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Nők -  útban önmagukhoz
A Wlislocki Henrik Szakkollégium а РТЕ ВТК Német Tanszékével közösen 

2002. május 15-én a Rácz Aladár Közösségi Házban rendezte konferenciá

ját a roma, cigány nők útkereséséről, új identitásáról. A CKÖ elnöke, dr. 

Kosztics István volt a program vendéglátója a Phare-projekt keretei között.

A konferencia Margót Wieser mindeddig 
csak Bécsben, németül megjelent könyvé
nek, a Stiller Aufbruchnak bemutatása kö
ré szerveződött. A szerző kötete tizenhá
rom interjút tartalmaz, s azt mutatja be, ho
gyan élték át magyar asszonyok a rend
szerváltást, a kilencvenes évek első felét. 
„Csendes kitörés" -  ez a magyarul kicsit 
nehézkesen hangzó cím jól kifejezi a 
könyv lényegét. Nem volt forradalom, külö
nösen nem az asszonyok életében, mégis 
valamennyiüknek megváltozott az élete, új 
lehetőségeket kerestek. Varga Erika, a fia
tal roma asszony is egyike volt az interjú- 
alanyoknak.

Az a cím, amelyet mi adtunk konferenci
ánknak, az identitás kérdésére irányítja a 
figyelmet.

Úgy gondoljuk, hogy a cigányság integ
rációjának sarkalatos pontja az, hogy mi
ként találják meg az utat az asszonyok a 
hagyományos értékek, modellek, szokás- 
rendszerek és saját személyiségük szabad 
kibontakozásának lehetősége között. A tra

díciók védenek, de gúzsba is kötnek. A ro
ma asszony őrzője a kultúra értékeinek, rá, 
köré épül minden felelősség a legfonto
sabb értékek -  a család fennmaradása, 
egyben tartása, a napi gondoskodás a gye
rekekről, a férfiakról, az öregekről -  tekinte
tében. Ez a büszkeség forrása, de óriási te
her egyben. Ám a terhet mégoly büszkén 
viselő cigány asszonynak is le kell monda
nia saját életéről, a tanulásról, a karrierről, 
hogy közösségét fenntartsa.

De lehetne-e másként is? Vajon elkép- 
zelhető-e, megvalósítható-e, bejárható-e 
olyan út, amelyben a roma asszony úgy 
marad őrzője a hagyományoknak, úgy ma
rad tagja közösségének, hogy nem kell le
mondania önmagáról? Milyen lehet a mo
dern cigány/roma identitás? Milyen komp
romisszumok árán lehetséges az emanci
páció felé vezető út?

A Margót Wieserrel való beszélgetés eb
be az irányba visz el bennünket, hiszen 
Magyarország asszonyai -  nemcsak a ci
gányok -  szintén valahol félúton vannak az 
emancipálódás, önmaguk felé.

A könyvbemutatóhoz kapcsolódva roma 
és beás asszonyok beszéltek önmagukról. 
Mindegyikőjük más utat járt be, és koránt
sem fejezte be a saját identitásáért folytatott 
harcot. Nem adnak, nem is akarnak választ 
adni a fenti kérdésekre. Talán csak abban 
segítenek, hogy pontosabban tudjunk majd 
kérdezni -  feleletre még várni kell.

-frk-
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Margot Wieser
Aufbrüche oder: meine lángé Reise nach Ungarn 
Anstelle eines Nachwortes

1989 -  das Jahr des groBen Aufbruchs. 
Ein breiter Strom bewegt sich Richtung 
Westen. Hunderte, Tausende von Menschen 
bewegen sich -  aus dem Osten kommend -  
in Richtung Westen. Ich breche -  aus Salz
burg kommend -  in die entgegengesetzte 
Richtung nach Ungarn auf.

Warum? Werde ich immer wieder gefragt. 
Warum nicht? Frage ich zurück. Denn ich 
habé keine wirkliche Antwort darauf, keine 
ungarische GroBmutter, keinen ungarischen 
GroBvater, keine ungarischen Wurzeln. 
Vielleicht war es einfach Neugierde, ein 
Sich-Ausprobieren, Abenteuerlust, Lust, ein 
neues Land kennenzulernen.

Tatsache ist, daB ich heute immer noch in 
Ungarn bin, hier lebe und arbeite. Tatsache 
ist auch, daB ich niemais daran gedacht 
habé, so lángé zu bleiben.

Begonnen hat meine eigene ungarische 
Geschichte in einer verschlafenen Kleinstadt 
an der österreichischen Grenze, wo gerade 
ein Lehrstuhl für deutsche Sprache und 
Literatur gegründet wurde, und ich als 
Lektorin meine Arbeit begann. Aufbruchs- 
stimmung dórt, wo früher dreiBig Kilometer

entfernt die Grenze noch Weiten trennte. Ich 
stand auf dér anderen Seite des „Eisernen 
Vorhangs", den es zwar de facto nicht mehr 
gab, dér aber mental diesseits und jenseits 
noch existierte und fühlbar war, und manch- 
mal immer noch ist. Ich wuBte nichts von den 
Menschen, die hier lebten, kannte die 
Geschichte des Landes kaum. Einsamkeit. 
Fremdheit. Das Gefühl, anders zu sein.

Nicht weit von Szombathely unterrichtete 
ich eine Gruppé von Russischlehrerlnnen, 
die zu Deutschlehrerlnnen umgeschult wur- 
den. Ein Semester láng stand Lyrik auf dem 
Programm, und die Seminarteilnehmerlnnen 
hielten Referate zu verschiedenen Themen, 
denen Gedichte zugeordnet waren. Eine 
ansonsten sehr schweigsame und immer



emste.Frau sprach über ein Gedicht von 
Andreas Gryphius, das wir unter dér 
Fragestellung „Was ist dér Mensch?“ behan- 
delten. Ich war erstaunt über ihre Interpreta
tion, in dér sie auch Bezug auf die aktuelle 
ungarische Situation nahm, über ihre 
Emotionen, die sie so plötzlich und uner- 
wartet zeigte. In dér Pause kam sie zu mir, 
sprach weiter, die Worte sprudelten ihr nur 
so aus dem Mund, sie erzáhlte Privates, 
einen Teil ihrer Geschichte, ihres Lebens, 
ihrer Hoffnungen und ihrer Hoffnungs- 
losigkeit. Ich war bestürzt, betroffen, verwirrt. 
Ich hatte damals Mühe, den Unterricht 
fortzusetzen. Dieses „Intermezzo" bescháft- 
igte mich noch lángé Zeit. Ich konnte gar 
nicht anders als ihr zuhören, und es hatte 
mich aufgewühlt, neugierig und zugleich 
unruhig gemacht. Ich war damals schon fast 
ein Jahr in Ungarn, hatte auch einiges über 
das Land gelesen, doch mir wurde klar, 
wieviel ich noch zu lemen hatte, wie wenig 
ich über die Menschen, ihr Leben, ihre 
Geschichten wuBte, insbesondere diejeni- 
gen, mit denen ich im Rahmen meiner Arbeit 
direkt konfrontiert war, und das waren in dér 
Mehrheit Frauen.

So wuchs in mir der Gedanke, Interviews 
mit Frauen in Ungarn zu führen, diese 
Gespráche aufzuzeichnen, sie auch einer 
breiteren Öffentlichkeit zugánglich zu 
machen, als Antworten auf Fragen, die mir 
selbst so oft bei meinen Besuchen in Öster- 
reich und Deutschland über Ungarn gestellt 
wurden und wo ich immer wieder festgestellt 
habé und auch heute noch feststelle, wie 
wenig die Menschen dórt über Ungarn wis- 
sen. Wirtschaftsstatistiken und politische 
Diskussionen vermitteln nur einen spar- 
samen Einblick in Lebenssituationen und 
Alltagserfahrungen von Menschen.

Ich wollte mehr und besser verstehen, und 
mir war klar, daB ich tiefer graben muBte, 
daB sich eine Gesellschaft durch ihre 
Vergangenheit, ihr Herkommen definiert. Ich 
wollte die Geschichten kennenlernen -  nicht 
die spektakuláren, sondern die alltáglichen. 
Mich interessierte die Sichtweise der Frauen, 
weil ich selbst eine Frau bin, weil es so wenig 
von ihnen und über sie in Ungarn zu lesen 
gibt, weil sie im öffentlichen Bereich kaum 
sichtbar sind, weil ich wuBte, daB ich zu 
ihnen eher Zugang finden und Offenheit 
erwarten konnte, weil sie zu wenig gefragt 
werden, obwohl sie so viel zu sagen habén. 
Ich wollte Erfahrungen von Frauen rekon- 
struieren und wissen, was ihr Leben in 
Ungarn geprágt, wie sehr und ob jenes Jahr 
1989 ihr Leben verándert hat. Ich wollte weit-
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erfragen, sie erzálen lassen, ihnen zuhören 
und dér Betrachtung von auBen eine 
Innensicht gegenüberstellen.

( . . . )

Die Gespráche und die Entstehung dieses 
Buches habén mich seither in Ungarn 
begleitet, sind Teil meiner ungarischen 
Geschichte geworden, Teil meiner Ausein- 
andersetzung mit dér ungarischen Gesell- 
schaft. Dér VerstehensprozeB über Jahre 
hinweg ist ein Teil meiner Verwurzelung in 
diesem Land, das mir sehr vertraut und gle- 
ichzeitig fremd ist. Je lánger ich hier bin, 
destofremderfühle ich mich. Paradox? Oder 
auch nicht: Das Fremde ist mir vertraut, ist 
Bestandteil meines Lebens hier geworden.

Ich gehe an einer Grenze entlang, lebe zwis- 
chen zwei Lándern, zwei Kulturen. Auch in 
Österreich fühle ich mich manchmal fremd, 
da mich meine ungarischen Jahre geprágt 
und sozialisiert habén. Meine Perspektive 
hat sich im Laufe dér Zeit verándert, hat sich 
in Ungarn von auBen nach innen gekehrt, 
auch wenn ich die Auslánderin geblieben 
bin. Die Geschichte der Menschen in Öster
reich ist eine ganz andere, was mich nun 
auch in bezug auf die Auseinandersetzung 
mit meiner eigenen Geschichte in neue 
Bahnen lenkte. Mein Zuhause bewegt sich 
zwischen zwei Lándern. Die ungarische 
Hauptstadt nimmt eine ganz besondere 
Stelle ein. 1991 zog ich nach Budapest, um 
am Germanistischen Institut dér Universitát 
zu unterrichten.

( . ..)

Jahre sind seit dem Zeitpunkt dér 
Gespráche vergangen, Veránderungen hal
tén nicht still, sie bewegen das Leben jeder 
einzelnen -  Umbruch, Aufbruch. Mag es ein 
Zufall sein: zwei dér dreizehn Frauen sind im 
wahrsten Sinn des Wortes aufgebrochen, 
um ihr Glück in einem anderen Land zu 
suchen.

Dér Systemwechsel in den Reformstaaten 
hat auch EinfluB auf mein Leben genom- 
men, ohne ihn wáre ich wohl niemals nach 
Ungarn gekommen, wáre ich eine andere als 
die, die ich heute bin. Insofern betrachte ich 
mich in gewisser Weise als die vierzehnte im 
Bunde dér hier versammelten Frauen, auch 
wenn meine Rolle eine andere ist.

7



Margot Wieser: Stiller Aufbruch
A következőkben közreadunk a megjelent könyvből néhány interjúrészletet -  
a szerző válogatásával, Rácz Erzsébet fordításában.

Mit mesélnek az életükről a magyar asz- 
szonyok? Hogyan élték át a szocializmus 
éveit? Megváltozott-e a helyzetük a politikai 
és társadalmi átalakulás nyomán? Hogyan 
élték meg ezt a változást? Hogyan viszo
nyulnak a politika, társadalom és az emanci
páció kérdéseihez? Miről álmodoznak, mi
ben reménykednek?

Margót Wieser könyvében tizenhárom, kü
lönböző társadalmi rétegbe, foglalkozási 
csoportba és nemzedékhez tartozó asszony
nyal folytatott beszélgetést ír le. Élettörténet
ük bepillantást enged a magyar élethelyze
tekbe, politikai felfogásokba, régi és új érték
rendekbe, amelyek meghatározták és meg
határozzák mindennapjainkat. Állásfoglalás
ok ezek a múlttal és a jelennel kapcsolatban, 
egyéni történetek összekapcsolódása egy 
ország történetével, történelmével.

A függelékben a szerző kronológiát, az 
1989 óta létező fontosabb politikai pártok át
tekintését adja, személy- és helységnév
mutatót, fogalmi magyarázatokat és speciá
lis magyar földrajzi és történeti ismereteket 
foglal össze.

Wieser, Margot: Stiller Aufbruch. Wien 
2001. Milena 

(A kiadói fülszöveget fordította: FRK)

Margót Wieser: Stiller Aufbruch

We are publishing some parts of some inter
views from the book presented -  the interviews 
are selected by the author and are translated 
by Erzsébet Rácz.

Zsuzsa

Nem is annyira 1990-ben, hanem sokkal 
inkább előtte töltötte el az embert valami 
nagyon jó érzés, hogy a borzasztóan logi
kátlanul működő szocialista retorika és 
gazdaság felbomlóban volt. 1987/88-ban 
nagyon jól éreztem magam Magyarorszá
gon, mert érezhető volt az éppen kibonta
kozó szabadság. Az ember nyíltan, nyíltab
ban beszélhetett, gondolkodhatott. Ez a 
pozitív kibontakozás már 1990 előtt is érez
hető volt kicsit, nem a mindennapok terén, 
sokkal inkább az általános, mentális jó köz
érzetre vonatkozóan: szabadabban lehe
tett gondolkodni, írni, olyan újságok jelen
tek meg, amelyek korábban elképzelhetet
lenek voltak, az újságcikkek egyre érdeke
sebbek lettek, tehát leginkább a szellemi 
élet területén volt jelen egy bizonyos fellé
legzés, amely számomra nagyon jó érzés 
volt, de mindez '90 előtt. 1990-ben aztán 
az emberek nagyon örültek az első szabad 
választásoknak, a szabadon megválasztott 
minisztereknek és intézményeknek. Más
részt viszont azt hiszem, hogy ez a hangu
lat, az egyes emberek hétköznapjai, ez az 
életérzés nagyon könnyen befolyásolható, 
és az életkörülmények bizony jelentősen
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megromlottak az elmúlt tizenöt évben, és 
ezek a negatív változások a társadalom túl
nyomó részére érvényesek. Úgy gondo
lom, az életkörülmények leromlása a tízmil
lió főt számláló magyar népességből nyolc
millió embert erősen érintett, tehát ez az, 
ami befolyásolta az általános közhangula
tot, s így az én személyes hogylétemet is, 
és nem az a tény, hogy politikai értelemben 
minden sokkal szabadabb, nyitottabb és 
demokratikusabb lett.

( . . . )

Másrészről egy megállíthatatlan harc dúl 
a gazdasági pozíciókért és a nemzeti va
gyon kizárólagos birtoklásáért, az ember 
rákényszerül, hogy naprakész és találé
kony legyen, és ne szalasszon el egyetlen 
lehetőséget sem, hogy kiszakítson egy kis 
ráeső részt a nagy közös tortából, és azt a 
saját körülményeinek magfelelően a maga 
javára fordítsa. Én személy szerint is kény
telen vagyok így cselekedni, amint mindez 
a társadalombiztosítási rendszert megvál
toztatja, tehát az én területemet érinti és 
befolyásolja. Lehet, hogy még húsz, har
minc évig is el fog tartani, talán kevesebb 
ideig, de ha azért, amit csinálok, szeret
ném, ha méltányosan honorálnának, nem 
maradhatok le a privatizációról. Lehangoló 
és elkeserítő látni -  az intézet jóvoltából 
elég pontos képet kap az ember arról, 
hogy zajlik mindez Nyugat-Európában 
vagy az USA-ban - ,  hogy másutt ugyanez
zel a szaktudással, képzettséggel, mi min
dent el lehetne érni. Nem gondolom, hogy 
én személy szerint nagyon anyagias len
nék, de annyira azért tisztában vagyok a 
saját értékeimmel, hogy azért, amit teljesí
tek, az annak megfelelő ellenszolgáltatást 
szeretném megkapni, ami jelenleg nem 
történik meg. És lehetőségét sem látom 
annak, hogy ez a közeljövőben megvaló

suljon. Én nem szeretnék azokhoz a túl
élési metódusokhoz folyamodni, amelyek
hez sokak itt Magyarországon, hogy több 
munkahelyen, másod-, harmadállásokban 
halálra dolgozzák magukat, mert a főmun
kájukból nem tudják az emberhez méltó 
életkörülményeket megteremteni. Ezt én a 
saját életemben szeretném elkerülni, de ez 
csak úgy lehetséges, ha az embert megfe
lelően megfizetik. Nem szeretnék plusz 
műszakokat vállalni, sem magánbetege
ket, nem szeretnék mellékesen fordítást 
végezni, nem szeretnék valami minimális 
ösztöndíjjal külföldre menni és ott esetleg 
valami állást találni, ami nem felel meg a 
szakképzettségemnek. Nem szeretnék 
menekülési utakat kiépíteni, túlélési straté
giákat gyártani, de lehet, hogy ez előbb- 
utóbb elkerülhetetlen lesz.

Úgy gondolom, a nőket a magyar társa
dalomban többszörösen kizsákmányolják. 
Főleg és elsősorban azokat a nőket, akik
nek szakmájuk, szakképzettségük van, 
akiknek céljaik vannak. Ennek a kizsákmá
nyolásnak a gyökerei valószínűleg abban 
keresendőek, hogy a második világháború
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után Magyarországon egy egészen más
fajta társadalmi és gazdasági rendszer ho
nosodott meg, amelynek egyik célkitűzése 
az volt, hogy a nők -  legalábbis a munka 
területén -  emancipáltabbak legyenek. A 
legtöbb nő akarata ellenére, dolgozó nővé 
vált. A propagált nőideál az a dolgozó nő 
volt, akinek a munkája mellett családja is 
van, de elsősorban a munkája a fő cél, te
hát naponta nyolc-tíz órát dolgozik. Ez az 
ideál máig megmaradt a társadalomban, 
Magyarországon a dolgozó nők aránya 78 
százalék, ez nagyon magas arány, maga
sabb mint az európai vagy amerikai átlag. 
Ugyanakkor azok az intézmények, ame
lyek arra lennének hivatottak, hogy támo

gassák a nőket, nem kapnak elegendő tár
sadalmi támogatást. Vannak ugyan óvodák 
-  régebben mindenesetre több volt, mint 
ma -  de azokat a szolgáltatásokat, ame
lyek a dolgozó nő életét megkönnyítenék, 
egyáltalában lehetővé tennék, hogy egy nő 
munkát vállaljon, nem építették ki, és soha 
nem is tervezték, hogy ilyesmit létrehoz
nak. Valójában a nők sem társadalmi, sem 
anyagi, gazdasági segítséget nem kaptak. 
Máig nincsenek a munkajogban a nők fog
lalkoztatására vonatkozó megfelelő kate
góriák, amelyek nyomán a nők nem nyolc
tíz, hanem hat-, esetleg négyórás munkát 
vállalhatnának. Pedig van elég olyan mun
ka, amit el lehet végezni hat órában is 
nyolc helyett, vagy akár otthon, ami egy 
olyan nő számára, akinek családja is van, 
ideális lenne. Ilyen fajta munkalehetőség 
alig van Magyarországon, vagy ha mégis, 
akkor oly mértékben alul van fizetve, hogy 
nem jelenthet alternatívát egyetlen nőnek 
sem. Tehát sem a család fenntartására, 
sem a munkavállalás lehetővé tételére 
nem teremtették meg a kereteket, és ez je
lenti számomra a nők kizsákmányolását. 
Másrészt úgy vélem, hogy a nők foglalkoz
tatottságának ilyen magas aránya nagyon 
pozitív hatással volt a magyar nők öntuda
tának fejlődésére. Ez mindenképpen jelen
tős és hasznos folyamat volt, aminek kö
vetkeztében sok magyar lány és asszony 
szerzett főiskolai, egyetemi végzettséget, a 
felsőoktatási intézményekben a nemek 
aránya 50 százalékos, sőt gyakran több a 
nő. Az oktatás színvonalára tehát minden
képpen kedvező hatással volt ez a politika, 
és egyáltalán: a nők érvényesülését tekint
ve összességében is. Az is tényként keze
lendő, hogy mindez anyagilag is függetle
nebbé tette a nőket. Valószínűleg ez az 
oka annak, hogy Magyarországon ilyen
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magas a válási arány -  ami viszont már ke
vésbé kedvező hiszen egy magyar nő 
megengedheti magának, hogy elváljon a 
férjétől és önálló életet folytasson, még ak
kor is, ha van egy-két gyereke, ami manap
ság nem éppen olcsó mulatság. Végered
ményben úgy tudták a nők anyagilag is 
függetleníteni magukat a kereső férfiaktól, 
a kenyéradóktól, hogy a nők maguk is tel
jesítettek, előállítottak valamit, így önállóan 
is képesek voltak eltartani magukat. Véle
ményem szerint ez is egy borzasztóan fon
tos folyamat, függetlenedni a kizsákmá
nyolástól, mert ez sok olyan dolgot magá
val hozott, ami a nők életét a korábbiakhoz 
képest jelentősen jobbá tette.

Ami feltűnő és engem nagyon zavar, 
hogy mindez politikailag mennyire befolyá
solt és befolyásolható. Most is, de az előző 
kormánynál talán még inkább érezhető 
volt, hogy a magas munkanélküliségi arány 
következtében a kormány olyan ideálokat 
propagált, mint az anyaság, a nagy család, 
három gyerek, a keresztény családmodell 
és a többi... sőt mi több, azt állították, hogy 
mindezt szívesen támogatnák is kormány
zati szinten. Ez borzasztóan idegesítő, va
gyis engem mindenesetre borzasztóan irri
tál, hogy ezeket a döntéseket nem hagyják 
meg a nőknek maguknak, hanem propa- 
gandisztikus eszközökkel próbálják meg 
befolyásolni, mind az előző rendszer, mind 
a mostani MDF-kormány. Nekem ne mond
ja meg senki, mit kell tennem, adjuk meg 
szépen mindenkinek a lehetőséget, hogy a 
maga módján válasszon, hogy neki mi a jó, 
ő hogy és mint tud és akar dönteni. Éppen 
elég nehéz megtalálni a helyes utat nekem 
nőként a világban, hát még ha az embert 
megpróbálják anyagi, gazdasági eszkö
zökkel és propagandával befolyásolni.

