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Antoine de Saint – Exupery

O cino krajoro – Kotor 21.
Atunchi avilas e hilpa.

– Lasho dyes! – 
phendas e hilpa.

– Lasho dyes! – phendas pa-
tyivales o cino krajoro. Boldas-
pe, de chi dikhlas khanyikas.

– Kathe som talaj phabengo 
kasht – phendas o glaso.

– Kon san? – pushlas o cino 
krajoro. – Shukareske shukar 
san…

– Me som e hilpa – phendas 
e hilpa.

– Av, kheltu manca – phen-
das o cino krajoro. – Kasavo 
brigaslo som…

– Nashtig khelavma tusa – 
phendas e hilpa. Chi som inke 
blindome.

– O, naxolyajve! – phendas 
o cino krajoro. Haj palakodi 
kadi phendas: – soj kodi, ke 
„blindome”?

– Tu na katharutno san – 
phendas e hilpa. – So rodes?

– E manushen rodav – 
phendas o cino krajoro. – Soj 
kodi ke „blindome”?

– E manushenge phendas e 
hilpa phurdinisi le, pushke den. 
Shaj phenav ke zurales nasul si! 
De len vi khanya si. Kadi si sa 
lenge trabi. Khannyan rodes?

– Na – phendas o cino kra-
joro – amalen rodav. Soj kodi 
ke „blindome”?

– Kasavo variso, so aba bris-
terde – phendas e hilpa. – Kodi 

si: mashkar manusha kontak-
tusho te avel.

– Kontaktusho te avel?
– Kade si – phendas e hil-

pa. – Tu akanak chi san mange 
kaver sár jek kasavo cino sha-
voro, sár e majbut shel haj shel 
mijji. Haj tu chi turbus mange. 
Haj chi me tuke. Tuke me féri 
jek kasavi hilpa som, sár e maj-
but shel haj shel mijji. De tu te 
brindosma, atunchi jekhavres-
ke trubusarasa. Jekhori ave- sa 
mange ande luma. Haj vi me 
jek avo tuke…

(Boldasles: 
Rostás – Farkas György)

Rostás-Farkas György

Tiszta lapot adni egymásnak

A szeretet titka az, hogy 
szeret szeretni.

Hogyan kell csinálni? Ez a 
világ legtermészetesebb dolga. 
Olyan egyszerű és az egysze-
rűségénél fogva oly gyönyörű-
séges, mint a napfelkelte, vagy 
mint a napnyugta. Egyszerűen 
ki kell szeretnünk egymásból a 
szeretetet.

Szinte hallom, hogy azt 
mondjátok, én mindig csak a 
szeretetről beszélek, mintha a 
világon semmi baj és problé-
ma nem lenne. Ráadásul eb-
ben a mai világban már szinte 
nem is lehet találkozni szere-
tettel. Beszélhetnék a bajokról, 
a megosztottságról, a gyűlölet-
beszédről, vagy a „csak közö-
nyösségről.” A szegénységről, 
az éhező gyerekekről, a fűtetlen 
szobákban, vagy az utcán fa-
gyoskodókról…

Ma – a közéletben, a politi-
kában, a civilek között – egy-
re többen fogalmazzák meg az 
összefogás, a nézetkülönbségek 
ellenére is szükséges megegye-
zés igényét.

A cigány közéleti szerep-
lők körében is felmerült ez az 
igény, született egy felhívás: 
feledjük el a személyes ellen-
téteket, az eszmei és politikai 
nézetkülönbségeket, a múltat, 
s a jövő cigánysága érdekében 
fogjunk össze, ha tetszik akció-
egységben.

Azt kérdezitek, létezik-e üd-
vözítő megoldás a cigányság 
áldatlan helyzetének megvál-
toztatására? Mélyponton va-
gyunk, nemcsak mi cigányok, 
de az egész ország is. Az ilyen 
válsághelyzetekben pedig min-
dig beindul a bűnbakképzési 
mechanizmus.

Mit tehetünk, hogyan bizo-
nyítsunk, hogyan higgyük és 
hitessük el, hogy mi is ennek a 
sokat szenvedett nemzetnek a 
tagjai vagyunk. Hogyan lehe-
tünk, hogyan legyünk esélyte-
lenségre predesztinált létünk 
ellenére hasznos és építő tagjai 
ennek a honnak, amely a mi ha-
zánk is?

Hiába szelídítettem
meg álmaimat
csitítottam
lázamat
kötöttem gúzsba dühömet

Símogató tenyérré
formáltam öklömet
mégis idegenné
váltam köztetek

(Jelentés)

Nem vitatom, hogy sok a jó 
szándékú próbálkozás: stra-
tégia, kormányprogram, civil 
kezdeményezés… Csepp a ten-
gerben? Talán nem jól kommu-

nikálunk, talán nem hiszünk 
már egymásnak…

De lehetséges-e valóban 
felülemelkedni a múlton és 
tiszta lapot adni egymásnak? 
Lehetséges-e a mai átpolitizált 
közéletben mindenki számá-
ra elfogadható, méltányolható 
közös célt megfogalmazni, s e 
mögé a cél mögé vállvetve fel-
sorakozni.

Szinte lehetetlennek tűnik, 
de meg kell próbálnunk, nincs 
más lehetőségünk. Már az utol-
só utáni órában vagyunk!!!

A cigányokat az Isten ci-
gánynak teremtette, mindig 
azt mondtam, hogy jókedvé-
ben tette. Hiszen a legnagyobb 
bajban és nélkülözésben is bele 
tudtunk kapaszkodni őseink 
hitébe, erőt merítettünk da-
lainkból, táncainkból. Éppen 
a cigányságunk őrzött, tartott 
meg bennünket.

Ma úgy látszik, önazonos-
ságunkat feledve veszítjük el 
a túlélés esélyét is. Pedig mi 
cigányként, magyarként, civili-
zált európai nemzetként szeret-
nék élni itt Európa szívében.

Zelk Zoltán

A cigányról, aki nem bandában húzta

Öregeknek ifjú voltam,
fi atalok közt öreg,
nem is széna, nem is szalma
volt a sorsom, de törek.

Ha fennhangon nem is mondták,
hallottam, hogy »Mi fán
termett ez?« és: »Ha nem kérik,
minek húzza a cigány?«

Nyirettyümből vándorbot lett,
hátamon a hegedű,
nem húztam én. mégis szólt a
vidám is, meg keserű.

Így bolyongtam, vándoroltam,
kótám lett a nagyvilág,
rétek hátán, patak habján
olvastam a muzsikát.

Ezért volt, hogy fű ha biccent,
ág ejtette levelét:
hegedűm már tovább búgta
ezt a hangjasincs zenét.

Ezért éhét ha üvölté,
fagyhalálát farkas, eb:
hegedűm is égre sírta
véle ezt az éneket!

Halkan, mint a fi ivek tánca,
máskor vonított a húr –
csoda-e ha ily cigánynak
nem fi zetett senki úr?

Most, hogy éltem alkonyulna,
hajnalodik a világ,
törli a bút homlokáról,
mint ablakról a homályt.

Hegedűmről is letörli
ezt a hosszú éjszakát?
Ne szakadjon, jaj, ne mondjon
húrja még jóéjszakát!
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mindig is lesznek. Mégis alakul 
a helyzet.

Persze a városban Szeretet-
szolgálat működik, sok munka-
társsal.

Másutt, ahol gyűlöletszolgá-
lat tevékenykedik, ott egészen 
mániások az állapotok.

A telep közepén már egy 
nagy kőkereszt áll.

Jelent ez valamit? Igen, je-
lent.

A feszületre is persze kétféle 
módon lehet tekinteni.

Úgy is, mint egy ókori bitó-
fán kegyetlenül megkínzott és 

kivégzett ember véres holttes-
tére. Ez szörnyű.

De úgy is, hogy ez az ember 
az Isten Fia. Aki kereszthalálá-
val megváltotta a világot.

Mert Számára fontos min-
denki boldogulása, üdvössé-
ge. Ez az örömhír. Az Evangé-
lium.

Érzékelik ezt a monori cigá-
nyok?

Igen, érzékelik. Látom raj-
tuk, mondják is.

Közéleti Hölgyeink, Uraink, 
Politikusaink, Tisztviselőink!

Nézzétek ezt a keresztet!

Kövessétek a monori példát! 
Az egész országban.

Akkor nem éhséglázadás 
lesz és polgárháború. Hanem 
polgárosodás, boldogulás.

Lassan, de biztosan.
Most még Nagyböjt lesz, 

Nagypéntekkel. De azután 
Húsvét következik, Föltáma-
dás.

Ám ezt nemcsak hinni és 
várni kell. Hanem tenni.

Sok jócselekedettel.
Baxtalo Patradyi!
Boldog Húsvétot! 

GERGELY DEZSŐ ROVATA

Jó és rossz hírekr�l és az 
örömhírr�l

Állandóan hírek özöné-
ben élünk.

Árad reánk az információ, 
cseng a mobiltelefonunk /ez 
legalább személyes üzenetet 
közvetít/, halljuk a rádiót, néz-
zük a tévét.

Magához bilincsel sok em-
bert az internet.

Gyógyító szakemberek már 
hírfüggőségről, szenvedélybe-
tegségről beszélnek. Arról, hogy 
az agyunk már alig tudja föl-
fogni, elraktározni, földolgozni 
a sokféle közlést – oka ez is az 
eluralkodó közönynek, pesszi-
mizmusnak, depressziónak.

Jókai Anna írónőnk – aki a 
Közös Út – Kethano Drom ol-
vasótáborának körében is nagy 
tiszteletnek és szeretetnek ör-
vend – mondja, hogy a magyar 
nyelvnek – tegyük hozzá, hogy 
a lovári-cigány nyelvnek is – 
lelke van.

Csak nyelveink el ne veszít-
sék a lelkűket!

Mert – mondta ő tovább – 
egyre inkább hadarunk. Minél 
többet akarunk közölni má-
sokkal. Nem jobbat, hanem 
 többet.

Igaza van Jókai Annának.
Nézzünk, hallgassunk csak 

egy múlt század harmincas 
évekbeli fi lmet. Mennyivel las-
sabban, nyugodtabban, ízeseb-
ben, zamatosabban beszéltek 
színészeink abban az időben.

És még nem szóltunk a kom-
munikáció tartalmáról.

Pletykák, rémhírek mindig is 
terjedtek. Falun, kispadon, pia-
con, telepen.

Most a lakásunkba, ottho-
nunkba árad be a sok hír, csős-
tül. Az esti Híradóból. Itthonról 
és a világ minden tájáról.

Bűncselekmények, gyilkos-
ságok, ön-és közgyilkos me-
rényletek.

Már szinte hiányzik, ha vala-
milyen gonosztettről nem hal-
lunk.

Igen bölcs ember az, aki 
ezekre nem kíváncsi és inkább 
a hozzátartozóival, családtagja-
ival, barátaival beszélget el va-
csora közben.

Mert a rossz hír olyan, mint 
a nikotin, alkohol és a drog. Ká-
ros, mert mérgez minket.

Pedig igazában jó hírekre 
vágyunk. Arról, hogy a másik 
embernek sikerült valami, hogy 
örül. Hiszen ha ő boldogul, én is 
boldogabb vagyok.

A napoban Monoron jártam. 
Ahol a Czinka Panna- Tabán 
telepen tíz évig voltam cigány-
gondozó.

Könyvbemutatóra jöttek 
össze a Városi Vígadóba. He-
lyi vezetők, iskolaigazgató, ro-
mológus, családgondozók. És 
a telepről is sokan. Fiatalok, 
 öregek.

Jó, szép dolgokról volt szó.

Az évek múlásával valami el-
indult Monoron.

Nyugodtabbak, szebbek az 
arcok. Pedig mindenki idősebb 
lett. Gondok, bajok persze van-
nak. Amig ember lesz, azok 

Fábián György

Békesség

Megtalált békesség
Legbensőbb isteni béke:
Szárnyas tetem ravatalánál
Most beléd mártózom végre.

Harminckét éve tart az álmom,
S hordom génjeim szégyenét
Voltam már kórházi ágyon
De visszaszippantott a lét.

Ha a galamb bögyébe
Fölhevített ólom-mag kerül:
Megszakad az emésztése
S fölbukik reménytelenül.

Megtalált békesség
Legbensőbb isteni béke
Ne vedd el tőlem a reményt
Hogy ha találat érne!

Cigány imádság

Bohémien vagyok, egy szegény utazó.
A lakókocsim a katedrálisom.
Imádságom a szívemben van.
Nincs elegáns ruhám;
Isten azt mondta, a test szebb, min a ruha.
Nincs gondom a holnapi ebédre.
Miatyánktól kérem a mindennapi kenyeret.
Egy persely szeretetet szedek lelkemnek,
Ez az Istené, és egy nap kiárad.
Szívem nem kíván nagy dolgot.
Szeretetet adni mindenkinek.
Lakókocsim kicsi, kisebb mint egy házikó,
De Neked Uram, nem volt hol fejed lehajtani.
A rendőrök sűrűn ellenőriznek,
Mosolygok. Istenem, dolgukat végzik.
Székeket fonok, és kosarakat árulok.
Sokan kigúnyolnak, sértegetnek,
Szeretni akarlak Uram, hogy megbocsássak nekik.
Éjjel van, nyugalom jön,
Uram, hozzád imádkozva, meggyújtom a tüzet.
Imádkozva, kinyitom evangéliumodat.
Érzem nyugalmadat, mint egy kis bárány.
Áldott légy Istenem, ki engem szeretni fog mindörökké.
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Gy�jtés Szepesi 
József síremlékére

A Roma Club felhívása

Tisztelt Adományozó! Kedves Bará-
tunk!

A 12 éve elhunyt Szepesi József salgó-
tarjáni költő, az egyik legkiválóbb roma 
származású író volt. Mindannyian, akik 
tisztelői vagyunk kiváló munkásságának, 
mélyen elszomorodtunk, amikor a Sal-
gótarjáni Polgári Kör értesített bennün-
ket arról a helyzetről, miszerint irodalmi 
életünk egyik meghatározó személyisége, 
a salgótarjáni öreg temetőben névtelen sír-
ban nyugszik.

Örömmel tudatjuk önökkel, hogy mára 
400 ezer forint áll rendelkezésünkre a sír-
emlék elkészítésére, és az avatással egybe-
kötötten megrendezendő irodalmi estre, 
amelyet cégek és magánszemélyek adomá-
nyoztak..

Terveink szerint 2013. év április köze-
pén avatjuk a síremléket egy Szepesi Jó-
zsef költőre történő emlékező irodalmi 
délutánnal egybekötve, mivel a megyei 
romaság kiemelkedően magas színvonalat 
képviselő művésze, akkor lenne 65 éves.

Tisztelettel kérem Önt, hogy szívesked-
jenek támogatni a megyei romaság egyik 
legkiemelkedőbb alakjának méltó emlé-
ket állító törekvésünket pénzadománnyal, 
amely adományt szíveskedjenek átutalni a 
Salgótarjáni Polgári Kör számlaszámára:

Unicredit Bank 10918001-00000024-
75870001.

Kérjük a befi zetéskor a kísérő nyomtat-
ványra írják fel: „Szepesi József síremlék, 
Roma Club”.

Szepesi József

Rácpörkölt

Pulyag mellett a cigány-
utcában lelassított egy 

tehergépkocsi és kiszólt belőle a 
pilóta.

– Szálljon be öreg, elviszem 
egy darabon, látom, sietős az 
útja.

Pulyag azonban tovább sza-
porázta lépteit az autó mellett és 
így förmedt az elképedt pilótára:

– Te gyerek, hagyjál engem 
békén. Nem érek rá veled vicce-
lődni. Nem látod, hogy sietek? 
S ha lehet, még jobban megnyúj-
totta a lépteit.

Lolóék a régi „Népbüfé” 
mellett, egy szűk, homályos kis 
udvarban laktak. Pulyag oda 
igyekezett. Loló apja, a nagyhí-
rű cigányprímás, Botos Bandi 
nemrégen halt meg, s ősi szokás 
szerint az elhunyt hátrahagyott 
ruhaneműit potom áron kiárú-
sította a család. Pulyag ez okból 
zörgetett be az ajtón.

– Isten hozott – nyitott ajtót a 
prímás anyósa. – Kerülj beljebb. 
Mi járatban vagy?

– Etelkém, az Isten nyugosz-
talja, volt a vejednek egy barna 
orkánkabátja, az nekem mindig 
nagyon tetszett…ha megvan, 
gondoltam, abban járhatnék 
muzsikálni…- hadarta sejpítve 
Pulyag.

– Megvan még, hogyne vol-
na – mosolyodott el Etel. – Csak 
várj addig, amíg megetetem a 
gyerekeket. Utána felpróbálha-
tod.

A kor és a halál

(L. M.-nek)

 Halállal hátán járt a Kór egy néma éjszakán,
Amerre lépdelt búskomor enyészet ült nyomán.
 Terhét cipelni únta már, gondolta: megpihen.
„Nehéz a ronda, vén Halál, tovább ma nem viszem.”
 Tervét kimondva, ott megállt s ledobva mérgesen,
 faképnél hagyta a Halált azon az éjjelen.
 „Vigyél magaddal – a kaszás eképp kérlelte őt –
 oly szép a véres aratás az emberek között.
 Ha érlelsz gyilkos nyavalyát munkám napfénye,
te, vígan suhintom a kaszát s hull népek erdeje.
 Mit kezdjek én tenélküled? Ha elhagysz – jól
tudod fütyülnek rám az emberek, mert ölni nem
tudok.
 A Kór hordozza a Halált, a Kór-Halál vagyunk,
 vigyél, ne hagyj magamra hát, mi összetartozunk…”
 Megáll a Kór bús-tétován, körötte síri csend,
járvány-barázdás homlokán ragályok árnya leng.
 „Igaz, mit szóltál – így felel –
 ám lásd be vég Halál,
 ki íly munkában fárad el, nyugalmat nem talál.
 Erőm már fogytán, örömet nem ád a munka már.
 Veríték, kín, és könny helyett e népre béke vár…”
 S elindult újra, ment tovább, s nyomában sírt a
Vég: „Erény csak én, a mostohább kemény szívében
ég?
 Bevégezetlen a dolog, hogy oltsam ezt beléd?
 Amig halandó szív dobog, belőlünk nincs elég!
 Amig a földön él a vágy és kéj, öröm fogan,
 amig világ a nagyvilág, kaszámnak dolga van…!
Íly képpen érvel, ám a Kór süket fülekkel áll.
 Gyilkos szívének vére forr”, s üvölt a csúf Halál:
 „Mihaszna, rest és oktalan,
 ki tett helyett beszél!
 Dolgozz, munkádnak ára van, amig az ember
él…!”

A széles konyhaasztalra he-
lyezett robosztus porcelántálból 
ínycsiklandó párák örvénylettek 
fel. „Rácpörkölt” – villant szinte 
azonnal Pulyag agyába a sóvár 
felismerés. S nyálmirigyei csö-
pögni kezdtek, mint eresz alatt 
az olvadó jégcsapok. A gyerekek 
közben jóízűen falatozni kezd-
tek. Minden bizonnyal e látvány 
hatására keveredtek össze Pu-
lyag agyában az orkánkabáttal 
kapcsolatos fogalmak.

– Etelkém – motyogta sür-
getően, két nyelés közt már-már 
öntudatlanul –, az Isten áldjon 
meg, nem érek rá, muzsikálni 
kell mennem… Vedd már elő azt 
az orkánkabátot, hadd kóstolom 
meg!

Loló, a zongorista, később 
mint viccet, gyakran elmesélte 
az esetet. Szerinte azonban nem 
Pulyag, hanem a Gajdi akarta 
megvásárolni a szóbanforgó ru-
hadarabot. Ami végül mindegy, 
mert ő is zenész volt és valószí-
nűleg a rácpörköltet is szeretet-
te.

(Putrik és paloták, 
CTMT Bp. 1996)
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Benedek Elek

E bakrareski bakri
(A juhász báránya)

O sunto Del kanape phuv 
phirdas jokhar perdal 

gelas pak lungo mal. Lesa sas 
vi o Sunto Péter. Zurales khi-
nesas, bokhales sas pe bari mal 
chi rakhline chi jek kast ande 
kasko ushalin shaj hodinisar-
dasaspe, chi jek kher kaj andre 
shaj gelasas.

Devlam – phenel o Sunto 
Péter –, chi zhanav maj dur te 
zhav, chi birin ma mure punre.

– Av feri! – Péter phenel o 
Del, dik kothe dikhlan jek bak-
rareski kojiba, kothe shaj hodi-
nisajvas haj vi shaj rakhas vari-
so te xas.

– Haj chaches kothe sas na 
dur e bakrareski kojiba, haj 
anglaj kojiba but bakrora sas. 
Kothe geline, dine dyes patyi-
vales e bakrares. Vi kodo pal-
pale len, haj tele beshardasle.

– Phenel o Del: Tu bakrar-
ina, chorre manusha san, duj 
dyes chi xalam, de ame variso 
ande Devlesko anav! Pelas e 
bakraresko jílo pej chorre ma-
nusha.

– De devlam, sokerla: Feri 
jek cino shuko manro sas les, 
haj jek bakrori, kodol but bakre 
sa leskej pe sos sama lel jekhe 
barvale manuseskej.

Anda kodol nastig shinel 
tele. Gindij ande peste, voj tele 
shinel peska jekha bakrora. 
Kodi jek visi, vina. Tele mu-

dardasla, haj lasho paprikashi 
kiradas. O sunto Del haj o Sun-
to Péter mishto shutepe le pap-
rikashoske, vi xaline sogodi, le 
bakrareske chi mukline chi jek 
kokalo, pale vi voj kamelas te 
xal anda lá. Kana e xamoske 
ágor sas, phenel o Sunto Del le 
Pétereske:

– Kide kethane le kokala! 
– O Péter vi kethane kidasle. 
O Sunto Del garadas le ande 
pesko kujbo thaj kana o bak-
rari gelastar, andre gelas ando 
kujbo haj kothe praxosaldas e 
kokala.

– Haj devlam kaj kerdan 
ame, sako kokalo jek bakri ker-
dilas. Haj phe sako jekhaki. 
Fara le bakraresko somno sas! 
Haj kadalesa o Sunto Del haj o 
Péter maj dur geline, chi dine 
dyes e bakrares.

Ustyel detehara o bakrari, 
zhal avri ando kujbo, kothe ka-
tyi avera bakrora sas haj but sar 
lebarvale manushes.

Dikhel, dikhel, vi leske jakha 
– vi lesko muj putherdo ashilas 
– sostar?

– Ke pe bakrora sa lesko 
somno sas rodel le chorre ma-
nusen, te pushel lendar, Kathar 
si kathe kadal bakrora. Hajkam 
zhanen pa le variso?!

De aba le chorre manusha 
(kon sas o Sunto Del haj o Pé-

ter) chi lengo praxo nas. Kon 
zhanel kaj sas, kaj phirnas.

