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T�kés László

Ima Magyarországért és 
Európáért

Felséges Istenünk! 
Mennyei Édes Atyánk!

Krisztus Urunk szavá-
val könyörgünk Te hozzád: 
„Nem azt kérem, hogy vedd 
ki őket e világból, hanem 
hogy őrizd meg őket a go-
nosztól!” (In. 17,15).

Történelmünk „zivata-
ros századaiban”, Kelet es 
Nyugat között hánykolódva, 
gyakran kerestük helyünket 
Európában és a nagyvilág-
ban.

Hálát adunk Neked, hogy 
először akkor találtunk iga-
zából magunkra, amikor 
Reád találtunk. Amikor 
Te adtál nekünk országot 
itt, a Duna- Tisza közén, 
a Kárpát-medencében, és 
Szent Fiad, a mi Urunk Jé-
zus Krisztus mutatta meg az 
utat ama másik: a Te Orszá-
god felé.

Amikor Európa kivetett 
volna bennünket – Te ke-
gyelmesen befogadtál. Ami-
kor „idegenek” voltunk, Te 
a Te népeddé fogadtál, és 
üdvösséggel megkoronáztál. 
Igéddel szólítottál, Lelked-
del vezéreltél és a jövendőre 
megtartottál.

Hálát adunk Neked, 
Uram – a megtartatásért.

Megtapasztalt kegyel-
med útján járva, mi is arra 
kérünk, hogy Tebenned es 

Általad találjunk egymás-
ra, önmagunkra es Euró-
pára. Add, hogy eme föld-
rész országainak uniója 
több legyen, mint szokvá-
nyos együttműködés vagy 
egymás mellett élés. Nem 
csupán az országok, ha-
nem a Testvérek közössége 
is legyen – a Jézus Krisz-
tusban.

Óvd meg édes hazánkat 
es Európát a gonosz lelkek 
es nemtelen indulatok kor-
szakos pusztításaitól. Ezen-
képpen az önmagával betelt 
anyagiasság és a halált hozó 
lélektelenség ürességétől is 
óvd meg! Ne a globális üres-
ség egymásrautaltsága, ha-
nem a krisztusi Lélek és a 
keresztény szellem közössé-
ge kapcsoljon minket egybe. 
És az országhatárainkon kí-
vülre szakadtakat se hagyd 
kegyelmedből es a testvéri 
nemzetek közösségéből ki-
esni!

Már ezen a földön, a je-
lenre és az elkövetkezen-
dőkre nézve arra kérünk: 
,,Jöjjön el a Te országod!» 
(Mt. 6,10). Ámen.

Elhangzott Pécsett, a 
2004. március 21.-én tar-
tott ökumenikus imanapon 
– Európáért és Magyaror-
szágért. 

Orömmel telik meg min-
dig a szívem, mikor az 

én szeretett Ilikémmel beszé-
lek telefonon. Teremtette Isten 
a világot, és benne II. János Pál 
pápát. Egy jelenség, egy csoda, 
amit nem lehet szavakkal leírni, 
csak érezni, és ami ritkán tör-
ténik meg az ember életében. 
Többször is volt nálunk Magyar-
országon, és a mi ősi zarándok-
helyünkre, Csatkára is ellátoga-
tott. Mélyen megérintett amikor 
szólt hozzánk cigányokhoz, üd-
vözölt bennünket, nyelvünkön 
szólt hozzánk, és amikor búcsú-
zott, a repülőtéren a következőt 
üzente a cigányoknak:

– Szeretlek benneteket –, 
mondta –, és keblemre ölelem 
a cigányokat.

Köszönöm az isteni Gondvi-
selésnek és Sorsnak, hogy az ő 
évszázadában születhettem, kor-
társa lehettem, minden idők leg-
nagyobb pápájának, János Pál-
nak. Szavai, és az a karizmatikus 
emberi kisugárzás, ami legmé-
lyebb lényéből eredt, úgy szólt 
hozzánk, mint a lélek zenéje.

Ember volt. Majdnem azt ír-
tam, az embertelenségben –, 
de biztos nem ezt akartam írni, 
– hanem azt, hogy szeretett, és 
ölelt. Ja, és persze szenvedett, 
és sírt. Biztos sokan emlékeznek 
még rá, amikor elment a börtön-
be Ali Agcsához, meglátogatta, 
és megbocsátott neki. Sokan az-
óta sem értik. De hál Istennek, 
nagyon sokan vannak, akik igen.

Ember volt. A Földre szü-
letett, és krisztusi alázattal 
járt-kelt itt közöttünk. Isten 
küldte a Földre. Azt mondom: 
jól tette. Talán azért teremtet-
te ide, a Föld nevű bolygóra, 
hogy azt a nagy jóságot, amit ő 
kapott adományként, megoszt-
hassa velünk, gyarló emberek-
kel. Azt csak az tudja, aki már 
megélte, mikor megtelik a szem 
könnyel, a szív boldogsággal. 
Vagy amikor fájdalmasan szo-
morú, amikor égig ér az öröm 
vagy a bánat.

Nem hogy pusztán meg-
ossza velünk, hanem hogy ki-
áradhasson rajta keresztül, s 
megteljünk vele mindannyian, 
mint az apostolok s a népek, 
akiket átjártak a pünkösdkor 
kiáradó Szentlélek lángnyel-
vei. Hogy ontsa felénk a kegye-
lem erejének üzenetét, mint az 
ilyenkor, májusban-júniusban 
virágba borult erdők-mezők az 
illatot, az irántunk közvetített 
szeretet fényével világba borít-
sa lelkünket. És a fényben egy-
ség szülessen köztünk, és meg-
értés –, ahogyan a bibliai idők 
pünkösdi csodájának tanúiban 
és részeseiben –, mindnyájan 
értsük egymás nyelvét –, ha 
csodálkozva is, hogy lehetséges 
ez?

Hiszem és vallom, hogy II. 
János Pál pápa, Isten egy kivá-
lasztott csatornájaként, szere-
tetével a lélek közös, igaz nyel-
vével szólt emberiségünkhöz, 

aki az ő szolgálatának örvend-
hettünk.

Ember volt. Olyan ember, aki-
vel megajándékozott lett a világ; 
titokzatos harmóniájával, örök 
derűjével biztonságot sugárzó, 
reményt adó, a hitben erősítő. 
Lénye tanúságot sugallt mindar-
ról, amit a keresztény anyaszent-
egyház szolgálati kötelékében ta-
nított, élete tiszta tükröt nyújtott 
és olyan lángot gyújtott mind-
annyiunk szívében, mely bevilá-
gította fényével a Földet.

Úgy kezdtem mondandó-
mat, hogy a szívem megtelik 
örömmel, mikor az én imá-
dott-szeretett osztályfőnököm-
mel beszélek. És most, e sorok 
írása közben is, ugyanilyen 
öröm árad szívemből, hogy er-
ről írhatok, mint amikor II. Já-
nos Pál pápát boldoggá avatták. 
Mert a lélek számára boldogság 
megnyilatkozni azokról, akik 
benne a szeretet tüzét táplálták 
–, legyen szó akár a felnövekvő 
generáció, vagy akár az emberi-
ség tanítójáról!

II. János Pál élete lehessen 
számunkra vezércsillag, annak 
tanúságaként, hogy Jézus óta a 
szeretet és az alázat mindany-
nyiunk életét szebbé teheti.

Rostás-Farkas György

Pünkösdi meditáció
Melyhez ihletett a boldoggá avatott II. János Pál pápa

Lázár Imréné Mészáros Ili osztályfőnökömnek ajánlom

Pató Ibolya

Fekete éjbe

Fekete éjbe csavarodik

az alázat

Tüskéken tipeg talpa -

vérnyomain

a fegyelem fi ntorának

ujjai fontoskodnak

Árkokba szédült sikolyok

testté tömörödött akarata

emelkedik önmaga fölé –

lábbal tiporva magát.

Csipkésre szépült

szívek hézagain bukdácsolnak

a tévedések árcédulái –

torzult óramutatókat pörgetve

kurtítják az időt.

Szemüveges juhok tolonganak

a feneketlen oktalanság

szélein –

tanácstalanok
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Csajka Gábor Cyprian

HARD-KIER, 2004
(126-131; 

”
Jó éjszakát”)

130

(„ezen a barbár zengésű nyelven, 
magyarul” Cioran)

Tegnap még mintha értettem volna,
mi történt velünk. Hogy mindenünk
hogyan s mivé sebződött kétfelé,
külön-külön két semmivé, mi ketten.

Tegnap még szidtam magunkat, a sorsot,
mint kocsis a lovát. Tegnap még beszéltem,
még átkozódtam, még feleseltem
ezen a barbár zengésű nyelven;

hogy mért éldegéltem tőled máshová,
hogy mért éldegélsz te tőlem másfelé.
Tegnap még, szó szerint így: tegnap még
áttörte magát rajtam a beszéd,

MINT BONGÓ BÁDOGOT AZ ÁCSKAPOCS,
ezen a barbár zengésű nyelven.
Tegnap még voltak szavaim. „Beszéd
a Semmihez a Semmiért”: tegnap még

ez voltam, ezt éltem, ezt tettem.
Tegnap még értettem azt is, hogy hiába
képzelek hívó szavakat a szádra
ezen a barbár zengésű nyelven.

Tegnap még, szó szerint így: tegnap még
a csöndet is szerettem, elviseltem,
s hogyha hallgattam, tudtam, hallgatok
egy barbár zengésű nyelven.

Tegnap még tudtam: meghalsz, meghalok.
Ma már nem értem: „meghalsz, meghalok”.
Csak hangokat hallok. Már kívül vagyok.
Valaki él, remél és megnémul helyettem.

Mégis, ha voltam, mért kellett nekem
egy ilyen leélhetetlenül idegen
helyen, időben, és mért éppen ebben,
ebben a szólíthatatlan szerelemben –

„ezen a barbár zengésű nyelven”.

Rábízni magadat…
Rábízni magadat a létre
miként a rozsdás vasfedélre
kifeküdt rozsdaszôrû macska
kinek szemhéja összevarrva

Nem hagyni üres négyzetet sem
melyet a tág tér bevehessen
be kell ültetni körbezárni
virág haszonnövény akármi

Végtelen kötelét a gaznak
húzni a napok behavaznak
kúszik itt a bádog-csatorna
és a lián is: furcsa torna

Csak még meghittebb ami félkész
mutatja folyt köv mondja még élsz
a kátránypapírban egy árva
szög nincs kő nyomtatja le mára

az ötliteres kimosatlan
uborkásüveg ôrzi barna
szintjét a lének lám a tûnt íz
– régi táblán jelölve árvíz

Jó hogy a deszka gyalulatlan
csavar kiáll a zsalu rozzant
paralellogramma s a tégla
kis habarccsal üsse kô mégha

a vakolat mögül kinéz is
– löttyedt ajkak között protézis
Éld meg és hagyd élni a kertet
melybe sorsod befőttnek eltett.

Kalász Márton

Villódzás
Parancs János emlékének

Valami érint hajnalonta.
Nem úgy, ahogy a rossz kölyök
macska nézte meg: elaludtam-e?
Vezeklő kis pofája
némán tapintotta szemhéjamat. Hamar
dorombol, meghemperedik, s
egyenesen párnámról: huss, ki a
pihegő univerzumba tovább.

Valami megjár hajnalonta.
Nem tudom, mi. Bár mertem kis araszt
fényéletünkön, megnevezhetetlen történet:
e kölyök-
ösztön átáramlása s a ha
között. De sejtsd meg, mi?
Ha épp öregség, ha épp sose élt, szálas
kietlenség,
ha épp esély – ami loppal nincs?
Valami fölmér hajnalonta. Javíthat arcomon,
belül- benőtt holt-vidék ekéje, újonc kert
hantása. Mindbő1 meg empatikus villódzás.
Kétlem, fölvetne közel a csont viseltsége, e
meszes csiga fénye –
addig feszülnek a homályban: fö1öttük.
Vonszoljam magam a kies tükörhöz?
Bőröm ép. Mindig keserű szemem üres?

Eposz

kihallatszik a temetőbő1
sírok vak zöldje; úgy énekel –
mintha látnánk is öreg tenyerét
égnek emelve,
láthatatlan nemzetet tart el
ritkán elsóhajtott neved
visszahu1ló vasfi lléreivel
2
dúdol a fa homérosza
vakon az üres szilvafák közt
kitalálna oly hosszú éneket
kitaláljon a hó
történelme alól tavasszal
fönt megújuljon
egy személy ezer szálban
ujjongó zúgással majd emberi
fülnek is érthető
jajokkal

Emlékezés Cyprianra

Ahogyan előző lapszámunk címlapképével is, úgy jelenlegi kiadványunkkal szintén szeretnénk 
tisztelegni Csajka Gábor Cyprian költő, grafi kus emléke előtt, aki szerkesztőségünk külsős munka-
társa is volt, és 2005-ben hunyt el. Tervezett utolsó kötete címéül egy tolnai falu, Németkér régi ne-
vét választotta. A hátrahagyott verseket tartalmazó kötet számozott darabokból áll, 19, a hagyatékból 
elkallódott vers híján 156 szöveg követi egymást. Jellemzőjük a mindent beborító szorongás, a „friss, 
tavaszi undor, életrémület”. Világuk vigasztalan az árnyékszerűen feltűnő halál mellett. Ebben a köl-
tői térben minden vágy semmissé lesz, nem hagy fogódzót. A versek adottságként kezelve elválaszt-
hatatlanként játszatják egybe az életet és a halált.
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Fráter Zoltán

Képz�m�vészek Gyurkovics Tibor 
emlékére

kiállítás-megnyitó, Pet�fi Irodalmi Múzeum

A kilencvenes évek végén, 
vagyis régen történt, ta-

lán igaz se volt. Valamiért be 
kellett mennem a Lyukasóra 
szerkesztőségébe, a Báthory ut-
cába. A kis előtérben a szoká-
sos szerkesztőségi élet zajlott, 
számomra jórészt ismeretlen 
íróemberek ácsorogtak, beszél-
gettek, láthatóan összeszokott 
társaság. A titkárnő betessékelt 
a belső szobába a szerkesztő-
höz. Néhány percig maradtam 
csak, s miután kis megbeszé-
lésünket a szerkesztővel be-
fejeztük, kiléptem az előtérbe. 
A néhány perc alatt, míg oda-
bent időztem, elcsendesült a 
parányi szoba, mindenki el-
szállingózott, a titkárnőn kívül 
csak egy valaki gubbasztott az 
asztal előtti fotelben – tévé-
szerepléseiből, fényképeiről 
rögtön felismertem, Gyurko-
vics Tibor. S noha jóval keve-
sebben voltak jelen, mint pár 
perccel azelőtt, ennek ellenére 
úgy éreztem, sokkal inkább be-
népesült a parányi szoba. Tele 
volt Gyurkoviccsal. Csak ült, és 
hallgatott, felnézett, ahogy ki-
léptem, mintha rám várt vol-
na. Pontosabban miattam várt, 
nem akarta megzavarni a bent 
folyó eszmecserét. Elköszön-

tem, visszaköszönt, vagy csak 
bólintott talán. Akkor láttam 
először és utoljára élőben. De a 
jelenlét érzése, amit az ő meg-
jelenése teremtett, a mai napig 
megmaradt bennem.

Csak ült, fejét lehorgasztva, 
ki tudja, min töprenghetett. 
Azóta is azon gondolkodom, 
talán meg kellett volna neki 
mondanom, hogy ő a Gyurko-
vics Tibor. Pontosabban azt, 
hogy tudom, hogy ő az, tudom, 
hogy kicsoda. Nem biztos, 
hogy érdekelte volna, csak ne-
kem lett volna fontos. De, mint 
annyi más lehetőséget, szokás 
szerint ezt az alkalmat is elsza-
lasztottam.

Költők szeretnek maguknak 
szerepet választani, valamilyen 
ismert fi gura, őstípus alakjába 
bújni. Ahogy Ady a próféta, Ba-
bits a tanár, Szép Ernő a naiv 
gyerek, Kosztolányi a világfi , 
Pilinszky az aszkéta – Gyurko-
vics a színész jelmezét öltötte 
magára. Színész volt, nemcsak 
azért, mert fel is lépett a világot 
jelentő deszkákon, hanem kar-
aktere szerint is. Van ebben a 
karakterben az erős hatásokkal 
dolgozó színész teatralitásából, 
van az elemi ösztöneinkre ható 
színjátékos megrendítő moz-

dulataiból, az udvari mulatta-
tó nyíltságából és a kisgyerek 
őszinteségéből. És van benne 
oltalomkeresés is, a támadások 
élét eleve tompító védekezés, 
amire időnként bizony ugyan-
csak szükség volt Gyurkovics 
Tibor pályájának évtizedeiben. 
Egy kisfi ú ártatlansága és egy 
öregember bölcsessége kevere-
dik Gyurkovics Tibor személyi-
ségében és életművében. Sze-
rencsés vegyítése a lentnek és 
a föntnek, s felmutatása annak 
az alapvető emberi szükségle-
tünknek, ami nélkül nem len-
ne érdemes, de nem is tudnánk 
élni: a játéknak. Az élet játsz-
májának nem az élet, hanem 
a halál a tétje, s Gyurkovics 
jól tudta, hogy meg kell halni 
ahhoz, hogy halhatatlanok le-
gyünk. Ebből a játékos-öniro-
nikus, mégis hívő szemléletből 
érthető meg és kerekedik ki 
az ellentétek egysége, egység-
ben látása. Ő az a lírai beszé-
lő, aki az irodalmi pályán örök 
árvának érzi magát, de a ma-
gasság reménye, bizonyossá-
ga vigasztalja, ő az, aki vadóci 
Jézus, aszkéta-hedonista, félig 
szent, félig bűnös, ahogy ellen-
tétes fogalmakat egymás mellé 
rendelő versében, a Menny és 

pokol-ban írja. Minden szent-
ség a földi valóság gyarló vál-
tozatában is megmutatkozik az 
ő műveiben, Jézusból is Jezo-
vics lesz, mint az Alibi lapjain 
olvassuk:

„Látja Isten, hogy állok a na-
pon, helyesebben nem is én, 
hanem Jezovics, aki nem én 
voltam, de mégis én, mint va-
lami kettős ugyanaz, aki egy-
szerre eltávolítja magát és ösz-
szetartja, ám annyi bizonyos, 
hogy nem azonos önmagával, 
bár ugyanazok a csontok, iz-
mok, idegek alkotják, mint en-
gemet, és ezáltal olyan vagyok, 
mint egy fénykép, amely egy 
kicsit elmozdult a fényben, ez-
által megvan a maga kettős vo-
nulata, mint egy hegynek, ame-
lyik önmagában létezik ugyan, 
de belsejében teljességgel kiis-
merhetetlen anyagok, forron-
gások, vulkánok és ércek élnek, 
sőt, lényegében hánytorognak, 
fetrengenek (…).

Így aztán nemcsak Gyurko-
vics, hanem Jezovics is lettem, 
mint két-tettesű bűntény össze-
font alakja, akit ha felelősség-
re vonnak, beszámíthatatlan, 
mint az igazságügyi orvosszak-
értő által jellemzett bolond, 
ám valóságosan mégsem lett 
elmebeteg, vagyis ha elmebe-
teg is, nem skizofréniás, kettős 
énnel, csupán talán hullámzó 
lelkű tengerember, akinek hol 
apálya, hol dagálya van, míg 
jószerével a Kárpát-medencét 
betöltő, azóta eltűnt, de annak 
idején létezett Pannon-tenger 
embere, így aztán az én – az ő 
– hazafi sága sem úgy jelentke-

zett, mint valami zászló vagy 
nemzetiszínű fejtett bab a kert-
ben, vagy hovatartozás, még 
csak nem is nyelv, mert ezeknél 
évezredesen régibb ősérzetek 
kötötték oda a tájhoz, a lovak-
hoz, a földrajzi kövekhez – per-
sze hogy nem a nemzetiszín 
kövekhez és piros-fehér-zöld 
lovakhoz, de mégis tengermélyi 
mederazonossággal lepréselőd-

ve a tenger – maga alatt göndö-
rödő – iszapjába, melyből Isten 
durván kimarkolta, hogy világ-
ra formázza” (…).

Ha végigtekintenek majd a 
kiállításon, mely csaknem húsz 
képzőművész Gyurkovics irán-
ti barátságának, tiszteletének 
legszebb bizonyítéka, csakha-
mar feltűnik majd, hogy a fest-
mények, de még a grafi kák egy 
részén is van egy visszatérő, kü-
lönböző formában felbukkanó, 
ismételten feltűnő sajátosság, 
a kék szín valamilyen árnyala-

tának felhasználása. A legtöbb 
képen ott kéklik a tenger és az 
ég azúrja, akár halvány hát-
tér-derengésben, akár keretül, 
akár alapszínként meghatároz-
va a képet. Hiszen ez a por-is-
tenéhez beszélő por-ember 
(mint a Por-vers megszólalója 
vallotta) mégiscsak a végtelen-
nel tartott kapcsolatot, részben 
úgy, hogy istenét domesztikál-
ta – por-embernek por-istene 
van –, miként Jezovics vágyott 
végre egy megbízható Istenre, 
másrészt az alkotáson, a művé-
szeten át ő maga is felemelke-
dett a végtelenhez, ha tetszett, 
ha nem, része lett, eggyé vált 
vele. Köszönjük meg a kiállító 
művészek önzetlen segítségét, 
a kiállítás szervezését pedig a 
szerzőhöz legközelebb álló és 
a hagyatékért felelősséget érző 
Gyurkovics Györgyinek.

