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Rostás-Farkas György

Otthon lenni egymás 
szívében

Meghallgatta Isten imád-
ságomat, amit egy ke-

recsensólyom szárnyán küld-
tem az egekbe. Ismét otthon 
jártam pici kis falumban, Újkí-
gyóson. Felelevenedtek a gyer-
mekkori élmények, s minden 
lángolni kezdett a szívemben.

Újkígyósinak lenni rangot 
jelent. Van, ami megmagyaráz-
hatatlan, amit csak a szív érez-
het.

A hely szelleme, a vágyak, az 
összetartozás élménye…

Bármerre is járok a nagyvi-
lágban, bármely pontján a föld-
nek – magamban hordozom 
ezeket az éltető, meghatározó 
élményeket, emlékeket.

Ebből merítek erőt, akkor 
is, amikor a jelen megoldhatat-
lannak látszó gondjaival szem-
besülök. Gyűlölködünk, egy-
másra mutogatunk, bűnbakot 
keresünk…

Jókai írja: Embernek lenni 
minden körülmények között!

Több száz esztendeje élünk 
e kis honban egymás mellett. 
A nagy drámák idején is együtt 
voltunk, s mára már menthe-
tetlenül összetartozunk. Ez az, 
amiről sokan igyekeznek elfe-
ledkezni ….

Én úgy érzem, boldog ember 
vagyok, mert mindig azt csinál-
hattam, amit szerettem. Már tíz 

évesen elköteleztem magam a 
költészettel.

Hogy ezt miért tartom fon-
tosnak kihangsúlyozni? A kö-
vetkezők miatt. Mert a versek 
imák! Minden vers egy-egy 
imádság, s a költészetben, az 
irodalomban, a művészetben 
nincs különbség ember és em-
ber között. Gyermekkorom Új-
kígyósát felidézve úgy érzem, 
hogy akkor kultúrában élt a 
nép, ma már civilizációban.

Sokat foglalkoztatnak a kö-
rülöttem történő események. 
Felzaklatnak, a lelkem mélyéig 
felkavarnak.

Megfejteném a megmagya-
rázhatatlannak tűnő dolgokat, 
de megfejthetetlennek bizo-
nyulnak. Egyre bonyolultabbá 
és bonyolultabbá válik minden 
számomra. Derékba tört vol-
na a nemzetiségi identitásunk, 
vagy még megmenthető kultú-
ránk a nyiladozó demokráci-
ánkkal együtt?

A történelem majd eldönti…
Talán még soha nem volt 

olyan időszerű, annyira sürgető 
az intézményrendszerünk lét-
rehozása, működtetése, mint 
napjainkban.

Agyamban kavarognak a 
gondolatok, a szavak… Keresz-
tény Európa, „ antalli” örökség, 
egy veszélyeztetett nép – így 
egyszerre mind…. Ez a két há-

nyatott sorsú nép mindig jól 
kijött egymással, és minden kö-
rülmények között megfért egy-
más mellett.

Ma talán másként lenne? 
Minden nemzet büszke az 
anyanyelvére, nemzetiségére, 
eredetére, kultúrájára, erköl-
csére, hagyományvilágára. Kü-
lönösen érzékenyek erre a ki-
sebbségi sorban élők. Közülük 
is azok, akik őrzik szívükben, 
személyiségükben népük öntu-
datát, kultúráját.

Úgy érzem, hogy leértékelő-
dött a kultúránk. A cigánykér-
dés megoldásának, kezelésének 
halogatása hosszú távon be-
láthatatlan szociális és etnikai 
feszültségekhez vezet. Szelle-
mi és érzelmi biztonságra van 
minden nemzetnek, népnek, 
népcsoportnak szüksége.

Az, akinek tudata nem ka-
paszkodik a múltba, aki nem 
vállal közösséget ősei történel-
mével, az jöttmentnek érezheti 
magát, joggal, a mai társada-
lomban is.

Az ilyen embertől pedig 
nem várhatunk egyéni fele-
lősséget és nem érzi a felelős-
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ségét a nemzeti közösség 
egészének sorsáért sem. Az 
én kérdésem úgy szól, hogy 
 lehet-e a nyelv és az ahhoz 
kötődő kultúra nélkül iden-
titást építeni.

Úgy tűnik, a kiszolgál-
tatottságból egyetlen kiút 
van: a cigányoknak ma-
guknak kell összefogniuk, 
és minden jogszerű eszközt 
igénybe véve kiállni egyen-
lő méltóságuk védelmében. 
A cigány értelmiség fele-
lőssége pedig megkérdő-
jelezhetetlen a cigányság 
jövőbeni sorsának alakítá-
sában.

A kisebbség iskolázott 
rétegének minden körülmé-
nyek között feladata, hogy 
vezesse saját népét, kita-
possa az utat, amelyen majd 
az utánunk jövők járhatnak. 
Ösztönözze őket, szemé-
lyes példát is mutatva, az 
előrejutásra. Figyelje, ér-
zékelje azokat a problémá-
kat, nehézségeket, amiket 
kisebbségben élő társai 
átélnek és segítsen or-
vosolni azokat.

Eszmefuttatásom ta-
nulságaként hadd idéz-
zem Magyarország első 
demokratikusan meg-
választott miniszterel-
nöke, Dr. Antall József 
cigányokról írt tanul-
mányának ma is idősze-
rű összegzését:

„Egy hosszú ván-
dorút, üldözések és 
csapások súlya alatt 
deformálódott nemze-
tiségi-törzsi szervezet 

került a civilizált Európa 
népei közé…

Ebből a társadalmi szer-
vezetből egyenesen valami 
proletarizálódott páriasor-
ba került a letelepedés után, 
meghúzódva a falvak, váro-
sok szélén. Erkölcsi fejlődé-
sük szükségszerűen vezetett 
a zárt törzsi szervezet szigo-
rú szabályainak feladásával 
egy heterogén magatartás-
formához.

A cigánykérdés meg-
oldásának, kezelésének 
halogatása hosszú távon 
beláthatatlan szociális, et-
nikai-kisebbségi, sőt nem-
zetiségi feszültségekhez 
vezethet a jövőben. Ezért 
mindent meg kell tenni a 
jól átgondolt, hosszútávra 
szóló elképzelések és prog-
ram megfogalmazása érde-
kében.”

Az „antalli örökség” mu-
tatja az utat mindannyiunk 
számára, amely nem lehet 
más, mint a közös út.

Mózsi Ferenc

Nem könny�

Nem könnyű

egy nemzet hullámhosszára állni

még nehezebb

különböző állomásokat üzemeltetni

de a legcsodálatosabb

egy kis nép titkosadóján

a Világmindenséghez szólni

Nincsen

nincsen

igazságos háború

igazságtalan élet

a Föld egyfolytában vérzik

a fájdalomnak nincs nemzetisége

a bánat vallásnélküli

a sérelmek nemzetiek

de sebeink

embertelen sebek

gyógyítható

soha be nem gyógyuló sebek

fekete fehér sárga

egyformán zokog

de a történelem könnytelenF. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Pásztor Béla

Hazajáró cigány

Sötét füst száll a hegy mögül…
S a hegy vörös fokán
Cigány áll. – Árnya hétöles
S mint holté oly sovány.

Vállán a hold, mint macska ül
És ujja alatt bőg, –
Valami régi fájdalom
Rázza a hegedűt.

Csikót lopott és jaj ezért
Húzták egy ágra fel…
Most minden éjjel ő ítél
Ős törvényeivel.

Hegedűje: az éjszaka,
Négy húron sír a vád,
Átjárja, mint a holdsugár
A házaknak falát.

Hajamba száll vad, karmosan
Apasztó rémület.
Átdöföm szíved bőregér
És megfeszítelek!

Seprő állj őrt a küszöbön,
Itt jár a kerteken!
Az ágakon, úgy leng az árny,
mint megnyúlt holt tetem.

Iromba felhő suhan el
A temető fölött…
Mostan viszi a holt cigány
Jussát: a lódögöt.

Fölötte hét holló evez
A sápadt Tejúton.
Rabolt csillagok csüggenek
Nagy, csöndes szárnyukon.

S a messziben két jegenye,
Mint csendőrtoll lobog.
Őriznek reménytelenül
Egy rézpénz-csillagot…

Orsós Imre

Éreznem kell

Megtagadlak, a gyönyörnek
Hogy szerelmünk mit elsirattak
Ne árulja el se tekintet,
Se egy kézfogás, se egy lüktetés
Vágyból maradt mi már-már alig él,
S lefogja a szenvedély a hűség
Ha akarnád. A tisztulás

Didergő fákon az őszi lomb,
Vágyad íze hajt, az éji lassú
Karzatán, hol nemrég
Az álom ifjúságom emészti
Szemhéját, min valaha vágy
Rohamozva esős reggelt hozz

Gyűlölj, taposs, ha rám pereg
A szeles romjaim ellenem,
Mit én eluntan
Hadd suttogja, ha meztelen testek
Marják a semmi jót!

Korai még az ősz
Régen elmúlt már a május
Süvít a lombtalan, téli éj,
Ősz fejünkre
Ágakat karcol a koromsötét
Csók, könny, mosoly,
Szemed isteni gyönyöröm,
Köszönöm, hogy
Benned mosolyoghatok

Nagykanizsa 2012
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Rácz Lajos

Pesszimista 
hangulat

Megsüketült a csönd
Megvakult a fény
Nem forog a föld
Béna lett a szél

Sáskák falják föl
Holnapi kenyerünket
Sír az újszülött
Mert nincs könyörület

Könnyű az ősz
Idei termése
Anyám nem lesz befőtt
Unokáidnak télire

A jövő küszöbét
Rágja már a szú
S a kolbász-kerítést
Csipegeti a varjú

Hízzál csak hízzál
Cigányok tyúkja
A tavaszban ne bízzál
A télnek van csúzlija

Elégia

a falakról lemálló
csönd halk koppanása
romos időn átfutó
neszek lábdobogása
bőrömön borzongó
színek és illatok
nyári zápora…
a lázban égő ember
tekintete
örvényből kinyúló
kar
spirál-végrendelete

zöld szavaimból
kihajt egy ölelés
s a derekadra
fonódik
nylontasakba csomagolva
origináljuk álmainkat
jelen és jövő
konzervdobozban
asszociálódik
tülekvő lábak és könyökök
lét-ostromát éljük a sorsdöntő
küszöbök előtt

a megállíthatatlan örök
harc
vérkeringésében
egy tűnődő
hajszálér vagyok
pulzus vagyok
egy béna kézen
amputált kiáltás vagyok
a befalazott félelem
vakablakában
dühös
negyvenkilenc év vagyok
mert keli az indulat
hogy repülni tudjak
szállni
önmagam fölé
kudarcaim fölé
amelyek sohasem hagynak
cserben

humuszom nőtt
zöld szavú elégiám
mély gyökér-hitét
füstös vonaton hoztam
el
izzadtam dideregtem az évek
állomásain
neontól-koromtól ázott
arcomra
ült de sokszor a csüggedés
álmomban hétszer
fordult át a testem
kellett
hogy ostorrá nőjön hitem
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GERGELY DEZSŐ  ROVATA

A keresztségr�l

A keresztség, latinul bab-
tizmus, a görög babtize-

in szóból ered, aminek jelentése 
alámeríteni, lemosni.

A magyar elnevezés a szláv 
krst= krisztus tőből származik, 
ebből a keresztelkedés annyi, 
mint kereszténnyé lenni.

Bibliai alapja Máté Evan-
gélimában található. /3,13:17/ 
Jézus Galileából elment uno-
katestvéréhez, Jánoshoz, a Jor-
dán folyó mellé és kérte, hogy 
keresztelje meg őt. János prófé-
ta, az Úr előhírnöke azt a folyó-
ban megtette. E cselekedete ré-
vén nyerte el a Keresztelő szent 
János nevet.

A Názáret Jézusnak nem 
volt szüksége erre a kereszte-
lésre. Bűn nem tapadt hozzá, 
megtisztulnia nem kellett. Ám 
ki kellett nyilvánítania, hogy új 
vallást alapít, a zsidó Ószövet-
ség után új szövetséget köt az 
emberekkel.

Ennek lényege az egyes em-
berekre nézve az, hogy min-
denkinek újjá kell születnie, le 
kell vetnie az óembert bűnei-
vel együtt, meg kell változnia. 
Csakis így vízből és Szentlélek-
ből szabadulhat föl, juthat el Is-
ten fi ainak dicsőséges szabad-
ságára. /Róm. 9.21/

Majd tanítványainak a föld-
ről való eltávozása előtt ki fogja 
adni a parancsot. Elmenvén az 
egész világra tanítsatok minden 

népet, megkeresztelvén őket az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben. /Máté 28,19/

Az őskeresztények a Krisz-
tus utáni első három században 
csak a felnőttek keresztségét is-
merték és gyakorolták, érett ész 
és személyes elhatározás kellett 
a kereszténység tudatos vállalá-
sához.

Később – hitünk erejével 
– vált általánossá a csecse-
mők illetve kisgyermekek ke-
reszténnyé tétele. A szülők és 
keresztszülők kötelezik el ma-
gukat arra, hogy példájukkal, 
nevelésükkel eljuttatják a kicsi-
ket a helyettük korábban vállalt 
keresztény életre.

Ez az első és legfontosabb 
szentség annyira lényeges, hogy 
szükség esetén – pap híján – 
bárki érvényesen keresztelhet. 
A szándék, vízzel való leöntés 
és a Jézustól rendelt szövegel-
mondásával. Magától értető-
dően minden keresztény fele-
kezetben- amennyiben fentiek 
szerint történik – érvényes ez a 
szentség.

E lap hasábjain szót kell 
ejtenünk a cigányok keresz-
teléséről. Jól tudjuk, vándor-
lásaik folytán a vajdák – akik 
papi szerepet is betöltöttek – 
keresztelték meg népük gyer-
mekeit. Társultak a szertar-
tásokhoz népi hiedelmek is? 
Igen. És ez fontos. A néplélek 

értékeit egyházaink egyre in-
kább fölismerik az utóbbi év-
tizedekben.

Feltétlenül meg kell em-
lítenünk boldogemlékű Sója 
Miklós görögkatolikus paró-
kus hodászi pasztorációját a 
múlt század negyvenes éveitől. 
A szövegét leordította lovari – 
romani nyelvre.

Tehát a keresztelést is – ma-
gától értetődően – cigány nyel-
ven szolgáltatta ki.

Budapesten ez a gyakorlat- 
ismeretlen volt. E sorok írójá-
nak – mint rashajnak – adatott 
meg az a kegyelem, hogy ezt a 
gyakorlatot – már a római ka-
tolikus egyház szertartásrend-
jének megfelelően – meghono-
sítsa.

A XIII. kerületi Béke téri 
Szent László plébániatemplom-
ban, természetesen a plébános 
úr közreműködésével, folyt sok 
éven keresztül a romák – gyer-
mekek és felnőttek – gondos 
előkészítés utáni megkereszte-
lése saját anyanyelvükön.

Gondoljuk meg, mit jelent a 
halmozottan hátrányos – sok-
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szor rasszizmustól sújtott – nép-
csoport fi ai, leányai számára.

Amikor a cigányokkal és nem 
cigányokkal tele templomban 
fölcsendültenek a jézusi rendelés 
szavai, miközben a víz lemos a 
katekumenról, keresztelendőről 
minden gyalázatot.

„Marija, Rafael me bolan tut 
ande Suntone Dadesko, ande 
Suntone Shavesko thaj ande Sun-
tone Duxosko anav.”

A cigányok sokszor félnek at-
tól, hogy őket az Isten megátkoz-
ta, meg is verte, örök csavargóvá 
tette. A nem cigányok pedig a ci-
gányoktól félnek.

Ám ilyenkor a katolikus temp-
lomot átjárta a bíztatás: „Ne fél-
jetek! Az Úr megszabadít titeket!”

Bár mindennapjainkat, társa-
dalmunkat is átjárná a kereszt-
ségből, keresztény gyökereinkből 
táplálkozó megújulása a Szentlé-
leknek!

Maradjatok vele!

Fumacs Viola

Nem tudom ki vagy
Ismerem a sötétedet,
láttam a fényt,
ami tiéd volt.
Az öreg óra,
ami emlékezetemben ketyeg.
Amiről lehullott az üveglap:
egy nyitva felejtett tenyér.
Olykor belehajtanám homlokom.
Ez vagy.
S már nincsenek körülöttünk
tárgyak.

Táj
Szél viszi arcomat,
a táj változásai megírnak.
Meleg homlokom az érintés
földízű jelenléte.
Itt vagyok.
Ma nem harangozok,
nem szólal bennem
feledett zongora.
Néma a bent,
s halk a bordó ágak
könnypompája.

Múló
Kék özönnel a vihar
zöld köntösét a tájnak
befesti: Sárba mossa a pipacs
vörös virágát, kamilla-fehérrel
gólyahír-sárgával pancsol,
míg barnásszürke földdel
be nem fedi.
Szemeid kísérnek nappal,
éjjel.
Vihar-kék szemeid.
– Jajdul a tavasz! –
Bár évek köde szövi be szám,
értsd a fűszálak valóságát!
Mi én s te vagyunk.Kungyesi Ferenc grafi kája
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Sója Miklós

Po Bolipesko sakramento
(A keresztség szentségér�l)

Rudyipe: Amaro zhutipe 
te avel kathar o Dad, o Shavo 
thaj o Sunto Dyi. Amen.

Mure phrala! Ashunen les 
mandar, sar rodyas amaro Raj, 
o Jezush Kristushi le bolipesko 
shakramentomo. Kadi iskiri-
me si ande le Mátéski ginadyi, 
ando 28-to kotor, ande le 18-
19-to vershura-kade:

„Me xutyildom sakko zor po 
cheri taj pej fhuv. Zhantar taj 
shon mure sittyardenge sa le 
narodon! Bolaven len pe le Da-
desko taj pe le Shavesko taj pe 
le Suntone Dyihesko anav.”

Dragona Dale, Kirva, tyamo 
taj Shavorale!

Zurales loshav, ke kasave 
butzhene avile pe kado boli-
pe. Akanak chambelav/phe-
nav/ tumenge, ke soj o bolipe, 
kathar silo thaj sostar trubuj 
amen o bolipe.

E anglunyi bezex dulmut 
sas, pecilas, ba chi pej phuc, ba 
ando cheri, ando rajosko them. 
O Del kerdas andyelon. Shu-
kar, fi mlale sasle, abdyile anda 
le but shukaripe, savenca o Del 
ishtyisadas len.

Mashkar le andyelura jekh 
grupo phuttyardo kerdyilas 

taj chi kamlas te shunel pe le 
Devleski vorba, taj kade chin-
garde palpale le Devleske: Na 
sluginasame tuke! – O Del tela 
kadalende puterdas e jagalyi 
Gehenna, savi nakhadas len taj 
benga kerdyilele.

Apoj kerdas o Del pej phuv 
le manushes. O angluno ma-
nush Adam, e anglunyi zhuv-
lyi pale Eva bushilas. O Del 
pherdo shordas vi lengo dyihes 
fi mlalipenca, kamlas len, ande 
amalipe sas lenca.

Na feri le themenge si naci-
onalno mosura /= szin:o lolo, o 
parno taj o zeleno/, fl ako, ba vi 
le rajoske themeske: o fi mlali-
pe. Fimlaloj o Del, vi e Biblija 
kadi phenel pal leste: „O fi m-
lalipe sar zubuno leltu krujal.” 
/103.Zhol./; vi kodo phenel e 
Biblija, ke le andyelura penge 
phakenca sharaven penge jak-
ha anda le Devlesko fi mlalipe; 
fi mlalej ci le andyelura; tomno 
kade abdyol vi le Adamosko 
dyi, ke volt mashkar le abdgyile 
andyelrura silo akhardo te be 
shel pe kanagodi.

Ba brigaki taba pecilas: o 
beng xoxadas le Adamos taj na 
buteste vi voj kade das duma le 
Devleske. „Chi slugij!” Atunchi 
ando Adamosko dyi sigo mu-
dardyilas o fi mlalipe. Kasave 
tunyarike, kale dyihesa aba feri 

andej gehenna /telunyi jag/ 
shaj resel varikana o Adamo; 
ba na numa lesko dyi resel ko-
the, ke maj trubul leske te me 
rel taj lengo trupos azhutyarel 
o grupo.

Duj vudara puterdyile le 
Adamoske: o jek leske dyiheske 
ando poklo, o kaver pale leske 
trupeske andej gropa. Ba sa le 
manusha trubun te zhan pher-
dal pe kadala duj vudara, ke o 
Del ande peski xolyi avri shorel 
pe sakkone manushesko dyi 
inke angla lesko arakhadyipe 
le Adamoski zhungalyi bezex, 
e ratyi taj e tunyarip Sakkone 
manushes, le Adamoske sak-
kone nyamos e gropa taj e ge-
henna azhutyarel.

Ba o Del sunusardas le 
manushes thaj te muntusarel 
kamlas les. Jekhipe kerdyilas 
ando jekhutno Del mashkar le 
trin zhene, ando Sunto Trinipe 
mashkar o Dad, o Shavo thaj 
o Sunto Dyi pal kodoleste, ke 
o manush te muntusardyol 
kade, ke o Shavo-Del te akar-
hadyol vi manushes ke thaj te 
merel po trushul anda o ma-
nushanipe. Misto kadaleste 
o cheresko Dad jertyisarel le 
manushenge, palpale del len-
ge o fi mlalipe, e gracija ande 
lengo dyi, jekhar varikana avri 
putrel le ushtyade trupenge la 
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gropako vudar, lengo dyiheske 
pale le cheresko vudar, thaj te 
le kosel pal lengo dyi le Ada-
moski zuhngalyi bezex thaj 
kade o Del pale lesko amal avla 
le manusheske.

De Devlesko Shavo, ka-
versar le Devleski Vorba vaj o 
dujto devlikano zheno chaches 
arakhadyilas vi manusheske, 
kon kathe pej phuv o Jezushi 
anav xutyildas. Voj barilas, 
sittyardas, pala kodo mulas po 
trushul anda le manusha; pra-
xosarde les, pala trin dyesa op-
rushtyilas leske sity-
tyarde thaj palunes 
kadala phendas len-
ge: Zhan thaj phenen 
le manushenge, ke 
me po trushul mure 
ratesa palpale kin-
dom kathar o Dad o 
fi mlalipe, e gracija 
sakone manusheske, 
thaj kodo manush 
xutyilel andar leste, 
kas bolaven.

Ame varikas kade 
sityilam te bolavas, ke kanak 
pe lesko shero o paji shoras 
kado phenas: „Me bolavavtu, 
N, ande le Dadesko thaj le Sha-
vesko thaj le Suntone Dyihesko 
anav. Amen.” – Pe kado avri 
phabadyol o fi mlalipe ande le 
bolade manushesko dyi, thaj o 
Sunto Dyi andre muchil kothe. 
Kade kado manush le Devles-
ki khangeri, amal thaj shavoro 
kerdyol.

O Jezushi fundosardyas le 
boldengo kethanipe /amali-
pe/, savesko anav-i: Eklézi-

ja. Voj numa kadi jek Eklezija 
kerdas. Le bolade kristiani /
kristiane,kristusheski/ bushon. 
Le anglune bolimaske /bola-
ra=keresztelők/ le Jezusheske 
sittyarde, le apostolura sasle. 
E Eklezija mezil sar jek baro 
shtadion, savesko vudar o bo-
lipe si.

Jekh devlikanyi paramic-
ha kado phenel, ke le cheres-
ke andyelura kothar sakanak 
Jezusheska formake / Jézus 
alakúnak/ dikhen e Eklézijas, 
le boladengo kethanipe, savo 

lenge mezil sar le Jezushesko 
zhudo trupo, savo andar zhude 
vajka /vályogok, téglák! si ket-
hane dino /ladado/; sakko bo-
lado manush jek-jek zhuvindi 
vajki-j.

Kadi paramicha vi kodo 
phenel, ke andyelura dikhle op-
ral vi kodo, ke varikon pej phuv 
azbadas jekhe bibolde shavores 
thaj o Jezushi kade chingardas 
tele kodole varikaske: „Sostar 
azbas kodole shavores?!” – Ka-
nak pale jekhe bolade shavo-
res azbadas varikon, o Jezushi 

kade chingardas:”Sostar azba-
sman?!”

Le shavoreska dake, kon 
akanak kathej pashe mande, 
kadi phenav: „Akanak inke feri 
dej san kadale shavoresko, ba 
pala jek minuto, pala o bolipe, 
aba vi e pheny avesa leski-ando 
Jezush Kristusi.

Kadi paramicha golo cha-
chipe phenel, ke e bolipe cha-
ches andre beshavel amen 
ande le Jezushesko mistikalni 
/garadyilo?/ zhuvindo trupo. 
Anda kadi sam sa ame „pharala 

ando Kristushi!”
Pala le Jezushesko 

meripe o Saul nasha-
das le boladen ba shi 
le Jezushes, sa kade 
das duma o Jezushi le 
Shauleske andar jekh 
korrardo fi mlalipe po 
drom pashe o Damas-
kus: „Shaul, Shaul, 
sosta nashavesman?!” 
Vi andar kadoleste di-
chol, ke pherdal bolipe 
chaches jekh mistikal-

no zhuvindo trupo kerdyilan le 
Jezushes thaj kado trupo Ekle-
zija bushol.

Ba vi voj o Jezushi phendas 
kado: „Sar le drakhengi buchu-
ma thaj leske rajika numa jekh 
trupo sile /keren/, kade vi me 
thaj le bolade jekh-jekh misti-
kalno trupo /Eklezija/ keras.
(…)

(Részlet a Sója Miklós 
görögkatolikus 

parókus cigány nyelvű 
keresztelői beszédéből.)

Milák Brigitta festménye
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Farkas Zsuzsanna

A malacka ára
A kilencvenes évek ele-

jén – 1991-ben vagy 
1992-ben, már nem emlékszem 
pontosan – betoppant a Csa-
ládsegítő Intézetbe Jolán. Az 
alacsony, sovány cigány asz-
szony még nem járt nálunk, 
nem ismertük, ez volt az első 
találkozásunk.