Azt hiszem, hogy a mostani szocialista

liberális kormánynál ugyanaz a tendencia fi
gyelhető meg, mint az előző kormánynál, 
csak talán az ő propagandájuk, az eszköze
ik nem annyira nyilvánvalóak. Ezeket a ten
denciákat leginkább az befolyásolja, hogy 
éppen mire van szükség. És mivel manap
ság egyre kevesebb munkaerőre van szük
ség, minden kormány megpróbál a legki
sebb ellenállás felé menni, ez esetben a nők 
irányába, és azokra hatást gyakorolni.

(. . . )

Nem szeretnék egész idő alatt a pénzről 
elmélkedni, de azt gondolom, hogy manap
ság Magyarországon a politikai hatalom

sajnos erősen összefonódott a gazdasági 
érdekekkel, és akinek a kezében a politikai 
hatalom van, az dönt a gazdasági pozíciók 
felosztásáról, elosztásáról is. Ez annyit je
lent, hogy ennek a hatalomnak a kezében 
vannak bizonyos anyagi javak. Ugyanez a 
helyzet figyelhető meg a sebészeknél, akik 
nem szívesen vesznek be egy nőt a köreik
be. Ha mondjuk arról lenne szó, hogy az el
következendő négy évben mi nők csinál
nánk a politikát, törvényeket törölnénk el, 
döntéseket hoznánk, elmélkednénk, aztán 
a négy év elteltével visszamehetnénk az 
addigi állásunkba, anélkül, hogy bármi elő
nyünk is származna belőle, biztosan több 
nő lenne, aki politizál.



Róza

Talán a szüleimmel és a gyerekkorom
mal kezdeném. Hogy miben hittem akkori
ban, és hogyan csalódtam mindebben. Zsi
dó vagyok, az apám egész családját meg
semmisítették egy koncentrációs táborban. 
Egyedül az apámnak sikerült megmenekül
nie és visszajönnie. Az anyám családjának 
nagyobb szerencséje volt, ők élve megúsz
ták a zsidópogromokat. Apámnak és a 
nagyszüleimnek volt egy nagy házuk és 
egy boltjuk. Egy sváb faluban laktak, és az 
emberek nagyon szerették őket, mert min
dig mindenkinek segítettek. Amikor aztán 
apám visszatért a koncentrációs táborból, 
viszonzásul sokat segítettek neki. Ez a ma
gyar történelem, egyszer hopp, másszor 
kopp, és sose tudod, mikor kerülsz te sor
ra. Apámnak sikerült ismét felépítenie egy 
üzletet, nagyon sokat dolgozott, aztán jöt
tek a kommunisták és minden elvettek tőle. 
Amikor aztán egyetemre járt, egy gyárban 
is dolgozott, de a zsidó származása miatt 
abba kellett hagynia az egyetemet. így lett 
egyszerű munkás egy gépgyárban. Ké
sőbb egy esti iskolában szakmunkás bizo
nyítványt szerzett.

(...)
Az iskolában mindig nagyon jó tanuló 

voltam, osztályelső. Sokáig balerina akar
tam lenni, aztán festő, már tizennégy éve
sen. Az anyám nagyon haragudott ezért. A 
művészeti gimnáziumba nem vettek fel, 
ezért egy másik gimnáziumba mentem, 
ami tulajdonképpen nagyon nagy szeren
cse volt, mert jól megtanultam angolul, de 
ezt akkor még nem tudhattam. De még 
mindig festő akartam lenni, és hét évig 
mindent megpróbáltam, hogy bekerüljek a 
Képzőművészeti Főiskolára. Ez egy na
gyon nehéz időszak volt számomra. Már

gyerekkoromban sok problémám volt az 
anyámmal, és azokban az években sem 
volt ez másként, mert hogy festő akartam 
lenni, és hogy csak nem sikerül, a baráto
mat sem kedvelte. Nagyon sok mentális, 
pszichikai problémám volt abban az idő
ben, erős kisebbrendűségi komplexusban 
szenvedtem. Nagy nehézségeim voltak a 
magánéletben, a szexualitás terén, nem 
volt szerencsém az első férfival az életem
ben, már huszonegy éves voltam akkor. 
Mesevilágban éltem, folyton álmodoztam. 
A nagy szerelem -  két, három év múlva 
aztán a férfiak mindig el akartak venni fe
leségül, de én ezt nem akartam, úgyhogy 
rendre eltűntem. Még ma sem tudom, 
hogy miért.

Mostanában azt gondolom néha, lehet, 
hogy mégis meg kellene próbálni. Tavaly 
azt mondtam magamnak: „Lehet, hogy 
mégis férjhez kellene menned, a fiadnak 
apára van szüksége, és nem valami jó 
egyedül élni, kellene egy társ“, de hát ez 
nem olyan egyszerű, ugye. Most már meg 
tudnék barátkozni a gondolattal, hogy va
laki mindig mellettem legyen. Ilyen érzé
sem már régóta nem volt. Régen úgy volt,
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hogy két-három évet éltem együtt ugyan
azzal a férfival. Amióta megvan a fiam, aki 
most öt és fél éves, nyugodt életet élek, 
habár néha nagyon nehezemre esik. Ma
gyarországon általában nagyon hamar és 
gyorsan házasodnak. Számomra nagyon 
fontos a szabadság, kíváncsi ember va
gyok, és van még egy ok, amiért olyan ko
molyan vettem a házasságot. Úgy gondol
tam, ha megházasodom, az egy egész 
életre szól. De soha nem találtam meg azt 
a férfit, akivel mindezt el tudtam volna kép
zelni. Akkor inkább nem! Mindig azt gon
doltam, hogy még nem találtam meg az 
igazit. Aztán elmúltam harminc és azt gon
doltam, meg kellene már házasodni, de én 
ezt is, mint mindent, szívvel-lélekkel akar
tam, háziasszony, feleség, de aztán azt 
gondoltam, lehet, hogy ez mégse való ne
kem. De akkor meg miért? Ezért úgy dön
töttem, hogy ezen túl csak a munkának 
élek, és lesz egy-két szeretőm, ami mindig 
is volt.

Nem szeretem ezt a helyzetet, ahogy 
most van, egyáltalán nem. Azt mondtam, 
hogy nagyon idealista voltam, és amikor 
láttam, hogy mindaz, amiben hittem, csak 
egy nagy hazugság volt, nagyot csalód
tam. Megrázó, szinte sokkoló élmény volt 
ez számomra. Később mindenki azt mond
ta, ezután majd minden jobb lesz, és hogy 
más idők jönnek. Ám amit érzek és látok 
az az, hogy semmivel sem lett jobb. Igen, 
némi javulás talán érzékelhető. De régen 
egy normális ember számára megadatott 
a normális élet, a biztonság. Nem csak 
anyagi biztonság, hanem voltak bizonyos 
etikai, morális törvények, mármint a nép 
számára. A nagyok mindig is azt csináltak, 
amit akartak. Mostanra mindez nincs, a 
felső réteg, a krém persze megmaradt,

akiknek borzasztó sok pénzük van, fogal
mam sincs honnan. Manapság csak a 
pénz számít. Ebből elegem van. És abból 
is, hogy évente újra írjuk a történelmet. 
Biztosan ismered az 1984-et Orwell-től, ez 
a történet nagyon jól illik az itteni változá
sokra. Mostanra talán kicsit javult a hely
zet. De az elmúlt években csak arról be
széltek, ki a hibás és kit kell megbüntetni, 
arról egy szó sem esett, hogyan lehetne 
jobban csinálni. Hátuk mögött meg kígyót- 
békát összehordtak.

Az iskolában azt tanultuk, hogy a törö
köknél néhány évente másik férfi kezében 
volt a hatalom, és az alatt az idő alatt, amíg 
uralkodtak, megpróbálták a lehető legtöbb 
pénzt zsebre tenni, aztán utánam a víz
özön. Most sincs másként. Időközben az 
emberek elvesztették minden illúziójukat, 
nem hisznek semmiben, nem bíznak senki
ben, én sem. Minden érték, amiben valaha 
hittem, elveszett. Itt már nincsenek érté
kek, ideálok. És mindehhez az utóbbi évek
ben még az is járult, hogy megnőtt az or
szágban a nacionalizmus, megerősödött a 
katolikus egyház és felerősödött az anti
szemitizmus, napvilágra került sok hazug
ság. Húsz évvel ezelőtt azt hallgattuk, hogy 
Magyarországon megoldották a cigánykér
dést és nincs antiszemitizmus, nahát most 
láthatjuk, hogy mindez nem igaz.

(...)
Számomra a legfontosabb javulás, 

hogy lehet utazni. De ez talán a sors igaz
ságtalan iróniája is. Ha valakinek Nyugat- 
Európában kevés a pénze, mégis utaz
hat, mert a kevés pénz másutt nem lesz 
még kevesebb. De a mi esetünkben? Ne
künk, még ha sok is a pénzünk, az más
hol szinte semmit sem ér. Olyan sok pén
ze senkinek sincs Magyarországon, hogy 
az elég legyen. Tehát elméletben utazha-



Mónikatünk, de gyakorlatilag nem. Persze ez 
nem érvényes a gazdagokra. Nyugat-Eu- 
rópában élő barátaim már tizenhat, tizen
nyolc évesen beutazhatták a kevés pén
zükből az egész világot, kedvük szerint. 
Ez az én nagy szomorúságom, hogy én 
ezt nem csinálhattam meg. Az az érzé
sem, hogy valamit elmulasztottam, vala
mit kihagytam az életemből, valamit elvet
tek tőlem, ami nagyon fontos lett volna 
számomra, s ami még mindig nagyon fon
tos. De most már félek, hogy nem valósul 
meg soha. Úgy már sokkal nehezebb, 
hogy van egy gyerekem is, akinek iskolá
ba kell mennie, akit nem tudok csak úgy 
egyedül itt hagyni. Ezért akarok még most 
elmenni valahová egy évre. Ha nem is Af
rikába, akkor valahová máshová. Azt ér
zem, hogy távolságra van szükségem, 
hogy valami mást is kell látnom. De nem 
turistaként akarok menni, hanem szeret
ném a mindennapokat megélni egy másik 
országban.

( . . . )

Én lényegesen jobban érzem magam 
most, mint korábban, de ez azt hiszem a 
magánéletemmel függ össze, és semmi 
köze a társadalmi változásokhoz. Vannak 
barátaim, akik régebben normális életet él
tek, és most rengeteg nehézséggel kell 
szembenézniük. Nekem nagy szerencsém 
van, mert az én életem már csak jobb le
het. Tudok rendes ennivalót adni a fiam
nak, persze nem mindent, amit megkíván, 
vagy amit én szívem szerint adnék neki, de 
azért tisztességes ételt. Ruhára már nem 
telik. Olyan kevés pénzből élünk, amiből 
tulajdonképpen nem is lehetne élni. Hasz
nált holmit hordunk, még soha nem vettem 
új ruhát se a fiamnak, se magamnak. Min
dent, amim csak van, a barátnőimtől kap
tam, mindent.

( . . . )

A beszélgetés alatt az jutott eszembe, 
hogy ez az interjú csak azok számára lesz 
érdekes, akiket érdekelnek az emberek. És 
az az érzésem, hogy az utóbbi időben Ma
gyarországon is egyre inkább kezd elsor
vadni az a képesség, hogy nyissunk a má
sik ember felé, hogy odafigyeljünk a másik
ra, hogy foglalkozzunk más emberekkel. 
Mindenki csak magával törődik, csak ma
gára figyel. Ez évről évre egyre rosszabb 
lesz, nemcsak itt nálunk, hanem az egész 
világon, és ez többek között a világ elgépi- 
esedésével függ össze. Nincs elég időnk, 
mert nem szakítunk elég időt egymásra, az 
embereket nem érdekli a másik ember. 
Nem hiszem, hogy ez csak Magyarország
ra jellemző, szerintem valami hasonló zaj
lik le a világ minden részén. Örülök azok
nak, akik ezt a könyvet olvasni fogják, mert 
ez mégiscsak egy kis reménysugár arra, 
hogy vannak még emberek, akiket érdekel 
egy másik ember sorsa.

(A szövegrészietek Romsits Anita 
előadásában hangzottak el 

konferenciánkon)
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Erika

Nos, teljesen pontos képet nem tudok 
adni hét évvel ezelőtti önmagámról, ehhez 
nekem is el kellene olvasni Margót köny
vét, de sajnos nem tudok németül. Azt hi
szem, Margót könyve ma jobban tudja ná
lam, hogy hol tartottam hét évvel ezelőtt. 
Persze, azért én is emlékszem néhány 
dologra.

Ha emlékeimben hét évvel ezelőtti ön
magamat keresem, annyit biztosan tudok, 
hogy 25 éves voltam, s abban az évben 
hozott döntésem határozta meg azt, amit 
ma is csinálok: fontos év volt. Úgy gondo
lom, hosszú távú, egy egész életre szóló 
döntést hoztam -  és jó döntést.

Maga az interjú, a Margottal való találko
zás, beszélgetés nagyon kellemes, szép 
emlékként él bennem. Emlékszem Margót 
érdeklődő, figyelő, melegséget sugárzó 
személyiségére. S az, hogy valaki rám, az 
én történetemre kíváncsi, megtisztelő, jól
eső érzés volt -  s ez így van most is. Annál 
is inkább, mert most már tudom, milyen 
hallgatni mások történeteit, megérteni és 
átérezni azokat, hiszen ez nekem is önként 
vállalt „feladatom".

Emlékszem, a gyermekkori emlékektől 
indultunk, az akkori jelent és jövőt is érintve.

A beszélgetés jó volt, mert arra kénysz- 
erített, hogy akkor, ott, abban a pillanatban 
átgondoljam addigi életemet, akkori önma
gamat -  s ez mindig jót tesz.

Arra is emlékszem, hogy Margót egyál
talán nem unta a beszélgetést. S azt hi
szem, nem csupán azért, mert az én kis 
történetem esetleg érdekes volt számára.

Számomra az volt találkozásunk legfon
tosabb tanulsága (erre határozottan emlék

szem, s ezért is volt számomra fontos be
szélgetés), hogy Margót azt mondta, én ar
ról beszéltem neki, hogy nagyon nehéz, 
szomorúságokkal teli gyerekkorom volt, s 
ezzel szemben mindaz, amit elmondtam, a 
gyerekkor történetei örömteli, boldog pilla
natok, életképek voltak. S akkor jöttem rá, 
hogy végtére is nekem talán tényleg volt 
egy boldog gyermekkorom is, annak elle
nére, hogy mindaddig ennek az ellenkező
jét gondoltam. Bizony fontos felismerés 
volt ez.

Körülbelül 16 éves korom óta vannak sa
ját harcaim, háborúim, amiket meg kellett, 
s meg kell vívnom máig: a szüleimmel, a 
párkapcsolatomban, a testvéreimmel, a 
barátaimmal, a munkámmal. Nem mindig 
győzök, sokszor elég, ha a dobogó máso
dik fokára állhatok. De nem adom fel!!

Ma aranyművesként dolgozom. A mes
terséget hét évvel ezelőtt kezdtem tanulni, 
majd alkalmazottként dolgoztam egy na
gyobb ékszerboltban, annak is az ötvösmű
helyében, másfél éve pedig saját kis vállal
kozásom van. Nagyon nehéz volt elfogad
tatni magam mind az iskolában, mind a 
szakmában, mert többnyire mindenhol erős 
előítélettel és félelemmel találtam magam 
szembe. De ezeket a helyzeteket rég meg
tanultam kezelni. Mára kialakult egy vissza
térő, állandó vevőköröm, akik nem romák. 
A húgom elvégezte az ékszerbecsüs kép
zést, így mára már együtt dolgozunk.

Régi tervem, hogy egy igényes roma ék
szerkollekciót állítsak össze, készítsek el 
és katalogizáljam is azt. Ezt ma az ötvös 
szakma nem tudja prezentálni, és úgy ér
zem, az én feladatom ezt pótolni.
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Nem szakítottam régebbi munkámmal 
sem, hiszen több évig roma területen dol
goztam. Másfél éve kezdtem el egy roma 
gyerekeknek szóló magazint összeállítani, 
amelyben képregények vannak. Eddig há
rom kiadvány jelent meg. A magazin címe: 
Glinda (Tükör), melyet ingyenesen terjesz
tünk az ország több általános iskolájában.

Többször számot vetek magamban. 
Nemcsak minden év végén vagy egy új 
esztendő elején, hanem tulajdonképpen 
mindig, szinte folyamatosan: mérlegre te
szem az érzéseimet, helyzetemet, tervei
met, vágyaimat és a valóságot. Volt, amikor 
az eredmény nem volt valami fényes, de 
ma, ha magamba nézek, mondhatom: elé
gedett, boldog roma nő vagyok, hiszen van 
egy boldog párkapcsolatom, összetartó 
családom, s van egy saját kicsinyke vállal
kozásom. S itt nem a vállalkozás, mint

olyan fontos, hanem az, amit a vállalkozá
som biztosít számomra: függetlenséget, a 
családom segítését, a terveim megvalósítá
sának lehetőségét. Mindent összevetve 
úgy érzem, hogy megtaláltam a helyem -  s 
ez nagyon jó.

Varga Erika

Anna
Szekszárdon születtem, s Tengelicen, 

egy Tolna megyei kis faluban nőttem fel. Itt 
végeztem el az általános iskolát, majd Pak
son a Vak Bottyán Gimnáziumban tanultam 
tovább orosz tagozaton.

1981-ben leérettségiztem és még abban 
az évben felvételt nyertem a Pécsi Tanár
képző Főiskolára.

1985-ben magyar-orosz szakos tanári 
diplomát szereztem s pályakezdőként 
Bonyhádon egy új általános iskolában 
kezdtem el tanítani, majd három év után a 
szekszárdi Garay János Gimnáziumban 
lettem nyelvtanár.

1992-ben alapító tanára és indulásakor 
nyelvtanára lettem a pécsi Gandhi Gimná
ziumnak. Közben egyetemi diplomát sze
reztem pedagógiából. Jelenleg is tanulok,

utolsó éves hallgató vagyok a Pécsi Tudo
mányegyetem Doktori Iskolájának Alkal
mazott Nyelvészeti programján.

Jelenleg а РТЕ ВТК Romológia Tan
székén dolgozom főállásban, másodállás
ban az MTA Nyelvtudományi Intézetnek 
munkatársa vagyok, s emellett a hét két 
napján óraadóként dolgozom a Gandhi 
Gimnáziumban.

Bár pályafutásom eddig töretlen volt, 
közben nagyon sokszor éreztem, hogy 
környezetem gyakran olyan dolog miatt 
bánt vagy kezel másként, amiről nem te
hetek, amitől egyébként nem vagyok sem 
jobb, sem rosszabb -  azért, mert cigány 
vagyok.

A falu, ahol szüléink szerető gondosko
dása alatt nőttünk fel öten testvérek, soká
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ig megvédett minket minden kudarctól. 
Mindenki mindenkiről tudott, szüleinket dol
gos emberekként ismerték meg, és tisztel
ték őket. Nem túlzás, ha azt mondom, tel
jes békességben él még ma is a faluban 
magyar, beás, sváb egyaránt.

Az általános iskolában jól tanultam, így 
természetes volt az iskolám részéről, hogy 
továbbtanulok. Szüleim nem repdestek et
től az ötlettől, de mivel én már negyedik 
lányként álltam elő ilyen szándékkal, köny- 
nyen beletörődtek. Az nagyobb gondot je
lentett nekik, hogy nem szakmát tanulok, 
hanem gimnáziumba megyek.

A cigány szokások azt diktálták, hogy a 
lányok maradjanak otthon, szüljenek gye
rekeket. Apám bontotta meg a rendet az
zal, hogy hagyta elmenni a gyerekeket a 
városba. Apai nagymamám rosszallta is, 
hogy elhagyjuk a szülői házat, meg is sza
kított velünk majd minden rokoni kapcsola
tot. Nem járt át hozzánk, igaz mi se szíve
sen mentünk hozzájuk. Egyszer azért eljött 
hozzánk, a diplomaosztó ünnepség estéjén 
megkérdezte, hogy akkor én most mit fo
gok kezdeni a diplomámmal, tényleg be 
fognak engem engedni az iskolába, vagy 
csak takarítani fogok ott.

A gimnázium volt talán az első olyan 
hely, ahol úgy éreztem, hogy az osztályfő
nököm útjában vagyok. Egy nyelvi tagoza
tos, elitnek számító osztály volt az enyém, 
a kisváros értelmisége oda járatta gyerme
keit, így bizonyára rontotta a statisztikát 
hátrányos helyzetem, amit még az is nehe
zített, hogy naponta jártam be busszal Ten- 
gelicről Paksra.

Bár az osztály talán legjobb oroszosa 
voltam, szépkiejtési versenyeken, OKTV- 
ken vettem részt jó eredményekkel, osz
tályfőnököm -  aki egy előkelőbb kisebb
séghez tartozik, mint én -  mindig fontosnak

érezte, hogy tudassa, éreztesse velem ki 
vagyok, s ezekhez az elbeszélgetéseihez 
gyakorta használta szertárát, más ne hall
ja, miket mond nekem. A nemrég lezajlott 
20 éves érettségi találkozónkon is volt al
kalmam érezni, hogy előítélete nem múlott 
el ennyi idő alatt sem.

Főiskolai éveim alatt bár „fehér hollónak'1 
számítottam, hisz alig voltunk páran cigá
nyok, mégsem éreztem sem a tanulmánya
im során, sem a vizsgákon, hogy bántaná
nak cigányságom miatt. Nagyon aktív köz
életi tevékenységet folytattam, közvetlen 
környezetem szeretett, és én is jól éreztem 
magam a bőrömben.

Ezidőben a szüleim körül nőtt meg az iri
gyek száma, akik minden alkalmat megra
gadtak, hogy bántsák őket a sikereim miatt. 
„Persze, a maga lányát azért vették, fel, 
mert cigány!" De még jelentéktelen utcai
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beszélgetések során is folyamatosan bán
tották anyámat: „Ugyan már, hogy is lehet
ne a maga lányának indiai ruhája?"