Kado o Sunto Del kerdas – 
Phenel o bakrari, haj kodi as-
tardas ande pes, vijek rupuno 
te avla les vi atunchi zhuti pe 
chorre manusha.

Boldasles: Balogh Attila

Fábián György

Mesef�ben

Csigaszarvak holnemvoltja,
ragyog föl a szürke Holdra.

Szép mesékben álmot járni,
így akar egy kis királyfi .

fű között van álom-vára,
egyik fala pillék szárnya.

másik fala hét kívánság,
kerülgeti óriás vágy.

csigaszarvak holnemvoltja,
ragyog föl a szürke holdra.

ezüst úton nyár közeleg,
füvek között tücsök-sereg.

kék mesékben úgy cifrázza,
hogy elhallik hét országba!

Kárpáthy Gyula

„Mint ama szinópei Diogenész…”
Emlékem Balázs Jánosról

1971 nyarán történt ezt a 
találkozónk, amelyben én 

a Bartók Színház igazgatóhe-
lyetteseként lekísértem egyik 
produkciónkat Salgótarjánba, 
vendégszereplésre, s közön-
ségszervezőnk – ismerve a ci-
gányság iránti kötődéseimet 
– felhívta fi gyelmemet: néz-
zem meg egy cigány festő ki-
állítását a városban. Megnéz-
tem. S mi sem természetesebb, 
hogy megtudván, a festő itt él 
a városban, a Pécskődombon, 
másnap kora délelőtt utam 
egyenesen hozzá vezetett. 
(Ragyogó, napfényes idő volt, 
de az előző napi felhőszaka-
dás után nehezen vergődtem 
a még fel nem száradt sáros-
meredek úton.)

Tiszta, de meglehetősen vi-
seltes ingben ült egy rozzant 
kis viskó előtt. (A kép tisztán 
rögzül az emlékezetben. Nem 
képzeltem modern komfortos 
lakásba a festőt, de ez így kissé 
meghökkentő volt…)

Bemutatkozás után rögtön 
arról kezdtem beszélni, hogy 
milyen hatást váltottak ki ben-
nem a képei. Majdnem egyked-
vűen hallgatta, aztán fürkésző-
en nézett rám.

– Újságíró?
– Hát… úgy indult a pályám, 

de abbahagytam.
– Miért?

– Mert olyan politikai idők 
jöttek, hogy az már nem volt 
igazi újságírás.

– S hol indult a pályája?
– A Pesti Hírlapnál.
– Aha… az jó lap volt. Okos. 

(Így.) S most mit csinál?
– Színházat.
– S ott mit? Rendező?
– A dramaturgiát vezetem… 

(S itt gyorsan arról kezdtem be-
szélni, hogy a klasszikus művek 
adaptációja mellett egyik nagy 
sikerű előadásunk Halasi Má-
ria, Grabócz Miklós Az utolsó 
padban című darabja, amely-
nek témája, hogy egy kis vidéki 
cigánylány milyen konfl iktu-
sokba kerül az iskolával… Drá-
maian ecseteltem ezt – a festő 
érdektelenül hallgatta. Elakad-
tam.)

– Szóval dramaturgia… 
(szólalt meg, majd nagyon für-
készően nézett rám.) Aztán?… 
Kit szeret legjobban a dráma-
írók közül?

(Most ő csinál velem interjút?)
– Shakespeare-t – feleltem.
Bólogat. Csönd.
– Helyes. Én is… És maga… 

miért?
– Hát… kedves bátyám 

(arra nem számítottam, hogy 
Shakespeare-ből kell vizsgáz-
nom…), éppen mert annyira 
szeretem, órákig tudnék be-
szélni róla.

– Egy szóval is lehet… Ha 
igazán érti őt.

– Számomra minden dráma-
költők sorában ő az egyetemes.

Felcsillant a szeme.
– Na, ez már majdnem jó… 

– előrehajolt és áthatóan nézett 
rám. – Ő kozmikus! – s fi gyelte 
a hatást.

Figyelhette is, volt mit. Ab-
ban a miliőben ez a szó, meg-
határozás, s hogy én akkor 
még lényegében egy kivételes 
tehetségű naiv festőt láttam 
benne, természetesen frappí-
rozott. (A kiállításon elmond-
ták nekem, hogy két elemi is-
kolát végzett, s rendkívül nagy 
szegénységben élt, sínylődött. 
Bár, aztán egyre inkább ráka-
pott az olvasásra, mohón igye-
kezett könyvekhez jutni. Ho-
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gyan tudta hát így beásni magát 
például Shakespeare világába, 
mert beásta, hiszen szuggesz-
tíven mondott meghatározá-
sa valóban lényegi volt. Mert 
ahogy aztán folytatta, indokolta 
meghatározását, egyre jobban 
magával ragadott. Az emléke-
zetben lüktetnek szavai.)

„Ősi… mitologikus mélysé-
gekből ösztönök és szenvedé-
lyek áradnak belőle…”

„Megelevenedik képzeleti 
színpadán a természet, az er-
dők, a viharos tenger…”

„Odaidézi a napot, a holdat, 
a csillagokat…”

„Boszorkányok, kísértő szel-
lemek, látszólag vidám és még-
is tragikus tündérvilág… mint a 
Szentivánéji álomban…”

(Már nem tudom pontosan 
idézni, de olyan kifejezéseket 
mondott, amelyek engem Jan 
Kott merészen új elemzéseire 
emlékeztettek.)

„Szörnyek, mint Richard 
vagy Machbet vagy éppen az a 
Caliban!… No, hát ez nem egy 
mitologikus alak? Hány ilyen 
alak jelenik meg nekem feste-
getés közben?”

Fölzaklatódott saját gondo-
lataitól és engem is felkavart: 
ki ez a különös cigány ember a 
pécskődombi életperiférián egy 
ilyen világképpel… magány-
ban?

Hirtelen megállt:
– Hogy is mondja Hamlet a 

színésznek? Na, az a mondása, 
amely olyan híres, annyit emle-
getik…

– hogy tükröt tartson mint-
egy a természetnek…

Kicsit felnevetett.

– Na, ez az – és hamiskásan 
rám kacsintott. – Csakhogy az 
én tükröm homorú!

És nevetett hosszan ezen a 
meghatározásán, s ettől kezdve 
egyre oldottabbá vált beszélge-
tésünk. Festészetről viszony-
lag kevés szó esett. (Legfeljebb 
például annyit, hogy a festő 
Rousseau-t is odavetette, vajon 
a negyvenéves korában feste-
ni kezdő vámhivatalnok is naiv 
festő volt? Meg hogy szereti 
Goethét, de ilyen nagy ember, 
író minek téved olyan területre, 
amelyhez nem ért, a színelmé-
letről szóló tanulmánya például 
bumfordiság, ezt minden festő 
tudja. Legigazábban azonban 
őt a bölcselet, a fi lozófi a érdekli, 
Shakespeare-től Nietzschéig.)

Szótlan ámultam. Megbo-
csátó mosollyal nézett rám.

– Nem így képzelt el engem, 
igaz?

– Igaz.
– De ez a pécskődombi nyo-

morkörnyezet, ez a viskó nem 
lepte meg?

Nem kitérésképpen, ám a 
kérdésre továbbíveltetően azt 
feleltem:

– Ahogy itt él, a maga böl-
csességével, kedves bátyám, 
olyan, mint ama régi szerény 
és szegény fi lozófus… mint egy 
Diogenész.

Vizsgáztatóan szegezte ne-
kem:

– Úgy? És melyik Diogenész?
Meghökkentem.
– Hogyhogy melyik?
– Ejnye. Azt sem tudja, hogy 

kettő volt belőlük?
Zavartan nevettem:
– Valóban nem.

– Maga persze – kis ironi-
kus mosoly – arra a „hordóla-
kóra” gondolt, mi?

– Arra – vallottam be töre-
delmesen.

– Hát – bólogat –, ezt a 
putrit tényleg lehet egy nagy 
hordóhoz hasonlítani. De még 
mennyire, én az egri érsek pin-
céjében láttam ennél a rozzant 
viskónál kétszer nagyobb hor-
dót is. Várjon csak…

Bement a szobába, a földön 
könyvek halmazából keresett 
egyet… Vaskos, kopott fekete 
vászonba kötött könyvet hozott 
ki, s mutatta: a Pesti Hírlap 
Könyvtára kiadásában Lexikon 
egy kötetben.

– Ismeri? Maguk adták ki… 
Gratulálok.

– Én akkor még nem voltam 
a Pesti Hírlapnál.

Leült. Lapozni kezdett.
– Hasznos, praktikus könyv. 

1200 oldalon mennyi rengeteg 
adat! Na, itt van, amit keresek. 
Előbb az Apollóniai Dioge-
nész, Krisztus születése előtt 
az V. században, s a másik, 
akire maga gondolt, száz év-
vel később. Azt írják: „Az élet-
szükséglet leszorítása, a teljes 
függetlenség volt az ideálja, 
hirdette a kozmopolitizmust, 
a tiszta morált…” Logikus volt, 
mert a függetlenség, az igazi, 
az nem lehet úgy, hogy valaki 
pénzre, jólétre vágyik, netán 
még tülekszik is érte…

Becsukta a könyvet, s aztán 
kedves mosollyal, mint aki a 
másiknak örömöt akar szerez-
ni, hogy „ráhagyja”…

– Szóval… így élek itt! Mint 
ama szinópei Diogenész…

Szepesi József

Balázs János

Különös gyerek az öreg,
akár egy bogaras rokon.
Száz éve óvja egy föveg
s száz éve táncol ő azon.
Száz év magánya szőttesét
ezerszer kinőtte már,
elnyűni mégsem bírta még
eddig e furcsa alpakkát.
Egyetlen folt sincs a ruhán,
pedig nap mint nap elszakad.
Az ördög szabta-varrta tán,
azért ily tartós az anyag.
Száz hímzett, tarka inge fess,
elegáns, tiszta vászon,
száz év magánya műve ez,
száz színes szőttes-álom.

Lelkére öltve a csoda
bizony tán kényes is lehet
mindarra, amivel soha
alkotója nem kérkedett.
Ez a különös agg gyerek,
ez a bogaras, bölcs, naiv.

Balázs János versei

A megálmodott rejtély
megfejtésre vár;
sorsunk árnya
s az idő szárnya
folyton lebeg,
mégis késve jár:
lépteiben döng,
bánatunk, örömünk
s a zsibongva csapongó
mélység, vagy a távoli
messzeség, magasság:
betölti életünket,
s életünk ellenében,
vagy nyomoréksággal,
vagy éppenséggel büntet.

O suno dikhlo variso
po averi rakhjlipe zhukarel,
Amare trajosko shalin
hajla vramake phaka
sa uran,
inke ashiles phirel:
ande ushtyaimande bashol,
amara bashiles phirdoj
milope, haj o durano
duripe, uchipe:
andre pherel amaro trajo,
haj amare trajoske malavelpe,
ke bangimassa,
ke sastyimasa pogyinavel.

Boldasles: Farkas István

* * *

Vagyok egy nyúzott
emberi bőr darab,
sivatagban élő
feketére égett Arab,
akinek testén
se pihe, se szőr
hajléka sátor:
száraz teve bőr.
Ágya a homok
és a takarója?
Testének izzadása,
könnyeinek sója.
Lélekben szalma,
testben meg aszalva
s gondolatában
reszket a fény;
mint az izzó homok
olyan szegény.
Ünnepje nincs:
imája szokás,
nem köti törvény,

se parancsolás.
Olyan végtelen szabad,
mint a sivatagi szél.
Nem büntet: senkit
el nem itél.
Nyugalma bölcsesség
tekintete fény
s mint a sivatag,
annyira vén.
Nem homok ásó,
se nem szél toló,
hanem az égen
csillag igazgató.
Nappal a napot,
éjjel a holdat
vezeti és együtt
a Tejúton vándorolnak.
Van az időben,
él a térben
s a napja soha
nincsen lemenőben.
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József Attila

Chi vazdel opre
(Nem emel föl)

Chi vazdel opre aba khonyik,
Kathe som ande chik.
Le ma tye shaveske,
Tena avav chorro gero.

Xutyil kethane,
Taj so kamen mandar,
te chudij tut, te te rucij tut,
ande bure butya zhutin ma.

Zhane muro ilo shavoro-
Na de ma palpale muro rucimo:
Na korrar muro duxo,
Jokhar muk, tando cheri te dikhel.

Kaske aba sajeki sas e briga,
Tye nasulimata pemande lom,
Shalineski luma
Aba tu lesama pemande.

Malav sakones,kas kamav,
Teaven majlashe ilesa mande.
Dik mure butya,
Sar angla kado man opre dos.

Kasavo dilo san
(Olyan bolond)

Kasavo dilo san
Nashes
Sar e balval
Jokhar melavela tut o vurdon.
Tele khoslom muri cini mesalya
Taj akanak
Majfeder abdyol mure manresko nuro.
Av palapale, te kames
Kinav colo po pato
Surro cino colo.
Fajma
Kaj muro chorripe,kon kamel tut
Taj vo Del kamel
Taj viman kamel o Del
Chavel bare nuronca
Chikamel,te rumun
Mure jakha,kon
Zurales kamen te dikhen tut
Shukares dikhena petute
Palpale teavesa
Sama lav kana chumidij tut
Chi shinav tele patute o zubuno
Phena but pherasa
But avri gindisardom
Vitu te losshas
Lolokerdyosa
Tele dikhes pej phuv assasa
Zurales ,te ashunen amare vortakura
Vikaj le bivorbake butyara ashunena
Ande amare phagerde sune vivon assana.

Ady Endre

Lavutareski rolyi
(A cigány vonójával)

Roden ande muro dulmutano trajo le brígi:
Kon pala coxi nashlom diles?
Mishto kerdom vaj chi kerdom?
Ratyi si aba ,so te kerav.

Muro kuch trajo,
Muro zhungalipe,muro dilipe
Chasshilom bikamipeskoű
Te kamlom man kamlom

Akanak som feri ,brigako
Dulmutane-dulmutane:
Muri godyi te zhalatar,
Muro Del ,de chi hatyaros.

Tunyariko mure violeske
Abdyol e ratyi ,man butzhene dikhen
Me som taj chi hatyarav:
Lolyi tavel muri kolyin

Brigaki viola,kames taves ruzha?
Ruzha trubuj akanak,nashtig kerav pakado:
Akanak chi mukhlom,
Na assal ma e luma avri

Bistros,te zurales kamos,
Trajij pemuro barimo
Piperesko ilo avri shudrola.
So avla ,te kerdyola?

Tele gelas o kham pe peske phiripe,
Chiriklyi,gulumbo, gilyabel ande Tisza
Shukar muri ruzha,sar te shudav mandar?

Boldasles: ifj. Rostás-Farkas György

Rostás-Farkas Tímea

Maladyipe
(Találkozás)

Kathe tordyav, ande nangi soba
mashkaral
Rodav me man
Rodav ma sar o nurro
Krujal lel ma
O tunyariko

Dopasharos tusa
muro korkolyipe
Tuté opre te vazdesasma.

Szeretnék hitet adni
Kamavas patyamo te dav

Kamos te phatyav ande mande
Vi avera te shaj patyan ande mande
Kamos te patyav ande vorbi
Phatyivali te saj avav

Patyav ande jék-duj butya
Kamav kade te avel
Sakoneske te misko te avel
O baro kamipe anda sos
Jag phabarav.
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Drótos András

Cigány gyerekek az iskolában

A szerző a cigányság, 
a cigány iskolázás jó 

ismerőjeként azt elemzi, mi-
ként lehetne elkerülni a cigány 
tanulók felzárkóztatása terén 
tapasztalható kudarcokat. Úgy 
véli, hogy a hazai cigányság mai 
élethelyzete, a cigányok köré-
ben tapasztalható szegénység 
miatt a cigány iskolázásban a 
gondozás, a szocializáció segí-
tése jó ideig megelőzi fontos-
ságban az oktatást, az isme-
retközvetítést. A szerző szerint 
csak egy ilyen gondozó, szoci-
alizációs hátrányokat kompen-
záló programot követően lehet 
szó a cigány gyerekek esetében 
oktatásról. Csak egy hosszú, 
nagy szakértelemmel kísért 
alapozó szakaszt követően válik 
lehetségessé a cigányság taní-
tása, iskolázottsági szintjének 
növelése.

A KÉRDÉS TÁRSADALMI 
VETÜLETE

A cigánykérdés nem isko-
lai probléma, de mint minden 
együttéléssel járó gondnak, 
ennek is van iskolai vetülete. 
A cigányság és a magyarság 
együttélése tény, a cigányság 
telepszerű vagy diaszporikus 
jelenléte a magyar városok-
ban és községekben hosszú 
távú realitásnak tekinthető. Az 
együttélés jelenlegi formája is 
elfogadandó és belátható tör-

ténelmi távlatokon belül nem 
megváltoztatható valóság. Az is 
tény, hogy a történelem, amely 
mintegy hat évszázada egymás 
mellé rendelte a két etnikumot, 
nem végzett alapos munkát az 
egyenetlenségek elsimításá-
ban, a súrlódások felszámolá-
sában. Hibásnak vélek azonban 
minden olyan elgondolást, kez-
deményezést, amely valamiféle 
históriai vagy ne adj’ Isten kö-
dös genetikai alapokról kiin-
dulva igyekszik utakat szabni 
többnyire a másik fél, jobbik 
esetben mindkét etnikum szá-
mára a jövőbeni kapcsolato-
kat illetően. A sokféle sérelem, 
a múltbeli – és a jelenkori – 
jogtiprás lajstromba szedése, 
a historizáló „igazságkeresés” 
és a másik iránti empátia tel-
jes hiánya inkább konzerválja 
a meglévő bajokat, az etnikai 
egyet nem értést, mintsem elő-
revinné a dolgokat. A cigány-
magyar kapcsolatok egyetlen 
alternatívája Magyarországon 
az együttélés.

*
Az együttélés azonban nem 

jelent egyformaságot is. Sőt 
az a célszerű, ha már a kez-
det kezdetén tisztázzuk, hogy 
a jogi egyenlőség nem tünteti 
el a meglévő és megújuló tár-
sadalmi különbségeket a he-
lyi közösségek „ranglétráján”, 
az eltéréseket az életvitelben, 
a családok összetartozásának 

külső és belső jelenségeiben, 
a gyermeknevelési szokások-
ban és az emberi élet számos 
más területén. Nem vagyok 
híve azoknak az elméleteknek, 
amelyek a létező különbsége-
ket bagatellizálják, és a „sző-
nyeg alá söprik” a problémát. 
Az pedig már minősítést sem 
érdemel, ahogyan némelyek 
politikai tőkét igyekeznek ko-
vácsolni maguknak a cigányság 
és a magyarság együttélésének 
egyoldalú interpretálásával. 
Az átgondolatlan szólamok, az 
irányt és arányt tévesztett po-
litikai, szociális és kulturális 
kampányok még kuszábbá tet-
ték egyébként is bonyolult vi-
szonyrendszereinket.

*
A cigánykérdés létezik, és 

léteznek a különbségek is a két 
etnikum életvitelében, gazda-
sági szituáltságában és szo-
cializáltságában. Nem akkor 
segítünk felzárkózni a cigány-
ságnak a jelenkor sok tekintet-
ben megújulni készülő magyar 
társadalmához, ha azt mondjuk 
nekik, hogy ez immár minden 
tekintetben megtörtént, mert 
ez először is hazugság, másod-
szor pedig a bajok elkendőzése. 
A túlpolitizált egyenlősdivel le-
hetetlenné válhat a külön utak 
megtalálása, a szükséges fel-
zárkóztató lépések kidolgozása.

Tisztában vagyok vele, 
mennyire fontos egy nép iden-

titásának a megtalálásában az, 
hogy miképp nevezi meg ön-
magát. A belülről is megosz-
tott cigányságnak is szüksége 
van az ebből sugárzó kohéziós 
erőre. Ám abszolút hiteltelen-
nek érzem, amikor a magyar 
etnikumhoz tartozó különbö-
ző rendű, rangú politikusok is 
romának nevezik a cigányokat, 
s még inkább megmosolyog-
tat, amikor egyesek már odáig 
mennek a valós különbségek 
elfedésében, hogy csak magya-
rokról hajlandók tudni.

*
Ha a két etnikum közötti kü-

lönbség nagyságát, a minden 
társadalmi szférában szüksé-
ges felzárkóztató intézkedések 
mélységét, alaposságát akar-
nám meghatározni, akkor a ci-
gányság elmaradását történel-
mi léptékűnek kell neveznem. 
Ezt a hátrányt egyénileg sokan 
képesek voltak fölszámolni, de 
a cigány társadalom együttes 
kitörése már nehezebb ügy. Ezt 
a történelmi távolságot egye-
dül, önerejéből képtelen meg-
tenni a hazánkban már millió 
fölötti lélekszámúnak becsült 
nép. Ehhez kell szabni tehát a 
„kezelés” gyógyító eljárásait is. 
S hogy ennél az utóbbi képnél 
maradjak, a gyógyításban a 
„beteg” aktív közreműködése is 
szükségeltetik.

*
A gazdasági lemaradás vagy 

inkább leszakadás mellett a ci-
gányság társadalmi felzárkóz-
tatásának gátja a magyarsággal 
szembeni nem kevés előítéletet 
tartalmazó szemlélete is. Ezek 
közül talán a legjellemzőbb, 

hogy a magyarokat többnyire 
átverhető ellenfélnek, falhoz 
állítható hiszékenynek, akadé-
koskodó, de könnyen sarokba 
szorítható, megdumálható aka-
dálynak, megfejhetőnek, meg-
pumpolhatónak tekintik. Van-
nak ebben a magatartásban 
kényszeres elemek is, ám leg-
inkább ezt a beállítódást utasí-
totta el (a dolgok működésének 
természete szerint általánosí-
tott formában a cigánysággal 
együtt) a magyarság. Nem vé-
letlenül nevezzük a tartalmat-
lan hízelgést, a „háttere nincs” 

beszédet cigánykodásnak, s az 
sem véletlen, hogy a cigány 
népnév pejoratív tartalmakat 
is hordoz a magyar nyelvben. 
Nem kívánok ebbe a kérdés-
be belemélyedni, mert akkor 
hosszú utat kellene megjárnom 
– ha csak a deskriptív szemlé-
letre kívánnék is szorítkozni – a 
cigánycsaládok belső viszonya-
inak elemzésétől a néplélektan 
ködös tájaiig. De ez a szemlélet 

is oka annak, hogy a cigányság 
összességében ma rosszabb 
helyzetben él Magyarországon, 
mint a többi etnikum.