Le se ült az ügyfélfogadó-
ban, csak úgy az asztalnál áll-
va – ahogy azt megszokta 
más hivatalos helyeken 
–, hihetetlen magabiztos-
sággal előadta, hogy la-
kást szeretne magának és 
a családjának. Gyorsan és 
szűkszavúan foglalta ösz-
sze mondanivalóját: az utca 
elején – ahol lakott – van 
egy eladó ház, az anyakocá-
ja nemsokára megellik, és a 
kismalacokat el fogja adni 
pénzért. Majd egy „isten 
áldja meg magukat jóságu-
kért” áldással pontot tett a 
mondat végére.

Miután kifújta magá-
ból kérését, hajlandóvá 
vált leülni és beszélgetni 
is. A kérdések és válaszok 
szövevényéből kirajzolódott 
története, kérése, törekvése.

Sz. Jolán – aki akkoriban 
harmincas éveinek közepén 
járt – egy elmaradott kis falu 
cigánytelepéről menekült Eger-
be. Élettársa halála után fogta 
magát, batyuba kötötte holmi-
ját, és az egri Verőszalai cigány-

telep egyik elhagyott putrijában 
húzta meg magát. A ház az utca 
végén állt, ahol az ablakok már 
a földet érik, ahogy ezt Szabó 
Zoltán is megírta a Cifra nyo-
morúságban.

Jolán gyorsan elhelyezke-
dett a Városgondozási Vállalat-
nál, ahogy ő mondta, köztiszta-
sági alkalmazottként. A vállalat 
átalakításakor és leépítésekor 

is megtartották, mert ponto-
san, megbízhatóan végezte 
munkáját, úgymond „jó mun-
kavállalónak” bizonyult. (Ezt 
ki is használtuk, mikor ügyét 
intéztük.) Időközben új kap-
csolatot létesített, és született 
egy kislánya, aki ekkortájt még 

óvodába járt, fi a általános is-
kolás éveit taposta. Élettársa 
egyik szemére vak, emiatt rok-
kantnyugdíjazták minimális jö-
vedelem mellett.

Jolán naponta minimum 
kétszer gyalogolt végig az ut-
cán, és munkába jövet-menet 
felszedte a legfrissebb infor-
mációkat. Így jutott el hozzá 
a hír, hogy az utca elején egy 

régi parasztházat eladásra 
kínálnak. Rögtön megfogal-
mazódott benne, hogy az a 
ház neki kell, és ő azt meg 
akarja venni. De hát miből? 
És hogyan fogjon hozzá? 
Ekkor ötlött fel fejében a 
malacka ára. A történet to-
vábbi lépése már ismert.

Mi rögtön tudtuk, hogy a 
malackák árából nem futja 
a házra, de az eltökélt asz-
szony ezt nem hitte el, vagy 
nem is akarta tudomásul 
venni – ezt nem is igazán 
fi rtattuk. Kész, beleszere-
tett, nagyon akarta, és erről 
álmodozott.

Megnéztük a lehetősé-
geket: helyi lakáscélú tá-
mogatás, vállalati kölcsön 

önerőként számításba jöhet, 
plusz OTP-kölcsön. És persze 
a malackák ára. Jolán hiába 
takargatta szégyenlősen és 
különféle technikákkal anal-
fabétizmusát, az ügyintézés 
elindulásával erre hamar és 
könnyen fény derült. Mindent 

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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közösen intéztünk, lépésről 
lépésre haladtunk előre, de 
összejött a vételár, megkötés-
re került az adásvételi szerző-
dés, a család birtokba vehette 
házát. Nem volt benne víz, 
fürdőszoba, egy kicsit romos 
is volt, de az övék lett.

Jolánnal gyakran találkozva 
az utcán, mindig megígértem, 
hogy meglátogatom. Évekkel 
később került erre sor. A házat 
rendbe tették, a vizet bevezették, 
az udvaron a disznóólban ma-
lacok nevelkedtek. Az asszony 
büszkén mutatta lányának sta-

fírungként vett szekrénysorát – 
és tette hozzá; a malackák árá-
ból vásárolta kéz alól.

(Részlet a Menni, menni, 
muszáj menni című, 

a Napkút Kiadó által 2010-ben 
megjelentetett albumból)

Mitko Golemay

Duy chirikli

Duy chirikli pena pay,
pena korkorra andaru kokoya.

So li kerla lingi day,
gay na rodila lin párra kazaya?

Day na rovila sar me,
sartu me rovava lingi akana?

Day na uzharla sar me,
sartu uzharava lingi akana?

Phral ti phen syas odana,
geli ti maranpis andu Balkaya.

Devla, day zhivzi m’ ova
pali ti dikha lin – marra kazaya?

Devla, day zhivzi m’ ova
angayeti pali me ti lya lin,

linca ekhisti ti rova
ti loshasa mandi ti dikha lin?

Két fecske

Két fecske iszik vizet,
családjuk nélkül maguk vedelnek.

És anyjukkal mi lehet?
Vajon nem sír-e, hogy hol a két gyermek?

Anyjuk nem sír-e, mint én
siratom őket a magányosságban?

Anyjuk nem vár-e, mint én
várok őrájuk a magányosságban?

Fivér, nővér ők ketten,
harcolni mentek a magas Balkánra.

Bár megérném, Istenem,
hogy örülhessek, őket újra látva.

Bár megérném, Istenem,
hogy kettőjüket ölelhesse szárnyam,

velük ontassam könnyem,
gyönyörködhessem bennük boldogságban.

Weöres Sándor fordítása
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Duray Miklós

A Nap foltjai
Egyszer régen, amikor az 

Ararát még tengeröböl 
volt, az Ipoly másként folyt a 
medrében, és a palóc nép még 
erős országban élt, szemvakító 
fényesség és igen nagy forró-
ság öntötte el Karancsalját. Azt 
már mondanom sem kell, hogy 
a legelőn rekedt tehenek tőgyé-
ből a hőség miatt aludttejet fej-
tek az asszonyok, a tyúkok főtt 
tojást tojtak, a gazdák a disz-
naikat pedig napok óta nem 
eresztették a kifutókba, nehogy 
tepertővé süljön a szalonnájuk. 
Amiről korábban vágyakozva 
álmodoztak az emberek, most 
rettentő valósággá vált, mert 
az Ipolyból omlósra főtt hala-
kat fogtak ki a halászok, és a 
ropogósra sült kappan röptéből 
egyenesen a tányérba huppant, 
de ennek ekkor már senki sem 
örült. Pusztulás fenyegetett 
minden élőt. A fák levelei egy-
két nap alatt elszáradtak, és 
összesodródtak, mint a szivar, 
a gyümölcsfákról pedig aszalt 
szilva és sült alma potyogott. 
A tarjányiak és a ragyolciak a 
kenyerük miatt aggódtak, hi-
szen ilyen melegben a szenük 
senkinek sem kellett. A falusi 
és a bányásznép kétségbeesve 
kiáltozott, és a Medves aljában 
rejtőzködő ördög, név szerint 
Ördög Jancsi bosszújának tar-
totta ezt a szörnyű csapást.

Amikor már úgy látszott, 
hogy elkerülhetetlen a vég, 

a templomdomb körül össze-
gyűlt a falu apraja-nagyja, hogy 
elbúcsúzzanak egymástól. Mi-
kor már csaknem nyakig vol-
tak a búcsúzkodásban, a nagy 
siránkozás közepette a kisbíró 
csendre intette a sokaságot.

– Emberek, ide fi gyeljetek! 
Mielőtt felkerekedünk, tapasz-
taljuk meg a helyzetet, találjuk 
ki, hogy mi okból dühöng Ör-
dög János. Ha még ketten vál-
lalkoznának, hárman felhág-
hatnánk a Karancs legtetejére, 
és széttekinthetnénk a környé-
ken. Hátha kissé megokoso-
dunk!

– Örült a nép a kisbíró ötle-
tének – főleg a lapujtőiek meg 
a hugyagiak –, így hát rögvest 
félbemaradt a búcsúzkodás.

– A holnap okosabb, mint a 
ma.

– Majd meglátjuk, milyen 
hírt hoznak a kémek – mond-
ták reménykedve. A kisbíró pe-
dig a kaszakováccsal és a kötél-
verővel nyomban útnak indult.

Azon az éjszakán senki sem 
hunyta le a szemét. Az álmat-
lanság nem is a minden zugba 
beférkőző forró napsugarak 
miatt kínozta őket, hanem in-
kább a nagy várakozás miatt. 
A falu népe a szérűskertekben 
várta ki az éjszaka végét. Nem 
tudván, mi lesz, biztonság ked-
véért szekerekre rakták leg-

szükségesebb cókmókjaikat, 
hogy készen álljanak az in-
dulásra, ha mégis úgy adná a 
helyzet.

A kisbíróék pedig igencsak 
szedhették a lábukat, mert alig 
indultak el, pirkadatra máris 
visszaérkeztek.

– Nagy a baj, nagy a baj! – 
jajveszékeltek már a falu ha-
tárától, és emiatt mindenki 
abbahagyta a málházást és a 
templom felé futott.

– Megleltük szerencsétlen-
ségünk okát! Jaj nekünk, elve-
szünk! – jajveszékelt a kisbíró.

– Kiszakadt a Nap gúnyája! 
– sápítozott a kaszakovács.

– Akkora lyuk tátong rajta, 
akár a losonci búzatér! Nincs 
rajtunk segítség! – siránkozott 
a kötélverő.

– A rossz hírek hallatára az 
emberek ismét keseregve bo-
rultak egymás nyakába. Patak-
zott a sok könny, dagadozott a 
búbánat.

De ekkor nagyot rikoltott az 
öreg juhász legkisebbik unoká-
ja.

– Ha lukas, üsse kő! Be kék 
fótoznyi.

A körülötte álló emberek 
igencsak görbén néztek a kis 
hékásra. Gondolták, agyá-
ra ment a nagy ijedtség, vagy 
megtöppedt az esze a kegyetlen 
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melegtől. De ő csak hajtogatta 
a magáét.

– Ami lukas, azt be kék fó-
toznyi! Anyám lábasát is meg-
csinálta a drótos tót, amikor 
csurgott belüle a tej. Az ülepe-
men is mindig bevarrták a ga-
tyámat, amint kiszakadt. Hát 
a Napot miért ne lehetne befó-
toznyi, ha lukas? Most elfolyik 
az összes melege, hogy majd 
megveszünk bele, de ha már 
kiürült, megfagyunk, mint Rá-
róspusztán a kutyák.

Ettől főleg az öre-
gebbje rettent meg, 
mert még emlékez-
tek a dédapjuktól 
hallottakra, akik 
mondták volt, hogy 
egyszer olyan hideg 
volt, hogy a kutyáik 
futtukban dermedtek 
meg – azóta mond-
ják, ha a kilincsre 
fagy az ember keze, 
hogy kutya hideg van.

– Van benne némi igazság – 
ismerték el szeppenten a körü-
lötte állók.

– Igazat beszél a pulya – 
mondogatták helyeselve töb-
ben is.

– Csak hát ki tudná véghez-
vinni ezt a tettet? Ilyen ember 
nem akad sem Nógrádban, sem 
Gömörben. – Ez pediglen nagy 
szó volt!

Újból búnak eresztette a fe-
jét a nép, mert nem látszott se-
gítség. Csak pityeregtek az em-
berek. Úgy pityeregtek, hogy 

lucskos lett tőle a föld is. De 
ekkor ismét megszólalt a kis-
bojtár.

– Mily bolond emberek 
kendtek! Úgy rínak, mintha 
farval gyüttek vón a világra! 
Mit csinyának, ha leesik a vas a 
lovuk lábárul? Patkót veretnek 
a patájára – hát nem?

–Ha eltörik a szekérkere-
kük? Elmennek a bognárhoz! 
Ha kiszakad az ünnepi ruhá-
juk? Bevarrja a szabó! Nos, 
hát miért siránkoznak? Épp itt 

tanyázik a faluban egy vándor-
szabó. Uccu neki, foltozza be 
nekünk a Napot.

– Nocsak?! Ismét beszélt a 
pulya!

– Meglásd, kisbíró lesz belő-
le a másvilágon!

– Hát hol van az a vándor-
szabó? – váltotta a szót sürge-
tőleg a mostani kisbíró. – Miért 
nem bújik elő?

Ez a vándorszabó pedig pont 
én voltam. A templom észa-
ki falának tövében hűsöltem, 
mert a nagy melegtől már ved-
lett a bőröm, akár a kígyóé. De 
hívtak, hát előálltam.

– Imhol vagyok! – mondot-
tam, majd annak rendje-módja 
szerint bemutatkoztam a neki-
keseredett sokaságnak.

– Cérna Gézának hívnak.
– Be tudnád foltozni a Na-

pot? – kérdezte nagy hirtelen-
jében a kisbíró, belém fojtva az 
illendőség szavait.

– Bizony ilyen munkát még 
nem végeztem soha, de ha egy 
kicsit törhetem a fejemet, le-
het, hogy kiokoskodok valamit 
– válaszoltam tétován.

– Hát akkor törd a kobako-
dat! – felelte a kisbí-
ró, aztán a gyüleke-
zethez fordult. – Ti 
pedig menjetek haza 
békességgel. Egyelő-
re elhalasztjuk a bú-
csúzkodást.

Mondanom sem 
kell, igencsak főtt 
a fejem, most már 
nemcsak a melegtől, 
hanem a gondtól is. 

Előkotortam a ládafi a csücs-
kéből a mesterfoltozásról szó-
ló nagykönyvet, és böngészni 
kezdtem. Egy betű nem sok, 
annyi sem volt írva az ilyenfé-
le munkáról. Így nem maradt 
más hátra, számba vettem a 
körülményeket. A foltozás egy-
szerű munka, jól kitanultam. 
De hogyan jussak fel abba az 
irdatlan magasságba? Halan-
dó ember nem tud készíteni 
olyan hosszú létrát. És ekkor 
jutott eszembe Jákob, akinek 
van egy égig érő lajtorjája. Es-
tére talán kölcsön tudja adni, 
és az éjszaka folyamán, amikor 
mégiscsak kisebb hévvel süt a 

Milák Brigitta festménye



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT16

Nap, nyugodtabban dolgoz-
hatom.

Igencsak megtetszett az 
ötlet, ezért mindjárt mun-
kához láttam. Kifutottam a 
templomkertbe és szólon-
gatni kezdtem Jákobot.

– Jákob, Jákob, jelent-
kezz!

Lehet, hogy a nagy me-
legtől kissé meggyengült a 
hangom, mert csak az ötö-
dik vagy a hatodik hívásra 
válaszolt – már nem is tu-
dom, melyikre.

– Mit óhajtasz, Cérna 
Géza?

– Nagy gondban vagyok. 
Kilyukadt a Napunk, be kell 
foltoznom.

– Ez bizony nehéz fel-
adat. Hogy segíthetek ne-
ked, Cérna Géza?

– Támaszd a létrádat a 
Naphoz úgy, hogy a másik 
vége itt legyen, a temető fa-
lánál.

– Tudod-e, hogy nagy a 
te kérésed?

– Tudom, Jákob, tudom. 
De ha nem segítesz, mind-
annyian itt pusztulunk.

– Rendben van, Cérna 
Géza. Más kérésének nem 
tennék eleget, de mivel te 
kedves vagy nekem, ezért 
megteszem. Várj este ott, 
ahová a létrát kéréd.

A többi már csekélység 
volt. A kádárral faragtat-
tam lábbelit friss akácból, 
a böllértől szereztem nyers 

ökörbőrt ruhának, hogy 
megvédjen a nagy hőségtől. 
Az oldalamra pelsőci sze-
kercét kötöttem, ha vélet-
lenül megcsúsznék, legyen 
mivel kapaszkodnom. Így 
felszerelkezve feküdtem a 
templomkert kőkerítése 
mellé, hogy bevárjam az 
estét.

De ne szaporítsam a 
szót, Jákob beváltotta ígé-
retét. A mondott időre ott 
állt a létra, kora reggelre 
pedig elkészültem a mun-
kával. Aztán három napon 
keresztül az egész falu és a 
környék apraja-nagyja en-
gem ünnepelt. Folyt a jó 
savanyú füleki bor, és Szé-
csénytől Tőrincsig repked-
tek a maradék sült libák. 
A nagy dáridó közepette 
pedig azon gondolkodtam, 
hogy ugyan mire mentek 
volna ezek a szerencsétlen 
emberek az én tudásom és 
jártasságom nélkül. De hir-
telen el is szégyenlettem 
magam, mert bizony az öt-
let a kisbojtáré volt, én csak 
végrehajtottam. A rendre 
a kisbíró ügyelt, a létrával 
Jákob segített ki. Így hát 
rádöbbentem, hogy egyma-
gam bizony nem jutottam 
volna semmire. És hogy 
szerénységemen ne essék 
csorba, harmadnap hajna-
lán csendesen továbbálltam 
Heves irányába.

A foltok, melyeket én 
varrtam, még ma is ott dí-
szelegnek a Napon. Ha kor-
mos üvegen keresztül nézi-
tek, ti is megláthatjátok.

Leksa Manush

Brishindeski 
angrusti

Signedir, chxave, yaven,

Pudikhen po boliben!

Kon kerja ada buti –

Da shukar pash-angrusti!?

Kon chxuja da phurt opre?

Kon phenela, chxavore?

Zalo, zhilto te lolo

Chxakirela la dikhlo.

Kon kerja ada buti –

Da shukar pash-angrusti?!

– Me jinav – brishindoro

La kerja te khamoro.

A szivárvány

Fiúk, nézzétek, szépen

Szivárvány kelt az égen!

E fél-gyűrűt ki véste –

Ki rakta föl az égre?

E hidat ki emelte?

Ki tud felelni erre?

Ragyog zöldje, pirossa,

Mintha kendő lobogna.

E fél-gyűrűt ki véste –

Ki rakta föl az égre?

Nap süt, hull az esőcske,

Szivárvány lett belőle.
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Jókai Anna

Az utolsó gyermek

A Föld metamorfózis 
előtti utolsó szakaszá-

ban élsz majd, az I. (szabályo-
zott) zónában, ahol kínlódva, 
de még egy darabig szokványos 
módon valamelyest fenntart-
ható az élet.

Vagy bár ott élsz még a visz-
szahúzódó, lappadó anyag 
birodalmában, de tőle egyre 
függetlenebbül, szellemi érzék-
szerveiddel a minőségi ugrásra 
felkészülten.

Évet ne kérdezz; ki tudja, 
az időszámítás kezdetét akkor 
kihez-mihez viszonyítják. At-
tól tartok, a megtestesült Anti-
krisztus is kikényszerít magá-
nak egy „fi x pontot”, ahonnan 
fi zikailag is megnyilvánuló te-
vékenységét években mérhetik. 
Addigra csaknem minden fe-
leslegesül (vagy elpusztul) – de 
Te, Emberem, vagy, úgy-ahogy, 
olyan-amilyen. Holmi dino-
szaurusznál szívósabb fajta. Ma 

döntöd el, egykor milyenné vál-
tozol. Ma, a Krisztus utáni har-
madik évezred korában – ami 
történetünk kezdetén már csak 
homályos legendaféle, mint 
nekünk Atlantisz letűnt világa. 
Rajtad múlik, mit csinálsz a 
mindenképpen megsemmisülő 
bolygóval, mert nem mindegy, 
milyen lesz az elmúlás: meddő 
szétrohadás vagy az új csíra ter-
mészetes feltétele. S Te – Én-
magad, együtt enyészel-e majd 
a Földdel, vagy képességet 
szerzel az átköltözésre, a ma-
gasabb megjelenőbe? Undorító 
környezetben evickélsz a perc-
nyi túlélésért vagy átlényegülsz 
(egy cseppnyi nosztalgiával), 
birtokában a biztos tudásnak 
és az édes reménynek? Rögbe-
száradás vagy „új Ég, új Föld?”

Még választhatsz. Te is – 
gyermekeid is – gyermekeid 
gyermekei és azoknak gyerme-
kei is. Sokadiziglen.

De egyszer megszületik az 
utolsó gyermek. Talán Te szü-
löd meg – talán Te leszel az. De 
semmiképp nem vonulhatsz 
vissza.

* * *

A szellem műhelyében nin-
csenek nyugdíjasok.

* * *
Meg kell tanulnod bizonyos 

dolgokat ahhoz, hogy ember-
ként állhass a talpadon. Amit 
nem tudsz elkerülni, megköny-
nyítheted, ha önként adod át 
magad. Ne várjuk meg, hogy 
a sors kényszerítsen: ennyi a 
szabadság. Az átélés, a hogyan 
szabadsága…

A megváltó szeretetben nem 
válik szét a nyomorult teremt-
mény meg a diadalmas Isten. 
A személyt kell fi gyelemmel 
szeretni és megkülönböztet-
ve, a nagy Teremtő nevében, 
éppen. Nem kiszámítottan, 
egyengetve holmi égi karrie-
reket. A hitnek legtöbbet a hit 
karrieristái ártanak.

Vágyunk az otthonosság 
érzetére, ahol mindenkinek 
joga, hogy sérelmeit és álma-
it, véleményét elmondhassa, 
s ugyanakkor kötelessége, hogy 
a másikat meghallgassa. Ehhez 
szükséges az az akarat, ami a 
mérleg serpenyőjének mind-
két oldalát felszabadítja, s ránk 
bízza, a súlyt melyik oldalára 
helyezzük.

Gratulálunk!

Augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend Nagy-

keresztje kitüntetésben részesült életművének elismeréséért 

Jókai Anna író, költő.

Újságírói kérdésre válaszolva alkotói pályájának alapja-

ként említette az élet transzcendens értékeinek megjeleníté-

sét, ami véleménye szerint a művészet ősi, eredeti feladata 

annak érdekében, hogy „ne csak a matéria szemszögéből néz-

zünk mindent”.
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Ruva Farkas Pál

Ki kormányoz ki minket 
a gödörb�l…?

A cigányság szarkasztikus 
szocializáltsága a más-

ságukra épül. A sors bárhová 
vetette őket, bármelyik század-
ban őket még az erőszakos Má-
ria Terézia Habsburg uralkodó 
a XVIII. században sem tudta 
azt megváltoztatni velük kap-
csolatban abbéli elképzeléseit, 
hogy újmagyarokat nevel belő-
lük, jó jobbágyokat, akik föld-
művesként végre adófi zetőkké 
válnak majd. Az uralkodó el-
képzelései csak elenyésző rész-
ben váltak be, mert azt mégsem 
lehet állítani, hogy azokból a 
cigánygyerekekből akiket erő-
szakosan elvettek szüleiktől és 
földműves gazdák neveltek fel, 
hogy egyből sem lett jó atyafi , 
vagy életre való gazda! De az 
esetek zömében az erőszakos 
asszimilációval többet ártottak, 
mint használtak volna. Ennek 
lett köszönhető, hogy a meg-
osztott cigányságot szembeállí-
tották egymással.

Hol volt már az a XIV. szá-
zadi keresztényi lojalitás – 
amikor is a jó Zsigmond király 
az országon átvonuló nomád 
cigányok László vajdájának 
menlevelet – vízumot adomá-
nyozott!?

Még sohasem vizsgáltuk 
meg annak a lojalitásnak az 
összefüggését.

Mivel a nomád cigányok 
nem bizonyultak hódító szán-
dékúaknak és inkább voltak 
ők kézművesek, kovácsok és 
cserzők, hiszen marhákkal, 
lovakkal, kecskékkel és nyá-
jakkal érkeztek, a nomád élet-
vitelük önellátásra késztette 
őket!

Zsigmond király hírnökei 
már ismerték a cigányokat, 
hisz a vándor népek és a hírnö-
kök útvonalai óhatatlanul ke-
resztezték egymást. De volt ott 
még más bizonyíték is, hiszen 
már István király korában és 
az Árpád-házi királyok idején is 
éltek és kereskedtek nemcsak 
Nyugaton, de Európában is ci-
gány marhahajcsárok és kéz-
művesek. A jó kézművesekért 
még a világ végére is elmentek 
az uralkodók hírnökei. Így volt 
ez Mátyás király idején is, és 
így volt ez a Habsburgok idején 
is. De a Szabadságharc után, 
és a Kiegyezés után is nagy lét-
számban hoztak ügyes cigány 
szerszámkészítőket, kézműve-
seket a mindenkori uralkodók 
az országba, mert szükség volt 
rájuk.

A saját családom felmenői 
között is sokan jeleskedtek a 
XIX. Században úgy a párizsi 
Világkiállításra készülő Eif-
fel-torony készítésénél, mint a 

budapesti Nyugati Pályaudvar 
felépítésénél egyaránt.

De jó dolguk volt az egész 
nagy Magyarország területén, 
hiszen a több ezer kastély épí-
tésénél nemcsak ácskapocsra 
volt szükségük a mestereknek, 
de a díszes kapukat és rácsokat 
is cigány kovácsmesterek készí-
tették. Nem csak a vasmunka 
területén, hanem, mint ácsok 
és tetőfedők, no meg a díszes 
bádogos munkák ügyes kezű 
mestereinek köszönhetően, 
van ahol még ma is megcsodál-
ható. Az Esterházy-,a weimari-
kastély, valamint az összes 
főúri-, közép- és kisnemesi kú-
riákon keresztül a múzeumok 
és a kórházak, valamint a vasút 
és útépítők között is kivették a 
részüket a testvéreink.

Édesapám felmenői, mind 
kovácsok, díszítőkovácsok, 
rézművesek, bádogosok, ló és 
marhakereskedők voltak.

Ferenc József alcsúti kas-
télyának a felépítésén is dol-
goztak. De nem hiszem, hogy 
nem akadna még mai is sok 
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olyan cigány család kis és 
nagy Magyarország területén, 
akik felmenői, rokonai szép 
számmal nem vettek részt Eu-
rópa felépítésében és működ-
tetésében.

Hát mi történt a XX. század-
ban?

Mi okozta azt a kataklizmát, 
amitől a munka világa érték-
telenné vált és vele egyidőben 
úgy a magyarok, és mai nem-
zetek elvesztették a munká-
jukat és a megélhetőségüket? 
Mi változott és a legmély-
rehatóbb kérdés, hogy mitől 
lett kiszámíthatatlan a munka 
világa? Úgy látszik, hogy a kéz-
műipar főleg kétkezi szakmun-
kás, szakemberek nélkül megy, 
halad, ha döcögve is Európa. 
Ázsiáról és a harmadik világról 
nem is beszélve. Indiáról pedig 
– ami egy külön világ a földi va-
lóságban – most nem kívánok 
szólni. Az egy külön dolgozatot 
érdemelne meg! Ott a népek hi-
erarchiájában még nem történt 
meg a legalsó kaszt – az érint-
hetetlenek „rabszolgasorsból” 
való felszabadítása, de szem-
mel láthatóan dolgoznak rajta, 
főleg a női aktivisták!