Utolsó évesként a zárótanításomra -  
melyet szülőfalumban folytattam -  későb
bi kollégám szaktanácsadóként érkezett. 
Csak évek múltán tudtam meg, hogy a 
legnagyobb problémája az volt, hogy Or
sós névvel nem taníthatok, hisz mit szól
nak majd a szülők, gyerekek. Nos, sem
mit nem szóltak. Tudomásom szerint sem

dhi Gimnázium. A szervezés és családláto
gatások során sok cigány emberrel ismer
kedtem meg. Bár az elején kételkedtek ab
ban, hogy tényleg diplomás, és tényleg ci
gány is vagyok, a közös nyelv eloszlatta 
kételyeiket.

Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Ro- 
mológia Tanszékén tanítok beás nyelvet, 
és mindent megteszek azért, hogy jobban 
megismerjenek bennünket mások. Hogy 
ne kezeljenek megkülönböztetett csodabo-

kezdő pedagógusként, sem később nem 
okozott senkinek problémát az, hogy ci
gány vagyok.

Nagy váltás volt az életemben az 1992-es 
év, amikor is a gimnáziumi nyelvtanári állá
somat felcseréltem egy pécsi alapítványi 
gimnázium szervezőtanári munkakörére. 
Óriási kihívásnak éreztem, hogy négyen 
nekiállhatunk egy cigány gimnázium létre
hozásának. Életem egyik legnehezebb, s 
talán legmozgalmasabb két éve volt a szer
vezés. Rengeteg közösséget, még több is
kolát és új embereket -  azóta is jó baráto
kat -  ismertem meg munkánk során.

Nagyon nagy küzdelem árán, de 1994 
februárjában meg is nyitotta kapuit a Gan

gárként, hogy megismerjék nyelvünket, 
kultúránkat, gondolkodásmódunkat. Sze
retnék hozzájárulni a kultúrák közötti 
„hídépítéshez".

Közben férjhez mentem, és lassan már 
öt éve, hogy megszületett várva-várt kisfi
únk. Még óvodás, de máris volt alkalma 
megtudni neki is, hogy más, mint többi tár
sa, mert környezete emlékezteti „szép 
barna" színére. Első reagálása az volt, 
hogy ő inkább fehér bőrű szeretne lenni. 
Remélem, ez lesz a legkellemetlenebb él
ménye cigányságáról. Nem szeretném, ha 
ő és társai pusztán azért jutnának előny
höz, mert cigányok, ahogy azt sem, hogy 
ez akadályozza előrejutásukat.

18



téma

Nem könnyű ma cigánynak lenni. Sike
res cigány nőnek pedig még nehezebb. 
Mindenhol helyt kell állni, be kell bizonyíta
ni, hogy tud teljes értékű ember; gyermek, 
feleség, anya, kolléga, barát lenni.

Ehhez meg kell próbálni a lehető legtel
jesebb emberi életet élni, és azt csinálni,

amihez az ember legjobban ért. Talán 
ezért is érzem, hogy folyton-folyvást bizo
nyítanom kell. Nem másnak, önmagám
nak, hogy versenyképes maradjak, hogy 
meg tudjak állni a saját lábamon.

Pálmainé Orsós Anna

Szilvi
1970-ben születtem Pécsett, a lovári kö

zösséghez tartozom. Édesapám a Gázmű
nél dolgozott, édesanyám pedig háztartás
beli volt. Közös életüket még egy Pécs ha
tárában lévő cigánytelepen kezdték, de 
1970-ben lehetőségük volt arra, hogy ki
használják a CS-lakáshitelt, ami apám válla
latán keresztül biztosította a család számá
ra, hogy önálló családi házhoz juthasson. 
Természetesen ez a lehetőség nagy hatás
sal volt az én életemre is, hiszen nyugodt 
körülmények között készülhettem az iskolá
ra. Anyám még nemzetségével élt, s faluról 
falura vándorolt, iskolába sem járt, sem írni, 
sem olvasni nem tanulhatott meg. Apám a 
cigánytelepről került iskolába, de ő is csak 
később végezte el az általános iskolát.

Annak ellenére, hogy apámnak munka
helye is volt, és a család elköltözött a telep
ről, teljes jogú tagjai maradtunk a lovári- 
kolompár közösségnek. A tradicionális 
programok alkalmával -  keresztelők, lako
dalmak, virrasztások stb. -  továbbra is 
részt vettünk a közösség életében. De szü
leim fontosnak tartották azt is, hogy isko
láztassanak, s hogy húgommal együtt min
den olyan lehetőséget biztosítsanak szá
munkra, amellyel jobb és biztosabb jövőt 
teremthetünk majd magunknak. Ennek 
szellemében apám, ellentétben a hagyo

mányos roma családok apáival, demokrati
kusan próbált állást foglalni a párválasztá
somban is. Míg a többi roma családban a 
lányok 14-15 évesen férjhez mentek, addig 
nálunk apám elfogadta döntésemet, és 
nem kényszerített 15 évesen hozzá az első 
kérőmhöz. így adódhatott, hogy egyrészt a 
többi lánnyal szemben én továbbtanulhat
tam, másrészt pedig magyar származású 
lett a férjem, hiszen 21 évesen számomra 
már nemigen akadt roma fiú, aki még nem 
volt elkötelezett.

így tehát az általános iskola elvégzése 
után vendéglátó-ipari szakmunkásképző 
iskolában tanultam tovább. Ma már tudom, 
hogy ha a családom előtt állt volna valami
lyen minta, talán észrevehették volna, 
hogy érdeklődésem és képességeim sze
rint inkább rögtön gimnáziumba kerülhet
tem volna. De hát tanáraim sem ösztönöz
tek arra, hogy esetleg egy magasabb fokú 
intézménybe kerüljek, bár a hozzám ha
sonló eredménnyel végzett osztálytársaim 
gimnáziumban tanultak tovább. Akkor én 
ezt még nem éreztem diszkriminációnak.

A szakmunkás évek alatt is teljes jogú, 
aktív tagja voltam az iskola közösségének, 
mely elsősorban nem roma diákokból állt. 
Ma már úgy érzem, hogy ezért volt, hogy 
kicsit eltávolodtam a roma közösségtől, hi-
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szén nem azonos körökben mozogtunk. 
Ezt én sohasem úgy éltem meg, mintha el 
akarnék tőlük szakadni, vagy meg akar
nám származásomat tagadni -  egyszerűen 
csak más problémák, más dolgok érdekel
tek és irányították az életemet, mint a ko
rombeli roma lányokét. Nagyon szeren
csésnek érzem magam, hiszen a többségi 
közösségekben mindig elfogadtak, értékel
tek és tiszteltek, soha nem néztek le szár
mazásom miatt. Ez bizonyosan közvetlen
ségemből, elevenségemből, jó kapcsolat
teremtő készségemből adódhatott. Társa
im elfogadtak és szerettek.

A szakmaszerzés után azonnal munká
ba álltam -  a vendéglátóiparban emellett 
fontosnak tartottam, hogy érettségit is sze
rezzek, amit 1992-ben el is értem. Ekkor 
már férjnél voltam, s megszületett első

gyermekem, Georgina. Lilla, a második 
1994-ben érkezett, és hát ebben az időben 
a családi élet foglalta le minden időmet. 
Szerencsére ekkora már a társam családja 
is elfogadott, hiszen kezdetben nem kis el
lenállással fogadta leendő apósom a fia 
választását. Érdekes módon az én szüleim 
szokatlanul jól fogadták kapcsolatunkat, 
bennük nem volt előítélet nem roma vá
lasztottammal kapcsolatban.

Az 1995-ös év igazi fordulópontot jelen
tett az életemben. Ekkor tapasztalhattam 
meg saját bőrömön is azt a fajta ellenállást 
vagy előítéletet, amely a rendszerváltás 
után rohamosan felerősödött a cigányokkal 
szemben. Tulajdonképpen ekkor szembe
sültem magam is először roma származá
som hátrányaival -  tudatosult bennem, 
hogy roma vagyok. Ekkor egy sikertelen 
CKÖ választás után részt vettem egy ci
gány közösségfejlesztő tanfolyamon, ame
lyet a munkaügyi központ szervezett. A 
tanfolyam oktatói közt számos egyetemi ta
nár volt, akik arra ösztönöztek, hogy tanul
mányaimat tovább folytassam -  már az 
egyetem berkein belül. Felvételt nyertem a 
РТЕ ВТК szociálpolitika szakára, egy év
vel később pedig szociológiára is. Ennek 
következménye volt az is, hogy bekerültem 
a Romaversitasba, s ott hozzám hasonló 
gondolkodású fiatalokkal ismerkedhettem 
meg. (Ebben a közegben már adódhatott 
volna lehetőségem hasonló adottságokkal 
rendelkező roma párt találni, de ekkor én 
már kétgyermekes családanya voltam.) A 
beszélgetéseink során mindannyiunk szá
mára egyre inkább körvonalazódott egyfaj
ta felelősségtudat, melyet a roma közös
ség érdekében kell hasznosítanunk. Ekkor 
erősödött fel bennem is a tenni akarás, úgy 
éreztem, fel kell vállalnom közösségem 
problémáit, hiszen abban a helyzetben va-
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gyök, amelyben ténylegesen segítségükre 
lehetek megszerzett tudásommal. Ez a 
szellemi bázis sarkallt arra, hogy az 1998- 
as választásokon megméretessem ma
gam, s abban a szerencsében volt részem, 
hogy a városban elsőként én képviselhet
tem a romák érdekeit a városi önkormány
zatban. Időközben diplomát szereztem, 
majd felvételt nyertem a politológia PhD 
nappali tagozatos képzésére, mert úgy 
gondoltam, hogy a gyakorlati politizálást 
elméleti tudással is ötvöznöm kell ahhoz, 
hogy a cigány származású választóim ér
dekeit minél jobban képviselhessem.

Politikai pályafutásommal párhuzamo
san tanítani is elkezdtem 1998-ban, hi
szen a lovári/romani nyelvet anyanyelvi 
szinten beszéltem. Ez természetesen 
nem ment olyan egyszerűen, hiszen az 
egyetemet nem nyelvszakosként végez
tem, tehát semmilyen tapasztalattal nem 
rendelkeztem ezen a téren, éppen ezért 
rengeteg gátlással küzdöttem, és csak 
nagy nehezen vettem magam rá, hogy itt 
is kipróbáljam magam. Forray Katalin 
azonban rengeteget segített és biztatott, 
így aztán kezdetben a Gandhi Gimnázi
umban, majd pedig РТЕ ВТК Romológia 
Tanszékén is adtam romani/lovári nyelv
órákat. A nyelvtanításban szerzett sikere
im eredményeként ma már állami nyelv
vizsgáztatóként is dolgozom. Jelenleg is a 
tanszék munkatársa vagyok, már nem
csak nyelvórákat tartok, hiszen a doktori 
iskola tagjaiként szakmai tárgyú kurzust is 
vezetek, mely a roma civil szervezetek té
mája köré csoportosul.

Életem nagyon fontos részét képezi a 
Khetanipe Egyesület, melynek 1999-ben 
lettem tagja, 2001-ben pedig vezetője. Az 
egyesület működéséhez elengedhetetle
nül fontos, hogy a város romáival folyama

tos, napi kapcsolatban legyek, hiszen csak 
így tudom hitelesen képviselni őket. Vala
hogy olyan, mintha egy híd lennék, amely 
a roma származású embereket összekap
csolhatja mind az intézményrendszerrel, 
mind pedig a többségi társadalommal.

Az elmúlt években számos képzésen, 
fórumon, külföldi tanulmányúton vettem 
részt, mint roma származású, értelmiségi 
nő. Ugyanakkor országos szervezetek 
munkáiban is részt veszek, ezáltal aktív 
tagja lehetek nemcsak a helyi, hanem az 
országos roma közéletnek is. Természete
sen itt is megfigyelhető a tradicionális roma 
társadalom viszonyrendszere, hiszen első
sorban roma származású férfiakkal vagyok 
állandó munkakapcsolatban. Egyelőre 
nem túl reprezentált a roma nők jelenléte a 
közéletben, de közös törekvésünk, hogy 
ezen minél előbb változtassunk.

Visszatekintve eddigi életemre -  bár 
még csak 32 éves vagyok -  elmondhatom,
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hogy sok tradicionális életet élő roma nővel 
szemben olyan helyzetbe kerültem, amely
ben lehetőségem nyílt arra, hogy elsősor
ban szabad akaratomat kövessem, s azzal 
foglalkozzam, amit igazán szeretek. Úgy 
gondolom, az én életem akkor válhat tel
jessé, ha ezen a megkezdett úton haladok 
tovább, mindeközben viszont tudom, hogy 
a hagyományos életet élő roma származá

sú nők sorsa ugyanúgy teljes és boldog le
het, amikor a tradíciók szellemében élnek. 
Éppen ezért gyermekeimet is megpróbá
lom ebben a szabad szellemben nevelni, 
igyekszem őket a magyar kultúra mellett a 
cigány kultúrával is megismertetni, hogy 
felnövekedve saját maguk dönthessenek 
identitásukról.

Labodáné Lakatos Szilvia

Mari
I960, november 9-én születtem. Ez a 

történet is úgy kezdődik, mint egy önélet
rajz, igaz? Komló a születési helyem. Be
ás cigány család első gyermeke vagyok. 
A szüleim: apám Ignácz Sándor, anyám 
Orsós Mária és az apai nagyanyám 
Ignácz Anna vártak engem, azaz ponto
sabban egy kisfiút -  akinek az utóneve 
szintén Sándor lett volna. A papám azért 
nem várt, mert őt a II. világháborúban el
vitték a Don kanyarhoz kényszermunkára, 
és onnan nem jött vissza többé.

Ekkor Baranya megyében, de Somogy- 
hoz közel, Sásd után, Felsőszentmárton 
előtt vagy után -  ez nézőpont kérdése -  
egy erdő szélén, egy domb aljában volt 
egy cigány-telep, mi itt laktunk. A dédnagy
mamám is itt élt. Nagyon szép, fehérre me
szelt falú kunyhója (kulyibö) volt, benne 
egyszerű bútorok, faágy, asztal, székek. 
De gyönyörűség volt a díszes, csillogó, 
esőcseppeket formázó üvegdíszű petróle
um lámpatartó, benne a lámpával. Az 
egész telepen nem volt sok ház, talán 15 - 
20 állhatott ott összesen. Az övé volt a leg
szebb, úgy emlékszem. Az udvarban faká
vás, kerekes kút, körötte sok színes virág. 
A dédi két másik lánya és azok családja is

a telepen élt. Talán csak mi, beás cigányok 
éltünk ott.

A házunk is fehérre meszelt kis házikó 
volt. Egy előszobafélére emlékszem, ame
lyik egyben padlásfeljáró is volt. Balra nyílt 
belőle a szoba, amely egyszerre volt kony
ha, nappali, háló egyszerre. Neked, ha van 
ilyen élményed, eszedbe jut a hétvégi, sár
ga földdel való „felmosás" illata? Hát az 
aratás utáni friss szalmával feltöltött szal
mazsáké? Érzed-e azoknak az egyszerű, 
de mégis fenséges ételeknek az ízét a 
szádban? Főznek-e a szüleid nosztalgiá
ból régi recept szerint?

Nagy sík terület volt a telep előtt, mellet
te árok, patakkal. Apám a réten ürgét ön
tött, a patakban, szemben a folyásával fo
nott vesszőkosárban halat fogott. A min
dennapi étel többek között így kerülhetett 
az asztalra.

Nem tudom „rosszul tettem-e", hogy 
nem fiúnak születtem. Az anyukám 1962- 
ben, majd 1963-ban Margit és Irma utóne
vű kislányokat szült. Boldog, gondtalan 
gyerekkorra emlékszem. Egész nap játsz
hattunk, ha éhesek voltunk, enni kaptunk, 
ha szomjasak, inni, ha fáradtak voltunk, 
aludhattunk. Ha azt hiszitek, hogy most,
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amikor szülőként már felfogtam, hogy mi
lyen nagy dolog ez, s van kinek megkö
szönnöm, hát tévedtek: a nagymamám és 
a szüleim sem élnek.

Emlékszem még a szüleim felhőtlen bol
dogságára, amikor velem a szabadban, 
pontosabban a tűző, meleg napsütés elől 
egy plédből rögtönzött fedett tetejű helyen 
ebéd után heverészünk. De emlékszem 
veszekedésre és civakodásra. Tudom, 
hogy volt közöttük játékos, de 4-5 éves ko
romra komolyabb is. A mamám „meséiből" 
tudom, hogy a kishúgom még anyatejet 
szopott volna, de gondolom azért egyéves 
talán már elmúlt, és a szüléink elváltak. 
Egyik ok -  szintén hallomás után - ,  hogy 
nem született fiuk. Mi, lányok az apánknál 
maradtunk, és ő a nagyinkkal nevelt min
ket hatéves koromig.

Aztán Szénáspusztára költöztünk -  gon
dolom, az iskolakezdés miatt. Bérlakást 
kaptunk egy sorházban a falutól. Egy 
domb tetején állt, négy vagy öt család la
kott benne, a miénk az utolsó lakás volt, 
egy szobával, de egy külön padlásfeljáró 
tartozott hozzá. Az abból nyíló helyiség na
gyobb volt, mint a mi szobánk, tele izgal
mas, felfedezni való dolgokkal. A nagyma
mám itt szárított gombát, almát, szilvát téli
re. Ide került a bab, a dió, s ha disznót vág
tak, a kolbász, hurka.

Apám a falu kanásza, csordása, csikó

sa, juhásza volt. A háztájiban is volt disz
nó, malacok, tyúkok, bérelt kert, Legény 
nevű fekete keverék kutyánk és cicák. A 
terv egy önálló lakás egy falu közepén, mi
re én az ötödik osztályt elkezdem. Hogy 
miért? Ahol éltünk, felső tagozat nem volt, 
de buszjárat sem, mert földút volt, s mi, 
gyerekek nem is útnak, inkább homokozó
nak használtuk. Az út mellett kút volt árok
kal, úgyhogy végtelenül sok sárpogácsa 
készült. Bár a vízben piócák is voltak, ezért 
kissé félve mentünk bele.

Emlékszem, hogy az édesapám és a 
nagymamám tervezgették, hogy taníttatni 
fognak, és kérdeztek is, mi szeretnék len
ni, de az ő vágyaik is megfogalmazódtak. 
Tanítónő, doktornő, bírónő. Később régész 
lett az én vágyam, mert úgy tíz éves lehet
tem, amikor nyáron a faluba egy régész
csoport érkezett. A falu határában, egy 
dombon volt az ásatás. Nagy esemény volt 
ez a falu életében, de úgy emlékszem, 
csak beszéltek róla, oda senki nem me
részkedett, és a titokzatos idegenek csak a 
boltba jöttek vásárolni, talán még ott is 
aludtak sátrakban.

A baloldali szomszédunkban két lány la
kott, velünk is barátkoztak, bár volt egy fe
kete, nagy, ugatós kutyájuk, amelyik, ha a 
kerítéshez értünk, belekezdett a szaladgá
lásba és ugatásba. Annyira féltünk tőle, 
hogy a zsíros, lekváros, cukros kenyerek -
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amiket a kezünkbe vettünk és már szalad
tunk is ki játszani -  rendszerint a kutya szá
jában kötöttek ki.

Ezeknek a lányoknak a szülei a faluban 
tehetős gazdák voltak, minden nyáron ara
tógépekkel vágták le a búzájukat, és hívták 
el a szomszédokat is dolgozni magukhoz. A 
kisebbik lány, Piri jó barátnőm lett, velem 
egyidős volt, iskolába egyszerre kezdtünk 
járni. A tanító nénink ezt kihasználta -  jó ér
telemben. Versenyeztetett minket. Ez ben
nünket is és az osztálytársainkat is motivál
ta. Olvastunk, számoltunk, írtunk első osz
tály végére. Kitűnő tanulók voltunk, az írás 
kivételével -  arra csak négyest kaptam.

Látogatta a tanítónő a családunkat, mi is 
játszhattunk az iskolaudvarban, nagy terü
let vette körül az épületet, tele mogyoróbok
rokkal, japánbirs virágzott tavasszal. Szín
darabot taníttatott be velünk, én főszerepet 
kaptam, királynő voltam. A szüléinknek elő
adtuk, akik könnyeztek, úgy meghatódtak 
ettől. Felejthetetlen gyermeknapot szerve
zett nekünk, habos kakaóval, nagyon finom 
süteményekkel, kalácsokkal. Mindent a 
szülők teremtettek elő. A szabadban szé
pen megterített asztal várt minket.

Hittant tanított a szomszéd falu plébáno
sa, és volt úgy, hogy a templomig nekünk 
kellett begyalogolni, vagy ő jött az iskolába. 
Az elsőáldozást izgatottan vártuk. Kiöltö- 
zés fehér fátylas ruhába, fiúk sötét öltöny
be, fényképeszkedés -  ezek az emlékké
peim róla. A tanítónő és férje lakásába is 
behívott, beengedett bennünket. Ott lát
tam, milyen ízlésesen, mégis egyszerűen 
rendezték be az otthonukat. Mennyi kép 
van a falakon, és könyvek a polcokon.

Ebből az iskolából Sásdra járhattunk vol
na felső tagozatba, úgy, hogy egy hétig kol
légiumban élünk és hétvégén jövünk haza 
a családunkhoz. Ekkorra összegyűlt (máig

emlékszem) harmincezer forint -  a százas 
volt a legnagyobb címlet. Megvehették szü
leim a szomszéd faluban, Tormáson -  
amelyet egy domb választott el a mi falunk
tól -  a hőn áhított házat. A ház a falu köze
pén állt, a posta és a tejcsarnok között, kö
zel a buszmegállóhoz, az iskolához, a bolt
hoz. Régen talán bolt volt, mert az utcára is 
nyílt egy ajtaja, és nagy darálógép volt ben
ne. Malom volt, mondta az apánk, a tulaj
donosának a faluban három háza volt, 
ezért adta el ezt.

Az általános iskola felső tagozatát már 
egy új helyen, Sásdon kezdtem el, ahova a 
volt szénáspusztai osztálytársaim is jöttek. 
Itt kollégiumban laktunk egy hétig, onnan 
sétáltunk át az iskolába. Meg kellett szokni 
a szülők, testvérek hiányát. Az otthonét is.