A KÉRDÉS ISKOLAI 
VETÜLETE

A cigánykérdés iskolai prob-
léma is. Itt sem lehet megkerül-
ni a helyzet elemzését, a szük-
séges lépések meghatározását. 
Mindenekelőtt tudnunk kell, 
honnan, miféle miliőből érke-
zik a gyerek. Nem a családok 
életében kell vájkálni, hanem a 

helyi cigányságról, létszámáról, 
életmódjáról, megélhetési for-
rásairól, rétegeződéséről, egy-
szóval szocializáltsági szintjéről 
kell ismeretekkel rendelkezni a 
döntéshez. Ennek a tudásnak a 
birtokában lehet meghatározni, 
hogy az oktatásra vagy a gon-
dozásra-nevelésre kell-e he-
lyezni a fő hangsúlyt, és ennek 
fényében látható, hogy vegyes 
etnikumú vagy külön cigány 

A nevelés és az identitás-tudat
„Egy nemzettel közös államban élő nemzetiség fogalma 

nem olvasztható a nemzet fogalmába. Tudomásul kell ven-
ni annak a többségi nemzettől eltérő sajátosságait, amilyen 
a nyelv, a kultúra és így tovább. Bármily nemzetiségi ki-
sebbségnek elemi, emberi és kollektív joga, hogy sajátossá-
gaiban önmaga lehessen.

A többségnek tehát, amikor jogrendszert alkot, tisztelni 
kell a másság, a másik etnikum nyelvi és kulturális sajátos-
ságait, ahogy tisztelet illeti az emberi méltóságot. A vitatott 
fogalom tehát: követelmény. Követelményünk a kisebbségi 
lét többségi megítélésében. Ma pedig időszerűbb, mint va-
laha.”

Sütő András
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és magyar osztályokat hozzunk 
létre, esetleg osztálybontással 
vagy kiscsoportos foglalkozá-
sokkal próbáljuk elérni a kívánt 
célt.

A cigány lakosság többségé-
nek kisebb problémája is na-
gyobb, mint presztízskérdést 
csinálni a szakmai-metodikai 
eljárások kiválasztásából. Ahol 
gond a megélhetés, nagyobb 
súllyal esik latba, kap-e a fenn-
tartó önkormányzattól iskola-
napon tízórait a gyermek, mint 
az, hogy melyik tankönyvvel 
véli pengeélesre csiszolni az is-
kolások elméjét a buzgó és hi-
vatástudattal átitatott tantestü-
let. Ebben a világban célszerű a 
tankönyveket is az áruk szerint 
megválogatni, minél olcsóbb, 
annál jobb. Ha megveszik. Az 
ennivalóért is naponta meg-
küzdő cigány családok számára 
megnyugtatóbb, ha az iskola a 
gondozási feladatokból is vál-
lal olyanokat, amelyek végül is 
nem tartoznak kifejezetten a 
kötelességei közé.

*
Semminek sem örültem job-

ban a NAT kapcsán, mint an-
nak, hogy a dokumentum ké-
szítői oktatási követelményeket 
fogalmaztak meg, s mellőzték a 
direkt nevelési követelménye-
ket. Az utóbbi terület gondjai, 
meggyőződésem szerint inkább 
a szülő „hatáskörébe” tartoz-
nak. Még akkor is, ha tudom, 
hogy a nevelés nélküli iskola el-
képzelhetetlen fantazmagória. 
Az oktatás, nevelés és gondozás 
egységéből hiába szeretné az 
iskola az utóbbi kettőt a szülői 
ház kizárólagos jogának tekin-

teni, ha az – többnyire gazda-
sági funkciójának gyengesége 
okán – erre képtelen. A ma-
gyarországi cigányság többsége 
és a cigány gyerekek nagy ré-
sze – minden pozitívan diszk-
rimináló állami lakásépítési és 
a nagycsaládosokat, a társa-
dalmi-gazdasági versenyben 
lemaradókat segítő kampányo-
lás ellenére – többnyire fürdő-
szoba nélkül épült lakásokban, 
többnyire a gyermekek után 
járó segélyekből, önkormány-
zati támogatásokból és alkal-
mi munkákból próbál megél-
ni. Hogy a városokban vagy a 
falvakban könnyebb vagy ne-
hezebb a helyzetük ezeknek az 
embereknek, nem tudom. Mos-
tani és korábbi munkáim során 
jó néhány cigánytelepet végig-
jártam, sokféle sorsot megis-
mertem. Kevés olyan cigánnyal 
volt módom megismerkedni, 
akiből értelmiségi lett (több-
ségükben ők is odahagyták azt 
a miliőt, sőt azt a települést 
is, amelyben felnőttek). Talán 
azért kevés a cigány értelmiségi 
az ismeretségi körömben, mert 
valóban kevesen is vannak. Ci-
gány tanítványaim közül (pedig 
dolgoztam nevelőotthonban is, 
s minden munkahelyemen – 
talán a tanárképzőt leszámítva 
– viszonylag magas létszámban 
voltak cigány tanulók is) mint-
egy tíz főre emlékszem, aki az 
érettségiig tanult. Szakmához 
– főleg az állami gondozottak 
közül – már többen jutottak az 
iskolarendszer révén, de ezzel a 
ténnyel szemben áll az, hogy a 
nem állami gondozottként fel-
növők között efféle képzettség-

gel bíró alig-alig akadt. (Nem 
csoda, ha a többségében ala-
csonyan iskolázott cigány mun-
kaerő veszítette el elsők között 
az állását a munkahelyi struk-
túrák megváltozásakor? Akkor 
is így lett volna ez, ha a magyar 
társadalomban nem lenne – de 
van – előítélet a cigánysággal 
szemben.)

A cigányság szocializáltsága 
tekintetében történelmi lépték-
ben van lemaradva. S mivel az 

iskolát nem szabad kiszakítani 
a társadalomból (minden ilyen 
kísérlet kudarccal végződött 
eddig), ott is kezelni kell, kezel-
ni „illik” a kérdéskört.

A szakma felzárkóztatási 
programról beszél, ha a cigány 
gyerekek iskolai helyzetével 
kapcsolatos kérdések kerülnek 
előtérbe. Én inkább az esély-
egyenlőség megteremtéseként 
minősítem ezeket az intézke-
déseket, szükséges cselekede-
teket, lépéseket. Mindenekelőtt 
azokat az alapelveket kívánom 
összeszedegetni, amelyek men-
tén haladva eredményesek le-
hetünk a pedagógiai álcával 
elfedett szocializációs tevé-
kenységkörben.

Az egyik fontos alapelv, 
hogy mindig a valóságos hely-
zetből és nem a ködképekből 
kell kiindulni. A cigány gye-

rekek többsége csak úgy jut 
el az óvodához, ha szüleik he-
lyi támogatást kapnak ehhez. 
Amennyiben valamilyen helyi-
leg módosult cigány dialektust 
tekint anyanyelvének a cigány-
ság, akkor az óvodapedagógu-
sokra és később az első isko-
lai évfolyamok pedagógusaira 
aránytalanul nagy teher hárul, 
ha „teljes létszámú” osztályok-
kal kell foglalkozniuk (legyenek 
azok mindannyian cigányok 

vagy részben magyarok, illetve 
magyar anyanyelvűek is). A fo-
galomkincs szűkössége, a szo-
cializációs elmaradottság fel-
számolására tett erőfeszítések 
nagysága mind amellett szól-
nak, hogy ha sikeresek akarunk 
lenni nevelő-oktató munkánk-
ban, kis létszámú cigány osz-
tályokat célszerű az első iskolai 
évben létrehozni. A cigány aj-
kúak és a magyar ajkúak együt-
tes nevelése is feszültségeket 
hordoz magában, míg az egyik 
lelassul a fejlődésében, a másik 
sorsa óhatatlanul a leszakadás 
lesz.

A másik fontos alapelv, hogy 
az iskolai felzárkóztató intézke-
dések ne csak oktatási és neve-
lési jellegűek legyenek. Ezekkel 
ugyanis aligha érhető el a lema-
radás okainak a felszámolása. 
Bár a tüneti kezelés nem fölös-

leges, mégis úgy vélem, hogy 
gondozási program nélkül a fel-
zárkóztató iskolai tevékenység 
eredménytelen. Ha a fenntartó 
és/vagy az önállóan gazdálkodó 
iskola anyagilag nem teremti 
meg azokat a gondozási feltéte-
leket, amelyeket a jobban szoci-
alizált családok gyermekei már 
természetes feltételrendszer-
ként élnek meg, nem ugyanazt 
érti majd a tanító és a kisdiák 
ugyanazon fogalmakon. Ebbe a 
gondozási-támogatási struktú-
rába beletartozik a vízöblítéses 
vécé használatától a fogmosás 
„oktatásán”, a tisztálkodási és 
öngondozási készségek kialakí-
tásán keresztül a tanszerekkel 
és gyakran az élelemmel való 
ellátásig sok minden.

Az iskola nem szociális gon-
dozási központ, ám ha ered-
ményeket akarunk elérni, ezen 
az úton juthatunk közelebb 
a célhoz. Ha egyszerűen csak 
iskolai kérdésként kezeljük a 
dolgot, akkor többnyire siker-
telen, bukásai miatt többször is 
közösséget váltó, iskolai kötő-
désekkel nem rendelkező gye-
rek lesz az eredmény. Éppen 
a NAT követelményrendszere 
kapcsán gondoltam arra, hogy 
alkalmazható-e bármilyen 
standardizált mérce mond-
juk a hagyományos nevükön 
sátoros cigányoknak nevezett 
vagy a jobban modernizálódott 
magyar ajkú cigányság gyer-
mekeire egységesen vonatkoz-
tatva. Aki anyanyelvének hang-
jait sem úgy képzi, mint magyar 
anyanyelvű társa, helyesírási 
tudásában mérhető-e ugyan-
azon mércével. Az eltérő ütem-

ben haladó gyermekekkel saját 
ütemük szerint kell haladni. 
Azzal ugyanis csak árthatunk, 
ha nem vesszük fi gyelembe a 
realitásokat, s valamiféle Prok-
rusztész-ágyba kényszerítünk 
minden gondot, csak azért, 
mert ez az ágy a legolcsóbb a 
bútorboltban, vagy mert a po-
litikusok azt mondják, hogy ezt 
kell vásárolnia az iskolának. 
A pedagógiának megoldást kell 
találnia a problémákra, míg a 
politika beérheti a magyaráza-
tokkal is. Mindent összevetve 
az a véleményem, hogy ne a 
politikai hangulatkeltés hatá-
rozza meg a módszerek meg-
választását, hanem a feladat. 
Ha a cigány osztályokkal vagy a 
kis létszámú csoportokkal jobb 
eredmények érhetők el, ha a 
külön út szakmai szempontból 
szükséges, azt kell választa-
nunk.

Arról sem feledkezhetünk 
meg, hogy a cigány családokat 
az átlagos magyar családoké-
nál erősebb érzelmi kötődés 
fűzi össze. Pontosabban erő-
sesbbnek tűnik. Bármilyen 
valós vagy vélt sérelem esetén 
beindul a reakció, s a család 
a megbántott, megrövidített 
gyermek védelmére kel. A re-
alitásokban gondolkodó neve-
lőtestületeknek megfelelő ke-
zelési eljárásokkal, átgondolt 
módszerekkel kell rendelkez-
niük az efféle érzelmi rohamok 
lecsillapítsára. Az önállósodó 
iskolának a cigány szülővel is 
kapcsolatokat kell keresnie, 
kiépítenie. Akár külön cigány 
szülői munkaközösség életre 
hívásával is.

„A különbség a 
között, amit megte-
szünk és amire képesek 
lennénk, megváltoztat-
hatná a világot.”

(Mahatma Gandhi)

„Oszd meg a tudá-
sodat másokkal: ez az 
egyik módja annak, 
hogy halhatatlan légy.” 

(Dalai Láma)
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Az iskola régi szövetsége-
se az egyház. Az oktatás vala-
ha a szervezet kebelén belül 
bontakozott ki Magyarorszá-
gon éppúgy, mint a középkori 
Európában. A hit és a tudo-
mány egykori házassága már 
felbomlott, s a tudományhoz 
jobban húzó oktatás is kinőtte 
a bölcsőt, de a közös dajka, az 
egyház máig őrzi az iskolához 
fűződő kapcsolatait. A moti-
váció erősítésében az iskola is 
fölhasználhatja azt a lelki ható-
erőt, amelyet a hit adhat annak 
az embernek, akinek ilyen kö-
tődései vannak.

Úgy vélem, hogy az egyre sza-
porodó módszertani segédanya-
gok, útmutatók, a létszámukban 
is megsokszorozódott cigányok-
tatási szakértők és szakreferen-
sek áldásos munkája ellenére 
a magyarországi cigányoktatás 
kitaposatlan út (inkább ösvény), 
amelyen alig vannak tájékozó-
dási pontok. Azok az iskolák, 
legfőképp kisiskolák, amelyek 
szembesülni kénytelenek ezzel 
a feladattal, nincs miből válo-
gassanak, nincsenek olyan hely-
zetben, hogy maradéktalanul 
vagy csak elfogadhatóan eleget 
tegyenek feladatuknak. Munká-
jukat csak nehezíti a problémát 
át nem látó politika. Az iskolák 
magukra hagyatva képtelenek 
arra, hogy kinyomdokolják ezt 
az utat. Hiányzik hozzá a pénz, 
a szakértelem és általában a he-
lyi közösség támogatása. Ten-
ni, cselekedni azonban akkor is 
kell, ha még csak tanuljuk ezt a 
szakterületet.

Részlet a szerző 
azonos című tanulmányából

Kányádi Sándor

Április hónapja

Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.

Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet;
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.

Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
mire észrevennéd.

Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
sűrű szempilláit.

Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra.

Cicus, cinke, 
citera

Fürge vizek habosodnak,
hegyek, völgyek mosakodnak,
törülköznek reggel, este
rojtos, bojtos fellegekbe.
Március, március,
bolyhosodik a cicus.

Sütkérezik a domboldal,
sütteti hasát a nappal,
kamasz szelek fütyörésznek,
szikkadoznak az ösvények.
– Cinke, cinke, cinege,
jön a tavasz, tetszik-e?

– Tetszik bizony, csak siessen,
hogy a tollam fényesedjen,
hogy a begyem begyesedjen,
s a hangom is édesedjen,
pengjen, mint a citera,
cit-cit, cit-cit, citera.

Dudás Mihály Károly 

Szakadjon

Szakadjon!
Egy emlék se maradjon!
Kergessük világgá a múltat,
Mi többé lángra nem gyújthat.
Benned… Belőlem…
Bennem… Belőled…
A múlt szelleme kiszálljon!
Szakadjon!
Ha szakadnia kell,
Bennem… te, már úgysem hiszel,
Igazam, mit sem ér…
Bűnhődöm,minden tettemért…
Kérésed: „többet erről ne írjál!”
Szakadjon hát…
Szakadjon….
Az az utolsó cérnaszál!

Szívemb�l…

Szívemből…
Kiszakítom… a múltam.
S arrébb vetem…
Fáztam… s mellé bújtam.
Elfeledem!
Benne is elmúltam!
De ott voltam…
Mert szeretett!

Szívemből…
Kiszaggatom… a múltam.
Úgy is… csak kolonc…
Én… vagyok s voltam…
Nyomoronc!
Hogy életét fel dúltam.
Én voltam…
Mert szerettem!

Szívemből…
Kiégetem… a múltam.
Hát legyen… legyen.
Szeretlek… annyiszor súgtad.
Nekem…
S ki becsapott gyanútlan!
Én voltam…
Szerelmed…
El kell… engednem!

Piller Angelika

Háttér

Egy délután, könyvek közt merengtem,
s egy különleges kérésnek engedtem.
Tiszteletet kihívó megjelenés,
majd egy kissé bonyolult kérés.
Fekete kalap, komoly tekintet,
mi a Márai könyvek felé tekintget.
Egy fejezetet kerestünk 1939-ből,
nem térhettem ki a barátságos szemek elől.
Közösen találtuk meg a Hátteret,
de a kedves úriember nem enged.
A verseim felől kérdezget,
nyíltan és őszintén beszélget.
Ez a fi gyelmesség igen csak ritka,
de a sors ezt az esélyt adta.
Örülök, hogy segíthettem,
s hogy egy ilyen kedves embert megismerhettem.
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Babits Mihály

Jónás imája

Hozzám már hűtlen lettek a szavak,
vagy én lettem mint túláradt patak
oly tétova céltalan parttalan
s úgy hordom régi sok hiú szavam
mint a tévelygő ár az elszakadt
sövényt jelzőkarókat gátakat.
Óh bár adna a Gazda patakom
sodrának medret, biztos útakon
vinni tenger felé, bár verseim
csücskére Tőle volna szabva rím
előre kész, s mely itt áll polcomon,
szent Bibliája lenne verstanom,
hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan
bujkálva, később mint Jónás a Halban
leszálltam a kínoknak eleven
süket és forró sötétjébe, nem
három napra, de három hóra, három
évre vagy évszázadra, megtaláljam,
mielőtt egy még vakabb és örök
Cethal szájában végkép eltűnök,
a régi hangot s szavaim hibátlan
hadsorba állván, mint Ő súgja, bátran
szólhassak s mint rossz gégémből telik
és ne fáradjak bele estelig
vagy míg az égi és ninivei hatalmak
engedik hogy beszéljek s meg ne haljak.

Nagy László

Ki viszi át a szerelmet

Létem ha végleg lemerűlt,
ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantu mezővé a sziklacsípőket
ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verőereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerűlt,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!

Ratkó József

Jutok majd

Alávettetvén hét próbának,
ismét itt állok mosolyogva.
Arcomra ráforrt az idő.
Szánom magam nehéz dologra.

Állig szerszámban hadakoznak
csillagtalan, vékony szegények.
Értük halálig elszegődöm
énekes, mindenes cselédnek.

Farkast, veszett varjút ijesztek –
S ha végül gondjaik kirágnak,
szikkadt földjükbe hull a testem,
jutok majd bogárnak, virágnak.

Köszöntjük        a Költészet NapjátKöszöntjük        a Költészet Napját
József Attila

Ars poetica

Németh Andornak

Költő vagyok – mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.

Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.

Szép a forrás – fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.

Más költők – mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.

Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.

Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.

Nincs alku – én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz.

Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt;

engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi előtt este
suhanc, a rosszul öltözött.

S hol táborokba gyűlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit.

Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kisérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!

Ady Endre

Magyar Messiások

Sósabbak itt a könnyek
S a fájdalmak is mások.
Ezerszer Messiások
A magyar Messiások.

Ezerszer is meghalnak
S üdve nincs a keresztnek,
Mert semmit se tehettek,
Óh, semmit se tehettek.

Tarcsay Béla grafi kái
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nagyon boldog, hogy édesanya 
lett, s úgy érzi, ez az igazi csa-
ládja. Apósáék nagy örömmel 
fogadták az unokát, tisztelik a 
menyüket.

S ekkor hazaérkezett a csa-
ládfő a fi ával, feleségével együtt. 
Szűkszavú, de alacsony termete 
ellenére határozott ember, aki 
már sok mindent megélt. Az ő 
házukat is elérte az iszapáradat, 
ő pedig próbálta menteni, ami 
menthető. Elsősorban a család-
ját, aztán amit mozdítani bírt. 
Nem törődve a fájdalommal, 
hosszú percekig, tán fél óráig is 
állt a lúgos, maró folyadékban. 
Felhúzta kissé a nadrágját és 
majdnem közönyösen megmu-
tatta a lábát: itt-ott szinte cson-
tig kisebesedett a combja, de 
még csak el sem torzult az arca, 
miközben erről beszélt.

Saját felelősségére hazajött 
a kórházból, nem hagyhatta 
magára az övéit. Ráadásul a 
tágabb család is az ő gondja, 
neki kell helytállnia, intézni az 
ügyeket. Úgynevezett „lomi-
zásból” élnek, vagyis Auszt-
riába járnak, ahol a lomtala-
nításkor kitett holmikból a 
használhatókat kiválogatják, 
majd rendbe hozva árulják. 
Az évek során szép házat tud-
tak építeni, ennek elvesztése 
nagyon fáj neki, talán még a 
fi zikai fájdalomnál is jobban. 
Naponta elsétál a házuk felé, 
talán így akarja beleégetni a 
szemébe, idegeibe, mi is ve-
szett oda.

A segítségemet nem igényel-
te, látszott, hozzászokott, hogy 

maga oldja meg a problémákat. 
Valószínűleg korábban senki 
nem kérdezte meg tőle, mire 
lenne szüksége. Azt azonban 
érzékeltem, hogy a körülötte 
lévők biztonságban érezték ma-
gukat, még magamat is beleért-
ve. S egyáltalán nem csodálkoz-
tam, hogy menye nem cserélné 
el sorsát senkivel. Sokan kíván-

nának maguknak ilyen férjet, 
apát, apóst.

Visszafelé ballagva gondola-
taim kavarogtak, azt azonban 
határozottan tudtam, mélysé-
gesen tisztelem ezeket az em-
bereket, akik küzdenek a tal-
pon maradásért.

Budapest, 2013. január 3.

Magyar Judit

Devecseri mozaik – Orsósék

Mintha csak ma lenne, 
olyan élesen felidé-

ződik bennem a kép, a város, 
a házak látványa, pedig már 
több mint két éve, pontosan 
2010. november 16-án jártam 
először Devecserben. A Máltai 
Szeretetszolgálat autójával ér-
keztem a holdbéli tájat idéző 
vidékre, ahol az október 4-én 
történt vörösiszap-áradás irtó-
zatos pusztítást végzett.

A város egyharmadát súj-
totta a katasztrófa közvetlenül, 
aminek következtében 200-nál 
is több ház vált lakhatatlanná, 
ítéltetett lebontásra. Az itt la-
kókat ki kellett költöztetni át-
meneti szállásra, míg minden-
ki számára végleges megoldás 
nem született.

Önkéntes társaimmal arra 
vállalkoztunk, hogy pszicholó-
gusi képességeinket, ismerete-
inket hasznosítva lelki, men-
tális támogatást nyújtsunk a 
krízisbe került családoknak.

Sokaknak életük munkája 
veszett oda, a vörösiszap nem 
kímélt embert, állatot, de még 
fotókat, iratokat sem. Amit el-
ért, pusztulásra lett ítélve.

Ilyet ember még nem látott, 
át nem élt. Rengetegen megsé-
rültek: ahol a bőrük érintkezett 
az iszappal, égési sérüléseik ke-
letkeztek, ami szinte a csontju-
kig mart, hónapok után is éles 

fájdalommal járó hólyagoso-
dást okozva.

Fogalmam sem volt, mit 
fogok tapasztalni, hogyan fo-
gadnak majd a bajba került 
emberek. A máltaiaktól kapott 
lista alapján próbáltam kap-
csolatba kerülni a családokkal, 
telefonon egyeztetve. Először 
az Orsós famíliát hívtam, egy 
fi atalabb férfi  szólt a telefon-
ba. Nehéz volt az egyeztetés, 
mert éppen valamit intéztek az 
édesapjával, nem tudták meg-
mondani, mikor érnek „haza”, 
a megadott címre. Abban ma-
radtunk, hogy fél órán belül in-
dulok, valakit biztosan találok a 
háznál.