Ez a születésnapi kiállítás 
most mindennél jobban meg-
testesíti, szobrokkal, képekkel 
szó szerint tárgyiasítja az élet-
mű megalkotójának megismé-
telhetetlen, egyszeri lényét, azt, 
aki Jezovicsként, mint meg-
taposott lélek beismerte, hogy 
azért lett költő, mert ember-
nek nem vált be, aki azért lett 
Jezovics, hogy ne legyen Gyur-
kovics, hogy ezzel a Jezoviccsal 
megúszhassa a Gyurkovicsot. 
Azt, aki Jezovicsként, Gyurko-
vicsként a híres szállóige fel-
szólítására: „– Ember küzd, és 
bízva bízzál!” – így válaszolt: „– 
Hát azt csinálom.” (Jelszavak)

Szeretettel várja látogatóit a 
„hullámzó lelkű tengerember” 
emlékének szentelt kiállítás.

Madarassy István: 
Gyurkovics Tibor szemüvege
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Rabindranath Tagore

La koshnicake 
frukturi / 55.

O Tulsidas, kon poeto sas, ande leske gin-
dura boldyilas, kade gelas-phirdas pasha 

e Ganga, pe la dorijaki dolma, pe kodo korkoru-
no than, kaj le mulen siklyonas te phabaren.

Sama las, hoj jekh romnyi beshelas kothe, kaj 
lako mule romeske punre, kasave ande shukara 
gada, so kade ablyon, sar te avelas pe jekh bijav.

Sar e romnyi dikhlas les, changa das angla les-
te, thaj pej phuv shudaspes, kade phendas leske: 
„Mukhman muro raj, shaj te zhav pala muro rom 
ando cheri, de tyiro ishtyin mange kadaleste!”

,,Sostar sidyares kade, muri shej?” pushlasla 
o Tulsidas. „Naj kathe vi andej phuv kodo, kon si 
vi ando cheri?” „Na vash o meripe rudyinav me 
–, das duma e romnyi –, te na pala muro rom 
rovav!”

Le Tulsidaseski misura pherdyilas nuresa, 
thaj phendas lake: „Zha palpale khere, muro 
shejori! Angla le shonesko agor, arakhesa tyire 
romes!”

O romnyi opre zhuvindyilas, ande lake jakha 
palpale muchindas e baxtali speranta. Tulsidas 
kodol dyesestar sako dyes gelas late, thaj uladas 
lasa leske gindura, sityardas lake o chachipe, pa-
lunes la romnyako jilo goles pherdyilas devlika-
ne kamipesa.

Kanak pasholas le shonesko agor, o iskiritori 
le vechinenca avilas leste, thaj pushlasla: „Rom-
nyi, kames inke palpale te len tyire romes?”

La romnyaki misura pherdyilas nurosa, kade 
phendasles: „Aba palpale xuterdomles, mandar 
mange!”

Losshasa pushenla: „Kaj si le?” „Ande muro 
jilo-j muro rom, voj jekh si manca” – phendas e 
romnyi.

(boldasles: Pató Selam)

O Jezush sityarel le 
aposhtolen: 15,1-17,33
Parabola pa drakhuni buchuma haj pa 

drakhuni kranzha

1 Me som e chachi drakhuni buchuma, muro Dad 
pale o drakhari. 2 Sakone drakhuni kranzha, save chi 
anen pe mande frukto, tele shinel, haj sakone upajines 
uzharel, ke majbut te upajil. 3 Tume aba uzhe san kat-
har 0 alav, so aba phendom tumenge. 4 Ashon ande 
mande haj me ande tumende. Ke sar e drakhuni kranz-
ha chi zhanel frukto te kerel pestar, tena ashol pe drak-
huni buchuma, kade chi tume, tena ashon ande mande. 
5 Me som e drakhuni buchuma tume pale e drakhu-
ni kranzhi. Kon ande mande ashol haj me ande leste, 
kodo but upaj kerel, ke bi muro khanchi nashtig keren. 
6 Kana varikon chi ashol ande mande kodales avri shu-
den, sar le a drakune kranzhen, haj shutyolatar: ketha-
ne kidenlen, pe jag shudenlen haj phabonatar. 7 Kana 
ande mande ashona haj mure alava ande tumende as-
hona, mangen, so kamen, haj lenales. 8 Pa kodo perdal 
luvudyilpe muro Dad, ke sode frukto keren, haj mure 
sityarde kerdyon. 9 Sar man karnel o Dad, kade kamos 
vi me tumen. Ashon ande muro kamipe. 10 Mure vla-
dimata, te inkrena, atunchi ashona ande muro kamipe, 
sar vi me inkerdom mure Dadeske vladimata, haj ashu-
vav ande lesko kamipe. 11 Anda kodo phendom kadal 
tumenge, ke muri lossh ande tumende te avel, haj tu-
mari lossh intrego te avel.

12 Mum vladipe kodoj, ke te kamen jekhavres, sar me 
kamav tumen. 13 Majbaro kamipe khanyikas naj kathar 
kodo, sar kana varikon pesko trajo del anda peske vor-
takura. 14 Tume mure vortakura san, te kerena kodo, so 
vladisardom tumenge. 15 Aba chi phenav tumen slugan-
ge, ke 0 sluga chi zhanel, ke so kerel lesko raj. Mure vor-
takonge phenav tumen, ke sakofalo, so ashundom kathar 
muro Dad, avri zhanardom tumenge. 16 Na tume alosar-
dine man, ba me alosardom tumen. Pe kodo manglom 
tumen, te zhantar, frukto te upajin, haj tumaro frukto te 
ashol, haj zhi so mangen ande muro anav kathar 0 Dad, 
delales tumenge. 17 Kodo vladisarav tumenge: kamen 
jekhavres!

Manus Romanov

Ukestilo pe kale 
arapes

More, ukestilo pe kale Arapes
Cindindasas pe parne dromence.
Ov na gelo pe dromence.
Doresias les o kalo arapi
Thaj chinderdas me Ali Camdazes.
I romnorri lesqiri rodela les.
„Na dikhlen li, be romalen,
aj romalen, be targovcolar,
me romorres, me Ali Cambazes?”
More, o pirorre ando zengin achile,
O serorro-jekh rigorri gelo,
A che nine, jandan mi dajorri!
Lilas o sero pe angalibe.
„Aj, all be, jandan, mo romorro!”
„More, jek dies, duj dies,
te rodes man, borile, ternile,
trine-kurkenqirile, rakhile
achon tuke panj coroe,
pnj corore, sa mursorre chave,
me cororre, me korkorre de!”

Nagy Gusztáv

Tela praxo
Numa jekh ass
beshardom lokhes
pe izdramne princhana
pe kale phika.
Buzhanglo trupo,
Xurdo fruttongo kasht 
izdramno,
tyo pharimo
chi cirdeltu ande chik?

Deshupanzhengij
Shejori-phuvakidej… A
nde laki tirtica barol
o nyevo sumboro, o manush.
Avri thovela
Andaj xar o rat,
Pe luma anela
e kréci detehara

Arakhadyol,
bi zhanimasa,
sar hunadi phuv
dyivoko phatyarel.
Arakhadyol,
chi zhukarela khonyik,
maj perelatar
ande bare balvalya.

F. Tóth Zsuzsa rajza
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Köztársasági elnökünk 
– mielőtt április 25-én, 

Húsvéthétfőn aláírta, hitele-
sítette volna a Magyar Alkot-
mányt – interjút adott.

Ebben – többek között – ki-
fejtette, hogy nemzeti alaptör-
vényünkben a hazánkban élő 
13 etnikai csoportunk elnevezé-
se már nem kisebbség (kisebb-
ségek) lesz, hanem közösség 
(közösségek).

Schmitt Pál érvelése az új fo-
galom bevezetése mellett meg-
győző volt.

A többség-kisebbség foga-
lompár használata – ezt mind-
nyájan tapasztalhattuk – jelzett 
egyrészről valamilyen fölényes-
séget, másrészről valamiféle 
gúnyolódást, lenézést.

„A kisebbség a falu szélén la-
kik”, „szerdán délután jönnek a 
hivatalba a kisebbségiek”, stb. 
– hallottam én is nem egyszer.

És ilyenkor a tisztviselőknél 
megjelent a jellegzetes fi tymáló 
arckifejezés.

A „kisebbség” emlegetése 
ilyenkor soha nem a némete-
ket, szlovákokat, örményeket – 
egyebeket – jelentette, hanem 
mindig a cigányokat.

Ez a szó alkalmas volt 
arra, hogy erősítse hazánk 

legnagyobb lélekszámú né-
pességének besorolását, saj-
nos meglévő kisebbrendűségi 
komplexusának tartósítását.

A szavak soha nem közöm-
bösek. Azoknak kisugárzásuk 
van. A szavaknak lelkük van. 
Fölemelnek, vagy ölnek. Ezt 
nem csak igehirdetők, költők, 
jogászok, nyelvpszichológusok 
tudják. Hanem mindenki.

„Kisebbségi vagy! Tehát ma-
radj a helyeden. Ne akarj több 
lenni.”

Az „esélyegyenlőség” jobb 
esetben kívánalom, a valóság-
ban kegyes szólam, képmuta-
tás, hazugság. Mögötte az van: 
„Cigány vagy, az is maradsz, ne 
ugrálj.” Van-e vajon olyan sö-
tétebb bőrű honfi társunk, aki 
többször, kevesebbszer, akár 
egész életében ne érezné át ezt 
a durván, vagy fi noman meg-
mutatkozó kommunikációt?-
Nemcsak szavakban, tettekben, 
hanem gesztusokban, mozdu-
latokban, tekintetekben?

Ide tartozik a „Cigány, de 
rendes” megjelölés is. Ezt 
ugyan dicséretnek szánják, de 
benne az előítélet kódolva van. 
Annak ellenére rendes ez az 
ember, hogy roma.

Mikor hallani olyasmit, 
hogy az illető osztrák, spanyol, 
angol, svéd, de rendes?!

Tudjuk persze, hogy a ha-
tárainkon túli magyaroknak is 
hasonló „élményeik” vannak. 
Nem csak a mindig felbukkanó 
fenyegetésekre, magyar-veré-
sekre, emlékhelyek meggyalá-
zására gondolok.

Hanem arra, hogy különö-
sen szórványhelyzetben élők 
ajkán megfagy a magyar szó, ha 
idegen tűnik fel.

Azt már felvidéki cigányasz-
szony panaszolta el, hogy bi-
zony ő kettős nyomás alatt él, 
szenved úgy is, mint cigány, 
szenved úgy is, mint magyar.

Drága testvérem! Hiába vi-
selsz a homlokodon kettős 
aranypántot, ha azokat onnan 
minduntalan le akarják szag-
gatni.

Csodálkozunk hát, hogy az 
„egységesülő” Európa nem tud 
mit kezdeni a keresztény gyö-
kerekkel?

Mert kétezer év nem volt 
elegendő, hogy a felebarát más 

bőre, más nyelve már ne okoz-
zon gondot?

A „közösség” fogalma az 
más!

A közösséget nem adják in-
gyen.

Acsarkodás, önzés, irigység, 
kapzsiság, gyűlölködés, soha 
nem teremt közösséget.

Ahhoz csak közösen megélt 
sors, célok, küzdelem, áldozat-
vállalás, hűség és bizalom ne-
héz útja vezet.

A lovári nyelvnek mindezek-
re van egy szava: „patyiv”. Ami-
kor és ahol a cigányok boldo-
gultak, együtt és más népekkel, 
mindig ez a szó – mondanám 
ige – vezérelte őket.

El lehet ezt kezdeni. Most.
Gyönyörű hazai települések 

kerültek az utóbbi években a 
sötétség listáira. Kik miatt? És 
miért?

És miért kell ezeken a helye-
ken félelem – és indulatkeltő 
alakulatoknak masírozniuk?

Hagyjuk ezt abba!
Annyi de annyi megoldandó 

nagy feladatunk van!
Hajrá már nem kisebbségek, 

hanem közösségek!
Hajrá magyarok, svábok, tó-

tok, zsidók, cigányok!
Hajrá „Duna partján élő bol-

dog, erős, kacagó népek!” (Ady 
Endre)

Köszöntéssel:
Gergely Dezső

rasjah

GERGELY DEZSŐ
ROVATA

Kisebbség és közösség

Halák László

Nagy testámentom
Villon stílusában

ITEM:

Gyermektől kapni rajzot, verset,
őszintén mond meg: nagy öröm?

Így rajzolt, nézd, két kedves gyermek
kis mancsukat látni máig is öröm.

A SZÉP FEGYVERKOVÁCS BALLADÁJA – 
„LACIJÉ”

Fehéren izzik szinte a kohóm,
idomvas mellett, idomvas hevül,

úgy gyúrom őket, mint pék a cipót,
korlát és kerítés lesz, ha lehűl.
A Lajtán is túlra motor repít,

hátamra vizesen tapad az ing,
áll a kerítés, az idő feszít,

többet kapok majd, mint néhány schilling.

„Szívet cseréljen, aki hazát cserél,”
No és a becsület? Az áttelepült?

Ízlése van, de nincsen bőr a képén,
Kész a kerítés, ámde sokba kerül!

Mit gondolsz, hogyan gazdagodom meg itt?
Örülj, ha nem kerül kezedre bilincs!
Otthon a kohódat befűtöd megint,

pedig a béred: csak volt egy rossz fi tying.

Herceg!

Ügynök lett a kovács, kihűlt a jó kohó.
Gazdára talál most sok príma porszívó.
Segítsd vásárlással, ne érje több zokszó,
zsebében ne fi tying, csengjen sok euró!

ITEM: 
Felnőttől mit kaphatsz? Mindent a pénzzel mér…

Pedig az ajándék a pénznél többet ér.
De elszoktál tőle, míg degesz a zsebed,

és ha pénzed nincsen, nincs tovább szeretet?
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Kovács József Hontalan

Madár, kereszten

Ember meg Isten társa, testemen
üszkösödik szárnya, suhogása
bevakolva a falba: mert repül,
azért mozdulatlan.

Ráborul a Fiúnak ácsolt fára,
körmeit pribékek húsába vájja,
torkomban rikoltozik hangja:
mert dalol, azért halhatatlan.

Hajnal álom
hajad válladra omlik
szoknyád a földre hull
tenyered ezüst kardéle
testemen végigvonul

egész életemmel nézlek
nem érintettem még a szád
szeszek helyett lélegzem be
hajad és bőröd illatát

Jókai Anna

Nagypénteken

Vegyek részt teljesen
kibúvót ne keressek
megmentőt ne várjak
és anyámra se nézzek
vegyek részt teljesen
az ecetet ki ne köpjem
a jajgatást vissza ne tartsam
és ne hivatkozzam érdemekre
vegyek részt teljesen
a gúnyra ne válaszoljak
csupaszságomat ne röstelljem
és ne reklamáljam sorsomat
vegyek részt teljesen
az ítélethozót és a végrehajtót
a közömbös ácsorgókat
és még az élvezkedő tömeget is
egyaránt megkövessem
Bocsássatok meg,
hogy még rosszabbá váltatok
éppen most,
a föl nem ismert történet által.

Szerelemben

Add, hogy föl ne zabáljam –
s valahogy mégis megemésszem
add, hogy különvaló lehessen –
bár a legszervesebb részem
add, hogy közel érezzem –
ha távol van is a térben
De ha meghal – lelkét ne kampózzam vissza
s magammal többé meg ne kínáljam
maradjon is üres, ha üres az ágyam

Szepesi József

Idegen költ�

Idegen kocsmák, idegen tűzhelyek,
idegen agyak – ez jutott nekem;
de megvendégelt a lázas képzelet
pazar fantáziával fényesen..
Okkal remélhetem hát: lágy mosollyal
kitüntet egyszer tán a létezés,
s mint tiszta körmű hivatalnok féle,
ki tiszteli a szorgos méheket,
megkér, mielőtt homlokomra lépne,
töröljem le a verítékemet,
s e tiszta körmű hivatalnok féle
elnézést kér s egy száraz lábbelit
mikor a füzesek alatt
– hűvös éjjeli óra –
csillagok tükre, friss patak
ringat virágot, kis halat,
s (élmény)-szép dajkanóta
ajkán hűs hullámcsobogás,
s az élet nyűgös pillanat,
s pár fáradt, meggyötört alak szívében
hűlni kész parázs

Sárközi László

A Csikágó ciklusból
XI.

…onnan jött, hol mandarinok porladnak
ősidők óta, ahol hagyomány
a tudás, méltóság a kor, még hatnak

a bölcs írások s Buddha lábnyomán
oly sok Buddha halad. Most itt ül. Ruhát
árul, magnót, lábast – bármit s áruját
gálánsan s olcsón adja. Bárhová

is sodorja sorsa – talpon marad
s kultúráját adja új hazájának.
Nyugalma izzik, fagy pillantásában
a bársony; itthon van, ám hontalan:

nincs nálunk sárkány s oroszlánok tánca
hol kosztümök kavalkádja alatt
dobban a szív, az ősök szarkofágja…

XII.

A nap aranya tócsákba szökik,
vibráló vizükből karikát kortyol
pár galamb: tükrük hullámzik, törik.

Kikoptatott küszöbön kutya horkol,
légy zümmög s a farok lustán moccan,
gőz száll, tányér csörög, mozgás roppan:
hintaszékén apró anyóka horgol.

Szél támad; a kukán sikolt a sörös-
doboz, csikorogva hörög, zuhan
s koppan a kockakövön, átsuhan,
csatornán csikar, csattog s tovacsörög.

…a népkonyhán a sor tömör és hosszú:
az utcán is téblábol vagy tucat,
van aki higgadt, van aki bosszús…
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Prof. Csermely Péter

Hálózatok b�völetében c. 
könyvéb�l

2009 tavaszán egy elég 
válságos periódust él-

tem át, mert erőm egyre in-
kább fogytán volt. A hálózatos 
kutatásaink ekkorra annyira 
felpörögtek, hogy hat év neki-
készülés után már sorra hozták 
az eredményeket. A válaszok 
egyre újabb és újabb kérdések-
re sarkallták az embert. Kötele-
zettséget éreztem azon végtele-
nül tehetséges diákok iránt is, 
akik a tanácsaimat, a segítsége-
met várták – okkal és joggal. Az 
általam sok évtizede művelt te-
hetséggondozás is új szakaszba 
lépett: háromévi munka után 
az egész Kárpát-medencére ki-
terjedő hálózatta vált, aminek 
akkor meg egyfajta fő mozgató-
ja én voltam. 2008 nyarán Só-
lyom László köztársasági elnök 
úr felkért arra, hogy az általa 
alapított Bölcsek Tanácsa tag-
jaként az egész magyar oktatá-
si rendszert tekintsem át. Noha 
nagyon sokan segítettek ebben, 
rengeteg volt az új információ, 
amelyet rendszerbe, méghozzá 
új rendszerbe kellett raknom 
a fejemben. Ezek mellett fél 
év alatt csaknem száz előadást 
tartottam az országban háló-
zatokról, tehetséggondozásról, 
válságról. Minden egyes nap 
érkezett ötven-száz e-mail-üze-
net. Ezek zöme új és új kötele-
zettségeket, feladatokat tartal-

mazott, amelyekre nem tudtam 
nemet mondani. Teljesítésre 
sarkalltam magam, ami egy idő 
után már önsanyargatássá vált. 
Nem telt bele sok idő, és a sze-
mem fellázadt. Nem akart több 
feladatot látni. Szemgyulladást 
kaptam. Súlyosat. Volt egy 
hétvége, amikor úgy néztem 
szét: lehet, hogy utoljára látom 
mindazt, amit addig látnom 
megadatott.

Egyetemem, a Semmelweis 
Egyetem kiváló orvosai meg-
gyógyítottak a bajt. A beteg-
ségből való gyógyulás azonban 
nem olyan, mint egy olajcsere. 
Hálózatokban gondolkodva, 
számomra a betegség lényege 
a rendszer egészének és nem a 
részének a zavara volt. Nekem 
sem a szemem volt beteg. Én 
voltam beteg, akinek a baja a 
szemében jelentkezett. Ezt vi-
lágosan érezve át kellett gon-
doljam, hogy ki vagyok, mi az, 
ami igazán feladatom az élet-
ben, mi az, amiben helyettesít-
hető vagyok, és mi az, amiben 
nem annyira. Újra megerősö-
dött bennem, hogy elsősorban 
alkotó embernek, tudósnak 
tartom magam, de másod- es 
harmadsorban is, amit a te-
hetségekkel vagy a tehetség-
gel összefüggő oktatással való 
foglalatoskodás csak kiegészít, 
árnyal. Emiatt lemondtam 

rengeteg korábbi tisztségem-
ről, és teljes egészében a tudo-
mányt állítottam a tevékeny-
ségem középpontjába. Hálával 
tartozom mindazoknak, akik 
az addig általam ellátott fel-
adatok átszervezésével lehető-
vé tették, hogy ez így legyen.