Mi lesz velünk Európában, 
de főleg az az első számú kér-
dés, hogy mi várható Magyar-
országon most és a közeljövő-
ben?

Mi lesz velünk, legyünk ro-
mák – cigányok – vagy ma-
gyarok? Mi lesz ebben az or-
szágban? Milyen lehetőségek 
várhatóak és ezeket a lehető-

ségeket és esélyeket, milyen 
magyar törvények működtetik 
és biztosítanak nekünk vala-
mennyiünknek esélyt élni és 
életben maradni? Egyáltalán 
van-e esélyünk nekünk, közép-
korúaknak, nyugdíjasoknak, 
és a fi ataloknak reménykedni 
egy kiszámítható életre? Ez itt 
a kérdés már nagyon régén, de 
főleg az utóbbi hat évet illető-
en. Most ami elment a réven, 
elmegy a vámon!!!!

Az országban felnőtt egy 
olyan generáció, akik előtt nem 
volt és ma sincs egy olyan szülői 
családmodell, akik munkából 
és bérből élnek, mint nekünk 
az 50-60-as években felnövek-
vő generációnak. – A kilátás-
talanság, a tengődés a mostani 
fi atalok zömére jellemző, erre 
vezethető vissza, az agresszivi-
tás és az egyre több erőszakos 
bűnelkövetés.

Igaz, és ebben egyik oldal 
sem hibás, az 1989-es politikai 
váltás okozta változásokba ná-
lunk nagyobb, erősebb nemze-
tek is beleroppantak.

De hát azért van a nyakun-
kon kobak, hogy gondolkoz-
zunk vele, vagy mi a csudának?

Le kéne zárni végre az egy-
másra mutogatást, hogy ki volt 
a hibás? Hiszen a jelen gene-
rációja azért nem lehet fele-
lős, hogy a Kádár-rendszerben 
eladósodott az ország! (csak 
zárójelben említem, hogy az 
az eladósodás összege csak el-
enyésző ahhoz képest, hogy 
most mennyi a tartozásunk!) 
No ezért már mindenki felelős 

aki akkor vagy most kormá-
nyozza az országot, részben 
vagy totálisan. Ezek után mi 
a teendő? Ez itt a kérdés? No 
meg az, hogy ki és kik a felelő-
sek itthon és honon kívül, hogy 
a svájci frank olyan faramuci 
módon bújt ki a zsákból? Hát ki 
a csoda?

Most ki menti ki ezt a be-
csapott, kifosztott kis orszá-
got a harapófogó szorításából? 
Csak a kormány, vagy együtt 
az egész ország a kormánnyal 
együtt? Vagy van egy másik út 
is? S ha van, azt ismeri valaki? 
És mi a csorró többség miért 
nem ismerjük? Már csak abból 
a szempontból is, hogy mellé 
tudjunk állni és azt mondhatni; 
hát, ha látható időn belül si-
kerül a gödörből kimászni, ak-
kor húzzunk bele!! – Sikerülni 
fog!!!

De ha az egész csak egy csap-
da – akkor mi lesz velünk – az 
országgal – a fi atalokkal, a diá-
kokkal, a még hadrafoghatók, 
de munkanélküliek egész ha-
dával, és mi lesz a nőkkel a csa-
ládanyákkal, akik nem tudnak 
mit főzni, mert nincs miből? Na 
és mi lesz az idős szülőkkel és 
nagyszülőkkel, cigányokkal és 
elesettekkel, a hajléktalanok-
kal? Mi lesz a megoldás? Van 
egyáltalán megoldás és kiút a 
gödörből?

Vagy a hadrafoghatók más 
utat választanak?

Csak attól ments meg min-
ket Istenem!
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Akhilésvar

E tajna
(Indiaki paramicha)

Kaj sas, kaj nas, sas andej India jekh somnaku-
ni dyiz, thaj ande kodi trajisardas jekh kraj, 

kas kade bushile: Angiradzha. Heros vitezi thaj shu-
kar raj sas Angiradzha, ba leske kan poganes bare 
sas. Anda kado vi ratyate – vi dyeseste pe pesko she-
ro inkerdas leski somnakuni chepani, so tele torto-
sardas leske kan, thaj garudaslen anglal le avlinake 
manushenge jakha. Na pe jekh sekundo na mukhla-
sas-tar e chepani, anda khanchi love. Numa ande le 
najipeski soba shuttasles tele unyivar, garadyindes.

Sas pala kodo jekhfar jekh ratyi, kanak leski leg-
majterni romnyi ande le sovipeski soba pushlas lestar:

– Maharadzha! Oh, mo baro kraj! Sostar inkres 
tyiri chepani ande sa vaxt pe tyiro shero?

Angledas o kraj:
– Mundrija, mi skumpi krajaskinya! Le krajengo 

ablyolindo barikanipe kather e chepani si –, vaj na? 
Dikhlan aba krajes, bichapenisa?

Ba e krajaskinya zurdingi sas:
– Ba vi le legmajbare raja tele shon e chapeni 

pala lengo shero, kanak soven. Numa tu na. Naj 
ande kado varisavi tajna?

– Oh, Maharani! Na, naj ande kado tajna, numa 
kade siklyilom, thaj si gata – zumadas te agorisarel 
le pushimata o kraj.

– Mo kraj! Jertisar te avav bimoski –, ba pe dyesa 
perdal kodo mangipe dukharelman, hoj te shaj dik-
hav tyiro shero bichapenisa barem jekhfar! – phen-
das kovles, bitromanes e legmajterni krajaskinya.

– Nashtig, mundrija – angledas kovles o kraj. – 
Nashtig tele te shuvav e chapeni angla khonyik.

Kathar kodo, so o kraj phendas, e krajaskinya xo-
lyarnyiki thaj majzurdingi kerdyilas:

– Ba ova, oh, Maharadzha! Akanak, ande kado 
momento kamav te dikhav tyiro shero bichapenisa!

O Angiradzha darajlas. Bares kamlas peski leg-
majterni romnyi, sas les pharo te phenel lake: „na”. 
Palunes kalmes das duma:

A titok

Egyszer volt, hol nem volt, volt Indiában 
egy aranyvár, és ebben az aranyvárban 

élt egy király, akit Angirádzsának hívtak. Hős 
vitéz volt Angirádzsa, és szép szál dalia, de a 
füle, az rémisztően hosszú és elálló volt. Ezért 
éjjel-nappal viselte aranykoronáját, ami lela-
pította a fülét, és elrejtette az udvari népek 
kíváncsi szeme elől. Semmi pénzért nem vált 
volna meg a koronától egy pillanatra sem. 
Csak a fürdőteremben vette le néha nagy ti-
tokban.

Egyszer aztán egy este a legfi atalabb fele-
sége a hálószobában kíváncsiságból faggatni 
kezdte:

– Mahárádzsa! Ó, nagy királyom! Miért 
hordod a fejeden folyton ezt a koronát?

Válaszolt a király:
– Édes egyetlenem, kedves királyném! 

A királyok fényes hatalmát a korona adja, 
nem? Láttál már királyt korona nélkül?

A királyné nem tágított:
– De hát a leghatalmasabb fejedelmek is 

leveszik a koronát a fejükről, ha aludni tér-
nek, csak te nem. Nincs ebben valami titok?

– Ó, mahárání! Egyáltalán nincs ebben ti-
tok, csak így szoktam meg, és kész – próbált 
pontot tenni a kérdezősködés végére a király.

– Királyom! Bocsásd meg pimaszságom, 
de napok óta az a vágy gyötör, hogy fejedet 
korona nélkül láthassam egyszer! – rebegte 
félénken a legfi atalabb királynő.

– Nem lehet, egyetlenem – válaszolt kissé 
bizonytalanul a király. – Nem vehetem le a 
koronám senki, de senki előtt.

A király válasza csak olaj volt a tűzre. A ki-
rálynő a sarkára állt:

– Márpedig, ó, mahárádzsa! Most azonnal 
látni akarom a fejedet korona nélkül!
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– Nashtig – thaj sigones mukhlas-tar le sovipes-
ki soba.

E krajaskinya xolyarnyikes le zideste boldyilas, 
thaj suttas. Po kaver dyes avri phendas: zhi kodo 
dyeseste postyila, zhi kaj nashtig te dikhel bichape-
nisa le krajesko shero. O kraj daradasla, kade aba na 
zhanglas te inkrel ande peste e tajna.

– Si mishto, ashunman, gugli mundrija! Ake-
ta, phenav tuke kodi tajna, so numa mo dad thaj 
mi dej pinzharel pej phuv. Na troma phen khonyi-
kaske! Poganes bare si mure kan. Anda kado inkrav 
pe muro shero sakokanak e chepani. Kado si e bari 
tajna.

Thaj tele shuttas e chepa-
ni pala pesko shero. E kra-
jaskinya kade tordyilas ko-
the, sar te avelas barruni, 
pahosajvlas kathar kodo, so 
dikhlas. Ke le krajeske kan 
intregones kasave sas, sar 
te avenas jekhe magareske. 
E krajaskinya chudindes 
pushlas:

– Ande muro cinoro jilo, 
sar shaj inkros garades jekh 
kabor bari tajna?

– Apol naj so ker –, nash-
tig phen khonyikaske! – 
angledas brigakes o kraj.

Inke nas ratyi, daba tu-
nyilas, kanak e krajaskinya 
aba kade hatyardas, bishaj-
ipe ande peste te inkrel e 
tajna. Kade hatyardas, te nashtig te phenella vari-
kaske, sijjel pharradyola kodolatar. Zhanglas, hoj te 
phenel la slugake vaj kaver avlinake manusheske, 
pala unyi sekundo pala kado vorbisarena andej sorri 
dyiz. Lake jileske pharipesa tele gelas andej bar, jek-
he kashteste gelas, thaj kodoleske shordas avri lako 
dyi. Numa kadi tajna vi le kashteske but sas! Tela 
unyi dyes avri shutyilas, leske kranzhi tele phadyi-
le. Dikhlas kado la avlinako kashtari, avri shindas 
o kasht, thaj kerdas andar kodo jekh lavuta, soski 
anav andej India „sarangi” si –, thaj duj dobi: jekh 
„tabla” thaj jekh „dholak”. Kadal bikindas la avli-
nake bashalnenge.

Angirádzsa megijedt. Nagyon szerette a 
legfi atalabb feleségét, nehéz volt nemet mon-
dania. Végül is alig hallhatóan megszólalt:

– Nem lehet – és sietve elhagyta a hálószo-
bát.

A királyné durcásan a fal felé fordult, és el-
aludt. Másnap kijelentette, hogy addig böjtöl-
ni fog, míg meg nem láthatja a fedetlen királyi 
üstököt. A király aggodalmában kifakadt:

– Jól fi gyelj hát, édes egyetlenem! Elmon-
dom azt a titkot, amit csak apám és anyám is-
mer ezen a földkerekségen. Ne mondd el sen-

kinek. Borzalmasan nagy és 
elálló fülem van. Ezért hor-
dom állandóan a koronát. Ez 
a nagy titok.

Azzal levette fejéről a ko-
ronát. A királynő megkövül-
ten állt, mivel a király füle 
egészen olyan volt, mint egy 
szamáré. A királyné ámultan 
hebegte:

– Az én csöpp kis szívem-
ben hogy tudnék egy ekkora 
nagy titkot megtartani?

– Pedig nincs mit tenni. 
Senkinek nem mondhatod 
el – válaszolta bánatosan a 
király.

Még le sem szállt az 
est, de a királynő már úgy 
érezte, szétfeszíti belülről 
a titok. Úgy érezte, ha nem 

mondhatja el valakinek, hát azon nyomban 
szétrobban. Tudta, ha egy szolgálólánynak 
vagy más udvari embernek mondja el, pil-
lanatok alatt az egész palota erről fog sug-
dolózni. Kétségbeesésében lesietett a kertbe, 
odament egy fához, és a fának öntötte ki a 
lelkét. Csakhogy ez a titok még a fának is 
sok volt. Napok alatt elszáradt, és az ágai 
letöredeztek. Meglátta ezt az udvari fafara-
gó, kivágta, és készített belőle egy hegedűt, 
másnéven szárangít, és két dobot: egy tablát 
és egy dhólakot. Mind a három hangszert el-
adta az udvari zenészeknek.

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Pe baro dyes, sosa o nipo la primavara pejker-
das, e sorri avlin perdyi kerdyilas le manushenca, 
kon kethane kidyile. Ablyolindes andre gelas vi o 
kraj po angluno than, thaj opre ashundyilas o bas-
hajipe. Avile le bashalne, le nyeve dobenca thaj lav-
utasa, kezdisardas te gilyabel le krajesko gilyari, le 
bashalne naja khelde po dholnak, pej tabla, thaj pej 
sarangi.

Ba jekhfar –, so pecil? E sarangi na kodo glaso 
del: „ná-dhin-ná-dhin” –, kodo phenel:

– „Ma-ga-res-ke kan si le kra-jes-ke”!
Misto „tum-tum” kodi duma del e tabla:
– „Kon phen-das ka-do”?
Thaj misto „tak-dhin-tak-dhin” – kodo phenel o 

dholak:
– „Le kra-jes-ki pa-tyi-va-li romnyi!”
Baro-baro assajipe kerdyilas mashkar le manus-

hende! O kraj kade dikhlas angla peste, sar kon pa-
hosardo barr kerdyilas. Apol sigones agorisardas o 
sirbotaro, thaj peste akhardas la terna krajaskinya.

– Sar shaj pecindas kado, romnyi? Khonyik ka-
ver na pinzhardas amari tajna!

Angledas e krajaskinya:
– Jertisar mi bezex, mo lasho kraj! Na birisar-

dom ande mande te inkrav e tajna, sar te na phe-
navla khonyikaske! Ande mure jilesko pharipe anda 
kado phendomla jekhe kashteske.

– Bares nasules kerdan – phendas o kraj kethane 
phagerdes. Nashtig aba so te keren!

Apol lokhes hatyardas o kraj, hoj na pecindas ka-
savi bari bida. Pala unyi dyes aba palesh phutyar-
des zerilas opre angla leske ministra, – bichepanisa, 
sherangles, thaj baxtales trajisardas pala kodo leske 
romnyenca, zhi kaj lesko maripe.

(boldasles: Pató Selam)

A tavaszköszöntő nagy ünnepen a királyi 
udvar apraja-nagyja összegyűlt a díszcsar-
nokban. A király pompás bevonulása után 
következett a zenészek műsorszáma. Meg 
is jelentek, az új szárangíval, az új tablával 
és dhólakkal. Belekezdett a királyi énekes a 
dalba, a zenészek édes muzsikával kísérték. 
A tablán és a dhólakon pattogtak az ujjak, 
a szárangín futkostak fel és alá.

Egyszer csak mi történik? A tablá „ná-
dhin-ná-dhin”-jéből az lesz:

– Sza-már fü-lű a ki-rály! Sza-már fü-lű a 
ki-rály!

„Tun-tun” helyett szól a szárangí:
– Ki mond-ta ezt? Ki mond-ta ezt?
„Tak-dhin-tak-dhin” helyett ezt válaszolja 

a dhólak:
– Be-cses ne-je! Be-cses ne-je!
Nagy nevetés tört ki a hallgatóság sorai 

közt. A király megkövülten nézett maga elé. 
Aztán gyorsan véget vetett az ünnepségnek, 
és magához hivatta a fi atal királynőt.

– Hogy történhetett ez, rání? Senki más 
nem tudott a titkunkról.

Válaszolt a királynő:
– Bocsásd meg vétkem, kegyes királyom! 

Nem bírtam ki, hogy ne mondjam el senki-
nek. Kétségbeesésemben elmondtam hát egy 
fának.

– Nagyon rosszul tetted – válaszolta ösz-
szetörten a király. Nem lehetett már mit ten-
ni.

Aztán lassan rájött a király, hogy nem is 
olyan nagy baj ez. Egy-két nap múlva már 
büszkén jelent meg miniszterei előtt – korona 
nélkül, fedetlen fővel, és boldogan élt azontúl 
feleségeivel, míg meg nem halt.
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Sárközi László

Reflexiók
Felnőttnek mutat majdnem minden tetted,
szavaid mélyén örök, makacs gyermek
kuporog, néha kitőr, olykor retteg.

Kis szobánk ajtajának tokja mellett
hosszan húzódó haragos árok:
az ajtót olyan sokszor rámvágod,
dühödhöz néha csak egy szikra kellett.

Sokszor sértődünk egymástól, egymáson,
találunk rá okot minden percben,
de később már kint ülünk a kertben,
kávézunk, mérgem gyorsan megbánom

s úgy szorítod magadhoz túlmozgásos,
gyönge lánykezeddel nyomorúságom,
ahogy viharvert botját a zarándok.

Ruva Farkas Pál

A megszelídített 
univerzum
„A cigányságtól
néhány perc alatt
mindent megtudhatsz
a világról
amit azelőtt
és azután
az életben soha
ha a lelked tiszta….
mint Snétberger
ujjai alatt
érthetővé
élvezhetővé
szelídített
világmindenség…”

Szolnoki Csanya Zsolt

Talán

eljönne érettünk
ha hinnénk
szállhatna szív
a város zajának hullámverésén
szárnyalna
ostromlott partokra görnyedő hídra
nyomában
sirályok jégfényű sikolya gyúlna – 
talán
az angyal
ha fújna hajnal-harsonát
csillag fl itteres éjszakák
fény-csáklyás tornácán
eljönne értünk
szállhatna szív
lemosva arcunkról
vétkeink veríték pikkelyét

Áprily Lajos

Kamav te trajij
(Élni akarok)

Inka naj slobodo te merav. Na.
Tavel ma gadyi, muro ilo te trajij.
te reses e vrama, so ternosarel.
Pachako trajo, manushikarel.

(Boldasles ifj. Rostás-Farkas Gyögy)
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Harangozó Imre

Erdélyi naplójából
2012-ben 20 esztendős az újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőisko-

la Kulturális Egyesület, melynek már alapprogramja is a tudós 
névadó, Ipolyi Arnold szellemiségének jegyében fogalmazódott 
meg, miszerint: az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja, az 
a saját síremlékét készíti és az vesztesége az egész emberiségnek. 
Az Egyesület munkájában nagy hangsúlyt kap az egészséges 
magyarságtudat erősítése mellett a hagyományosan együtt élő 
népek közös kultúrkincsének gyűjtése és továbbadása is. A kerek 
évforduló kapcsán részleteket idézünk az Egyesület alapító elnö-
kének, Harangozó Imre tanár úrnak, erdélyi és moldvai utazásai 
kapcsán papírra vetett gondolataiból.

Nehéz volt alföldi fejjel 
megérteni Erdélyt. Az 

egymásba oltott népek diszhar-
monikus egységét. Azt a fölfog-
hatatlan, átláthatatlan büszke 
táncot, amelyben egymással 
viaskodnak, de egymás nél-
kül nem képesek önálló életre. 
Amelyben benne van a legma-
gasabb emberi tartás és büsz-
keség, de dolgoznak a legalan-
tasabb indulatok is. Ha lehet 
tanulsága az embertelen dikta-
túrának azt e haláltánc csonttá 
szikárításában vélem fölfedez-
ni. Ez a már–már mitikus küz-
delem csak költői eszközökkel 
fejezhető ki. Talán Ratkó József 
fogalmazza meg a legszebben:

„Dunakörnyék szétszóratott,
éhes népei,
vagyunk ma is ama székely
György vendégei.

Magyar, oláh, szláv – mindigre
ebhitű pogány,

Csürdöngölőt járunk ma is
Ady homlokán.

Hát múlassunk! – egyiket se
gyűlölöm, hiszen
énérettem él az is, ki
engemet eszen.”

Aztán egy másik vers, egy 
sovány kis kötetből, amit a ce-
mentgyár porától szürke Torda 
főterén vettem, még 1985–ben, 
egy borongós nyári délutánon és 
a várfalvi buszra várva olvastam 
a pályaudvar kopott padján:

„Haza engemet oda Erdélybe
Szülőfalumba visznek majd 

egy este
A hant alatti nezetség közé
A dombon lévő öreg cinterem-

be…”

László Gyula csodálatos 
könyvének, a Honfoglaló ma-
gyar nép életének tanulságai 
révedtek föl bennem. Pedig a 

verset Ioan Alexandru román 
költő írta, egy kis mócföldi falu 
Pusztatopa (Topa Mică) szü-
lötte.

Ez az erdélyi élmény indí-
tott útnak, hazám más tájaira 
is. Stop, autóbusz, vonat, ké-
sőbb az öreg Wartburg. Oszkó, 
a Vasi Hegyhát kies falucskája, 
határában az Ebtulok heggyel, 
ahol fi nom de fanyar borok 
teremnek, s telve van a nyár 
éjszakai levegő világmegváltó 
gondolatokkal, reggelig tartó 
beszélgetésekkel. A Zoborvidék 
kanyargós útjai, gazdag hagyo-
mányai, s a hegymegi falvai, 
ahol már halódik a magyar szó. 
Ez köti össze számos más, nagy 
múltú magyar tájegységgel, 
a Mezőséggel, Moldvával, vagy 
Dél–Erdéllyel. Istenem, milyen 
hosszúak, így visszagondolva a 
megtett utak. Csak az elmulasz-
tott utak hosszabbak azoknál, 
az elmulasztott utak, amelyek 
nemcsak Kolozsvárra, de Lend-
vára, Kórógyra, Barslédecre, 
Ungvárra, Sepsiszentgyörgyre, 
Újvidékre kellett volna vezesse-
nek. De hát nem volt idő, nem 
volt pénz, s még annyi minden 
nem volt…

***
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Az Erdélyi Mezőség, a ma-
gyarországi táncházmozgalom 
bölcsője, a Kis és Nagy-Szamos, 
a Sajó, a Maros és az Aranyos 
közötti, jórészt kopár dombvi-
dék. Az írásos adatok szerint, 
Erdélyben itt telepedett meg 
először a magyarság. A vidéket 
a X. – XI. században már bizo-
nyosan magyarok lakják. Bár a 
történészeink egy része ide teszi 
a Csigla- mezejét, a székelyek ősi 
szállásterületét, ahol a monda 
szerint a hunok bukásától a ma-
gyarok érkezéséig eltelt viharos 
századokat átvészelték, így lehet, 
hogy a magyar jelenlét kezdődá-
tuma 4 – 500 évvel korábbra tol-
ható! Döntően magyar jellegét a 
XVI. – XVII. századig őrzi meg. 
Német, török és tatár betö-
rések és dúlások nyomán 
pusztul el a terület magyar 
lakossága s veszi át helyét a 
beözönlő románság.

Van egy sajátos, leírha-
tatlan mezőségi hangulat, 
amelyről Sebess Dénes, 
a vidék nagy szülöttéről, 
Bethlen István magyar mi-
niszterelnökről szóló 
könyvében így ír: „Egy 
négylovas kocsi halad a 
mezősámsondi úton Nagy-
ölyves felé. (…) Hepehu-
pás kanyargós út vezet fel 
a dombokra, melyeknek 
aljában kis falucskák hú-
zódnak meg. Új dombok és 
megint új faluk. Ez a me-
zőség. Sehol egy kis erdő 
vagy bokros ciheres. Órá-
kig halad a kocsi, és min-
dig ugyanaz a határtalan 
és szomorú egyformasága 
a tájnak. Egyik falu lakója 

sem látja a másik falut, dombok 
és völgyek szakadatlan válto-
zása követi egymást. Mindig 
ugyanaz a kép. (…) Ott terül el 
Erdély közepén, Kolozs, Maros-
Torda, Torda-Aranyos megyék-
ben. Szétszórt kis oláh falvak 
füstölgő kéményei fogadják az 
utast. Magyar szót csak elvétve 
lehet hallani. Pedig a tizenha-
todik századig itt a magyarság 
volt többségben. Most már a kis 
udvarházakba, egy-két kastély-
ba szorult vissza. (…) Ma oláh 
községekkel van tele, bár itt-ott 
magyar szigetecskék még ma-
radtak fönn rajta. Minden fa-
luban két-három nemesi kúria. 
Némelyik kidőlt kerítésével ko-
pottan úgy fest, mintha kihalt 

volna. Lassú füst üli meg a leve-
gőt a házak között, tőzeg, száraz 
kukoricacsutka tüzétől ered. Ez 
a mezőségi kőszén. (…) Tenge-
lyig süpped a kocsi a fekete sár-
ban. Vasút nincs, a kolozsvári 
vonal elkanyarodott. A nagy 
orosz puszták hangulatát a 
steppék utazói sokszor leírták 
már. De ez valami egészen más. 
(…) Nem a magát kiélt kor képe 
ez, de a segítség nélkül, hangta-
lanul pusztulók levegője.”

Az elhagyatottság, a magá-
rahagyottság alig változott az 
óta, mióta jó 70 évvel ezelőtt 
Sebess Dénes leírta ezeket a 
sorokat. A változás leginkább 
annyi, hogy a kúriák és kasté-

lyok magyar lakói is el-
tűntek a II. Világháború 
után. Az épületek zöme 
rongyosan, düledezve, 
kifosztottan árválkodik a 
falvak peremén. Bizako-
dásra kevés okot adó sza-
vak ezek, olyanok, mint a 
Wass Albert, Makkai Sán-
dor, Nyírő József, és Bán-
ffy Miklós regényeiből 
kirajzolódó mezőségi va-
lóság. S itt van egy fény-
kép is. Valamikor még a 
’40-es években kattintot-
ta el a gépét egy ismeret-
len fotós, szamosújvártól 
északra, alig húsz kilomé-
terre, egy Szelecske nevű 
kis faluban. A képről egy 
kedves, kerek arcú, tíz-
éves forma kisfi ú tekint 
ránk büszkén, paraszti 
daccal, s a kép hátán ott 
a fölirat: Hunyadi János, 
aki nem tud magyarul. 

