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Szécsi Magda sok műfaiú alkotó: ír verset, mesét, for-
gatókönyvet, fest, rajzol, sőt nemrégen mutatták be
zenés mesejátékát is, ,,Aranyhegedűjén" mégis min-
den műfajban azt varázsolja, amit legjobban tud, csak
ő tud így, azt a cigányhagyományból szőtt, saiát kép-
zeletvilágával még színesebbé, szövevényesebbé gaz-
dagított mesevilágot, Szóbeli cigán}történelmet, amit
századok alakítottak, formáltak, amíg hozzá elértek.

Ezekrő| a jellegzetes jegyeiről most sem írhatok
mást, mint korábban: hogy mesélőkészsége kiapadha-
tatlannak látSzik. Mindig talál különös hősöket, nyelvi
eszközöket, heIyeket, fordulatokat a történethez, akkor
is, ha hosszabbra, akkor is, ha rövidebbre méri őket,

Ez a mérték itt regényre szabott, tehát hosszabb,
Mégsem egyetlen szálon vezeti végig az olvasót. Úgy
mondanám, hogy mese a mesében, Hősei, a kiválasz-
tottak, elkalandoznak, belépnek egy úiabb mesébe,
ahány történik velük, mind színes, különöS, mígnem
visszakanyarodik a kiinduló helyhez a befeiezéssel,

Kanyargós tartalmát nehéz lenne elmondani, A szé-
pet akaró, jóban, rosszban, gonoszban megmártózó
szépséges cigányJány vágyai utódjában valósuinak meg,
hogy minden adottságát népe javára fordíthassa, De
addig iszonyatos megpróbáltatások, még szörnyűbb ál-
mok, jóslatok, félelmek álliák útját_ A boldogságot ígérő
madár sokáig várat magára, de a szenvedések után
megérkezik. Megérkezik a népéhez, haza, és csak velük
együtt lehet boldog, szeretettel tanítva őket, gyógyítva
az aranyhegedű ígéretével és vigaszával,

Hagyományos cigány mesékre alapozott, mítoszok,
kal, babonákkaI és valóságos történetekkel teli mese-
regénye elámít és gyönyörkódtet, Mesékből szőtt tör-
ténete nem lelkes néprajzi gyűltőmunká|ából, hanem

saiát életében megélt, hallott motívumokból ered,
táplálkozik. Mintha gyerekkori öregek meséinek hatá-
sára ontaná a sajátját,

s. E.

Helqreigaz(tds

A Barátság 2000/ó. számában közöltúk Kgrflrr Anna ,,A
magyarországi kisebbségek oktatási rendszere
1945-2000" című tanulmányát, A 30l7, oldalon érte-
lemzavaró szövegrész jelent meg, amely helyesen így ol-
vasandó:

Az oktatási törvény biztosítia a helyi önkormányzat
közreműködését a kisebbségi oktatás tervezésében,
szervezésében és eIlenőrzésében, Bár az oktatási in-
tézmény fenntartóia elsősorban a helyi önkormány-

za:t, a kisebbsógi önftOrmáhazatot eqyetértési iog illeti meg a
döntéshozatalban a következő területeken (l02, §): az
intézmény költségvetésében , az igazgatő kinevezésé-
ben, az intézmény átalakításában, bezárásában, alapí-
tásában, névadásában, a nevelési és pedagógiai prog-
ramban, a szakmai munka értékelésében, és a beisko-
lázásban, A törvény értelmében l99ó-ban aZ oktatáSi
Minisztériumban létrehozták a Kisebbségeh Országos Bi-
z1ttsáqát, amely az 1ktatási miniszter tandcsadó szerveként
működik,
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