A jó az volt benne, hogy könyvtára volt a 
kolesznek, lemezei, lemezjátszója, társal
gója, televízióval. Az életünk napi, heti, ha
vi ritmus szerint zajlott. Egy átlagos na
punk valahogy így zajlott: ébresztő, rend
rakás, mosakodás, öltözködés, reggeli, in
dulás az iskolába, tanórák, visszaút a kol
légiumba, ebéd, kis szabadfoglalkozás, 
stúdium, ahol a másnapi házi feladatot kel
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lett elkészíteni, tanulni, vacsora, szabad- 
program, tisztálkodás, lefekvés. A heti 
programhoz tartozott a kimenő, ami közös 
volt, séta a városban, fagylaltozás, vagy 
társadalmi munka -  a zsidó temető rend
ben tartása - ,  kirándulás.

Az édesanyámmal is az ilyen séták al
kalmával találkoztam, mert gyermektartás
díjat nem fizetett, nem látogatott bennün
ket, nem vitt el magához. Az utcán meg
szólított, pénz akart adni, sértődött voltam, 
nem fogadtam el, ami elég nehéz volt ak
kor, amikor minden zsebpénzünket hőn 
áhított fagyigombócok árára számoltuk át. 
Talán két forint volt egy gombóc.

Az iskolában szerencsém volt, ismét egy 
nagyon jó osztályfőnököt kaptunk. Erzsiké 
néni ösztönzött mindenkit, aki jó tanuló 
volt, hogy tanuljon tovább. Engem is. Az 
oroszt is ő tartotta, ezért például a Leöwey 
gimnáziumba is felvételiztem. De nyolca
dikra tragikus esemény történt a csalá
dunkban. Édesapám meghalt. A felvételin, 
amikor róla kérdeztek, csak sírni tudtam, 
és válaszolni tovább nem. A pályaválasz
tás sem volt könnyű, tanácsadóban próbál
tak segíteni. Végül a szigetvári gimi mellett 
döntöttem, ami nem volt véletlen, az osz
tályfőnöknőm ott élt, ő is ott végzett.

A nyár izgalommal, készülődéssel telt, 
a nagymamám örült is, de aggódott is, 
hogy még távolabb kerülök el otthonról. 
Elkísért, megnézte a kollégiumomat, be
szélt az igazgatóval, az osztályfőnökkel, 
és megnyugodott, mert látta, hogy jó he
lyem lesz.

Nagyon kedves kollégiumi nevelők vol
tak, a mamámhoz szeretettel közeledtek. 
Felejthetetlen négy év következett, jó osz
tályközösségünk volt. Engem nem közösí
tettek ki, egyedül voltam cigánylány az 
osztályban, talán az egész gimnáziumban

még egy lány volt cigány. Pici volt a bece
nevem, és volt egy szőke hajú, szintén ala
csony osztálytársnőm, őt Pöttinek becéz
ték, talán a lányok között mi voltunk a ked
vencek. Volt két magas fiú, a Sojka és a 
Kosa, ők az osztály mókamesterei voltak. 
Jó osztályfőnöknő ismét.

Az első diákszerelem ideje ez az életem
ben, séta a vár körül, az első csók, szüne
tekben szemezés. Az érettségi, a bankett, 
a ballagás -  nagyon szép emlékek. A ma
mám egy aranygyűrűt vett nekem ajándék
ba, ami, azt hiszem, nagy anyagi erőfeszí
tés volt tőle.

Felvételiztem a kaposvári tanítóképző
be, és izgatottan vártam az eredményt 
nyáron. Jött az értesítés, hogy felvettek. 
Csupa újdonság ismét az életemben. Egy

évet végeztem el, aztán a nagyanyám is 
meghalt. Hiába voltam nagykorú, már 18 
éven felüli felnőtt, két kiskorú húgom ott
hon volt, ugyan az egyik már élettárssal, de 
nem túl jó családi élettel. Szóval a második 
szemeszterre két elégtelent szereztem be: 
matekból, s ha jól emlékszem filozófiából. 
A tanulmányaimat folytathattam volna leve
lezőn, taníthattam volna képesítés nélkül,
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de valahogy nem akart ez utóbbi összejön
ni, csak ígéreteket kaptam, az elsőhöz 
nem volt elég erőm, se segítségem.

Pécsre költöztem albérletbe. Született 
házasságon kívül egy fiam, s egy keres
kedelmi vállalat pénzügyi osztályán kap
tam adminisztrátori munkát, köszönhető
en annak, hogy a gimiben gyors és gép
írás fakultációnk is volt. 15 évet dolgoz
tam itt. Élettársammal hét évet éltünk 
együtt, s az együttélésből '85-ben még 
egy fiam született.

Ekkor kezdtem el arra gondolni, hogy 
kellene a közösségemért dolgozni, és to
vábbtanulni levelezőn. Ezt említettem is, 
de támogatásra nem találtam a társamtól. 
A kapcsolatunk megromlott, és szakítás 
lett a vége. A fiúk meg lassan a kamasz
korba értek.

1993-ban elkezdtem egy civil szerve

zeten keresztül a választásokra készülni, 
és az első négy éves ciklusban képviselő 
is lettem. 1996-ban sikerrel felvételiztem 
művelődésszervező szakra a Pécsi Tudo
mányegyetemre. A '98-as választáson két 
szavazattal ugyan, de alulmaradtam. Kö
vetkezett két hét nyugtalanság, álmatlan
ság. Nehéz átvészelni egy ilyen ese
ményt. Munkanélküli is voltam, takarítás
sal próbáltam a segély mellett a csalá
dom megélhetését biztosítani. '99-ben 
barátnőim, Szilvi és Erzsi is szóltak, hogy 
az egyetemen a romológia tanszék admi
nisztrátort keres. Azóta itt dolgozom, idő
közben lediplomáztam, másoddiplomás 
vagyok romológia szakon. Itt végre a 
munkám örömet okoz, azt tehetem, ami
hez kedvet érzek.

Ignácz Mária

Marika
Harmadik lányként születtem egy hagyo

mányos kelderás-lovári roma családba. 
Szüleim reménykedtek, hogy két lány után 
megszületik a várva-várt fiúgyermek, aki 
tovább viszi a család nevét, a hagyományt. 
De ez nem jött be. Apám mérgében még a 
kórházba sem jött be, hogy megnézzen.

Bánatát akkor éjjel az italba folytatta. 
Ahogy telt az idő, kénytelen volt beletörőd
ni a sors akaratába. „Majd a negyedik!" -  
vigasztalta magát. Ez így is lett. 5 éves ko
romban született meg az öcsém, akire a 
szüleim 9 évet vártak. El is lett kényeztetve 
rendesen.

Tesóimmal együtt nagyon boldog gye
rekkorom volt. Családi házban éltünk, ami
nek az udvarán egy hatalmas diófa állt. Er

re a fára felszerelt apám egy hintát. Na
gyon szerettük azt mindannyian. Renge
teg emlék fűz ehhez az udvarhoz, ahol 
annyit játszottunk. Szüleim ma is ebben a 
házban élnek. Mindenünk megvolt, sem
miben sem szenvedtünk hiányt. Apám, 
vagy ahogy mi szólítjuk, a Dada, a Pécsi 
Vágóhídnál dolgozott. Anyám négy gyerek 
mellett három műszakban a Zsolnay Gyár
ban munkálkodott. Egyszóval: rengeteget 
güriztek azért, hogy mindent meg tudjanak 
nekünk adni. Tanulmányainkat is maximá
lisan finanszírozták.

Az általánost hármasokkal, négyesekkel 
végeztem el. Ezután azonnal felvettek egy 
pécsi kereskedelmi suliba. Ezt el is kezd
tem, ám közben megismerkedtem a nagy
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Ő-vel, Gyuszival (ő szintén egy hagyomá
nyos lovári család neveltje).

Egy ideig titokban jártunk, attól féltünk, 
hogy a szülők elleneznék a kapcsolatunkat. 
Ezt rosszul hittük, mert amikor a Gyuszi ap
ja megtudta, rögtön felkereste apámat, és 
belegyezését kérte a járásunkba, úgyhogy 
a középiskolai tanulmányaink befejeztével 
a Gyuszi feleségül kért engem. Ezt a Dada 
nem ellenezte. így már nem volt kitől félni. 
Pár hónap múlva már útban is volt egy új, 
kis életecske.

Férjhez mentem (a roma szokásoknak 
megfelelően), és megszültem első kisfiún
kat. így az iskolát nem tudtam befejezni. A 
Gyuszi viszont továbbra is folytatta a gimit. 
Ettől fogva a család, a gyermek mellett már 
az ő karrierje is nagyon fontos volt. Két
éves volt az első fiúnk, amikor elkezdtem a 
gimit esti tagozaton, azonban abba kellett 
hagynom. A gyerek mellett nem járhattam 
iskolába, időm sem volt tanulni. Mindeköz
ben Gyuszi leérettségizett, és elkezdte az 
egyetemet, valamint angol-romani tolmá
csolásból, fordításból tartotta el családun
kat. Büszke vagyok rá, hogy a család mel
lett idáig felküzdötte magát.

Nekem a családanya szerepe jutott. Én 
választottam ezt, és a mai napig jól érzem 
magam benne. Mindemellett jól tudom, 
hogy a hozzám hasonló sorsú roma lá
nyok, asszonyok, nők, anyák milyen prob
lémákkal küszködnek, hiszen én is ezek 
közt élek. Kb. fél éve ért meg a gondolat 
bennünk, amikor az egyik összejövetelünk
kor (rendszeresen találkozunk sokan kö
zösségünkben, ilyenkor a férfiak a férfiak
kal, a nők a nőkkel diskurálnak, többnyire 
külön helyiségben) felmerült a gondolat, 
hogy mi lenne, ha mi, roma nők létrehoz
nánk egy szervezetet a roma nők, vagyis a 
magunk részére. Az egyesületet létre is

hoztuk, amely A Roma Asszonyok & Nők 
Jogaiért (rövidítve ARANJ egyesület) nevet 
kapta. Miért volt és van erre szükségünk?

Több szervezet van városunkban, de 
egyik sem foglalkozik a mi problémáinkkal 
célirányosan és tudatosan: 14-16 évesen 
házasodunk, fajgyűlölet, diszkrimináció ál
dozatai vagyunk, a képzetlenség és tudat
lanság általános jellemzők. Céljaink a ro
ma nők oktatásának elősegítése, foglal
koztatása, személyiségfejlesztő trénin
gek, közéleti képzések szervezése, a 
diszkrimináció leküzdése, közösségi prog
ramok lebonyolítása és beszélgetések 
szervezése roma telepeken meghívott 
vendégekkel. Mindezidáig minden hónap
ban saját erőnkből szerveztünk találkozó
kat a pécsi roma telepeken. Több vendé
günk is volt már: Teresa Crawford, femi
nista aktivista az Egyesült Államokból,



Enisa Eminova, macedón roma női moz- 
galmár, svéd és dán roma asszonyszerve
zetek képviselői. Természetesen Szilvi 
(Labodáné Lakatos Szilvia), is vendégünk 
volt. Az ő egyesülete (Khetanipe Egyesü
let) segített nekünk több fórum megszer
vezésében. Forray Katalin tanárnő, a 
PTE-BTK Romológia Tanszékének veze
tője segített arculatunk létrejöttében, lehe
tőséget biztosít, amikor csak lehet a be
mutatkozásra, gondolataink továbbítására 
és pályázati információkkal is ő lát el min
ket. Bár sajnos eddig sikertelenek voltak 
pályázataink. Reméljük, a jövőben talá
lunk majd szponzorokat is, hogy valóban 
tudjunk ségíteni önmagunkon és asz- 
szonytársainkon konkrét tevékenysége
ink, programjaink révén.

2002. szeptember 15-én megszületett a 
nálunk is várva-várt harmadik gyermek. 
Csak nálunk fordítva alakult, hiszen mi kis
lányt vártunk, s kisfiú érkezett. De most 
már imádjuk a kis Denit, nem adnánk őt

semmiért. Szeretünk Deni! Mindenesetre 
úgy gondolkozom, hogy inkább három fiú, 
mint három lány. Majd a negyedik!

Kíváncsi lennék arra, hogy miképp ala
kult volna az életem, ha akkor, 15 évesen 
nem megyek férjhez (roma értelemben), 
és hogy hogyan alakul majd azoknak a fi
atal lányoknak az élete, akik most, ezen a 
nyáron mentek férjhez. Én, és a hozzám 
hasonlóan gondolkodó többgyerekes hu
szonéves roma asszonyok nekik, s rajtuk 
keresztül magunknak szeretnénk segíteni 
a jövőben.

22 éves vagyok, előttem az élet. Amikről 
álmodom, még megvalósíthatom, hiszen 
bőven van időm, sőt, a fiaim is tudnak majd 
segíteni, mint ahogy most is van mellettem 
valaki, aki mindenben segít nekem, és a ja
vamat akarja. Imádom a családom. Büszke 
vagyok rájuk. Remélem, egyszer ők is 
büszkék lehetnek majd rám.

Vámosiné Pálmai Mária 
romawomen @ hotmail.com

Roma nők
Csépi, anyám példáján keresztül -  a nemzetközi mozgalom tükrében

A szöveg beszélője férfi. Személyes, sokszor személyesen vulgáris beszéd

módja áthágja a publicisztika nyelvi-stiláris határait, hogy annál kiépítettebb 

határvonalakat zúzzon szét -  egy nemi és etnikus identitását hangsúlyozó 

sztereotip képet -  a nőről, a roma nőről.

Perlekedő gondolatok zúzzák szét az 
agyam. Már nagyon régóta hegyezem a 
toliam, akarom mondani az ujjam a billen
tyűkre, hogy írjak valamit. Valamit. De mit? 
Forray tanárnő, a PTE-BTK Romológia tan
székének vezetője is már régóta rugdos, 
hogy nemcsak pofázni, hanem írni is kéne.

Most, hogy a sok lustaságot félig-meddig 
legyűrtem, a tíz-asztalnyi melót meg az 
asztal alá tapostam a két kilós bakancsom
mal, az életemben két legfontosabb szere
pet betöltő személyek (anyám: Csépi, és a 
feleségem: Marika) egyikén keresztül vilá
gítom meg az emberiség egyik legnagyobb



téma

problémáját, társadalmaink nőtipró jelle
mét, és azon belül a roma nőkét NEKED, 
kedves olvasónak.

Anyám, a Csépi? Hm... Ő velünk volt 
mindig, nevelt minket. Többnyire tőle tanul
tuk meg a roma kultúrát, de úgy, hogy fo
galmunk sem volt róla, hogy mi az, amit ta
nít nekünk. Például a roma nyelv. Vala
mennyi testvéremmel együtt a cigányt be
széltük először. Ő tanította meg nekünk, 
hogy mi egy fiú, és mi egy lány dolga. Ő 
mutatta meg, hogy mi az a roma család. 
Ez nekünk akkor csak úgy család volt, me
leg, kedves, szerető otthon. Nem volt az 
se roma, se magyar, se francia, se kínai.

Mindig ő főzött. Ez az ő dolga: neveli a 
gyerekeket, vezeti a háztartást, mos, főz, 
takarít, de ha kell, kér kölcsönt a szom
szédtól, a társadalmi ranglétra alsó fokaira 
(és határozottan állítom, hogy nem a ro
mákra) jellemző depresszió szimptómája- 
ként észlelhető asszonyverést is elviseli.

Asszonyverés: ez nem a roma kultúra 
része, ahogy egyesek vélik (származástól 
függetlenül).

Még egyszer: az asszonyverés nem ro
ma szokás.

Remélem ez így eléggé explicit. Ez egyik 
fajnak sem habitusa, ezt nem lehet etnikum
hoz kötni. Esetleg gyakrabban fordulhat elő 
valamely társadalmi rétegben. Ezek pedig 
rendszerint a társadalom periferikus helyeit 
elfoglaló népek: azok, akiket a többség más
ként kezel, rendszerint hátrányosan megkü
lönböztet, ha úgy tetszik, diszkriminál 
(olyan, hogy negatív diszkrimináció, nincs, 
ok? A szó már magában azt jelenti, ha vi
szont valamely csoport előnyben részesül a 
többivel szemben saját etnikuma, vallása 
vagy valami más tulajdonsága miatt, ekkor 
már használjuk a jelzőt: pozitív diszkriminá
ció; no, legközelebb így használni!).

Roma W om en -
Through the example p f my mother, Chapee 
In the Mirror of the International Movement

The speaker of the text is a man. His personal 

and at many times his personally vulgar style of 

speech fractures the linguistic-stylistic bound

aries of publicities in general in order to  smash 

a more constructed borderline -  a stereotypic 

picture emphasizing the sexual and the ethnic 

identity -  of the woman, of the Roma woman.



Nos tehát, valóban 
a romák többsége le
csúszott a társadalmi 
lejtőn, és valóban jel
lemzőek rájuk azok 
az életkörülmények, 
amelyek egyébként 
a szegényeket is ka- 
rakterizálják: így az 
iszonyú rossz lakhatási viszonyok, egész
ségtelen kondíciók, iskolázatlanság, szülők 
alkoholizmusa (hála Istennek az én szüléi
mét ez nem hálózta be), drog, szipu stb.

Most a nemzetközi, meg a lokális roma 
női aktivisták, és ami szerintem a legveszé
lyesebb, a monstrum donátorok azt állítják, 
hogy a roma problematikán belül a roma 
nők élveznek prioritást. Félő, hogy prog
ramjaik szignifikáns részét a romnyikra irá
nyítják csupán. Holott még meg sem oldó
dott a roma össztársadalom problémájá
nak a tizede sem.

Rudtko Kawczin- 
sky, az RNC (Roma 
National Congress) 
elnöke most küldte el 
kávézni a nagy ado
mányozó non-profit 
szerveket meg a kor
mányokat. „Analizál
jatok drágáim, néz

zétek meg, mi a probléma és miért, kit érint 
valójában, azt ne csak a pocira ütve defini
áljátok, vagy ne csak valakik húzzanak 
benneteket maguk után. Stop! Nem kell 
most több lóvé, mert így elpusztítotok min
ket! Gondolkozzatok, pihizzetek, bulizzatok 
egyet!"

Szerintem rohadtul igaza van.
Mindeközben más nemzetközi ismer

tebb roma pofák, mint pl. Nicoleta Bitsu, 
bukaresti roma asszony (Nikolae Gheorg- 
he, roma származású EBESZ bürokrata fe
lesége, két gyermek anyja) meg asztat

A házassági kötelék -

fogalma a Romani Pativ értelmében: a házasság
kötés nem más, mint a házasuló felek szüleinek (vagy 
a felek gondját viselő személyek ill. a házasulandók fe
lett „hatalmat gyakorló” személyek) puszta akaratkije
lentése (affectio maritalis), a házassági kötelék létre
hozására irányuló, egybehangzó a közösség által tisz
teletben tartott, elismert személy jelenlétében tett ill. 
ugyanazon személy tudomására hozott nyilatkozata.

Három szakasz előzi meg a házassági kötelék lét
rejöttét:

Eljegyzés -  mangavipe (a házasság megkötésére 
irányuló akaratmegállapodás kifejezésre juttatása a 
házasulandó fél felett „hatalmat gyakorló" személy ál
tal; ha ilyen nincs, a házasuló fél általában ipso facto -  
sui iuris -  önjogúként járhat el a közösség előtt);

Esküvő -  biav, abav -  rituális szokások révén a 
vőlegényt díszes násznép (ők a közösség tagjai, élén 
a közösség legnagyobb tiszteletben álló tagja áll) és 
zenészek hada kíséri a menyasszony szüleinek ill. a 
felette hatalmat gyakorlók házához. Innen a násznép

együtt múlatja végig az éjszakát (régebben ez akár 
egyhetes ceremónia is lehetett). Az éjszaka közepén 
pedig jön az ismert táncpénz, majd ezt követően a 
vőlegény (zamutro) megveszi a menyasszonyt (bori). 
A bori átöltözik, majd visszatér a vőlegénnyel a víg
adó sokaság közé, ahol a bori keresztanyja „asszony 
lett a lányból" és hasonló tartalmú dalokat dudorász- 
va a bori fejére köti a fejkendőt szimbolizálva, hogy a 
lányból asszony lett -  10 éve még minden lovár, 
kelderás asszony Pécsett fejkendőben járt még, de 
valahogy elmaradt ez a szokás mostanra már. Ezután 
többnyire ketten (a zamutro meg a bori) a íamutro fe
lett hatalmat gyakorlók (akik legtöbbször ugye a szü
lők) házába térnek.

Elhalás -  angiuni rat -  a íamutro felett hatalmat 
gyakorlók házában elhálják az éjszakát a fiatalok a 
Romani Pativ-nak (consuetudo, Romani szokásjog) 
megfelelően. Reggel a íamutro anyja izgatottan ellen
őrzi az elhálás fundamentumát képező lepedőt, mely
nek a Romani pativ értelmében a bori hímenje sérülé-

a cikk folytatása a 31. oldalon, a Kávéház melléklet után



т

Bogdán Árpád versei



1976-ban a nagykanizsai kórházban születtem, 
harmadik gyermekként egy hatgyermekes család
ban. Homokkomáromban lakott a család, főként 
gyerek nélkül, mert mi, gyerekek rendre neve
lőotthonba kerültünk. Gyermekkorom nagy ré
szét a már megszűnt balatonberényi gyermek- 
otthonban töltöttem. Középiskolákba (!) Buda
pesten jártam, most pedig szociális munkás 
szakon tanulok.

Verset írok, mióta csak írni megtanultam. Ma
gam mondom el a verseimet, ha van rá lehető
ségem. Színész is lettem, alternatív színhá
zakban kiművelt: a Hold Színház, a Maladype és 
mindenekelőtt a Stúdió „K" a színházaim. „Út
vesztő" címen most önálló estet mutatok be Jó
zsef Attila leveleiből, verseiből összeállít
va: a monológot film kíséri, amit szintén én 
rendeztem. Egy kicsit büszke vagyok rá.

Sok célom van, és ezek néha változnak is. De 
írni mindig szeretnék, remélem, megadatik ne
kem.