Nem kis izgalommal indul-
tam útnak, hiszen első „ka-
landomra” készültem. A név 
alapján azt is tudtam, hogy 

cigány emberekhez megyek. 
Nem tudtam, jól fogadják-e a 
segítő szándékot, még abban 
sem voltam biztos, hogy been-
gednek.

A házhoz érve valóban ta-
láltam „otthon” családtagot, 
de azt hittem, rossz helyen já-
rok. Egy fi atal, fehér bőrű, vi-
lágos hajú nő engedett be, aki 
a kisfi ával együtt várta haza a 
többieket. Szívesen fogadott, 
rögtön mesélni kezdett. S ek-
kor következett a meglepetés: 
ő nem cigány családból szár-
mazik, de az egyik Orsós fi ú 
feleségül vette, így került ebbe 
a nagycsaládba. Áldja a jó sor-
sát, hogy megismerte, megsze-
rette. Férje szülei befogadták, 
úgy érzi, apósa apja helyett 
apja, az anyósa anyja helyett 
anyja lett. Kicsi fi uk fél éves, 

Jónás Tamás

A részvétr�l

letérdelek az út meleg
zajonganak az istenek
melyikhez szóljak és miért
nem elég hogyha egy megért
nem elég hogyha rám tekint
miért térdelek már megint
elfáradtam a langyos út
megáll velem majd messze fut
meleg az út a szív hideg
nem üzenek most senkinek
nem üzenhet nekem se más
minden szó üres vallomás
árulás inkább ég a csend
áruló most aki megpihent
nem térdelek megyek megint
megyek valami terv szerint
üres a múlt akár a zseb
verseket morgok senkinek
de legalább meleg az út
mint a tenyér valahogy úgy
és megint megállok térdelek
de minden isten ténfereg
s közben a részvét barna fém
rozsdás esőt szitál belém

A kép csak illusztráció
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Loss Sándor – L�rincz Veronika

Romani kris a dél-békési oláhcigányoknál
(Részlet)

A KRIS INTÉZMÉNYE

A „jogszolgáltatási” me-
chanizmus az oláhci-

gány kultúra integráns részét 
képezi. Nemcsak a felmerülő 
problémákra tartalmaz meg-
oldási lehetőségeket, hanem a 
mindennapi életvitelt is nagy-
ban befolyásolja. A romani 
krist hatalmas tisztelet övezi. 
Az általa hozott döntéseket 
automatikusan elfogadják és 
végrehajtják. Nincs szükség 
külön végrehajtó intézmények-
re. A kris meghatározott sza-
bályrendszernek megfelelően 
működik. Többnyire idősebb és 
bölcs („nagy becsületű”) embe-
rek vesznek részt a döntéshoza-
talban. Nem rendszeresen ülé-
sezik, hanem csak a probléma 
felmerülésekor hívják össze.

Bár hihetetlennek tűnik, de 
a romani kris még ma is léte-
zik, és ma is igen nagy súllyal 
bír. Az egymás közötti kisebb 
vitás kérdések esetében a ro-
mák nem sietnek a magyar 
bíróság elé igazukat keresni, 
hanem inkább összehívják az 
öregeket, hogy tartsanak egy 
krist, és tegyenek igazságot 
közöttük. Ennek egyik oka, 
hogy minden igyekezetükkel 
megpróbálják elkerülni, hogy 
társaik közül akár egy is ál-
lami börtönbe kerüljön, vagy 

állami döntés, szankció követ-
kezményei vonatkozzanak rá. 
Másrészt a pereskedés igen 
költséges: számolni kell az uta-
zás költségével, a bíróság által 
megállapított eljárási költség-
gel, és különösen az ügyvédi se-
gítségért fi zetett összeggel.

A kris formalizáltan zajlik. 
Az eseményen a cigány nyelv-
nek egy nagyon választékos 
(ünnepélyes) formáját beszélik, 
és mind a krisen részt vevőkre, 
mind a kívülállókra nagyon szi-
gorú szabályok vonatkoznak. 
A legutóbbi időkig például a 
nők teljesen ki voltak zárva. 
Még ma is ritkaság, hogy gá-
zsók (nem cigányok) vegyenek 
részt a krisen, különösen nem 
bíróként, de azért ma már ta-
núként jelen lehetnek.

A legfőbb megélhetési forrás-
ként lovakkal kereskedő oláh-
cigányoknak a legfontosabb, 
hogy gyors és igazságos döntés 
szülessen az ügyükben. Továb-
bi szempont, hogy ez a döntés 
viszonylag „olcsó” legyen. Arra 
törekednek, hogy a kártérítése-
ket a lehető leghamarabb meg-
fi zessék, égető szükségük van 
ugyanis forgótőkére. Nem en-
gedhetik meg maguknak, hogy 
nagyobb összeg – hosszabb idő-
re – maradjon ki a forgalomból. 
Mindennek a tetejébe időt ve-
szítenek: nem mehetnek vásár-

ba, nem mehetnek „üzletbe”, ha 
hónapokon át pereskednek.

A kris intézménye egyedül-
álló és nagyon ritka jelenség. 
Sosem tudhatjuk, mikor lesz 
a következő kris, lehet, hogy 
holnap, lehet, hogy a követke-
ző héten vagy hónapban, de az 
biztos, hogy ha probléma adó-
dik, akkor a konfl iktusok ren-
dezésére előbb vagy utóbb krist 
fognak tartani.

A PROCEDÚRA

Ha felmerül egy „ügy” 
(ahogy ők mondják), a krist 
nem azonnal tartják meg. Két 
ezt megelőző lépcsőfok is van. 
Hiszen a kris ítélete, illetve an-
nak be nem tartása, fi gyelmen 
kívül hagyása nagyon komoly 
következményekkel jár, éppen 
ezért, hacsak lehet, mindenki 
próbálja a tanácskozást elke-
rülni. Első lépésként a felek 
megpróbálnak egyezségre jut-
ni. Ilyenkor nincsenek kívül-
állók, nincsenek döntéshozók, 
maguk a felek próbálják ren-
dezni a problémát. Ha például 
az eladott autó nem működik 
tökéletesen, a vevő egyszerűen 
visszamegy (illetve a mai divat 
szerint visszatelefonál) az el-
adóhoz: „Hallod, komám, nem 
jó az autó, amit nekem eladtál. 
Csináljuk vissza az üzletet!”

Egyszerűen megoldódik az 
ügy azzal, hogy a vevő vissza-
megy az eladóhoz, visszaadja az 
autót, és visszakapja a pénzét. 
De meglehet, hogy nem ilyen 
egyszerű lefolyású az ügy, mert 
például az eladó azt mondja: 
„Már hogyne lenne jó, komám, 
én magam is használtam!”

Második lépésként ekkor 
divanót tartanak. A divano 
vagy svato (nevezzük „peren 
kívüli megegyezésnek”) még 
mindig informális, de itt már 
felkérhetik az öregeket, hogy 
adjanak tanácsot, miként old-
ják meg a vitás ügyet. Ha így 
sikerül megegyezni, nem kell 

krist tartani. Épp ezért a di-
vano nagyon gyakori jelenség. 
Ilyenkor csak körben állnak, 
informálisan beszélgetnek, és 
megpróbálják megtalálni az 
igazukat. (…)

Részlet a szerzők 
azonos című tanulmányából

Ruždija Russo Sejdović

Amare dukha

Mothav maje
ko amare droma ulavel,
ko gia dur jek katar e jek tradel amen,
mothav,
ko maškar amende zido dži ko Del vazdel,
ko amare daravne alava ano vah ćićidel,
pe palmenca amare jahka phandel,
ko mothav,
ko amare kan phandel te našti ašunah
amaro havazi,
ko daravel amari vorba, amaro iljo,
mothav maje, ko,
ko hi ko bari zor sar e plajin,
so amare ilje korrarrel,
čhinel amen sar e kaš an-o voš,
amaro odji čorel,
ko pe amare jaga tatol,
mothav ko
te džungadivah ni del amen,
kana maladinjaljam?

Amare dukha,
amare dukha,
amare dukha…

Els� pálya

Szemtől szemben,
Mint az Isten és a szikes Föld
Növekszik a Szeretet bennem,
A kövektől lenyűgözött ember,
Ember súlyokkal teli,
S elragadtatok hirtelen
A gyötrelmemből,
Megtagadom reggelem, éjjelem,
Saját szándékaimat,
Ajkam legörbítem,
Az esendőségtől vonszolódom, ember
Örökké a Földhöz kötöttek az ajtók,
Az élet és az elmúlás között,
Másvalaki szemét
Illesztem az én szemembe,
S addig nem ontódhat ki a vérem,
Ha erőt adok a virágoknak
Melyek el lettek tiporva…

(Életem vázlatai c. versösszeállításából 
fordította/nakhadasles: Selam Pató)
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Márai Sándor

Ajánlás
Megköszönöm magamban e napot
azzal, hogy élek. És újra csend lett.
Hűs hajadon árnyát húzza az alkony,
emlékeinket lassan összehajtom,
mint pásztor nyáját. Köszönöm a földet,
a létet, téged, s hogy vagyok.

Arról, hogy minden nap 
tovább kell menned

S mert vándor vagy, min-
den nap tovább kell 

menned az úton, mely egyetlen 
célod, tehát lelked és a lelked-
ben elrejtett isteni tartalom 
megismerése felé vezet. Nem 
könnyű ez. Gondold csak meg, 
milyen sokfajta csábítás hívo-
gat útközben, hogy megpihenj, 
félbeszakítsd utadat, mással tö-
rődjél! Szép nő áll az út mentén 
és bájos mosollyal int feléd.

Tested és érzékeid felelnek 
e hívásra, szeretnél elvegyülni 
e szép testtel és átadni ma-
gad a kéj édes bódulatának. 
De tudnod kell, hogy a hiú 
és kéjes pillanatokat a teljes 
kietlenség és tanácstalanság 
követi. Mert lelked mást akar, 
s mikor tested megéteted egy 
másik test fülledt fűszerével, 
a lélek éhes és szomjas marad. 
Pénz, érdemrendek, címek, 
rangok akadnak utadba: de 
mit kezdesz mindezzel, ha a 
fi gyelem, fáradtság, idő, mely 
a világi elismerés ára, elvonja 

lelked legjobb erőit az isteni 
megismerésétől?

Cimborák kurjongatnak az 
út mentén, s hívnak magukkal, 
kaján vállalkozásra biztatnak: 
mit nyerhetsz minden üzleten 
és szórakozáson, ha a játékasz-
tal vagy a kocsmaasztal mellett 
vesztegelsz, s közben lelked 
kínzó sürgetéssel kérdi: „Miért 
lopod itt az időt? Mindez gyer-
mekes és aljas. Tovább kell 
menned, hiszen dolgod van.” 
Körülbelül így szól hozzád az 
élet, minden nap, minden pil-
lanatban – megpihenni hív, 
kéjelegni, szórakozni, kielégül-
ni a hiúságban és hatalomban. 
De mikor nem ez a dolgod!

Vándor vagy és minden 
nap tovább kell menned. Nem 
tudhatod, meddig élsz, s egy-
általán lesz-e időd, eljutni 
utad végcéljához, lelked és az 
isteni megismeréséhez? Ezért 
menj minden nap tovább, se-
bes lábakkal és szegényen is. 
Mert vándor vagy.

Szolnoki Csanya Zsolt

Az idegen

Árva.
Akár a rettentő álmok
kínpadjaira citált éjszakák
akár egy bűneit betűző hóesés
s a titkok fókuszaiba hajló
hajnal is
ahogy a kígyóbőrökkel
fertőzött várost felfedi.

Tanúd a szél –
megtelve félelemmel
tanúd
a reménytelenséggel málházott
partokra görnyedő tömeg
fájdalmak violinkulcsain
vétkező éneked.

Mintha sohasem
érkeztél volna még meg:
vagy bekerítetlen
városok csendje
bevert ablakok
ostromlott falak sötétje.
Kürtök hatolnak elevenedbe.

Mert dögszagú körben a gyönyör:
a világ
amely súlytalan szavak
keringőjét járja
itt áll a férfi 
sáros kabátja alatt
a számkivetettség
örökös szélzúgása
íme az idegen:
fagyottkék űrben
süllyedő árnyék
lehetne szög
lehetne vér
feltámadások
légüres repterén.

Németh Attila

Élni

Mutass nekem tájat!
Szóljon ajkadról egy jó szó!
Apámat, anyámat gyógyítsd meg a halálból!
Táncolni tanulnak a kóró lábú lányok.
Tüzes lovak a borostás férfi ak.
Madarak hoznak havat szájukban a fákba.
Taníts meg árva madár élni!

Cigányaltató

Kóró lelkű éjszaka van,
alig látok.
Töviskoronát fon a Hold,
kiáltok.
Kóró lelkű, bodza szívű angyalok
ne átkozzatok!
Megérkezett a hó,
fákon tonnás takaró.

Félelem

Szenvedő test,
kihunyt lélek.

Halálok halála,
félelem fekete kabátja
feszül sovány testemen.

Hamu, puha álom
vas valóság.
Felröppen a világ,
itt marad anyám.
Rongyos ház.
Megfulladt a táj.
Csontsovány sombokrok
sírnak, jajgatnak.
Hol jár, hol jár?

Milyen madár?

Milyen madár ez a tavasz?
– muzsikás, mint a madár torka.
Hajam szálát fonom
bánatba-aranyba, aranyba-bánatba.
Csattog az ostor
Krisztus hátán,
arasznyi szög hull a porba.
Madarak, vigyetek, rajta, rajta!
Én, Isten bolondja.

Milyen madár ez a tavasz?
– muzsikás, mint a madár torka,
rózsa, rózsa, viola.
Patak szalad a faluban,
kutya ugatja a félholdat,
hajó a folyót útnak indítja,
szomorú lány a szerelmet
fekete szívemnek adja.Szentandrássy István grafi kája
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Nemzetiségekért díj 2012
2012-ben egy kulturális civil szervezet és tíz ember kapott 

Nemzetiségekért Díjat. Az elismeréseket Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere adta át december 18-án, a nemzetiségek 
napján a Parlamentben.

A parlament 1995-ben december 18-át a kisebbségek napjává 
nyilvánította, akkor alapították a Kisebbségekért Díjat is. De-
cember 18-át 2012 óta hívják a nemzetiségek napjának, azóta az 
elismerést Nemzetiségekért Díjnak nevezik. A díjakat immár 18. 
alkalommal adták át.

Lázár Péter

A roma pedagógus élet-
útja jó példa arra, hogy 

többszörösen hátrányos hely-
zetből szorgalommal, kemény 
munkával lehetséges kiemel-
kedni, sőt a saját közössége 
számára példaképpé is válni.

Lázár Péter négyévesen ke-
rült a berkeszi nevelőotthon 
állami gondozásába, ahonnan 
a nevelői biztatására végez-
te el a gimnáziumot, majd a 
tanárképző főiskolát, később 
munka mellett az egyetemet. 
Tanári pályáját ugyanott kezd-
te, amely intézmény az útjára 
indította: Berkeszen a gondja-

ira bízott gyermekeket a „kinti 
életre” készítette fel, hitet, re-
ményt, célokat állított eléjük, 
küzdésre, kitartásra biztatta 
őket. Tanítványai a sportban, 
a színjátszásban, és a muzsiká-
lásban, itthon és határon túl fi -
gyelemre méltó eredményeket 
mutattak fel.

1990-ben létrehozott egy 
alapítványt, magához vett tíz 
állami gondozott gyermeket, és 
mint hivatásos nevelőszülő, út-
törő gyermekvédelmi modellt 
sikerült teremtenie. Ugyanígy 
élen járt négy év múlva a nyír-
teleki általános iskola pedagó-
gusaként, amikor megalkotta 
a Kedvesház néven elhíresült 
pedagógiai gyakorlatot, a mély-
szegénységben élő, nehezen 
beilleszkedő gyermekek integ-
rálására. Módszertani újításai 
egy évtizeddel megelőzték a ko-
rukat, mára akkreditált prog-
rammá váltak. Az általa létre-
hozott Kedvesház Kollégium 
máig működik.

Lázár Péter a hazai cigány-
ság társadalmi integrációjáért 
végzett több évtizedes szakmai 
munkája, hivatástudata, em-

beri alázata méltán érdemelte 
ki a jelölő szervezet és a Nem-
zetiségekért Díjat adományozó 
miniszterelnök elismerését.

Dr. Orsós Anna

A legkisebb magyaror-
szági cigány közösség, 

a beások talán legmagasabb 
szintig eljutott értelmiségije, 
aki egész eddigi életét a ki-
bocsátó népe szolgálatába ál-
lította. Egy évtizedet a nem-
zetközileg ismert és elismert 
pécsi Gandhi Gimnáziumban 
töltött, amelynek alapító taná-
ra volt 1992-től. Ezt követően 
a kaposvári Csokonai Vitéz 
Mihály Tanítóképző Főisko-
lán, majd a Pécsi Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi 
Karán oktatta a beás nyelvet. 
Jelenleg ez utóbbi intézmény 
Romológia és Nevelésszocio-
lógia Tanszékének a vezetője, 
egyetemi docensi rangban.

Orsós Anna nevéhez fűző-
dik a beás nyelv első szakszerű 
megjelenítése, folklór gyűjté-

sek, majd nyelvkönyv és szótá-
rak formájában. Eme alapvető 
munkát, a fordításokkal együtt 
önállóan meg a tanítványaival 
közösen végezte. Elkészítette a 
beás nyelv akkreditációs anya-
gát, amelynek eredményeként 
Pécsett, immár egy évtizede 
beás nyelvvizsgát is lehel lenni. 
Hasonlóképpen meghatározó 
a szerepe abban, hogy a pécsi 
romológiatanár mesterképzési 
szak is beindulhatott.

Szakmailag elismert, a szár-
mazását büszkén vállaló em-
ber, akinek múlhatatlanok az 
érdemei a nyelve és népe presz-
tízsének megteremtésében, 
kulturális értékeinek a felmu-
tatásában.

Dr. Rosivall László

A Semmelweis Egyetem 
intézetvezető egyete-

mi tanára nem tömeges, ám 
úttörő kezdeményezése okán 
részesül elismerésben. Egy 
olyan területen kezdeményez-
te a cigányság bekapcsolását, 
ahová eljutniuk nemigen sike-

rülhetett az e közösségből ér-
kezőknek a közelmúltig. A ci-
gány orvosképzési program 
ötlete, kidolgozása és beindí-
tása származik a professzor 
úrtól. A program elsődleges 
célja, hogy tehetséges roma 
gyerekeket intenzív felkészí-
téssel alkalmassá tegyen az 
orvosi egyetemekre, egész-
ségügyi főiskolákra való fel-
vételre. Ezáltal közvetve hoz-
zájárul olyan családorvosok 
kiképzéséhez, akik visszatérve 
a saját közegükbe, az ott élők 
orvosi ellátásából is részt vál-
lalnak.

Eddig két sikeres előkészí-
tő program zajlott le az egye-
temen. A 15 hetes szakmai 
és kulturális képzés eredmé-
nyeként már 17-en felvételt 
nyertek a felsőoktatásba, ahol 
kollégiumi ellátásban és az 
első évben ösztöndíjban is 
részesülnek. Rosivall doktor 
a programot több fórumon is 
népszerűsíti, önerőből elké-
szítette a cigány orvosképzés 
honlapját. Nyílt levele túlmu-
tat a cigánykérdés önmagáért 
való kezelésén, amikor így fo-
galmaz: „Mindent el kell kö-
vetnünk, hogy értelmiségük 
erősödjék, nemcsak számban, 
de lélekben is! Minden lelki-
ismeretes, embertársai iránt 
elkötelezett honfitársunknak 
nemcsak joga, de kötelessé-
ge is, hogy segítse és szolgál-
ja sajátjai, illetve a magyar 
nemzet jövőjét!”

E sorskérdés példamutató 
felkarolása alapozta meg, hogy 
a professzor úr Nemzetisége-
kért Díjban részesült.

Rácz Lajos

Utcán

Egy nagylétszá-
mú cigány csa-

lád megy az utcán… mit 
megy… vonul kérem… 
mivel a közlekedésüket 
hangos zaj kíséri, külö-
nösen akkor, ha cigányul 
beszélnek.

Öt-hat cigány egy cso-
korban már egy tömeg 
hatását kelti az embe-
rekben. Olykor ijedten 
félrehúzódnak – csak 
azt nem értem, miért? 
Tudom, hogy genetikai 
megjelenésünk miatt jól 
elkülönülünk másoktól, 
összetéveszthetetlenül. 
Mi nagyon jól tudjuk, 
hogy kik vagyunk és mi-
lyen gondokból, problé-
mákból kell kigyógyul-
nunk. Képzeljék el, hogy 
mi mindent tudunk ma-
gunkról és azt is, hogy 
van önök között nagyon 
sok olyan magyar ember, 
aki szívesen eszik az asz-
talunknál, és még olyan 
is akad, aki cigánnyal 
akarja leélni az életét.

Kedves Honfi társaim, 
nyissák meg a szívüket és 
fogadjanak be bennün-
ket a hibáinkkal együtt…

Kérem, nyissák ki az 
öklüket, mert a szeretet 
a tenyérben lakozik…
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Prof. Csermely Péter

A közszolgálat etikája és határai

Hierarchikus berendezke-
désekben a közszolga a 

vezető uralkodásának a jogköre-
it gyakorolja. A vezető azonban 
sokszor csak igen kevéssé tudja 
ellenőrizni a hatalom helyi gya-
korlóját működésében. Az ilyen, 
kibúvókkal teli, áttekinthetetlen 
helyzet elmélyíti a közszolgák 
saját hatalomtudatát.

A közszolgáknak azonban 
sokszor kisemmizettség érzete 
is van, így a hatalmuk megmu-
tatása sok esetben személyes 
lelki jólétük egyik igen fontos 
tényezője lesz: „Ha ilyen ke-
veset fi zetnek, legalább valaki 
hajbókoljon nekem.”

A közszolgának akkor van 
igaza, amikor az adott kérdést a 
közösen betartandó szabályok 
részletes ismeretével és magas 
szintű, humánus alkalmazni 
tudásával képes megválaszolni 
és megoldani. (..)

Hadd hozzak két nemrégen 
nézett, illetve újra nézett fi lm-
példát a szabálykövetés kivé-
teles fontosságára. A „Király 
beszéde” című fi lmben számos 
olyan második világháborús 
fi lmhíradó részletet mutatnak 
be, amelyben hárommillió an-
gol gyermeket küldtek el vidék-
re, hogy ne essenek a bombázá-
sok, avagy az ezzel együtt járó 
éhezések áldozatául.

A képeken mosolygó gyer-
mekekkel és szülőkkel valószí-

nűleg szépíthették a valóságot. 
De az megmásíthatatlan tény 
marad, hogy a britek milliói 
maradtak ott Londonban és 
másutt, tudván tudva azt, hogy 
mi következik, és küldték el a 
gyermekeiket a távoli idegenbe, 
hogy mindettől megóvják őket.