Betegségem néhány heté-
ben több csodálatos Istenél-
ményben is részem volt. Ami-
kor kimondhatatlanul hálás 
szívvel mondtam örömteli kö-
szönetet gyógyulásom minden 
apró mozzanatáért, úgy érez-
tem, «kinyílik az agyam», es 
egy csatornán összeköttetés-
be kerülök Valamivel, amiből 
végtelenül sok szeretet áram-
lik rám. Korábban is sokszor 
volt ilyen élményem már – így 
például a leggyönyörűbb zenék 
hallgatása közben mondott kö-
szönet során –, de a mostani 
élmények intenzitása újólag is 
megerősítette bennem, hogy a 
világnak vannak olyan dimen-
ziói és történései, amelyek a 
földi léten jóval túlmutatnak, 

és amelyek érzelmi intenzi-
tásukban lesöprik mindazo-
kat az eseményeket, amelyek 
egyébként az ember életében 
történnek.

A látás fogalma érthetően 
es nyilvánvalóan többször elő-
fordult akkori élményeimben. 
Éreztem, ahogyan a külső lá-
tásom elhomályosulása napja-
iban, heteiben egy belső látás 
tisztul fel bennem.

Egy másik szemmel kapcso-
latos élményem egy álom során 
jelentkezett először. Álmaim-
ra ritkán emlékszem vissza. 
Sírni ritkán szoktam, utoljára 
édesanyám halálakor öt évvel 
ezelőtt. Az álmomból sírva éb-
redtem. Az álom egyetlen, vég-
telenül szomorú szem volt, aki 
engem nézett. Felriadva úgy 
gondoltam, hogy édesanyám 
szeme. Az álom annyira mé-
lyen megrázott érzelmileg hogy 
csak három nap multán mer-
tem beszélni róla. A felszaba-
dító beszéd közben éreztem rá 
arra, hogy a Szem, az egyetlen 
szem más jelentőségű is volt. 
Világossá vált előttem. hogy 
édesanyám mellett – az ő tisz-
taszívű hitének a közvetítésével 
– álmomban Isten szeme né-
zett rám.

Ekkor következett a húsvét. 
A feltámadás napján hirtelen 
vezérelt «ötlettől» hajtva, tisz-
tán kitárt, hálás szívvel mond-
tam köszönetet Istennek, 
hogy rám nézett, és fi gyelmére 
méltatott. Abban a pillanat-
ban egy olyan szeretetfolyam, 
szeretetlavina, szeretetára-
dat zuhant rám, amilyenhez 
foghatót (bár volt már jó pár 

hasonló élményem korábban) 
ötven évem alatt soha nem él-
tem meg át.

A történet azután folyta-
tódott. Állandó tusakodása-
im miatt (olyasmiket kell el-
végeznem, amelyek helyett 
mást csinálnék szívesebben 
és sokkal hatékonyabban is) 
végtelenül kevés energiám 
maradt. Amikor a szemem 
állapota kritikusra fordult, 
éppen a szüleim sírjához tar-
tottam a temetőbe. Vissza kel-
lett fordulnom. Csak hetekkel 
később jutottam ki hozzájuk, 
amikor már a szemem gyógy-
ulni kezdett, de az állapotom 
meg energiátlan, letört volt. 
A sírnál, egy késztetés hatásá-
ra, megfogtam a sírkövet, és 
képzeletben megsimogattam a 
szüleim fejét a föld alatt. Ilyet 
még sohase tettem. Abban a 
pillanatban, amikor elenged-
tem a sírkövet, az energiáim 
a régiek voltak, a gyógyulá-
som pedig teljessé vált. Utána 
határozottan éreztem, hogy 
édesanyám/lsten szeme hí-
vott a temetőbe – anélkül, 
hogy ezt tudatosan megértet-
tem volna. Az élmény hiteles 
erővel sugallta nekem, hogy 
a szüleink a haláluk után is 
figyelnek ránk. Legnagyobb 
bajunkban ezért sem, így sem 
maradunk egyedül. A legfon-
tosabb élményem (ha lehet 
ilyet mondani egyáltalán) a 
Szentlélekkel kapcsolatos. 
Immáron gyógyultan, egyszer 
az villant az eszembe, hogy 
érdekes módon eddig mindig 
Jézushoz és Istenhez imád-
koztam, de valahogy a Szent-

lélekhez sohasem. Megint 
csak egy hirtelen támadt kész-
tetéstől hajtva – miközben ha-
tározottan éreztem újonnan 
meglelt belső szememet –, az 
ajtófélfának dőlve, tiszta szív-
vel, minden tervezett tudatos-
ság nélkül azt fohászkodtam, 
hogy «Szentlélek Úristen, ir-
galmazz nekünk!» Ami ezek 
után bekövetkezett, azt nehéz 
leírni. Elsőként kinyílt a vi-
lág. De nem úgy, ahogyan Is-
tenélményeim során, amikor 
úgy éreztem, hogy megnyílik 
a fejem teteje, és egy szeretet-
folyosó összeköttetésbe hoz 
valami hatalmas Szeretettel, 
hanem szétolvadt a fejem, a 
tudatom és egyszer csak ben-
ne voltam a világ közepén. Egy 
leírhatatlanul hatalmas Erő 
ezzel párhuzamosan fizikai-
lag megrázott, minden porci-
kámban és minden tagomban. 
Nem bántva, hanem magához 
ölelve, átjárva mindenemet. 
Rángtam, remegtem, össze-
csuklottam és sírni kezdtem, 
mint a záporeső. Rázott a zo-
kogás, amit sokkal inkább 
egy hálát adó örömteli zoko-
gásnak, semmint egy letagló-
zott, avagy rémült zokogásnak 
éreztem. Utólag átgondolva a 
percet, a «nekünk», amit ko-
rábban kimondtam, egyre tá-
guló körökben magamat, sze-
retteimet, önpusztító hazámat 
és az egész szerencsétlen Föl-
det eltékozolt emberiséget je-
lentette. Mindez megerősített 
abban, ha a hitemmel kap-
csolatban megszólalok, annak 
most már – legalább magam 
előtt – hitele van.
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Gyurkovics Tibor

Por-vers

Kicsiny vagyok – megsemmisíthetsz,
Úgyis tudom – megsemmisítesz.
Akkora vagyok, mint a por,
amit a lovas letipor.

Állok, örökké veled szemben,
kit magamnál jobban szerettem,
csak porszem vagyok hozzád képest,
por beszel a por istenéhez.

Ahogy a nyom beszel a lóhoz:
lépj rám, tiporj el, ne gondolkozz,
azt akarom, mikor e tájon
elpusztítasz – neked is fájjon.

Praxosko-poezi

Cino som – shaj nachosaresma,
Ba zhanav – tu nachosaresma.
Kabor som me, sar jek ushar,
So 0 grastari nacharla.

Tordyuvav sagda angla tute,
Kas mandar majfeder kamos,
Feri praho som karing tute,
Sar praho vorbij e devleste.

Sar e vurma vorbij e grasteste:
ustyav pe ma, bi gindimaste,
kodi kamav, te mudaresma
tuke te dukhal anda ma.

boldasles: Rostás-Farkas György

Choli Daróczi József

Kaske te najisij?

Nasheltar mandar sakon,

sakon chungardclma.

banaj man bezex, dosh;

kerom somlo – numa.

Bikhancheskoj 0 muj.

o doro,

o kamipe –.

chi mol muro trajo ekh

murdalo zhukel.

Chi den man chachipe,

o kham choral dikhel:

vi o bango shonut

andema dindarel.

Mandar sa kon nasheltar

chungardenma po muj,

kattyi patyiv si man… –

khanchesa majbut.

„Khonyik naj doshalo!”

Zhanav, zhanav, zhanav,

feri aba rucij sa

palal te ashav.

Ande chordyi bezex som

ruto, lumatar phabardo rom:

pe mure mas cherhaj shon.

Dcvleski strafi  kucidyol 

ande mande,

kucidyol sar 0 bricho.

stupol e luma mro muj

lazhav-bare shorenca.

Sa kon nasheltar mandar,

sa tcle dikhenma… :

kaske najisija Devla,

Kaskc najisija?

Rácz Lajos

Jelek

  (Kovács József barátomnak)

Azért növesztettel szakállt
hogy a cigány-indulat
ne dúlja szét arcvonásodat

a tekintetedben ott ég
a cigánytáborok tüze
őseink fel-fellobbanó üzenete

a tenyeredben hoztad
el a szavak parazsát
hogy fölmelegítsd vacogó lelkünket

a remény ezüst-pernyéje
száll az új nemzedék homlokára
es sarjadásnak indul megannyi szakáll

Somnura

  (Mure amaleske Kovács ]ózsefoske)

Anda kode barardan tye shor hoj e
romane gindura
te na romun tyi mosura

ande tye jakha phabon
e vatrarake jaga
amare paponge gindura

ande tyi palma andan
e vorbenge zharura
te tatyares amaro dyi

tyo gindo sar rupuno zharo ural pe
shavorengo chikat
haj barone nyeve shor

boldasles: ifj. Rostás-Farkas György

E kerke vorbengi

Manro-rutyarde ratyanca,

kana le muci shonut chornas,

pashal zidura pashlyindos

phenasas jekhavrcske 

amare dopash-gichime

sune, shukares, lunges, dorosa.

(lasho drabarari shavo nas 

mashkar ame).

Kerke mosa phenasas zhungale:

chambasas, chambasas shuke kirlesa.

Te rucisarasas jekhavreske sune,

amari bangi Sheherezade,

e korri Kuchi phenlas paramichi.

Pe lake vorbi beshasas,

shinasas 0 cheri

ande shukar gada,

phuttyardes.

Haj avlas e tehara!

Pe amare pulpi perlas

e gropa,

amaro dumo peklas 0 jagalo

kham, pe amari chafa shinlas,

kambanako glaso lelas amen krujal.

Chi avlas 0 xaben!

Nagy Gusztáv

Somno

Phagerde duhosa

trajil ando them

milake jakhenca

po cheri dikhel

o Rom

Ke naj les zhutori

numa 0 Raj Del

haj leski dejori

kon e bax anel

po Rom

Vi man si dejori

chi som korkori

vi 0 Del mancaljo

inke na vojako

Rom som

Ke das 0 Del trajo

pasha leste somno

pe muri morchi

iskirime si

Rom som

Kade trajisarav

ando ungriko them

phagerde duhosa

Devleske somnosa

me oRom
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Sugár András

Afrikai Könyves Kálmán

Aztán továbbmentünk 
az Egyenlítőtől délre: 

Tanzánia elnöke, Julius Nye-
rere várt bennünket Dar es 
Salaamban1. Egy forró trópusi 
délelőtt kaptunk audienciát az 
elnök hivatalos rezidenciáján. 
Találkozásunk mindenben éle-
sen elütött az etiópiai interjú-
tól: ott szigorú es embertelen 
protokoll, előre beadott kérdé-
sek, előre megírt válaszok, ri-
deg es rövid kézfogas, hátrálva 
távozás, formális beszélgetés. 
Itt: semmilyen kérdést nem 
kellett előre megfogalmaz-
ni, Nyerere meg a helyszínt is 
ránk bízta, interjú előtt és után 
hosszasan, barátságosan el-
beszélgetett velünk. Délután 
négykor menetrendszerűen 
megérkezett a tenger felől fújó 
frissítő szellő.

Az államfő rövid ujjú szafa-
ri-öltözékben, nyakkendő nél-
kül, mezítlábas saruban jött ki 
a tornácra. Afrika gondjairól, a 
katonai puccsokról, falusi szo-
lidaritásra épülő saját politi-
kai rendszerről, az ujamaának 
nevezett primitív közösségi kí-
sérletről beszélt. Panaszkodni 
kezdett, hogy mekkora nehéz-
ségekbe ütközik Tanzániában a 

1 E szép kikötővaros (neve ’A 
Beke Haza’) ma mar nem 
főváros. A Tanzániai Egye-
sült Köztársaság Tanganyika, 
Zanzibar es Pemba egyesülese 
útján 1964-ben jött létre.

becsületes újítás, korszerűsítés, 
fejlesztés minden híve.

– Elnök úr – mondtam –, 
ön engem egy nagy magyar ki-
rályra emlékeztet, akit Könyves 
Kálmánnak hívtak, és a közép-
korban próbált a magyarokra 
hatni.

Nyerere szeme felcsillant.
– Ne mondja! És miért em-

lékeztetem önt erre a királyra?
– Tudja, Kálmán király na-

gyon felvilágosult ember volt. 
A középkor legsötétebb éj-
szakájának közepén ki merte 
mondani, hogy nem szabad bo-
szorkányokat égetni, mert bo-
szorkányok nincsenek.

– Na és a magyarok? Elhit-
ték neki?

– Hat… talán egyesek igen, 
de még háromszáz évvel később 
is égettek boszorkányokat.

Nyerere ismét nagyot neve-
tett, elővillantak szép fehér fo-
gai, amelyeket a zanaki törzs 
évszázados szokása szerint meg 
ifjúkorában hegyesre reszeltek:

– Nálunk nem a boszorkány 
a probléma, hanem az ördög. 
Én is mondogatom a tanzá-
niai embereknek, hogy ördö-
gök nincsenek. De tudja, lassan 
már én is kezdem elhinni, hogy 
van ördög, mégpedig egyetlen 
bizonyos ördög…

Most rajtam volt a megle-
pődés sora, de azért éreztem, 
hogy az elnök hamiskásan be-
ugratásra készül.

– Ezt az ördögöt en afrikai 
ördögnek neveznem. Képzel-
je: itt, a fővárosban kitalálunk 
valami jót vagy hozunk vala-
mi hasznos törvényt. Minden-
ki egyetért abban, hogy a do-
log jól szolgálja a fejlődést. De 
mire a törvény elér az ország 
távoli falvaiba, beavatkozik az 
afrikai ördög: itt is, ott is össze-
gubancolja a szálakat, mindent 
kiforgat, es az egészből valami 
lehetetlenség sül ki. Hát ezt ne-
vezem én afrikai ördögnek…

Még sokáig folyt a beszélge-
tés talán legkedvesebb inter-
júalanyommal, mert Nyerere 
az volt és örökre az is marad. 
Tanzániában azóta még há-
romszor jártam, egyszer 1974 
nyarán, amikor Szinetár Mik-
lóssal es Rácz Antal neves Af-
rika-vadasszal együtt két színes 
fi lmet készítettünk (operator: 
Pálfy István es Ráday Mihály). 
Jártunk a legelmaradottabb 
falvakban és a legfejlettebb 
szövetkezeti községben, bejár-
tuk a Ngorongoro-kráter és a 
Manyara-tó világhírű vadpa-
radicsomait. Kétségkívül fi lm-
történeti adat Kelet-Afrikában: 
a forgatás közben képeztük ki 
az első tanzániai tévériportert, 
Theophile Nshiku barátunkat, 
ugyanis mi szuahéli nyelven 
csak két-három szót tudtunk, 
tehát rászorultunk az ő ügyes-
ségére, tehetségére. Theophile 
kitűnően megtanulta a szak-

mát. A fi lm vágásában, keve-
résében is részt vett a teve Sza-
badság téri székházában.

Leírhatatlan izgalommal, 
örömmel forgattunk a szavan-
nán és trópusi erdőkben. Hat-
méteres mérges kígyó, vizibiva-
lyokra leső oroszlánok, faágon 
lustán heverésző leopárdok, 
majmok, zebrák, impalák vol-
tak fi lmünk főszereplői. Nemes 
dolog puska helyett kamerával 
vadászni! Megismerkedtünk a 
maszáj emberekkel, a marha-
tenyésztés nagymestereivel is. 
A legendáktól eltérően egyikük 
sem ajánlotta fel nekünk éjsza-
kára borotvált fejű feleségét, de 
az igazán nem okozott nekünk 
csalódást…

A tanzániai utca embere, 
bármilyen törzsi eredetű legyen 

is, ilyen természetes udvarias-
sággal szólítja meg ismeretlen 
polgártársát, mintha valami 
intenzív diplomáciai tanfolya-
mot járt volna ki, még születése 
előtt. Az emberek nem idege-
sek, nem sietnek. Hallatlanul 
komikusnak tartják, amikor az 
európai vagy amerikai vendég 
idegeskedik egy-két órás vagy 
napos kesedelem, más apró 
kellemetlenség miatt.

Julius Nyerere elnököt jó-
val ez után, a nyolcvanas évek 
elején kaptam egy interjúra 
Athénban; Andreasz Papand-
reu görög és Olof Palme svéd 
miniszterelnök társaságában 
mindnyájan örömmel nyilat-
koztak. Valamivel később pa-
radox módon Palme – egy ha-
gyományosan demokratikus 

országban! – 1986. február 
28-án este, amikor feleségével 
együtt távozott egy stockholmi 
moziból, a reavagen utcában 
egy máig ismeretlen merenyl6 
áldozatául esett2, míg Nyerere 
egészen 1985-ig elnök maradt. 
Akkor gondoskodott megfelelő 
utódokról es békében visszavo-
nult, majd 1999-ben egy londo-
ni kórházban fehérvérűségben 
hunyt el. A tanzániai embe-
rek ma is szeretettel emlegetik 
mint első elnöküket, a Haza 
Atyját.

2 A rendőrség elfogott egy fér-
fi t, akit Palme felesége a me-
rénylet közben felismerni 
vélt. Végül felmentették, mert 
Palme asszoly azt vallotta, 
hogy ő már a tárgyalás előtt 
egy újságban látta a gyanúsí-
tott fényképét.

Vesho-Farkas Zoltán

Krisztusi fény

Hangod megérint
a múltból, tekinteted
fénye túlragyogja a
napot, nem pusztít el,
de éltet.
Ármány gondolat
keresztre feszíti
odaadó szeretetedet,
veres zokogás
záporozza testedet.
Gyalázat gyötri
lényed engedelmességét,
szennyes mocsok
terhe telepszik válladra,

„embertársaid” magadra
hagytak.
A FÉLELEM FELFALTA
HITÜKET.
Lelked puha
virágsziromként,
a tövisek között
átrepült az
örök mosoly birodalmába,
ezáltal életet leheltél
az örök változékonyság
végtelenségébe.
Te már megtetted azt,
amiért megszülettél.Pató Ibolya grafi kája
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Farkas Oszkár

Csendes napok

Meg ennék… , de hat testverem is éhes: 
Porcelán tányérom fényében nézem 

gyermekarcom. Anyám szedőkanalával a fa-
zék alját kapargatja. Állva evett vagy csak úgy 
tett. Szeme a mi kis tányérjainkat kutatta. Atti-
la bátyám nagy, buksi fejet anyánk ölébe hajt-
va mondogatta: „Ha megnövök, téged veszlek 
el feleségül, mert te olyan jókat tudsz főzni. Ha 
megöregszel, veszek neked egy hintaszéket. „ 
Ilyenkor nagy büszkeséggel számolgatta köténye 
zsebében kuporgatott fi lléreit.

Sürög-forog a konyha körül
még karcsú, mosolygós anyám
kenyeret szel, s az asztalkendő
alá rejti a kést.
És csak tőle, ma is csak tőle,
fi llérre beosztott napjaink
fényleni kezdenek.

Ágyak meg székek. Arra gondoltam, hogy a 
mennyország is biztosan csupa ágy, meg szék. 
Anyánk, köréje gyűjtve hét gyermekét, arról me-
sélt, hogy egyszer olyan nagy házba költöztünk, 
aminek akkora ablakai lesznek, hogy azon visz-
szük be a szekrényeket is. Mi, mind a heten, mint 
az angyalok az ablakon fogunk beröpülni.

Apánkat ritkán láttuk. Amikor virradt, mar 
munkába ment, amikor megjött már sötét volt. 
Napi keresetét odaadta anyánknak. Evett, lefe-
küdt.

Ötödik nap nem jött meg apánk,
s mi már minden szem epret megettünk
az útszél közeli fáiról.
A hatodik nap este anyánk
felénk kinyújtott tenyeréből
kipólyált egy kavicsot.
Megáldotta, megtörte, s aztán
szétosztotta közöttiink.

Anyánk, számolgatva a fi lléreket, mondogat-
ta: jó lesz kenyérre, tejre. A másnapi ebéd öröm-
tudatával aludt el.

Falatunkat megosztva éltünk.
Mégis, mennyi irigyünk volt!
Mondd, mama!
Hogy fért el annyi mesével csordultig
megtelt tányér, pohár szemedben,…

Boldogok a vasárnapok voltak. Leánytestvé-
reink ilyenkor ünneplőbe öltöztettek mindhár-
mónkat. A templomba mentünk. Én, apám előtt, 
két nagyobb fi a mellette, lépésüket apánkhoz 
igazítva. Apánk igen büszke volt ránk.