2003. januárjában

II



nyitott bőrönd a fedetlen teraszon 
találhatsz benne falevelet csigát 

egymáson évszakok kövületét 
néhány véleményt verssort erről arról 

mi érint engem is téged is 
aztán találhatsz benne még gyilkost méla várost 

csapzott fehérneműt éber kalandot 
s hogy kapcsoljak végül - egy meggyilkolt kalandort 

ki lehet hogy én vagyok - (de lehetnél te is)

III



a kentaur áthajolt - a lány vérszegény volt
szemöldökén is átütött bőre fehére
egy öblös fotelból valaki azt mondta - szegény
élhetett volna még his-z olyan volt 6 mint egy
lassú hab ami a fürdokád pereméről csúszik
a lefolyó felé - s mégis ez a hirtelen halál
nem illett hozzá - otromba volt - -
egy kockás zakós úr nagyon felháborodott ezen
s a reggeliző tálcáját földhöz csapta vaj
méz és kakaó fröccsent az elképedt reggelizőkre -
néhány kiflit szerelmes eduárdom
hagyhattál volna - düniíyögte egy csipás admirális 
és újra elaludt - - -
ő teljesen kívül maradt a történéseken
nem észlelt párbeszédet lelke tökéletesen nyugodt
s habár egy picit éhes maradt - annabella
jött már feléje - kórházi köntöse szétnyílt
lapos melle ringott - már amennyire lehet -
át a betegekkel teli parkon hol néni énekelt
s reá egy madárka élénken felelt
hol egy férfi női szobrot ölelt át
ott jött annabell a vérszegény leány - -
az admirális kiflit majszolt éppen
s eduárd szerelmes alakja tűnt fel a bokrok sűrűjében 
de annabell csak az admirálist nézte és kacagott - 
a kiflijéhez nem kér egy kis mézet és egy csöppnyi vaj adagot 
a reggelimből spóroltam meg maga vén huszár - 
s miközben nevetett mézcsepp rengett a hasán - 
nekem úgyse kell már - hisz tudja - holnap meghalok 
mint egy könnyű hab szétfoszlok - illetve - elfolyok 
de itt e méz és vaj - s látom - magának van még kiflije 
ó admirálisom - utolsó vacsoraként - nesze vigye

IV



telefon

Hangodból ítélve Csehov kutyás 
hölgye lehettél, körötted jáltai ősz, 

október reggel, párás ablak. 
Az ablakon esőcseppek gurultak végig.

A csészében tea volt, 
a szobában picit hideg. 

Te fekete ruhát viseltél - nem mintha 
gyászolnál, de félig komolytalan 
jellemedhez jó öltözék üzenet a 

flörtre - diszkréten persze, de jól ki lett találva.
mi ment akkor a fejedben nem tudom. 

A kanál, (kis filigrán ezüstkanál 
tompa fényű) odakoccant a csésze pereméhez.

Az ujjaid finomak rózsaszínfehérek. 
Teát ittál miközben az ablakon kinéztél. 

Kint eső porzott, a fákról nedvesen a levelek - - - 
S te alig észrevehetően ringattad a csípőd,

dúdoltál valamit



[ ... ]

leég cigarettám - én is leégek 
Hiába ilyen egy évszakot 
Oly mindegy hogy én már nem értek 
Semmit se itten - jó napot 
Mondanám s mennék is tovább 
Azon az úton amelyiken vagyok 
Merre felhők árnyéka szór mostohán 
Hűvöset hogy nekem jó legyen

VI



Nem így kéne kezdenem - kezdeni
Én dolgokat nem tudok
Velem események csak esnek
S nem térülök - fordulok
Utánuk hogy legyen
Hogy nekem legyen - nekem
Csak az út van amin lépkedek, futok
Mint az eső a fák sziluettjei
Úgy van nekem lábam s kezem
S szívem is mely néha idegen
S hajam körmöm szám fogam
Néha nem látnak szívesen
S néha pedig boldogan

Látnak de oly egyre megy
Nem érdekel városok zagyva hordaléka
..................................  emberek
Bár valaki után hosszan nézek - néha



A. P. szerelmes őszi éneke

Az őszben lábadozni kezdek 
Észreveszem a nőket hogy teáznak 
Kabátjuk ujjába gyűrik be a sálat 
A sál anyaga selyem 
Ezt észreveszem - - -
S miközben ülök ott s csészémet babrálom 
Az ablakon túl a komor őszi fákon 
Végigsuhan valami nesztelen 
S hogy teljen az idő azt is elképzelem 
Hogy egy fehér lány meztelen 
Kint az esőben a nevem 
Kiáltja hosszan - élesen - fájón 
Csészém kiürült veszem kabátom 
S a nőknek búcsúzót köhécselek 
Az egyik rámkacsint nevet 
De én veszem kabátom

Részt vettem ezen a teadélutánon is
S arcát jól megjegyeztem
Bár eső esett de én mindent megjegyeztem

A srácokat még elnézem ahogy vadgesztenyét szednek 
S majd mikor elmennek 
Felkapok én is néhány darabot 
A színük szép - számban a teaíz kesernyés - 
Gondolatomon furcsa - zöld lepedék

zavaros



Még annyi mindent észre kéne vennem 
S tudom mi a csúnya - mi a szép 

Aztán éjszaka jön majd s nagyon fehéren 
Árnyékot hasít ki a fény belőlem 

S dől majd egy furcsa szél ablakomnak 
Mi csak akkor lesz ismerős ha lesz már halottam 

Akkor majd megértem - de most őt kell megtalálnom 
Ki nevemet hosszan ejtette ki és olyan fájón

Gyönyörű volt - csípejére 
Falevél piroslott vagy a vére 

Talán túl a porcelánokat díszítő mintákon 
Nemesen egyszerűn egy könyvben megtalálom 

Egy megbámult lapon - egy pici versben 
Egy záportól álmos szilvakék kertben 

Talán van köze - lesz. köze éjszakámhoz

S nem leszek oly nyugtalan - 
a villamos a vánkos

smerős nyugodt sárgás csendje száll 
S most már elég közelről suttogja a lány 

Fülembe nevemet - s ha borongok egy reggel 
Őszre nyílt ablakomra - kezét ráteszi karomra

S főz egy jó erős teát



sofianak

nehezen alszik el ez a lány ki szeret
s melegít fekhelyet míg én
papírra vetem e sorokat sofianak
kinek hullámos haját
ma
is
láttam
egy őszi utcán avarkupacban 
tolongó férfiak szemében 
a zaccos kávéban - csésze alján 
komor nőkkel telt villamoson 
ta 
Ián
szerettük egymást ez az évszak 
is elmúlt - az éj nem barátságos 
hűvös csillagokkal teli az égbolt 
magamra csavarok hát még egy 
plédet hogy ne fázzak



te is

az eső csak folyton 
én meg úgy ahogy 
kis nőm borúmat csiszolja 
egy valamilyen délutánban

talán ág leszek mi rügyezni fog 
vagy késő esti vendég 
ki megbámulja hideg sziluettjét 
az idegen ablakban és 
csészét mormolgatva babrál 
ki hol közelít hol hátrál 
hangulattól függően

valahogy csak elmúlik ez is
mint minden mi elkezdődik újra
jön hideg szél s új eső
más nappalok és újabb éjszakák
és a fák is már csak másképp állnak
és a házba már az új lakók
beköltöztek készülhetsz te is - - -



XII

váltson ki...

váltson ki belőled ezernyi gőgöt 
4,r. 'satnya kölyök kik lábadhoz borulni 
ném restek s neveddel borlila szájukon 

kóborolnak széles utcákon napestig - kőszöntsőn téged 
az estük s ágyadban legyen csak annyi öröm mit ők 

mívelnek gondolatban véled s rólad hulljon csak 
könnyű köpeny áldják majd bokád hidegét 

jó takarását finom plédjeidnek - de tedd úgy 
hogy ne apadjon az áradó lélek 

s ki rólad zenél az mindig más legyen 
ismerjen meg e furcsa város miben 

vannak még borult emberek akik 
csak epekednek s tüzűket csöndes versbe 

fojtják - ahelyett hogy széles gesztusokkal 
építenének várost templomukat rólad elnevezve - 

de vigyázz - gyorsan nőtt házaik árnyékában 
hosszan ne időzz el - kis szél eső időváltozás és

otromba kövek nyomorítanák meg 
csodákra járt topáz termeted



Styx

tétova állat vagyok e vakult időben
cipőm illedelmesen tiszta fényes
kenyérmorzsás az abroszom
gyermekkorom titkolt csomagban
ha kényes szél jön sem recseg
és arcom is tiszta szemem fehérjét
nem kezdheti ki egy október detektív sem
sarkon posztoló zsaru nem nyúlhat hozzám
táskámban nehezen illedelmesen
könyvek lapulnak nem fegyverek
és minden nő tekintetében
ott van az hogy én szerelmes
mert vannak buszok és régi slágerek
és parkok melyek madarakkal teli
és így lesz ez ötven év múlva is
mikor zargatni fog egy kemény tél
s én papírom fölé görnyedek mert
lesznek unokáim meg világhírem
a világhírem előttiek majd rendelkezni
akarnak felőlem vagyontárgyaimat illetően
én meg közbe pihenésképpen
fogalmazom gyatra kövemre
leendő beteljesedésem

mert ugye az út nehéz lesz
míg az ember abba a bizonyos révbe jut



[A Lola-ciklusbólI

Elszíttam tíz szál cigarettát 
Megittam hat feketét 
Csodáltam fürge pincérek izmát 
Ittam palackból courvoisiert 
Nőket néztem elmenőben 
Bánatom fuldoklott a sörben 
S míg hánytam csuklottam - eltűnődtem 
Hogy mindez csak arany buborék

Testem mostam habzott a szappan 
Pamlagra dőltem pihenni meg
Kedvenc lemezem duruzsolt halkan 
Teám ízesítette szegfűszeg 
Kint a hold meg nőtt csak egyre 
Puffadt mint vizihulla teste 
Vedlette fényét holdudvar s az ég 
Szétpukkant mint arany buborék

Kóboroltam hosszú éjjel 
Árnyékom nőtt és elfogyott 
Hírem előrement a széllel 
S .elhervadtak a nárciszok 
S hulltak hangtalan lombkoronák 
És dér csillant rajtuk gyöngyös kék 
S pók szőtt ruhámra selyemruhát 
Dísze gyémánt s arany buborék



Tükröm faggattam - mi a bánat 
Nyavalya francoz énvelem 

Hogy szemem lányosmód könnybelábad 
Ha kiejtek egy bizonyos nevet 

Nem felet zord ezüstje 
Csak szívemre szállt tündér füstje 

S megülve ott szólt - te kevély 
Hisz mindez csak arany buborék

Kis pukk és eltűnik a bánat 
E szivárványszínű kis luftballon 
Lesz ki csókkal befogja a szádat 

S szívedből a lim-lomod 
Kisöpri egy derűs mosollyal 
Kacsint a szem söpör a kéz 
És bársonyos hanggal közli 
Mindez csak arany buborék



fordulat

csak csöndben ülni, görnyedni a pádon 
hagyni hogy az őszben beteljesedjen minden 
a levélkupacot újra szétszórni fehér ingben 
letagadni mindent mi lehetne bajom

a nőket s azt hogy itt ülök a pádon 
s hogy tétovázott egyszer kezem egy kilincsen 
de nem mondom el hisz nincs aki higgyen 
szavamnak s tán nem is akarom

ki tudja - lehet hogy egy mit tudom én napon 
észre sem veszem hogy levél zizzen 
s hogy kik ülnek mordan a nedves pádon

s míg bajlódom épp egy rakoncátlan tinccsel 
s megigazítom reflexből ideges kalapom 
valaki - ki három napja nem - tiszta szívvel

pedig lehet hogy nem is akarom



téma

nyomják, hogy a ci
gány nőket kétsze
res diszkrimináció 
éri, egyrészt a gá
dzsók, másrészt a 
roma férfiak szívat
ják őket. A szegény, 
magára hagyott, a 
világból mindenki ál
tal kikergetett cigány asszonyok nem jár
hatnak iskolába, nem vegyülhetnek a gá
dzsó férfiakkal, nem törhetnek ki az alatto
mos, csalárd és képmutató cigány közös
ség sanyarú és gyűlöletes, gonoszán 
„rágcsáló" korlátái közül.

Há1 erre mit lökjek? Még ennek a roman
tikus leírásnak is van igazságtartalma. Csak 
azt elfelejtik éppenséggel említeni, hogy a 
tradicionális roma közösségekben az ellen
tétes neműek is hasonló cipőben járnak. 
Csak éppenséggel általában más a szerep
körük. Tehát amíg a romnyi otthon neveli a

gyerekeket és vezeti 
a háztartást, addig az 
ember (a rom jelenté
se ember!) üzlet, 
pénz után hajt, hogy 
az asszony otthon tö
kéletesen tudja vé
gezni dolgát. Ha úgy 
tetszik, az ember az 

aszszonyt és a gyerekeket, vagyis a famíliát 
szolgálja. Legtöbbször, épp ezért, az asz- 
szony mondja meg az embernek, hogy mi
képpen igazgassa az üzleteit, kivel foglal
kozzon az ember és kivel ne, stb... Ez tisz
tán matriarchális, nem? Az ember funkcio
nalitását tekintve így alárendelt az asszony
nyal szemben. Ha az asszonnyal baj van 
(pl. kórházba kerül), megbénul a család. Ál
talában ő tartja össze a családot.

Fontos látnunk azt, hogy a roma szülők 
nem csupán a lányok iskoláztatását nem 
támogatják, hanem ugyanígy a fiúkét sem.

se következtében pirosos foltot, foltocskákat kell hogy 
tanúsítson.

Rendkívül fontos az, hogy a leendő bori a Romani 
Pativ „rendelkezéseinek" megfelelően szűz legyen. 
Ezért a mangavipe fázisát követően a házasuló felek 
fölött hatalmat gyakorló feminin felek (de facto a két 
anya) elkísérik együttesen a borit nőgyógyászhoz, aki 
többnyire az anyák kérésére az ő jelenlétükben tör
tént vizsgálat végrehajtását követően kiadja számuk
ra a becses lányság tökéletes ápolásáról és megőr
zéséről szóló hamisítatlan és eredeti orvosi „deklará
ciót a hímen sértetlenségéről". Ezt követően zajlik ál
talában az egyezkedés a házasuló felek hozzátarto
zói között a dós, a hozomány tekintetében, az eskü
vő költségei és szervezése terheinek viselését illető
en. Ezen kívül szokás még fizetni a tisztességes bo
riért (pativali bori) az esküvő teljes lebonyolítását ma
gába foglaló szülői kötelezettségvállalás mellett. A 
kelderás szubcsoportokban ez általában valamiféle 
letétnek minősül, amely garanciát nyújt a menyecske

szülei részére a lányukkal kapcsolatos tisztességes 
és emberséges bánásmódra.

A Romani Pativ szankciója: amennyiben az elhálást 
követően kiderül, hogy a lány nem szűz, úgy általában 
szokás az, hogy a menyecske szülei visszafizetik a 
számukra adományozott pénzösszeget a iamutro szü
leinek részére. Ezzel szemben ha a fiú (savó) hibájá
ból adódóan hiúsul meg a nász, például nem hajlandó 
együtt élni a ház új lakójával, mert ő, tegyük fel, mást 
szeret, abban az esetben általában nem kötelesek a 
lány (áej) fölött hatalmat gyakorló személyek a részük
re folyósított pénzösszeg visszatérítésére.

Amennyiben a lány szegi meg a Romani Pativ sza
bályait, úgy általában sorsa morálisan megpecsételő
dik a közösségben, hiszen tisztességtelen lányból -  a 
Romani Pativ értelmezésében -  már kis valószínűség
gel faragható tisztességes asszony (patyivali romni). 
Fordított tényállás esetén semmiféle hátrány nem éri a 
házasuló ill. házasult maszkulin felet.
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Mindkettőjüknek megvan elvileg az otthoni 
szerepe. Gyerekként az anyjuk munkáját 
segítik, felnőttként a fiú pedig beletanul a 
család eltartásába, hiszen ő maga is ha
marosan eltartóvá válik a saját családja 
megalapítása révén. A lány pedig beáll egy 
másik háztartás asszonyközösségébe, 
hogy ott gyarapítsa a család javait.

Ezért: nem szabad csak azt mondani, 
hogy nekünk most a lá
nyokra kell csak kon
centrálni, hiszen ugyan
olyan fontosak a fiúk is. 
így most már látjuk, 
hogy egyes roma csalá
dok nem azért nem sti
mulálják lánygyermeke
ik iskoláztatását, mert 
ők femininek, hiszen a 
fiúkat sem támogatják.

Fontos hangsúlyoz
ni, hogy egyes roma 
családok vannak csak 
így, a többség szerin
tem ma már nem. A ro
mák közül a legtöbben 
szegények. Az új rend
szer nem engedi, hogy 
ne járj iskolába. Végzettség nélkül nem fo
gad be a társadalom, nem ad munkát, 
nem integrál, hanem kizár. Ezt a szegé
nyek sorsuknál fogva felismerik. Azonban 
nincs kellő támogatás a háttérben. Hiába 
akarja taníttatni, ha otthon nem tud vele 
foglalkozni, mert ő maga sem érti pl. az 
aritmetikai függvényeket, ha kikapcsolták 
az áramot, mert nem tudták befizetni a vil
lanyszámlát, ha nincs pénze normális ru
hákat, füzeteket vásárolni a gyerek részé
re. Nekik ilyen segítség kell.

Nicoleta is egyetértett ezzel az álláspon
tommal: képezni kell a szülőket, és munkát

kell nekik adni. Hosszú távon csak így lehet 
komoly eredményt a jövő nemzedék integ
rációját illetően, hiszen rövidtávon is ki kell 
dolgozni egy stratégiát, foglalkozni kell a 
jelen felnőtt generációval. Mit csináljunk? 
Utáljuk őket, mert ők nem jártak iskolába? 
Forduljunk el tőlük? Nekünk kell nekik segí
teni. Ahogy anyáinknak, úgy apáinknak is. 
Ahogy lányainknak, úgy fiainknak is. Ha 

mindkettőt meg
tesszük, úgy biztos 
könnyebb lesz majd.

Mivel fejezzem be? 
Talán annyi az üzene
tem neked, kedves ol
vasóm, hogy lásd tisz
tán, nem csupán a ro
ma nőknek vannak 
problémái, ez nem 
„csupán" feminista 
kérdés. Ez annál sok
kal több. Ez a romák 
és nem romák, vagyis 
rólunk emberek életé
ről szól: gádzsók lesz
nek, vagy romák ma
radnak de úgy, hogy 
egy kicsit gádzsókká is 

válnak? Ember embert tud-e tisztelni, el 
tudja-e fogadni akkor is, ha más, mint ő?

Suliba járni kell! Ebben kell segíteni ne
kik, különösen a jelen anyáinak, hiszen ők 
a kultúra hordozói, ők örökítik át a lány és 
fiú szerepeket. Ők hoznak minket a világra. 
Isten segítse meg őket, na meg téged is, 
kedves olvasó az egész rokonságoddal, 
testvéreiddel együtt egészségben, szeren
csében és jókedvben!

Ha akartok tőlem kérdezni, írjatok nekem 
a duesee@hotmail.com-ra jó?

Vámosi Gyula
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Drága Gyuszi!

Ne haragudj! Minden levelemet így kezdek. így szoktam meg. Orsós Sándor 

vagyok töri, romológia szakos. Nos: Felébredtem! Éjfél van nálam is. Talán ha 

reggel olvasom a cikkedet (WHS), akkor jobban jártam volna, de most már m ind l. 

Szóval csavarosán fogalmaztál hallod! De kimondottan élveztem, lekötött és egy

ben megindított.

Bizony, bizony csecsemőkorban vagyunk. Össze-vissza kapjuk a pelusokat, hol 

pirosat, hol kéket, most pont kéket. Sajan nagyon keveset látok mostanság népünk 

mindennapi életéből, segíteni pedig nem tudok még a legközelebbi hozzátartozói

mon sem, sőt... Nagyon zavar. De azt elmondhatom, ha kapunk fogkefét, mármint 

a közösség (Győr), gyorsan elszivárog. Van mindenféle program, ilyen is olyan is, 

nem is panaszkodom. Ám a sok program mellett az egész megyében 4 olyan 

cigány él aki, felsőoktatási intézmény hallgatója (pedig Nyugat)!

Jó néhány éve vagyok ösztöndíjas (95 óta) otthon. Tudod van egy alapítvány 

amit Pádár László irányit, mely minden évben osztogat pénzt a tanulóknak. Nos, 

láttam sok fiatalt, inkább jó néhányat. Voltak köztük, akik le is diplomáztak. És 

milyen érdekes, egyikük sem fordul meg roma-ügyekben. Optimista létemre azt 

gondolom sok ilyen hely van. Számtalan oka lehet ennek: más szakterület, ambí

ció hiány, nem törődöm, letagadom, elfelejtettem, Hagyjatok!

Vajon a helyi górék közül valaki is megkérdezte hogy: Te Marha Józsi! Tanultál 

.aztán tudsz is valamit? Vagy valami ilyesmi. A problémát nemcsak másokban, és 

az ébredésben kell keresni, hanem saját magunkban is. Persze, mindenki saját 

magáért aggódik leginkább, többek között én is. Szerencsére van tervem, amit 

hosszasan gondoltam ki és talán bejön. Két veszélyforrás lebeg mindenki fölött!

1. Irigység

2. Hatalom

Egyszer jobb lesz! Egyszer minden jó lesz! :))))

Baráti üdvözlettel: Sanyi

\
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Mese a feminizmusról és a gender 
studiesról
A szerző a feminizmus alakulástörténetét mutatja be. Családot konstruál, 

melyet benépesítenek a társadalomtudományi iskolák elméletei, mint gyer

mekek, s nyomon követjük őket -  egészen a felnőtté válásig.

Hajdanában, a forradalmaktól terhelt Eu
rópában a francia forradalom eszméi életet 
leheltek egy mozgalomba, melyet Feminiz
musnak neveztek el.

