölt népballadát) A XIX. szá
zadi, romantikus ihle- 
tettségű, herderi szemléletű 
folklorisztika a népköltészet
ben a „népszellem", a 
Volksgeist kristálytiszta meg
jelenését ünnepelte, s 
Wlislocki is a modern civilizá
ció torzulásaitól, a század 
pesszimizmusától való men-
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tességet üdvözli a cigány 
népdalokban, balladákban, 
mesékben és közmondások
ban. A tanulmány függeléke
ként, saját fordításában kö
zöl ezekből néhányat.
A tanulmány felsorol, néhány 
- ma már némileg mulatsá
gosnak tűnő - elméletet, 
amelyet egy a történeti nyel
vészetre és az összehasonlí
tó néprajzra alapozott kuta
tásnak meg kell cáfolnia. 
Ezekben a genealógiákban a 
cigányság hol a kánaániták 
bibliai népétől, hol a szaracé- 
noktól, hol a német zsidóktól, 
hol pedig a tatároktól szár
mazik. A legelterjedtebb vé
lekedés szerint Egyiptomból 
vagy „Kis-Egyiptombór el

űzött zarándoknépről volna 
szó, ennek a legendának a 
lenyomatát őrzi az angol 
„gipsy“, a spanyol „egy- 
cianos" stb. közismert etimo
lógiája is. Az egyiptomi szár
mazás elméletének elterje
dését Wlislocki XV-XVI. szá
zadi bolognai, párizsi, frank
furti források alapján követi 
nyomon, kései továbbélését 
pedig egy saját néprajzi gyűj
téséből származó adalékkal 
is alátámasztja: Csík várme
gyében még a XIX. század 
második felében is használ
ták a „pharao népe“ megne
vezést.
A Wlislocki által is elfogadott, 
akkortájt még újnak számító 
származáselmélet szerint a

cigányság őshazája India 
északnyugati területein talál
ható, s népvándorlásuk az 
„északi utat" követte, azaz 
nem a volt Bizánci Császár
ságon keresztül, hanem a 
mai Oroszország, Ukrajna, 
Moldávia területein áthalad
va érték el Közép-Európát. 
Wlislocki szerint a nyelv mel
lett a népköltészetben „kon
zervált" ősi elemek is bizo
nyítják az indiai származást: 
„Főkép klasszikus nyugalom 
jellemzi a czigány népkölté
szetet, mely az indusokéval 
való rokonságát bizonyítja; 
az indus népköltészet felett 
is leng ama titkos, méltósá- 
gos nyugalom, mely termé
keit oly szépen jellemzi."

Szemelvények Wlislocki Henrik 
cigány népköltészeti gyűjtéséből
forrás: Az erdélyi cigány népköltészet, gyűjtötte és fordította Dr. Wlislocki Henrik. Budapest, 
Franklin-társulat, 1885. Az itt közölt szövegek eredeti helyesírását nem módosítottuk.

Egy ballada

Az erdőben, a berekben 
Megy a legény nagy 
sebtiben,
Öreg utas után szalad,
Ki az úton gyorsan halad.
A kendőjét megragadja, 
Megöli őt a haramja!
Ottan a szent, mély folyóba 
A holt testet beledobja.
Akkor gyorsan tovább sza
lad,
Fölkeresi édes anyját,
Vén Bakilót, az öreg nőt,
S neki adja a kezkenőt.
Sír és jajgat édes anyja 
S végül fiát megátkozza:
"Bú és bánat, átok reád!
Az atyádat meggyilkoltad, 
Thagar kendőjét elloptad!”

Mesék

Egy hegyen, szép erdőben lakott egy kis kunyhóban egy le
ány négy testvérével és szülőivel együtt. A leány szeretett 
egy szép, gazdag vadászt, ki gyakran ott járt az erdőben, de 
a szép leányhoz nem akart szólani. Mara éjjel-nappal sírt, mi
vel a szép fiú nem jött hozzá. Gyakran megszólítá, de ez ut
ján tovább haladt; Mara ezt a dalt éneklé:

Vígan dalol a madár az ágon!
Elhagylak én rózsám még e nyáron,
S télire, ha csizmát veszek,
Akkor feleséged leszek!

Gyakran éneklé e dalt, de a vadász nem hallgatott reá. Hogy 
más segítségre nem talált, hát az ördögöt hivta. „Ördög! Se
gíts rajtam!" El is jött az ördög, kezében volt egy tükör és kér
dezte, hogy mi kell. Mara elbeszélte történetét és elpanaszol
ta bánatát. „Ha csak ennyi, úgy segíthetek bajodon; vedd e 
tárgyat, mutasd meg kedvesednek, s nálad marad." Egyszer 
ismét eljött a vadász és Mara a tükörrel a kezében szembe
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ment vele. Mikor a vadász a 
tükörben magát meglátta, 
felkiáltott: "Oh, az áz ördög, 
azt az ördög csinálta! maga
mat láttam!" - ezzel elszaladt 
és nem jött többé az erdőbe. 
Mara ismét sírt éjjel-nappal, 
mert a szép férfiú nem jött 
hozzá, mivel más segítségé
re nem talált, ismét az ördö
göt hívta: "Ördög segíts raj
tam!" Az ördög jött és kérdez
te mit kíván a leány. Mara el
beszélte, hogy a vadász el
szaladt, midőn magát a tü
körben meglátta. Akkor elne- 