Vasárnapokon anyánk a tisztaszobában terí-
tett ünnepi asztalt.

Főúri asztalunk megteríted szemeddel.
Meisseni könnyeid tányérunkba hull…

Kányádi Sándor

A feny� úgy látta

A fenyő úgy látta, hogy a Nap 
kilendül helyéből: föl-le-föl 
lódul néhányszor, majd elszáll, 
mint egy parittyakő, rést ütve 
a végtelen ég falán; még hallotta, 
amint recsegve-ropogva beomlik 
a magasság; fölsuhant előtte a 
szemközti sziklafal, mint a liftakna 
oldalán az egymásba torlódó, 
kivilágított emeletek; 
egy madár riadt röpte, 
egy bokor ijedt arca, 
és valószínűtlen hosszúra nyúlt 
fűszálakkal: a föld, a föld. 
A döndülést már nem is hallotta. 
Fekszik a maga rontotta csapáson, s a 
holtak nyugalmával tűri, hogy ágait 
lecsapdossák, hogy valódi nagyságát 
lemérhessék a hüledező fejszések, akik 
maguk sem gondolták ekkorának.

Bántani én nem akarlak
Bántani én nem akarlak, 
szavaimmal betakarlak, 
el-elnézlek, amíg alszol. 
Én sohasem rád haragszom, 
de kit bántsak, ha nem téged, 
az én vétkem, a te vétked, 
mert akarva, akaratlan, 
halálom hordod magadban, 
s a fi ammal, akit szültél, 
halálom részese lettél, 
és történhet már akármi 
történhető, e világi, 
oldhatatlan köt hozzád 
a magasztos bizonyosság, 
világrészek, galaktikák 
távolából is mindig rád 
emlékeztet ez a vétked. 
Kit szeressek, ha nem téged. 

Egyszer majd szép lesz minden

Egyszer majd szép lesz minden, 
a telet s az őszi 
félelmet, hidd el, 
szerelmünk levetkőzi. 
Úgy állunk majd a fényben, 
mint a virágzó ágak, 
büszkén viseljük szégyen 
nélküli koronánkat. 
Sötétben sem kell félnünk, 
útjaink beragyogja 
hajdani szenvedésünk 
virrasztó teleholdja.

Egy zarándok naplójából
megcsodáltam a nagyvilág 
csodálni-valóan szép 
katedrálisait 
de imádkozni csak itthon 
gyermekkorom öreg 
templomában tudnék 
ha tudnék 

Dal
elhúzza két konok bivaly 
ha nekitérdepelhet 
elhúzza két konok bivaly 
ezt a megrakott földet 
nekitérdepelt két bivaly 
egyéletem-halálom 
nekitérdepelt két bivaly 
recseg-ropog a járom 
csillagképekké roppanó 
járomszög járompálca 
igésül ami látható 
se füst se köd se pára 
csak távolodó szuszogás 
csak közeledő távol 
gyűrűző ostorcsattogás 
s egy mezítlábas lábnyomKádár Katalin rajza
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  Dsida Jen�

Imádság

Uram! borzasztó! megöl ez a köd,
Ez a homályos, titkos sejtelem!
Mint mázsasúly, mint vérszopó vámpírhad,
Úgy nyom lefelé, úgy ül lelkemen, -
Sehol menekvés! Sehol pihenő!
Homály előttem és hátam megett!…
Oh, ez a tespedt, gyilkos félhomály
Múljék el tőlem, Uram, ha lehet!
Szökkenjen lángba éther, levegő!
Tüzes lángkévét lövelljen a föld!
Szemet-vakító tűztenger legyen,
Mi földet, eget és mindent betölt! -
S aki versenyt zúg, sír a felsikoltó,
Jajongó lánggal, énmagam legyek!…
- Csak ez a sápadt, kínzó félhomály,
Múljék el tőlem, Uram, ha lehet!
Vagy nem bánom, ha sötétség borúl rám,
A nem-tudásnak örök éjjele,
Melyben kialszik érzés, gondolat,
S az öntudatnak halvány mécsbele;
A mindenségből egy nagy semmiség lesz:
Nem lesz kérdés és nem lesz felelet…
Semmit se bánok, csak e félhomály
Múljék el tőlem, Uram, ha lehet!

1924. április 7.

Tavaszi ujjongás

Tarka virágnak
Illata kábít, -
Édes a méz mit
Kelyhe kínál;
Lebben a lepke,
Röppen a méh -
Sok kicsi vándor
Kedvese ajkán
Csókra talál.
Nincs ma halál,
Él ma a földön
Mit csak az Isten
Élni teremtett; -
Harsog a himnusz,
Hangos a táj! -
Semmi se fáj,
Minden örömre,
Tűzlobogásra
Szítja a lelket…
Újra születtünk
Zöld lobogóval
Lepkefogóval
Táncra megint!
Csókot a földnek,
Csókot a fának,
Csókot a rügynek,
Mert a hatalmas
Égi Jövendő
Hírnöke mind!
Hallga, mi szépen
Csendül a nóta,
Csörtet a csermely,
Csattan a csók!
Messze az erdő
Lombjai közt a
Nyár keze int! -
Hirdeti minden,
Hirdetem én is,
Itt a tavasz!

1924. április hó 25-én

 LI Taj Po

A fájdalom éneke

Nagyúr, ugyancsak bőven bánsz a borral.
Most hagyd üresen kissé serlegünket.
Hadd énekeljem el neked ma este
a fájdalom dalát! 

Figyeld csak, itt a ritka pillanat,
mikor megcsöndesül a vad duhajság,
mikor kifullad a szilaj kacaj,
a táncosnők ugrándozása lankad
s a kerteken a bágyadt bazsarózsák
földre hullatják minden szirmukat. 

Figyelj, ez az egyetlen pillanat,
melyben őszintén szólhat a szivem. 

Neked, Nagyúr, sok pompás palotád van,
sok harcosod meg illatos borod...
Nekem nincs semmim, semmim a világon,
csupán e lant, e furcsa, méla hangszer,
melyből kesergő dallamot fakasztok,
köszöntvén azt a ritka percet, órát,
melyben a kerti bágyadt bazsarózsák
földre hullatják minden szirmukat. 

Ez életben csak egy a bizonyosság
s emez egyetlen biztos: a halál. 

E szájakat, melyek ma ránk lehelnek
s forrón csiklandó csókot osztogatnak,
egy bús napon mind eltömi a föld,
s e hangszeren, mely ujjaim alatt
borzongva zendül, zöngicsélve reszket,
baromfi k ütnek éjenként tanyát. 

Tigris szökell a völgyek sürüjében,
hol egykoron ezüstös hal cikázott;
koráll borítja be az utakat,
hol hajdanán ibolyák illatoztak. 

Csitt, hallga csak, a sápadt holdsugárral
meszelt hegyek közt mily siránkozás:
csitt, hallga csak, hallgasd a majmokat,
amint jajgatnak és riongva nyögnek,
sírok besüppedt hantján kuporogva
sírnak az ősi temetők felett... 

Nos, Nagyuram, ha kedved tartja még,
poharainkat újra töltheted. 

Dsida Jenő fordítása
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Jankovics Marcell

Elvek és tennivalók 
(a kultúra területén)

• A kultúra nem csupán a 

művészetek és az irodalom 

gyűjtőneve, ahogy ma sokan 

hiszik. A tudományokkal és az 

oktatás-nevelés körével kiegé-

szülve sem teljes. A kultúra fo-

galmába tartoznak a világnézet 

(vallás), az erkölcs, a szokások, 

hagyományok, a testi és szelle-

mi egészség, a munka és a kör-

nyezet kultúrája, az életmód, 

viselkedés, szinte minden. 

Nemzeti, közösségi kultúráról 

pedig csak akkor beszélhetünk, 

ha a részek kultúrája szerves, 

azaz harmonikusan illeszkedik 

az egészbe.

• Ezért mondhatjuk, hogy a 

kultúra nem felépítmény, ha-

nem mindennek az alapja, a 

gazdaságé is. Ebből több dolog 

következik.

• Mindenekelőtt az, hogy 

a nemzet működőképességét 

időben és térben is a kultúra 

állapota határozza meg. Idő-

ben a folytonosság megtartá-

sa, térben a közösségteremtés. 

Ehhez a kiművelt emberfő nem 

elégséges cél. A magyar ember 

egyénként nagyszerű teljesít-

ményekre képes, de a közös 

ügyekért való tenni vágyás, az 

összefogás nem erőssége. Ha 

elfogadjuk, hogy a kultúra az 

alap,

• akkor a kormányzás szint-

jén létre hozandó a kultúra 

csúcsminisztériuma, vagy egy 

annak megfelelő csúcsszerv, 

mely koordinálja a kultúra 

részterületeit és szakminiszté-

riumait: a szűkebb értelemben 

vett művelődés ügyét, az infor-

matikát (benne a médiát), az 

egészségügyet, a sportot, a szo-

ciális, jóléti, családügyi terüle-

tet és az egészségügyet.

• Oktatás-nevelés terén a 

cél: a folytonosság megbecsü-

lésére, a hagyományos értékek 

tiszteletére és ismeretére való 

holisztikus, azaz a különböző 

tantárgyak összehangolásával 

folyó, közösségi nevelés. Az is-

kolai oktatást viszont a közmű-

veléssel és a média műsoraival 

kell összehangolni, hogy hatá-

suk ne kioltsa, hanem fölerő-

södjék.

• Tisztában vagyunk vele, 

hogy paradigmaváltás közepén 

jár a világ, hogy a kultúra sok 

hagyományos eleme okkal és 

joggal kopik ki a műveltségből, 

de látjuk azt is, hogy korántsem 

minden értékes és hasznos, ami 

új, és az sem feltétlenül minő-

sít, hogy valami sokaknak kívá-

natos és tetszik. Ezért a nevelés 

harmadik legfontosabb össze-

tevője: megtanítani a felnövő 

generációkat helyesen válasz-

tani.

• Végezetül: nem kevésbé 

fontos az értelmes munkára ne-

velés. Megtanítani az ifjúságot 

dolgozni, és arra, hogy az értel-

mes munkában örömét lelje és 

személyisége kiteljesedjék.

• Ezek a tennivalók nem új-

szerűek, viszont változatlanul 

időszerűek. Jelen vannak a ha-

gyományban, a még élő idősek 

ebben a szellemben nevelked-

tek. Tanulhatunk tőlük. 

Jankovics Marcell illusztrációi
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Finta Arina festményeiLakatos Klára alkotásai
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Lankó József

Jelentem, m�ködik!
A bibliai Káin és Ábel 

konfl iktus folytatódik 
a történelem során egészen 
napjainkig. Ebben a testvér – 
testvér elleni küzdelemben a 
romák húzzák a rövidebbet. 
A cigányok a mai napig nomá-
dok, nem úgy hogy van három 
birkájuk és vándorolnak a si-
vatagban, hanem úgy, hogy az 
életük, a létük gyökere a csa-
ládban van.

Nehéz elképzelni cigányt 
család nélkül, anélkül a szo-
ros rokoni, családi háló nélkül, 
amiben él, s ami megtartja az 
élet különböző helyzeteiben, 
amiből az életörömöt meríti.

Káin ma is megöli Ábelt, 
vagy legalábbis megsebzi… 
Ölni pedig nemcsak kővel, 
fegyverrel lehet. Lehet privati-
zációval is, vagy olyan törvény-
nyel, ami a legkisebb falopást 
is börtönnel bünteti. Lehet ölni 
munkanélküliséggel, nyomor-
ral. Lehet megalázással, kikö-
zösítéssel. Sajnos mindennek 
tanúi, esetenként részesei is 
vagyunk nap mint nap. Amikor 
erről beszélek, mégis azzal a re-
ménységgel teszem, hogy Jézus 
megbízása szerint az Örömhírt 
kell hirdetnem.

Amikor Jézus saját hivatá-
sát megfogalmazza, akkor ar-
ról beszél, hogy örömhírt visz 
a szegényeknek. A tanítványo-
kat pedig minden néphez kül-
di, éppen ennek az örömhírnek 

a hirdetésére. De ez az üzenet 
nem szép szöveg, nem jó duma, 
hanem Isten szeretetének a va-
lósága. Jézus pedig ott segít, ott 
gyógyít, ahol megsebzett, ahol 
szenvedő, ahol bűnös embere-
ket talál.

Lelkipásztori munkám ele-
jén a Gondviselés jeleként ta-
lálkoztam Sója Miklós bácsival 
és Jóskával, André Barthele-
my-vel. Ő egyszer azt tanácsol-
ta nekem, hogy ne csináljak 
mást, csak legyek jelen az em-
berek között. Figyelj! – mond-
ta,- legyen nyitva a szemed és 
a szíved, s ha tudsz segíteni, 
akkor segíts rajtuk. Erre törek-
szem Alsószentmártonban né-
hány évtizede. Mindenekelőtt 
próbálunk segíteni az emberek-
nek, családoknak abban, hogy 
a jelen nyomorúságát túléljük. 
Az embernek szüksége van 
táplálékra. Isten úgy teremtet-
te ezt a világot, hogy legyen is 
elegendő. A probléma az elosz-
tással van, ami sokszor rosszul 
sikerül. Ezért vannak, akik nél-
külöznek, akik éheznek.

A cigány családokra jellem-
ző az, hogy öregjeiket, betegei-
ket nem küldik szociális intéz-
ményekbe, mindenkinek helye 
van a családban. Még akkor is, 
ha ez időnként nagy terhet je-
lent. Mi ezeket a családokat is 
próbáljuk segíteni azzal, hogy a 
plébánia 2x3 méteres konyhá-
jában két fi atalember naponta 

90 főnek főz egy tál ételt, amit a 
faluban osztunk ki. Idősek, be-
tegek, fogyatékosok, rászorulók 
kapják egy bizonyos lista sze-
rint. Nem jó, hogy erre szükség 
van, de jelen helyzetben nem 
tehetünk mást.

Ha jön a tél, mindig nagyon 
nehéz, mert megszűnnek a sze-
zonmunkák, megszűnnek a le-
hetőségek. Hál’ Istennek Szent 
Pál kitalálta már, hogyha az 
egyházban valamiből sok van 
az egyik helyen, azt el lehet vin-
ni oda, ahol kevés van. Mi is ka-
punk más keresztény közössé-
gektől, főként német katolikus 
egyházközségektől segítséget 
ebben is.

Mindaz, amiről most be-
szélek, azt a látszatot keltheti, 
mintha a cigányok élősködők 
lennének, mintha mindig csak 
kapniuk kellene. Ez messze 
nem így van.

Egyszer megkérdeztem az 
egyik barátomat, aki annak az 
egyesületnek az elnöke, ame-
lyik éppen azért alakult, hogy 
velünk ápolja a kapcsolatot. 
Azt kérdeztem tőle, hogy miért 
csinálod? Miért jöttök a vakáci-
ózás helyett ide hozzánk segí-
teni. Van elég pénzetek, el me-
hetnétek bárhová szabadságra. 
Miért pont hozzánk jöttök?

„Tudod, a jólétben annyira 
szétestek a családok, hogy már 
nem ismerjük a rokonainkat, 
elveszettük a barátainkat. Ide 

Életképek Alsószentmártonból
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Nánási Bianka

Ezt a történetet, amit most leírok, az én ükmamám, Kanálos Julka mesélte el, az én nagymamámnak, és 
ő mesélte el nekem, a legkisebb lányunokájának, hogy ha megnövök, én is meséljem el ezt a történetet.

A Jézus könnye
Valamikor réges-régen, mikor Isten megte-

remtette az eget, földet, csillagokat, napot 
és embert, az Isten az eget olyan alacsonyra rakta, 
hogy bárki megérinthette azt. Eleinte az emberek 
örültek az őket körülvevő gyönyörűséges kék ég-
nek, a szikrázó csillagoknak, és a ragyogó napnak, 
de mivel az ember egy önző lény, egyre gonoszab-
bak, irigyebbek lettek.

Az emberek nem törődve a jó Isten törődésével, 
munkájával, egyre hitetlenebbek lettek, kételkedtek 
benne, más nem létező isteneket csodáltak, azok-
nak állítottak bálványt. Amit a Jézuska ajándéko-
zott nekik, a gyönyörű tiszta kék eget, nem nézték 
semmibe. Piszkukat-mocskukat az égbe törölték, 
olyannak vették a szép eget, mint egy lábtörlőt.

A napra, a csillagra is irigyek voltak, hogy ra-
gyogásuk elveszi az ö szépségüket. Látva a drága 
Jézuskám az emberek irigységét és önzőségét, el-
határozta hogy feljebb emeli az eget, a napot és 
a csillagot. Olyan magasra, hogy senki ember fi a 
meg ne tudja érinteni. Mikor Jézus ezt megcse-
lekedte , két csapást küldött a földi lakókra, hát-
ha eltűnődnek, hogyan is bántak az emberek az ő 
ajándékával.

Elsőnek a szegénységet küldte a Földre. Amit 
nap mint nap lát, érez, és tapasztal az ember, hogy 
kukából szedegetik más maradékát, hogy éhségü-
ket csillapítsák. Hogy a Föld bolygón például Af-

rikában naponta több száz ember hal éhen, mert 
olyan szegények!!

Még sorolhatnám, de most a második csapás-
ról mesélek. És ez a víz! Ami az egyik legfontosabb 
az ember számára. Ami életet ad a földön minden 
lénynek, de el is veszi több száz emberét. Egy má-
sodperc alatt lesz hajléktalan, vagy ragadja el a szá-
mára legfontosabb gyermekét, férjét, feleségét.

De az ember nem tanul hibáiból, mai napig go-
noszok, irigyek, önzőek, nem fi gyelnek embertár-
saikra, csak tipornak egymáson át. Néha meg kel-
lene állni a rohanó világnak, szeretetet adni, át öleli 
ezt a mi kis Földünket, egy imát mondani élőkért 
és holtakért. Hálát adni Istennek, hogy élünk és va-
gyunk mi emberek, jó és rossz tulajdonságainkkal.

Mert mi emberek csak egy porszem vagyunk a 
Jóisten kerekében. És tűnődjünk el emberek! Hogy 
ami rossz történik a Földön: árvíz, vörös iszap, cu-
nami, földrengés, ez csak a jó Isten válasza az em-
bereknek, hogy legyenek jobbak, és gondolkozza-
nak el bűneikről, cselekedeteikről.

Mert nem csak akkor kell kérni a Jóistent, mi-
kor valami rossz történik, hanem mindig velünk 
kell lennie, jóban és rosszban, szegénységben, gaz-
dagságban, mert csak ő adhat és vehet el, mert ő a 
teremtő, aki feláldozta egyetlen fi át értünk embe-
rekért.

Ezt soha nem szabad elfelednünk, és talán a vi-
lág is jobb lenne, nem hullatná könnyét Jézus, mi-
értünk gyarló emberekért. Mert azért jöttünk e vi-
lágra, hogy szeressünk…

jövünk, mert a cigányoknál ezt 
meg lehet tanulni.” – hangzott 
a válasz.

A cigány kultúra még olyan 
értékeket őriz, amit a materia-
lizmusban, a vadkapitalizmus-
ban az emberek többsége már 
elveszített. Tisztelettel ajánlom 
mindenkinek, hogy ezt tanulja 
meg.

Amikor úgy néznek rám, 
mint csodabogárra, s azt kér-
dezik: hogy lehet 30 évig cigány 
közösségben élni, akkor szá-
momra legalább annyira furcsa, 
hogyan lehet ezen kívül élni? 
Merthogy ezek nélkül a kapcso-
latok nélkül az ember tényleg el-
veszett és boldogtalan.

A karitász segítség, amit 
nyújtunk nem oldja meg a prob-
lémákat, csak a túlélést segíti, de 
igazából hosszabb távon koldus 
sorban tartja az embert. Mi pe-
dig nem szeretnénk, ha gyere-
keink, a fi ataljaink is ebbe nőné-
nek bele. Éppen ezért keressük 
a lehetőséget, hogyan lehetne a 
fi atalok számára jövőt teremte-
ni. Sok bölcs ember, az én apám 
is: azt csinálta velem, hogy ta-
níttatott. Gondolom, hogy a ci-
gány fi atalok számára is ez lehet 
a nyomorból kivezető út. Ez a 
megfontolás vezetett bennün-
ket, amikor létrehoztuk a cigány 
nemzetiségi óvodát, ahol a ki-
lenc óvónőből hat cigány, maga 
az óvoda vezetője is cigány.

Amikor kineveztük, sokan 
meglepődtek, megállt egy pil-
lanatra a levegő. Néhányan 
meg is kérdezték: „Micsoda? 
Ez nem fog működni egy per-
cig sem, hogy cigány a vezető-
je több magyar beosztottnak…

Ilyen nincs!” Jelentem: 12 éve 
van! Működik! Olyan pedagógi-
ával dolgoznak, amiben nagyon 
fontos a cigány kultúra, mert 
amikor a gyerek bejön az óvo-
dába két és fél, három évesen, 
akkor nem idegeneket talál, ha-
nem rokonokat. Olyan valakit, 
akit már ismer, aki az övéi kö-
zül való. Jelenleg négy csoport 
van ebben az óvodában, ami 
egy Eu-s pályázatnak köszön-
hetően ma Baranya egyik leg-
jobban felszerelt óvodája.