Harangozó Imre
gyűjtése nyomán

Én lefekszem én ágyamba,
Testem, lelkem koporsóba.
Három angyal fejem felett:

Egyik őriz,
Másik vigyáz,

Harmadik a Krisztis koronáját fogja.
Szól a kakas éjféltájba,

Kelti a Máriát:
Kelj fel, Mária,

Mert a Te szentséges Szent Fiadat ellopták,
Keresztfára feszítették,

Vasdárdával átszúrták,
Egy csepp vére elcseppent,
Szent angyalok felszedték,

Jeruzsálembe bevitték,
Krisztus elébe letették.

Krisztus erre azt mondta:
Aki ezt az imádságot reggel, este elmondja,

Hét halálos bűnnel megbocsájtatik.
Ámen.
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Álom és valóság
...Forgószínpad. Hu-

szonnégy gyereket 
három csoportba osztottak.

Bodó Sára csoportja különös 
foglalkozásra invitált. A fantá-
ziát szabadon engedtük, elru-
gaszkodtunk a valóságtól.

– Tudjátok milyen nehéz 
másokat igazán megismernünk 
– magyarázta Bodó Sára –, de 
valójában magunkat sem is-
merjük kellőképpen. Játsszunk 
együtt! A mostani foglalkozás 
némiképp segítséget ad ahhoz: 
ismerd meg önmagad!

A szemek kerekre nyíltak 
és kíváncsian várták, vajon mi 
lesz ebből?

– Gyerekek, lehet, hogy fur-
csa a kérés, de arra vagyok kí-
váncsi: ki, milyen anyag szeret-
ne lenni…

Először értetlenül fészkelőd-
tek a helyükön. Titkon egymást 
lesték, majd bátortalanul, vé-
kony hangon Dani Anikó szó-
lalt meg.

– Tanár néni, én alumínium 
szeretnék lenni!

– Alumínium?
– Igen, mert az utazást szol-

gálja. A repülőgépeket alumíni-
umból csinálják. Utazhatok és 
megismerhetek más világot is. 
Barátságokat köthetek, igaz ba-
rátokra lelhetek.

– Én pedig vas akarok lenni! 
– vágta rá Rácz Gyuszi –, mert 
az erős és hajlíthatatlan.

Ezután a többieket sem kel-
lett bíztatni. Volt, aki az ara-

nyat, a fát, vagy éppen a már-
ványt választotta. Az egyik 
kislány váratlanul kibökte:

– Sára néni, én hó akarok 
lenni.

– De hiszen a hó elolvad…
– Én el akarok olvadni, és 

nem akarok lenni. Nekem is 
nagyon jó, de otthon rossz. 
Mindig csak veszekednek, meg 
kiabálnak…

Dani Anikó felkapja a fejét.
– Hogy lehet ilyet monda-

ni?! Csalódtam benned. Szép, 
egészséges lány vagy, semmit 
sem tudhatsz még az életről. 
Lesz férjed és családod. Te 
másképpen fogsz élni. Én pici 
korom óta nevelőintézeti va-
gyok, de nekem sohasem jutott 
eszembe ilyesmi.

Megdöbbentő volt szá-
momra ez a váratlan reakció. 
Érdekelt közelebbről is ez a 
kék szemű, öntudatos, ápolt, 
egyébként csendes, halk szavú 
kislány. Félrehúzódtunk egy 
sarokba…

– A dévaványai nevelőott-
honból jöttem. Az igazgató 
néni ébresztett rá a versek sze-
retetére. Eleinte senki sem jött 
hozzám látogatóba. Egyszer az-
tán váratlanul odaszóltak: Ani-
kó, menj ki a társalgóba, vár a 
mamád. Engem? És zöld kabát-
ban jött a mama. Öten vagyunk 
testvérek. Gyöngyi, Böbi, Öcsi, 
Józsika meg én. Annak idején 
szétszórtak bennünket az or-

szág különböző nevelőottho-
naiba. Csak hosszú keresgélés 
után találtam meg a testvére-
imet. Most már kellenék, apu-
nak, anyunak. De én kemény 
vagyok. Tőlem elvettek hat év 
gondoskodást, hat év szerete-
tet. Én ezt visszaadom nekik.

– Hogyan?
– Versírással pályázatot 

nyertem. A békéről szól, arról, 
hogy mi gyerekek tiltakozzunk 
a háború ellen. S ha másért 
nem, hát értünk teremtsenek 
békét a felnőttek! Persze, ez így 
elmondva nem olyan… De hát 
hosszú a vers. Én lettem az első 
ezen a pályázaton. És most ezt 
elhallgatom előlük.

– Amit nem tudnak, az nem 
fáj.

– Bejönnek a nevelőotthon-
ba, és majd mások mondják 
meg nekik. Büszkék akarnak 
lenni rám, de most már nem 
megy. Meglátogatnak, én pedig 
alig törődöm velük…

– Az egyik foglalkozáson az 
volt a feladat, hogy le kell ír-
notok, milyennek képzelitek el 
magatokat tíz év múlva. Hogyan 
alakul majd a felnőtt életetek?

– Orvos szeretnék lenni… 
Jól tanulok, el is érem.

– Sokan leírták, hogy házuk, 
kertes nyaralójuk és autójuk 
lesz… Te is ezt akarod?

– Ezen még nem gondolkod-
tam. A testvéreimet szeretném 
magamhoz venni. Taníttatni 
őket. És pótolni a szeretetet. Ha 
pedig férjhez megyek, csak két 
gyerekem lesz, legfeljebb há-
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rom. Fel is kell nevelni őket, és 
nemcsak a gyereknevelés van a 
világon.

– Tizenöt éves vagy mind-
össze. És milyen érett fejjel 
gondolkodsz már!

– Sok mindenen mentem már 
keresztül. De hagyjuk ezt! Tet-
szik ismerni Robert Browningot? 
A legszebb szonetteket ő írta…

– A szünetben ki pingpon-
gozott, ki hintázott. De többen 
együtt maradtak. Énekeltek. 
Szépen szólt a dal. „Nem hí-
vott senki, magamtól jöttem 
én, színezüst vonattal, keresz-
tül hét megyén. Játsszunk most 
együtt, amíg csak lehet…” – 
tiszta szívvel, örömmel énekel-
ték Bródy János dalát…

Majd Bodó Sára tanárnő 
váltott: a fantázia tovább ló-
dult, s máris állatfi gurákban 
gondolkodtak.

Mindenki más szeretne len-
ni. Delfi n azért, mert az okos, 
a mókus fürge, a kutya hűséges 
és barátkozó. De most Sára né-
ninek szegezik a kérdést: ő mi-
lyen állatot választana magának.

– Szívem szerint hattyú len-
nék. Ennek története is van. 
Hosszú nyakú, nyúlánk kislány 
voltam. Tátott szájjal csodál-
tam a balettosokat, meg egy 
szép napon engem is beírattak 
a szüleim balettiskolába. De 
közvetlen utána eltörtem a bo-
kámat, és hosszú ideig ágyhoz 
voltam kötve. A hattyú mindig 
az én megvalósulatlan álmo-
mat juttatja eszembe.

(Részlet a Milaszke lulu-
gya – Nyári virágok című 

1986-ban megjelent kötetből.)

Lakatos Dezs�

Megszülnek, s ordítva…
Megszülnek, s ordítva, táguló tüdővel
kilépsz ide közénk, e hitvány világba,
s feszülsz kékre, keresed anyád emlőjét.
De hiába!
Ő elment s Te ittmaradtál, szenvedsz
mint az igás barom, változtatni nem tudsz,
hiába akarod, felnevel az utca, a szegénység,
lopásra, menekülésre megy ifjú korod.
Áldott legénység!
Majd beáll a sorba,
húzza az ekét az élet végtelen szántóföldjén,
s nyögve liheg, Istenem, ha másképp élek
annak idején!
Hajtja némán a sors,
szeme csontos arcban pihen,
körül néz, s tudomásul veszi,
az egész világ ilyen!
Csak hajt, hajt végtelen, mert otthon
sok az éhes száj, elevenen, nyögi a telet,
fagyos zimankó csordul végig
deres fején!
A kályha üres, káromkodik,
Istenem, miért születtem ide én?
Csak húzd az igát, te barom, már nem tart soká,
és elnyel az örök, fekete korom!
Fekszel majd, testek a pondróké, 
férgek lakmározzák beledet,
adná az Isten, hogy mégegyszer újra kezd életed!

Balázs János festménye
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Szepesi Attila

Áts Lóri

1944 őszén Pesten vendégeskedtünk
cipszer nagyapáméknál,
aki légiriadókor hóna alá kapott és káromkodva
vitt a döngő pincelépcsőn
le
fe
lé,
Ott ugrabugrált a pincében a bekormozott arcú asszonyok között
egy nyolcéves fi ú a házból, Áts Lóri.
Egyszer kiszökött az utcára és addig kalapált egy bombát, míg az
felrobbant.
Csak vércafatos rongyok maradtak belőle.
Ördögfi óka volt, angyal lett szegény Áts Lóri,
dörmögte cipszer nagyapám.

Szeptemberi nap

szürke falak közt elmerülő
szeptemberi nap
megvilágítod a derengő
ablakokat

e kővidéket hová a varjú
elvétve suhog
a gyalogakáccal borongó
sivatagot

tűntödre denevérek cikáznak
nesztelenül
csapongva föl-le föl-le szállnak
a toronyház körül

elözönlik az éjszakát
a kihalt tereket
szárnyuk hajnalig lobog a kopár
tetők felett
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Turcsány Péter

Szászvárosi jelenés
(A Ferences kolostor bels� kertjében)

Az alsó folyosó esti lámpafénye
a kerengő kertjére kinyílt
ajtón át fölsurran
az emeleti árkád boltíves
könyöklője mögött a falra.

Mária fölvetett fejjel mosolyog,
s az előtte játszó gyermek árnya
már-már ölébe szökve –
sudáran és győztesen lép át
ebbe az égi-földi árnyjátékba.

(Ó, egymásba lépő terei a dimenzióknak! A tér formáit játszva löki félre a
fény tipográfi ája. Ó, csodás, fény-diagrammja a szeretetnek. Csak gyarló
földi szemünk hihette, hogy Krisztus a sebekkel azonosítva ismertette föl
önmagát. Másról volt Szó: a Diadalmas Máriát hagyta ránk, ölében a mindig
és újra újjászülető Gyermekkel.)

Raffael István

A halott ártatlan!

Barnafényű hangszerek rezegnek felettünk,
Köröttünk mélyvörös szín remeg.
Ocsmány hang tisztán megcsendül
Csontból szilánk, a zsírból olaj csepeg.

Tenyérvonalát szorítja bőszen,
Erőt ad a hit, de csak görcsben.
Testét rongyos ruha védi,
Fején a vér, és az eget nézi.

Gyorsan pereg a szívdobbanás
Féllábú embert cipel más,
hátán egy lyukas cső
Az önkény, a halálőr.

Meredt és görbehátak
Egyszerre sorban állnak.
levegőben üszkös Napdarabok,
Menet elindult, a Hold ragyog.
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Halák László

Magyarország a cigányoké is

Kedves Testvérem, Ked-
ves György!

Egyik blogomban bejegyzést 
tett egy N. Tibor nevű – sze-
rintem szélsőségesen JOBBIK 
szimpatizáns. „Cigányozása” 
annyira felháborított, hogy kü-
lön válaszoltam az írására.

Íme a részlet a blogomból:
„Többen a Jobbik érdeme-

ként értékelték, hogy előtér-
be állította a cigánykérdést és 
megoldást is ajánl: rendet akar 
csinálni a gárdistáival.

Ez az ország a cigányoké is! 
Akik nagyon sokszorosan ta-
golt kisebbséget képviselnek. 
Évszázadok óta élünk együtt, 
modern szóval élve „hungari-
kummá” tették, a világszerte 
magyar cigányzenének elfo-
gadott zenét, amely nem a ci-
gányság népzenéje, hanem a 
magyarság nagyon színvona-
las „műzenéje”. A cigányság 
művelhetetlenségét állítják 
azok, akik közül a többség a 
„Kodály módszer” hazájában 
egy oktávot sem tudna leütö-
getni a zongorán, miközben a 
cigánygyermekek „hegedűbe 
öltözve” nőttek fel és se szeri 
se száma nem volt a világszer-
te híres zenészeknek. A „Száz-
tagú Cigányzenekar” a „Raj-
kó Zenekar”, neves éttermek, 
szállók zenekarai, de Brahms, 
Liszt Ferenc, Mosonyi Mihály 
zenéjének is a „cigányzene” a 

forrása, és a népszerű, világhí-
res prímások sora, vagy Cziffra 
György zongoraművész. És eh-
hez a kincshez, amelyet elpaza-
roltunk, amelyet ahelyett, hogy 
„hungarikumként” tovább él-
tetnénk, akar a Jobbik masí-
rozó feketeöltönyös bunkókkal 
közeledni?

Tömörkény István amikor 
Szegeden búcsúztatta 1903-ban 
Dankó Pistát, elmondta, Kos-
suth Lajos temetése óta Buda-
pest nem látott olyan megren-
dítő eseményt, mint a cigány 
dalkirály koporsójánál össze-
gyűlt, megrendült kétszázezer-
nyi ember. Ki merészelt volna 
cigánybűnözésről, rendcsiná-
lásról szólni akár egyetlen szót 
is, amikor Tömörkény szerint: 
„Aludjál, aludjál barnaképű 
vándor, bús cigányfi úból nagy-
ra lett poéta, a magyar nótának 
szerte e világon híres fejedel-
me! Hírvirágos hantod hiába 
borul rád, emlékezetünk lesz 
emlékezetednek leghívebb vi-
rága, legszebb koszorúja.”

Minden magyar település 
szélén ott éltek a cigányok, ki 
muzsikusként, ki teknyőkapa-
róként, ki vályogvetőként, ki 
szegkovácsként. Élt egymás 
mellett a két kultúra évszáza-
dok óta. Ezt a harmonikus vilá-
got megzavarta a Romániában 
későn végbement jobbágyfel-
szabadítás és ezzel egyidőben 

az un. oláh cigányok vándor-
lásának kezdete, akik más kul-
túrát, más cigánykultúrát kép-
viseltek. De meg volt a remény 
a beilleszkedésre. Most pedig, 
Vona Gábor, Morvai Kriszti-
na, N. Tiborok hatékony tá-
mogatásával, mint elefántok 
a porcelánboltban elhatároz-
zák, hogy majd ők rendbete-
szik a „cigánybűnözést…” Van 
egyetlen politikai párt, amely 
programjára venné, hogy amíg 
még léteznek muzsikus cigá-
nyok, addig büszkén a világhírű 
„hungarikumra” mindent meg-
tesznek, anyagiakat sem kí-
mélve, hogy ismét magyar dal-
kincstől legyen hangos a hazai 
és a külföldi vendégeket fogadó 
vendéglátó hálózat. Van akinek 
kulturális programjában sze-
repel a Magyar Népi Együttes 
fenntartása, hogy másoknak is 
életreszóló élménye lehessen 
az autentikus Magyarországi 
cigánytáncok élménye?

Van egyetlen magyarországi 
párt, amelynek programjában 
szerepel falvainkban, városa-
inkban a korábbi mesterembe-
rek foglalkoztatása? Akik azért 
is terjesztenék a szövetkezeti 
mozgalmat, mert nemcsak a 
kisparasztoknak nyújtanának 
így életlehetőséget, hanem a 
vályogvetők, teknyőkaparók, 
szegkovácsok leszármazottai is 
munkát találhatnának? Azt hi-
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szik a szószátyár Morvai Krisz-
tinák, hogy nagyhangúságuk-
kal, megfélemlítő szándékukkal 
kenyeret tehetnek az elárvult 
cigány családok asztalára?

Amikor el kell fogadnunk és 
napi gyakorlattá kell tennünk, 
hogy ez az ország a mi orszá-
gunk, akkor ki lehet szorítani 
közülünk a cigányságot? Meg 
lehet tagadni Czinka Pannát, 
Dankó Pistát, Cziffra Györ-
gyöt, Mága Zoltánt, Bangó 
Margitot, Pató Selam írónőt, 
az én kedves barátomat, H. 
Gábor két évtizede munkanél-
küli szegkovácsot, községünk 
koldusát? Nem elég feleme-
lő program azon gondolkod-
ni és cselekedni, hogy 6-700 
ezer barnaképű vándor, bús 
cigányfi ú és leány betölthesse 
emberi hivatását közöttünk? 
Milyen érdeme van a JOBBIK-
NAK? Milyen megoldást ja-
vasolt? Mi az amit nézeteiből 
a cigányok és a jóérzésű nem 
cigány emberek is magukénak 
fogadhatnak el?”

Kedves Testvérem! Az idő 
eljár felettem is, de amíg szel-
lemi erőm birtokában érezhe-
tem magam, addig szeretném 
szerény képességeimet ennek 
a jó ügynek a szolgálatába állí-
tani. Örömmel olvastam elnöki 
felhívásodat a Baráti Kör meg-
alakulása alkalmából, a részvé-
telre. Annyi megtisztelő gesztus 
után hadd kérjem, fogadjatok 
be a Baráti Körbe és számítsa-
tok szerény személyem maxi-
mális támogatására is. Testvé-
ri, baráti üdvözlettel dr. Halák 
László

Sinka István

Virrasztó

Elfúvom íme ragyogó
tüzemet s leheveredek itt a
dombok alatt
elnyúlva
s őrzöm az utakat és a csillagokat,
és sírok sokat érted, ó
ifjú éveim kertje, te bodzavirágos föld.
hova emlékeket és vágyakat hoztam
s most
pihenek csak rajta
az alkonyatban s látom: apám földjei
fényben állnak – s én
kiterítem nekik a lelkem és felnyitom előttük a Bibliámat.

Csáji László Koppány

Vágtató kísértés

Mintha a világra gyűrt bársony borulna 
Az árnyékok között rab szavak, lihegnek 
Mellkasom harangjában kong a szívem 
Dobog dobog Lélekhívó harang 
Sámándob Téged csalogat híven
Magamban állok akár egy szobabicikli vágtató paradoxa
Köröskörül döngenek emberdobok
Ereimben immár állatvér csörtet megvadulva
És a sok vörös virág mint a Nap ragyog
Réteken vágtatnék 
Körülöttem csupa pipacsvulva
A fák arany levelei hőségtől remegnek
Terpesztett sikoly S engem kérnek keveretnek
Mégsem érint meg a megannyi faggyúlány
A karcsú gyertyák tömzsivé ereszkednek melletted
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Szepesi József

Jóság kínoz

Csak jólelkű rokonok
ne lennének a földön,
nem volna számadásra ok
jótétemény, se kölcsön.
Nem kéne kapni s adni
álbókok ezreit,
egymás szemére dobni
így hát nem volna mit.
Nem fáj a rossz, felvértezett
az ellen rég a sorsom,
azzal gyötörni nem lehet,
mi sért, a jó az folyton.
A jóság kínoz engemet,
a jótól fél a lelkem,
a jóság megöl, eltemet,
a jó az, jaj, kegyetlen.

Kirakat

Hessegetve hamis szavakat
a Vers utcán balra fordulok
és elém tűnik a kirakat
VISELT RÍMEK,
FÉRCELT JAMBUSOK
KERESKEDÉSE felirattal,
hol a sánta, girhes és unott
Pegazus líra-abrakot fal,
mihez zsenge ihlettől jutott;
mögötte nyegle íróasztal
rozzant írógéppel s más egyéb
elavult, vacak rím-kacattal,
s mit lesajnál néha egy veréb:
homlokán szürke ragtapasszal
a megfáradt, alkotó Tudat…
Elém tűnik, mint Hűs panaszfal
a vers utcán s vonz e kirakat.

Nagy Gusztáv

Így akarlak

Így akarlak, jobban, mint tegnap,
Mert amíg itt vagy: nincs tér, nincs idő.
Lágy dallomok zsonganak benne,
S mosolyod rám hulló aranyeső.
A pillanat varázsa csak annyi,
Amíg itt vagy glóriás fényekben.
De ha ellobbansz, hiányzol majd –
Maradj velem legalább a versben.

Szécsi Magda

Szavak nélkül

Úgy gondoltam valamikor, hogy a
vakító narancsszínű reggeleken,
újraélednek a már eltemetett álmok,
vágyak, remények a megvilágosodott
emberi agyban, mint ahogy újraélednek
a mesebeli hétfejű sárkányok, és a
Nap új arca is az erdőszéli vízmosásban.
de ma reggel reménytelen és szomorú
vagyok, s lám, te is csak szavak nélkül
kiáltasz értem, hiába, mert a gyászos
fehérségű örök ismeretlenség, folyton
elkülönít bennünket egymástól, s az
emberektől. közös múltunk immár,
szétszóródott, haldokló gyöngyszemek
az időben…
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Bogdán Árpád

Mint a csodákból

Mint a csodákból
Úgy térek meg hozzád,
Te egyszerűbb,
Te törékenyebb.
S majd azt mondhatod:
Ím, újra itthon van fi am,
Ki az üresfényű csillagos ég alatt
Kiszáradt méhű anyák ölébe ejtette fejét,
Majd hazatalált.

Feketébb dalok

Fekete húsomban nőnek vaddá
A feketébb, együgyűbb dalok.
Nézd-nézd a repedt tükörben
Árva egyedül lángolok.
Ti balgák nem is sejtitek,
Hogy a sötétben írok s olvasok.
Csillagok fagytak lapjaimra,
S lassan majd én is ráfagyok.
Úgy élek, hogy már nem tudom,
Zagyválva múlnak el napok.
Fekete húsomban nőnek vaddá
A feketébb, együgyűbb dalok.

Holló András

F�szál
Hogyha nagyon zaklatott vagy,
hajszálgyökér vígasztaljon,
mert ahogy ő kapaszkodik,
maradásra úgy bírhasson.
S néz a füvet, a fűszálat:
milyen mindegy néki sorsa –
lét és nemlét neki csak szín;
nem vágyik semmi biztosra.

Monológ
Tolongjatok. Tiporjátok egymást.
Menjetek őzre vadászni a harmatos füvön.
Koccintsatok a névnapon karcsú pohárral.
Kapcsoljátok be a színes televíziót.
Tapsoljatok.
Legyen istenetek a pincéretek.
Röhögjetek a kabarén.
Gügyögjetek a majmok ketrecénél.
Szedjetek nyugtatót a fölkavaró szerelemhez.
Köpködjétek a szotyola héját.
Kedveskedjetek egymásnak virággal.
Pörgessétek a kézi fi lmfelvevőt.
Ragyogjon a turhátok a kövezeten.
Ringatózzatok a mámor úszó madarán.
Ájuldozzatok a lézerfényben.
Csámcsogjatok a vicceiteken.
Fetrengjetek a hangorgián.
Nyaljátok az operettfagylaltokat.
Mazsolázzátok a világtörténet ínyencségeit.
Jópofáskodjatok.
Gyönyörködjetek magatokban.
Igazítsátok meg a selyemsálatokat.
Verekedjetek a nyalánkságokért.
Rágjátok a rágógumit.
És legyintsetek a bolondra, aki
azért ültet fát, hátha
az ágára tündér telepszik.
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El�szó Dudás-Mihály Károly: 
Szemem lát, szívem �riz cím� kötetéhez

Dudás Mihály Károly 
„Szomorú bohóc” című 

verseskötetét követően, ez a 
második válogatás, melyet a 
Szerzőtől kezében tarthat a 
Tisztelt Olvasó.

Egy könyv születése, mindig 
különleges meghívás, kiváltképp 
verseskötetek esetében: biza-
lommal áthatott ajtónyitás a lé-
lek legrejtettebb dimenziói felé, 
a legbensőségesebb emóciók, 
gondolatok szavak köntösébe 
öltöztetett szentélyébe. Ahogyan 
a költő az utolsó gondolatokban 
így köszön el Olvasóitól: „Jól 
gondold meg, kinek nyitod ki 
szíved gyémántból kirakott, leg-
féltettebb ajtaját!” –, szavai a 
kölcsönösségről is szólnak.

Nem elég magának a köl-
tőnek megnyitnia lelke ajtaját, 
hogy bebocsátást kínáljon az Ol-
vasóknak; az ő szívük is tárt ka-
pukkal kell, hogy fogadni tudja 
mindazt, amiről versei vallanak.

Dudás Mihály Károly költé-
szete egy kivételesen érzékeny, 
ugyanakkor erős, mélységeket-
magasságokat bevándorló lélek 
olykor leheletfi nom, máskor 
tajtékokban küzdő és fennma-
radni tudó árnyalatait vetítik 
elénk. A „Szemem lát, szívem 
őriz” cím különlegessége, hogy 
nem csupán magának a kötet-
nek, de nyitó és záró verseinek 
is ez a címe: az első előre mutat, 
a jövő felé, a szerelem varázsá-
ban –, míg az utolsó a múltba 
ível vissza, az elvesztett-elveszt-
hetetlen édesanya gyászában.

E cím-ismétlődéstől válik a 
kötet olyan teljessé, mint ami-

lyen a misztikában a saját far-
kába harapó kígyó jelképe, így 
zárja körül e vers-koszorú szin-
te minden gyöngyszemével a 
Nőt, az Örököt, mint a férfi  lelki 
princípiumát. S ahogy a folyta-
tás záloga a kezdet emlékével és 
lényege jelenvalóságával egybe-
kapcsolódik, úgy végtelenítődik 
a körtánc ezekben a versekben: 
a szerelem megjelenítése, kibon-
takozásának áldott állapota, be-
érlelődése múlandóságba taszító 
tudata, majd a szelíd-gyötrelmes 
átmenet a veszteségbe, kínba, 
gyászba, mementóba, ami visz-
szaér a megújulás újabb köréhez.

A felívelő hangolású ver-
sek legszebbike a Mézcsók: 
„Meseszép, hamvas végtelen. 
// Bársonyos igaz szerelmünk 
/ Mézcsókja ég szívemen, /S 
Egyé válik testünk, lelkünk / 
Miközben ajkadat ízlelem” – 
közvetítenek szakrális atmosz-
férát e képek, a válogatás egyik 
legérzékibb költeményében. 
Aztán a múzsákhoz, a költészet 
erejéhez átnyúló versek sorá-
ban, nem lehet nem első helyen 
idézni fel a Remény egy gondo-
latát a költői lélekről: „menedé-
ke csak ez lehet, / Ha szavakba 
burkolózva mér eget”.