A kis Feminizmus, mikor nagyobbacska 
volt már, eltöprengett azon, hogy miért 
nem áldották meg a születését a sejtjeik 
huszonharmadik kromoszómapárjában 
XY kromoszómát hordozó egyedek. Ad- 
dig-addig elmélkedett az X és az Y kü
lönbségén, amíg a fejébe nem vette, hogy 
híres lesz: a nők jogaiért fog harcolni. 
Szerencsére hosszú élettel áldotta meg a 
sors, hiszen igen sok dolga akadt. Szám
talan diszkriminációt kellett megszüntet
nie a választójogtól kezdve, a tanuláshoz 
való jogon át a szakmai egyenlőség kiví
vásáig. Feminizmus örömmel vette a tár
sadalomtudományi érdeklődés fellendülé
sét és a szociológia kibontakozását. Örö
me csak akkor lett azonban teljes, amikor 
kistestvére született, a csöppnyi Gender. 
Gender sokkal filozofikusabbnak és teore- 
tikusabbnak mutatkozott Sexnél, a kis 
mostohánál. Sex és Gender úgy viszo
nyultak egymáshoz, mint Balga és Cson
gor; vagyis Gender figyelmét hamar és 
tartósan lekötötték a nő és a férfi szocio
lógiai-pszichológiai különbségei, míg Sex 
inkább a genetikai meghatározottság vizs
gálata mellett tette le a voksát.

A Tale of Feminism and Gender Studies

The author displays the history of feminism. 
Constructs a family populated by theories of the 
schools of sociology; we observe them from 
their childhood to their adulthood.

Feminizmus és kistestvére, Gender 
gyakran komoly témákról beszélgettek, sőt 
minduntalan nagy tömegek előtt hajtogat
ták igazukat. Feminizmus mindig tüzesebb, 
forradalmibb előadásokat tartott publiku
mának, míg Gender inkább a tudomány 
nyelvén igyekezett magát kifejezni, környe
zetét meggyőzni. De mindketten hatalmas 
erőfeszítéseket tettek a „gyengébb nemet" 
érő kizsákmányolás ellen; egyöntetűen 
léptek fel a háztartási munka, a kereső 
munka, a fizikai erőszak, a szexuális kap
csolatok és a kulturális intézmények terüle
tén mutatkozó női kiszolgáltatottság, illetve 
a patriarchátus ellen.

Feminizmus az évek előrehaladtával a 
női élettér bővítésének érdekében egyre 
szélesebb körben terjeszkedett. A társadal
mi változások elősegítése, és ezáltal a po
litikai szférával kialakított párbeszéde mel
lett temérdek praktikus helyet hozott létre, 
úgy mint, szociális gyermekellátó intézmé
nyeket, óvodákat, bölcsődéket, női egész
ségházakat; továbbá számtalan újdonság
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gal lepte meg környezetét: a bántalmazott 
nőket szolgáló zöld vonalak kialakítását, 
gyermekfelügyelet szervezését, az alterna
tív szülési lehetőségek szorgalmazását vál
lalta magára.

A kezdeti sérelmi stratégia és a férfitársa
dalommal való szembehelyezkedés után fe
ledni kezdte Feminizmus lázadó gyökereit, 
és gyermekkori pajtását, Szüfrazsettet. A lá
zas amerikai utazása után Európában ki- 
mértebb, ám mindenképpen eredményes
nek tekinthető munkába kezdett: a női jogok 
mielőbbi kiterjesztése mellett érvelve szelíd, 
ám kérlelhetetlen stílusban vette fel a férfiak
kal való partnerközpontúság vezérfonalának 
elvét. Időközben temérdek új és újnak hitt 
barátra lelt Feminizmus, akik sokszor lendí
tették előre a független és szabad individuu- 
mú nő elfogadtatásának folyamatában. így 
gyakran folytatott eszmecserét Pszichoana
lízissel, Marxizmussal, Posztmodernnel és 
még jó pár ismerősével.

Feminizmus tapasztalatainak felhalmo
zódásával néhány férfias vonásra is szert 
tett, hiszen számtalan macho stratégiával 
igyekezett a nők egyenjogúsításának ügyét 
előbbre vinni. Egy-két évtizede egyre több 
kritikában és ellenreakcióban részesítették 
ellenzői, akik megérezték a lábuk alól ki- 
csusszanó félben lévő talajt, és megértet
ték identitásuk, szerepeik kizárólagosságá
nak megszűnését.

Feminizmus mind a mai napig lavírozgat 
a „változatok két nemre csillagrendszerben", 
és továbbra is fáradhatatlanul keresi a meg
nyugvást, a megoldást a sejtek huszonhar- 
madik kromoszómapárjából eredő társadal
mi problémákra, amelyekre ha Ő maga nem 
is, de Valaki -  talán éppen a francia forrada
lom jelszavától ihletetten -  rátalál, vagy leg
alábbis a közelébe férkőzik.

Sánta Hajnalka
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Az egyetemi asszimilánsok
A következő írás vitaindító röpirat is lehetne. Mit is jelent egyetemistaként lé

tezni a világban? Hogyan lehet ezt a szerepet értelmezni származásunk 

etnikus mezejében? Van-e köze ezeknek egymáshoz, más identitásainkhoz 

(mint amilyen az írásban említett nemi identitás)? Szóval: hogyan is értel

mezzük magunkat ebben a szerepek, identitások által átjárt közegben?

Testvérek!

Nagyon sokat tűnődtem, hogy érdemes- 
e foglalkozni azzal, hogy milyen a PTE-re 
járó roma hallgatók viszonyulása magához 
a roma/cigány identitáshoz. Van-e abban 
realitás, hogy egy egyetemista, magát ér
telmiséginek valló fiatal már nem „roma" 
hanem egy „gázsó", csak éppen egy-két 
árnyalattal sötétebb a bőrszíne, mint a 
többségi társadalomhoz tartozónak.

Abban a pillanatban, ahogy kimondja 
valaki a szót: cigány, nagyon sok ember
ben pejoratív kép jelenik meg, ami magá
ban foglal valamilyen viselkedést és ezzel 
együtt valamiféle kultúrát. A kultúra egy 
értékrendet is tartalmaz, és ha roma kul
túráról beszélünk, akkor igen szerteága
zó, sokoldalú szubkultúrákról beszélhe
tünk. Nem tisztem ebben a cikkben a ha
gyományok bemutatása, de megkérdez
hetné valaki, hogy van-e közös ebben a 
szerteágazó kultúrában, van-e valami, 
ami biztos, hogy jellemző a cigányságra. 
A válasz egyértelmű igen. Mégpedig az a 
fajta értékrend, amely csak egy bizonyos 
zárt közösségben alakulhatott ki, annak 
idején, a cigánytelepeken, és van, ami a 
mai napig is érvényes. Ez nem más, mint 
az egymásra figyelés, tiszteletben tartani

az idősebbet, szeretni a szülőt, megosz
tani mással, ami van. Egyszóval a becsü
let, ahogyan mi értjük.

Mondhatja-e az érettségizett fiatal, hogy 
mivel ő roma, kéri az államtól, az alapítvá
nyoktól a pénzt, hogy tudjon tanulni, és mi
után ez mind megvan, soha egy cigány 
szót ki nem ejtene a száján, s ha egy mód 
van rá, nem közelít egy több fős roma fia
talokból álló csoport felé -  nehogy szem
besüljön azzal a ténnyel, hogy ő is cigány.

Több roma fiatallal beszélgetve azt figyel
tem meg, hogy ez a mentalitás sokkal több 
roma/cigány lányra érvényes, mint fiúra.

Itt mindenki gondolja tovább, helyes-e 
ez, esetleg van-e benne is valami előítélet 
a saját fajtája iránt?

Azt gondolom, hogy akkor, amikor nap 
mint nap találkozunk egymással, nem kell 
más, csak egy fejbólintás (ez elég diploma
tikus), egy köszönés (ez lehet akár magya
rul is), de a lényeg, hogy vegyük észre 
egymást, hogy mi romák/cigányok va
gyunk. Több ezer gázsó tanul ezen az 
egyetemen. Mi, nappalis romák alig köze
lítjük meg a 70 főt. Ne tagadja le senki, 
hogy mely etnikumhoz tartozik, hiszen ha 
jól belegondolunk, mi attól lettünk romák 
vagy cigányok, mert vagy egyik, vagy 
mindkét szülőnk roma vagy cigány. Ha va-
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The Assim ilates of the University

The next writing could be the basis of a debate. What does living as a university student in the world 
mean? How can we understand this role in our origin's ethnic field? Do they have something to do 
with one another and with our other identities (like sexual identity mentioned in this writing)? I.e.: 
How shall we understand ourselves in this sphere of roles and identities?

lakiket, akkor őket ne tagadjuk le soha, hi
szen ők büszkék arra, hogy mi ide, ebbe az 
intézménybe járunk, és tudjuk, hogy na
gyon sokunk a létminimum alatt tengeti éle
tét, és nekik, a szüléinknek nagyon sokat 
kellett dolgozniuk azért, hogy mi itt le
gyünk. Ingyenes oktatás ugyanis ebben az 
országban nincsen!

Ha valaki egyetemista romaként vagy ci
gányként nem szereti a zenét, a roma köl
tők verseit, nem tudja, hogy ki Lakatos 
Menyhért, Bari Károly, az hiányállapot, és 
bizonyos, hogy ezt a lehető legrövidebb 
időn belül pótolnia kell. De azon még ha
marabb lehet változtatni, hogy ha találko

zunk, akkor tiszteljük meg egymást azzal, 
hogy köszönünk, és az se baj, ha esetleg 
érdeklődünk egymás felől, hogy mennek a 
tanulmányok, mi újság a koliban.

Amint látjátok, ez a cikk egy hosszabb 
tűnődés után mégiscsak megjelent! Lehet, 
hogy nagyon sok ember kellemetlenül ér
zi magát, és „szép" szavakkal illet konkré
tan engem is. De a lényeg, hogy gondol
kodjunk el azon, hogy ha már itt vagyunk 
az egyetemen, tudunk-e úgy viselkedni, 
hogy az egyenlő legyen az integrációval, 
és véletlenül se bővítsük az asszimilánsok 
táborát.

Raffael István
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Shukle xurde shax khanyasa
(mura dako recepto)

Trubuj karing:
- 'ekh shukar thulyi khanyi
-1 táj 1/2 kilovo shukle xurde shax
- 'ekh paradichomosko konzervo vaj 1 litero paradichomoski zumi
- cino chiken haj aro, kaj о hamipe
- Ion, paji
- 'ekh majbari purum

Shukares uzhar la khanya, shingerla opre sár sityilan. Le, 'ekh tigaja táj shu ande late 
'ekh cerra xurde shax, pe shax shinger la purumako doppash, apolal shu opral anda más, 
pale shax, pale mas. Капа aba najtu majbut mas, shu po mas e purum haj о shax so 
ashilastu. Kade ulav о shax, hoj t'ashel anda lende, te zhanes te sharuves lenca о xam- 
asko. Akanak shor opre e tigaja kattyi pajesa sode sharuvel le shax. La tigaja shu pe jag, 
shu pe late xip. Kaj e cinyi jag kirav о xaben. Shaj ke avri khinyilan, tele shaj beshes 
cerra. Ternyi te sas tyi khanyi majsigo kiről, phuri te sas tyi khanyi dosta pe buteste kiről. 
Капа kirilas о xaben, shor tele e zumi. Ker о hamipe (rántás). De, karing о paradichomo 
haj mukles opre la zumasa. Kado hamipe shor palpale andej piri thaj sogodi shu palpale 
pe jag, műk kiről opre о xaben.

Zurales lasho xaben si. T'avel pe tyo sastyipe!
Vi kodo shaj xal andral 'ekh cerra, kon kishlyimaski kúra kerel.

Nagyné Kiss Andrea
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Г
Hírek
Új tanév -  új hallgatók

A nappali képzésben 1 7 -  így összesen 35 
a levelező képzésen 46 új hallgatónk 

van. Ezzel hallgatói létszámunk átlépte a 
kétszázas álomhatárt. Bízunk abban, hogy 
ez a létszám a félévzárást követően sem 
csökkeni

Kis helyi

Bíró Boglárka, Raffael István, Labodáné 
Lakatos Szilvia, Petrovics László önkor
mányzati választásokon elért sikereihez 
gratulálunk!
Üdvözöljük Cserti Csapó Bendegúzt, Tibor 
és Betti kisfiát, Vámosi Dávidot, Gyuszi és 
Marika kisfiát! Hosszú, boldog életet kívá
nunk Bendegúznak, Dávidnak és szüleik
nek!

Új kiadványaink

A Gypsy Studies újabb két -  7. és 8. -  kö
tete jelent meg. Az egyik Apró Antal Zoltán: 
Szegregáció -  munkaerőpiac -  foglalkoz
tatási esélyegyenlőség című könyve; a 
nyolcas kötet Esélyek és korlátok -  A ma
gyarországi cigány közösség az ezredfor
dulón címmel Forray R. Katalin és Mohácsi 
Erzsébet szerkesztésében. A könyvek -  a 
sorozat többi kötetéhez hasonlóan -  a tan
széken megvásárolhatók, vagy a tanszéki 
könyvtárból kikölcsönözhetők.

Új lehetőség

Ez év tavaszán lehetett először beás 
nyelvből állami nyelvvizsgát tenni a PTE 
Profex Nyelvvizsgaközpontjában, a 
Romológia Tanszéken. Az őszi nyelvvizsga 
beszámolóját lásd a XX oldalon.

WHS -  a szakkollégiumról

A Wlislocki Henrik Szakkollégium továbbra 
is működik. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy erről hírként a szakkollégium 
folyóiratában olvashatsz. Szakkollégiumi 
szobánk (D 329) ennek közösségi tere. A 
munkához minden biztosított: számítógé
pek, internet-kapcsolat, bútorok. A teremfel
ügyelet megszervezése a szakkollégistákra 
váró szervezési feladatok legfontosabbika!

Gratulálunk

Forray R. Katalin tanszékvezető asszony 
megvédte akadémiai doktori dolgozatát és 
megkapta az akadémia doktora (DSc) tu
dományos címet.

Honlap-info

A Romológia Tanszék honlapja folyamato
san beszámol a tanszéket -  hallgatókat, 
oktatókat egyaránt érintő változásokról! A 
honlappal kapcsolatosan keressétek Dógi 
Tamás rendszergazdát (dogit@btk.pte.hu)!

Pályázzatok!!!

A Napsütés Alapítvány Pályázatot írt ki a 
Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatói
nak, illetve az összes romológia szakos 
hallgatónak, melynek részletei a http:// 
free.x3.hu/wlislocki című web-oldalon ol
vashatók.
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Tájékoztató a PROFEX általános 
nyelvvizsgáról
Bizonyára sokakhoz eljutott már a hír, hogy ismét lehetőség van beás nyelv

ből államilag elismert nyelvvizsga letételére. Vizsga a pécsi székhelyű PRO

FEX Vizsgaközpont Beás Nyelvvizsgahelyén tehető.

A vizsgáról általában

A PROFEX államilag elismert, három fo
kozatú, kétnyelvű, szintező általános nyelv
vizsga, amely jelenleg beás nyelvből tehető.

Az állami elismertség azt jelenti, hogy a 
PROFEX vizsgabizonyítvány birtokosa 
ugyanolyan előjogokat és előnyöket élvez, 
mint azok, akik más, államilag elismert álta
lános nyelvi vagy szaknyelvi vizsgát tettek. 
Ezek közül legfontosabbak a felsőoktatási 
intézményekben tett felvételi vizsgák pont
számának emelése, a diplomaszerzés felté
telének teljesítése és a nyelvpótlékra való jo
gosultság megszerzése.

A három fokozat (alap, közép és felső) ki
alakításakor a vizsga kifejlesztői a magyar- 
országi hagyományokat követték, de ugyan
akkor - az állami akkreditáció követelménye
inek is eleget téve -  az Európa Tanács 
nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait is 
szem előtt tartották. Az alap-, közép- és fel
sőfok követelményei a vizsga nyelvétől füg
getlenül egységesen meghatározottak és 
egymástól jól elkülöníthetők.

A szintező jelleg alatt a vizsgán a vizsgá
zók nyelvismeretének, nyelvi jártasságainak 
és készségeinek pillanatnyi fejlettségét kell 
értékelni. Ez az értékelés független a felké
szítés vagy a felkészülés körülményeitől, te
hát sem egyes tanfolyamokhoz, sem tan
anyagokhoz nem kötődhet. Számos létező 
tananyagot, tankönyvet és kurzust fel lehet

ne sorolni, amelyek hasznosak lehetnek a 
felkészüléshez, ehelyett azonban inkább a 
kimenet oldaláról közelítjük meg a kérdést.

A vizsgát azoknak ajánljuk, akik a beás 
nyelv iránt személyes okok miatt vagy hiva
tásuknál fogva érdeklődnek (pedagógusok, 
szociális munkások, családgondozók, rend
őrök, stb.)

Az általános jelleg egy adott nyelv általá
nos célú használatát jelenti, amelyek isme
rete különféle feladatok elvégzését teszik le
hetővé, jellemző szituációkban a beás 
nyelvterületen meglévő szokásoknak, írott 
és íratlan szabályoknak megfelelően.

A beás -  bár bizonyos értelemben egy bi
zonyos közösség által használt nyelv -  alap
ját mégis az úgynevezett „általános nyelvi is
meretek" képezik, de legalább olyan fonto
sak azok a háttérismeretek is, amelyeket e 
nyelvet tanuló közösség esetében minden 
egyén tanulás útján szerez meg

Jelentkezés a vizsgára

A jelentkezéshez szükséges dokumentu
mok
-  1 db kitöltött jelentkezési lap a vizsgadíj 
befizetését igazoló eredeti csekkszelvény
nyel (amely a jelentkezési lapra ragasztan
dó),
-  3 db saját névre és címre megcímzett, 
ajánlott levélként felbélyegzett boríték, mely
ből
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-  2 db normál méretű,
-  1db közepes méretű.

A jelentkezési lapok és a jelentkezéshez 
szükséges csekk beszerezhetők a vizsga- 
központban és a vizsgahelyen. A vizsgára 
ott kell jelentkezni, ahol a jelentkező vizsgát 
kíván tenni.

Vizsgaszám: 09
Vizsgahely neve: PROFEX BEÁS Nyelv
vizsgahely
Vizsgahely címe: РТЕ ВТК Romológia Tan
szék 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 
Telefonszám/Fax: 06(72) 503-600/ 4373 
E-mail: orsosa@freemail.hu

A jelentkezési lap beküldése 
A vizsgázónak a jelentkezési határidőn 

belül (postabélyegző dátuma szerint) kell a 
jelentkezési lapokat a csekkszelvénnyel 
együtt a vizsgahelyre beküldenie, illetve az 
adott vizsgahelyen személyesen átadnia.

A vizsgák időbeosztása és a jelentkezési 
határidők

A vizsgák évente kétszer, áprilisban és 
októberben zajlanak. A jelentkezés határide
je a mindenkori nyelvvizsga-időszak első 
napja előtti 30. naptári nap. A nyelvvizsgák 
pontos idejéről a Beás Nyelvvizsgahelyen 
lehet érdeklődni hétfőtől csütörtökig: 10.00- 
12.00-ig.

A vizsgadíjak
szóbeli
(A)

alapfok 2.700
középfok 3.700
felsőfok 5.300

Bágá száma! .
ín ánusztá máj inti ín május ány putut szá 

fásjény din lyimbá dá bájás nyelvvizsga. Átunsj 

numá zesjé zilyé or ávut toc szá szá jilintkizászká, 

tót dákit nu trijzásj dá aminy or pusz vizsgá din 

lyimbásztá.

N-or putut toc, káré sz-or jilintkizit, binyé szá 

pujé vizsgá zsjosz, ászrá, káré n-or styut átitá, kit 

ár fi trábujit, szá fáká vizsgá binyé.

in  kápu-l dá december já r ány putut szá fásjény 

vizsgá din lyimbá dá bájás. Pá vizsgásztá 52 dá 

aminy sz-or jilintkizit, dá numá 43 dá aminy or 

vinyit.

Mulcinsj or vinyit, káré gingye, ká dásztul, dáká 

styijé arékityé vorbé szá ziká. Jéj áisj or prisjiput, 

k-átit nu-j dásztul. Lyimbásztá nu-j usuré, dauá.trij 

luny nu-j dásztul, patyká nisj sászá nu, kit sjinyivá 

ánume szá styijé szá szfátászká bájisestyé. Dá si 

máj multá dobá trábujé szá-nvecé sjinyivá, dáká 

máj si szá szkrijé áré dá gind. Szkrijiturá szá- 

nvácány, ávény din sjé. S i kényvásztá din káré 

lyimbá dá bájás putyény ínvácá, si puvéstyilye dá 

bájás, káré-sz in dauá, trij kényvé ádunátyé uná 

ny-ázsutá, szá-nvácány szkrijiturá bájásilor.

ín december mulcinsj or prisjiput s-áje, ká si 

lyimbásztá ásá dá gre-j, ká ákár káré lyimbá. Nisj 

p-ásztá n-o patyé ásá repé sz-o-nvecé nyime, kum 

áhugyé din gurá aminyilor, káré nyimik nu styijé 

nisj dá lyimbá, nisj pá lyimbá dá bájás.

Dáká nu v-ám szpárijet, s-ác kápátát vojé sz-o- 

nvácác lyimbá nasztrá, putyéc, ká-n frebuár jár 

szá kizdilestyé kurzusilye dá lyimbá bájás.

írásbeli komplex
(B) (C)
3.700 6.400
5.800 9.500
7.400 12.700
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Pályázat

A Wlislocki Henrik Szakkollégium szakmai programja

A szakkollégium az alábbi témák vizsgálatát, kutatását tűzi ki célul:

1) Cigány/roma népi hagyományok, hiedelmek, szokások;
Folklór, népművészet, életmód, stb. gyűjtése.

2) Gyermeknevelés, szocializáció cigány/roma családokban
Értékek, normák, szerepek, azonosulás, nyelvhasználat, stb. a családban.

3) A település (lakóhely) szociográfiája
Egy cigányok/romák lakta város, városrész, falu, telep monografikus leírása.

A fenti témák feldolgozására a Napsütés Alapítvány pályázatot hirdet.

Pályázni lehet egyénileg vagy csoportban készített tanulmányokkal a fenti témakörök
ben. Pályázni csak empirikus kutatással (terepmunkával) gyűjtött adatok feldolgozásá
val lehet.
Az elbírálást а РТЕ ВТК Pszichológiai Intézet és а РТЕ ВТК Romológia Tanszék végzi.