Ami az iskolát illeti, ezzel 
szemben úgy vélem, hasznos 
dolog az, ha az általános iskolás 
gyerek már az első osztálytól be-
illeszkedik egy másik, számára 
még idegen világba, megtanul-
ja, hogy ott dolgozni, teljesíteni 
kell. Ezzel a kilépéssel beléívó-
dik a kinti világ ismerete, meg-
tanulja hogyan kell tájékozódni, 
boldogulni. Nemcsak ő tanul, 
hanem a többségi környezet is 
megismeri az ő kultúráját, meg-
tanulja értékelni, elfogadni azt. 
A sokat emlegetett kölcsönös 
megismerésnek ez a mindenna-
pi együttlét lényeges eleme.

A cigány kultúra nagyon sok 
olyan elemet hordoz, ami mély 
kapcsolatban áll a hittel, a val-
lással.

Amikor pl. Húsvétkor a 
nagypénteki böjtről vagy vir-
rasztásról beszélek, ezt a cigá-
nyoknak nem kell magyarázni, 
a cigányok számára ez termé-
szetes. Így válik a kultúra és az 
egyház liturgiája egymás kiegé-
szítőjévé. Vagy például nem kell 
magyarázni, hogy mit jelent az 
őskeresztény kenyértörés kife-
jezés. Nálunk szívesen sütnek 
otthon kenyeret az asszonyok. 
A vendégnek a háziasszony 
megtöri a kenyeret és úgy te-
szi elé, de akinek a kezébe adja, 
hogy törhet belőle, az már nem 
vendég hanem családtag. A ke-
nyértörés, az Úrvacsora, az Eu-
charisztia ezt jelenti, hogy akik 
abból a kenyérből kapnak, azok 
egy családhoz tartoznak.

Hogyan épül egy közösség 
élete: az mondanám, hogy na-
gyon sok segítséggel, állandó je-
lenléttel. Ezt a foglalkozást, fel-
adatot nem lehet megélhetésből 
csinálni. Csak olyan ember vál-
lalja, aki embere a közösségnek, 
aki hivatástudattal, felelősséggel 
viseltetik annak minden egyes 
tagja iránt. Aki pedig szeretne 
többet megtudni a mi közössé-
günkről annak csak azt mondha-
tom: Gyertek és nézzétek meg!

Alsószentmárton homogén cigány lakosságú község Bara-
nya megyében, Siklóstól délre, a Dráva és a horvát határ 
közelében. Lakói a beás muncsány nyelvet beszélik anya-
nyelvükként, mely a nyelvújítás előtti román nyelv egyik 
változata. Lankó József római katolikus plébános, akit a 
helybéliek csak „Tisziként” emlegetnek 1989-ben került ide. 
Akkor lett Alsószentmárton az egyházközség központja. 
Hat falu tartozik hozzá: Gordisa, Matty, Egyházasharasz-
ti, Alsószentmárton, Old és Siklósnagyfalu.

Ébredés
Néha álmodunk. De mikor felébredünk könnycseppel az arcunkon
rájövünk, hogy nem álom volt , hanem valóság! Egy rossz csalódás,
ámítás. De azért mégis jó! Mert nem csak örömteli pillanatok vannak,
hanem szomorú pillantások, érzések amiket csak mi emberek érzünk.
Olyanok vagyunk emberek mint az évszakok: változunk! Mint a rügyező,
ébredő tavasz. Napsütötte ragyogó nyár, borongós hideg ősz, fagyos hó lepte tél.
Mennyire egyformák vagyunk mi emberek.
   Álomból valóság
      Pokolból mennyország!!



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 3534

Székely János

A cigányok eredete
Eredetmondák

A cigányok körében több 
monda él, ami az ere-

detüket elbeszéli. Az egyik 
ilyen monda szerint egy nagy 
hegyen élt egy asszony, aki kü-
lönös magvakat rejtegetett. Az 
emberek boszorkánynak hit-
tek, féltek tőle, es ezért rátá-
madtak. Az asszonyt azonban 
körülölelte a nap, es felemelte 
az égbe. Eközben a kötényéből 
kihullottak különös magvai. 
Némelyekből virágok lettek, 
erdők, madarak.. Másokból 
pici barna csecsemők keltek ki, 
akikre azóta is a napfény visel 
gondot.

Egy másik monda szerint a 
cigányok valaha madarak vol-
tak. Minden ősszel Afrikába 
költöztek, tavasszal pedig visz-
sza. Mindig más tájakra vágy-
tak, hátha ott több eleséget 
találnak. Egyszer aztán kövér 
mezőkre jutottak. Napokon át 
úgy teleettek magukat, hogy 
kövérek lettek, és már nem 
bírtak repülni. Ősszel a kövér 
mező fonnyadni kezdett, de 
ők nem tudtak továbbrepülni, 
ezért gödröket kapartak, aztán 
befedték, ott kezdtek el lakni. 
Lassan a szárnyukból kar lett. 
Ám azóta is vágynak mindig to-
vábbmenni, mint a költöző ma-
darak.

Egy harmadik legenda egy 
kicsit a bibliai teremtéstörté-

netre is hasonlít. Isten agyag-
ból gyúrta meg az embereket, 
és utána kemencében sütötte ki 
őket. Az első nem sült ki elég-
gé, túl fehér lett. A második 
túlságosan megsült, fekete lett. 
A harmadik sikerült jól, ‚szép 
barnára’. Őtőle származnak a 
cigányok.

Végül egy népi legenda 
a következőképpen mondja 
el a cigányok eredetét: „Egy 
szegény asszonynak tizenhét 
gyermeke volt. Egyszer betért 
házába a Szent Isten, és így 
szólt hozzá:

– Mutasd meg nekem a 
gyermekeidet, hogy megáld-
hassam őket! – Mivel a sze-
gény asszony nagyon szégyell-
te, hogy olyan sok gyermeke 
van, csak tízet mutatott meg 
közülük az Istennek, a többit 
elrejtette. Isten megáldotta a 
tíz gyermeket, ezekből lettek a 
gazdagok. A hét gyermek pedig, 
akiket az anyjuk elrejtett Isten 
áldása elől, sohasem tudott 
gazdagságot szerezni. Ennek a 
hét gyermeknek a leszármazot-
tai a cigányok.”

Ezek persze csak legendák. 
Ott van azonban bennük a cigá-
nyok szabadságvágya, vándor-
lása, valamint az, hogy gyakran 
ellenük támadnak, szegénység-
ben élnek, de a napfény vise-
li gondjukat. A legendák azt is 

megfogalmazzák, hogy a cigá-
nyok Isten különlegesen szere-
tett teremtményei, akikbe sok 
értéket, kincset, szépséget el-
rejtett.

A cigány nyelv

A cigány (romani) nyelv 
az újind (pandzsabi, 

radzsasztani, gudzsarati, hin-
di) nyelvek rokona. A cigány 
nyelvnek több nyelvjárása, dia-
lektusa van.

A cigány nyelv legrégebbi 
írott nyelvemlékei között Eu-
rópában meg kell említenünk 
az Ebersbergi-kódex 15 -16. 
sz.-i nyelvemlékét, és az And-
re Borde által 1547-ben kiadott 
műben (The Fyrst Boke of the 
Introduction of Knowledge) 
található mondatokat. A leg-
ősibb fennmaradt magyar-
országi nyelvemlék az a két 
cigány népdal, amelyeket a Ka-
joni-kódex (1639) tartalmaz. 
A Kajoni-kódex a Kajoni János, 

erdélyi ferences által lejegyzett 
énekek gyűjteménye. A két ci-
gány nyelvű ének címe ‹Dade 
zingaricum› es ‹Tikha vgordo-
naczka›.

A magyarországi cigányok 
kb. 86%-anak anyanyelve a 
magyar. A fennmaradó 14% 
kétnyelvű, azaz a magyar mel-
lett valamelyik cigány nyelvet 
is beszeli. Közülük legtöbben 
(7%) az oláhcigány nyelv, a 
romani valamelyik dialektusát 
beszélik, egy kis részük a kár-
páti cigány nyelvet (2%), egy 
részük pedig a beás nyelvet ‚be-
szeli (5%).

A beás nyelv a román nyelv 
egy régi, nyelvújítás előtti vál-
tozata. Főként Baranya, So-

mogy, Tolna es Zala megyeé-
ben beszelik. A cigány nyelv 
Magyarországon beszélt ősibb 
változata a kárpáti cigány dia-
lektus, melyet Nógrád és Pest 
megye egyes településein (Pi-
liscsaba, Csobánka, Versend) 
beszélnek leginkább. A romani 
nyelv újabb jelentős dialektu-
sait egyes oláhcigány csopor-
tok beszelik. Ezek a dialektusok 
a lovári, kheldráshi, cerhári 
stb.

A Gattingeni Roma Világ-
kongresszus (1981) a lovári (és 
másodlagosan a khelderáshi) 
dialektust választotta ki arra a 
célra, hogy ennek segítségével 
hozzák létre az irodalmi cigány 
(romani) nyelvet.

Rostás-Farkas Tímea

Forrás

ha volna hozzá
szavam elmondanám
neked hogy milyen az
igazi szerelem hogyan
hevül lázzá
s miként lesz arannyá
higgyétek el
én elmondanám
elmondanám
hogy hol leled meg a
szerelem forrását
elmondanám
s ha tudnám az utat
én megmutatnám

Közhangulat

Hervatag arccal

járnak-kelnek

az emberek mintha

száműzték volna

szemükből a fényt

A járda nyög lépteik alatt

magányos ablakokban

keretezett arcok

portréja

néz rád naponta

Vihar

Ma olyan nagyon
bánatos a táj
Valami ősi
fájdalom
vonaglás
egyre csak rázza a fák
lombkoronáját
S rikoltva menekül
az égen
a sirály
A horizontra vér
csorog s
a villám
dühös ostora csattog
a táj hátán

Szondi György

”A második”
Hálóban vergődnek
a háló ők maguk
jajduló sugár se
zúzza át rajta rajtuk
magát
Vérthálóba dermedtek már
bármikor is mondott
morzsolt
valahai

Az utolsó rés is
fallá hálósul
tíz körömmel
cseppenni gyöngyöz
végső
halvaszületett
szó
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Kecskési Tollas Tibor

Bebádogoznak minden ablakot

Az életből csak ennyi fény maradt,
Csillagos ég, tenyérnyi napsugár.
Ezt vártuk nap-nap, homályos falak
Üregéből esténként-délután.
S elvették ezt is, a tenyérnyi napot:
Bebádogoztak minden ablakot.

Tágult szemekkel kék tengerét látom
Nápolynak, s fénylő partjai felett
Még vár a Vezúv, pipál és a tájon
Barnára lesült boldog emberek.
Látjátok? Éjben élünk, mint vakok,
Bebádogoztak minden ablakot.

Tízen fekszünk egy fullasztó szűk lyukba’,
A szánk kapkodja be a levegőt,
Mint partra vetett halak kopoltyúja
Tátogunk némán – s érzed, nincs erőd
Szívni az étel s ürülék szagot:
Bebádogoztak minden ablakot.

Az Alpeseknek fenyves illatából
Míg csokrot küld a hűs nyugati szél
És lelket öblít fenn a tiszta távol
S mosolygó hegyek hószaga kísér,
Itt tegnap társam tüdőbajt kapott,
Bebádogoztak minden ablakot.

Csendet hasít a sétahajó kürtje.
A falon sikló leánykacagás
Nem visszhangzik már zengőn a fülünkbe
S az ezersípú nyár nem orgonáz.
Süket a cellánk, minden hang halott,
Bebádogoztak minden ablakot.

Túl Barcelona kertjein szitálva
Egy barna asszony meleg hangja búg
És alkonyatba pendül a gitárja.

Hol táncolóktól tarka még az út;
S fülünkbe folynak az ólmos napok...
Bebádogoznak minden ablakot.

Tapintanánk a bársonyos egekbe,
Ujjunk hegyéből kiserken a vér.
Mint koporsóba, be vagyunk szegezve,
Csak daróc szúr, vagy poloska ha ér.
Simogatnánk a sugaras napot –
S bebádogoztak minden ablakot.

Londonban bál van, sima termén siklik
A sok selyembe öltözött leány.
Puha hajuknak hamvassága izzik
Lágy bútoroknak tükrös hajnalán.
Nyugat táncol – tán végképp eladott?! ...
S bebádogoztak minden ablakot.

Nyelvünket mosta friss tavasz zamatja
Most nyögve nyeljük nyirkos kortyait
Az alvadt bűznek, hol minden falatra
Émelygő gyomrod felfordulna itt.
De lenyeljük e végső falatot:
Bebádogoztak minden ablakot.

Az éhség marta testünket telt álom
Lakatja jól – és ínyenc ételek
Ízét kínálja Párizs – szinte látom,
Hogy kúszik el a neonfény felett
A Néma Rém – s nem lesz több hajnalod ...
Bebádogoznak minden ablakot!

A rádiók csak üvöltsék rekedten
A szabadságot s az ember jogát.
Itt érzi csak befalazott testem
A milliókkal Moszkva ostorát.
S Váctól Pekingig zúgják a rabok:
– Ha nem vigyáztok, az egész világon
Bebádogoznak minden ablakot!

Lakatos Menyhért

Tenyérb�l mondtál 
jövend�t

Selyemben jártál, mondtad,
rózsás szoknyád előtt meghajlott a fű,
kendőd hosszú rojtjain
száz férfi szem csüngött,
öldöstek egymást ölelésedért.
Hogy fújta pántlikád a szél,
míg ágyékod aranytallérok verték,
magadon gyantaillatot vittél.

Bodros hajadra mosolyogtak a farkasok,
tört ágak suhogásainak
csendet parancsolt tekinteted,
titkait láttad az időnek, mint anyád,
kire koporsótlan sírjába annyi átkot szórtál.

Tenyérből mondtál jövendőt,
nyűtted örekséged, hazudtál, csaltál,
elloptad mások emlékét,
hamu alá rejtve kócos véznaságod
fekete napjait,
nyelted keserű füstjét tűzálmaidnak.

Anda palma phendan 
muri luma

Ando phanri phirdan, phendan,
angla tyi coxa bandyilas e char,
pe tyo turcko pikhlo
shel jakha dikhenas
anda tute mudarenas
phurdelas e balval tyi chipta,
pe tyo mashkar but love sas,
pe tute gugli sung sas.

Pe tye bal assanas le ruva,
phagerde kranzhi vorbinas
pacha kerdas tyi mosura,
dikhlan so avla kade, sar tyi dej,
pe kaste ando murmunto, but armaja shutan.

Anda palma phendan muri luma,
xoxadan, chordan,
chordan kavresko seripe,
talaj zharo garadan
tye kale dyesa,
nakhadan e thuva tye sunenge.

Boldasles ifj. Rostás-Farkas György

Bakos Pál

A pusztán
Tisztelettel Rostás-Farkas Györgynek
a „Babérkoszorú” átvétele alkalmából

Ötven éve bolyongunk a pusztán;
szakadtan, szélben, porverésben,
egymásra acsarkodva, álmodva;

kéz a kézben:

Örökölt bűneinkből minket is megváltott
Krisztus, értünk is kicsordult

a vér, fáj ha másnak olcsó, nekünk
szánkban puhul a

kenyér. Siont kiált a
nép ha újra itt a jel, zsongásban a tájnak

szép március felel.
Ötven éve bolyongunk pusztán;

szakadtan, szélben, porverésben, Mózest
küldött Isten hazára lelni; utat

keresni kéz a kézben.
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Varjú Katalin

Bokoji kenyér-az ínség receptje

Sokszor kerekeztem 
olyan utakon, ahol bi-

zony néha én vittem hátamon 
a járgányomat, nem pedig for-
dítva. Akkor épp a nyeregben 
tekertem hazafelé a Vág folyó 
töltésén, amikor hangos jókedv 
foszlányait hallottam. Le is 
ereszkedtem a töltésről a bás-
tyafal tövébe, ám derékig érő 
bokroktól nem láttam senkit. 
Mivel mellettük suhantam el, 
rám kiáltottak.

– Phabaaaj! Phabaj! – azaz 
Alma, szólítottak meg, mert ek-
kor már cigány nevem is volt 
ám!

– Jaj, hát ti vagytok?
Természetesen azonnal le-

fékeztem és egy nagy bal ka-
nyarral már ott is voltam a 
tűznél. Meg jó hogy teljes élet-
nagyságomban bele nem es-
tem a hatalmas fehér zomán-
cos, kékcsíkos lavórba. Igazán 
nem tudtam mi lehet az a fehér 
massza benne. Ilyen lavórt gye-
rekkoromban láttam utoljára, 
akkor is itatóként egy baromfi -
udvarban. Egyszóval igencsak 
koros lavór volt már.

– Nna má fö ne lökje!
Ekkor vettem csak észre a 

lavór mellett guggoló asszonyt. 
Furcsa, de mégiscsak prakti-
kus küldetése volt ennek a la-
vórnak. A könyékig fehér kezű, 
guggoló asszony mögött meg 
két rönkre egy deszka volt fek-
tetve, azon valami porféleség 

egy nagy papírzsákban, mellet-
te néhány rongy meg egy másik 
edényben víz.

– Mit gyártasz itt?
Közben átvillant az agya-

mon, nemrég hasonlóan készí-
tették az anyagot, nem messze 
innen az udvaron a meszelés-
hez. Igaz ott más edényt hasz-
náltak.

– Tudod eztet most cipelték 
ki az emberek, már bent elké-
szítettük. Kitaláltak, hogy itt 
együk meg. Itt amúgy is több 
hely van, mint a házaink mel-
lett. Vizet is hoztak, ha inni 
akarsz. Odoj (ott) a kannában.

– Mi lesz ebből?
– Ez már kész. Ez a bokoji.
Közben az emberek mar sor-

ban érkeztek, volt aki önkiszol-
gálást akart, de annak barátsá-
gosan kezet csapott az asszony. 
Ő lisztbe mártotta kezét, majd a 
lavórba nyúlt. Mindenki kapott 
egy gombócot

a markaiba. Kis előadást tar-
tott, hogy a lisztet sóval, vízzel 
meg zsírral kellett összegyúr-
ni, kicsit állni hagyni. Ennyi az 
egész.

– Azt meg má érezni kell, 
milyen kemény legyen a tészta.

Szokatlan volt élükre állí-
tott téglákat látni a tűzben. Te-
tejükre pedig törött cserepek, 
vaslemezek voltak fektetve. Az 
én sötét bőrű testvéreim (ak-
kor mar testvérnek is szólítot-
tak) kezük között kilapították 

az előbb még gombóc formá-
jú tésztafélét, majd a cserépre, 
vasra dobtak. Kis idő elteltével, 
kisebb- nagyobb sikerrel le-
emelték. Néhány darab a por-
ban kötött ki, vagy azért mert 
forrón elejtette az illető, vagy 
nem is tudta onnan levenni, 
csak valami bottal lepiszkál-
ni. Gondosan letisztogattak es 
majszolni kezdték. Egy darab-
kát én is kaptam.

– Le! (vedd el) Besh tele! 
(ülj le) Egyél! Cigány kenyér.

Ez volt az első találkozásom 
a cigánykenyérrel. A másik már 
az iskolában esett meg, ahol ak-
kor tanítottam.

Többeknél fordult elő, hogy 
a segély folyósítása előtti idő-
szakban nem jöttek a gyerekek 
iskolába. A jelenség nem volt 
ismeretlen, szerettem volna 
megtudni az okát. Kellemetlen 
fi rtatni a szegénységet, a pénz-
telenség okait, a gondokat, hát 
még rákérdezni. Laktak tanít-
ványaim háztömbökben, „fe-
hérek” közé rakva. Tudtam, 
hogy a közösség támogatását 
már nem élvezik, hozzájuk 
már nem tartoznak, emezek 
viszont nem fogadták őket 
maguk köze. Kívülről úgy tűn-
hetett rendezettebb körülmé-
nyek között élnek a péróban 
élőkhöz képest, de mi lakozik 
bennük? Kívülállónak nem 
volt könnyű sem kibogozni, 
sem megérteni. Mégiscsak ég 

és föld a két életmód közti kü-
lönbség. A család, a nagy kö-
zösség törvényeinek védelme 
alatt élni, vagy a tömbház har-
madik emeletén, védtelenül, 
már sehova sem tartozva.

Kínos kérdéseim megfogal-
mazásával foglalatoskodtam 
egész úton odafelé. 
Mondtam aztán ta-
nítványom anyjának:

– Világos, a gye-
rek éhesen nem jö-
het iskolába. Értem 
én, hogy nem jutott 
szalámira meg kif-
lire. Attól még hoz-
hatott volna valami 
más tízórait. Vala-
mit tegnapról. Akár 
zsíros kenyeret, va-
jasat, lekvárosat. Én 
sem eszem a szalá-
mis kenyeret min-
den nap, sőt nem is 
szeretem.