El tudjuk ennek a mondat-
nak bármelyik részét képzelni 
idehaza? Az állam, a közösség 
működésébe vetett olyan szin-
tű bizalmamat, amely odaadja 
neki a gyermekemet?

A másik példám egy régebbi 
fi lm, az 1982-es Richard Atten-
borough-féle Gandhi. Életem 
egyik legnagyobb fi lmje ez. 
A fi lm hitelesen adja vissza egy 
kivételes egyéniség tehetségét, 
elszántságát, egy új világot te-
remtő erejét és mindent átható 
szeretetét.

Gandhi fi lmbeli érvelése 
egyetlen egy helyen bicsak-
lik csak meg. Amikor a Times 
riporternőjének azt mondja, 
hogy a passzív ellenállás Hit-

lerrel szemben is működőképes 
fegyver lett volna. Nem. Gan-
dhi sikeréhez kellett a brit sza-
bálytisztelet.

Gandhi – az indiai nép lel-
kének megértése, hatalmas 
egyéni akarata és karizmá-
ja mellett – csak a britekkel 
szemben érhette el azt a sikert, 
amely India függetlenségéhez 
elvezetett. Érdemes eljátszani a 
gondolattal, hogy mi lenne egy 
Gandhi-val ma idehaza…

A közszolga neve nem vé-
letlenül kapcsolódik össze a 
szolgálattal a legtöbb nyelvben. 

A közszolga fi zetése az adófi ze-
tők által „összeadott” pénzből 
keletkezik, így az adófi zetők 
összességének (a „köznek”) 
tartozik felelősséggel. Ezzel 
az angolszász képpel gyöke-
res ellentétben a köz szolgái 
tradicionálisan igen sokszor 
nagyhatalmú urakként visel-
kednek errefele, akiktől élet és 
halál függ, és akikkel szemben 
az egyedüli viselkedési mód 
a megalázkodás. Ez a viszony 
igen sok ok miatt alakult ki és 
őrződött meg (sajnos igen nagy 
konzervativitással).

Közép- és Kelet-Európa tár-
sadalmai a hierarchikus beren-
dezkedés nagyon sok vonását 
viselik magukon, ahogyan azt 
egy korábbi blogbejegyzésben 
már érintettem. A hierarchikus 
berendezkedésben a közszolga 
nem a közt, hanem a „vezetőt” 
szolgálja. (…)

A XX. század végétől a szak-
értelem egyre inkább a közszol-
gálat minőségének egyik fontos 
értékmérője lett. Ebből az is 
következik, hogy a köz szolgá-
jának egyre kevésbé azért van 
igaza, mert abban a székben 
ül, amelyikben. A közszolgá-
nak akkor van igaza, amikor az 
adott kérdést a közösen betar-
tandó szabályok részletes isme-
retével és magas szintű, humá-
nus alkalmazni tudásával képes 
megválaszolni és megoldani.

Nagyon fontos lenne az, 
hogy a szakértelem mellett a 
köz valódi szolgálatának etho-
sza is egyre fontosabb értékmé-
rő legyen.

Forrás: csermelyblog

Sinka István

Egy se fusson 
az éjszakába

Jöttem, láttam, égtem, szerettem,

s most azt dalolom,

ami viharrá nőtt bennem:

a földszagú parasztok fekete kenyerét

szemükben az egyre növő homályt,

a pásztortüzek hideg

elhamvadt hamuját –

és dalolom a lengő éjjeli fákat,

az el-elfelejtett régi ösvényt;

ködös síkon dalolok mai lovasoknak:

egy se legyen, ki az éjszakába vágtat.

Íme a hazám

Ez az ország Magyarország:

itt a jókat szembe köpik.

Ez az ország az én hazám,

itt az álom összetörik.

Ha könny nem hullna e földre,

a szív is mind összetörne.

Ha majd a vár

miértünk áll,

s nekünk szól a rigó Budán,

majd hogyha a svábhercegek

sírnak egy tál leves után:

nekik is jut szeges borsó,

s egyszer korai koporsó.
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Lakatos Menyhért

Holocaust

Lángoló kemencék bajonétjai felett
némán szólnak a sötét csengettyűk,
piros esőt kortyol a föld,
lehúzták az ég bőrét és cifra bundájába
sápadt nótákat zengenek.
A tarkafejű vadludak szemében
megkékültek a csillagok.
Jaj, ha a kék csillagok földre hullanak,
jaj, ha a béna csontunkban nem ropog
a hideg fullánkja,
örök kínokra kárhozunk.
Gyújtsuk meg ősz gubancsainkat,
nézd, dáridó van a hold udvarában,
Szent Dávid kezében suhog a vonó.
Jókedve van az istennek.
Fekete testünket ne vigyük kárhozatba,
vonítsuk kuvasz nótánkat!
Üvöltsünk örvendve!
Fogadjunk szót az isteneknek,
mert övéké a mennyeknek országa.
Kötözzük láncra az éveket és
ne sírd a csonka holnapot,
annyi jajszó, annyi vinnyogás
nem ára fél bocskorodnak.
Idegen álmaidnak, örök álom maradt az ébredés
Fogadj hát szót az embereknek!
Mert övéké a haza.

Ravasz József

Vasárnapi ima

I.
A cigányok tudathasadása bizonyítható-e?
Mai meséinkben atomreaktorok füstölögnek,
s űzik a véneink visszaérkezett vándormadara-
it…
A parányi iskolatérképen nem leled a
„bármivé is lehet” nép hazáját.
Az odúkba költözött házőrzők
láncra verve sem vakkantanak.
Neo-beat zenét fütyül a rajkó.
A prímás szlovák-magyar folklórista.
A legszebb cigánylány-szeret őt, ha más megkí-

vánja –
hajában nem táncol olló…
Uram! Lefi zethető vagy-e?

II.
Magamban egyszemélyes bársonyforradalmat 
szövök.
A gének ellen lázadókat nemesítem.
Hiszek egy nyelvben. A történelemben.
S abban az anyában, aki méhében a szeretet 
gyümölcsét
nem fertőzte „mássá lenni” óhajjal…

III.
Belekiáltok a hazám fülébe.
Aztán ordítok, s tíz körömmel hadonászok.
A senki, a megfoghatatlan kiáltozás gyömöszöl
a megalázottak otthonába:
Rajzolom az újabb létforma-modellünket.
Őrjítő a színek hiánya…
Sok-sok papírhegyet t eremtek –
földrengés-indulattal!

Radics Renáta

Mint egy ember

Egy pár kopott cipő,
Fekete nadrág, garbó,
Fáradt mosoly.

S a sóhajok, mint szélvihar
A tengeren, süvítenek át
Lelkeden.

Hosszú időn át gyötrő
Gondok közé süllyedt
Bohócalak…

Ennyi az ember.

Súgná ezt egy hang, hallanám,
De megáll dobhártyámnál,
Kint reked.

Virágzik még akácvirág,
Nyisd hát ki ablakod,
S dalolj!

Zengjed lelked himnuszát,
Szereteted fond a lantnak
Húrjaiba.

S több vagy már a semminél,
Kevesebb a mindenségnél.
Ember vagy.

Nem lehetsz az univerzum,
De lehetsz egy fényes csillag,
Reményfonál.
Olykor szakadhat el a húr,
Hervadhat el virág, tévedhetsz el
Léted ösvényén.

Mint egy ember.

Raffael István

Szabadság

Lassan kibontom a légcsövemre tekert kötelet,
Mit százszor megrántott az izmos rettenet.
Szálkássá pödört istrángot kaparom
Lábam nyomot hagy a hideg falakon.

Dübörgő csendben csattan a hasítás
Átformálta már a méla ásítás,
Felhő keménységben lábat hajlítok,
nyitott szemmel a Napba olvadok.

Rostás-Farkas György

Ráébredés

Beleszülettem az idő árvaságába,
magamba hullva virrasztok.

Visszaperelném megsebzett ifjúságom,
ha nem tévedt volna el életem
az idő vándorútján.

Halálszínű szakállamat
tépik keselyű-percek.

Égetem hitem hullócsillag-tüzekben

Péli Tamás grafi kája
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Civilek a sajtóban

Az új civiltörvény szemléletváltásra ösztönzi a civilszer-
vezeteket. Vajon melyen hatással lesz a társadalmi célú 

kommunikációra? A nonprofi t szektor átalakulásával újjászer-
veződik-e a szűkös civilmédia is? Mindezekről a MÚOSZ elnö-
két Tóth Károlyt kérdeztük.

– A MÚOSZ nagy hagyomá-
nyú szakmai szövetség többez-
res aktív tagsággal, több ala-
pítvánnyal. Véleménye szerint 
milyen lett az új civil törvény?

– Az új civiltörvény továbbra 
is az egyesülési szabadság gya-
korlásának intézményi kereteit 
teremti meg. Jogászok értéke-
lése szerint hasznosítja, hogy az 
1989-es egyesülési törvény meg-
alkotása óta a jogalkalmazásban 
felhalmozott tapasztalatokat 
több ponton egyértelműsítve a 
működés gyakorlati lépéseit. Ez 
jó, ahogy az is üdvözlendő, hogy 
a törvény megteremti a legfőbb 
szerv ülésének elektronikus 
úton való megtartását. Fontos 
új elem, hogy a közhasznúvá 
minősítéshez tényleges társa-
dalmi támogatottságot vár el az 
új jogszabály.

– Médiatermék-e a társa-
dalmi ügy?

– Attól függ, mit tekinthe-
tünk társadalmi ügynek, és 
hogyan milyen médiáról beszé-
lünk. Ha a közügyekről, tehát 
a társadalom kisebb-nagyobb 
csoportjait érintő kérdésekre 
utal, akkor azt mondhatom, 
ezek bemutatása, emberi hát-
terük feltárása a média egyik 
legfontosabb feladata. Olyan 
téma, amit ha jól, korrekten és 
érdekes formában dolgozunk 
fel, a közönség is értékeli.

– Mitől „jön át” egy civil hang?
– Az, hogy egy üzenet elhal-

latsszon oda, ahová szánják, 
a hiteles tevékenységet és az 
eredményeket bemutató kom-
munikáció összhangját kell 
elérni. Ez nem kis munka. El-
kötelezettség, szorgalom, szak-
értelem és kreativitás kell hoz-
zá. Pedig nekünk, civileknek 
fel kell nőnünk a feladathoz, 
a nonprofi t szervezeteket is 
profi  módon kell menedzselni.

– Változhat-e a civil retorika?
– Változnia kell. A civilek-

nek az új törvény szerint is 
szemléletet kell váltaniuk. Egy-
re jobban kell kommunikálni-
uk, hogy nagyobb ismertségre 
tegyenek szert, mert a működé-
sükhöz szükséges erőforrások 
megteremtése ettől is függ.

– Véleménye szerint mitől 
javulhat a közbeszéd?

– Ha képesek volnánk a másik 
álláspontját érdemben mérlegel-
ni, arra szenvedélyektől mentes 
okos érvekkel reagálni, mi több, 
a döntéseinkben azt fi gyelembe 
is venni – ez sokat segítene az el-
durvult közbeszéd és érintkezési 
kultúra formálásában.

– A jó példák bemutatásá-
ban szerepe és felelőssége van 
a médiának…Ön lát lehetőséget 
arra, hogy a „jó” hír legyen?

– A médiafogyasztók több-
ségét a rendkívüli, a hétköz-

napi élettől eltérő tartalom ér-
dekli. Ezt a falsban, a rosszban 
könnyebb megragadni. Ezt az 
irányt szolgálja ki a többnyire 
leegyszerűsítő és rosszindulatú 
történeteket közvetítő pletyka 
is, ez a kortól és helytől függet-
lenül népszerű tartalom. Túlzás 
volna persze azt állítani, hogy 
nincs ellenpélda a nyilvános-
ságban az ön által említett „jó” 
is a mindennapok része, de azt 
nehezebben vesszük észre, és 
az újságírónak is nehezebb át-
adni. Azonban, ha meggyőző-
en képviselünk egy ügyet, utat 
találhatunk a közönséghez. 
A civileknek meg kell találni-
uk a megfelelő kommunikáci-
ós eszközöket és csatornákat 
a sokplatformú nyilvánosság 
szereplőivel jó kapcsolatot kell 
ápolniuk. E nélkül nem megy.

A médiagépezet működése 
megismerhető a tekintetben, 
hogy kik és hogyan jutnak mé-
diafelülethez? A médiafelüle-
ten a reklám és az úgynevezett 
hasznos tartalom osztozik. Az 
előbbi nélkül nem lehetne az 
utóbbi, hirdetők nélkül nincs 
közérdekű tartalom sem. A tár-

sadalmilag hasznos tevékeny-
ség mindkét felületen megje-
lenhet. Nem lehet fi gyelmen 
kívül hagyni ugyanakkor azt a 
tényt, hogy a forráshiány a mé-
diát és a civil aktivistákat egy-
aránt sújtja ma a Magyarorszá-
gon.

– Ön hogyan fogalmazná 
meg a közszolgálatiság lénye-
gét?

– A ’95-ös médiatörvényben 
szerepelt egy viszonylag alapos 
defi nició, amit soha nem tartott 
be a hatalom. Nem a megfogal-
mazással, hanem a gyakorlattal 
van a probléma. A közmédia lé-
nyege, hogy a kisebbségi állás-
pontot is bemutatja, a felelős 
állampolgári döntéseket meg-
alapozó sokoldalú és alapos tá-
jékoztatást nyújt, őrzi a nemzeti 
kultúrát, közvetíti az értékte-
remtés kortárs folyamatait. Az 
adófi zetők pénzéből fenntartott 
tájékoztatási eszközöket való-
ban demokratikus szellemben 
kellene működtetni, országos 
és helyi szinten egyaránt.

– Mit tehet a MÚOSZ a civi-
lek hatékonyabb sajtómegjele-
nésért?

– A MÚOSZ-nak nincs be-
folyása a szerkesztőségi dön-
tésekre. Amit tehetünk az az, 
hogy a szakma-etikai önszabá-
lyozás területén hatékonyabb 
munkát végzünk, továbbá a jö-
vőben ais fórumot biztosítunk a 
civilkommunikáció témájának. 
Ezt segíti többek között a Civil-
komp Alapítvány partnereként 
a Nonprofi t és civilkommuni-
káció szakosztályunk is.

Forrás: Jótékonyságsziget 
2012.október 3-4.

Sárközi László

Költészet – Szonettkoszorú

I.

…toll hegye rebben – a kezdetek egybefonódnak a véggel;
életet adsz ma a gondolatoknak; a szó a hatalmad,
kételyek állnak utadba, de szellemed álmokat érlel:

égre tekintve, talán a talajt nem is érzi a talpad,
lelked a távoli tájra tekint, nem a földi javakra:
gyakran elúszik előtted a pompa – de mintha harapna;
halkan eloldalazol s belerúgod a porba a sarkad.

Megfog a szélben a fák levelének aszott csevegése,
érzed a kőben az életerőt, a humuszt a virágban,
nyárban a tél erejét s ami múlik – a forma a sárban;
és ami tart: anyagában atomja örök remegése…

Éjjeled egybemosódik; a hajnala sem lel az ágyban,
várva a múzsa mosolyt s valahogy fura-ferde a képe
s végre lehajtod az arcodat: egymagad állsz a világban.

II.

S végre lehajtod az arcodat: egymagad állsz a világban
vágyva virágra, akármire, bárkire: üljön öledbe
kedvesen, ám de a vers: az alázat, ezért koponyádban

sátrat emelnek a gondok; a gombod a nincs, gatya esne
verve a port s kiröhögve se vékony a bőr a pofádon:
rántod a vállad; ugyan mit akartok? a mester a páston
én vagyok! és a ruhád, ha szegényes is – élvezet, eszme.

Este, hogy eljön a perc s a papírosok új hada várat
s vázat akarna a műnek: a tiszta igazra a kényszer
hétszer is elviszi tolladat: állati! – vonz a középszer:
s lényeged őrli a fi ntora – gyűlölöd érte hazádat!

Fárad a tinta, hamar tovatűnik a gondola; ésszel
érvel az elme, de lusta folyón ki nem állod a bátrat…
vágyad a napra tekint s ha elérheted: egy vagy az éjjel.
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Romane Lila

Részletek Habsburg József f�herceg 
cigány nyelv� levelezéséb�l

Rromane Lila címmel jelent meg 2003-
ban a Romano Kher kiadásában az a kul-

túrtörténeti ritkaságnak számító kötet, amely-
ben Habsburg József főherceg által írt és  neki 
szóló cigány nyelvű leveleket olvashatunk. Ebből 
idézünk:

Jónás György prímás levele József főherceghez

avela Alcsuthate 1888 január1.
Miskolz Dezemberhó 1887.

Amaro Baro raj!

Te dell o Dell kaj ando nevo bers te ovel tutt baszt. szasztipc 
te tre Romnyakc, te tre cshávenge Butval mangav ole Devle 
káj tutt but bers teikrel upra maro los. Ma rus upremande 
káj papale kitute tromav muro csorolill tebicshaven, de mc 
aszó csoromanus sztyom akaszke upro celo szvito náne niko 
akaszke mro te vakeráhi Tu sztyalahi odájek ako mro phari 
briga szasztargyal.

Akánig palpale aszavo ergyavo szvito dcsivav, na kape 
adaj o ungriko gyilli, rne meg áver na dcsanav. phuro ma-
nus sztyom. Te mig jekfar andodá baszt te saj ováhi káj Tu 
mangc valaszóro te bicshaveszahi báré lácsho thoveszahi 
manca.

O le Devlesztar bott  butt lacshipe
mangav tuke tro sluzso o phuro

Jónás György
tikvno borbolaso miskolczate

Nagy Urunk!

Adja a jó Isten, hogy az új évben legyen szerencséd, egész-
séged a Feleségednek és a gyermekeidnek úgyszintén. Sok-
szor kérem az Urat, hogy tartson még téged sok-sok éven 
át a mi örö münkre. Ne haragudj rám, amiért újra vettem 
a bátorságot, hogy elküldjem szegény levelemet neked, de 
én olyan szegény ember vagyok, hogy nekem nincs senkim 
ezen a világon, akinek el mondhatnám szegénységemet. Te 
voltál az egyetlen, aki az én nehéz szomorúságomat meg-
gyógyította.

Most ismét rossz az életem. Itt nem kell a magyar nóta 
és én mást nem tudok, öreg ember vagyok és ha még egy-

szer olyan szerencsés lehetnék, hogy küldenél nekem vala-
mit, nagyon jó len nél hozzám.

Istentől sok-sok jót kérek számodra,
a te szolgád, az öreg

Jónás György
a kicsi bőgős Miskolcon

József főherceg válasza Jónás Györgynek

Anka phenipe
Aícsúthate 1888 január 21.

Mro lacsbo roma!

Pharikeiav tuke tro kamelo lil pro nevo bers. O baro Deecl 
del tuke federe diveszen. najbareder baszt the szasztyipe 
andré tre phure bersende.

Bare zíjan szinye te na kamen buter sukare ungrikane 
gyila, talam jekh nevo teczinel feder szar phure.

Me bicshavav tuke jekh (’‘Borúra derű”) szo kergyal the 
piszingyal akana mri csaj Mariska, szinye sukar. Basa olo 
Miskolczate, kana dzsanéna kasztar szinye kan déna leszke 
ihe sunake zéna lesz.

The bicshavav tuke panzsande rupone pre tre cshávore.
Ács Devleha!

J.

Válasz
Alcsút 1888 január 21.

Én jó Cigányom:

Köszönöm kedves új évi leveledet. Adjon neked a nagy Isten 
jobb napokat, nagyobb szerencsét és egészséget öreg éveidre.

Nagy kár, hogy nem szeretik rnár azokat a csodálatos 
magyar melódiákat, talán egy új jobban tetszik, mint a ré-
giek.

Küldök neked egyet, „Borúra derű” amit a lányom, 
Mariska komponált, szép. Játszd cl azt Miskolcon, amikor 
megtudják kitől van, odafi gyelnek és meghallgatják.

És küldök neked ötven forintot a gyerekeid számára.
Maradj Istennel!

J.

ifj. Ruva Pál

A lájktengeren túl

Mindössze tizenhét izom 
munkája kell egy mo-

solyhoz, de negyvenhároméra 
van szükség a haragos tekin-
tethez. Tedd hát azt, amit egy 
mosolyhoz kell tenned, és meg-
látod, ez jóval kevesebb erőfe-
szítésbe kerül.

Nehéz napokat él ez az or-
szág, bár Isten igazából meg kell 
vallani sosem volt itt mindig 
minden rendben, talán voltak 
békeidők, de azok is csak két 
fegyverszünet közötti korszakok 
voltak. Így van ez most is…

Habsburgokkal, törökök-
kel, oroszokkal is együtt éltünk 
egy hazában. Az együttélés-
hez kompromisszumok kellet-
tek és kellenek mindig, mert a 
történelem bizony nem más, 
mint különböző népek közöt-
ti kompromisszumok próbája. 
Egy nemzet vagy birodalom 
sorsa mindig is csak azon mú-
lott, hogy ezek a próbák milyen 
sikeresek voltak a történelem 
színpadán.

A történelmet sokféle fi lozó-
fi a, ideológia formálta, de pon-
tosabban fogalmazva mindig a 
társadalom által generált, pre-
ferált közösségek, csoportok 
alkottak olyan nézeteket, tren-
deket melyről úgy gondolták, 
hogy a helyes követendő út a 
plebejusok, de annál inkább a 
kiváltságosok érdekeinek vég-
rehajtása felé. Osztályharcos 

bábjáték, más-más jelmezek-
ben az őskortól napjainkig. 
Elnyomó és elnyomott örökös 
egymásra utaltsága ma már 
virtuális pénzek buborék vi-
lágában, spirális kamatláncra 
verve sosem tanulva a múlt is-
métlődéseiből. Pedig Ő a tudás 
anyja elvileg.

Ezzel csak arra akarok rávi-
lágítani, hogy mi a 21. század 
digitális bennszülöttjei, akik 
egy kattintással elérhetjük a 
Gutenberg-galaxis valameny-
nyi csillagát néhány másodperc 
alatt, miközben a Facebookon 
tantrázzuk agyunkat a felesle-
ges képek, üzenetek és egyéb 
tevékenységek özönvizében 
evickélünk, észrevehetnénk 
a tényt, mennyire becsapjuk 
magunkat! Ez az ország tétlen-
ségbe kábítja-ámítja önmagát 
és a bulvárhíradókon és való-
ságshowkon edzett Isten adta 
nép, szépen zsibbadtra lájkolja 
magát és a valóságban tétlensé-
ge okán pótcselekvésként meg-
osztja saját maga kudarcát!