. vette magát az ördög és 
mondá: "Csak hadd fusson! 
majd megtalálom, mert ő az 
enyém veled együtt, mert 
mindketten a tükörbe nézte
tek, és ki a tükörbe néz, az az 
enyém. És most segíteni 
akarok a bajodon, de négy fiú 
testvéreidet nekem kell, hogy 
adjad; ha nem, akkor nem 
segíthetek!” Az ördög elment 
és visszajött éjjel, midőn a 
testvérek aludtak és csinált 
belőlük négy zsinórt; ezekből 
húrok váltak, az egyik vasta
gabb, a másik vékonyabb, a 
harmadik még vékonyabb, a 
negyedik a legvékonyabb. 
Akkor azt mondja az ördög: 
"Add nekem apádat is!" Mara 
azt válaszolta: "Jól van! ne
ked adom apámat is, csak 
segíts!" Apjából az ördög egy 
szekrényt csinált; ebből he
gedű lett. Akkor mondá az ör
dög: "Add nekem anyádat is!" 
Mara feleli: "Jól van! neked 
adom anyámat is, csak se
gíts!" Az ördög nevetett és az 
anyjából egy pálczát készített 
és hajából lószőrt; ebből vo
nó lett. Az ördög most elkez
dett hegedülni és Mara na
gyon örvendett. De az ördög

tovább játszott; akkor Mara 
sírt. Most nevetett az ördög 
és azt mondá: "Ha eljő ked
vesed hegedülj és nálad ma
rad." Akkor Mara hegedült és 
a vadász hallá játékát és 
hozzá jött. Nevetett és sírt és 
csókolta Marát és nála ma
radt. Kilencz nap múlva eljött 
az ördög és mondá: "Imád
kozzatok ! uratok vagyok!" De 
ők nem akarták és az ördög 
magával vitte őket. A hegedű 
pedig az erdőben maradt és 
jött egy szegény czigány és 
megtalálta. Játszott rajta és 
városban és falun nevettek 
és sírtak, ha ő hegedült, úgy, 
a hogy ő akarta.

Közmondások

Lassan jár a tetű, ámbár hat 
lába van.
Asszony, ki férjét soha meg 
nem csalta: énekes hal. 
Szép asszony szája ördög 
harangja.
Üres tarisznyában nem 
fészkel az ördög.
Döglött lovat nyergei, ki vén 
asszonyt csókol.
A szél az ördög prüszkölé- 
se.
A pénz az élet kenőcse.

ha kételyekben
Ha nem vagy úgy se' jó, 
ha vagy úgy se’.

Érzéseim kifelé nem 
mutatom,
bánatom van. Befelé van.

Az utad voltam, 
régi út vagyok.

Ha nem vagy úgy se' jó, 
ha vagy úgy se'

Ne
kérdezz.

Ne
engedj.

Tőled elszakadni
nem
lehet.

Ne

menj

el.
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semmi baj -
csak sok szép dal szülessen
Az együttessel egy pécsi próbájukon találkoztunk. A Gandhi 
Gimnázium kollégiumának egyik tanári szobájában dolgoztak: 
a szobában valahogy ott időzött még a hajnal, a lányok meg
kíséreltek rendet teremteni a kicsi előtérben, Boda Peti pedig 
már előkészítette a krumplit, a paprikásnak való tyúkhúst. 
Közben a CD lejátszón a zenekar első lemeze szólt. Ennyit az 
álmos délelőttről - mellesleg zuhogott odakint.

A Khanchi Dosh tulajdonképpen a Gandhi hagyományőrző 
együttese? -  fordulok Erős Gusztihoz, a zenekar művészeti 
vezetőjéhez.

Nem, alakulásunk sokkal régebbre tehető. A gimihez akkor 
lett köze az együttesnek, amikor cigány nyelvet és kultúrát 
kezdtem itt tanítani. Ekkor kezdtünk el együtt dolgozni az itt 
működő Mirinkie együttessel. A zenei múltunk a 80-as évek 
közepéig nyúlik vissza. Akkor Vojake Roma néven muzsikál
tunk, megjelent két hangkazettánk. Jórészt nagyecsedi fiúk
ból állt a csapat. Azt követően -  1990-ben -  Budapestre ke
rültem, s a zenekar Malyaki Lulugyi néven zenélt tovább. 
Négy esztendeig dolgoztunk együtt, nagy sikerrel játszottunk 
többek között Hollandiában is.

A Khanchi Doshsal ott töltöttétek a Karácsonyt!