Ám az asszony 
máskent vélekedett.

– Szégyen ám az! 
A másiké meg azt 
eszi, amit reggel fris-
sen a boltban meg-
vett. Mind szalamit 
eszik ottan az iskolá-
ban, mondják a gye-
rekek. Minket meg 
majd kibeszélnek, 
mert nincs rá.

Megígértem az 
irodámban ehet a gyerek és 
nem kell a többinek látni, hogy 
mit eszik.

– Nem szegyen a pénztelen-
ség, mint ahogy mást enni sem 
az. Itthon is csak esznek vala-
mit,

– Eszünk, eszünk. Akhortot 
(diót), szotyelát (napraforgo 
magot) …Voltunk kint földeken 
is répáért, purumert (hagymá-
ért). Csirikla (madár) tojást is 
hoztunk.

Szomorúan hagytam ott 
őket, nem voltam meggyőződ-

ve róla hogy ezután másképpen 
lesz.

Reggel aztán kellemes meg-
lepetésben volt részem. Az én 
kis emberkém széles mosollyal, 
dugta be fejet az ajtón.

– Bacht te del 0 Del! (sze-
rencsét adjon az Isten)

A cigány minden köszönté-
sében jókívánság van, és ebbe 
többnyire Isten is belefoglalta-
tik.

– Anyám mondta, ez kicsit 
parasztosított bokoji! A piros 

az paprikás, a sápadt 
az hagymás.

– Gyere csak be! – 
invitáltam.

Közben bele-
néztem a zacskóba. 
Finom illata volt a 
tartalmának. Dara-
bokra tördelt, centi 
vastag sült tészta da-
rabok.

– Köszönöm, tu-
dod hogy csinálják 
ezt?

– Má hogyne tud-
nám! Liszt, só, zsír, 
meg víz kell hozza, de 
ebben tej van, meg 
csiriklatojás is. Az 
egyikbe reszelt hagy-
ma, a másikba meg 
piros, por- paprika. 
Így parasztosabb, ér-
ted van így!

– Na de te, te mit 
eszel?

– Aztat, amit te!
– Mondd meg 

anyádnak köszönöm 
és hogy megint ta-
nult valamit a gádzsi 

a cigánytól.
Valóban ízletes volt és ez 

már városi tűzhelyen, sütőben 
készült. Ételeiket mindig is a 
környezetükben élőkehez iga-
zították. Megtisztelve éreztem 
magam.

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Duray Miklós

Sokszín� vagy különböz�

Amikor a kulturális sok-
színűségről még szó 

sem esett, már akkor sem tud-
tam eldönteni, hogy Európára 
a kulturális sokszínűség, vagy 
az együtt élő különbözőségek a 
jellemzők.

A másságok (a természe-
tes szerteágazások) miatt va-
gyunk-e különbözők vagy a 
helyenkénti mozaik-szerűség 
miatt sokszínűek? A foltvarrás 
(patchwork), akár össze nem 
illő szövet darabokból sokszí-
nű, izgalmas felületet hozhat 
létre, ugyanakkor a hímzett, 
kézimunkával díszített kelmék 
mindegyike egyedi, különbözik 
a másiktól, ezért jelenségsze-
rű. Amikor a rét virágba borul, 
sokszínű, a kultúrnövények ve-
teményei pedig különböznek 
egymástól. A rétet a szél eset-
legessége műveli, a kultúrnö-
vényeket az emberi tudatosság 
neveli. Európa – szerintem – ez 
utóbbinak a példája.

Ennek az emberi tudatos-
ságnak azonban áldozatul esett 
a valamikori rurális, vagy rusz-
tikus társadalom rendezett sok-
színűsége (mozaikszerű külön-
bözősége). Ha nem is az egész, 
de nagy része. Ezt nem tudjuk 
helyreállítani. De ami létezik, 
ami megmaradt, azt esélyünk 
van megóvni, sőt fejleszteni.

A sokszínűség vagy külön-
bözőség értékként való értel-
mezésére idézzük Szent (I) 

István, Árpád-házi magyar ki-
rály mintegy ezer, a mai nap-
hoz számítva 997 évvel ezelőtt 
megfogalmazott, fi ához intézett 
intelmeinek (Libellus de insti-
tutione morum) ide illő részét:
„… Mert a vendégek, minthogy 
különféle tájakról és országok-
ból jönnek, ennek megfelelően 
különféle nyelveket, különféle 
ismereteket és fegyveres erőt 
hoznak magukkal, s mindezek 
díszére válnak az országok-
nak, emelik az udvar tekinté-
lyét, és elriasztják a külföldiek 
pökhendiségét. Mert az egy 
nyelvű és egy szokás szerint 
élő királyság gyenge és töré-
keny…”

Ez az idézet, egy középko-
ri magyar királytól, arról ta-
núskodik, hogy már ezer évvel 
ezelőtt, az elődeink is szem-
besültek a sokszínűség és a ren-
dezett különbözőség kérdésével.
Mi a különbség a két állapot kö-
zött? A sokszínűség adottság, a 
rendezett különbözőség pedig 
helyzet, vagy állapot. Az adott-
ság természetes módon kelet-
kezik, mondhatnánk: megte-
rem; a helyzet többnyire emberi 
tevékenység következménye. 
A XX. és a XXI. század Európá-
jában a sokszínűség emberileg 
szervezett különbözőség. De ez 
így volt korábban is.

Egy példáért ismét vissza 
kell nyúlnunk a magyar közép-
korba.

A Magyar Királyság terüle-
tére, éppen az előbb idézett In-
telmek szellemében a XII. szá-
zad végétől vendéglakosokat 
hívtak letelepülni. Ezek főleg 
valamelyik német nyelvterü-
letről származó beköltözöttek, 
„vendégek” (hospesek) voltak. 
Mivel a helyi lakosságtól eltérő 
kultúrájú legnagyobb letelepe-
dés a Magyar Királyság terüle-
tén először Erdélyben valósult 
meg, ezért 1224-ben II. András 
magyar király kiadta az „And-
reanum” néven ismert bullá-
ját a Terra Saxonum, azaz a 
Szászföld különleges jogállását 
biztosítandó. Ez volt az akkori 
Európa első olyan királyi ren-
delete, mai nyelvhasználatban 
sarkalatos, azaz alkotmánye-
rejű törvénye, ami a különbö-
zőség védelmére adatott ki. 
Mondhatnánk úgy is: ez volt 
Európa első autonómia törvé-
nye. Mint ahogy Európa első 
környezetvédelmi rendelete 
Angliában született a széntüze-
lés betiltásáról a királyi rezin-
dencia körletében. De milyen 
különbség?!. A Magyar Király-
ságban a XIII. század elején 

egy kisebbség számára hoztak 
védelmi törvényt.

A kulturális sokszínűség 
védelmének és megőrzésének 
szempontjából ez az 1224-ben 
kiadott magyar királyi bulla 
azért történelmi jelentőségű, 
mert egyértelművé teszi, hogy 
a különbözőséget törvénnyel 
kell védeni. A logikus következ-
ménye ennek az, hogy a sokszí-
nűséget pedig hagyni kell sza-
badon létezni, akár burjánzani.

Eszerint érthetőbbé válik a 
különbözőség és a sokszínűség 
közötti választóvonal is. Mert a 
különbözőség a kulturális más-
ságra utal, a sokszínűség pedig 
az ezen belül jelentkező (nép-
rajzi) tarkaságra. Mind a kettő 
védendő – az egyik közigazga-
tási jogszabályokkal is, a másik 
főleg a civil társadalom eszkö-
zeivel és kormányzati jóakarat-
tal. De ha a kulturális, nyelvi 
vagy a történelmileg kialakult 
különbözőség, másság nem kap 
védelmet, akkor a néprajzi tar-
kaság, sokszínűség, a kulturális 
diverzitás csupán népművésze-
ti ünnepségek színpadi jelene-
teivé torzul, múzeumi jelenség-
gé válik.

Ma Európában, de világ-
viszonylatban is a kulturá-
lis sokszínűség megóvásáról, 
megmentéséről beszélünk. 
Nem eléggé tudatosítjuk, hogy 
éppen az egyes európai kultú-
rákhoz tartozó népek, hatal-
mi eszközöknek a birtokában 
pusztították el a hódítások, sőt 
a népvándorlás korától számít-
va a kulturálisan sokszínű vilá-
gunk jelentős részét. Nem csak 
az amerikai vagy az afrikai kon-

tinensen, hanem itt Európában 
is.

Nem beszélünk arról, hogy 
a sokszínűség megóvása je-
gyében érvényesülő, nemze-
tek önrendelkezési jogának az 
eszközével mit pusztítottunk 
el, mennyivel lett szegényebb, 
szürkébb és új feszültségekkel 
teli az eredendően sokszínű vi-
lágunk.

Nem csupán azt kell tudato-
sítanunk, hogy mi a különbség 
a sokszínűség és a különböző-
ség között, de azt is, hogy amit 
meg akarunk őrizni, meg aka-
runk menteni a jövő számára, 
hogyan őrizzük meg, hogyan 
mentsük meg.

Ebben a vonatkozásban a 
Kárpát-medence, – mint tör-
ténelmileg és kulturálisan ki-
alakult nagy régió – kínálkozik 
a megoldások keresésére, ter-
vezésére. A térség a XX. század 
elejéig egy multietnikus állam 
területét alkotta. Értelemsze-
rűen és természetszerűen az 
államon belül egymással érint-
kező etnikumok között szoros 
kapcsolat alakult ki. Az első vi-
lágháború után azonban a régió 
új államhatárokkal lett feloszt-
va, emiatt egymással ellentétes 
államhatalmi, nemzeti-hatalmi 
érdekek jelentek meg. Már ki-
lencven éve, ebben a nagy ré-
gióban, nemzethatalmi küz-
delmek zajlanak, aminek nem 
csak a kultúra, a civilizáció, a 
gazdaság látja kárát, hanem 
az ember és a hozzá kapcso-
lódó csoportos különbözőség, 
sokszínűség és ennek a meg-
őrizhetősége. Ugyanis az új ál-
lamhatárok nem az etnikumok 

közötti érintkezési vonalak 
földrajzi vetülete szerint lettek 
meghúzva, hanem az etniku-
mokat, elsősorban a magyart, a 
kialakított államhatárokkal po-
litikailag szétszabdalták.

Az etnikumok közötti kap-
csolat lehetősége ennek elle-
nére nem változott, csupán a 
kialakult ellentétek, feszültsé-
gek és időnkénti egymás elle-
ni erőszak miatt rosszul mű-
ködik. Pedig történelmileg 
és földrajzilag is együttélésre 
ítéltettek ezek az etnikumok 
a Kárpát-medencében. A ma-
gyar etnikumnak azok a részei, 
amelyek a szomszédos etnikum 
többsége által lakott államhoz 
kerültek, halmazelméleti pél-
dával élve, két halmaz met-
szési zónájában találtatnak. 
Ez a helyzet eszményi alapot 
teremt a két szomszédos etni-
kum társnemzeti kapcsolat-
rendszerének a kialakítására, 
az egy időben és helyileg létező 
különbözőségek és sokszínűség 
védelme érdekében. A kérdés-
nek a szerkezeti, intézményi 
és közigazgatási vonatkozásait 
kell végig gondolni.

Ne legyünk szemérmesek, 
mondjuk ki: a kulturális sok-
színűséget csak akkor tudjuk 
megóvni a jövő nemzedékei 
számára, ha tudjuk biztosítani 
a különbözőség fennmaradá-
sához szükséges szerkezeti, és 
területileg is működő közigaz-
gatási elemeit.

* * *

Az Európai Unió dokumen-
tumai a „kulturális sokszínű-
ség” kifejezést angolul ”cultural 
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diversity” (kulturális különbö-
zőség, különféleség)-ként hasz-
nálják. A francia nyelvű szöve-
gekben „diversité culturelle”, 
az angollal azonos jelentésű 
szókapcsolatként jelenik meg. 
A németül közreadott doku-
mentumokban „kulturelle viel-
falt” szókapcsolat jelenik meg, 
noha a német nyelv ugyancsak 
használja a „Diverse”, „Divers-
ifi kation” kifejezést, aminek 
az értelme kissé eltér az an-
goltól és a franciától, mert a 
német nyelvben a „Diverse”: 
különféle, vegyes; a „Diversifi -
kation”: változatosság, sokszí-
nűség értelemben jelenik meg. 
A „die vielfalt” ugyancsak sok-
féleséget jelent, melléknévként 
(vielfältig) pedig változatost 
jelent. Az EU dokumentumok 
szlovák fordításaiban a „kul-
túrna rozmanitosť” (kulturális 
sokféleség, változatosság) ki-

fejezést használják. A ”cultural 
diversity”, azaz diverzifi káció 
magyar fordítás-értelmezése 
eltér az eredeti angoltól. Laza 
fogalomként jelenik meg, ami a 
kifejezés eredeti értelmét gyö-
keresen módosítja. Sőt szem-
léletileg változtatja meg. A kü-
lönbözőséget sokszínűsségként 
értelmezni olyan, mint a nemek 
közötti különbséget szexuális 
orientációvá átminősíteni, vagy 
az anyaságot szereppé változ-
tatni.

A magyar nyelvben egyértel-
mű különbség van a sokszínű és 
a különböző között. A sokszínű 
jelentése „változatos”, „sokol-
dalú”, „eltérő színekben mutat-
kozó”, „tarka”, de vonatkozhat 
a jellegtelenségre, szélsőséges 
értelmezésben a jellemtelen-
ségre is. A „különböző”, „kü-
lönféle”, egyértelműen azt je-
lenti, hogy a kettő (vagy több) 

nem azonos, hanem más-más, 
tehát határozottan eltér, külön-
bözik egymástól.

A multikulturális, multikul-
turalizmus olyan kultúrálisan 
kevert sokszínűségre (kulturá-
lis mozaikszerűségre) vonatko-
zik, amely állapotban a különb-
ségek összemosása, eltörlése 
a cél, a „melting pot”-ban, az 
olvasztótégelyben való elegye-
désük.

A multietnikus-nak szó sze-
rinti és tartalmi értelmezése is 
a soknemzetiségű. De nem ve-
gyes nemzetiségű. A vegyes-, 
ebben a vonatkozásban a mul-
tikultúrálissal lenne azono-
sítható. A multietnikus nem 
tévesztendő össze a multina-
cionálissal, ami több országra 
kiterjedő (esetleg több ország-
ból származó tulajdonosok ke-
zében lévő) intézmények eseté-
ben használatos.
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Ratkó József

István imája

Jó reggelt, Isten! - Inkább jó napot! 
Világ födelét fölnyitottad immár, 
s fényed özönlik, nyitnak csodáid is – 
szellő bókol, madár ujjongva szólal, 
minden teremtett lélek, lelkes állat, 
a millió fű mind s külön-külön, 
az érzéketlen kő is megragyog. 
Édességét, jó ízeit a létnek 
hatalmas karral terjeszted közöttünk. 
Dicséret érte! – Emberről nyugodt vagy? 
Törődsz velünk. – Három halál ma is. 
Kettő rajtam – s a harmadik tiéd. 
S vajh, szerte mennyi – számon tartod-e? 
Be sok halált ítéltem a nevedben – 
Be sok halállal intettél pedig! 
A hit vezérelt, nem Te – már tudom; 
s az én bűnöm, hogy nem értettelek. – 
Zúgó zápornak Te ki utat osztasz, 
hogy gyenge fűnek jövését kihozza – 
engem eképpen miért nem segítesz? 
Vagy bűneimmel kötöztél magadhoz? 
Rám nehezedtél, utaim elálltad! 
Jóságomat is megtorlod, Uram! 
Te, aki látást követelsz a vaktól, 
s a lába-vesztett embertől, hogy járjon, 
s imára fogja kezét a kezetlen, 
Uram, ne kérd azt, ami lehetetlen! 
Aki most tanul, tanúnak ne hívd! 
A hit, ha vak, akkor csak bajt okoz! 
Rosszul mérted fel, Uram, az én erőmet! 
Málhádat tovább nem tudom cipelni. 
Nincsenek immár csak halottaim! – 
Lenni nem kezdett s véghetetlen Úr, ki 
markoddal megmérsz minden vizeket 
s araszoddal az egeket beéred, 
ki haragodnak egy leheletével 
világot fújsz el, csillagot kioltasz, 
s föld megindul, hegyek hanyatlanak 
egy intésedre, Uram – égig érő 

s hatalmaskodó népeket elejtesz, 
míg virágoznak választottaid – 
vigyázz reánk, hogy álljunk meg a hitben; 
segíteni ne vesztegelj nekünk, 
s hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat! 
Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak 
és földeinket elcsipegetik 
és sóvárognak falvaink iránt 
és kiirtanák szülötte-szavunkat, 
hogy dicsérni Tégedet ne tudjunk, 
és minden módon ártani akarnak, 
tanítsd meg őket, Uram, haragodra! 
S intsd meg, akik a szent munkát segélik 
s hitre hajtott népedet pásztorolják – 
örök hálát hogy tőled várjanak – mert 
igen gőgösek immár, mintha ők 
adták volna e földet is alánk! 
Juttasd eszükbe, ki vagy Te, Uram, 
s kicsodák ők! És tedd, hogy ne legyünk 
gyalázatja a szomszéd nemzeteknek, 
ne legyünk csúfja és játékai, 
s messzire való maradékaink 
rút járom alá ne vettessenek! Ámen.

diversity  (kulturális különbö-
zőség, különféleség)-ként hasz-
nálják. A francia nyelvű szöve-
gekben „diversité culturelle”, 
az angollal azonos jelentésű 
szókapcsolatként jelenik meg. 
A németül közreadott doku-
mentumokban „kulturelle viel-
falt” szókapcsolat jelenik meg, 
noha a német nyelv ugyancsak 
használja a „Diverse”, „Divers-
ifi kation” kifejezést, aminek 
az értelme kissé eltér az an-
goltól és a franciától, mert a 
német nyelvben a „Diverse”: 
különféle, vegyes; a „Diversifi-
kation”: változatosság, sokszí-
nűség értelemben jelenik meg. 
A „die vielfalt” ugyancsak sok-
féleséget jelent, melléknévként 
(vielfältig) pedig változatost 
jelent. Az EU dokumentumok 
szlovák fordításaiban a „kul-
túrna rozmanitosť” (kulturális 
sokféleség, változatosság) ki-

fejezést használják. A cultural
diversity”, azaz diverzifi káció
magyar fordítás-értelmezése
eltér az eredeti angoltól. Laza
fogalomként jelenik meg, ami a
kifejezés eredeti értelmét gyö-
keresen módosítja. Sőt szem-
léletileg változtatja meg. A kü-
lönbözőséget sokszínűsségként
értelmezni olyan, mint a nemek 
közötti különbséget szexuális
orientációvá átminősíteni, vagy 
az anyaságot szereppé változ-
tatni.

A magyar nyelvben egyértel-
mű különbség van a sokszínű és
a különböző között. A sokszínű
jelentése „változatos”, „sokol-
dalú”, „eltérő színekben mutat-
kozó”, „tarka”, de vonatkozhat
a jellegtelenségre, szélsőséges
értelmezésben a jellemtelen-
ségre is. A „különböző”, „kü-
lönféle”, egyértelműen azt je-
lenti, hogy a kettő (vagy több)

nem azonos, hanem más-más, 
tehát határozottan eltér, külön-
bözik egymástól.

A multikulturális, multikul-
turalizmus olyan kultúrálisan 
kevert sokszínűségre (kulturá-
lis mozaikszerűségre) vonatko-
zik, amely állapotban a különb-
ségek összemosása, eltörlése 
a cél, a „melting pot”-ban, az 
olvasztótégelyben való elegye-
désük.

A multietnikus-nak szó sze-
rinti és tartalmi értelmezése is 
a soknemzetiségű. De nem ve-
gyes nemzetiségű. A vegyes-, 
ebben a vonatkozásban a mul-
tikultúrálissal lenne azono-
sítható. A multietnikus nem 
tévesztendő össze a multina-
cionálissal, ami több országra 
kiterjedő (esetleg több ország-
ból származó tulajdonosok ke-
zében lévő) intézmények eseté-
ben használatos.
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Tóth András

Jelek a szigetr�l

Az Új-Hebrencsek szigetén élünk,
hol félredobott keresztek mellett,
pálmalevélen alszanak a hittérítők.

Hiába Cook-koltunk az új világ felé,
az árral jött a láz, távolságot
gömbölyített a víz, a jólét vitorláit

felezte hullám. Most forró kövön
ülnek a maradék füstjelek, s csobban
körülöttünk ezer meg ezer lapát,

nyakkendőben siet sok kajmán.
A kagyló is egyre mélyebbre vág,
s nem szippantható már ki lágy idő.