A pályázat beadásának határideje: 2003. május 31.
Elbírálásuk határideje: 2003. június 30.

Kategóriánként egy első, két második és három harmadik díjat adunk ki. A pályadíjak 
összege:

I. díj 60 000 Ft
II. díj 30 000 Ft
III. díj 20 000 Ft.

A díjazott pályázati munkák első közlési joga a pályáztatót illeti meg. Ezzel együtt a pá
lyáztató vállalja a díjazott pályamunkák megjelentetését.
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Application

Vocational Program of the Wlislocki Henrik Vocational College

The vocational college wishes to examine and research the following topics:

1) Assembling of Gypsy/Romani folk traditions, beliefs, customs;
Folklore, popular art, lifestyle etc.

2) Bringing up children, socialization in Gypsy/Romani families 
Values, norms, roles, identification, language use, etc. in the family.

3) The sociography of a settlement (local habitation)
Monographic description of a city, town district, village, settlement inhabited by 
Gypsies/Roma.

The Sunshine Foundation announces a call for proposal on the elaboration of the topics 
above.

The applicant can be either an individual or a group with a study on one of the topics 
above.
Applications are accepted only if the data processed is collected through empiric 
research (field work).
Decision will be made by the Department of Psychology and by the Department of Gypsy 
Studies, Faculty of Humanity, University of Pécs, Hungary.

Application Deadline: May 31st 2003.
Decision Deadline: June 30th 2003.

Categorically one first, two second and three third prizes are awarded. The amount of 
the prizes:

1st prize 60 000 HUF
llnd prize 30 000 HUF
lllrd prize 20 000 HUF

The announcer of the application has the right to publish the awarded applications.
The announcer will also undertake the publication of the awarded studies.
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A Wlislocki Henrik Szakkollégium első 
évének értékelése

Ami pozitív:
-  Tutori rendszert építettünk ki, amely

nek célja az egyetemre bekerülő hátrányos 
helyzetű fiatalok (roma diákok) egyetemi 
életbe való beilleszkedésének elősegítése, 
adminisztratív, tanrendi teendőik megköny- 
nyítése, számukra azon ismeretek biztosí
tása, amelyek segítségével pályázati lehe
tőségekhez juthatnak, eredményesebben 
végezhetik el tanulmányaikat. Acél érdeké
ben alakítottuk ki a tutori rendszer tanuló
párjait. Remélhetőleg csökkenteni tudjuk 
majd az egyetemet abbahagyó, lemorzso
lódó fiatalok számát.

Ami javítható:
-  E tanulópárok között a kontaktus, a 

mindennapi együttműködés nem minden 
esetben működött. Ezért az első félév után 
meg kellett szüntetnünk az egyik tutor szer
ződését tutoráltjaival. Jobban működő kap
csolatok alakulhattak volna ki, ha nem sür
get bennünket az idő, s több időt tudtunk 
volna hagyni a kapcsolatok spontán, baráti 
úton történő kialakulásához, ám szorított 
bennünket a projekt határideje.

Ami pozitív:
-Tutori rendszerhez kapcsolódó ösztön

díj-rendszert hoztunk létre a rendszerben 
való bentmaradás motivációjaként.

Ami javításra szorul:
-  El kell érni, hogy ne az ösztöndíj le

gyen a szakkollégiumi tagság egyetlen mo
tiváló ereje. Érezhető ez a probléma abból, 
hogy mióta kimerült az ösztöndíj keret, 
drasztikusan csökkent az egyes rendezvé

nyek iránt mutatkozó részvételi kedv, a tan
szék látogatottsága. Természetesen szép 
számban vannak ez alól kivételek is. A jö
vőben meg kell szüntetnünk az alanyi jo
gon járó ösztöndíjat, s helyette inkább az 
érdemek alapján történő jutalmazásra kell 
áttérnünk.

Ami pozitív:
-  Egyetemen belül működő roma szak- 

kollégiumot alapítottunk a közösségterem
tés, az egyetem különböző karain tanuló 
roma diákok közötti szakmai -  baráti kap
csolatok elmélyítése érdekében. A közös
ségteremtést szolgálták szabadidős-kultu
rális programjaink is.

Ami javítható:
-  Erősíteni kívánjuk a szakkollégium 

szakmaiságát, a tudományos életbe, publi
kációs tevékenységbe, közéletbe történő 
bekapcsolását a szakkollégium tagjainak.

-  Erősíteni kívánjuk a hallgatók önszerve
ződés ét, kezdem ényező -készség  ét, 
s csökkenteni a külső ráhatás mozgatóere
jét. Sajnos a célcsoportot -  vagyis titeket -  
és igényeiteket csak a pályázat elnyerése 
után ismerhettük meg - ,  a program tartalmát 
a szakmai megkötések figyelembe vételével 
ezért utólag kellett a igényeitekhez igazíta
nunk, ám a projektben nagyon szigorú meg
kötések voltak a pénz felhasználására és az 
eredetileg tervezettektől való eltérésekre vo
natkozóan, ezért nem mindig tudtuk kíván
ságaitokat finanszírozni. E hiányosságon 
segíthet a megszerzett tapasztalat.

-  Kommunikációs csatornák nehézkes
sége akadályozta (mail, telefon ...) -  Köve
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telményként szerepelt ugyan az elérhető
ség megteremtése a programban való 
részvételhez, mégis voltak, akik akkor lát
ták utoljára a számítógépet, amikor E-mail 
címet kaptak. Ekkor jött volna a telefon, de 
jellemzően a telefonszámok folyton változ
tak, az E-mail címek megszűntek, megvál
toztak, vagy eleve hibásan adtátok meg. 
Ez nehezítette a szervezést. Gyakran ezért 
nem értesültetek fontos hírekről, rendezvé
nyekről, aktualitásokról. Hiába, szokni kell 
a XXI. századi kommunikációt.

Ami pozitív:
-  Informatikai, számítástechnikai rend

szert alakítottunk ki diákjainknak.

Ami javítható:
-  Panaszkodtatok, hogy kevés a számító

gép, a meglévők sem működnek. Rövidnek 
találtátok a számítógépes terem nyitva tartá
sát, nem megfelelőnek a dekorációt. 
A terem a tiétek, a gépeket azért vettük, 
hogy használjátok. Ha valami elromlik, azt 
az veszi észre, aki használja, jelezni kell, s 
akkor javítható. A termet -  éppen az érték- 
megőrzés miatt -  nem hagyhatjuk korlátlan 
időre nyitva. Próbálkoztunk jelenléti ív beve
zetésével, hogy nyomon követhető legyen, 
ki, mikor használta a gépeket, de nem vált 
be, csak összefirkálódtak ezen ívek. A tan
szék dolgozói pedig munkaidejükön túl nem 
vigyázhatnak a ti eszközeitekre. Célszerű 
lenne, ha a szakkollégium -  éppen ilyen fel
adatok megoldására megválasztott -  veze
tősége kidolgozna egy ügyeleti rendszert. 
Nem oldhatunk meg mindent a hallgatók he
lyett, hiszen a példák bizonyítják (Id. év köz
beni programok, tábor program), hogy amit 
mi kívülről kitalálunk, az nem biztos, hogy 
egyezik a ti igényeitekkel, elképzeléseitek
kel. Tehát a jövőben nagyobb önállóságot,

elképzeléseket, terveket várunk, s csak az
tán a jogos kritikákat!

Ami pozitív:
-  Munkatársaink, s a programban részt 

vállaló diákjaink is tapasztalatokat szerez
hettek a Phare projektek lebonyolítása, an
nak adminisztrációs háttere terén.

-  A program adminisztratív előírásainak 
köszönhetően javult intézményünk doku
mentációs rendszere, kommunikációs 
rendje, tapasztalatokat szerezhettünk az 
önértékelés, a minőségbiztosítás terén, így 
az uniós csatlakozással remélhetőleg ered
ményesebben tud szervezetünk is megfe
lelni az uniós normarendszernek.

-  A program segítségével beszerzett 
számítástechnikai géppark, bútorzat, szak
könyvállomány, egyéb berendezések segí
tik, javítják mind tanszékünk oktatóinak, 
mind a diákoknak a tanulmányi teljesítmé
nyét, mindennapi ügyintézését, egyetemi 
életminőségét.

Ami javítható:
-  E szakkönyvek mindannyiótok rendel

kezésére állnak, amiből egy-egy példány 
van, az tanszéki használatra, amiből több 
is van az kölcsönzésre is rendelkezésre áll. 
A könyvtári állománnyal kapcsolatban Beck 
Zoltánt keressétek!

Ami pozitív:
-  Konferenciáink, szakmai rendezvénye

ink nem csak az egyetem, de a város kö
zönsége felé is nyitottak voltak, ez hozzájá
rult mind a Romológia Tanszék, mind a 
romológia szak ismertségének terjedésé
hez a média segítségével, s remélhetőleg 
hozzájárult a romológia, mint tudomány, s 
ezáltal a cigányság társadalmi elfogadtatá
sához is.



Ami javítandó:
-  Ezen rendezvények azért voltak hasz

nosak, hogy elsősorban a szakkollégisták 
tanuljanak belőle. Sajnálatosnak találjuk, 
hogy a WHS tagjainak egy része távolt ma
radt mindenféle szakmai rendezvénytől 
még akkor is, ha történetesen kötelezőnek 
tituláltuk azokat -  olyan indíttatásból, hogy 
az ösztöndíjért cserébe ennyi tevékenység 
elvárható - ,  még akkor is, ha történetesen 
előadóként is szerepeltek.

Ami pozitív:
-  A projekt segítségével tudtunk 2001, il

letve 2002 nyarán egy-egy tábort megszer
vezni a Balatonnál a Pécsi Egyetemen ta
nuló roma diákok részére, ezeknek a tábo
roknak szintén a közösségteremtés volt a 
célja, valamint szakmai, életvezetési, 
munkaerőpiaci ismeretekhez is hozzájut
hattak.

Ami javítható:
-  A jövőben már jobban ismerjük igénye

iteket, ti is jobban látjátok, mire van szüksé
getek. Ezért fokozottabban be kívánjuk 
vonni a szakkollégistákat a rendezvények 
előkészítésébe, tervezésébe.

Ami pozitív:
-  Folyamatosan bővült a célcsoport, tö

rekedtünk a roma hallgatók teljes körű fel- 
térképezésére.

-  E tevékenységünk alapján az egyetlen 
magyarországi egyetem, ahol cigány/roma 
hallgatók sokasága vállalja identitását, kö
zösség és kapcsolati tőke kovácsolódott az 
egyetem különböző karain tanuló roma 
egyetemisták között. E kapcsolati tőkére 
nem csak tanszékünk, de a majdani végzés 
után volt diákjaink továbbra is építhetnek.

-  Már vannak belső felvételin felvételt

nyert hallgatóink romológia szakra és az 
egyetem más szakjaira is.

-  Konferenciákon eddig 10 szakkollégis
ta előadást tartott.

-  Egy végzős hallgató elhelyezése a 
munkaerőpiacon.

-  Egy végzős hallgató felvétele ösztöndí
jas Phd-képzésbe.

-  Hallgatók bekapcsolódása a záró kon
ferencia előadásaiba.

-  A BMMK a jó együttműködésnek kö
szönhetően a program keretein túl is segíti 
tanszékünk, s ezáltal a Bölcsészettudomá
nyi Kar munkáját: a BMMK rendszeres se
gítséget ad munkanélküli roma fiatalok kö
zépiskolai, illetve felsőfokú végzettséghez 
való juttatásában (a program során 2 sze
mély érettségizett, illetve tanult tovább fel
sőfokon, egy pedig a következő évben kez
di el felsőfokú tanulmányait).

Szintén pozitív:
-  WHS folyóirat szerkesztésébe, az in

terjúk elkészítésébe, tudományos érteke
zés írásába bekapcsolódtak a szakkollégi
um hallgatói és tutorai.

De javítandó:
-  Gyakran nyűgnek érzitek a felkérést 

egy-egy folyóiratcikk megírására, egy-egy 
téma feldolgozására. Persze jobb lenne, ha 
csak azok írnának a WHS-be, akik affinitást 
és kedvet éreznek a publicisztikához. De a 
kedv még kevés -  bokros teendőitek között 
ha arra vártunk volna, hogy elkészüljenek 
ezek az írások, akkor még mindig az első 
szám anyaggyűjtésénél tartanánk és nem 
tarthatnátok kezetekben ezt a lapszámot. 
De a WHS sem azért lett, hogy én vagy 
Beck Zoli gyakoroljuk a gépelést, ezért el
nézést, ha folyton zaklatunk és hasonló fel
adatok elé állítunk benneteket.



közélet

-  A diákotthoni elhelyezés problémái: az 
egyetem segítségével minden diák kapott 
ugyan férőhelyet, de ez nagyon sok utána
járást, telefont igényelt. Egyszerűbb lett 
volna, ha néhányan jelentkeztek a kollégi
umba, ahelyett, hogy a kollégium megkere
sésére és felkérésére vártok. Ezt is hatéko
nyabban kell a jövőben szerveznünk. Ha 
gond van, időben szóljatok!

A szakkollégium jövőjéről:
-  Az egyetemi rendszer és a Romológia 

Tanszék biztosítani tudja a szakkollégiumi 
rendszer szakmai fenntarthatóságát (anya
git nem).

-  A tutori rendszer fenntarthatósága a 
későbbiekben roma tutorokkal biztosított. 
Mostani elsőseink válhatnak tutorokká.

-  Az eszközellátottság miatt fenntartható 
a hallgatói-informatikai szoba, a sporttevé
kenység, ám itt problémát jelent a működé
si költségek fedezése.

-  Fenntartható a kapcsolatrendszer a 
konzorciumi partnerek között -  ez különö
sen a Munkaügyi Központtal fontos a diá
kok végzősökké válásának időpontjára 
(előtárgyalások folynak).

-  A fenntarthatósághoz az Egyetem in
tézményi rendszere, a tapasztalat és a 
szakmai tudás a garancia.

-  Más, a fentiekben jelzett együttműkö
désekhez garanciát az érintett civil szerve
zetek többéves működése nyújt.

-  A kapcsolatok a konzorcium tagjai kö
zött fennmaradnak, a konzorciumi tagok 
között van olyan, aki bekapcsolódott az 
egyetemi oktatásba, diákjainak állandó 
vagy ideiglenes tevékenységet vállalnak a 
konzorciumi tagok szervezeteiben (Id. a 
fent leírt együttműködések!)

Cserti Csapó Tibor

A sorban állás
Megkezdődött az egyetem, és úgy néz 

ki, nem csupán számomra, mert a sorban 
rengetegen állunk.

Az egyetem minden szemeszterének 
első és utolsó leckéje: a sorban állás.

Az egyetemista sorban áll: indexért, be
iratkozó jegyért, beiratkozásért, diákiga
zolvány érvényesítő matricáért szeptem
berben. Aztán decemberben újra, nagyjá
ból ugyanezért -  a nyomtatvány: nyomtat
vány. És mindezt miért így?

Persze, sorban állva nem azon gondol
kodik az ember, hogy miért áll sorban.

Minden sorban állnak olyan emberek, 
akik az újonnan érkezőknek ismerősei. 
Odaállnak tehát, ahol az ismerősök állnak. 
És akik így beálltak: szintén ismerősei má
soknak. A sor pedig tovább növekszik, 
ahelyett, hogy fogyna, és én -  mindenki 
számára ismeretlen -  egyre távolabb ke
rülök az ajtótól. Mit tehetnék?

Sorban állás közben Örkényt olvasok: 
„ha lehajolok, és fejjel lefelé látom a vilá
got, még a bürokrácia útja is egyenes."

sa
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Kis Magyar Wlislocki filológia
Első -  kísérleti -  lapszámunk terjedelmesen foglalkozott szakkollégiumunk 

névadójának munkásságával (WHS -  Vándor:19-21.)- A Wlislocki Henrik 
munkáira vonatkozó reflexiók közül közlünk most kettőt, melyek reprezentál

ják a Wlislocki-életmű szaktudományos értékelésének distanciáit -  s az 

egyik esetében mondhatjuk, szélsőséges megítélését.

Az első szövegrészlet Szegő László 
1973-as írásából való, a második Pozsony 
Ferenc 2002-es tanulmányából. Az össze
hasonlító vizsgálatot nem végezzük el, 
ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
az adott tudományos kontextus mindig kije
löl egy olyan ideológiai mezőt, melynek az
tán megfelelni kíván. Ez a látszólag kölcsö
nös és világos viszony azonban ha nem ré
sze olvasati stratégiánknak, következteté
seinket szintúgy egy adott ideológiai mező
re viszi - legyen az kényszeredetett materi
alizmus, a humán tudomány objektivitásá
ba vetett hit, vagy romantikus/romanticizáit 
eszmék és eszmények világa.

„Ezt a misztikumot (mármint a cigány
sághoz tapadót - a szerk.) még növelte az 
az irodalmi hatás is, amelyet egyes szerzők 
a múlt század végén a könyvolvasó réte
gekre tettek. A millennium időszakában, 
amikor a ciganisztika virágzásnak indult 
Magyarországon, olyan felelőtlen írók, mint 
például az egyébiránt fölöttébb termékeny 
Wlislocki Henrik, a divatot kihasználva tu
dománytalan horrorgyűjtemények soroza
tát alkották meg a mágikus cigány szoká
sokról. »Czigány tolvajlási babonák«, 
Ethnographia 1891. No. 10.; «Czigány tűz
re olvasás«, Ethnographia 1891. No. 9.; 
»Zauber- und Besprechungformeln dér 
transsilvanischen Zigeuner«, Bp. 1888. stb.

Az e művekben felsorolt és bizonyíthatóan 
sohasem létezett babonák századunkra 
még a literátus emberek jelentős részét is 
meggyőzték a cigányok babonás voltáról.“ 
(Szegő László: Babonaság és vallás a ma
gyarországi cigányoknál. In: Világosság 
1973 január: 45.)

„А XIX. század végének egyik legtermé
kenyebb és legismertebb európai rangú ci
gány kutatója Wlislocki Henrik (1856-1907) 
volt. Elsősorban nyelvjárási szövegeket, 
népdalokat, meséket, közmondásokat, hie
delmeket gyűjtött, de figyelme kiterjedt az 
erdélyi sátoros cigányok hitéletére, élet
módjára, sajátos értékrendjére is: pl. leírta 
tolvajlási babonáikat, ráolvasásaikat, ünne
pi szokásaikat, az emberi életfordulókhoz 
fűződő hagyományokat. Terepkutatásainak 
az adott különleges értéket, hogy gyűjtéseit 
az úgynevezett résztvevő megfigyelés se
gítségével végezte. Mivel jellegzetesen 
XIX. századi romantikus kultúrakoncepció
val rendelkezett, szövegeit nemegyszer át
írta, módosította." (Pozsony Ferenc: Az er
délyi cigány kutatások eredményei, in: Ba
rátság 2002. február 15.: 3463.)

Beck Zoltán
(A szerkesztőség várja a 

Wlislocki Henrik munkásságára irányuló 
filológiai kutatások eredményeit.)
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A Szigetről nem lehet eleget, nem lehet elégszer. Valahogy értelmetlenné 

válik ezzel kapcsolatban a szó: elég. Éppen azért, mert a sok elég után va

lami olyanban lehet ott és akkor részünk, amely ott és akkor és velünk jön 

létre. Adva van a hely, és mi benépesítjük. Következő összeállításunk a mi 

helyünkről szól: a Napsütés Alapítvány, a Khetanipe Egyesület és a 

Romológia Tanszék sátráról.

Beszámoló a „Sziget 2002'

A Napsütés Alapítvány és a Khetanipe 
Egyesület idén lehetőséget kapott a „Sziget 
2002“ rendezvénysorozaton belül a „Civil
faluban" való részvételre. Tervezett prog
ramjaink célkitűzései közé tartozik a roma 
kultúrának, valamint a cigányság életének, 
problémáinak megismertetése, és erre na
gyon jó lehetőség volt a Szigeten való rész
vétel. Azt gondoltuk, hogy a roma lakosság
gal szembeni előítéletes gondolkodás a 
megismerés eszközével valamelyest tompít
ható. A cigányságról kialakult képet több 
perspektíván keresztül próbáltuk megváltoz
tatni. Meghívott vendégeink mellett romoló
gia és szociológia szakos hallgatók tartottak 
előadást a megadott témákból. Az előre 
meghirdetett programok mellett rengeteg ér
deklődő fordult meg sátrunkban. Az előadá
sokat minden nap egy téma köré csoportosí
tottuk és bár tudtuk, hogy sok esetben a fel
vetett problémák súlyuknál fogva nem illet
tek a Sziget arculatához, megpróbáltunk fel

rendezvényen való megjelenésről

kelteni az arra járók érdeklődését. Tervein
ket, miszerint közvetlen, felszabadult be
szélgetéseket kezdeményezünk, nagymér
tékben megnehezítette a környezet állandó 
pezsgése és a máshonnan áthallatszódó 
programok zaja, ám mindezek ellenére úgy 
érezzük, sikerült megvalósítanunk program
jainkat. Természetesen legnagyobb érdeklő
dést a koncertek és a filmvetítések váltották 
ki. Egyebek között meghívtuk sátrunkhoz a 
Szilvási Gipsy Folk Band-et, a devecseri 
Fláre Beást és a 30Y-t is. A felkért zene
karok mellett ad-hoc jelleggel összeállt egy 
jórészt egyetemistákból álló hagyományőr
ző csoport, a PRE-Band, melyet Nyári Jó
zsef alapított azért, hogy egyetlen táncház 
se múljék el élő zene nélkül.