Valójában senki nem tesz 
semmit az igazságtalanságok 
ellen, mindenki úgy érzi hogy 
azt valaki másnak kell. Vagy 
esetleg túl közhelyes megvéde-
ni az elesetteket és gyengéket, 
gondolkodik a félszemű Gólem, 
és addig az élelmes politikusok 
előveszik a mindig bevethe-
tő receptet, amit a görögök és 

rómaiak óta napjainkig sokan 
végig zongoráztak. Oszd meg 
és uralkodj, vagy a kedves, cir-
kuszt és kenyeret a népnek, 
meghintve a gyűlölet tömeg-
formáló erejével. Csak ma már 
kenyérből sem laknak jól a sze-
gények ebben az országban ez a 
szomorú igazság…

De a lényeg hogy tévedés-
ben vagyunk, ha elhisszük hogy 
tettek nélkül jobb lesz ennek az 
országnak a helyzete és meg-
fékezhetjük a hétköznapokban 
vadállatként ránk vicsorgó 
személyes fájdalmaktól felszí-
tott, céltalanul fasizálódó tö-
megeket. A gyűlölet csak gyű-
löletet szül! Nincs megállás és 
a politikai játszmának induló 
propagandákból kinőtt súlyos 
társadalmi problémák már itt 
vannak köztünk, nem fordít-
hatjuk el a fejünket és nem véd 
meg bennünket ha szép idéze-
teket és humanista gondolato-
kat osztunk meg és lájkolunk! 
Egész egyszerűen meg kell ráz-
nunk magunkat és ennek véget 
kell vetnünk!

Fel kell ébrednünk ebből a 
tudatos félálomból, melybe be-
lekergettek minket az elmúlt 
húsz év sorozatos kudarcai és 
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vetkezményeitől nem is olyan 
régen és túl rövid az élet, hogy 
a szörnyszülött újra elhatalma-
sodjon Magyarországon!

Van egy javaslatom ennek 
a problémának a leküzdésére! 
Csak tegye fel mindenki őszin-
tén magának a kérdést ebben 
az országban, aki a gyűlölkö-
désben bármilyen szinten is 
érdekelt! Jobb lesz-e az éle-
te attól amit tesz? Vizsgálja 
meg a lelkét Bayer, Vona Gá-
bor, a Jobbik, és a többi politi-
kai szereplő is, aki teret enged 
a gyűlölködő politikai erők-
nek! Vizsgálja meg a lelkét az 
MSZP, a FIDESZ, az LMP és 

minden közszereplő valamint 
minden médium, aki nem tesz 
ellene, vagyis hallgatólagosan 
beleegyezett a gyűlöletkeltő 
gépezet működésébe! Akik ezt 
működtetik, akik uszító szöve-
gekkel, mesterkélt tanulmá-
nyokkal és nyilatkozatokkal 
árasztják el a hétköznapjain-
kat! Ők ennek a hazának a va-
lódi ellenségei!

A cigányság nem ellensége 
senkinek, a cigányság a mai 
napig némán tűri, hogy nap 
mint nap megalázzák az utcán, 
a tévében, a rádióban, az in-
terneten, a buszon, az önkor-
mányzatban, a boltban, a föld 

felett és föld alatt, bárhol és 
bármikor. Sárba tiporják, meg-
alázzák, lenézik, leköpik, lelö-
vik, ellökik, mindig a sor végén 
az éhhalál szélén áll és mindig 
bűnözőnek degradálva várja 
a „szebb jövőt” a bezárt kapu-
kon túl! És higgye el mindenki, 
hogy még kilincs sincs a túlol-
dalon!

Ennek örökre véget kell vet-
ni és nem elég egy lájk! Nem 
nőhet fel Magyarországon több 
generáció félelemben, csak 
azért, mert a sor végére szüle-
tett! Majd ezután beszélhetünk 
valóban polgári demokráciáról, 
meg gazdaságpolitikáról.

Ravasz József

Vétkeink rokonai
Emeletes temetők, vétkeinket őrzitek-e?
Sírgyalázók legyünk-e itt,
hol létünk utolsó ivadékának
már nincs kinek gyónnia,
vagy szerzetesek, álszent testőrei
a gyönyörnek, sohasem-apák?
Rövidlátó világ, hallasz-e?
Benned úgy vagyunk jelen,
akár Krisztus-hitében megözvegyült hajadon.
Napot írunk a faladra.
Egymás szemfényébe gázolunk.
Hisszük a partot,
a parányi szigetet.
Cseppnyi tenger vagyunk,
partra éhezők,
hol felkiáltójeleink előtt
asszonyaink majd szétvetik combjukat,
s kihordják az Igét…

A Semmi benépesül.

fájdalmas kokijai. Mert a 4 éves 
futamidőre adott váltógazda-
ság kamata, a megoldatlan és 
felgyülemlett számlák, a szoci-
ális és gazdasági nyomor okoz-
ta problémák tovább mélyülé-
se, a leggyengébbek, a cigányok 
kirekesztése, felelős kormány-
zás helyett egymásra mutoga-
tás, négyévente egymás álságos 
elszámoltatása, és legfőbbképp 
a gyűlölet politikai eszközzé té-
tele. Így hát a megbokrosodott 
lovak közé dobták a gyeplőt a 
vezetők, lesz ami lesz, lett…

Ennek hatását látjuk és 
érezzük mindannyian. Megbo-
csáthatatlan bűn hogy felszí-
nesen elsiklunk emellett, hogy 
a szeretet helyett a gyűlölet lett 
az egyetlen tömegformáló erő 
Magyarországon! Az egyetlen.

Az öregek szokták mondani 
a fi ataloknak szánt intelmek 
egyik gyöngyszemét: „Min-
dent a maga bőrén tanul meg 
az ember!” Ha ez így van, ak-
kor egy ország miért ne tanul-
hatna saját történelméből és 
annak hibáiból? Hányszor kell 
még ennek a népnek a balsorsa 
mi régen tépi?! Nem volt már 
elég? Miért nem veszik ész-
re sokan ebben az országban, 
hogy itt már megbukott Hor-
thy, Szálasi, Rákosi és Kádár 
is! Miért kell a múlt halált hozó 
szlogenjeit, ideológiáit, panel-
jait újraéleszteni, és most már 
jelképeit is, amikor azok csak 
rombolnak, és nem építenek?!

Súlyosbítja a helyzetet és 
beláthatatlan következményei 
lesznek az Alkotmány Bíró-
ság legújabb rendelkezésének, 

miszerint megszüntetik az ön-
kényuralmi jelképek haszná-
latát tiltó paragrafust! Ezzel 
a döntéssel legalizálják a hét-
köznapi félelemkeltés eszköz-
rendszerét, semmibe veszik és 
ellehetetlenítik a legalapvetőbb 
jogkört, az emberi méltóság-
hoz való jogát többek között a 
hazai kisebbségeknek és más 
csoportoknak, akik a szélsősé-
ges politikai erők célpontjai. 
Mindezt a véleménynyilvánítás 
felsőbbrendűségére hivatkoz-
va! Letért a szekér az egyenes 
útról, ló sincs mert már rég le-
lőtte valaki, helyette a légnyo-
mást kapott katonák húznak 
vissza minket a szétbombázott 
harmadik birodalom délibáb-
jai közzé. Minimálbéren kivé-
reztetve, erőtlenül zötyögünk 
a kocsin, ahelyett hogy egy em-
berként dobnánk le magunkról 
a súlyos tévedéseket és egyenes 
háttal néznénk szembe a jelen-
nel. Nem mehet ez így tovább! 
Egyenes tekintet és önbecsülés 
kell ennek a nemzetnek ah-
hoz, hogy leporolja magát és 
elinduljon a helyes úton a sok 
bukfenc után! Le kell dobni 
magunkról a haragot, a dühöt, 
a gyűlöletet, mert be kell lát-
nunk, hogy az nagyon nehéz!

Mennyivel könnyebb és egy-
szerűbb szeretni, mint gyűlölni 
a másikat! Lehetnek feszültsé-
gek, de ha ismerem a másikat 
és annak lelkét és belső értéke-
it, akkor nehéz sokáig haragot 
tartani, párbeszéd alakul ki, 
abból kompromisszum, majd 
meg vagy kiegyezés! Ehhez to-
lerancia kell, kölcsönös tiszte-

let és bizony hölgyeim és uraim 
szeretet! Erre lenne szüksége 
ennek az országnak!

Meg persze arra, hogy egy 
testként reagáljon, és visszauta-
sítóan válaszoljon ez az ország 
a Bayer Zsolt féle megrendelt, 
gyűlöletet fröcsögő gépezetre, 
nem pedig csöndben lájkolni, 
vagy pedig lelkiismeret-furda-
lásból megosztani egy lemeózott 
bátor rikkancs véleményt! Hát 
ennyi? Ennyi lenne a mi demok-
ráciánk kapacitása? Egy cyber-
dühöngő pár lájkkal díjazva és 
a többi néma csend? Elhisszük, 
hogy bármi is változni fog ebben 
az országban, ha mindenki csak 
lájkol egyet?! Ki így, ki úgy, tel-
jesen mindegy! A lényeg hogy 
már a valódi és őszinte párbe-
szédig sem jutunk el égetően 
fontos kérdésekben. Mindenki-
nek megvan ugye a saját baja! 
Bizony megvan! Megoldatlan 
lakhatási, étkeztetési, alapvető 
emberi jogi kérdések, családok 
és egyedülállók ezrei, milliói 
várják a megoldást mindhiába! 
Magunkra maradtunk!

A gyűlölködő politika sem-
mire nem vezetett a történelem 
folyamán, ezt milliók fájdalma 
és halála bizonyítja a mai na-
pig! Ebben az országban volt 
már vörös terror, fehér terror, 
most a közönyterror ideje van, 
ami sajnos azzal a rossz tulaj-
donsággal bír, hogy a létező ösz-
szes politikai irányba fuzionálja 
magát és csak a gyűlöletnek ad 
teret, hangosítja fel! Tanuljunk 
bátran a közös történelmünk 
hibáiból! Túl sokan haltak meg 
a náci ideológia történelmi kö- Kunhegyesi Ferenc grafi kája
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Ratkó József

Szégyentelenül

Mert szólnom kell a fűről is,
a fémről és a kőről is,
a menekülő fényről is,
a férfi ról, a nőről is,
és mindent el kell mondanom,
igazhoz igazítanom,
hát ezért kell olyan nagyon
a szabadság, a nyugalom!

Mióta élek, dolgozom
Parasznyán, Pesten, Putnokon,
mindig a nehezét fogom,
még sincs egy rendes bútorom.
Kis gondjaim közt guggolok,
felmagasodni nem tudok.

Segítsetek, ne hagyjatok!
könyvet, kenyeret adjatok!
Semmiből se kell sok nekem.
Barátom, ha hiszed, ha nem:
egy harapásnyi kenyeren
éltem le fele életem.
De már kevés ez nem elég
huszonhét havi maradék.
Éléskamrám az üres ég
csillaga morzsányi ebéd.

S míg ezt a verset hadarom,
tucatnyi édes haverom
él ilyen egérkebajon
gondjai közt hallgatagon.
Én szólok fakír nem vagyok,
aki bár lelkéig vacog,
mégis forró verset dadog,
hogy gőzölögnek a sorok!

Költő vagyok hát tudom én,
hogy hivatásom a remény,
és tudok hinni is kemény
gyémánt-jövőnkben bízom én.
De ugrik, illan a hitem,
naponta meg kell védenem,
mert ez a kétéltű jelen
hol ellenem van, hol velem.

Pedighát apám a veszélyt
nem nagypofájú hősökért
vállalta, izgatott, beszélt
értem, értük, mindenkiért!
S ha én szólok sem magamért,
kollektív bánatért, bajért,
rontott hitű parasztokért,
kemény, egyforma életért.

S mert szólnom kell a fűről is,
a fémről és a kőről is, 
a menekülő fényről is,
a férfi ról, a nőről is,
és mindent el kell mondanom,
igazhoz igazítanom
hát ezért kell olyan nagyon
a szabadság, a nyugalom!

Mint aki pénzért hegedül,
s száján lágy, kérő mosoly ül,
sürög a vendégek körül
szótlanul, szégyentelenül,
úgy kérem én is a kegyet:
adjatok könyvet, kenyeret,
szorítsatok egy kis helyet
végre nekem is köztetek!

Párkány László

Bánffy György egyes szám 
els� személyben

(részlet az interjú kötetb�l)

„Házasságunkat mindvégig 
Isten áldása kísérte”

Itt, mielőtt szerepeimről 
szólnék, néhány lépést hátrál-
nom kell az időben.

Még a Major-éra alatt létre-
hozták az úgynevezett patro-
nálási rendszert. Gábor Miklós 
volt akkor a párttitkár. Az ő 
felügyeletével indultak a szí-
nészek – természetesen nem a 
sztárok a talpasok a szélrózsa 
minden irányába, hogy gyári 
színjátszó csoportokat és vers-
mondó társaságokat kalauzol-
janak az irodalom rögös útjain. 
Én a szigetszentmiklósi gép-
gyárba kaptam meghívást. Itt 
az üzem versmondóit kellett 
útbaigazítani. Az egyik szavaló 
hölgy megkérdezte, hogy el-
hozhatná-e a barátnőjét, bár 
gyógypedagógus hallgató, de 
nagyon érdeklődik az iroda-
lom iránt. Természetesen igent 
mondtam. Az érdeklődő ifjú 
hölgy Sopronból került Buda-
pestre, kollégista volt gyógype-
dagógiai főiskolára járt. A kü-
lönleges kapcsolatteremtés 
adománya mindig is érdekelt, 
s már mint mondtam, magam 
is: szerettem volna az orvosi 
kasztba bekerülni, hogy köze-
lebb kerüljek az emberekhez. 
Tilda főiskolai stúdiuma is ér-

dekelt, a klasszikus előírás sze-
rint, elkezdtem neki udvarolni, 
aki nem akarta hinni, hogy egy 
pesti színész teszi a szépet neki. 
A kapcsolat egyre mélyült, egy-
re fontosabb lett számunkra. 
Nagyon nagy szerencse volt, 
hogy mindketten vallásos em-
berek voltunk, ez abban a nehéz 
időben valódi áldás volt. Til-
da a főiskola megkezdése előtt 
az evangélikus egyház ifjúsági 
csoportjában gyermekelőadá-
sokat tartott, élményeiről so-
kat mesélt. Ez is hozzájárult 
ismeretségünk elmélyüléséhez. 
Egyre több szál szövődött kö-
zöttünk, ami végleg összekö-
tött bennünket, míg aztán 1955 
tavaszán – nem kis izgalommal 
– Sopronba  utaztam.

A szülők végtelenül kedve-
sen fogadtak, kellemes ebéd 
várt. Ebéd után kávézás köz-
ben, mintha akkor léptem vol-
na otthonukba, Tilda édesapja 
megkérdezte:

– Kedves fi am, tulajdonkép-
pen mi járatban vagy?

– Tisztelettel megkérem a 
leánya kezét.

Tilda édesapja mosolyogva, 
nagyon kedvesen megfogta a 
kezemet:

– Hát kedves fi acskám, erről 
szó sem lehet…

Torkomon akadt a szó. Ak-
kor nem védtem meg magam 
és a pályám.

Egy átmeneti korszak kez-
dődött, de mi azért kitartottunk 
egymás mellett. Após-jelöltem 
egy nemes gondolkodású vidé-
ki pedagógus volt – iskolaigaz-
gató –, aki el sem tudta képzel-
ni, hogy egy színésznek milyen 
kötődései lehetnek. A színé-
szekről kialakult közhely is sze-
repet játszhatott a kategorikus 
nem kimondásában. Pedig én 
testestől lelkestől polgár vol-
tam és színész. Ez a kettősség 
végigvonult egész életemen

Pécsett, amikor már befu-
tott színész voltam és a város 
kedvence, az egyik feltámadási 
körmeneten beálltam a vonuló 
sorba Énekeltem. Városi ember 
voltam, polgár. Másnap a párt-
bizottságról dorgálást kaptam. 
Méltatlankodtam. A válasz rö-
vid volt.

– Bánffy György Pécs ki-
tüntetett művésze. Színészként 
tisztelik. Mit keres egy színész a 
körmeneten?
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Ez a kettősség Tilda édesap-
jának világába nem fért bele. Az 
is zavaró lehetett, hogy ő evan-
gélikus volt, én pedig katolikus.

Tildával 1955 őszén össze-
házasodtunk. Házasságunkat 
mindvégig Isten áldása kísér-
te: két nagyszerű gyermekünk 
született, akiknek nevelése 
elsősorban Tilda felelőssége 
volt, hiszen az tizenegy év, amit 
Pécsett töltöttem, pont arra az 
időszakra esett amikor kisis-
kolások voltak. Eszter lányunk 
az utóbbi években világkarriert 
futott be, mint ősrégész, nem-
csak azzal, hogy jelenleg a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
régészeti intézetének második 
embere, hanem ő a titkára az 
Európai Régész Szövetségnek 
is. Több vaskos kötete jelent 
meg angol nyelven, amelyben 
a magyar régészeti ásatások-
ról tárt hatalmas anyagot a 
világ szakmai közvéleménye 
elé. A fi am, András állatorvos. 

Egyetemi társával egy állatkór-
házat hozott létre, ahol ő a sebé-
szeti osztályt vezeti. A fi amékat 
három gyerekkel – két lány és 
egy fi ú – áldotta meg az Isten, 
leányom egy fi út és egy lányt 
nevel. Ott az a tragédia történt, 
hogy a vejem 50 éves korában 
váratlanul rákban meghalt, 
egyedül hagyva a leányomat, 
aki azóta is egyedül neveli gye-
rekeit. Hát persze, most már 
nem nagyon kell nevelni, mert 
a fi ú lassan végzős joghallgató, 
a lánya másodéves egyetemis-
ta. Nagyon jó családi közösség-
ben élnek. Aminek eredete a fe-
leségem végtelen szeretetében 
gyökeredzik. Mind a mai napig 
ő fogja össze a családot, tréfá-
san azt mondják az unokák, ő a 
családi tyúkanyó, akinek szár-
nya alá siet hetente 12-13 éhes 
ember, hogy megegye nőm va-
sárnapi ebédet.

Sokan fürkészték a jó há-
zasság titkát is. Erre nekem 

szintén kellett felelnem. Jó há-
zasság csak ott létezik, ahol az 
egyik fél feladja az álmait. Az 
én feleségem előtt nagy remé-
nyek- teli pálya állt. Sok tudo-
mányos könyvet megírhatott 
volna, megérezte, hogy nálam 
ki fog bontakozni egy olyan 
életpálya, amely megkívánja, 
hogy ő visszahúzódjon. Meg-
elégedett egyszerű hivatással 
és nagyszerű anyává, feleséggé 
vált. Meg persze az én ellen-
őrömmé, dramaturgommá, 
ideálommá. Nem is bírnám a 
három embernek való munkát, 
ha nem ő lenne a támaszom. 
Vele a kudarcok is csak látszó-
lagosak: elismer akkor is, ha 
mások szidnak.. És ennek az 
ellenkezője is igaz. Hiába ír-
ják, hogy ilyen olyan jó voltam 
a darabban, az ő arcán látom, 
ha nem stimmel valami. Hogy 
mit kap viszonzásul? A Biblia 
arra tanít, hogy a szeretetben 
az ember magát adja a másik-
nak. Nálunk egyensúlyban a 
mérleg több mint fél évszázada, 
ami csak adok-kapok alapon 
lehetséges... Egyet tudok: az én 
hitem, vágyam, elképzeléseim, 
még a magyarságtudatom sem 
állhatna meg a lábán, ha nem 
kapaszkodhatnék az ő hitébe, 
a világról alkotott véleményé-
be, ha élnénk ilyen jó szellemi 
egybe forrottságban, szelle-
mi közegben, és amiről nem 
szokás beszélni, pedig fontos: 
testi tiarában. Gondolom, csak 
tettem valamit én is a mérleg 
másik serpenyőjébe. Különben 
Tilda nem lenne ilyen derűs és 
kiegyensúlyozott. A házasok 
egymásból merítik az erőt…

Makkai Kiss Nóra

10

Mindent el lehet
felejteni
Mindent meg lehet
bocsájtani
Mindent jóvá lehet
tenni
… ami megtörtént
De…
ami nem történt meg
a h i á n y t
kezed
melegét
szavad
hitelét
tekinteted
jelenét –
semmivel nem lehet
pótolni

Summázva

Átvirrasztott csendek szűrt ízei
számban

ide vontam volna őt
– aki velem tart

Ma már csak tűnt érzés ez
átleng – ide-oda

hallom amint
lepkeszárnyak puhasága

remeg a tört időben
csak ez van
ezt őrizem
Legyen ez
őrizőm

��Végül

Végül a csöndet
    a csöndet
    mi hozza
        vissza
           Végül
         az évek
        az álmok
      fájdalma
    gyengül
Végül
  a hajló ágakat
    tépő szél se
      rezdül
        Végül
a pergő könnyeken
    át is látom
      a Lényeget
      Vagy talán
    kőkemény
   érveket
görget
   a végtelen
   rajtam
  keresztül
        Hogyan lesz végül
        Ki mondja ki
            a végsőt
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Kabdebo Lóránt

A háború akkor is háború, ha nem l�nek

Ha van vers, amelyik a szá-
zad második felét rep-

rezentálni képes, akkor Rózsa 
Endre itt közölt alkotása az. Az 
örök veszélyeztetettség állapo-
tából indul el, amely veszélyez-
tetettség nem is létezik. Egy fél 
századon keresztül éltünk úgy, 
hogy tudatunkba belemarták a 
veszély érzetét azért, hogy a köz-
vetlen veszélyeztetettség min-
denkori elhárításáért még hálá-
sak is legyünk. Nevezték mindezt 
akkoriban hidegháborúnak. De 
a lényege a belső feszültségek 
kioldása volt. Ne légy elégedet-
len, mert lehet még roszszabb 
is. Lásd a század első felét. Lásd 
a két nagy háborút, amelyben 
valódi lövészárkok között valódi 
ágyúk lőttek egymásra. Akkor 
volt értelme a politikai állásfog-
lalásoknak, nemzeti és szárma-
zásbéli hovatartozásnak is. Az 
ember kiszolgáltatottan volt ott-
honában is a valódi csatatéren. 
Mondták és magyarázták utána: 
„Auschwitz után nem lehet ver-
set írni.” Pedig azután kell, hogy 
„vers írassék”. Csakhogy éppen 
ettől a verstől félt egy fél száza-
don át a politika. El kellett fe-
ledtetni a politikai állásfoglalást 
(a hivatalos-bürokratikus nem 
számíthatott annak), a nemzeti 
igényeket, az emberi faj egészé-
nek számtalan fajtájú szárma-
zottságát, vallási és világnézeti 
meghatározottságát. A lengyel 
rendező fi lmjének címe lehetne 

Rózsa Endre versének mottója: 
„Tájkép csata után”. Mindenki 
örül, nem annak, hogy élő, ha-
nem hogy túlélő. És ebben a túl-
éltségben nőttek fel nemzedékek, 
és nőttek bele újabbak. A szavak 
nem azt jelentették, amit az ér-
telmező szótárban róluk defi ni-
álnak. Sajátos metanyelv alakult 
ki, ezen beszéltünk, nehogy sért-
sünk és nehogy sérüljünk.