így van. Zeistben voltunk, nagyon nyitott közönségünk volt, s 
nagyszerű volt vendégszerető emberek között lenni. Napi há
rom-négy fellépésünk volt, s a táncházainkban együtt mula
tott fiatal és idős. A Magyarok Házában is adtunk koncertet. 
Rengeteget utaztunk, s csupán Karácsony két napján pihen
tünk. De akkor sem ültünk egyhelyben: egy holland barátom 
segített nekünk a tájékozódásban. S ha nyelvi problémáink 
akadtak, áthidaltuk azokat: beszéltünk megállás néikül, ki 
ahogy tudott: cigányul, angolul, németül.

A Khanchi Dosh jelentése "semmi baj". Tényleg ennyire jól 
érzitek magatokat?

1994-ben még mások voltak a zenekar tagjai. A fiúkról pedig 
nem az volt az első benyomásod, hogy mennyire kedvesek.
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A vad külső és a -  mondjuk 
így -  hirtelenség miatt olykor 
kisebb nehézségek támad
tak, s ilyenkor gyakran el
hangzott: khanchi dosh!

És a jövő?

Egészen újszerű dologgal 
próbálkozunk. A 30Y-nal rög
zítünk közösen lemezanya
got. Jó barátságban va
gyunk Beck Zoli zenekará
val, s ez a vállalkozás ko
moly szakmai kihívás mind
két részről. Ők szeretik a ci
gányritmust, mi pedig az 
elektromos hangszereket, 
hangzást szeretnénk kipró
bálni. A Romológia Tanszék 
és annak Phare-programja 
pedig lehetőségeihez mér
ten maximálisan támogatja 
ezt a munkát.

A hús főtt, a krumpli ugyan
úgy -  az együttes gitárosá
hoz, Bécihez fordultam.
Hogy került a kezedbe elő
ször hangszer?

A családunk minden férfitag
ja játszik hangszeren: tam- 
burán, mandolinon. Nekem a 
gitár jutott. Édesapám mutat
ta az első dalokat, akkordo
kat mindannyiunknak.

Zenélsz, de nem ebből élsz. 
Másként lesz ez egyszer?

Kőműveskedéssel keresem 
a kenyerem. A zene nem 
megélhetés, munka a szá
momra. Egyszerűen csak 
szeretünk együtt lenni, 
együtt muzsikálni. Az egyet
len, amit szeretnék, hogy 
ilyenkor sok szép dal szüles
sen. Tudod, hatalmas él

mény, ha cigány közösség
be megyünk zenélni, és ott 
ismerik a dalainkat, együtt 
énekelünk és táncolunk.

S te, Szeréna, hogyan kerül
tél az együttesbe?

Három éve a sóstói táncház
ban ismertem meg az együt
test. Közösen énekeltünk, 
táncoltunk, buliztunk. Keres
tek egy női énekhangot - az 
enyémet találták.

S a zenélés mellett mivel 
foglalkozol?

Óvónő vagyok Budapesten.

Cigány gyerekek vannak a 
csoportodban?

Persze. Talán kicsit köze
lebb is érzem őket magam
hoz. Sokat foglalkozom ve
lük, s a szülőkkel is jó a kap
csolatom. Nagyon lelkesek, 
ha új dalt tanítok nekik.

A roma énekesnők közül kik 
a kedvenceid?

Nagyra becsülöm Bangó 
Margitot. Külföldön is nagy 
elismerést szerzett a cigány 
zenének. Horváth Mónikát 
szeretem az Ando Dromból, 
és Marika hangját a 
Ternipéből.

Megint az illatok: vissza a 
készülő paprikáshoz. Boda 
Peti azt mondja, már az illat
tól is hízik.

Te a táncok nagymestere 
vagy Kik voltak a tanáraid?

Édesapámtól és Balázs

Gusztávtól tanultam sokat. 
Mindnyájan nagyecsedről 
származunk, s mondhatom - 
némi elfogultsággal: a leg
több figurából álló, leggaz
dagabb cigány tánc a 
nagyecsedi és romániai 
csingerálás, amelyet Kalota
szeg és Szászcsávás kör
nyékén járnak.

A táncoló egyetem program
ban a Pécsi Tudományegye
temen tanítottál táncot.

A lányok nagyon ügyesek 
voltak, ám fiú egy sem je
lentkezett, pedig egy botolót 
szívesen megtanítottam vol
na nekik.

A Khanchi Dosh tagja:

Baktai Szeréna - ének 
Bogdán Erzsébet - ének 
Orsós Hajnalka - ének 
Boda Péter - kanál, ének, 
száj bőgő
Erős Gusztáv - ének 
Kalányos Feri - gitár, ének 
Kalányos Zsolt - kanna, 
szájbőgő, darbuka 
Rácz Béla - aitár. ének



 Lapunk a Phare program támogatásával készült
A folyóirat a Wlislockí Henrik Szakkollégium tagjainak ingyenes.