Az első napon Bogdán Árpád adta elő 
verseit a sátrunk előtti téren. A költő isme
rősnek tűnhet azoknak, akik tavaly elmentek 
Pécsett a Romológia Tanszék által szerve
zett Fekete Gyöngyök -  roma kulturális est-

One can't write enough and for enough times about the Island. Somehow the word becomes mean
ingless related to this: enough. It is because we can take part in something there and then after 
those many enoughs that is born there, then and with us. The place is given and we populate it. This 
writing is about our space: the tent of Sunshine Foundation, Organization of Khetanipe and the 
Department of Gypsy Studies.



melléklet

re, ahol Bogdán Árpád felolvasást tartott 
műveiből. Csütörtökön a Gandhi Gimnázi
um növendékei léptek fel Farkas Marika ve
zetésével, divatbemutatóból és táncból álló 
műsorukkal. Másnap kezdődtek a temati
kus előadások, melyek között az első téma 
a cigányság néprajza volt. Előadónak 
Szuhay Pétert a Néprajzi Múzeumból és 
Kőszegi Edit filmrendezőt hívtuk meg, tan-

tott párbeszédet az érdeklődőkkel. Az utol
só előtti napon vendégünk volt Kovalcsik 
Katalin a Magyar Tudományos Akadémia 
Zenetudományi Intézetétől és Oláh László 
a Romológia Tanszéktől. A cigány zenéről 
és táncról szóló beszélgetést Pálmai Helga 
moderálta, aki szintén a tanszékünk dolgo
zója. Este a Khanchi Dosh, roma hagyo
mányőrző együttest követően került sor a

székünket Dógi Tamás képviselte. Este zá
rásként levetítettük az Országalma című fil
met, melyet az egyik rendező, Pálos 
György bocsátott rendelkezésünkre. Sze
rencsére a Soros Alapítványtól sikerült egy 
projektort szerezni a Sziget idejére, így a 
vetítést meg tudtuk oldani a sátrunk előtti té
ren. Pénteken az előadássorozat a kisebb
ségi jog témában folytatódott. A beszélge
tésre eljött Bodrogi Bea a NEKI-től, 
Kaltenbach Jenő miniszteri biztos és Erdé
lyi Zoltán, szociálpolitika-romológia szakos 
hallgató. Moderátornak felkértük Vájná 
Évát, aki szintén tanszékünk hallgatója. A 
beszélgetést követően fellépett a Szilvási 
Gipsy Folk Band és egy fantasztikus kon
certet adott elő. Másnap a kisebbségi okta
tásról szóltak a beszélgetések, melyre kizá
rólag Pécsről hívtunk meg előadókat. 
Forray R. Katalin tanszékvezető asszony 
mellett Balogh Klára és Nyári József folyta-

hét legsikerültebb koncertjére, melyet a 30Y 
tartott meg. A programsorozat záró napján 
Szőke Andrással beszélgetett Bogdán Má
ria, a közös sátorban, melyet a kezdést kö
vetően pár perccel megtöltött a tömeg. A 
filmrendezővel együtt érkezett a Fláre Beás 
is, akik a tűző napsütés ellenére két órás 
fantasztikus koncertet adtak tradicionális 
beás és lovári dalokból. Az aznapi program
hoz igazodva este a Tündérdombot vetítet
tük le, amellyel le is zártuk az egyhetes ren
dezvényünket.

Elképzeléseinket, terveinket, melyet a 
Szigettel kapcsolatban fogalmaztunk meg 
-  a nehézségek és a szervezésbeli hiá
nyosságok ellenére -  nagyrészt meg tud
tuk valósítani. Ily módon betekintést tud
tunk nyújtani egy, a külső szemlélő számá
ra csupán felszínesen ismert, zártnak tűnő 
világba -  a nyitott világok egyikébe.

Oláh László

Programunk támogatásáért köszönetét mondunk a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 

és a Holland Királyi Nagykövetségnek.
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sziget
Megvalósulni látszott végre egy valóságosabb képet nyújtó fórum a cigány

ságról és az együttélésről. Az elvontabb és a populárisabb témák is helyet 

kaptak, és a hét minden napján vonzották a látogatókat. Ha valaki az ered

ményesség kérdését feszegeti, javaslom, hogy az egészből induljon ki, azaz

a szerveződés háló-jellegét vegye figyelembe, ami eseményről eseményre 

javította a részek közötti kapcsolatot formális és informális értelemben is. 

Ami a Szigeten történik, annak ugyanis végső próbája mégsem az itt és 

most, hanem az ott és akkor. Pontosabban szólva: hogy mit is viszünk ma

gunkkal kintre, s azzal hogyan boldogulunk aztán.

Örömömre szolgált, mikor egy nyár eleji 
szakkolis találkozón hírt hallottam a Szige
ten való csoportos jelenlét lehetőségéről. 
Egyedül az tűnt problémának, hogy a nyár 
ezen részét éppen külföldön szerettem vol
na eltölteni. Az időpontok tehát nem stim
meltek, a helyzet mégis úgy alakult, hogy 
visszaérkezésem után két nappal összefu
tottam a kapolcsi fesztiválon Oláh Laci 
szervezővel, aki szerződést ajánlott a Szi
get hetére.

Arra gondoltunk, hogy jelenlétem mér
sékli majd a távolságot a világok között. 
Reprezentálnom kell a kultúrák toleranciá

ját és sokszínűségét. Kommunikálnom kell 
tudósokkal, szervezőkkel, diákokkal és kül
földiekkel. Erre pedig adott minden lehető
ség egy ezerszínű kulturális - zenei él
ményt nyújtó fesztiválon.

A Sziget sokoldalú intézmény. Relatíve 
pedig egyedülálló - szellemiségével és 
hangulatával egyaránt. Csak-annyira talál
kozunk itt a bürokratikus funkciókkal, 
amennyi épp szükséges az életben mara
dáshoz Túlerőben tehát az individuum, az 
egyének és csoportok fantáziái és ösztönei 
egy minimális állam keretei között. Afféle 
dupla-burok ez ( a külön világ Budapest és
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I.. . i . . . i. ..island

A forum giving more realistic picture of Gypsies 

and living together seemed to have been real

ized. The more alternative and the more popu

lar topics received a space in the program and 

attracted the visitors day by day. If one is ask

ing about the results I propose to start from the 

whole i.e. to relate to the web like character of 

the event that improved the relationship 

between the parts from one event to another 

both in a formal and an informal sense. Since 

the last trial of what happens in the Island is not 

the here and now but the there and then. To be 

more precise: what is it that we take outside 

from here and how we use it afterwards.

az ezen belüli külön világ Sziget), ellensú
lyozandó a kint élő népek barbárságát és 
szervezeteik különc modortalanságát.

A Sziget: nagy játszóház, amely évről 
évre bizonyítja, szükség van a kreativitásra 
és innovációra, kortól, nemtől és rassztól 
függetlenül. Egy abszolút civil birodalom, 
ahol kipróbálhatjuk és gyakorolhatjuk a de
mokráciát. A mi demokráciánkat, ami nem 
jobb- vagy baloldali, hanem posztmodern 
és alternatív, felvilágosult és ortodox.

A Sziget a szabad kezdeményezések 
melegágya. Minden olyan szervezetnek át
meneti otthont ad, melyek az információk 
átadásával - ismeretterjesztéssel - igyekez
nek fejleszteni az embernek és környezeté
nek egymáshoz való viszonyát. A viszony 
sokban azon múlik, hogy az általános tu
dást milyen információk egészítik ki. Ezek
nek a lényege általában morális - etikai té
májú kérdésekben ölt testet, amelyeket ha 
végiggondolunk, biztosan észrevesszük

azokat az apróbb eltéréseket, amik a köz
vélemény és a szakmai fórumok álláspont
jai között feszülnek.

Ilyen torzókra bukkanunk, ha etnikai - 
vallási - kisebbségi kérdéseket boncolunk. 
Sajnos az átlagos módszerek kiábrándító
an üresek és felületesek.

A koncentráltság, ami a Szigetet jellem
zi, egyrészt a térbeli zsúfoltság eredménye, 
másrészt az időbeliség másfajta működé
sét jelzi. Az, hogy az érdeklődőnek csak 
napok állnak rendelkezésére a számára 
fontos tudás beszerzésére, s hogy a hír
közlőnek csak órányi felkínálásra van lehe
tősége, nos ez: az elvárások és igények új 
szintjét hozza létre. Ez nem a gyorsbüfé-ki
elégülés szintje, afféle fast-food restaurant, 
hanem lehetőség arra, hogy elméleti isme
reteinket a lehető legheterogénebb kontex
tusban realizáljuk, és ezzel önmagunkat ál
landó megújulásra késztessük. Ha ezt az 
eszményt vetítjük ki a sokadalom egészé
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re, és jóindulatúan kiszűrjük a "hozzá nem 
értő betolakodókat", olyan helyre lelünk, 
ahol a legfőbb katalizátor maga a kapcso
lat.

Lássuk azt a környezetet, ami részünkre 
adott volt a héten. Sátrunk mondhatni a 
"civil movement" epicentrumában helyez
kedett el, jogvédő - integráló szervezetek itt 
is, ott is. Zsúfolt információk özönlenek kul
túrákról (jiddis, hindu, arab, ...), helyzetek
ről (feminizmus, alkoholizmus, munkanél
küliség...).

A mellettünk elhaladó úton legalább egy
szer mindenkinek meg kellett fordulnia. Az 
áramlás és a cserélődés biztosították, hogy 
minél többen benézzenek majd hozzánk. 
Összedolgoztunk az Amaro Drom stábjá
val, kiegészítve egymás hiányosságait és 
feldúsítva egymás közönségét. Az volt a 
célunk, hogy olyan hangulatot hozzunk lét
re a sátorban és környékén, ami elég fesz
telen és könnyed a rögtönzött, de tartalmas 
beszélgetésekhez.

Az előzetes programunk szerint előadá
sokra, filmvetítésekre, koncertekre és per
sze vitákra számíthattunk. Az, hogy a 
Khetanipe Egyesület és az egyetemi Nap
sütés Alapítvány érdekeit egyszerre jelenít
sük meg, nem tűnt túl nehéznek, hiszen fel- 
készültségünk mindkét táborból származik 
(a szálak biztonságosan összegabalyod
tak, főleg Tünde legnagyobb örömére). A 
sátrat természetesen nem lehetett sze
mélyzet nélkül otthagyni, ezért felosztottuk 
a napokat és betábláztuk a részvételt.

Jellemzően a Sziget egészére, az idő
höz való alkalmazkodás egészen más úton 
történik, mint azt hihetnénk. A viszonyla
gosság ural mindent, ennek megfelelően 
az időpontok csak egy elképzelhető keretet 
jelölnek. El kell felejtenünk a szigorúan ki
számított módokat, az úr a mindent min

dennel összekötő késés és csúszás. Egyik 
oldalon a látszólag hihetetlen sokszínűség, 
másik oldalon pedig az egyén meg
növekedett alkalmazkodási képessége áll. 
Nem az igénytelenségről van szó, hanem a 
felesleges szempontokkal való szakítással. 
Csak a mihez tartás végett: nyilvánvaló, 
hogy a felelősség is jobban eloszlik egy 
ilyen társadalomban. Ebből a kiegyensú
lyozatlanságból következnek majd a prob
lémák, hiszen a törzsközönségnek nem az 
a fő jellemzője, hogy a konvenciók feltétlen 
híve.

A délelőttjeink általában a rákészülés je
gyében teltek, azaz összeszedni pereput-
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tyunkat a délutántól estig - hajnalig tartó 
véletlenszerű eseményláncolathoz.

A délutáni vendégeink: Bogdán Árpád - 
költő (lásd Kávéház-rovatunkat - a szerk,), 
aki lelkes kíséretével érkezett és felolva
sást tartott. Meglátogattak bennünket a 
Ghandi Gimnázium növendékei, akik nép
viselet bemutatót tartottak.

Szuhay Péter és Kőszegi Edit a Népraj
zi Múzeum képviseletében jelentek meg, 
velük órákon keresztül sikerült beszélget
nünk, egyre problémásabb közönség előtt 
is. Kaltenbach Jenő ombudsman és Bodro
gi Bea (NEKI) a kisebbségek jogairól tartott 
előadását szerencsére népes társaság kí
sérte figyelemmel, amin főleg a legutóbbi 
népszámlálás megváltozott adatai kerültek 
fókuszba.

Forray R. Katalin a Romológia Tanszék 
vezetője és Kovalcsik Katalin az MTA mun
katársa - igazi szabadegyetemi hangulatot 
teremtettek a sátorban. Aki szemfüles volt, 
az kihasználta az alkalmat, és kérdezett 
bátran.

Szőke Andrást, a népszerű egyéniséget 
családias fogadtatásban részesítették a 
szervezők, s vendégszeretetük nem ma
radt hála nélkül .

Természetesen az esti órákban már in
kább a zene és a tánc került terítékre. Ven
dégünk volt a Szilvásy Gipsy Folk Band, a 
30Y, a Kanchi Dosh, a Fláre Beás.

A koncertek hangulata igazán fergete
gesre sikeredett, erről mindenki meggyő
ződhetett, aki a környéken tartózkodott...

Itt ismét meg kell említenem az Amaro 
Drom csapatát, hiszen zördülés nélkül han
goltuk össze programjainkat, amiből a lel
kes "útszéli" közönség csak a nagyszerű 
feelinget érzékelte.

Az itteni tapasztalatok miatt is megütköz
tem a közszolgálati televízió késő esti ma
gazinműsorán, ahol is két párhuzamosan 
futó eseményt hasonlítottak össze, mégpe
dig ideológiai alapon a jó és a rossz kate
góriákat alkalmazva. A Sziget-fesztivál 
kapta a negatív jelzőt, ahol mindenfajta 
drogot használó deviáns fiatallal találkoz
hattunk, akik főképp a tombolást és az er
kölcstelenséget élvezik, ráadásul még a 
szocialista miniszterelnök is meglátogatja 
őket.

A másik oldal bezzeg a keresztyén ifjak 
üdvözült seregéből állt, akik egy világos 
tisztás közepén gitározgatnak és hallelu- 
jáznak, miközben valaki a nemzetmentés - 
békésnek éppen nem nevezhető - üzenetét 
olvassa fel fennhangon. Ennyit tehát a 
pártérdekekről és a megosztó-rövidlátó 
gondolkodás csődjéről. Nem vitás, melyik 
oldal gerjeszti a butaság alapján álló-ágáló 
gyűlöletet.

Visszatérve e rövid magyarázó sorok 
után a mi kis hajlékunkhoz. Megvalósulni 
látszott végre egy valóságosabb képet 
nyújtó fórum a cigányságról és az együtt
élésről. Az elvontabb és a populárisabb té
mák is helyet kaptak, és a hét minden nap
ján vonzották a látogatókat. Ha valaki az 
eredményesség kérdését feszegeti, javas
lom, hogy az egészből induljon ki, azaz a 
szerveződés háló-jellegét vegye figyelem
be, ami eseményről eseményre javította a 
részek közötti kapcsolatot formális és infor
mális értelemben is. Ami a Szigeten törté
nik, annak ugyanis végső próbája mégsem 
az itt és most, hanem az ott és akkor. Pon
tosabban szólva: hogy mit is viszünk ma
gunkkal kintre, s azzal hogyan boldogulunk 
aztán.

RDY Zoltán
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Egy szervező naplója
A napló a legszemélyesebb, s talán épp ezért, legbeszédesebb írásos forma. 
Szerzőnk szigetes élményeit adja ily módon közre. S hogy miről tudunk meg 

többet: a Szigetről, vagy a napló írójáról -  vagy ebben a Valóság-Én dialó

gusban azok együttállásáról?

2002. július 29. hétfő
23. 40
Kedves Naplóm!
Holnap megyünk a Szigetre. Nagyon izgulok, nem tudok aludni. Mit felejtettem el? Va

lamit biztos, de se a Lacinak, se az Orsinak nem jut eszébe már semmi. A Laci már a te
lefonját is kikapcsolta, hogy hagyjam már békén. Nem tudom, mi lehet olyan fontos ott 
Kapolcson, hogy ne legyen rám még egy kis ideje. Ma beszéltem a Szőkével. Most már 
biztos, hogy jön!

2002. július 30. kedd
17. 30
Kedves N.!
Reggel 6-kor indultunk Egerből. Elmentünk a projektorért a Soroshoz, felvettük a Lacit 

és az Orsit, és röpke két óra alatt abszolváltuk a mintegy 100 méteres távot a Sziget be
járatáig. Kipakoltuk a cuccokat, engem otthagytak őrségben. Amikor megérkezett Tolmá- 
csi kisasszony, felváltott engem és már mehettem is az egyetemistákért. Ja, a jegyek a 
kocsiban maradtak! Lacííííí!II!!! Rövid séta, ismerkedés az addig ismeretlenekkel, felada
tok kiosztása. 40 fok. Berendeztük a sátrat. Jó fejnek tűnnek az Amaro Dromosok. Tök jó 
ülőgarnitúrájuk van.

2002. július 31. szerda
02. 30
Valaki bekiabált a sátron kívülről, hogy „ÁÁÁ, ez a cigány sátor! Hozom a géppuskát!" Ma 

hajnalig sok „nulladik napos" megfordult nálunk. Kérdezték, hogy kik vagyunk... döbbenet. 
Tetszettek a programjaink. Főztem kávét is. Mindenki jön kedden a Szőke-Jancsó előadásra.
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an organizer's diary

Diaries are the most personal and thus the most informative form of writing. Our author describes 

her experiences in the event of the Island. What can we get to know more about: about the Island or 

the writer of the diary - or about the mutual effect of them in this dialogue between the Reality and 

the Self?

20 . 00
Nem hiszem el! Pont most kellett feltúrni Budapestet? Forray tanárnő kocsijával elin

dultunk a Globus Rt. telephelyére, hogy elhozzuk az általuk felajánlott rengeteg finomsá
got. Mindegyikben van hús! Na mindegy! A Bogdán Árpi nagyon jó volt! Megoldotta az 
amúgy kilátástalan feladatot. Remélem holnaptól lesz hangosítás

2002. augusztus 1. csütörtök
01.40
Nagy zabálást rendeztünk az ellátmányból. Többen beszálltak a szigetlakok közül. So

kat kérdeznek, és a Nyári Józsi osztja nekik az észt arról, hogy milyen is cigánynak len
ni. Ha még egyszer valaki megkérdezi, hogy miért vagyok itt, ha nem is vagyok roma, be
szólok. Ma el akartam menni koncertre, de kicsit fáradtnak érzem magam. Ma én ügye
lek az Oszival.

19. 30
Utálom az esőt! Szegény Ghandis kislányok. Ennyi bunkó fickót! A Marika ügyesen ol

dotta a feszültséget. Nagyon szépen táncolt az a két kislány. Meg akarom én is tanulni. 
Fáradt vagyok, de ma el kéne menni szétnézni a szigeten. A Rádió © sátrában jó bulik 
vannak. A Juniornak profi az új műsora.

2002. augusztus 2. péntek
03. 00
A Szilvásy GFB-t meghívták az Amaro Dromosok is. Kb. 400 ember zsúfolódott össze 

erre a kis helyre! Móni spontán táncoktatásba kezdett, nagyon jó hangulat volt. Ma meg
próbálunk kérdőívezni. Konzervet adunk cserébe.

19. 30
A Szuhay Péter és Kőszegi Edit néprajz és antropológia témában megtartott előadása 

durva szociális vitafórummá alakult. Az indulatok a tetőfokra hágtak /Fábry/. Már-már az 
előadók kimenekítését terveztük a több tíz fős, enyhén illuminált, a cigány kérdésben (?) 
"szakértő" szigetlakok karmai közül, de az MTA jeles képviselői Don Quijote /Kihóte/ 
módjára szembeszálltak a kérdező-sereggel. Azt hiszem 8 napon belül gyógyuló lelki sé
rülésekkel megúszták a kalandot. Sz. P. saját elmondása szerint még élvezte is a dolgot! 
Nyári Józsi egy provokátor! Nagyon meleg van. Az Orsival csináltattunk henna tattoo-t.
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2002. augusztus 3. szombat
09. 00
Tegnap este a Klárival és az Orsival megnéztük a Parno Grasztot. Ha jól emlékszem 

fehér lovat jelent. Eszméletlen. Az emberek nem engedték el Őket, még a színpadra is 
felmentek táncolni. Állandó éjszakai pihenő- és társalgóhellyé váltunk. Nagyon fáj a lá
bam. Mennyi itt a pécsi!

19. 10
Ennyi hangya nincs is! Tegnap volt a Holokauszt Emléknap, így a meghívottaink egy 

része nem ért ide. A kisebbségi jogokról szóló előadást a Nagyszínpad aláfestő zenéje 
osztotta meg. 46 fok van árnyékban. Már nincs lábam. Szilvásiék megint nagyot alakítot
tak a Játszótéren.

2002. augusztus 4. vasárnap
10.00
Jó volt az Anima, a Rádiói party és az Afro Magic. Tegnap összepakoltam éjszaka és 

elindultam haza. Nagyon szomorú vagyok a telefonom nélkül. Már összeesünk a fáradt
ságtól. A többiek mindenben segítenek, mert sajnálnak minket. Ma lesz a kisebbségi ok
tatásról szóló előadás. Zuhog az eső, mindenünk tiszta sár. Megint nem lesz hangosítás. 
Már csak kettőt kell aludni!

2002. augusztus 5. hétfő
14.00
Tegnap éjszaka hajnali 4-ig beszélgettünk egy zsidó és egy jogász sráccal az élet nagy 

kérdéseiről. Azt hittem, hogy ilyen csak a TV-ben van! Utálom az erőszak és a szélsősé
gek minden spektrumát... Kovaicsik Katalin cigány zenéről szóló előadása majdnem 
meghiúsult a Játszótérről "beszűrődő" zajok miatt. Hogy lehet egy 12 éves kislánynak 
ilyen gyönyörű hangja? Már csak egyet kell aludni!

23.10
A Khanchi Dosh és a 30Y fergeteges bulit csinált. Utóbbiakat a Kispálhoz hasonlítot

ták a lelkes rajongók, sokan kihagyták miattuk a Jovanottit is. Később nekik is lett henna 
tattoo-juk. Az enyém már kopik.

2002. augusztus 6. kedd
Nem tudom, hol van az órám.
Kedves Naplóm! Reggel kipróbáltam a jéghideg vízben való tisztálkodást. De megér

te, mert a közel 50 fokos, szélcsendes viszonyok között csak én vacogtam. A lábam fe
kete maradt. Megjött a Szőke. Isteni! Fáj a hasam.

Éjféltájt.
Megint esik. Az Orsival kialudtuk magunkat egy félreeső fotelben. Elment. Az idő is. 

Még maradni szeretnénk!
Jövőre, Veletek, Ugyanitt! Vagy Kapolcson.

Laborcz Tünde
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