Hány mű nem született meg, 
hány született másként. Milyen 
boldog és szabad lehetett a Rá-
kosi-féle „ötvenes évek”, ami-
kor az írók nem publikálhattak. 
Ha akartak írhattak. Legfeljebb 
egymásnak olvashatták fel, ha 
merték. De voltak művek, ame-
lyeket alkotóik még önmaguk 
előtt sem mertek olvasni. Az 
ötödik emeleti ablakpárkány 
pléhlemeze alá rejtették. A baj 
akkor kezdődött, – becézték 
„olvadásnak”, „enyhülésnek”, 
„konszolidációnak”, – amikor 
már publikálni is lehetett. Ak-
kor kellett minden szóra vi-
gyázni. Vas István mondogatta 
az 1954-es változásról: tudod, 
ha a torkodnak szorítanak egy 
tőrt, és a szorításon egy milli-
métert engednek, akkor már 
úgy érzed, hogy az enyhülés.

A posztmodern labirintusban 
élt egy fél századon át Közép- és 
Kelet-Európa irodalma. Ami 
boldogabb égtájakon – legalább-
is innen tekintve annak látszot-
tak – a személyiség bonyodal-

mainak átélése volt, az errefelé 
a személyiség csalimeséjét szülte 
meg. Vagyok is, meg nem is. Lé-
tezem, de csak jegelve.

Persze voltak, akik kimond-
ták: inkább valódi csatateret. 
Inkább a konfrontációnak a 
század első felében pusztító lö-
vészárkait. Hallgatás, szamiz-
dat, emigráció várta őket. Mert 
itthon örülni kellett, hogy épp 
most nincs valódi lövészárok. 
Épp most pókhálósodnak az 
ágyúcsövek. De milyen áron.

Aztán akkor ijedtünk meg 
igazán, amikor nyíltan, a nem-
zet színe előtt kimondták, hogy 
ezt az álságos békét fel kell 
mondani. Mi lesz, ha mégis va-
lódi háború szakad ránk. Ügyet-
lenebb vidéken, tőlünk kelet-
re, délre valóban ki is újultak a 
nagy háborúk. Ezt meg TV-ben 
néztük. Mintha krimit. Fel se 
fogtuk valójában, hogy ezalatt 
szabadulnak fel szavaink. Mi – 
ők úgy láthatták, boldogabbak – 
akkor már beszélhettünk. Csak 
nem tudtuk, mit is mondjunk. 
A labirintus hosszú és bonyolult 
kijutni belőle. Szegény Rózsa 
Bandi barátunk ennek a hideg-
háborúnak lett szellemi hősi 
halottja. Mert a háború akkor is 
háború, ha nem lőnek. És akkor 
is vannak hősei és hősi halottjai, 
ha azok nem fegyveres harcban, 
nem fegyver által pusztulnak el. 
Esetleg ágyban, párnák között.

Magyar Napló 2001/3

Rózsa Endre

Elsüllyedt csatatér

sosem halunk meg ezen a csatatéren
mert nem csatatér ez s mi nem harcolunk
csak kínjában megrepedt föld ez itt dehogyis lövészárkok
mesebeszéd hogy ágyú tátog csak kitárt szánkat
szövi be a pók

sosem halunk meg ezen a csatatéren
a kelő hold süt rá hogy négy sarka fölfelé kunkorodik
csak legelő ménes ez itt ki eszelné ki hogy ezek mind
a mi paripáink
patáikkal vérbe torpanva a hirtelen csönd szobraiként
sosem halunk meg ezen a csatatéren
mi még sohasem jártunk erre s ha jól emlékszünk
nincsen is
csak lábnyomainkat keressük
lépésenként egy levelet csak
melyet tékozlón itt hullattunk s nélküle most már
nem lehetünk

sosem halunk meg ezen a csatatéren
itt csak a vadkrumpli bokra kotol élemedett kék tojásain
a sík közepét mint a szökőkút fürtökben törik át
a hangyák
lassan üres lesz belül a föld mint a termesz-rágta
krumpligumó
sosem halunk meg ezen a csatatéren
egy fi a ellenség sincs erre az is a hegyek mögé búvik
egyik katonánk a folyóba pisál másik állszíját igazgatja
tábornokaink vigyázzban állnak piros csík issza
fel tenyerüket
az elsüllyedt csatatér ez összes kellékével és fi guráival
a kiszántatlan álmok a jövendő légszomjában élők helye
az elevenek köztemetője a holtak nyüzsgő tartománya
s ama álbölcsek hona akik kavicsot ültetnek szívünk alá

sosem halunk meg ezen a csatatéren
dehát mért csatatér ez ha nem csatatér
ha csak a tenger kaszálja a lábon álló eget
ha csak a kalászok nőnek fejjel lefelé
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Kuti Margit

Szent Mária Magdolna – Provance Szentje
KI LEHET MÁRIA 

MAGDOLNA?

A hagyomány szerint 
Mária Magdolna Szent 

Lázár és Maximin (Jézus Krisz-
tus tanítványai) kíséretében 
Kr.u. 45-ben ért partot Pro-
vance-ban.

A keresztény tradíció azt 
mondja, hogy a Szent Mária 
Magdolna életének utolsó éve-
it, mint remete, lelkileg keres-
ve Jézus Krisztust, csendben, 
békességben és megtisztulva 
élte le a Szent Baume nevű Bar-
langban.(Baume vagy bauma 
provánszi nyelven = barlang).

A Provánce e különleges: 
szellemi (spirituális) kisugár-
zású vidéke már a keresztény-
ség előtt, a görögök, rómaiaik, 
genovaiak és a celtek idejében 
is ismert, közkedvelt hely volt.

A középkorban a Szent Bau-
me barlang a Szent Jakab za-
rándoklat kötelező állomása 
volt. (St Jacques de Compos-
telle).

Mária Magdolna érezve, 
hogy földi élete a végéhez köze-
ledik felkereste a közeli faluban 
lakó Szent Maximin püspököt. 
(A falu neve jelenleg is Saint 
Maxim la Sainte Baume). Az 
itt lévő gótikus bazilika krip-
tájában található egy koponya-
ereklye, amelyet Szent Mária 
Magdolna koponyájaként tisz-
telnek. A provánsziak Mária 

Magdolnát saját szentjükként 
tartják számon.

Erről a hagyományról ta-
núskodik Jacques Voragine 
1280-ból való bejegyzése az 
un. „Arany Legendákban”. 
Mária Magdolna tisztele-
te azonban átlépte Provance 
határait, Franciaország majd 
minden templomában van 
szobra, vagy emlékének szen-
telt kápolna.

Mária Magdolna az evangé-
liumban

„Lázár halála és feltá-
madása (János 11,1-54)

Az apostolok, valamint az 
asszonyok, Márta és nővére 
Mária Magdolna Lázár sírja 
előtt állnak.

Jézus odamegy a halotthoz, 
és csodával feltámasztja Lázárt. 
Jézus csodája beteljesedett, 

azért, hogy tanítványai, követői 
higgyenek benne.

Vajon Márta és Lázár nővére 
lenne Mária Magdolna?

Annak ellenére, hogy elég 
sokan vitatták, az evangélium 
szerint valóban ő Mária Mag-
dolna. Az egyetlen apostol, 
aki kiemelten említi Máriát, 
a „magdalait”, az János evan-
gélista.

A Bethániai megkenés 
(János 12,1-8)

A megkenéssel Mária Mag-
dolna mintegy próféciát telje-
sít, ahogyan Keresztelő Szent 
János is, aki megkeresztelte 
Jézust a Jordán folyóban. Má-
ria Magdolna a felkenéssel, Jé-
zus papi hivatását, királyságát 
szenteli meg. Arról tesz tanúsá-
got, hogy Jézus a Király, a Mes-
siás. Ezáltal lesz éppen ő Krisz-
tus feltámadásának tanúja.

Keresztelő Szent János és 
Mária Magdolna tehát ebben 
az értelemben próféták voltak.. 
Tanúságot tettek Jézus Messiás 
voltáról.

„Isten Báránya, aki elveszi a 
világ bűneit”.

Mária Magdolna jelen 
van a keresztre feszítésnél 
(János 19,25-26)

János a szeretett tanítvány, 
Jézus édesanyja, Kleofás felesé-
ge és Mária Magdolna a kereszt 
lábánál Jézus szenvedésének 
tanúi. A négy evangélista közül 
János az egyedüli, aki erről ír.

Mária Magdolna Jézus 
feltámadásának első tanúja

János szerint (János 20, 
1-10) Jézus feltámadásánál 
ugyanazok vannak jelen, akik a 
szenvedésénél. Harmadnapon 
az asszonyok balzsamot vittek 
a holttesthez. Nyitva találták a 
sírt, üresen. Egy angyal jelezte 
nekik, hogy Jézus feltámadott. 
Az asszonyok siettek az apos-
tolokhoz a hírrel. Egyedül Má-
ria Magdolna, aki visszament 
a sírhoz. Ekkor Jézus megjele-
nik. „Mária” szól. Mária Mag-
dolna megismeri, mert vála-
szol, „Rabounni” (Mester).

Jézus felhatalmazza, hogy 
vigye hírül feltámadását az 
apostoloknak.

Az evangéliumokban János 
mondja el ezt a találkozást. Bi-
zonyítva, hogy Mária Magdolna 
az első, akinek Jézus megjelent 
Húsvét reggelén.

Mária Magdolna ezzel a kül-
detéssel mintegy megmutatja, 
hírül adja Krisztus felé vezető 
utat.

MÁRIA MAGDOLNA ÉS A 
SZENT BARLANG

A Szent Baume egy kisebb 
hegyen, az első évezredből 
fennmaradt erdőben található. 
Az antik korban ezt a helyet a 
termékenység tündérek lakhe-
lyének hívták (Cybéle, Artémis, 
Isis….)

Amikor Mária Magdolna 
ide érkezett a vidéket még 
a pogány kultuszok követői 
uralták. Nekik hirdette az 
evangéliumot, ahogyan Lázár 
kíséretében Massalában (Mar-
seilles) is tette.

Az 5-ik században érkezik 
Provance-ba Egyiptomból és 
Judeából Jean de Cassien, aki 
ismerte az alexandriai Mária le-
gendáját. (Ez a Mária, aki pros-
tituált volt, kereszténnyé válva, 
mint remete élt a sivatagban, 
a Holt tenger közelében. Egy 
Zosime nevű remete talált rá, 
akinek Mária elmesélte életét. 
Halála után a remete eltemette 
őt a sivatagban.)

A provánszi legenda Mária 
Magdolna és Maximin történe-
téről beszél, párhuzamot vonva 
az egyiptomi Mária történeté-
vel. Szent Jean de Cassien lesz 
azután Mária Magdolna Szent 
Barlangi (Baumi) tiszteletének 
az elindítója. Ő az, aki remeté-
ket telepít a Barlang közelébe, 
és így válik Szent Mária Mag-
dolna, a szemlélődő remeteség 
példaképévé az itt élő barátok 
számára.

SZENT MÁRIA 
MAGDOLNA VALÓBAN 

ÉLT-E EBBEN A 
BARLANGBAN?

Legenda, mítosz, vagy va-
lóság? A HIT kérdése. A Szent 
Maximin bazilikában lévő erek-
lyéket tartalmazó sírt tisztelet 
övezi, zarándokok sokasága 
látogat ide. Pápák, királyok (I. 
Ferenc, XIV. Lajos, a Napki-
rály) és sokan mások jöttek 
ide meditálni, imádkozni, lá-
togattak el a Barlangba, a Ba-
zilikába, hogy elnyerjék Mária 
Magdolna közbenjárást, annak 
a Szentnek, aki megkente Jézus 
lábát, aki tanúja volt szenvedé-
sének és feltámadásának. Ő az, 
aki a zarándokokat a feltámadt 
Krisztushoz vezeti.

P.S. Férjem és én is elza-
rándokoltunk Nagypénteken a 
barlang- kápolnához. Ha arra 
visz az utunk, a Szent Maxim 
Bazilikánál újból és újból meg-
állunk, hogy lerójuk kegyele-
tünket Mária Magdolna kopor-
sója és ereklyéje előtt.
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Baranyi Ferenc

Jekhfar maj kethane 
phandela sakofelo
(Egyszer majd minden összeköt)

Kethane resen ande amare angalyimata:
hajkam amare jile, hajkam amare rata

Andej ratyi tusa kethane phandelma:
hajkam e muglya, hajkam e vudera

Lanco si kodo, sostar ande jekh sam?
Hajkam kamesman, hajkam numa vinchresman.

Sajeks si. Akanak jekhipes sam.
Thaj muri avesa varikanak.

jekhfar maj kethane phandela sakofelo:
o rat, e muglya – e vudera, o jilo.

(Boldeslas: Pató Selam)

Pató Selam

Értékrend

Kicsi korukban a gyere-
keim mindig a boltba 

akartak menni pénzért, mert 

azt látták, hogy a kasszában 

egy darabka papíros helyett sok 

csengő, csillogó érmét adnak 

nekünk. Nem értették, hogy ez 

csak a maradványa annak, ami-

vel mi fi zettünk. Milyen drámai 

és egyben bájos gyermekszem-

mel néz sok felnőtt is mindarra, 

amit adhat és amit kaphat!

Milyen sokak szíve és elméje 

van annyira tele az érmék vá-

gyával, hogy nem marad benne 

hely nagyobb érték számára. 

S ha véletlenül megajándéko-

zottá válnak mégis vele, nem 

tudnak vele mit kezdeni, el is 

csak akkor fogadják, ha meg-

látják benne a fantáziát, hogy 

valami úton váltópénzekre cse-

rélhetik…

S ha még azt is mondják, 

hogy „az idő pénz”, akkor idő 

helyett ugyan mire van szük-

sége ennek a világnak az érték-

rend-váltáshoz? Mikor válik 

annyira felnőtté az ember, hogy 

annak az értékét is felismerje, 

amivel megfi zet a kicsinyes va-

gyokért? (vagy vágyakért? vagy 

vagyonért? melléütöttem a bil-

lentyűzeten?:) 

Sár Pek Scumpo Abjóro

Sar pek scumpo abjoro, muro dyi lel doro, 
pe ungro Del o cherbo doro lel, haj leste rudyil
Tute muro sunto del, trushajvel muro dyi kana,
Shaj zhav angla tute, angla muro zhuvindo Del

Mure asva so pityan muro manro ratyi dyese,
Sar pushen mandar kaj si tyo Del, kas zhukardan?
Me muro dyi avri dav sar tut kamav.
Sar ande manusha, losshav ande tye gilya.

Muro dyi sostar dukhál? So brigis kattyi?
Patya ando Del, ke voj chi mukel tut, kaske
losshav. Sar pesko muj inkrel karing ma
O muro lasho Deloro, zurales pharoj muro dyi.

Mint a szép hives patakra

Mint a szép híves patakra A szarvas kívánkozik,
Lelkem úgy óhajt Uramra, És hozzá fohászkodik,
Tehozzád én Istenem, Szomjúhozik én lelkem,
Vajjon színed eleiben Mikor jutok élő Isten?

Könnyhullatásim énnékem Kenyerem éjjel – nappal,
Midőn azt kérdik éntőlem: Hol Istened, kit vártál?
Ezen lelkem kiontom, És házadat óhajtom,
Hol a hívek seregében Örvendek szép éneklésben.

Én lelkem mire csüggedsz el? Mit kesergesz ennyire?
Bízzál Istenben, nem hágy el, Kiben örvendek végre,
Midőn hozzám orcáját, Nyújtja szabadítását;
Ó, én kegyelmes Istenem, Mely igen kesereg lelkem!

42. zsoltár (részlet)

Pe Devleske Bakrora

Pe dévleske bakrora téle shav e bezexa
Muro dyi pacha zhukarel pasha trushuleste.
Muro ilo angla sunto Del ingrav, uzho zhatar
E mel anda Kristosko rat, anda Kristosko rat.

Sar pe shukar pajora, kade doroj pe muro raj,
O cherbo pajasles leste haj leste rudyipe
Tute muro sunto Del rudyipe muro dyi
Kana tordyuvav angla tute muro sunto Deloro.

Phagerdo haj shusho Dav man leske,
Te nyevarelma. O shoshipe te pizdel andre.
Sako briga chorripe, dav perdal mure Devleke.
Voj phiravel muri phar, khosel muro gindo, 
khosel mure gindura.

Rudyimatura

Pató Ibolya grafi kája
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Búcsú Dr. Kapocsi Sándortól

S
zép halált adj nekem, Iste-

nem – szokták kérni az embe-

rek. Ha egyáltalán lehet a halál szép, 

akkor  dr. Kapocsi Sándoré, Sándor 

bátyámé az volt. Beleszenderedett 

az örökkévalóságba. Beleimádkoz-

ta, beleálmodta magát egy végtelen 

álomba.

Álmában érte a halál. Elment kö-

zülünk a leghosszabb útra. Jó volt 

őt ismerni és barátjának lenni. Kö-

szönjük neki az életét és azt, hogy Jó-

kai Anna hű társaként mellette volt 

mindhalálig. Adj neki, Istenem, örök 

nyugodalmat!

Barátod,

Rostás-Farkas György

Pajor András

A végtelen szárnyain

Jó ideje már: szűk nekem minden, mi véges.

Ahogy a folyó kilép medréből s visszatér,

s a tengerbe ömölve kiteljesedik;

de véget akkor sem ér.

A madárdal oly rövid, de emberi füttyben,

dallamban érlelődik tovább, s végül

szerelmesen oltja mindörökre szóló

lángolásba egy éji szerenád.

Az időbe lépve én is átvettem

annak sodró ütemét.

Bennem vert így gyökeret a múlt,

s jövőm a halállal már kiolthatatlan.

Valaki vár a végtelenben.

Szólongat, rég ismert szavakban.

Továbblépek,

mint a tűz mellett verset vált az ének,

s fényt, formát a tűz, mint néma táncos.

A világ merően eget kémlel,

az este összezár engem örök melegével.

Jókai Anna

A bökken�

Láthattuk: a központosított hatalom meg-
fojtja a szabadságot.

Láthatjuk: a demokrácia jobbára a kutyák 
martalékául dobja.

S mindez az ilyen vagy olyan szándéktól füg-
getlenül történik így. A harmadik, egyelőre – úgy 
tetszik – megfogalmazhatatlan, s ezért egyelőre 
lehetetlen is.

Who is Who?
Alapkérdés. Senki nem felelhet rá; mégis bát-

ran felel mindenki. Magánviszonyokban. Szak-
mán belül, szakmák között. Országonként, világ-
méretekben: ki – kicsoda?

Amikor még arra sincsen pontos válaszunk, 
hogy mi – micsoda? Hiányzik számunkra a dol-
gok története; csak az eredmény, a pillanatnyi 
eredmény látszik. Ezt rögzítjük, gyorsan (meg ne 
változzon) és határozottan (nehogy önmagunk 
is kételkedni kezdjünk). Az asztal asztal; akár 
le is írhatjuk egyediségében dúsan részletezve, 
de az, hogy mi volt valaha és egykor mi lesz az 
éppen szóban forgó oly egyszerű tárgyból: nem 
érzékelhető. Valamint az sem, a használatában 
rejlő, a létét árnyaló környezeti élet miféle. Meg-
elégszünk a kényelmes általánosítással: fából, 
márványból, üvegből, műanyagból, 106rézből 
(satöbbi) készült – és majd-majd (a távoli jövő-
ben) „tönkremegy”. És még előbb? És legesleg-
utoljára? Van ilyen: behatárolható kezdet és vég 
egyáltalán?

…Ugyan kit érdekel ez? De vajon biztos, hogy 
ami minket jelenleg nem érdekel, az nem is ér-
dekes?

Ki kicsoda? A nagy hazugsággyűjtemény; 
a közmegegyezés felszíni terméke. Mindazonál-

tal imitt-amott igazságelemekkel. Mert a felszín 
sem merő hazugság, csak éppen nem mutatja a 
teljes valót; még a percnyi jelenben sem, nem-
hogy a folyamatot illetően. Az okozatok parádé-
ja, az okok ismerete nélkül.

Ki kicsoda – módjával higgyük el. Egy kicsit 
szégyenkezve – ha a minősítés rólunk beszél; 
ha a tények ránk vallanak is. Csak hasonlítunk. 
Nem vagyunk azonosak a bemutatásainkkal.

Ennyi volt
Nem sok. Nem kevés. Hát az biztos, nagyon 

meg lehet unni valakit, aki mindig ugyanazt 
szajkózza, századszorra is, bár dúsítva-variálva. 
Föl is lehet dühödni rá. Mit akar ez? Mit képzel? 
S miről is beszél, egyáltalán?

Megértem.
…De úgy vagyok, mint Móricka. Nekem is 

mindenről egy bizonyos dolog jut az eszembe. 
Csak éppen nem az, ami a Mórickáknak.

Történet el�tt
…Van-e nemes bosszú? Hiszen ha cselekede-

tünk nemes, már nem a bosszú szülte. Ha pe-
dig még a bosszú motiválja, nem lehet nemes. 
S bosszú-e minden, ami annak látszik?

Helyes-e a legsúlyosabb bűnt is ugyanolyan 
mércével mérni, mint némely „bocsánatosat”?

Szabad-e mások kárára gyakorolni a nagyvo-
nalúságot? Végül mégiscsak, megint csak törté-
netfélére fanyalodtam. Hogy saját zavaromon 
úrrá legyek. Vagy – ki tudja? – tanácstalanságo-
mon csupán bosszút álljak…
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Páskándi Géza

Puszta fel�l

Puszta felől, róna felől,
boglyán túlról, erdő felől,
keseredő szelek elől
szaladnak a fellegek.
Csordáthajtó, kurjongató,
kanászkürtöt riogató
égzengés lesz, hasogató
–már az eső csepereg.

Kormosodik, mint a fazék,
szakadozott háló az ég,
szikrát vetnek a kecsegék
–evickélő mennykövek.
Eget-földet dörögtető,
vadvizeket hörögtető
zuhany alatt tapicskolnak a füvek.

Szeretném, ha…
Szeretném, ha valakinek
én lennék az öröm s bánat,
–szeretném, ha valakinek
oly szép lennék, mint anyámnak.