S ahogy Dudás Mihály Ká-
roly az eget méri, erős és beérett 
fi lozófi ai aspektus is megjele-
nik költeményeiben. Elsőként 
az Ajtók címűben, melyben 
konkrétan megfogalmazódik 
a jövő álomszövése, a lételvek 
megszületése, de alakot ölt a 
múlt réme is. Amiért rémnek 
merem nevezni, arra leginkább 

az Úton, útfélen című vers kínál 
alapot. E versben is a tegnap és 
a holnap omlik egységbe, és 
valamiféle hittelen hittel ka-
paszkodik a remény újra meg-
jelenő fogalma felé. Az emberi 
létformát sújtó gyász jelenlétét 
megdöbbentő módon fejezi ki a 
Kopott kabát című vers, ami a 
test és lélek ambivalens egysé-
gének megjelenítője. A kabát e 
versben az a főszereplő, amely 
az egységről leszakadt, mégis 
bír a visszavágyás tudatával.

Ugyanezt a képletet közve-
títi a Sóhajt a szív című vers: 
olyasféle konzekvenciát, hogy 
különállóságunk végcélja és ér-
telme csak az egymásra találás 
lehet –, s e versben is megren-
dítő konstelláció dominál a testi 
és lelki valóság párhuzamában: 
„A sóhaj mint éhség, / Szalad át 
egész testemen” párhuzamban. 
Ugyancsak fi lozófi ai axiómával 
ér fel egy helyütt az, az emberről 
megfogalmazott verssor: „Kit 
minden perc emlékké tesz”.

Dudás Mihály Károly szere-
lem és gyász ambivalens lobo-
gásában fogant versei egyedi 
hangvételű kottái egy olyan lélek 
dallamának, mely ha a terhek 
alatt megizmosodik és kibont-
ja szárnyait, nagy és különleges 
ívet írhat kortárs költészetünk 
egére. Ennek tudatában még na-
gyobb meggyőződéssel ajánlom 
verseit, költészete útjának nyo-
mon követését, minden Kedves 
Olvasó fi gyelmébe, szívébe!

Olvasásukhoz kívánok tar-
talmas, értékes időtöltést!

Pató Selam
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Dudás Mihály Károly

Mámoros cigarettafüstben
Mámoros cigaretta füstben,
Ködbe vész a lélekóra,
S fortyog már az éji üstben,
E lélek szakadt hitetlen rabszolga.

Szürkére festi az éj színeit,
S vele táncol a kárhozat,
Felhevíti a kétely önző érveit,
S vadásszá válik az áldozat.

Füsté válik s elenyész,
E földön töltött perc s óra,
Minden érzést felemészt,
S átok szór az álmodóra!

Felh�kön
Felhőkön ül a boldogság,
Messze… ott fent,
Hol talán él az igazság,
S nincs fájdalmas csend…
Hol újra éled a hit,
Nem vív több tusát…
S leveti félelmeit,
Mint könnyű selyemruhát.

Szeretnék…
Szeretnék karjaidban elolvadni,
Szenvedélyed tűzében elporladni,
Éjjeleim fűszerezni csókjaiddal.
S eggyé válni a leírhatatlannal.

Szeretnék szemeidben tükröződni,
Mit szerelmes remegés fodrozódtat,
S lélekfényedben tündökölni,
Mitől újjászületve ég a fakó nap!

Fáj…
Fáj…
Ha méregfogát vájja belém a szó,
S lelkemen tátongó sebet ejt,
Olyankor „minden” hiábavaló!
Mit zakatoló szívem e világra lehelt.
A szavak, a fohászkodó mondatok,
A létgyötrelmem szülte verseim…
A bizalommal átitatott nappalok,
S az ismeretlen jövőbe szőtt terveim.

Fáj…
Ha virágzani készül a méltatlan magány,
S szilaj őszirózsa szirma hull, 
Hisz nem vagy itt, hogy öntözd jó Anyám!
S a gondozott kert, végül elvadul.
A fekete gaz rügye kinyílott…
S hitvány gyom növi be a lelket…
Mit éveken át Anyai szív gyógyított… 
S halhatatlan szeretettel adott védelmet.

Fáj…
Hogy tehetetlené teremtettél Istenem,
Hogy mellkasomba áldottál dobogó szívet,
S visszakérdeznem jogom, nincs nekem…
Hisz nincs hatalmam égi döntésed felett!
Zeng a mondat: „Nincs apelláta!”
Nem mozog többé a némán kreált darab hús,
Mit „szívnek” gúnyol az ember szája…
S lüktetésének ordító hiánya! létem, örök bús!
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Lakatos Menyhért

Csorripo
(Részlet)

Szememben már éles szú-
rásokat éreztem az erős 

nézéstől, mintha homok hullott 
volna bele. Kijjebb dugtam fe-
jem a gazból, hogy jobban lás-
sam a három házat, ahol el vol-
tak bújva. Lélegzetvisszafolytva 
fi gyeltem. Most jön az első ház, 
ahol katona van. A csendőrök 
levették vállukról puskájukat, 
Jankó bácsi mond valamit, 
mutogat a kunyhó felé. Minden 
perc végtelennek tűnik. Csak 
hallanám, hogy mit beszélnek! 
Nem ijed tán meg ez a vén ci-
gány, s nem árulja el őket?

Néznek az öregre … – most 
mi lesz? Bemennek? … Lassan 
felemelik puskájukat, elindul-
nak a következő putrihoz. Mely 
lélegzetet vettem, a levegő szi-
szegve tódul be a tüdőmbe.

A tömeg felől halk, megköny-
nyebbült sóhajt hozott a szél. 
Egy kis pihenés következett. 
Két ház volt a következő szöke-
vényig. Bementek a kunyhóba, 
egy kis idő múlva kijöttek.

Kukoricát nem találtok, – 
gondoltam – azt máshol tartjuk.

Most következik a második 
szökevény. Elhalkult a tömeg, 
halálos csend borult mindenre. 

Feszülten fi gyeljük: mennek? 
Lassít a két csendőr. A cigány-
bíróra néznek. Tovább men-
nek! Ujjongtam magamban. 
Ha ez is megússza, jöhet a ve-
rés. Erre a gondolatra egy kicsit 
visszahúzódtam a gazba. De 
bármilyen jól voltam is rejt-
ve, egy percig sem gondoltam, 
hogy megúszom szárazon. Jaj, 
a harmadik, az utolsó, csak ez 
is sikerülne!

Itt a cigánybíró öccse lakott. 
Megállnak Furkó Kariék előtt.

Ide se menjünk be törzs úr, 
itt is egy ragadványos tüdőbe-
teg lakik. – mondja Jankó bácsi 
csendesen.

Itt is? – förmed rá dühösen 
a törzs.

Már a harmadik putrinál 
hallom ezt! Azzal berúgta az aj-
tót. A nyomorúságos lyukban, 
ahova tenyérnyi üvegdarabon 
keresztül szűrődik be valami 
kis világosság, egy vályogból ké-
szült vackon kívül nem volt más.

… ébren és álmukban, ez az 
erő, melynek gondolata rette-
géssel tölti be minden percü-
ket. Ettől az erőtől, mely most 
villámokat szór, komor tekin-
tettel vizsgálja őket, és válo-

gatja áldozatait. Mindenki úgy 
érzi, a torkában dobog a szíve. 
Agyuk zakatol, mint a száguldó 
vonat, egyik gondolat a másikat 
követi, kérdést kérdésre hal-
moznak önmagukban.

Ki lesz az első? Milyen kín-
zási eszközt találnak ki? Hogy 
mindenki kap, ehhez nem fér 
kétség. De ki lesz akinek mez-
telen testét cigarettával égetik? 
Melyik asszonynak vágnak ke-
resztet a hajába? Miért hoztak 
kötelet? Mit akarnak a kantár-
ral? Így rémítette őket a gon-
dolat, melynek tükörképe ott 
lebegett szemük fekete vizében.

Az asszonyok karonülő apró 
gyermekeiket szorították ma-
gukhoz, mintha azoktól védel-
met kapnának.

… Mert ők, a felnőttek nem 
tudják megvédeni magukat. 
Szemük előtt verik félholtra 
gyermeküket, apjukat, felesé-
güket és testvérüket. De vajon 
ki védhetné meg őket? A tör-
vény?

A törvény azoké, akiké a va-
gyon, a hatalom. Nekik a nyo-
morult életüknél meg egy rakás 
apró gyereknél egyebük nincs. 
Mik ők a törvény szemében? Ez 
az alsóbbrendű faj. Vadhajtás, 
amit el kell pusztítani.

Miközben ezek a kérdések 
foglalkoztatták őket, Zemplé-
nyi megállt a bajuszos előtt.

Már öt éve, hogy itt hagyott bennünket a cigány „írófeje-
delem” Lakatos Menyhért.

Emléke előtt tisztelgünk, s megőrizzük szívünkben az idők 
végezetéig.
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Te vagy az a Péter?
Igenis, törzsőrmester úr.
Hány éves vagy?
Ötvenet betöltöttem.
Mikor?
Azt nem tudom, kérem tisz-

telettel – felelte mentegetőzve.
Ötvenhárom te pusztulat! 

– kiáltotta jóval fi atalabb fele-
sége.

Hány rajkód van?
Nyolc, kérem.
Na, lám csak, kölyköket tu-

dol csinálni, de azt nem 
tudod hány éves vagy.

Péter félénken húzta 
be a nyakát.

Lépjél csak ki, mind-
járt megtudjuk milyen 
gacsar legény vagy!

Az öreg cigány reme-
gő térddel kiállt a többi 
elé, arcán különböző szí-
nek váltották egymást.

Hej devla, elpusztu-
lok … – suttogta reszkető 
szájjal.

Szeméből a könyörgés áradt, 
mintha azt mondta volna a töb-
bieknek: ne hagyjatok!

Ezt a tyúkot megismered? 
– mutatott Zemplényi a földön 
heverő megkopasztott tyúkra.

Péter bajusza remegett, néz-
te a tollnélküli döglött tyúkot. 
Hang csak nagysokára bugy-
gyant fel a torkán.

Igenis megismerem, fő-
törzsőrmester úr.

Hol fogtad?
Nem fogtam kérem. A fele-

ségem kapta a faluban.
A faluban? – húzta össze a 

szemét Zemplényi.
Hát nem meg lett tiltva, 

hogy a faluba betegyétek a lá-

batokat? Nem ki lett adva, 
hogy Cigány-Párizst senki nem 
hagyhatja el?

A csendőr kérdően nézett 
előbb a tömegre, majd Péterre.

Igenis, meg tetszett paran-
csolni, de ha nem megyünk be a 
faluba, akkor éhen pusztulunk 
mi is és a gyerekek is.

Igen … Na, én jól tartalak – 
felelte gúnyosan.

Vedd fel azt a tyúkot! – pa-
rancsolta élesen. Péter felemel-

te a földönheverő tyúkot, és 
gyanakodva nézett a csendőrre.

Edd meg! üvöltötte amaz.
Péter értetlenül bámulta a 

csendőrt.
Nem érted! – sziszegte ösz-

szeszorított fogakkal.
Itt, megeszed nyersen! De 

ha nem eszed meg mind, az 
anyád rohadt cigányistenit, le-
verem rólad a húst! – ízelítőül 
úgy mellbevágta a puskatussal, 
hogy alig tudta megtartani az 
egyensúlyát.

Ne táncolj! – szólt, s hátba-
támasztotta puskájával a másik 
csendőr.

Péter megállt, szeméből 
nagy, kövér könnycseppek fu-

tottak végig barna arcán. Las-
san szájához emelte a tyúkot. 
Erős, fehér fogai kivillantak 
őszes bajusza alól, és recsegve 
süppedtek bele a tyúk húsába. 
A sorok felbomlottak, az em-
berek jajgatva, zokogva, ök-
lendezve borultak egymásra. 
Siratták gyalázatukat. Volt aki 
oda kiáltott cigányul: ne edd 
meg!

A hóhérok puskatussal és 
kardlappal teremtettek újra 

rendet.
Oda nézzetek! Aki 

elfordul, szétvágom a 
fejét! – ordította Zemp-
lényi.

Így fogjátok egymást 
is megenni, piszkos sze-
mét népség! Ezt én meg-
mutatom néktek!

Egy pillanatig sem 
gondoltuk, hogy Zemp-
lényi tréfál. Tudtuk, 
hogy amit mond, azt 
komolyan mondja és 

meg is teszi. A sorokban állók 
behunyták a szemüket, vagy 
sűrűn omló könnyeiken keresz-
tül nem látták, hogy mit csinál 
Péter.

Én a gaz között, alig fogtam 
fel az egészet. Nem hittem a 
saját szememnek. Ez lehetet-
len, ember emberrel ilyen ál-
lati dolgot tudjon elkövetni. 
Az öreg cigány feleségét ke-
restem a tömegben. Én nem 
tudtam sírni. Valami kegyet-
len abroncs szorította össze 
a szívemet, csak azt éreztem, 
hogy a vér nagy cseppekben 
folyik belőle. Irigyeltem a zo-
kogó többieket. Irigyeltem 
Péter feleségét, kihez apró 

Szentandrássy István grafi kája
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gyermekei úgy tapadtak, mint 
levéltetvek a ragadós falevél-
hez. Arcáról úgy folyt le köny-
nye, mint nyári zápor cseppjei 
a nádereszről.

Miért sírtok? – emelte fel 
Péter a tekintetét.

Péter megeszi ezt! – és mér-
gesen beleharapott újra, meg 
újra. Nem is rágott, csak nyelt.

– Péter megeszi ezt! hang-
zott, egyre hangosabban; szinte 
már ordítva:

Péter megeszi ezt, mert Pé-
ternek meg kell enni, ha nem 
eszi le Péter erről a húst, Pé-
terről verik le a csendőr urak 
– tette hozzá zokogva, – mert 
Péter cigány – sziszegte fogai 
közül, és foga ismét belemart a 
sárga húsba. Vastag, kétoldalt 
lecsüngő ősz bajuszán nyúlós 
vér és húsdarabok táncoltak 
sós könnyével összefolyva.

Ez már olyan látvány volt, 
amit ép ésszel nem lehetett ki-
bírni. Felesége hirtelen lerázta 
porontyait s egy ugrással férje 
előtt termett. Kitépte férje ke-
zéből a véres húscafatot, feje 
felett meglóbálta és nagy ívben 
elhajította. Ahhoz, hogy ezt 
meg merje tenni egy cigány-
asszony – aki már jól ismeri a 
következményekét, olyan rend-
kívüli állapotban kellett lennie, 
mint az acélnak, mely a sok tűz, 
a sok gyúrás, kalapálás után 
törhetetlen lesz.

– Engem öljetek meg, en-
gem! – kiáltott a csendőrökre, 
és letépte felsőtestéről a réklit. 
Szénfekete, derékig érő haja 
szétomlott barna, meztelen 
testén. Zemplényit nem kellett 
biztatni…

Bari Károly

Cigánydalok éjszakai heged�re
(részlet)

ajtókra dermedt a hétágú sötétség

földre ontja véred a tépett taréjú kakas

pikkelyes poharaival az ablakokig

kúszik: országos szelet szabadít

a vőlegény küszöbig-hajlított szemöldökére

aggastyánsóhajtású putrik füstjein lovagol

fekete arccal a nő a hús holdjaiba jeleket-karcoló

aki csillagok kacagásán élesíti pillantásait

és a madarak rabjai leköpdösött

kalapjukból kifordítják koponyájukat

égnek-tartott tenyerükön kápolnavirág énekel

majd árnyéktalan fákat keresek

hómezők sikoltozó lakóit fosztom

meg szárnyiktól majd letérdepelek

a cigányasszony előtt aki gyűrött

fejkendőből tette asztalomra a kenyeret

amit sósra áztatott a gond

és a rózsaágak pirosodnak a hurokhoz

lobogó ingek alatt villog a szívverés

menekül sírva suhogó erdők bordáit

zengetve az örök karaván

évek feketedtek ruháikra könnyet

isznak mint a szemeikben izzó virágok.

nem tudtok róluk.
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Szabó L�rinc

A sokféle hazáról

Barázdái úgy kanyarogtak
életem körül távoli
gyűrűkben, mint egy óriás agy
fekete tekervényei;
feketén dolgozott köröttem,
hogy legyen arany és gyümölcs:
egyik hazám fekete volt: a
föld volt ő, a fekete föld.

A másik előttem s mögöttem
eltorlaszolta a halált
és ellenséggel és baráttal
az éltető jelenbe zárt,
megfoghatatlan és fehér volt
és átlátszó, mint az üveg:
második hazám az idő volt
és amit adott, a szerep.

És hazám volt a szó, s hazám volt
a nép, mely magyarul beszél,
a nép, az óriási állat,
mely e feketeföldön él;
amit mondtam, a nyelvén mondtam,
erőm az ő ereje lett,
sorsát magamba építettem,
sorsa magába épített.

S így, meghalva s újjászületve
gőgön és alázaton át
találtam meg végül az élő,
igazi, állati hazát:
a test az igazi közösség,
az idő piros földje ő,
piros húsunkban él az ország,
piros vérünkben a jövő.

Ravasz József

Üzenet

A hajnali fény felvillanása
ismételten üzenettel tartozik
a mának –
mondaná anyám gyermekeinek
ezen a reggelen is
mert a gyümölcsfáinkról az éhes
madarak ismét tovább vitték
az aszott holnapot
a holnapután is éhező cigányoknak!

őszbe tévedt történelem
elsárgult meg nem-írott- krónikák
sohasem leétezett levéltárak –
KILÁLTOK!

ebben a létfi lozófi ába tévedt MÁBAN:
Európa börtöneiben
nyilvános házaiban
elmegyógyintézeteiben
gyermekotthonaiban
javítóintézeteiben –

mert az angyalok már nem őrködnek
felettünk, érettünk
űzve, zilált szívvel visszavonultak
a templomok évszázados – titkai mögé
fogadni a hajnali fényt
értelmezni Isten – üzenetét:

vagyok
az Európai – ház
kulcsrazárt ajtaja előtt
kódrendszer nélkül
égbenőtt – távolságtartás –
tudatomban…

Strasbourg, 2012. szeptember 7-én
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Lázár Péter – Bordács Margit

A Kedvesház-pedagógia

Bizonyára mindenki is-
meri a klasszikus tan-

mesét arról, hogy a Nap hogyan 
győzte le Szél úrfi t a vándor kö-
penyének levételéért folytatott 
versengésben. Egy másik ide-
illő történet két oktatóról szól, 
akik fogadást kötöttek, hogy 
melyikük tudja rövidebb idő 
alatt kinyitni egy gyerek ökölbe 
szorított kezét.

Egyikük erővel próbálko-
zott. A gyerek összeszorított 
foggal szorította öklét, de ő 
kitartóan addig feszítette a 
gyerek ujjait, míg az megadta 
magát, és sírva fakadt. A másik 
gyöngéden és szelíden fogott 
hozzá. Rámosolygott a gyerek-
re, megérintette ökölbe szorí-
tott kezét, és azt mondta neki: 
„Kérlek szépen nyisd ki!”. Erre 
a gyerek visszamosolygott, és 
szinte azonnal ösztönösen szét-
nyitotta ujjait.

A „Kérlek szépen, nyisd ki” 
mottó híven tükrözi a Kedves-
ház-pedagógia hitvallását. Ez 
az attitűd jellemzi legjobban 
a pedagógiai hozzáállást. Ez a 
vezérgondolat jellemzi legjob-
ban a tanítást és a nevelést, ez 
a szándék érvényesül abban, 
ahogy utat keresünk a gyere-
kekhez és a szülőkhöz, ez szö-
vi át és határozza meg az egész 
pedagógiai gyakorlatot.

ALAPELVEK

A pedagógiai koncepció a 
roma gyerekek iskolai siker-
telenségét meghatározó okok 
feltárásán, elemző, összeha-
sonlító vizsgálatán alapul (szo-
ciális hátrányok, eltérő családi 
szocializáció, nyelvi hátrány és 
kulturális-szubkulturális kü-
lönbségek, előítéletesség, pe-
dagógiai gyakorlat, motiválat-
lanság.)

Az okokra, mint pedagógi-
ai kihívásokra adható releváns 
válaszok, egyben pedagógiai 
elvi állásfoglalások is, ami sze-
rint kultúra-azonos pedagógiai 
megközelítés, illetve multikul-
turális oktatás jelenthet lehet-
séges alternatívákat a roma 
gyerekek minőségi oktatásá-
nak javulásában (roma és nem 
roma gyerekek együtt tanításá-
ban), a romák iskolai és társa-
dalmi integrációjának megva-
lósulásában.

A Kedvesház-pedagógia 
fi lozófi ája abból a véltétele-
zésből indul ki, hogy minden 
ember boldogságra születik, 
eredendően mindenki hordoz-
za azokat a belső adottságokat, 
melyek a nevelési hatások ered-
ményeképpen képessé teszik őt 
a társadalmi életben való bol-
dogulásra. Az intézményes ok-
tató-nevelő munkának, a peda-
gógiai hatásfolyamatnak olyan 
környezetet és helyzeteket kell 

teremtenie, olyan értékeket kell 
közvetítenie, melynek eredmé-
nyeképpen a belső adottságok 
kiteljesedhetnek, a társadalmi 
szerepek betöltéséhez szüksé-
ges készségek, képességek és 
funkciók kifejlődhetnek.

Ezek összefüggésében a fi -
lozófi ai alapvetésekben három, 
egymással szoros korreláció-
ban lévő alapelv érvényesül, 
melyek egyben determinálják 
a pedagógus-attitűdöt, és kije-
lölik a pedagógiai tevékenység-
nek, mint hatásfolyamatnak, 
a céljait és irányait. Úgymint:

– a családi szocializáció ér-
tékeire épülő pedagógiai gya-
korlat;

– alkotó osztályközösségben 
folyó együtt-tanulás;

– hídépítés iskola és család 
között.

1. A családi szocializáció 
értékeire épülő peda-

gógiai gyakorlat

Az a tény, hogy a gyerek első, 
természetes szocializációs kö-
zege a család, maga után vonja 
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azt a szükségszerű felismerést, 
hogy az iskolás kora előtt a 
család által közvetített szocia-
lizációs minta és nevelési ha-
tások révén szerez ismereteket 
és tapasztalatokat az életről, az 
őt körülvevő világról. Bár a csa-
ládi szocializációt a társadalom 
különböző rétegeinek vonatko-
zásában számos külső és belső 
tényező befolyásolja (a szülők 
vagyoni helyzete, iskolázott-
sága, települési viszonyok, 
stb.), mégis elmondható, hogy 
a többségi társadalom érték-
rendje szerint szocializálódott 
a gyerekek többsége az óvo-
dáskor végére rendelkezik az 
iskolaérettség kritériumainak 
megfelelő készségekkel és ké-
pességekkel.

A roma gyerekek esetében 
az iskolaérettség vonatkozá-
sában több tényezőt kell fi gye-
lembe venni. A szociális hátrá-
nyok, a szülők iskolázatlansága 
és alulképzettsége mellett meg-
határozó szerepe van az etni-
kai, kulturális-szubkulturális 
sajátosságoknak is. A családi 
hierarchia, a nyelv, a szokások, 
a hagyományok és az életmód; 
a többségi társadalomhoz vi-
szonyítva eltérő életvitel és ér-
tékrend kialakulását eredmé-
nyezi. A családi szocializációs 
értékek fi gyelembevétele azért 
is fontos, mert a magyarorszá-
gi romák, nyelvileg is és szo-
ciokulturálisan is, heterogén 
csoportot jelentenek. Értelem-
szerű tehát, hogy a hatéves 
roma (beás, oláh, romungro) 
gyerekek egymástól is eltérő 
tudással rendelkezhetnek, de 

az biztos, hogy ez a tudás kü-
lönbözik a többségi társadalmi 
kultúra által meghatározott, az 
iskolaérettség feltételeit jelentő 
tudástól. („A romák és a ma-
gyar iskolarendszer nem kom-
patíbilis” Radó P., 1997)

A Kedvesház-pedagógia is-
kolafi lozófi ája a „gyerekérett is-
kolá”-ra alapoz, melyben a csa-
ládi szocializációs sajátosságok 
által meghatározott értékek, 
mint „hozott tudás” képezik az 
iskolai tanulás és személyiség-
fejlesztés alapját. A „gyerek-
érett iskola” azt a készültségi 
állapotot jelenti, mely által az 
iskola képessé válik az eltérő 
kulturális sajátosságokat érték-
nek tekinteni, befogadni és úgy 
kezelni, hogy azokat integrálja 
képzési rendszerébe, s minden 
gyerek számára elérhetővé teszi 
ezen értékek megismerését.”

„A családi szocializációra 
épített pedagógiai gyakorlat” 
alapelvének érvényesülése 
meghatározó szerepet játszik a 
szociális képességek kialakítá-
sában, fejlesztésében. Egyaránt 
kötődik a családi biztonság 
erősítéséhez, az iskola idegen 
világától való félelmek, gátlá-
sok feloldásához, az énkép, az 
önbizalom, valamint a tanulási 
motiváció fejlesztéséhez. A pe-
dagógiai tevékenységnek kö-
tődnie kell azokhoz az előzetes 
tudásokhoz, tapasztalatokhoz, 
melyekkel a gyerekek rendel-
keznek. A pedagógiai eszközök 
(osztályszervezés, módszerek, 
technikák, szabályok, stb.) 
segítségével a pedagógusnak 
olyan helyzeteket kell kialakí-

tania, amelyekben ez a tudás a 
tanár és a csoport minden tagja 
számára megismerhetővé, érté-
kessé válhat.

2. Együtt-tanulás alkotó 
osztályközösségben

A gyerekek aktív idejük nagy 
részét az iskolában töltik, egész 
személyiségüket befolyásolja 
azt iskola – szűkebb értelem-
ben – az osztály világa. Az elté-
rő kulturális-szubkulturális és 
egyéb másság (pl. fogyatékos-
ság) háttérrel rendelkező gye-
rekek oktatásánál meghatározó 
szerepe van az egymás értéke-
inek ismeretén és elfogadásán 
alapuló osztályközösségnek, és 
az e keretben történő együtt-
tanulásnak (kooperatív tanu-
lás).

