
E számunkról
Babits Mihály s vele a magyar szellem legjobbjai az 1930-as évek végén kereken elutasították azt a
hamis kérdésföltevést - ki a magyar? -, s helyette arra igyekeztek választ adni: mi a magyar?
A kérdőszócska ilyetén fölcserélése az etikai-emberi alapállás különőözőségét rejti magában .. nem
elválasztani akarja a magyart a nem magyartól, hanem azt kutatja, melyek a.magyar etnikum jel
lemző jegyei, mi a lényege - antropológiai, szociológiai, karakterológiai szempontból- magyarsá
gunknak.

Manapság egyre gyakrabban hangzik el az a kérdés: mi a cigány? Elhangzik persze a diszkrimi
natív csengésűki a cigány? is. de talán szükségtelen bizonygatnunk, hogy az előző kérdés az igazi, a
lényegre tapintó. Az országot járva: szabolcsi kolóniákon, szanálásra ítélt városszéli házacskák
ban, borsodi barlanglakásokban - nemcsak a települések, hanem a társadalom legperemén - minde
nütt találkozik az ember cigányokkal, s találkozik "beljebb" is, gyárakban, téeszekben, iskolák ka
tedráin. Rövid beszélgetés után mindenütt elhangzik az iménti kérdés ..s el a tanácsok építési és la
kásosztályain, az egészségügyí intézményekben, néha a rendőrségen is. A cigányság társadalmi be
illeszkedésének, szociális és kulturális elmaradottságának problémája mára az ország egyik feszítő

gondjává vált, s bár sok biztató kezdeményről tudunk, a megoldás még távolinak tűnik.

Számolnunk kell azzal a ténnyel- alapos felmérések igazolják -, hogy a magyar társadalom egy
kisebb része kifejezetten ellenséges magatartást tanúsít a cigányokkal szemben. Ennél nagyobb há
nyad egyszerűencsak idegenkedik tőlük ..ők a gyors beolvasztástól, a jellemző etnikai, nyelvi sajá
tosságok eltörlésétőlremélik a bajok elintézését. S bizony, kevesebben vannak, akik belátják, hogy
a feszidtség csakis társadalmi összefogással oldható föl- s nem a cigányok véleményének, kívánsá
gainak megkérdezése nélkül, hanem velük együtt.

Az utóbbi években tanúi vagyunk a cigány öntudat erősödésének. Egyrészt a külső nyomás reak
ciójaként, másrészt az iskolázottsági színvonal lassú, de szemmellátható emelkedése következté-'
ben. Kialakult egy szűk, ám befolyásában és céltudatosságában jelentős cigány értelmíségí réteg,
amely nem hagyja elaludni - elfújni? - a vita lángját, minden lehetséges fórumon szóvá teszi. a ci
gányság szociális körülményeit, újságok, könyvek, lemezek kiadását szorgalmazza. S erőfeszíté

seiknek megvan az eredménye ..gondoljunk a Füstös képek és a Csikóink kényesek cimű könyvek
sikerére, afölfedezés erejével ható cigány népdallemezre, vagy arra, hogya népballadák és keserve
sek gyűjteménye,illetve a Fekete korall cimű antológia néhány nap alatt elfogyott a boltokból az
idei könyvhéten. S ha elfogyott - nyilván elolvassák. Ha elolvassák - a szó nem marad írott
malaszt. .

Októberi számunk homlokterébe a magyarországi cigánykérdést helyeztük. Korántsem a teljes
ség igényével- a kezdet lendületével inkább. Megvizsgáljuk, mit tehetünk mi, ketesztények - első

sorban a lelkipásztorok - a társadalom perifériáin élőkért; ellátogatunk a hodászi cigánytelepre,
ahol egy görög katolikus pap és egy óvónő fáradozásának köszönhetően sokat javult a .cigányok
helyzete. Pillantást vetünk egy baranyai falucska utolsó lakóira, kiJztük néhány cigánycsaládra ..
beszámolunk az europal cigányok NSZK-ban tartott májusi konferenciájáról; beszélgetünk Szak
csi Lakatos Bélával. a kitűnő jazz-muzsikussal, a Bartók Béla zeneiskola tanárával; s közöljük né
hány - ma már országosan ismert - cigány költő versét magyarul.

Csalog Zsolt barátja levelét idézi Kilenc cigány cimű riportkönyvének utászavában. ,,320 OOO ci
gány él ma Magyarországon. Ez igen nagy szám, az arányokat tekintve is - minden harmincadik
ember cigány! Tizenöt év múlva minden huszonkettedik magyar ember cigány lesz. De az arányo
kat nézve is óriási tömeg: ha kézenfogva láncba állnának, MátészalkátóI Sopronig érne alánc.
Gondolod, hogy ennyi embert képviseltethetsz, bemutathatsz kilenccel? .. "

Ami minket illet, mi sem vállalkozhatunk arra; hogy e szám keretében átfogó képet adjunk a ha
zai cigányság helyzetéről. Csupán afigyelmet szeretnénk néhány cikk, vers, riport erejéig a cigány
ságra irányítani, lelkiismeret-vizsgálatra ösztönözni, elgondolkodtatni velük kapcsolatban:

Reméljük, hogy valamennyi olvasónk megérti szándékunkat.
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