Könyvajánló
AÁRY-TAMÁS LAJOS – ARONSON JOSHUA: 

ISKOLAI VESZÉLYEK
(CompLex Kiadó, 2010)

A 
kötet a legutóbbi ku-

tatások eredményein 

keresztül mutatja be azokat az 

iskolai veszélyeket, amelyek 

– elsősorban – a középisko-

lai pedagógusokat, tanulókat 

érintik, és amelyek különböző 

lelki, testi, anyagi károk oko-

zásában fejeződnek ki. A ku-

tatások az iskolai agresszió je-

lenségét az osztály tanulói és 

az osztályt tanító pedagógus 

oldaláról, egymásról alkotott 

képüket összevetve vizsgálják. 

A vizsgálatok igazolják, hogy 

mindegyik szereplő lehet el-

követője és elszenvedője is az 

agressziónak. Tanuló és tanu-

ló, pedagógus és tanuló között 

mindkét irányban értelmezzük 

a cselekedeteket. Ugyanakkor 

arról sem feledkezhetünk meg, 

hogy az iskolai élet állandó 

szereplői – a pedagógusok és 

a diákok – mellett, esetenként 

megjelennek további szerep-

lők is, leggyakrabban a szülők. 

A pedagógusok és a szülők kö-

zötti konfl iktusról csak a peda-

gógusoktól értesülhetünk, kö-

vetkezésképpen csak az egyik 

oldal véleményét ismerhetjük 

meg.

Az agresszió pszichológiai 

ihletésű fogalmának számos 

értelmezése alapján az iskolai 

agresszió jelenségét úgy defi -

niáljuk, hogy agresszív viselke-

désnek azt a szándékolt – tehát 

nem véletlenszerűen bekövet-

kezett – cselekvést tekintjük, 

amely valamilyen fi zikai, anya-

gi vagy lelki károkozással, sé-

rüléssel jár. Ezek szerint az 

agresszió célpontja az egyén 

teste, tulajdona vagy pszichikai 

épsége, ugyanakkor lehetséges 

tárgyakra irányuló agresszió is 

(az iskola felszerelése, épülete 

stb.). Az agresszív viselkedés 

tehát szándékos, de nem feltét-

lenül károkozás a célja.

Magyarországon igen keve-

set tudunk a fi atalkori bűnö-

zés „előszobájáról”. Az elmúlt 

évtizedekben sajnálatosan ke-

vés empirikus kutatás zajlott 

e témakörben. A köteten ke-

resztül bemutatjuk az ún. lá-

tens fi atalkori devianciákat és 

a rejtve maradó fi atalkori bű-

nözés megismerésére végzett 

látenciakutatásokat. A tanul-

mányok között nem csupán a 

magyar vonatkozású kutatási 

eredményekről számolunk be, 

hanem megszólaltatjuk Joshua 

Aronson amerikai oktatási szo-

ciálpszichológust is, aki – foly-

tatva édesapja, Elliot Aronson 

megkezdett munkáját –, egy 

mélyreható és hasznos esszével 

járult hozzá a kötethez.

A szakmai művet Elliot 

Aronson értékelésével ajánl-

juk a magyar olvasóknak: „Ez 

a könyv egy életbevágóan fon-

tos problémakörről közöl egy 

sor tanulmányt. Mindenkinek 

hasznos tanulságul szolgálhat, 

akinek az oktatás és gyerme-

keink boldogsága fontos. Örö-

mömre szolgál megtudni, hogy 

Magyarországon az iskolai ag-

resszió problémájával ilyen 

becsületesen és nyíltan foglal-

koznak.”

Osztojkán Béla

Sar le pelikana

Kana aba chi del chi o paji
chi e phuv chi o purano vesh
chalo xamo, maj kade merasa ame
sar le chiriklya ande bokhali vrama
kade merasa ame, ke aba po agor
ande palutni briga, amare gushi
shinas maj opre, pe amare pharrade moske
amalengi bokh, kade merasa ame, hoj
pe xurde kotora lokhes xaxavas opre
ameamen, sar le chiriklya, pe kast grozojpe
o vesh, haj feri kodo ashol palamende,
so atunchi andej dukh bari,
sar le chiriklya, ande phandade kanangi ratyi
axtomales, ande amaro merimo gilyabadam.

(Nagy Gusztáv fordítása)

Szondi György

 Csepp

Hall gatunk. Hö-
rögnénk ki Gát.

Gondozatlanok vagyunk.
Már a hónaljdudvák is. Gá-

gá. Hangyák mindenütt. Ki se ejt-
hetjük - csimbókjaitól nem fér ki aj-

kunk óján. Gázolnánk, hogy kézelnétek ti.
De csinbe kapjuk a bókot is. És dioptriát is
hasztalan raknak a tolulás elé. Csak benn-

reked. Az irdatlan vonyogó. A Gát. A-
ranyszájú Szent János szónokol.

A hasítékon kifi tyeg. Ta-
lán ha kifröccsent

itt?

Nem a zászló lengeti a szelet.

1988

Pató Ibolya grafi kája
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Színva Pataki Gy�z�

Ígéret anyámnak

Két év volt enyém éltedből,
S óvtál engemet vihartól, napfénytől. 
Tiéd volt ébredésem, tiéd volt álmom, 
Tiéd volt nevetésem tiéd volt sírásom

Nekem adtad lelked tündöklő virágát 
Nekem adtad szíved picinyke tavaszát.
Ám de hamar kiszáradt gyönge lelked rózsafája, 
S nem maradt más csak lelked bimbócskája

S én meg csak most szökkentem szárba, 
S rádöbbentem milyen érzés 
Kinek nincsen anyukája.

Reggelente édes szavad harmatként szál reám, 
Ápolgatja gyönge testem,
S az arcod oly halovány.

Megígérem anyám, hogy én is gyökeret eresztek.
Piciny vörös-arcú rózsabimbót nemzek,
S úgy vigyázok rá, ahogy te vigyáztál reám
S ha váratlanul elmegyek harmatként, üzenek neki
A mennyország kapuján

Ravasz József

Majos

Sa jekhto majo
taj me ikerahi ordo vast la 

parna galambica,
so sa aristrihime

andar 0 parno papiri
Ta thodi sa po oftovardes 

antinehrosni ranikori
Avkake dzahi maskar

o but nipo ziati
mek la, nalil’a e balvalori 

Adadive man nane 
smiroskeri galambica.

De 0 jekhto majo hi bare sukar.
Majos.

Le chrustengero naskeriben. Ande 
tharibnaskeri skatul’ka thabol bi 

agoreskero nilaj!

,
napfénytől. 
volt álmom,
olt sírásom

klő virágát 
yke tavaszát.
yönge lelked rózsafája, 
lked bimbócskája

entem szárba, 
zés 

armatként szál reám, 

Piciny vörös-arcú rózsabimbót nemzek,
S úgy vigyázok rá, ahogy te vigyáztál reám
S ha váratlanul elmegyek harmatként, üzenek neki
A mennyország kapuján

Ravasz József

a hang
a hangom akár a faágon  
 
a rügy, amely az ostorozó-tavaszra
VÁR
hogy kettészelje, sodorja
 
és jön a nedvdús-illat
amely kézen fog
megannyi cigányembert
hogy egy nagy-nagy ligetbe
VEZESSE
 
s lám-lám
oly édes ilyenkor
az álom...

karácsonykor
szomorú emberkék
fekete bőrén
felragyog a fehér hó
 
a határvonal fáin
jégvirágot osztó
                        TEREMTŐ
 
csupa gyermekszem
ez a táj
nincsen egy résnyi
beláthatatlan          
                        HELY
 
hömpölyög a vágy 
hóemberré képződik
csak Jézus tudja
hol marad
a nevetés...

hm
 
tétova napok
talpunk alatt
a Föld
biztonsága nem a 
Haza
 
       hova is érkeztünk     
       butykos-évek

       évszázadok alatt 
              
              belelebegünk a
              csillagok tündöklésébe 
              gyermekeink felolvasott meséibe
 
                    történelmünk története 
                    hol volt hol nem volt -
                   
                          MA is...
 
2.
 
         térdbe költözik a fájdalom
 
 
önmagunk elől elrejtőzni -
nem sikerült Európának!
 
belénk tört a másság
gyűlöletben hevült
izzó szigonya
 
de nincs már bennünk harcmező
ahol csatát nyerve
zászlót lengetnénk
  
marad a megtűrt cigánynép
faluk és városok végi
                                 DŐZSÖLÉSE
 
    EGY NAPON:
 
amikor már minden elveszett
térdbe költözik a fájdalom
s csak Istenbe kapaszkodva
hisszük a 
 
     MÁSIK NAPON
 
a harmadik
 
     NAPOT
 
hogy jöjjön el
amit és akit -
nem/is/merünk...

 

(Ezúton kérünk elnézést Ravasz Józseftől, 
és a tisztelt olvasóktól, amiért a költő két verse 
legutóbbi lapszámunkban nem a kijavított válto-
zatában került végső közlésre. Ezt korrigálandó 
tesszük közzé ezúttal újra ugyanazokat a költe-
ményeket is.)

Dr. Ravasz József
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Bemutatjuk: Farkas Lászlót

El, éldegél napjainkban, 
egy hangulatos délegy-

házai portán, az utolsó mese-
mondók egyik legnagyobbika, 
akit Farkas Lászlónak hívnak. 
Aki betér hozzá látogatóba, nem 
csak gazdagon megrakott asz-
tallal részesül szíves fogadtatás-
ban, hanem azzal is kitünteti a 
gazda, hogy mesél. Mesél a ci-
gányság nem is oly régi múltjá-
ról, mindazokról az igaz esemé-
nyekről, melyek generációkon 
keresztül át tudtak hagyomá-
nyozódni szóbelileg. Elmeséli, 
amit áldott emlékű, nagytörvé-
nyű, köztiszteletben álló édesap-
jától hallott, s amit az is a maga 

apjától, s így tovább –, egészen 
Káló Papóig visszamenően, aki 
köré Farkas Laci bátya legtöbb 
elbeszélése szövődik. Ízletes 
szavai elevenen, érzékletes je-
lenvalósággal közvetítik felénk 
a tanulságos, mulatságos, sok 
tekintetben néprajzi értékkel 
és jelentőséggel is bíró elbeszé-
léseket. Nagy mesélő ő, közvet-
len, derűs, kifejező; ahogy kezd-
tem is soraimat: korunk egyik 
legnagyobbika! Ott jártunkkor 
lakomába illő estebéddel várt 
minket, bográcsban készült bir-
kapörkölttel, – és tengernyi me-
sével! Történetei nem csupán a 
cigányság korábbi életkörülmé-

nyeiről, szokásairól szolgálnak 
dokumentumokkal, de egy eu-
rópaitól bizonyos tekintetben 
eltérő érzelemvilágról és gon-
dolkodásmódról is. „Abban az 
időben minden másképp volt; 
volt szeretet, tisztelet, becsület, 
és összetartás.” –, mondta egyik 
története konzekvenciájaként, 
hisz meséi gazdagon át vannak 
szőve erkölcsi következtetések-
kel, irányadó példák üzeneteit is 
hordozzák. Farkas László meséi 
már számos felvételen meg van-
nak örökítve, melyekből fi lm is 
fog készülni, valamint a törté-
netek gyűjteményes válogatása 
kötetben megjelentetve.

Farkas László: A ravasz lingáró

Régen, amikor még úgy 
volt, hogy a cigányok 

vándoroltak, és sátrakban éltek 
az erdők mellett, nagyon csúnya 
vándorlásba kezdett az apám 
meg a nagyapám. Orosházán 
telepedtek le jó időre, de jártak 
Földvárra is, ahol a Mácsóival 
kötötték a hűségnyilatkozatot.

Ott volt egy szép drabarica, 
akit úgy hívtak, hogy Borinka. 
Nagy templomjáró volt, gazdag 
is volt, és amellett nagyon tet-
szett neki az én Papóm, aki egy 
igen szép, barna, 2 méter 8 centi 
magas férfi  volt. Fel is ajánlkozott 
neki a Borinka, és a Papóm szinte 
már kötélnek állt volna, amikor 
jött egy lingáró cigány, akinek 
szintén megtetszett a szép nő.

Mondta a Káló Papónak, hogy 
el ne vegye feleségül, mert a pap-
pal van kapcsolata a nőnek. Azért 
jár annyit a templomba, mert an-
nak a szeretője. Szegény Káló Papó 
elhitte, amit mondott a lingáró, és 
nem vette feleségül a Borinkát.

Hát ahogy telik-múlik az 
idő, napra nap, hétre hét, és így 
tovább, s megy az úton a Káló 
Papó, egyszer csak mit lát? Kö-
zeledik az úton egy szép gazdag 
fi áker, mellette meg jön a szép 
asszony. És hogy a kocsiban ült 
is valaki –, hát nem más volt, 
mint a lingáró cigány!

Megállította Papó a fogatot, 
és felelősségre vonta a cigányt:

– Hát nem-e azt mondtad 
nekem, hogy ne vegyem ma-

gamhoz ezt a nőt, mert a pap-
pal van viszonya? Te meg még-
is elvetted?

– Hát Káló –, szólt a lingá-
ró –, hogy ne mondtam volna? 
Inkább az én számba a kenyér, 
mint a máséba!

Azzal el is hajtott a szép fi -
ákerrel és szépasszonnyal, a 
Papó meg rájött, hogy be lett 
csapva, és úgy maradt szegé-
nyen, koldus is maradt, nem 
gazdagodott meg, mint a má-
sik. Az én Káló Papómba meg 
aztán a Kézsa néni lett nagyon 
szerelmes. A Papó soha nem 
mondta neki, hogy szereti, vagy 
akarja, vagy feleségül venné –, 
végül mégis úgy lett, az lett a fe-
lesége.

Az e napokban 56. életévét betöltő, Koszovóban született Bajram Haliti az európai romák helyze-
tének egyik legelismertebb szakértője. Nyilvános beszédeiről, 1985 óta tartó újságírói-szerkesz-

tői pályafutásáról, nemzetközi egyezményeket eredményező világkongresszusokról közismert, s nevéhez 
kapcsolódik az „Auschwitz, soha többé” c. dokumentumfi lm is. Számos nemzetközi irodalmi díjban ré-
szesült, megjelent kötetein túl másféltized kézirata vár kiadásra. Kiemelkedő jelentőségű munkája szó-
tárak készítése is. A szerb és roma nyelvű Romanonevipe főszerkesztője, a holokauszti tanulmányok roma 
emlékmű központjának elnöke, a Nemzetközi Roma Hírügynökség elnöke, a Nemzeti Tanács kulturális 
bizottságának tagja, s további nagy jelentőségű irodalmi és rádió-társaságok tagja.

Bajram Haliti azon művében, melyet ez év során három részletben tervezünk közzé tenni, a XXI. szá-
zad olyan misztikus nagyságrendű irodalmi gyöngyszemére bukkantam, mely elődeiben Dantéhoz és Ver-
giliushoz méltó, s az Énekek Énekével is benső összefüggést fejez ki. Középpontjában Muntaz Mahal, az 
örök nő eszményképe áll, egy létezőségében megragadhatatlan idea, akit birtokolni csak bensőleg lehet-
séges. Halitinak e tökéletes irodalmi képi- és formavilágba öntött költeménye egyben metafi zikai jelentő-
ségű mű –, az ember spirituális anatómiáját feltárni kívánó alkotás, mely visszahatol a káprázatvilág mö-
götti szerelem dimenziójából az örök isteni szeretet gyökeréig. Noha a cigány nyelvű mű szerb írásmóddal 
kerül megjelenítésre, elolvasása nem bizonyul lehetetlen kihívásnak, s a szerzője iránti legmélyebb tiszte-
lettel ajánlom mindenki szíves fi gyelmébe! (P. S.)

Bajram Haliti

Poema katar e mum Tadž Mahal 3/1
ME

Ani raći
Kana i ćehrain rošlipeisarda,
E devlora nektaresa ićarde
Devljikano ćidipe
Djilabindoj:
„O, tasvirone laćhije,
O, bahtone devljikanije!”
Varekatar o avazi ašundilo
Kaj o sin|iri e divalesko ćhindilo,
Thaj kaj e rošlipeutni ćehrain varekaj hasajlji.
Pharilji i sumanjkuni sirma katar o sitar,
Aćhilji pahome e |ilji,
A e Devlora, po intrego avazi vaćarde:
Va, godi hasardini ćehrain majlaćhi sasa.
Voj sasa utsvalipe
E intrego Univerzumese.
Katar goda
Vi me, e Garudasa, rodav e ćehrena
Savi akhardol
Mum Tadž Mahal.
Rodav la pe svuntune ljena e Sindhu thaj Gangaće,
Pe plajin Vindha,
Ane provincija Malava (Avanti)
Thaj an lako šorutno foro U|ajina,
Kaj trajisarda i o Kalidasa;
Ano hoboro e thagaresko Vikramaditja
Andar e utsvalutni dinastija Gupta;
Pe ljena Jamuna, Gang thaj Sarasvati.

Urajem prekal e mitskune durukha
e Himalajese,
Prekal e bari ljen
Resljem ano foro Alaka po durukh Meru,
Po olimp e Barathanesko,
Ko Avatar rudjimasa
Te ćerel man ano Višnu
Savo ćerda e Ramo thaj e Krišna
Te ćhinavel mandje Ašram
Ano Radjahstan,
Ano foro Džajpur,
Gasavo jekhutno sar kaj si
E Aurobindosko ano Aurovil,
E Ramakrišnesko ano Dakšinešvar
Thaj e Radjosko ano Pudj,
Sar kama bi o Ćaćipe pindjarava.

TU

Te vaćarav će..
E thagarutni Mum Tadž Mahal sovel
Pe durutni sumnajkuni bajera
Prekal e efta binihšabutne dorjava
Thaj khonik pe lumija našti te araćhel la.
Numaj me djanav lako garadino than.
O Šah Džehan si ano pašipe e Agrako,
Pe ljeja e Ðamnaće,
Dija ljese romnjaće te ćerolpe
Ćaćikano bašćavako paradiz.
Te si kaj ane lumija egzistuil o paradiz,
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TU

Pe ćiro fundo ni pašljon
Numaj e merutne ćehrena.
Ano turlusipe, e phuvasa phiren
I gode ćehraina, djuvde.
E zuralji balval putarel e bare vudara.
Angla tute inotisarel o boj
Savo ande e izdrarimase paja e ljenaće.
Kašukolalorro ano paćivalipe
Maškar e šudri garež
Godo kamljipe savo si feri e rang
Naj kamljipe, aj bipaćivalipe si goda;
Te kame o nakhljipe hasardine iskirisavol
Feri kaj goda savo merel maj ni irisavol;
O kamljipe mamuj o djivdo as jekh var ni ćhinadol
Ani atma thaj jakh sar terni luludjin nevo si.
Alosar o kamljipe e djuvlji|ejako, Godlako bi 
agoresko
Savi djuvdimase molasa tut matarel,
Alosar o kamljipe Godlako sava savorre
E manuša diljikane kamlje.

ME

Ane kalji raći, rodav
Mnagav e Garuda, te indjarel man dji ke
Thagarutni Mum Tadž Mahal
Te aćhavav e jag
An savi phabivav.
Mundrri Garuda, sidjarni sar e strefi n
Irindoj mamuj mande
Vaćarda:
„Mandje si phare
Kaj si ćiro ilo phago.
Djanav gode dukhaće”.
Va|e našti ahavav
Ajrat tut arakhljem
Dikhav va|e ano pandro sari
Ažućare e Šaho Džehane.
Tu laćhije luludjijone,
Safi rona e Azijako,
Thagarutnije e Barathanesi,
Majlaćhije maškar e sa,
Tu savi san kamlji sar e Jamuna,
Laćhi ano kamljipe,
Rošlipeutni sar o ćhonut,
Dukhone e intrego Barathanesi,
Tu savi san sar e luludjin,
Tu sava si o surati e majlaćhako,
Kamlji,
Laćhije ćehrainone,
Thagarutnije sa e manušendji,
Tu savi rošlipeisare po ćeri,
E disorigosi balval

Ćhera e Ćhonutesko,
Thagarutnije sa e vaktonendji-
Mum Tadž Mahal.
Tu san godja sava rodljem.
Ni aviljem te ćorav o sabze
Savo ćhordardan pe garadine kinarnendje thana,
Kaj e topole den paćiv e balvaljaće vicaće.
Ni aviljem as te ćhinav ćire luludja
Saven as jekhvar ni dikhljem
Te ćerav ljendar odora
As an ljende te garav mo laćhipe.
O, ćehrainone e Barathanesi,
Djanav kava kaj naj suno
As halucinacija.
Kava si ćaćipe.
Tu san, sar e ćeresi kustik
Ani primavera.
Tu san majlaćhi maškar e majlaćha,
Mum Tadž Mahal.
Tu san godja sava rodljem.
Thaj nidjanav sose sem gja habimo
Angla tute.
Šaj godljese feri kaj san mi opsesija,
Mi dar,
Ja se šaj kaj ćiro laćhipe sar aeri
Pe sol štar riga e lumijaće ćhoradardilo.
Lalorro sem katar e mandjin.
Goda savo ni paćal
Ajrat si paša tute.
Aćhav o rošlipe
Ano horutnipe e ćheresko.
Avdjive si o 5 decembar.
Pelji e raći
Savatar e pustika ka iskirisaren.
Jakha maj ni trubun man.
Ni mangav kaj raći te agorisavol.
Gothe sem paše tute Mum Tadj Mahal.
Anglal će vudara saven
Saiktovar palje putarav.
O, devla, anglunovar
Kana dikhljem la
Gndisardem sar te ćorav la
Katar o Šaho Džehan
E bare Indijaće thagarestar.
O laćhipe gaći zuralo lako sasa
Gja kaj gndisardem sar te ćorav
Andar laće va
O tahtaj e lolje molasa
Savo intrego mo trajo
Korkorre mangav te pijav.
Voj dićhel man
Laće jakha ni djanen
So si garaipe.
Hasal
I me hasav. 