Olyat osztályközösség ki-
építése, folyamatos ápolása és 
fejlesztése a cél, ahol a tanulók 
megtapasztalhatják és megta-
nulhatják a másság elfogadá-
sát, a kölcsönös tiszteletet és 
megbecsülést, a közös munka 
és alkotások révén szerzett is-
meret és tudás értékét, örömét, 
a kölcsönös felelősségvállalást 
és a segítségnyújtást.

Az osztályközösség ki-
építésének keretét a KET-
HANO-főszabályok csoportja 
(KETHANO-csoport) alkotja. 
(Kethano cigányul azt jelenti, 
közös. Itt közösség, közösségi 
értelmezésben használjuk.)

A hét főszabály tehát a kö-
vetkező:

„Figyelmes hallgatás”
„Becsüld meg!”
„Kölcsönös tisztelet”
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„Bizalom elve”
„Ne értékeld le!”
„Én-üzenetek”
„Passzolás joga”

Minden főszabályt – szim-
bolikusan- egy-egy maci (Ket-
hano-maci) jelenít meg oly 
módon, hogy a kezében tartja 
az adott főszabályt tartalmazó 
feliratot. A KETHANO-macik 
az osztályterem (csoportszoba) 
falén, egymástól jól elkülönül-
ten vannak elhelyezve, alattunk 
rendszerezve sora-
koznak a hozzájuk 
tartozó szabályok. 
A csoportdinami-
ka fejlesztő hatásai 
a közösen hozott 
szabályok rend-
szerének kialakítá-
sával, folyamatos 
gondozásával, és a 
teremben történő 
megjelenítésével 
érvényesülnek.

A szabályok megfogalmazá-
sa, megértése, tudatosítása a 
napi rendszerességgel megtar-
tott beszélgetőkörökben folyik. 
Gyakorlása, elmélyítése átszövi 
az iskolai (óvodai) élet egészét.

A KETHANO-főszabályok 
megismerése és pedagógiai 
eszközként való alkalmazása a 
Kedvesház-pedagógia szelle-
mében dolgozó pedagógusok 
felelőssége. Akkor hozza meg a 
kívánt eredményeket, ha azt az 
egész tantestület magára nézve 
kötelező érvényűnek tartja, el-
fogadja, betartja és alkalmazza 
a pedagógiai gyakorlat során. 

A „Figyelmes hallgatás”, a „Be-
csüld meg!” a „Ne értékeld le!” 
és az „Én-üzenetek” érvényesü-
lése nemcsak a pedagógusnak a 
gyerek felé való elvárásában kell 
megjelennie, hanem működnie 
kell a pedagógus – gyerek és a 
pedagógus – pedagógus közötti 
kapcsolatrendszerben is.

A KETHANO-csoport hasz-
nálata egységes pedagógiai 
szemléleten alapuló erkölcsi 
értékrendet közvetít a gyerek 
és a pedagógusok kommuniká-

ciójában, viszonyrendszerében. 
Következésképpen meghatá-
rozza az iskola értékrendjét, az 
iskolahasználóknak az iskola 
világához és egymáshoz való vi-
szonyát. A KETHANO-csoport-
nak az iskola épületében (jól 
látható helyeken) való megje-
lenítésével az általuk közölt ér-
tékek mindenki számára egész 
tanévben közvetítődnek.

Az együtt-tanulás elvének 
alapja, hogy minden gyerek 
jó valamiben, és eredendően 
hordozza magában azokat a 
lehetőségeket és adottságokat, 
amelyek az együttes kommu-

nikációban erősíthetők és fej-
leszthetők.

Az egyéni értékek kibontakoz-
tatása, összeadódása, kamatozta-
tása a közösségben, jelenti a ko-
operatív kommunikációra épülő 
ismeretszerzés alapját. Az alkotó 
osztályközösségben folyó együtt-
tanulás hatása, hogy a pedagógus 
irányító-szervező munkája révén 
a gyerekek alkotó részeseivé vál-
nak a tanulási folyamatnak Az 
együtt-tanulás feltétele a jól be-
rendezett tanulási környezet és 

olyan kooperatív 
tanulócsoportok 
működtetése, ahol 
a csoporttagok az 
együttes munka 
során megismer-
hetik és elismerik 
egymás értékeit 
(kulturális és egyé-
ni másságait), ahol 
mindenkinek meg-
határozott szerepe 
van egy közös cél 

elérése érdekében.
A csoportmunkában nem a 

rivalizálás a cél, hanem ellen-
kezőleg; a különböző képessé-
gű ls fejlődési ütemű gyerekek 
alkotó részvétele olyan össz-
teljesítmény elérésében, mely 
csak együttműködéssel valósít-
ható meg. Az egymásrautaltság 
révén kiküszöbölődik a rivali-
zálás, a közös fölérendelt célok 
olyan együtt-tanulási helyzetet 
hoznak létre, melyben a külön-
böző képességűek, eltérő fej-
lődési ütemben haladók is si-
kerélményt szerethetnek, és ez 
biztosítja fejlődésüket.
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3. Hídépítés iskola és 
család között

A család és az iskola közötti 
együttműködés, a partnerkap-
csolat kialakításának, folyama-
tos ápolásának meghatározó 
szerepe van az iskolai oktatás 
eredményességében, a készsé-
gek és képességek célirányos 
fejlesztésében.

A pedagógus e kapcsolat ki-
alakítása során szerezhet fontos 
információkat, hasznos isme-
reteket a gyerek és a család szo-
ciokulturális hátteréről, családi 
szocializációs értékeiről, szub-
kulturális sajátosságairól. Ezek 
megismerése és fi gyelembevé-
tele jelenti az alapját annak a 
tudatosan megtervezett fejlesz-
tő pedagógiai tevékenységnek, 
mely a „hozott tudás” és az azt 
meghatározó háttér kapcsola-
tára épül, és amely leginkább 
igazodik a gyerek adottságai-
hoz, lehetőségeihez.

A „hídépítés” a pedagógiai 
gyakorlat részének tekinthe-
tő, fontos eszköze a pedagógus 
eredményes munkájának. Ez 
hosszan tartó, kétirányú meg-
ismerési és kommunikációs 
folyamat, amelyet általában a 
pedagógus kezdeményez és a 
gyerek érdekében – annak ak-
tív részvételévek – tart fenn a 
szülőkkel.

Az együttműködés keretét a 
kétirányú folyamatban a szü-
lőknek az iskolával kapcsolatos 
igényei, elvárásai, illetve a pe-
dagógusnak ezekre adott vála-
szai, lépései alkotják.

A folyamatban legalább há-
rom tényezőnek kell érvénye-
sülnie:

– elfogadás, tolerancia 
szint: a kulturális-szubkulturá-
lis mássággal való szembesülés 
és annak elfogadása;

– megismerés és megértés: 
ismeret- és információszerzés, 
ok-okozati összefüggések meg-
értése;

– együttműködés, megol-
dási módok keresése: a szü-
lőkkel együttműködve olyan 
megoldások keresése, melyek 
a gyerek és a család számára is 
elfogadható, előremutató hatá-
sokat jelentenek.

A hídépítés folyamata osz-
tályszinten kezdődik (osztály-
főnöknek az osztályba járó 
gyerekek szüleivel való part-
nerkapcsolat kiépítése), és is-
kolaszinten való megvalósulá-
sával teljesedhet ki.

A roma szülők megnyerésé-
hez vezető út, a kapcsolat-kiala-
kítás és –fenntartás elkötele-
zettséget, tudatos elszántságot 
és felkészülést igényel a pedagó-
gustól. Több egymásra ható té-
nyezőt is fi gyelembe kell venni a 
kezdeményezés során, melyek a 
roma létből, a romák probléma-
világából eredeztethetők.

A pedagógiai eszközök kö-
zött jelentős szerepe van a „híd-
építés deszkáit jelentő” pozitív 
üzeneteknek, melyeket a gyere-
kek által közvetít a pedagógus 
a család felé. Ezek azok a pozi-
tív hatások, melyeket a gyerek, 
mint sikerélményt, hazavihet 
mindennap.

A másik pedagógiai esz-
köz a megismerő megfi gyelés, 
amelynek révén a pedagógus 
családi közben folytatott in-
teraktív dialógus során szerez 
értékes információkat a család 
szociokulturális hátteréről, élő 
hagyományairól, szokásairól, 
valamint a szülőknek az iskolá-
val kapcsolatos véleményeiről, 
elvárásairól.

Ennek eredményeképpen a 
szülő és pedagógus közösen ta-
lálhatják meg azokat az együtt-
működési pontokat, melyek a 
hosszú távú partnerkapcsolat 
kialakításához és fenntartásá-
hoz vezetnek.

A „nyitott ház” program a 
szülők megnyerésére, az isko-
lai munkába való bevonására, 
a pedagógiai munka támoga-
tására és segítésére irányul. 
Ilyenkor a szülők meghívott-
ként vesznek részt egy bemu-
tató tanításon (foglalkozáson), 
ahol láthatják gyerekeik tanu-
lási eredményeit, büszkeséget 
érezhetnek teljesítményükért, 
betekintést nyerhetnek a peda-
gógiai munka folyamatába.

A családi nap, mint hagyo-
mányteremtő rendezvény, hoz-
zájárul ahhoz, hogy a szülők 
számára az iskola idegensége 
megszűnjön. „Fehér asztal mel-
lett” hoz össze gyerekeket, csa-
ládokat és pedagógusokat, akik 
újszerű, másfajta élményeket 
és tapasztalatokat szerezhetnek 
egymásról.

(Részlet a szerzőpáros 
 Kedveskönyv címmel 2002-

ben megjelent könyvéből.)
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Radics Renáta

Hol van már a tavalyi 
nyár?

Hol van már a tavalyi nyár?!
Hol van már a régi vidámság?
Elveszett minden jó dolog,
talán egy tenger mélyén lapul.

Hol van már a tavalyi nyár?!
Hol van már az én apukám?
elment ő is, mint sok más.
A Mennyország kapujában vár.

Hol van már a tavalyi nyár?!
Hol van már a régi boldogság?
Valahol honol, de nem nálunk,
Reménykedem, hogy rátalálunk.

2002, Tóalmás

Két part közt vesz�dve
Azt mondják, kicsi a világ.
Mégis elveszek benne.
Azt mondják, küzdelem az élet.
Ezt gyakran érezhetem.
Most is utamban áll egy akadály,
Nem tudom, hol tornyosul a gát.
Két választás, egyik sem igazság.
Egyik parttól a másikig úszok át,
Kétségek várnak csak rám.
Hallgassak a szívemre?
Vagy inkább az eszemre?
Nem tudom hová sodor a sors,
Próbálok, hű maradni magamhoz.
Ígérem, minden akadályt legyőzök,
S többé ennyit nem őrlődöm!

Fodré Enik�

Nehéz az élet
Nehéz az élet, de tudni kell élni,
nem szabad hátra nézni, s félni.
Úgy éld az életed, hogy ne bánd a tetteid, 
hogy büszkék legyenek rád a szüleid.
Ha mégis hibázol, hozd helyre,
s tegyél mindent rendbe.
Mindenki hibázik, hisz ebből tanul az ember,
de ha padlóra kerül, azzal semmit sem nyer.
Küzdj tovább, sose add fel,
a boldog élethez ez ami kell.

Bemutatkoznak  
Bianka Nánási

Mi ez ha nem fájdalom?

Csalódás után mindig fáj a szívem,
nagyot dobban s közben hideg rázza testem.
Szemeim könnyeznek, arcom tűzben ég,
nem tudom meddig bírom ezek után még.

Hisz lelkem nehéz mert nagy a teher rajta,
nem segíthet semmi.
Csak ő enyhíthet éles fájdalmán, de nem teszi
mert fél elveszíteni.
Azt az adottságot amit az élettől kapott,
a büszkeséget amit nálam kamatoztatott.

Mert ez többet ért neki, többet mint bármi más,
többet mint egy lánytól kapott szerelmi vallomás!
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  fiatal költőink

Raffael István

Cigány augusztus 20.
Pápától kapott koronád bakancsok tiporják,
Szent Jobbodat fekete ruhások vakítják.
Árpád jelét átmosták az ország szennyén,
Királyi palástod takarja népünk kenyerét?

Imádkozz velünk országunk Királya
Vándorolva jöttünk a Te hazádba.
Intelmed legyen sorsunk tanítása,
Cigányként is miénk az Ország Almája.

Egyben?
Egy darabban vagyunk szétesve
Egybentartva, és megmérgezve. 
Kínáljuk magunkat egészen
Elfogadnak, félmerészen. 

Csavarnak rajtuk jó sokat, 
Megfi zetjük a jósokat,
Lesz-e lencse, szerencse?
Mivé vagyunk teremtve?

Németh Attila

Évszakok
1.
Baltával vágom a tavaszt,
Szálló – röppenő madarat.
Felszáll a lombra, a zöldtavasz.
Milyen madár a tavasz?
Szárnya a lapulevél,
Csőre szilvamag.
Fogom a botom, szállj innen!
Száll a madár folyón, hegyen át.
Megnyugszik, mint lomb a
Zuhogó szél után.

2.
Fűrésszel vágom a nyarat
Szálló – röppenő madarat.
Felszáll a lombra zöldnyár.
Milyen madár a nyár?
Szárnya bodzafalevél
Csőre barackmag.
Fogom a botom, szállj innen!
Száll a madár hegyen, folyón át.
Megnyugszik, mint lomb a
Zuhogó szél után.

3.
Bicskával vágom az őszt
Szálló – röppenő madarat.
Felszáll a lombra barna ősz.
Milyen madár ez a barna ősz?
Szárnya diófalevél
Csőre dinnyemag.
Fogom a botom, szállj innen!
Száll a madár hegyen, folyón át
Megnyugszik, mint lomb a
Zuhogó szál után.

4.
Tőrrel vágom a telet
Szálló – röppenő madarat.
Felszáll a lombra fekete tél
Milyen madár fekete tél?
Szárnya akáclevél
Csőre dióbél.
Fogom a botom, szállj innen!
Száll a madár hegyen, folyón át
Megnyugszik, mit lomb a
Zuhogó szél után.
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Kerékgyártó Mihály

Hétb�l hozott honszeretet

Ha Dr. Ujváry Zoltán a 
Debreceni Egyetem 

professzora nem található Deb-
recenben, akkor nagy a valószí-
nűsége annak, hogy valahol az 
egykori Gömörben jár mert ez 
a szíve csücske.

GÖMÖR a történelmi Ma-
gyarország egyik kiemelkedő-
en színes, változatos megyéje 
volt. Az I. világháborút köve-
tően a békeszerződés után a 
győztes hatalmak ezt a me-
gyét is „szétszedték”. A megye 
többségét Csehszlovákiához 
csatolták. Magyarországnak 
csupán a megye alsó peremén 
elhelyezkedő 22 település ma-
radt. Névszerint: Aggtelek, 
Alsószuha, Bánréve, Gömör-
szőlős, Alsó- és Felsőhangony, 
Hét, Imola, Kámon, Szuhafő, 
Trizs, Uraj, Zabar, Zádorfalva, 
Zubogy. Ezek a települések Za-
bar kivételével Borsod-Abaúj-
Zemplén megyével képeznek 
közigazgatási egységet. (Zabar 
község Nógrád megyéhez tar-
tozik.)

A bécsi döntés után néhány 
évre ismét egyesült a megye 
magyarlakta része, de a II. vi-
lágháborút követően visszaállt 
a korábbi állapot.

A kettészakított megye kö-
zött hosszú évtizedekre megbé-
nult a normális kapcsolat. Még 
arról is tabu volt beszélni, hogy 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

egyik része valamikor Gömör-
höz tartozott.

Az 1980-as évek közepe kö-
rül a honismeret megszállottjai 
egyre többet kezdtek foglalkoz-
ni Gömör néprajzával, múltjá-
val, s a megszerzett ismereteket 
közkinccsé is tették.

Putnokon – Gömör magyar-
országi kapujában – Ujváry 
professzorral beszélgetve meg-
tudtam, hogy ő is Gömörben, 
pontosabban fogalmazva Hét 
községben született 1932-ben. 
A kis település a Keleméri-
patak mellett épült, a Sajó-
völgyben. A monda szerint va-
lamikor hét család menekült a 
nádasba s ők alapították a köz-
séget, innen ered a neve.

– Professzor úr hol járt kö-
zépiskolába?

– Egy rimaszombati gimná-
ziumban kezdtem el a középis-
kolai tanulmányaimat, ugyanis 
1938-tól e város ismét Magyar-
országhoz tartozott, ami mind-

össze harminc kilométer távol-
ságra volt (van) szülőhelyemtől. 
Mint köztudott a háború után a 
területet ismét elcsatolták és a 
határokat lezárták. Ez borzasz-
tó volt számomra. A középisko-
lát kénytelen voltam Miskolcon 
befejezni.

– A terület elcsatolása után 
sok-sok határainkon túlra ke-
rült honfi társunkat telepítettek

a Szudéta-vidékre. Erről 
könyvet is írtam, Szülőföldön 
hontalanul címmel.

– Ez volt az a bizonyos 
könyv, amely vihart kavart 
még a cseh parlamentben is?

– Igen! Nacionalista kép-
viselők botrányosnak tartot-
ták, hogy a Csehszlovák állam 
pénzén egy ilyen könyv meg-
jelenhetett még cseh nyelven 
is. A lényeg azonban az egész-
ben az, hogy a kitelepítéseket 
abbahagyták. (Az ezt követő 
években, évtizedekben is sor-
ra jelentek meg Ujváry Zoltán 

Újváry professzor Kerékgyártó Mihály társaságában
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által írt könyvek, amelyek ma 
már megtöltenek egy hosszú 
polcot. Többségük természete-
sen a gömöri magyarsággal 
kapcsolatosak.)

– A középiskola elvégzése 
illetve az érettségi megszerzé-
se után melyek voltak életének 
főbb állomásai?

– 1951-től a Debreceni Kos-
suth Lajos Tudomány Egyetem 
magyar szakán tanultam. Az 
egyetem befejezése után (1955) 
tanársegédi kinevezést kaptam 
a Néprajzi Tanszéken. A dok-
tori fokozatot 1969-ben sze-
reztem meg. 1970-től docens, 
majd 1979-től egyetemi tanár 
lettem.

– Meddig vezette a Néprajzi 
Tanszéket?

– Húsz éven keresztül. Itt 
említem még meg, hogy egy 
ideig a Magyar Tudományos 
Akadémia kutatócsoportját is 
vezettem.

Ujváry Zoltán nevéhez fű-
ződik a putnoki Gömör Múze-
um és a Holló László Galéria 

létrehozása, amely a kisváros 
kincsei közé tartozik. A me-
gye életében kifejtett munkás-
ságát, különösen a tervszerű 
és intenzív Gömör-kutatás 
eredményeit a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei önkormány-
zat Közgyűlése már évekkel ez-
előtt Alkotói-díj odaítélésével 
ismerte el.

Tudom, hogy 1992-ben 
létrehozta az Ethnica Ala-
pítványt s ennek keretében 
megalapította a Pro Gömör, 
vagyis a Gömörért-díjat, ame-
lyet azoknak a személyeknek 
ítél oda az Alapítvány kura-
tóriuma, akik Magyarország 
határian belül vagy a jelen-
legi Szlovákia területén élő 
magyarság érdekében tevé-
kenykednek, illetve készítenek 
tanulmányokat, könyveket, 
dolgozatokat honismereti ku-
tatásokat végezve.

– Hányan kapták már meg 
ezt a rangos elismerést? Ki volt 
az első aki átvehette?

– Már közel tizenöten kap-
ták meg a Pro Gömör-díjat. El-
sőként dr. Faggyas István, ózdi 
grafi kus, festőművész, helytör-
ténész.

– Valahol láttam, hogy az 
Ön neve alá az volt írva, Pro-
fessor Emeritus. Mit kell tudni 
erről a titulusról?

– Az Egyetem Tanácsa ítéli 
oda azoknak az „öreg” profesz-
szoroknak akik a tudomány 
és az oktatás terén kimagasló 
eredményeket értek el. Azt is 
mondhatnák, ők az egyetem 
örökös tagjai.

– Köszönöm a beszélgetést.

Ujváry Zoltán néprajz-
kutató professzor, Hét köz-
ség első díszpolgára 1932. 
január 25-én született. Egye-
temista kora óta Debrecen-
ben él, ott végzi tudományos 
tevékenységét. Neki köszön-
hető, hogy Gömör néprajza 
hazánk egyik legjobban fel-
tárt területei közé sorolható. 
A professzor úr két évtizeden 
át vezette a néprajzi tanszé-
ket, volt dékán, doktori is-
kola programvezetője, 2002 
óta professzor emeritus. Sok-
sok tudományos művészeti 
kiadványa jelent meg, több 
mint harminc önálló könyve 
mellett több száz tanulmány 
kiadását is segítette. Ő hozta 
létre Gömör kapujában, Put-
nokon 1987-ben a Gömöri 
Múzeumot és Ő alapította a 
Holló László Galériát is.

Dr. Ujváry Zoltán számos 
kitüntetés, elismerés bírto-
kosa. Háromszor érdemelte 
ki a legrangosabb nemzetkö-
zi folklór-elismerést, a Pitré-
díjat, díszdoktora az Ung-
vári Egyetemnek, a Magyar 
Rádió nívódíjasa, Putnok és 
Tornalja városok Pro Urbe-
díjasa, továbbá bírtokosa az 
Európai Folklór és az Akadé-
miai díjnak, a Magyar Köz-
társaság Érdemrend Kiske-
resztjének és lehetne tovább 
sorolni.

(Forrás: Borsod Online, 
2011.11.04.)
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Kabdebó Lóránt

Hol is lettem magyarörmény?

Mint a Kárpát-meden-
ce: a Kaukázus vidéke. 

Régi dicsőségre emlékező kis 
népek. Sokszor egymás ellen is 
fordulók. Ami közös: nagy né-
pek támadásaival szemben az 
európai kultúrát védelmezők. 
Örményország volt a világon 
az első állam, ahol a IV. század 
első éveiben a kereszténység ál-
lamvallássá válhatott, megelőz-
ve Nagy Konstantin döntését a 
Római Birodalomban.

Bárha ma ismét önálló ál-
lamként létezik Örményország, 
mégis az örmények számbelileg 
nagyobb része a határokon túl 
él, szomszéd népek fennható-
sága alatt és kint a nagyvilág-
ban, a diaszpórában. Ennek 
egyik hullámaként érkeztek 
az erdélyi fejedelemségbe a 
XVII. században a Krím-fél-
szigeten és Moldván át azok az 
örmények, akik ma magyarör-
ménynek tartják magukat. Az 
egyébként nem nagy hírű Apafi  
Mihály fejedelem telepítette le 
őket az erdélyi tatárjárás után 
felégetett városokban. Az ezer-
hatszázas évek végén, illetőleg 
az ezerhétszázasok elején két 
barokk város épült Európá-
ban „körzővel-vonalzóval”, az 
egyik az elpusztított Szamo-
sújvár helyén, a másik kicsit 
később a Finn-öböl mocsarain, 
a Néva torkolatában egy nagy-
ratörő cár lélegzetvételeként, 
Szentpétervár. Nagy Pétert a 

történelem kiemelkedő szemé-
lyiségként tartja számon, hol 
szentként, hol őrült zsarnok-
ként, feljegyezve, hogy az új vá-
ros építése a fi nnek jó részének 
pusztulását okozta. Egy tény: 
Szentpétervár utat nyitott az 
oroszoknak Európába, egy sok-
felől veszélyeztetett országból 
ezen a ki-belégzésen keresztül 
válhatott Oroszország biroda-
lommá. Előtte hol a lengyelek, 
hol a tatárok jártak náluk ki-be, 
le s fel országszerte tova; Péter 
új fővárosa az európai nagyvá-
rosok egyikeként biztosította 
a kontinens vérkeringésében 
való részvételüket.

Apafi  Mihályról ugyanezt 
nem mondhatja el a történet-
írás. Mégis kellett valami le-
gyen ebben a korábban nem 
is főnemes emberben, ami ha 
nem is személyiségének, de 
munkálkodásának eredményét 
maradandóvá tette. A török 
neveztette ki fejedelemmé, éle-
te vége felé már a Habsburgok 
felügyeletét kellett elismernie, 
amikor közben önálló fejede-
lem lehetett volna, felesége és 
kancellárja uralkodtak helyet-
te – de ő mégis néhányszor, 
szinte anonim módon beleszólt 
országa sorsába. Mert, kérde-
zem, miért pont őt tették meg 
a törökök a krími rabságból 
hazatérő magyarok közül fe-
jedelemnek a kevély és nagy-
ravágyó, de kegyvesztett II. 

Rákóczy György vagy a fejede-
lemségre törekvő fővezér, szin-
tén krími fogoly Kemény János 
ellenében? Azt mondják, jól 
bánt az embereivel, és gondju-
kat viselte, segített lelküknek 
elviselni a rabságot. Aztán fel-
jegyezték, hogy a tatárok által 
elpusztított korábbi főváros, 
Gyulafehérvár helyett Nagy-
enyedre telepítette a Bethlen 
Gábor alapította főiskolát; 
majd pedig amikor Sárospa-
takról kiűzték a református 
iskolát, azt Gyulafehérvárra 
mentette. És amiért a magyar-
örmények bölcs fejedelemként 
emlegetik: letelepítette a me-
nedéket keresőket, a szász vá-
rosok mellé társítva az örmény 
polgárok megteremtette váro-
sokat. Lehet, hogy ironikusan 
címezi Jókai az Apafi  korában 
játszódó regényét, de valahogy 
mégiscsak az marad a nemzeti 
tudatban ez az időszak: Erdély 
aranykora. Gyerekkoromban 
olvastam a regényt, azóta izgat 
a címbe rejtett paradoxon.

De volt nekem mint diáknak 
és mint kezdő tanárnak is egy 
kollégám, egy időben bűnrossz, 
gyenge kezű igazgatóm, aki azt 
mondogatta: mi lenne a diá-
kokkal, ha csak kiváló és szín-
vonalat tartó-követelő tanárok 
tanítanának. Kellenek olyan 
órák is, amin pihenhetnek a 
diákok. Én például a Szabó Lő-
rinc-monográfi ám első kötetét 
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(ez lett a kandidátusi érteke-
zésem is) az ő nyugalmat tartó 
„uralma” alatt készíthettem el. 
Lehet, hogy Apafi  is imigyen 
volt „bölcs” uralkodó?

Meg még egy meggondol-
koztató magyarázat – az isko-
lateremtőről. A londoni Tower 
egyik termében, ahol megölték 
az akkor már fogoly, egész éle-
tében alig-király VI. Henriket, 
a cambridge-i Eton College és 
King’s College mindenkori di-
ákjai halála napján 
évente tisztelgő láto-
gatást tesznek, gyer-
tyát gyújtanak, és 
ahol elvérzett liliomot 
és rózsát hintenek 
emlékezetére. Mert ez 
az árnyékkirály volt 
olyan hatalmas intel-
lektusú személyiség, 
hogy megalapítsa az 
angol kultúra egyik 
nemzetközi elismert-
ségű felnevelő ott-
honát. Shakespeare 
háromrészes drámája, és elle-
nében a világ egyik legfonto-
sabb tudományos műhelyének 
ötödfél évszázados története. 
Mindkettő impozáns alkotás.

Erdély aranykora? Az örmé-
nyek letelepítése után valóban 
elkezdődik valami – nevezzük 
Erdély svájciságának? –, ami 
egy sajátos kultúrát alakított 
évszázadokon át. Kós Károly 
monográfi ája rögzíti szelle-
miségét, művészetének egye-
diségét, és Bánffy Miklós re-
génytrilógiája írja le darabokra 
szaggattatását.

A magyarörmények több 
mint három évszázad alatt úgy 

váltak magyarrá, hogy szárma-
zásuk öntudatát megtartották: 
a befogadó nemzet legjobb 
polgáraivá igyekeztek válni, 
minden sorsdöntő és minden 
békés időszakban egyaránt. 
Csak megjegyzésként: az aradi 
tizenhárom között két örmény 
tábornok is volt: Kiss Ernő és 
Lázár Vilmos. Nyelvüket az év-
századok során azonosították a 
befogadó nemzetével, de vallá-
sukat megtartották. Van erre is 

példa a nagyvilágban: az írek 
az „ellenség” rájuk kényszerí-
tett nyelvén lettek világhírűek, 
nem egy Nobel-díjas írót adva 
az angol nyelvű világirodalom-
nak. De katolikus vallásukat 
mindmostanáig tartják. Az ör-
mények legfeljebb „unitussá” 
váltak, az európai katoliciz-
mushoz csatlakoztak kialakít-
va a maguk örmény katolikus 
egyházát. Ahhoz, a római pápát 
elismerő egyházi szervezet-
hez tartoznak (és itt most már 
személyesre fordítsam a szót: 
tartozunk), amelynek Velence 
egyik szigetén egyeteme is van, 
és Bécsben kolostora.

A Kabdebók neve feltűnik 
Szamosújvár régebbi, úgyne-
vezett Salamon-templomának 
donátorai között. A név: ra-
gadványnév, a moldvai átkelés 
emléke: románul „ökörfejet” 
jelent (latinul: caput bovis). 
Jeszaján lehetett örmény őse-
ink neve, annak tükörfordítása 
ragadt meg az új hazában is. 
Nagyapám Vasasszentiványt 
volt jegyző, ott élt a családi bir-
tokon. Apám bátyja, Kabdebó 

Gerő Trianon után is 
otthon maradt, 1940-
től a magyar időben 
főszolgabíró lett. 
A Cegei-tó partján 
szomszédja volt az író 
Wass Albertnek, öz-
vegye a háború után 
is sokáig levelezett az 
Amerikába szakadt 
szomszéddal. Apám 
harminchat hónap 
frontszolgálat után 
Budapesten szerzett 
mérnöki diplomát, és 

mind ő, mind unokatestvére, 
a festő Barcsay Jenő Magyaror-
szágra települtek. Apám vidék-
re vágyott, ahol erdők és hegyek 
között élhet, a Szamosújvárról 
Gyöngyösre költözött latinta-
nár nagybátyja szerzett a városi 
közműveknél állást a számára. 
A Mátra víz- és villanyellátása 
az ő nevéhez fűződik. Olyan ál-
lást keresett, amelyik állandó 
lakhelyet biztosít a számára. 
De a „szocializmus” a várost is 
megmozgatta. Az évszázados 
városi polgári közösségeket 
szétrobbantotta: a város mér-
nökét másik városokba, előbb 
Egerbe, majd Miskolcra helyez-

Oldalak az első örmény könyvből
(Velence, 1512)
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ték. Így kerültem én magam is 
most már ötvenegy éve Mis-
kolcra, ahol egy évtizedig kö-
zépiskolában tanítottam, évti-
zedeken át irodalmi folyóiratok 
szerkesztésében vettem részt 
(Napjaink, Új Holnap), majd 
visszahívtak, szervezzem meg 
a Miskolci Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karát, ennek lettem 
első dékánja. Jelenleg az MTA 
által támogatott Szabó Lőrinc 
Kutatóhelyet irányítom, célunk 
az egyik legnagyobb magyar 
klasszikus beemelése a nemzeti 
irodalom kánonjába, életműve 
teljességének publikálása.

Erről jut eszembe, a talpasi 
Kabdebó család egyik tagjának 
az Üllői úton a Nagyvárad tér-
nél van emléktáblája, Budapest 
főépítésze volt a régebbi szá-
zadfordulón, neki köszönhet-
jük a főváros arculatát. Lakásá-
ban pedig többször megfordult 
egy gyermek, akit az 1956-os 
forradalom tovább sodort nyu-
gatra, láttam az ő teremtését is, 
Dublin közelében: a Maynooth 
University könyvtárosaként ő 
építtette meg és rendezte be a 
II. János Pál pápáról elnevezett 
újabb könyvtárcsodát. Hívták 
haza, az Akadémia akkor elár-
vult igazgatói székébe. Jött is 
volna boldogan, de fi atal felesé-
ge, az ír nemzeti fi lharmonikus 
zenekar neves hegedűse nem 
hagyhatta el hivatását. A kis-
város temetője mellett vezet az 
autóút, odamutat: tudod, ez is 
szép temető, már megbarát-
koztam vele. Azóta mindket-
ten átestünk egy-egy többeres 
by-pass műtéten. Telefonon 
fi gyeltük egymás vergődését. 

Úgy látszik, tartogat minket az 
Isten valamire. Tamás azóta a 
magyar irodalom szerves része 
lett: Duna-regénye a magyar-
ság megmaradását kíséri a vé-
szek sorában. Az ő útja Talpas–
Baja–Dublin útvonalon vezet 
vissza haza.

1944 őszén a harmadik ele-
mit elkezdve átélhettem az ör-
mény város pusztulását. Gyön-
gyösön keresztül menekültek a 
szamosújvári örmények. A há-
ború után nagybátyám, hazafe-
lé jövet, Gyöngyösön halt meg, 
sokáig ott is volt eltemetve, 
családja egyik vejük hívására a 
Dunántúlra költözött, özvegye 
halála után sírjaikat egyesítet-
ték. Addig a gyöngyösi katoli-
kus temetőben nyugodott Sza-
mosújvár Trianon előtti utolsó 
(Minorich Albert) és 1940 utá-
ni első (és egyben utolsó) fő-
szolgabírája. Nemrég öreg kol-
légám, Miskolc történésze, aki 
ifjúkorában Erdélyben refor-
mátus lelkész volt, átadta egyik 
hivatalos levelének másolatát, 
amelyet annak idején nagybá-
tyámnak küldött.

1975-ben feleségemmel, fi a-
immal végigjártuk őseim vilá-
gát. Vasasszentivánra elkísért 
a szintén magyarörmény Lász-
lóffy Aladár. A román faluban 
ő volt a tolmácsunk. Még állt 
nagyapám háza, az idősebbek 
még emlékeztek „Jancsi”-ra, 
apámra. Szeretettel és tiszte-
lettel beszéltek apámról és a 
családról. Mutatták, hol nyug-
szik apám tüdővészben elhunyt 
öccse, és mondták, hogy fent a 
dombon, ott vannak a családi 
síremlékek. Szerintük rendben 

vannak. Felmentünk. Siralmas 
látvány fogadott. A sírkövek 
dülöngéztek, a moha belepte a 
neveket. Egyszer csak Ali felki-
ált: „Mit adsz, ha megtaláltam 
ősanyád síremlékét!?” És ujja 
begyével tisztogatja a ledőlt 
kőbe faragott nevet: Vertán 
Tekla. Barcsay Jenő nagyanyja, 
nekem dédanyám.

Visszatértünk után Pás-
kándy Géza kérdezi: „És a bör-
tönt láttátok?” Persze – felelem 
–, megnéztük Rózsa Sándor 
sírját is. És kezdem monda-
ni, mi közöm van mindehhez. 
Hiszen szamosújvári legenda 
szerint, a késő öregkort megért 
betyár fejét halála után felküld-
ték a „királynak” – apám is így 
mondta, a gyöngyösi latintanár 
is, de még Barcsay Jenő is így 
tudta; szerintem valamilyen 
múzeumba legfeljebb. Kov-
rig doktor, az említett latinta-
nár apósa, nekem dédapám, 
a nagyhírű tisztiorvos vágta 
volna le a fejét, hogy el lehes-
sen küldeni. Mire Géza szomo-
rúan-élesen hozzáteszi: „Mert 
1956 után három évig én is ott 
raboskodtam. A többi hármat a 
Duna-deltában.”

Jártam Szuzdalban, a Vol-
ga–Káma könyökben, az ősi 
szláv város közelében van egy 
kastélyszerű épület, ez volt a 
későbbi moszkvai nagyfeje-
delmek ősi fészke. Örmény 
építészek tervezték. Valóban 
emlékeztet Örményország épü-
leteinek csodáira. És akkor el-
játszottam a gondolattal: hol 
is lettem én magyarörmény? 
Ha kilépünk a most-pontokra 
szakadt időből, és a történelem 
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felett egybeálmodjuk a létezést, 
akkor már ott laktak a valahai 
magyarok, ott építettek kas-
télyt örmény mesteremberek, 
arrafelé vérezett el-fagyott meg 
a közelmúltban egy magyar 
hadsereg (benne anyai nagy-
bátyámmal), és én most (már-
mint akkor!) uborkát eszem a 
modern konferenciaterem ét-
kezőjében. Öreg kollégámmal 
akkori magyar irodalmi aktu-
alitásokról beszélgetünk. Köz-
ben azon gondolkozom: mikor 
találkozhatott bennem először 
a magyar az örménynyel? Mi-
ért is történhetett mindez? Mi 
dolgom lehet ezen a világon?

Barcsay Jenő halálakor Lon-
donban voltam, akkor készí-
tettük Határ Győzővel később 
háromkötetesre szaporodott, 
Életút című életrajzi visszaem-
lékezését. A BBC magyar adá-
sa megtisztelt azzal, hogy az 
én nekrológomat olvasta fel. 
Győző leült a mikroprocesszo-
ra mellé, és kijelentette: „Dik-
táld, majd én gépelem.” Egy élő 
klasszikusnak gépbe diktálni! 
Végül elkészült. Bennem még-
is utolsó találkozásunk emléke 
él: a Margit kórházban feküdt, 
feleségem, Marica kezébe adta 
fi aim fényképét. Az egyik moto-
rozott, majd autókkal foglalko-
zik, a másik tornász volt, majd 
artista lett, így világot járha-
tott, a Kaukázusból hozta ak-
kor nemrég ezüstuszkárunkat, 
Beppót; a kiskutya még majd-
nem fekete volt, mert a pej kan-
cák és az ezüstuszkárok feketén 
születnek. Jenő bácsi csak nézi 
a képet, majd büszkén simo-
gatni kezdi, és mondogatja, 

magyarázva húgának, Erzsike 
néninek: „Szép örmény fi úk.”

Azóta fi aim felnőttek, az 
egyik szociológus, a másik köz-
gazdász és építész, már ők a 
szülők, két fi ú és két lány uno-
kám felelősséggel gondolkozó 
szülei. És a lányok, Fifi  és Lulu 
mondják Szabó Lőrinc verseit. 
Mintha testvérek lennének, pe-
dig unokatestvérek. A nagyobb 
rutinosan kiáll, járt már a mis-
kolci városháza dísztermében 
és a stockholmi Magyar Ház-

ban is. A kisebb még csak Bián 
szerepelt, meg most a Petőfi  
Irodalmi Múzeumban: segít-
séget kérően néz a nagyobbra, 
mit kell ilyenkor tenni. Az meg 
biztatóan kezdi, szájába adva a 
sorokat. Hál’istennek szeretik 
egymást.

A közönség ezt az egymás-
ba kapaszkodást, a bizalomra 
válaszoló biztonságot ünnepli. 
Utóbb majd mindenki ezt em-
legeti. Lehet, hogy azért lettem, 
hogy én is erre fi gyeljek?

Szabó L�rinc

A vándor elindul

Bottal s öreg kutyámmal indultam hazúlról.
Dalolva mentem és torkom nem únta még az
országút fáradságos énekét. – Tudod, hogy
a Nap barátja voltam? Ő édesitette
agyamat hajnali rétek szagával; aztán
minden csigát s kavicsot külön megmutatva
látni, szeretni és csodálkozni tanított…
Minden kanyarnál uj dolgok fogadtak, és a
friss zöldben hófehér mérföldkövek ragyogtak
egyenlő távolokból. Majd, lombos hegyek közt,
még szebben tündökölt a sokalaku élet.
A Nap barátja voltam; ő kisért el estig,
s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái,
csókkal bucsúzott tőlem. – Óvatos morajjal
tapogatózott lefelé a víz, s a pontyok
aludtak a tavakban. Lepihentem én is
s a föld s a fű íze ereimbe ivódott.
Fenyegető szemek szikráztak a bozótban,
de nem féltem: tudtam: a vén kutya vigyáz rám:
belefúrja szemét az állandó sötétbe
s őrt áll előrenyujtott nyakkal s tárt fülekkel.
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Bartoloméj Daniel

Chxilav

Xude, chxaye, xude
Yepash phabay, yepash chxilav,

Nane man nyiko
Na lachxes me jivav.

Xude, chxaye, xude
Yepash phabay, yepash chxilav,
Tav mange xumer le chxilavenca

Kay me tuha lachxes te jivav.

Xude, chxaye, xude
Yepash phabay, yepash chxilav

Av ke mande, av ke mande
Phena tuke, phena,

Hoy tut kamav,
Hoy pal’ tute trin bersh phirav.

A szilva

Vegyél, te lány, vegyél,
almát felet, szilvát felet,

senkim sincs nékem,
tovább nem élhetek.

Vegyél, te lány, vegyél,
almát felet, szilvát felet,

szilvás tésztát főzzél vacsorára,
hadd éljek jól együtt veled.

Vegyél, te lány, vegyél,
almát felet, szilvát felet.

Gyere hozzám, gyere hozzám,
hadd mondjam meg neked,

elepedek,
csak utánad járok-kelek.

Györe Imre fordítása

Karsai Ervin

Gilyora

Muca, muca, mucica,
kay si tyiri kretinca?
Pala mu ri mustacay,
shay zhas tuke pey luma.

Tata, mama kamen man,
sar o kham losaren ma,
te shay baruvav opre:
baxtale taven tume.

Zhukel, zhukel kay san tu,
chi trubul te daras tu.
inke chi sanlo baro,
cinom samli, hay muro.

Muro yilo, muro dyi,
anda tumende trayil.
Tume san drazhi mange,
Taven saste, baxtale.
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Manus Romanov

Cindinde o trin phrala

Cindinde sas o trin phrala
O trin phrala, o amala,
Cindinde sas pe comnenca.
Len len anglal jekh potera,
Len len palal jekh potera,
Achiole maskar o trin phrala;
O bareder phral phenela:
„Aj, phrala! Len, amala! Len
chiven piro, den nasiba
te uxtavas amarosero
xoraxandar, sejmenendar!”
O cikneder phral phenelas:
„Aj, phrala! Len amala! Len
me na nasav poterdar
las isi man me comnadar,xulavnadar
Aj , comnile, xulavnile,
Da ta mande mi xarbica,
Tu da le ta mi makravil,
Thaj te terdos palal mande
Te ha calavel man dekh xoraxaj!”
Tele dinas, upre dinas-
Rat gazdinas di kocade
Chingerdas len di jekheske
Sade muklas buiuk-basis,
Buiuk basis, e vojvodas.
„Ade, manca te xas, te pias!”

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!”

Te gilabav zalno lil

Trin bresorre achilo sas
Sar sem phanio.
Ni dejorri, ni dadorro
Pasal mange aven.
Bala muklem, alil ago
Di kocabe.
Mur balenca, alili ago
Ucharav man.
Uci sine, alil ago,

Uci vakar.
But sastipe, alil ago
Mur phejange
Mur phejenge, alil ago
Gülpembege.
Te bichalel, alil ago,
Mur gavall.
Te gilabav, alil ago,
Zalno gili.
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Vörösmarty Mihály

A vén cigány

Húzd rá cigány, megittad az árát,
Ne lógasd a lábadat hiába;
Mit ér a gond kenyéren és vizen,
Tölts hozzá bort a rideg kupába.
Mindig igy volt e világi élet,
Egyszer fázott, másszor lánggal égett;
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot,
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.

Véred forrjon mint az örvény árja,
Rendüljön meg a velő agyadban,
Szemed égjen mint az üstökös láng,
Húrod zengjen vésznél szilajabban,
És keményen mint a jég verése,
Odalett az emberek vetése.
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot,
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.

Tanulj dalt a zengő zivatartól,
Mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl,
Fákat tép ki és hajókat tördel,
Életet fojt, vadat és embert öl;
Háború van most a nagy világban,
Isten sírja reszket a szent honban.
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot,
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.

Kié volt ez elfojtott sohajtás,
Mi üvölt, sír e vad rohanatban,
Ki dörömböl az ég boltozatján,
Mi zokog mint malom a pokolban,
Hulló angyal, tört szív, őrült lélek,

Vert hadak vagy vakmerő remények?
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot,
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.

Mintha ujra hallanók a pusztán
A lázadt ember vad keserveit,
Gyilkos testvér botja zuhanását,
S az első árvák sirbeszédeit,
A keselynek szárnya csattogását,
Prometheusz halhatatlan kínját.
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot:
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.

A vak csillag, ez a nyomoru föld
Hadd forogjon keserű levében,
S annyi bűn, szenny s ábrándok dühétől
Tisztuljon meg a vihar hevében,
És hadd jöjjön el Noé bárkája,
Mely egy uj világot zár magába.
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot:
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.

Húzd, de mégse, – hagyj békét a húrnak,
Lesz még egyszer ünnep a világon,
Majd ha elfárad a vész haragja,
S a viszály elvérzik a csatákon,
Akkor húzd meg ujra lelkesedve,
Isteneknek teljék benne kedve.
Akkor vedd fel ujra a vonót,
És derüljön zordon homlokod,
Szűd teljék meg az öröm borával,
Húzd, s ne gondolj a világ gondjával.
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Dobos Marianne

”Ítélet van most a világon”

„A leghatalmasabb vers, 
amelynek felépítése 

szintén zenei, A vén cigány. 
Ez egy egész zenekar. Minden 
strófában új motívumot vet fel. 
A ’Húzd rá cigány’ az alapmo-
tívum, ez mindig visszatér a 
refrénben, és egységbe foglal-
ja a minden versszakban gaz-
dagabbá váló mondanivalót. 
S mint mindig, itt is jellemző 
Vörösmartyra a végtelenbe-
lendülés:

Mindig így volt e világi élet,
Egyszer fázott, másszor láng-

gal égett;

Egyszerre az egész élet ben-
ne van:

Oda lett az emberek vetése –

Az egyetemes pusztulás 
képe az egész világon:

Háború van most a nagy 
világban,

Isten sírja reszket a szent 
honban.

Nyilvánvaló, hogy a jeru-
zsálemi szentsírra gondol; de 
ezen a szimbólumon keresztül 
e gondolat valahogyan végte-
lenbe nyúlik ki.

A következő strófában az 
óriási zenekarból, amelyben 
már az egész természet benne 

van, kihallik egy hang: a költő 
saját fájdalma. Itt a találgatás-
sal, a kérdések halmozásával 
lendül ki a végtelenbe. Ezután 
egészen Vörösmartyra jellem-
ző bizarr gondolatkapcsolással 
egy új zenei akkord következik: 

(Kain, Gyilkos testvér botja 
zuhanása, s arról Prometheus 
motívuma: Prometheusz hal-
hatatlan kínja). Végül a legma-
gasabbra emelkedik:

A vak csillag, ez a nyomoru föld
Hadd forogjon keserü levében,
S annyi bűn, szenny s ábrán-

dok dühétől

Tisztuljon meg a vihar hevében,
És hadd jöjjön el Noé bárkája,
Mely egy új világot zár magába.

Az ’új világ’ a végtelenbe 
való kitekintés az időben. Az 
utolsó strófában megint odáig 
jut, hogy Isteneknek teljék ben-
ne kedve.”

„És Vörösmarty, aki már 
1846-ban meglátta, hogy ’nin-
csen remény’, életének és ha-
zájának romjain ezt a minden 
ok, valószínűség és ésszerűség 
ellenére szóló próféciát hirdeti: 
’Lesz még egyszer ünnep a vilá-
gon.” Babits egy szent őrült ver-
sének mondja A vén cigányt. 
Megvallom az őrültet nem tu-
dom meglátni benne: a vers 
gondolatmenete, az emberi és 
költői exaltáció legmagasabb 
fokán bár, teljesen ésszerű asz-
szociációk kerekein gördül – a 
szentből azonban lehetetlen 
meg nem érezni valamit, mikor 
a Credo quia absurdum-nak 
ez az olyan nagyon magyar, 
olyan nagyon romantikus és 
olyan nagyon vörösmartyas 
változata orgonál a lelkemben. 
Lehet-e nem éreznem benne a 
keresztényi kegyelem-hit ré-
gen eltemetett, de el nem halt 
idegének remegését? Szent Pál 
szavára gondolok, arról, aki 
’hitt reménységgel a remény 
ellenére’ (Róm 4,18.). A költő 

A vén cigány
(Ismeretlen szerző)
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szomorú árnyékán át akaratla-
nul is a Délsziget kisgyermekét 
látom, amint ’nehezültek tag-
jai … meghajlott térde, kezével 
A mennyet keresé, s szeme a 
kis csillag után járt’. Mintha a 
költő, aki valamikor látta, most 
a ’minden dolgok végén’, egy 
apokaliptikus pillanatban újra 
fölvillanni látná ezt a csillagot, 
az Isten követét. És az Isten, akit 
utoljára a Délsziget gyermeké-
re látott mosolyogni, mintha 
most, a végnél, a halálos felhők 
mögül, egy éppenhogy csak át-
derengő naplementi sugárban, 
még egyszer megmutatná neki 
ünnepi mosolyát.” (Sík Sándor: 
A kettős végtelen, Ecclesia, 
1969, I. kötet 262–273.)

Sík Sándornak ezeket a sora-
it (melyeket Barlay Ö Szabolcs 
idéz fel számunkra (Barlay Ö. 
Szabolcs: Vörösmarty Mihály, 
A Prohászka Baráti Kör Kiad-
ványa, Székesfehérvár, 2008, 
a művet idézem a Pázmány 
Péter Elektronikus Könyvtár 
(PPEK) – a magyarnyelvű ke-
resztény irodalom tárháza – 
állományából. Függelék, 29.) 
mottóként ajánlom a magaméi 
elé. Legyen ez mintegy a pap 
költőtől kölcsönzött kiindulása, 
és szolgáljon megerősítéseként 
a magam újra olvasó gondola-
tainak.

Újra olvasó. Újra olvasás 
személyes sorsfordulóban. Mit 
üzent nekem életem hetvene-
dik évének, többszörös boká-
ban tört hajnalán Vörösmarty 
Mihály hattyúdala?

Hadd kezdjem 2011. de-
cember 21-én. Ezen a napon, 

az Óbudai Társaskörben került 
megrendezésre az az esemény, 
amely azt hiszem, már 15 éve 
minden esztendőben szokásos. 
Együtt ünneplésére a következő 
évben hetvenedik életévüket be-
töltőknek. Szondi György kez-
deményezése, és remek munká-
jának egy „mindig derűvel” év 
végi örömünnepe ez, évről évre. 
A Napút folyóirat decemberi 
száma is ennek jegyében szokott 
készülni. Az elmúlt évi az 1942-
es évjáratú nyolcvannyolcunk-
nak egy-egy perces írása.

Hangulatos este volt, szép 
ünneplése az ’évfolyamunknak’.

Három nappal Jézus szü-
letése napja, karácsony szent-
estéje előtt. „Ember testet al-
kottál nekem, hogy teljesítsem 
akaratodat.” – Két évezrede 
ezáltal teljesedett be az embe-
riség várakozása, és a próféták 
jövendölése.

Ünnepi ilyenkor, a rorátés 
reggeleken, a téli havas esteken 
mindenkinek, így nekem is az 
volt, a várakozása.

Rémálmomban sem for-
dult meg a fejemben, dehogy 
készültem arra, ami másnap 
reggel történt velem. Tenyér-
nyi jégen csúsztam meg. Pilla-
nat törtrésze, és már a földön 
feküdtem. Hangosat reccsent 
lábam feje merőlegesen lógott 
a szárára. Mentők. Kórház. 
A fi cam helyrerántása, majd 
3,5 órás műtét következett. 
Lemezekkel, drótokkal és hat 
csavarral egyesítve azt, ami oly 
természetes, hogy járásra alkal-
masan összetartozik. Az ezután 
fekvőgipszben töltött első négy 

hét kezdetén, mint egy remény-
sugárként csillant fel az, hogy 
talán ezen a konferencián, szin-
te napra pontosan négy hónap-
pal a baleset után már itt tudok 
lenni. A 2011-es adventnek 
azon a december 22-ei napján, 
kezdődött el számomra az újra 
meg tanulok majd járni elhatá-
rozással a testi „feltámadásra” 
készülődés.