Atoska goda si goda, atoska goda si goda,
Atoska goda si goda!
Po ćikat indjarel lolji nukta,
Vadje, pe kamljimasi paćiv del
E thagarese Šaha Džehanese.
Laće vast si sumnakajesa verigorime,
Pe korr parrnon e bisera,
E kalje bal e phuv azbaisaren,
Trujal o sano boj, o parno sari,
Voj si Muslimanka.
Voj šaj te uštel.
A amencar, ajrat,
Katar e kamljimasi dukh vorbisarel.
Voj uštel
Numaj kana haćarel mo azbavipe,
Feri an me naja kaj si e Maja
E univerzumesi djuvljikani ma|ija.
An kav hramo si sumnakaj,
Savese si o univerzum cikno.
Ma zadin an godo hramo:
Ane kupole e majstorese andar o Instambul,
Lahor thaj Samarakanda,
E duvarendjerengo andar o Delhi thaj Kandahara,
E kaligrafengo andar e Šira thaj Bagdad,
E rezbarengo e luludjendje ornamentongo 
andar o Buhar,
Arhiktektongo andar o Kašmir
Feri kaj si vov amajlija.
Ma vaćaren e Thagarutnasa,
Feri kaj o hasaripe intrego matarel la.
O mramor kal hramosko
Intrego si mošus, ambrosija.
O ćatlo thaj e vudara kal hramose,
Intrego si avazi thaj melodija!
Ko arakhla o drom dji ke godo hramo,
Thaj kase si vov meta,
Goda si godjaverutno pe zamanosko,
Goda si thagari e intrego lumijako.

ME

O, Devla!
So anel mandje e raći
Savi avel?
Na, ni mangav te dikhav
E forore, ljena thaj e manušen pe phuv.
Mangav te dikhav o boj e manušnjako
Ano mauzolej e Arjumanda Banu Begam,
Sava akharda o Šah Ðehan
Alavesa Mumtac-i-Mahal
Sumnajkuno barr e hramosko;
Boj e djuvljidjejako savi
Beršenca akharel man
Ane Agra
Ane mermeresko suno.
O kamljipe ćerel o ilo iljese te ćerdol,

Katar o ilo bi e kamljimasko numaj o praho 
thaj o paj aćhol
Thaj naj ćaćikano ilo goda savo ni phabol,
Šudro ilo ane atma šurdimasa ćik ćerel.
O, Devla, ane jag mo koljin inćar,
Ano koljin o ilo mek sa phabarel mandje.

TU

E Agra si gaći bari.
La si laći karta,
Laći historija thaj
Civilizacija.

ME

Ašunav, varesavo ademo
Andar o 17 šelberšutnipe.
Arakhaipe manca mandjol.
Man ažućarel.

TU

Paša o purano skamin
Pe sandali trine pundrren|i;
E djuvljidjej savi paćaja ane svatore
Ajrat tut ažućarel.
Ajrat, ko 5 decembar,
Pe me bijandimasko djive,
Andar ćiro tahtaj ćhordardilji ćiri paćiv
Thaj sode, tu, ljimora garave
Pe lako fundo.
O, mundreja majgudljejana,
O, mundrreja majlaćhejana,
O, mundrreja sašjutnejana,
Nihšabisavo thaj indjar man tusa,
Me sem ćiri,
Ma muk man korrkore.
O, tu, savo gaći kamlan
Mancar te vaćare,
Aćho laloro akana angla mande
Thaj ni vaćare mandje khanći,
Sar te phene kaj sem ćiri ućhaljin.

ME

O drom in|arda man
Mamuj mundro permanetnuno suno.
Avdjive, paši bajera,
Ažućarav o Kham
Te tatarel thaj rošlipeisarel man.
Jek boj, sar rošlipe,
Uraja prekal e manuša
Save arakhadilje ane ratvalje angalja
Pe phuv thaj ano paj.
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Ruva Farkas Pál

Ami nincs, és mégis van

Tizenhét esztendős vol-
tam már, szinte öreg-

lánynak számítottam, a nemze-
temben a lányok között, de még 
nem volt uram. Gyermekko-
romban, éjjelente vittek- hoz-
tak, úri hintókkal, országszer-
te. Varázstenyeremben rejlő 
tudományommal, bejártam a 
világot, megismerhettem sok 
várost, embereket, nőket, fér-
fi akat, fi atalokat, időseket egy-
aránt. Különböző nyelveket, 
és kultúrákat tanultam meg, 
és szokásokat. Múzeumokba 
hordtak, ezáltal sok kultúrába 
pillanthattam be. Megtanultam 
a különböző népek viselkedését, 
etikettjét, és szabályait. Ennek 
ellenére, megmaradt bennem 
a cigány öntudatom, a nyel-
vemhez, és a népemhez való ra-
gaszkodásom, Isten tudja csak, 
hogy miért, és miért nem fordí-
tottam örökre hátat nomád né-
pemnek. Bárhová vetet a sors, 
és a feladatom, minden ország-
ba, és földrészen megtaláltam a 
cigányokat. Megkerestem őket, 
mert hiányoztak nekem. Azt is 
láttam, és tapasztaltam, hogy 
annak ellenére, hogy egyik or-
szág sem fogadta be őket, nem 
lettek hitehagyott nemzet. Ta-
lán ennek ellenére, vagy csak az 
Isten tudja, hogy miért, minden 
őket ért tragédiát legyőzve, túl-
élőkké lettek.

Mint már mondtam tizen-
hét esztendősen, egy holdvilá-

gos, fényes éjszakán, elvitt há-
rom cigányasszony, egy erdő 
tisztására, egy nagy tóhoz, 
amit egy hegyről lezúgó forrás 
táplált, Svájcban, a hegyek kö-
zött. Szép, holdvilágos, nyári 
este volt, az égről a hatalmas 
telihold, olyan közelre eresz-
kedett le, hogy féltem kinyúj-
tani a karomat, mert az volt az 
érzésem, hogy még el is értem 
volna. Inkább nem teszem, 
gondoltam, és úgy láttam, a 
csillagok, olyan távolra ke-
rültek az égen, mintha féltek 
volna valamitől, és jobbnak 
látták, ha pár lépéssel hát-
rébb húzódnak, mert mintha 
megérezték volna, hogy mit 
akarnak a tó mellett pusmogó 
cigányasszonyok a fiatal lány-
tól?!

Elmúlt éjfél, a csöndet csak 
a tücskök nem vették tudomá-
sul. Olyan hangosan húzták, 
mintha csak azt akarták volna 
kifejezni, hogy az éjszaka nem 
tűri-viseli el, a bűbájos asszo-
nyok szándékát.

„Na, lányom!” – szólt hoz-
zám anyám legöregebb asz-
szonytestvére. „Tudom, milyen 
erő lakozik, a bal tenyeredbe, de 
azt is látjuk, hogy nem akarsz 
férjhez menni. Mi úgy gondol-
tuk, hogy ha már így akarja a 
Teremtő, akkor legyen meg az ő 
akarata, s megmutatjuk neked, 
azt a fészket, amit csak telihold 
árnyékában pillanthatsz meg, a 

tó tükrében, minden hetvenhét 
évben egyszer, és csak ezen a 
napon, és csakis itt, ebben a tó-
ban. Te döntesz, hogy akarod-e 
a fészekből a tojást, vagy nem? 
Ha akarod, hogy a tiéd legyen, 
akkor fel kell másznod érte, ma-
gadhoz kell venned, és hét esz-
tendőn át a bal hónod alatt kell, 
hogy kihordd, míg ki nem kel 
belőle, egy bűbájos kicsi ördö-
gi lény, ami nem lesz nagyobb a 
tojásnál, de csak nappal. Senki 
nem láthatja soha, csak Te, és 
ne, szabadulsz meg tőle soha, 
földi életedben. Csakis a tiéd 
lesz, neked szolgál, minden kí-
vánságodat teljesíti. Egyet tud-
nod kell lányom, minden éjfél-
kor, férfi vá változik, és véled 
fog hálni. Na, már most azt s 
el kell mondanunk, hogy lehet 
bárkid, a világ bármelyik sarká-
ban, őt az nem zavarja, nem is 
fogja bántani, se őt, se tégedet. 
Csak egyet soha nem felejthetsz 
el! Minden este, először az övé 
kell, hogy legyél, mint feleség, 
és csak utána lehetsz bárki em-
berfi áé.”

Leilát magára hagyták gon-
dolataival, de csak pár percre, 
majd odaléptek hozzá. „Lá-
nyom!” – szólalt meg most a 
Mámija. „Tudod, hogy én min-
denre képes vagyok érted. Én 
ezt a lényt nem ismerem, csak 
én is hallottam róla. Te dön-
tesz, ha kell, siess, mert a Hold, 
ha odébb áll, nincs sok esélyed, 
hogy a tó tükrét fi gyelve, meg-
találd a fészket, mert az árnyé-
ka el fog tűnni, a tó vizéről, per-
ceken belül.”

Leila, felmászott a fa tetejé-
re, kivette a fészekből a tojást, 
a szájába tartva lehozta, majd 
tenyerébe tette, körbeforgatta 
ujjai között, rámosolygott az őt 
körbeálló asszonyokra, és a bal 
hóna alá helyezte a galambto-
jás nagyságú, delejt. Ezek után 
annyit mondott: „Vállalom, és 
soha nem fogom megbánni, 
mert úgy érzem, itt e fejemben, 
és itt, a szívemben, hogy a sor-
som, ezt már jó előre megírta. 
Legyen meg Isten, vagy bárki 
akarata, akkor is vállalom. Va-
lahogy egész eddigi életemben 
éreztem, hogy valami ember fe-
letti dolog- csoda fog velem tör-
ténni. Hát akkor úgy legyen.

Leila huszonnégy éves volt, 
amikor egy hajnalon, éjfél 
után, egy kora nyári nap, arra 
ébredt fel, hogy valaki bámul-
ja, alvás közben. Felébredt, és 
mit látnak szemei?! Egy cso-
dálatos, szép, magas, fi atal 
férfi  áll előtte, anyaszült mez-
telenül. „Megjöttem!” – szólalt 
meg. „Nevem nincs, még, ha 
akarod, ruhát öltök, ha akarod, 
olyanná változok, amilyennek 
te szeretnéd. Te vagy az életed 

hátralevő részében a parancso-
lóm, a szeretőm, a feleségem. 
Én sohasem öregszem meg, 
ha kívánod, te is örökké fi atal 
maradhatsz! De tudnod kell, 
hogy minden évben ezen a na-
pon, csak egyet kívánhatsz, és 
többet nem. Az teljesül, de egy 
sohasem. Ha rám unsz, és meg 
akarsz szabadulni tőlem, az 
sohasem történhet meg. Min-
den más személyes kívánságo-
dat tudom, és akarom teljesí-
teni. Egészen hajnalig, amíg a 
kakas először meg nem szólal. 
Ilyen testet tudok ölteni, amit 
most látsz, de a kakasszó után 
eltűnök, és csak másnap éjfél-
kor jelenek meg ismét. Egy ki-
kötésem van csupán, ha nem 
mondták volna eddig. Soha 
senkivel nem fekhetsz le előt-
te, s ha jót akarsz magadnak, 
ez érvényes mindaddig, míg 
élsz ezen a földön.

Leila tudta, hogy amit fi atal 
korában vállalt, az egész életén 
végig fogja kísérni, de nem bán-
ta meg. Teltek- múltak az évek, 
először az öregek, majd a kö-
zépkorúak, s minden rokona- 
testvére kihalt mellőle. Szembe 
kellett nézni, azzal a ténnyel, 
hogy hiába van varázsereje, 
és hiába a fi atal férfi  az életé-
ben, egyre jobban eltávolodik 
az emberektől, annak ellenére, 
hogy rokonai hosszú életűvé 
váltak, egy idő után, már nem 
akartak élni, ezért hagyta, hogy 
eltávozzanak, a földi életükből. 
Így egy hosszú földi idő után, 
egyedül maradva a földön, mi-
vel másnak már nem adhatott 
se hosszú életet, se bűbájt, már 
nem igazán élvezte az életet. 

Megtanította népének, a cigá-
nyoknak, ha rágják a dohány-
levelet, és levét lenyelik, akkor 
elviselhetőbbé válnak a körül-
ményeik, a körülöttük zajló, va-
lóságos világ. Megtanította az 
emberekkel, hogy ha pipáznak, 
és füstöt szívnak, akkor, elvi-
selhetőbb minden fájdalom, és 
kudarc, ha ráadásul erős alko-
holt isznak rá. Többet nem te-
hetett értük, lassan mindenki 
kihalt mellőle, és ő sem akart 
már kettős életet élni.

Egy májusi, holdvilágos éj-
szakán visszavitette magát, 
arra a helyre, ahol tizenhét éve-
sen, magához vette a delejes to-
jást, és amit utána hét eszten-
deig hordott a bal hóna alatt. 
Megvárta az éjfélt, amikor 
megjelent, a csodálatos férfi , 
alakot öltve. A párja már tudta 
mi vár rá. „Miért döntöttél úgy 
– szólt a férfi , hogy megöreged-
jél. Majd így szólt Leila. Mára 
már mindenki meghalt, akit 
szerettem, nincs kedvem élni 
tovább ezen a földön, én is el 
akarok menni. Már nagyon hiá-
nyoznak nekem a régi rokonok, 
testvéreim, anyám, apám. Kér-
lek, engedj el, s te menj vissza 
oda ahonnan jöttél. Azért jöt-
tem ide, hogy ezt elmondjam 
neked, Isten áldjon, köszönöm, 
hogy szerettél, olyan hosszú 
időn át, és öleltél, pedig én em-
berből vagyok, nem, mint Te, 
kedvesem.

A férfi alak, egy darabig állt 
a tó partján, majd hátra nézett, 
és egy szó nélkül beugrott a 
tóba, s csak annyit lehetett lát-
ni a tó tükréből, hogy a fészek, 
egy villanás alatt eltűnt, örökre.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 5554

Madách Imre

Le manusheski tragedia
(Az ember tragédiája – 14. szín)

Deshushtarto rang
(Jivesa taj pahosa sharado plajickothan, bi kashtengo kimpi. 0 kham sar lolo, bi razako oblo, tor-
dyol mashkar e muglya. Daba si fi mlalipe. Po placo unyi manush murel, mashkar le bur le eskimo-
vengi kolyibica. o Adam sar phuro mirano, rovjasa avel tele pal plaja le Luciferesa.)

ADAM
So phiras pe kaj biagoreski
Jivluma, kaj merimo dikhel pe
Ame, shuvshe jakhenca, numa jek -
Jek zbivo del ando paji, sar
Darajvel amendar, kaj vi e char
Aba rucindas te zhuvel, shuko
Bur mishkil mashkar e bruma,
Taj o shonit lole mosa dikhel
Palaj mugja, sar mulikani lampa,
Ando murmunto. – Kothe inger man.
Kaj bulhe patrenge kasht luludyaren
Ande khameski, sungango them, kaj
E manushesko dyih, barillis. -

LUCIFER
Kothe sam. Kado ratoblo tyo kham si.
Tela punrej la phuvako dopash.-
o zhanipe nas maj zuralo sandar.

ADAM
Ruto luma! – numa merimoj lashoj.
Chi sunoj, so kathe mukav,
Ah, Lucifer! kon jokhar kothe tordyuvos
Kaj e manushesko pato, kon dikhlas
Sosko shukarimo mishkil andeleste
Kon katyi chingar perdal mardom,
Pe kaj baro murmunto, pe savo kalo
Colo shudas e vrama, sar gindijma,
Angluno, paluno manush pe luma:
Fajas man te zhanav, sar pelastar
Muri fi rcija? Patyivales, shukares,

Prikezhimes, tele cinyardes,
Bi barimo taj pe asva na mollindes.

LUCIFER
Ah, ah, barimango te san pe tyo
Baro buzho, so aba anavdes, kade
Fajtut kodi zor; savi 0 rat pizdel,
Taj terno kolyin, anda buzhe shuvjarel:
Na doron te tordyos sar chachardo
Kaj tyo mulikano pato. – Kaj chaso,
Perdal dikhel sogodi, e bi butya.
Le tate trabi, nashaven sa le
Trajosko abdyome dikhimaton,
Apol kon zhanel savo sas chacho.
o agoruno zurjneski dukh
Baro prassape ande amaro trajo.

ADAM
Ta sostar chi xasajlom po uchipe,
Mura zorasa, duhoske intrego
Hatyarasa, sar kade te ashunav,
Me, muro mulikano lil, so
Ek shudro buzbo inkrel, kon ande
Maripe, mulipe, na ulavel manca -

LUCIFER
Pale pe tyi fi rcija pinzharav sig,
Pasha kaste trazostu
Anda tye skumpi gindura.
Ba, hodintu, ke trajil tyi fi rcija,
Dikh, vi kothe tordyol ek manushani
Zolba, taj lesko gornyik, avri ushtyavel.

(Jekh eskimovo andaj kolyiba avri ushtyavel, 
zhivos te astarel ando paji.)

ADAM
Kado avlas, kado ruto mosko,
Kon ade muro baripe ushtyavel?
Sostar muklan te dikhav, Lucifer!
E hodin maj nasuli, sar e briga.

O ESKIMO
Ta trajin, le Devla, opral pamende?
Eta anglama kerdyle.
Dapol, kon zhanel, nasulaj vaj lashej,
Shavma lendar, kodoj o maj mishto.
(Palpale kamel te zhal.)

LUCIFER
Tordyuv, pe ek vorba!

O ESKIMO (pe changa)
Jertosar, raja!
La angluna zhivoja tuke postil,
Numa ashun man, taj na rumun man.

LUCIFER
Ta kaj kodi zhivija, so grizha
Si tut, ka lake trajosa, muntus tut?

O ESKIMO
Sostar xavla: ke dikhav krujal mande,
Sar xal e kermes o masho, e mashes
E zhivij, la zhivija pale me.

LUCIFER
Taj 0 baro buzho tusa xal:

O ESKIMO
Zhanav, zhanav, ba e cini vrama,
Ande soste mukel te mishkijma,
Kinavles ratvale postyinasa.

ADAM
Che bi tromako dikhipe!

LUCIFER’
Ta tu kaver keresas?

Kodoj numa o kaver mashkar tume,
Hoj voj zhivija, tu manushes postis
Le Devlenge, so kerdan pe tyiri
Mosura, sar kado pe pesko.
O ESKIMO
Dikhav xojajves, taj hatyarav sostar.
Ande muro choripe kaj tromajlom
Dyih te lav, kaj le dyesesko Del,
kon Chi mangel, numa del, kon dulmut vi
Kathe vladijas jokhar. – Oh, jertosar,
Taj armaj davles, sakana.

ADAM
Eta, baro Del,
Dikh tele taj petyuv, che prikezhimej,
Kas mishto kerdan, le manushes!

O ESKIMO
Bares xojajvel tyo amal, bokhaloj,

ADAM
Sostar phenes khancheske trabi!

LUCIFER
Chachimoj kodo, ke na khancheskimoj.
Tyo godyarimo e chaleskoj, ba kathe
Tye amales, bokhalo perreski
Filozofaj. Doshasa jekhavres chi
Hatyaren, dapol hatyama tume,
Kana tu bokhajvesa, vaj voj te
Chajola. Ova, ova, shaj gindistu,
Sakana o pedoj angluno ande
Tumende, haj kana kado zhanena
Te asharen, godyate del o manush,
Taj phutyardes shudel, so anglunuj leske.

ADAM
Kasavij tyi vorba, sar tu, Lucifer,
Kon, sako suntos, cirdes ando praho.
Ta sako baro buzho, shukar
Kerdyimoj, numaj kindako paraj,
Vaj kasavo choro sumboroj, so
o nasul materijako unyi krisi
Mishkil, taj inkrel tele phangles? –

Boldasles: Nagy Gusztáv



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT56

Áldás
Legyen időd a munkára – ez a siker ára. _

Legyen időd a játékra – ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre – ez a Lélek muzsikája.

Legyen időd a gondolkodásra – ez az erő forrása.
Legyen időd az olvasásra – ez a bölcsesség alapja.

Legyen időd, hogy kedves légy – ez a boldogsághoz vezető út.
Legyen időd az álmodozásra – kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.

Legyen időd, hogy körülnézz – túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy.
Legyen id6d, hogy szeress es Téged is szeressenek – ez isteni kiváltság.