Ezt egészítette ki az előadás 
címválasztásakor a lelki feltá-
madásra készülés. Egyértelmű 
lett, hogy eddig ismeretlen ha-
talmas erővel csirázik bennem, 
illetve ereszt gyökeret az, ami 
ha észrevesszük és nevelget-
jük különösen, de egyébként 
is, ha nem fi gyelünk rá, sőt 
ha elnyomni igyekszünk, ak-
kor is, ott van mindannyiunk-
ban. Egyre jobban várunk az 
egész világraszóló ünnepre. Az 
egész világra szóló egyetemes 
pusztulás képével szemben, az 
egész világra szóló egyetemes 
feltámadás képének látására.

Arra a hatalmas nagy ünnep-
re! A feltámadásra. Az ember-
nek megígért legszebbre, leg-
nagyobbra, az örök életét adó 
feltámadásra. 2012 nagyböjtje 
akkor kezdődött el nekem, ott a 
mentőkre várva, a jégen fekve, 
de a feltámadás reményével.

Nekem is a kitekintés a vég-
telenbe. Visszatekintés a Meg-
váltásra. Vörösmarty Mihály 
százötvennyolc éves hattyúda-
lát lassan-lassan valamelyest a 
magamévá alakítottam.

A kereszt óráját úgy szem-
lélni, mint Isten és Jézus valódi 
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dicsőségének óráját. A „szol-
gám vagy, benned fogok meg-
dicsőülni” Izajás szavai ezek 
is, melyeket úgy kell tekinteni, 
mint a passió elővételezését, de 
amelyben együtt áll a szolgálat 
és a dicsőség.

Az a szolgálat, amely előtt az 
Isten Fia olyan megrendüléssel 
állt, ami a teremtmény haláltól 
való összorongásának a 
sokszorosa. Annak a meg-
rendülésnek a többszö-
röse, amellyel Lázár sírja 
előtt áll Jézus, akit akkor, 
csak a földi életre támasz-
tott fel.

„Éppen, mert ő a Fiú, 
végső valóságában látja 
a gonoszság egész mocs-
kos áradatát, a hazugság 
és gőg minden hatalmát, 
a gonosz minden rafi nériá-
ját és szörnyűségét, ahogy 
az élet álarcát ölti magára, 
s állandóan a létet rombol-
ni, az életet meggyalázni 
és megsemmisíteni igyek-
szik. Éppen mert ő a Fiú, 
a legbensejében érzi azt a ret-
tenetet, mindazt a mocskot és 
undokságot, amelyet ki kell ürí-
tenie a neki szánt ’kehelyből’. 
A bűn, a halál egész hatalmát. 
Mindezt magába kell fogadnia, 
hogy minden erejétől megfosz-
sza, és végleg legyőzze.” A tö-
mör és pontos megfogalmazást 
XVI. Benedek pápától idéztem.

Ez az ára a Megváltásnak. 
A feltámasztásnak az örök életre.

A fi úi megrendülésre, az 
atyai szózat. De:

„Nem értem hallatszott ez a 
szózat, hanem tiértetek. Ítélet 

van most a világon, most vetik 
ki a világ fejedelmét. Én pedig, 
ha fölmagasztalnak a földről, 
mindent magamhoz vonzok:” – 
mondja Jézus az égből hangzott 
mennyei szózat után, amit a kö-
rül állók közül sokan, akkor is, 
csak mennydörgésnek hittek.

Vajon nem ismerhetünk-e 
rá a János evangéliumi szakasz 

varázslatosan szép költői fel-
dolgozására:

„Ki dörömböl az ég boltozat-
ján…”

A világ kivetett fejedelme, 
a Sátán, a Gonosz, azonban 
mint azelőtt, akkor és most is 
harcol. Mindig ő áll nyerésre, 
úgy tűnik, de hitünk szerint 
csak csatákban győz. Hiszen 
mindig háború van a nagyvi-
lágban…Valójában azonban Is-
ten sírja csak egyszer reszketett 
a Szenthonban. Mert azóta a sír 

üres. A nagypéntek asszonyai 
nem tudtak fekve maradni, 
nem tudtak nyugovóra térten 
sem megpihenni. Még alig pir-
kadt, de már indultak, hogy fel-
keressék a sírt. Mária Magdol-
na sietett előre. Remegett lába 
alatt a föld. Katonák rohantak 
el mellette, oda se fi gyelt rájuk, 
csak folytatta az útját. Végre 

ismét ott áll a sír előtt. De 
még vigasztalhatatlanabb. 
Mert a sír üres. Kibírhatat-
lan a látvány, bírhatatlan a 
fájdalom, kibírhatatlanok 
az érzések.

Pedig a sír üressége Is-
ten legfönségesebb cso-
dája! Magdolna még nem 
tudhatta ezt. Nem sejthet-
te, hogy neki adatott a mér-
hetetlen nagy kegyelem, 
hogy elsőként ő lássa a cso-
dát. „Nincs itt! Feltámadt!”

Az első húsvétvasár-
napot nem Alleluja, nem 
harangzúgás köszöntötte, 
hanem a zavar, a kétely, 
és a rémület napja volt az. 

Micsoda nap lehetett! Milyen 
érzésekkel! Hogyan következ-
hetett be a páratlan átmenet a 
kétségbeesésből a győzelembe? 
Hogyan lettek a nagypéntek 
asszonyaiból, a húsvétvasárnap 
asszonyai? Hogyan születhetett 
a mérhetetlen fájdalomból az 
igazi húsvéti öröm? A teljes re-
ménytelenségből hogyan lett a 
rátalálás öröme. A remény üres 
sírjában megtalált dicsőség, 
a „Feltámadott!” öröme.

„Attól a perctől kezdve, hogy 
az embert bűne miatt elűzték 

A vajda és családja
(Ismeretlen szerző)
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az élet fájától, a föld temetővé 
vált. Ahány ember, annyi sír-
hant. Sírok nagy bolygója.

A sírok között, a Kálvária 
közelében, van egy sír, amely 
arimateai József tulajdona 
volt. Ebbe a sírba temették 
Jézus testét, miután levették a 
keresztről. A temetéssel siet-
niük kellett, hogy végezzenek 
vele még a húsvéti ünnepek 
előtt, mivel éppen ’az előkészü-
let napja volt’.

A bolygónk kontinensein 
szétszórt sírok között van egy 
üres sír, ahol Isten Fia, Jézus 
Krisztus az Ember, halálával 
legyőzte a halált. ’O mors, ero 
mors tua!’ – ’Ó halál, a halá-
lod leszek!’ Az ember, akit bűne 
miatt az élet fájától elűztek, 
Krisztus testében újra meglát-
hatta azt. ’Aki e kenyérből eszik, 
örökké él. A kenyér, melyet én 
adok testem a világ életéért.’

Bár bolygónkon továbbra 
is emberi sírok sokasodnak, 
s egyre több a temető, ahol az 
ember visszatér származása 
helyére – ’Mert por vagy és 
a porba térsz vissza’–mégis 
mindenki, aki Krisztus sírjára 
tekint, a feltámadás reményé-
ben él.” (Karol Wojtyła, II. Já-
nos Pál pápa)

AZ EMBER ÉLETE

Mint az érett gyümölcs,
Az élet fájáról:
Hull a fáradt ember,
Midőn órája szól.

S erény vagy bűn, öröm
Vagy bánat, miben élt,

Sírjánál írva lesz,
A nép ítéletén.

Így kezdődik a szintén 1854 
nyarán íródott vers.

„Ecce homo!” – „Íme az em-
ber!” mondja Pilátus, és szívbe-
markoló a két szava, annak is, 
akinek csak annyit jelent, mint 
neki, aki kimondta azokat, 
a kezeit mosó, a magát az íté-
letben ártatlannak tartó római 
helytartónak: „Nézzétek, mit 
cselekedtetek az emberrel!”

De akikben az azóta eltelt 
két évezredben megszületett a 
belátás: Íme ezt művelte az em-
ber az Istenével: ’Nézzétek, mit 
cselekedtetek ebben az Ember-
ben Istenetekkel!’

Az ítélet végrehajtása ott ak-
kor megkezdődött, Jézus vállá-
ra vette a keresztet, és elindult a 
Golgotára. Az embernél is alább-
való az állapota, „de én csak 
féreg vagyok, nem ember, az 
emberek gúnytárgya s a népek 
megvetettje”. A zsoltár jöven-
dölése szerinti kép. Háromszor 
esett véres, megköpdösött ar-
cára, és azon csúszott a porban. 
Mert az egész kiszámíthatatlan, 
eltévedt, bűnös emberiségnek, 
az emberek által meggyalázott, 
megkínzott, és kifosztott em-
bereknek valamennyi gyötrel-
mét a vállára vette, felvitte a 
Golgotára. Kétezer éve ajkán 
lebeg kimondatlan kérdése, két 
évezrede minden halandónak 
címzetten: „Követsz te engem?” 
„Viszed-e velem a keresztet, és 
ha viszed, utolsó lélegzetvétele-
dig viszed-e velem?” Miközben 

Jézus egész teste, immár csak 
egy hatalmas seb, a két kar vég-
ső erejével, a keresztgerendán 
kitárva, az egész világ átölelésé-
re. Az ember átölelésére, akkor 
is amikor:

Az ember fáj a földnek; oly sok
Harc- s békeév után
A testvérgyűlölési átok
Virágzik homlokán;

S midőn azt hinnők, hogy tanúl,
Nagyobb bűnt forral álnokul.
Az emberfaj Sárkányfog-vete-

mény:
Nincsen remény! nincsen 

remény!

Vagy mégis van? Mégis lehet?

„Lesz még egyszer ünnep a 
világon,” Az üres sír megtalá-
lásakor, a Feltámadottal való 
találkozáskor. Azon a harmad-
napon, amely nem teológiai idő-
pont meghatározása, hanem az 
a nap, melyen a kereszt drámája 
után, az üres sír megtalálásakor 
minden örömmé válik. Nem 
pillanatig tartó, de örökre szóló 
életöröm fakad a halálból.

Ha nem is biztos, hogy ezen, 
de az egész biztos, hogy a túl-
világon. Ott, akkor, ahol az em-
ber már nem gondol a „világ 
gondjával”.

Mit kell tenni addig száz 
kérdésére választ keresve a sa-
ját, a haza és a világ bajaiban 
szenvedve?

Meglátni, és viszonozni az 
ölelését annak, aki az Út, az 
Igazság, és az Élet. 
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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

cseppeni gyöngyöz

végső

halvaszületett

szó

Makár utca

Szatyorban hordta a kámzsás titkot

mázsás vödörben a jó moslékot

macskakövek tépték hegynek a léptét

lyukas cipője kapufa

Horgas a szem dzsungel

idegen tajték lavor

anyaszőr tornyosult fölé

Hatéves volt Őt

Radnai István

Romjaim szerelmek

„A ház is alszik, holtan és bután,
mint majd százév után,
ha összeomlik, gyom virít alóla,
s nem sejti senki róla,
hogy otthonunk volt-e vagy állat óla.”
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség

a csendvirágok színes cserépben
a balkonra kiülnek illatoznak némán
az ég csillagport szórna én rám
de jaj tőled küldője elégek

füst vagyok a házamra emlékszem
hozzád emelkednék százfokú létrán
szerelmed érni fel romba dőlt légvár
a kertedet gyomok ölik vagy mégsem

öledben ringatsz illatos virágot
ha meg is nyomorít e század
ízében élvezem a szádat

törött karom görcse még átölel
remény-virágod bennem áttelel
s elnyűtt herceged tüzét kiváltod

Szőnyi István grafi kája
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Varjú Katalin

Földbe ásott csirke
Akkor már tudtam ki 

Devla. Nagyon szeret-
tem hallgatni a cigány asszo-
nyokat, akik ritkán mesélnek 
gádzsónak, azaz fehér ember-
nek.

– Jaj kedveském a gonosz 
minden árnyékban ott sejteti 
magát, és még hányszor ingatá 
meg Devla (isten) az ő 
népét hitében. Pipá-
ra gyújtott. Két kezét 
ölébe tette. Bölcses-
ségei előadása közben 
sokszor az az érzésem 
támadt, hogy kiesik 
a pipa fogatlan szá-
jából, persze mindig 
utána harapott, néha 
meg köpött egyet.

– Nem nyitja panaszra a ci-
gány a száját. Legyőzhetetlen 
a nagy Devla, elrendez ő min-
dent. Örökké adósa vagyunk az 
ő nagy láthatatlanságának. Úgy 
van az az egész élet, hogy az 
egyik élet életet ad a másiknak. 
Megesszük az állatokat, a nö-
vényeket és belőlük élünk. Így 
lesznek ők halhatatlanok. Élő 
az minden, meg az is marad, 
csak más formában. A lelke az 
meg mindig utazik, megy új 
életeket adni. Bízni a nagy Dev-
lában, hát ezért is vagyunk mi 
ilyen sokan. Ez nem gádzsi ta-
nítás. Az ellenkezés, zúgolódás 
a gyávák hite, azoké, akik nem 

hisznek, nem bíznak. Félnek 
ám a sátántól, mert ő ellopta az 
Isten titkait és mindent Isten 
ellen piszkál. Mindenkit örök-
ké abojgat. Állat, zöldje vagy 
ember. Mindegy annak. Bizony 
a földi lét az enyészet birodal-
ma. Sötétségben a gonosz az úr. 
A nyúlát is a földbe kellett ám 

temetni miután már kinyomta 
lelkét a traktor kerék. Rögtön 
beléje szállott a Démon. A dög 
meg hát a pusztulaté. A bestia 
örül a melegének. Ott nincs el-
lenállás. Mi nem öltünk. A nagy 
szellem gondoskodott rólunk. 
Mindig küldött valamit. Ez is 
ott hagyta a földi ruháját a töb-
bi életnek. Mindig ki kellett ám 
nyomtatni belőle a fúriát mi-
előtt megettük.

– Megették a dögöt? – csú-
szott ki belőlem a kérdés.

– Azért kaptuk, hát mi má-
sért?!

– A csirkét is elássák? – kér-
deztem.

Mesélőm olvasott a gondo-
lataimban, vagy tudatlannak 
tartott, hát kis idő múltán foly-
tatta.

– Jajajaj, mi fi nom ám a 
kanyhi (csirke)!!! Kappan, bak-
ro (birka) vagy a geda. Be kell 
őket a földbe ásni. Előtte jól 
becsomagolni. A föld igencsak 

nehéz ám, a Démont 
ki kell onnan nyomat-
ni. Jó rá még köveket 
rakni, úgy még nehe-
zebb, és nehogy vala-
mi onnan kikaparja. 
Ott már dörömbölhet 
a bestia, azt már nem 
éli túl.

Megint furcsa ábrá-
zatot vághattam, mert 

jött a magyarázat. Megvan ám a 
módja, meddig kell annak hant 
alatt lenni, meg persze milyen 
nagy legyen a gödör.

– Nagyon köszönöm, de 
hogy lehet azt megenni? Hal-
lottam már húst kútba ereszte-
ni…Az igencsak paraszti módi. 
Megfélemledett? Pedig egysze-
rű ennek elkészítése. A bele, 
a lába, feje, farka az állatoké. 
A többit rendesen ki kell ám 
áztatni. Sokszor kell leönteni 
a vizet és mindig a száraz föld-
re. Rendes hideg víz kell hozzá. 
Gádzsinak khandel (büdös) a 
murdalo (dög). Pedig a szagá-
ból lehet tudni, mikor lesz má 
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jó. Aztán megy rá a sok só, be-
letömve a hagyma, fokhagyma 
zöldestől. Persze az állat még 
mindig egészben van. Nem 
szokás őt szétvagdosni. Mikor 
már jó a szaka, meg kell kenni 
kívül-bévül fűszerekkel. Mikor 
jól beette magába az ízeket, ak-
kor kezdődik a főzés.

A savanyú káposztát tettük 
a nagy edény aljába. Egy sor 
káposzta, egy sor csirke, akkor 
már felvágva, na ezt így ismé-
telgettük. Ráöntöttünk annyit 
vizet, hogy az mind elbakjon. 
A tetejére rádobtunk sok-sok 
hagymakarikát, babérlevelet, 
sót, egy marék riszt. Jó bele a 
cseresznyepaprika vagy csípős 
zöldpaprika. Ilyen alkalmakra 
hoztunk egy kis fehérbort és egy 
pohárkával adtunk azt is neki.

Fontos ám azt betakarni. 
Lassan, majdhogynem egész 
nap főztük. Már majdan kész 
volt, mikor rántást tettünk bele. 
Utána még 10-15 percet a tűzön 
hagytuk. Letettük az edényt a 
földre és vártuk, mikor jön fel 
az összes zsírja a tetejére. Ak-
kor kell tálalni.

Még soha nem kaptak gyo-
morrontást, sárgaságot, epe-
görcsöt. Olyan erősek hitük-
ben, hogy még a feltételezés 
sem fordult meg a fejükben, 
netán megbetegednének tőle. 
Itt jött a képbe egy újabb bölcs 
mondása egy másik cigányasz-
szonynak: „Na, na nem attól 
betegszik az ember, amit a szá-
ján ereszt magába!”

Medgyesi Furus István

Mure dake thana
Avri gelom pe kol lungi droma,
kaj muri dej phirelas amenca,
O rojipe las ma pe kaj vatri, 
angla made dikhav lake vurmi.

Vorbilas pal dyes le dulmutane,
atunchi mlshto zhalas amenge,
Kodol vatri nachile, phurile,
vi arne bisterdyilam palen de.

Kana me suno dav mura dasa,
avri si te phabon mure jakha.
Mishto avlas upre te na ushtyav
mura da jokhar te maj shaj dikhav.

But kerkipe hatyarav ande ma,
kana mura da dikhav angla ma.
Te avel e svunto dethara, 
sa asva si mure solduj jakha.

Nagy Gusztáv

Kathe beshel o kamipe
Andel gavesko agor parnyol jek cino kher
duye jakhenca dikhel po vuneto cheri
Ka kher reslom, malavav e felyastra?
haj pusav: - Kathe beshel o kamipe?
Phuro papu, phuri mami duj zhene,
vorbin, vorbin lokore, beshen pash o
phuklo bov.
Lenge vorbi kasaves, tate sar si voj o bov
andre gelom, haj kam kathe beshel vi o
kamipo,
Tele lom muro zubuno, lesa vi muri but
briga,
ande leske psotya mukhlom mure gindura,
Andel phurenge jakha phabonas le
cherhaja;
kade zhanglom, kaj phure, ke si inkekamipe.
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Ruzdija Russo Sejdovic

Cahraqo ćhavrro
“Diem ma averesqe!”
Pana dukhan ma
k-o palune će alava.

Seha kova duho,
mulimasqo śupuripe,
vaj lalore armaja,
godǎqe pauze,
cikno bićumidino than
pe ći ćumidini ćham,
seha sung, khand luluděngo
me śutimasqi ćhuri,
me kaj sem bivakarrdo dumutan,
me kaj ćerav baripe
će sulukosqe,
sakone alavesqe
manuśalimasqe źiśkinǎqe,
me savo pana jekha bićhalav
an-e averesqi angali,
sebet kova kaj sem ćhavrro cahraqo
savi thaj angle
me kokala ćopli…

Savi thaj angle
me kokala ćopli…
Šemso Avdić
Rać saví ni bistarav
Sováv ánde mi kampína
ašunáv avrí, varéko galamí,
uštilém sa čidén pe te ladén,
den ma muj po anáv
e pačardé tradén.
Dikháv me čhavřén
sar guglé sovén
e naj tsiknořé vazdáv
ačhilá lésko thán čhingó,
morá te ladá? so te kerá?
ináj prvo drom, ni merá.
Ali gejá tsiknořó
ni asvín ni muklá
iziló ánde mi angáli
e vah phutardá
tála péste darátar o than mutardá.
An dži pharipé pelá mánge
e řoméski bax, akušlém prvo drom

kai sem bijandó bibaxtaló
the kai sem bijandó sar Řom.

Ánde mol hi o čačipé
Ánde mol hi o čačipé
i sa me tehariná
sa mi túga the mi bax,
me asvá, mo barvalipé,
mi ljubáv, mo sastipé.
Man víše níko ináj po thém,
ináj ma amalá,
još sámo ačilá mi tsáhra,
me ičardé čemáne,
me teharináke bahvaljá.
Bistardém kaná trézno semá
mo razúm e mol lijá.
Kaná meráva, mató ka aváv.
Pála nikaté ináj šukár,
mánge hi šukár i gadijá.

Bajram Haliti

Thanbešutni me sunenqi
Ano tahtaj e molako dikhav ćo boj, ӡi kaj,
Anglal mande e ćiriklă uran, ӡilabindoj.
O tahtaj, ano va ićarav,
Tutar gndisarav.
Tutar, savi phaӡe mo ilo.
Kaj san thaj kasa, akana.
Palunovar, samasa amen
Thaj e berosqo restauraranto.
Sanasa manqe sa…
Dijem tut i rank thaj e forma.
Sanasa mundrri, mundrri…
Tu, savi san thanbešutni me sunedji.
Sanasa maj tati katar e jag me iljesi…
Tu, savi alosare thaj vaćare
Ajrat mundrre majlaćhe stihore.
Ćire vuš si ćerqe thaj gudlѐ
Katar e sung e molaqi thaj mundre dukha.
E ućhalĭnasa mundrre manӡinasa ućhalĭnsardem
Ćire nila jakha.
Arakhav tut ano horutnipe mundrre gndimatanqo
Gndisardem, kaj khuvdem tut thaj astardem tut
Ane drakhin mundrre kamljimasqi.
Tu, maj najsan mundrri.
Tu, savi trajisare maškar mundrre bimerutne sune.
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Építsünk hidat!
Szeptember 2-án, vasárnap 

ért véget a Fokoláre Mozgalom 
által szervezett Fenfest 2012 
nemzetközi ifjúsági találkozó 
Budapesten. A csaknem egy 
héten át tartó rendezvénysoro-
zat során öt kontinens mintegy 
12.000 fi atalja tett tanúságot 
arról, hogy az egyetemes test-
vériség jegyében létezik olyan 
összefogás, amely felülírja a 
megosztottságot, a gyűlöletet, 
a meg-nem-értést, az előítéle-
teket.

A Közös Út szerkesztő-
jeként vettem részt a 

Genfest programjain. Vegyes 
érzések és gondolatok kava-
rogtak bennem. Újságíróként 
előre hallottam a szkeptikusok 
megjegyzéseit: testvériségről, 
egységről beszélni manapság, 
amikor globalizált világunk da-
rabjaira hull? Amikor minden 
szép jelszó a visszájára fordult…

A fi atalok által megfogal-
mazott célok és elvek azonban 
újból megerősítettek hitemben, 
hogy a „hídépítés” nagyobb fon-
tossággal bír, mint korábban. 
Talán nem kell ecsetelnem a 
társadalmunkban egyre jobban 
elharapódzó megosztottság és 
kirekesztés gyűlöletbe, sőt egy-
re inkább tettleges erőszakba 
torkolló példáit. Mindannyian 
tanúi és elszenvedői vagyunk 
ennek nap, mint nap.

A nagy kérdés azonban min-
dig az, mi a mi válaszunk mind-
erre. Személyes felelősségünk– 
Isten és embertársaink előtt 
– hogy a közöny, a gyűlölet, vagy 
a szeretet mellett döntünk-e.

A Genfest fi ataljai nem búj-
tak a közöny, vagy a „jótékony” 
semlegesség pajzsa mögé, 
mondván; … ez nem az én prob-
lémám, engem nem érint… De 
nem rejtőztek az „igazság” bás-
tyája mögé sem, mert tudják, 
hogy a szeretet nem mond el-
lent az igazságosságnak.

Felvették a kesztyűt, a világ 
minden táján, a legkülönbö-
zőbb etnikai, gazdasági, társa-
dalmi és szellemi környezetben. 
A bátrak elszántságával – mert 
a szeretethez bátorság kell – el-
kezdték építeni a kölcsönösség, 
a megértés, a testvériség kap-
csolatait, ami azután megol-
dást hozott a reménytelennek 
tűnő konfl iktusokban is.

Talán erre az „evangéliumi” 
bátorságra lenne a legnagyobb 
szükségünk ma Magyarorszá-
gon is! (Fialovszky Magda)

***

A programról:
A rendkívül változatos prog-

ram a főváros több helyszínén 
zajlott. Nyitányaként augusztus 
30-án az Erzsébet téren felavat-
ták a fi atalok új találkozó helyét: 
Az öt kontinenst jelképező kőpa-
dok oldalain az „Aranyszabály” 
olvasható több nyelven: „Amit 
akartok, hogy veletek tegyenek 
az emberek, ti is tegyétek velük.”

Augusztus 31-én este az 
Arénában került sor a rendez-
vény hivatalos megnyitójára, 
melyen több közéleti személyi-
ség is részt vett, köztük Tarlós 
István, Budapest főpolgár-
mestere, és Bogyay Katalin, az 
Unesco Közgyűlésének elnöke.

Ezt követően nagyszabású 
koncert következett a GenFest 
2012 alkalmából meghirdetett 
nemzetközi pályázatra érke-
zett dalokból és zenés-táncos 
koreográfi ákból.

Szeptember 1-én, szom-
baton a budapesti Arénában 
megtartott egész napos talál-
kozón beszámolók hangzottak 
el mindarról, amit a fi atalok a 
világ különböző országaiban a 
„hídépítés” jegyében tettek és 
átéltek.

A Genfest keretében hir-
dették meg a United World 
Projekt  javaslatát, hogy léte-
süljön egy – az ENSZ által is 
elismert – nemzetközi meg-
fi gyelő szerv, amely az egye-
temes testvériség megvalósí-
tására irányuló törekvéseket 
helyezi fénybe.

A programsorozat szep-
tember 2-én istentisztelettel 
ért véget. A katolikus fi atalok 
a Szent István Bazilika előtti 
téren gyűltek össze hálaadó 
szentmisére, amelyet Erdő Pé-
ter bíboros mutatott be. A más 
felekezetekhez és vallásokhoz 
tartozó fi atalok saját hagyo-
mányaik és liturgiájuk szerinti 
istentiszteleten, imaórán, val-
lásközi találkozón vettek részt.

(A találkozó eseményeiről 
bővebben: www.genfest.org, 

www.fokolare.hu)
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Let’s bridge!
Építsünk hidat – váljunk híddá!

Genfest 2012, Budapest