Sinka István

Anyám balladát táncol

Egyszer volt szép az anyám tánca,
mikor kendőjét gyepre hányta,
a Korhány vizénél, Pusztapándon,
s bokázó lába pásztortűznél,
öles apám örömére
szállt, mint illat a virágon.
De gyönyörű lábán víg fi gurát
eredő táncába ő se vitt,
csak mutatta ringó mozdulattal
halálba járó őseit.
Mert ugyanaz sírt fel a fl ótán,
hogy meghaltak azok ima nélkül,
nagy szakállal, akasztófán.
S hajnaltájon, lengő szélben,
hogy fény nyíllott két nyárszemében,
elébe raktak tíz szál gyertyát,
hat másikat meg karikába. –
Közöttük anyám ott sugárzott,
s kis csizmája lángot vert át.
Az ősi ritmust pásztorok fütyölték…
Kettő-kettő felállott szélrül,
jelezve, hogy a csúfolt ős
szép feje most halálba révül.
S a holtak szemét, ahogy lezárták:
ezt a sirató, örök búcsút
a nyárfák alatt már öten járták.
Akkor meg, mikor sírt nyitnak,
közéjük lendül hatodiknak
apám is, kinek lépteit
úgy mérte az öt táncoló,
mint ki utolsó fordulattal
az egész műbe értelmet vitt…
Mikor a gyertyák porig égtek,
még anyám eljárta a végét:
egy szál virág körül koszorút táncolt…
A juhászok meg már csak nézték,
hogy az égen hold ballag át
s csudálja nagy, fehér szemmel
anyám lábán a balladát.

Tandori Dezs�

Egymás
Megkondítod magad, mint egy teret,
melyben eltávolodhatom.
Látatlanul hagyom,
hogy körülvégy, és az legyek, ahol
vagyok. Háttal megyek, csak az kerül
elém, amit már elhagyok.

Gyurkovics Tibor

Jézus

Jézus a szalmaszál
amibe kapaszkodunk
Jézus a szakadék
amibe lezuhanunk

Jézus a kötél
amit elengedünk
Jézus a remény
amivel emelkedünk

Jézus a hangszer
amivel megszólalunk
Jézus a zene
amit elhallgatunk

Jézus tenyér
amivel adakozunk
Jézus kenyér
amit elfogadunk

Jézus penge
ami megsebesít
Jézus gyenge
aki megerősít

Jézus hatalom
a végeken
Jézusnak odaadom
az életem

Fábián György

Húsvéti prelüdök

Én azt mondom:
Óvakodjatok kőtábla-törésektől
Tele vagyunk amúgyis kőtábla-
Törésekkel:
Vigasztalni hiába próbál a
Fény gyíkja, bolondok vagyunk
Igen: bolondok, és
Surranók, nem is értheti
Hólében hempergő jajunkat:
Csupán a köszörűs.
Vaktában jár
– ling-klang-
– közönyről közönyre, s
– beat-ritmusba merülő házra.

II.

Kézmosás volt ez, vagy
Valamiféle pótcselekvés?
Erőtlen hódolat?
Császári félelem?

Cinkosan hallgat a
Tál ezüstje
Nincs szava a Meg-
Alázottnak? Föloldozást!
Föloldozást, mert

Elcsuklik a szó is egy
Végleges ponton.

…lehet, hogy a
vízesés tapintatára
szükségünk lesz.

Egy pár vers
Széthulltam arra
az egy darabra, ami
mindig is voltam
Alszom, egy pár verset.
A lélek is test.
Én testemtől-lelkemtől
Vagyok idegen.
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haj zhikaj shingerdas le lube-
nyici, kana jekh lashi kerdyi-
las. Kezdij te xal. Aven duj 
rakle, gornyikura sas, ke von 
dikhen Mogas, so kerel. Ketha-
ne phangline les, sar ingren kaj 
le shingale. Dorasa vi phang-
line Mogas, haj geline kaj o 
forosko kher. Kana avri resline 
kaj o barruno drom, so dikhen, 
avel o intezevo, grofosko ma-
nush, haj voj dikhel 
kodo, duj rakle ing-
ren le romes.

– So kerdas kado 
rom?

– Kethane shin-
gerdas le lubenyici, 
haj akanak ingras 
ame kaj e shingale 
kadale romes.

– Azhukaren feri, 
maj me perdal dav 
les shingalenge.

O grofosko ma-
nush tordyilas hin-
tovosa (vurdonesa), 
duje grastenca. Pala vurdon 
phangline le Mogas, ashvaresa. 
Kana zhalas o vurdon, o sha-
voro vorba das Mogaske, ke vi 
akanak Mogasa phirdas.

– Xutyil Moga, na muk tut, 
xutyil les kade, o vurdon chi 
zhanel te mishkij!

Vi tordyile le grast, haj vi 
vurdon. Mogas mukline, chi in-
gerdine khatikaj.

Pala duj-trin kurke, pale 
gelas o Moga te mangel man-
ro. Sas kothe pashes jekh bar, 
pherdoj drakhenca, kadi bar 
rajeski sas. Sas kothe jekh zol-
ba, kaj beshlas jekh bari shi-
purka, jekh bari rajkani shipur-

ka. Kado sap ingerdas gaveske 
bakren. Pe zolba avri sas iskiri-
me, khonyik chi tenavel akorde, 
ke o sap mudarel les. Moga chi 
zhanglas te ginavel, kothe gelas 
kaj e zolba. O shavoro lesa sas. 
Zhanas andre ande zolba, kana 
o shavoro phenel:

– Moga! Avel e rajkani shi-
purka! Le angle tyi rolyi, haj 
malav la, kade, te merel!

Sas Mogaske jekh bari ro-
lyi. Jekh maladas pe rajkani 
shipurka, mulas. De kado sap 
zuralo sas, peska porasa kabor 
maladas, sar e kheresko zido 
jekh rig avri boldino kerdyilas. 
Moga avri avilas anda zolba. O 
gornyiko dikhlas kodo, kana 
Moga intya phirdas, de chi 
zhanglas so sas kothe. Kothe 
reslas lende.

– So kerdan kathe more?
– Somas andre ande kadi 

zolba te mangav manro!
– Chi darajlan kathar rajka-

ni shipurka?
– Na me! Mudardom la!
– Mudardan la?
– De ma pushke te na!

– Te dikhas la!
Kana dikhle le sapes, kon mu-

las, o gornyiko kodi phendas:
– Av manca kaj o grofosko 

manush, del tuke variso, love, 
xamasko. Kothe o gornyiko 
phendas, sar kado rom mudar-
das e sapes. O manush dikhlas, 
so si ando Mogasko vast. Jekh 
bari rolyi, jekh rikitasa avri 
cirdino kasht. Kodo sas leski 

rolyi.
– Ashun pe man-

de Moga! So doris 
mandar, dav tuke. 
Manges zolba, te na 
beshes ande cerha, 
mang so kames?

– Raja tyo bari-
pe! Chi trubuj man 
kher, ke kodo ka-
savoj, sar e robija, 
majmishto mange e 
cerha. Numa but du-
hano den mange!

Jekhar o cino sha-
voro gelastar pasha leste. Kho-
nyik chi zhanglas kaj gelas. 
Moga kothe sas kaj beshlas e 
kumpanija. But romane sha-
vora sas krujal leste. Phendine 
leske.

– Moga, zha opre pe kasht, 
an amenge chiriklyaki kujburi, 
haj anre!

O Moga gelas opre, ke sha-
vora dine les duhano. Kana 
opre zhalas po kasht, haj unzol 
pala kujburi, so dikhel, jekh 
sap sas ande kujburi. Muklas o 
kasht, haj tele perlas. Vi mulas.

Le cine shavores ingerdi-
ne le beng, kade Mogaski zor 
gelastar. Kado shavoro das les 
zor.

Rostás-Farkas György

Moga, o zuralo rom
(Moga, a nagyerej�)

Varikana, kana le rom 
phirenas pa gaveste pe 

gaveste, sas jekh rom mash-
kar lende, Moga busholas. Kaj 
phirnas andekh foro, sas kothe 
jekh zuralo raklo, kon chi da-
rajlas khanyikastar. Le foroske 
raja phendine le romenge, kana 
avri gele lende:

– Romale, shavale! Naj 
mashkar tumende kasavo zura-
lo manush, kon zhanelas te ma-
rel jekhe rakles? Ame daras le-
star, ke kasavo zuraloj, akarso 
kamas te keras lesa, chi birisa-
ras ame lesa.

– Si kathe jekh rom, kon 
zuraloj, lesko anav Moga, de 
voj daral sakonestar.

– Phenen leske, te avel kaj o 
forosko kher, chavlales khanchi 
bajo!

Kana khere avilas, anda 
mangelipe, sas pasha leste jekh 
eftabershengo cino shavo, kon 
taltosho sas, ke dandesa rak-
hadyilas.

– Moga! – phendine le rom-
Sigo zhas kaj o forosko kher, ke 
te na irigren tut andre.

– Me korkoro chi zhav!
– Mishtoj, vi ame zhasa tusa 

savorazhene.
Kade kerdyilas. Beshline po 

vurdon, haj Mogasa geline kaj 
o forosko kher.

– Kathe som! – phenel 
o Moga romanes, ke voj chi 

zhanglas ungrika, numa roma-
nes. O cino shavoro, kon lesa 
sas, boldas leski vorba. Akanak 
aba shaj avel kodo zuralo ma-
nush, ke o raklo kodi phendas, 
zhikaj chi arakhel jekh kaver 
zurale manushes, kon marela 
les, chi zhanel te xodinij. Mo-
gas tordyardine avri vorta rak-
lesa. Phenel o Moga:

– Anen mange jekh xaravlyi, 
de zuralyi t avel!

Andine leske jekh shelo. 
Krujal xutyildas pes shele-
sa, haj las bari sufl a. O shelo 
shindyilas pes.

– Kado shelo naj lasho, tan-
en majzuralo!

Andine jekh vurdonesko 
perdal phanglo shelo. Vi kado 
krujal boldisardas pe peste, haj 
phurdelas jekh, de o shelo chi 
shindyilas pes.

– Kado shelo aba legmajfe-
der!

Kezdisardine te maren jek-
havres. Moga numa chi kerdas 
khanchi, o raklo mardas les. Pe 
kadi o shavoro vorba das roma-
nes.

– Moga, xutyil les, na muk 
tut, xutyil les kade, te tenavel!

Chi trubusardas majbut 
Mogaske, xutyildas les kade, 
sar lesko pashavro avri avilas 
po dumo. Kana muklas e rak-
les, khere ingerdas les, ki chi 
zhanglas inke chi te zhal.

– No Moga, so manges 
amendar, sa dasa tuke, ke kadi 
butyi kerdan.

De o Moga chi zhanglas te 
mangel khanchi, inke vi kher 
dinesas leske, de voj numa ba-
gova (duhano) manglas. Sode 
lyuvavenca sas manusha, ko-
dolendar mangline o duhano. 
Jekh gono pherdo kerdyilas. 
Inke kodi manglas o Moga, sar 
shaj kerel mangelipe ando gav.

Phirdas, haj maglas pa kher 
pe kher. Jokhar kothe reslas 
kaj kado kher, kaj beshlas o ra-
klo, kasa mardas pes, haj mar-
das les. Chi kamlinesas andre 
te muken les, de o raklo opre 
pinzhardas Mogasko glaso, haj 
phenel:

– Muri, dej, na nashav ko-
dole manushes, me pinzharav 
les, akhar les andre, haj de les-
ke, so voj mangel. Moga andre 
avilas ando kher.

– Ashun Moga! Me inke chi 
dikhlom kasave zurale manus-
hes, desar rakhadyilom. Xutyil 
muro vast, ke me mero, mash-
kar tye vast.

Xutyilen jekhavreske vast, 
haj o raklo mulas.

Zhal karing khere po drom 
Moga, dikhel jekh lubenyican-
ca pherdi phuv. Bokhalo sas, 
haj so gindisardas pes, xala lu-
benyica. Angle las peski shuri, 

Szentandrássy István grafi kája
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A sárga úton

a szememre még nem jött álom
gondoltam 
nagyot kiáltok
amit látok azt sem bánom
a titkokat majd kivárom
hát mire jó a boldogságom
ha csak itt a földön járok
fölszállok a csillagokra
estére meg a tejútra
kinek nem kell ez az este
üljön fel a szekeremre
ellopom neked az EGET
ha megcsókolhatom a szemed
hegyről lesem meg a szelet
mert sárkányokat szelídítek
elhagytál de megkereslek
mert negyven éve nem feledlek
könyvet írok meg verseket
de a lovakért majd megveszek…
istállószagot keresek
de csak álmokat kergetek
fi atalon öreg lettem
anyámat is elvesztettem
tavasszal fogant a lelkem
januárban megérkeztem
a földön éltem egy keveset
jó volt látnom a szenteket.

Ruva Farkas Pál

Igen

sötéten zörren a zaj
ha meghal a NAP
Isten azt akarja
hogy emeld föl arcodat
talán valóban összefüggünk
így rohadtságunk ellenére is
menthetetlenül egyek vagyunk
mert mindannyian hősök lettünk
még akkor is ha nem….
hiszen volt bátorságunk ide
                                             szü
                                                    let
                                                         nünk…

Az ami

én nem akarok az lenni 
                                    aki…
mert régóta az vagyok
                                    ami…
a szó sem akar az lenni 
                                     aki…
mert ő is az 
                    az idők 
                                kezdete 
                                             óta
az ami…
ha jön a hó
megjön hozzá 
                       a zimakó…
pedig nem akar ő az lenni
                                         aki…
mert már régóta az
                              ami…

Nagyon várom

vissza csak vissza
Istenem 
fordítsd vissza a kereket…
hadd legyek 
óh idő
hadd legyek
újra a régi gyerek…
mire eljön a hajnal
s befonja kócos haját a tegnap
én várom
de nagyon 
hogy beforduljon 
újra a sarkon
a holnapom

Amikor

Ő elpusztult
én pusztulok
ti nézitek  hogy meghalunk…
a vég hátulról nézve
a hit lerövidített záloga
állj meg vándor
és bánd meg a szót
ami elhagyja a gondolatod
mert Isten adhatta néked
becsből vagy örökül
és ülj fel a szekérre
de ne menj sehová
mert haza csak ott van és lesz
míg a világ a világ
ahol a nap
megsímogatja
         az
               ar
                  co
                      dat

Elek Róbert grafi kája
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Dobos Marianne

Mi ugyanis egy Kossuth-nótás nemzet 
vagyunk

„Mi ugyanis egy Kos-
suth-nótás nemzet 

vagyunk, ahogyan mindnyájan 
nagyon jól tudják – folytatom 
a címül választott Wass Albert 
idézetet – nekem személy sze-
rint is a legnagyobb ellenségem 
a Kossuth nóta. Mit is mond 
a szöveg? ’Kossuth Lajos azt 
üzente, elfogyott a regiment-
je’. Itt a szabadságról van szó, 
Kossuth Lajos harcol a magyar 
szabadságért. Azt üzente haza, 
hogy elfogyott a regiment-
je, tehát mi a magyar felelet a 
magyar nép részéről? ’Ha még 
egyszer azt üzeni, mindnyá-
junknak el kell menni.’ Sajnos 
a magyar százalék 500:1 – hez, 
500 magyarból egy megy el az 
első üzenetre, a többi vár, ha 
még egyszer azt üzeni. Sajnos 
a magyar történelemben Mo-
hács óta ’még egyszerek’ nem 
voltak, nem volt több lehetőség 
üzenetre, a szabadság elveszett 
újra meg újra, mert vártunk to-
vábbi üzenetekre.”

A mának is szóló sorok a 
Kráter Kiadó 2007-ben meg-
jelentetett Üzenet haza című 
kötetéből valók. A hiányt pótló 
kiadvány a szerző tíz amerikai 
előadását is tartalmazza, a mel-
lékletében hangfelvételek szer-

kesztett változatával, melyek 
1964 – 1975 között készültek.

Egy, a haza sorsáért őszin-
tén aggódó magyar nem olvas-
hatja, nem hallgathatja ezeket 
könnyek nélkül. Azt hiszem, 
azonban sokkal többet ér az 
elérzékenyedésnél, a megható-
dottságnál, ha elgondolkozunk 
a haza küldött üzeneteken. Az 
utolsó palack postáját a kötet-
ben közölt beszédeinek, har-
minckét éve dobta az Óceánba 
számunkra (is). Ha partra ve-
tődne a palack, azt hátha valaki 
megtalálná, hátha valaki haza-
hozná Magyarországra, hátha 
valaki kiadná könyvben, hozzá 
MP3 CD melléklettel. Elmond-
hatjuk a lehetetlennek gondolt, 
valósággá lett 2007-ben a Krá-
ter Kiadó jóvoltából.

A ’küldött’ Wass Albert haza 
küldött üzenete a legjobbkor 
érkezett.

Mert Wass Albert nem 
emigráns, nem menekült, ha-
nem ’küldött’ volt. Küldött, 
aki a honvéd esküjét, mert az 
eskü alól nem menthet fel sen-
ki, teljesíttette Amerikában is. 
Aki életével bizonyította, hogy 
felesküdött a zászlóra, és feles-
küdött arra, hogy a hazát élete 
árán is megvédi.

Amikor Erdély összeomlott, 
Veres Lajos altábornagytól har-
mincnyolc tiszt kérte a leszere-
lését. Az altábornagy könnyes 
szemekkel harminchetet haza 
is engedett a Román Köztársa-
ságba, mert a haza idegen ura-
lom alatt is haza. A nép mellett 
meg ott kell lenni az értelmisé-
gének, bármi is történjék, élni 
kell, ahogyan lehet, és védel-
mezni kell az ott élő magyar 
népet.

A harmincnyolcadikhoz, 
Wass Alberthez, aki leírta a 
történteket, így szólt az altá-
bornagy: „Téged pedig nem 
engedlek el. Reád kötelességet 
adok, neked ki kell menned a 
nyugatra, szembe kell fordul-
nod azzal a viharral, ami ben-
nünket elsodort és meg kell 
mondd a nyugat népeinek, 
hogy mi történt velünk.” Így 
kerültem én ki szabadföldre 
honfi társaim – folytatja – én 
nem menekültem semmi elől, 
én feladattal jöttem, s ahogy a 
parancsot kaptam, szembefor-
dultam a széllel, mint a havasi 
farkas, magamban, és azóta is 
jövök.”…

www.mkdsz.hu
2008. február 15.

Szondi György

Ellen

Arasszal mért ó Bábel orma
napjainkban a dukáló norma
– hallik.

Engedd hozzám szereteted, de
magad ne foszd meg, ne légy rideg te.

Eledelünk is kenyérhaj, kapor ma,
hitetek emelve, más hitünk tiporva
– hallik.

Ne hajtsd le fejedet, ne törd le,
higgyél engemet, higgy le a földre

A lét is, mi más, szellemi kíntorna,
életünk meg elemi kín volna
– hallik.

Magadban vagy, magam, magunk együtt,
bátorságod, erőnk ne feledjük.

Árad, büdöslik minden csatorna,
ami csak bennük: talmi tivornya
– hallik.

Kócos a hangunk, gyere halkan, fésülködj meg,
szóljál, szólok, haza, haza, fésülködj meg.

Radnai István

Az idillnek vége

csak a barátok képesek elárulni az ellenségek hűségesek
álmatlanok a tavaszi éjszakák alszanak a kertek
paloták és templomok udvarán tűz világít virraszt
a lángokon szellő táncol holnap feljön a csillag

barátok barátoktól félnek s a felismeréstől
hatalom fél a hatalomtól magát megadja a gyáván
még nem megyünk fel a végső hegyre
tanácskoznak ítélnek s előbb megcsúfolnak

kelyhet ürítettünk a vacsorára s nem erjeszt
nem keleszthet a kovász betűjét önti ránk a törvény
pribéknek öltözünk a maszkabálra

látod magad maradtál motyog az ajkad
fent üres edény az ég kupolája
elnyeli a hangot s horkolnak a tanítványok

Tandari Éva

Nem kell…

Nem kell, hogy vad erővel
lobogjon mindig a láng,
de szóljon szívetekben néha
egy – egy halk Miatyánk…

Nem kell böjttel , szenvedéssel
várni az Istenfi át,
de mit Ő adott! A Szeretetet!
~ adjátok minden nap tovább…

Nem kell az sem tán ,
hogy „ feddhetetlen „ legyen lelketek ,
de kit az Atya teremtett : az Embert :
~ hadd lássák mindig bennetek!

Nem kell , hogy jók legyetek
mindig, mint holmi Istenek ,
de őrizkedjetek attól ,
hogy csalódjék bennetek egy kisgyerek…Tarcsay Béla grafi kája
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Antonio Machado

Az andalúz ének

Ki adna nékem lajtorját, fölmennék
rajta a keresztre, megszabadítnám a 
szegektől a Názáretit örökre!
(Andalúz népi vallásos ének)

Ó, ez a dal, ez az ének a
cigányok Krisztusához,
ki vérzőn a keresztfához
odavárja még a népet!
Andalúz ez az ének,
a nép minden tavasszal
lajtorját kérne e dallal,
s fölmenne a keresztjéhez.
Szép hazámé ez az ének,
mely virágot hint el
a vérző Názáretinek,
a jele őseim hitének!
Ó nem te vagy az én dalom,
dalolni én nem is tudok
a megfeszített Jézushoz,
csak a tengeren járóhoz.

Pávai Patak Mátra fordítása

Jannisz Drákvlárákosz

Ismerték-e valaha 
önmagukat a cigányok?

Arcuk tekintetek prédája
Szemeikben végtelen várakozás
Nincs út és nincs irány
A rózsafa színében
A Duna partján árnyak a szekerek
Indulnak találkozni a láthatárral
Közös történelem csapdái között
Foglyok elgomolygó homályban
Időnként hangokat hallani
Gyors pillantások villannak
Semmi sem mozdítja meg az időt
Az alkonyat csendjében
Vonulnak széles utakon
Nem mennek sehová
És nem ér véget a nap
És némán hömpölyög a folyó
Elfojtott kiáltást sodor
Nincs öröm és nincs bánat
Azt kérdem magamtól
Ismerték-e valaha önmagukat a cigányok?

Gtoset Tsinás fordítása

A lelkész, aki életét adta cigány híveiért

140 éve, 1872. december 
8-án hunyt el Varga János 

református lelkipásztor, aki 
életét adta, hogy kolerabeteg 
cigány híveit szolgálja.

Keveset tudni az 1872-ben, 
hatvankétévesen elhunyt refor-
mátus lelkészről. Az bizonyos-
nak látszik, hogy Varga Pál és 
Zatureczky Borbála gyermeke-
ként – a ma Szlovákiában levő 
– Csicseren született, és Sáros-
patakon lett lelkész. Szolgálatát 
a Máramaros-Ugocsa egyház-
megyei Fertősalmáson kezdte, 
mint segédlelkész és tanító.

Ezután több helyütt is hir-
dette az igét és vezette a gyü-
lekezetet: Mátyfalván kezdte, 
majd többek között Akliban 
működött, s 1863-ban került 
Tiszaújlakra, ahol tíz évvel ké-
sőbb elhunyt. Időközben meg-
nősült és öt gyermeket nevelt.

„A boldogult mint pap, híven 
és pontosan megfelelt hivatásá-
nak” – írta róla nekrológjában 
Kalós Péter református lelkész. 
E fordulat nem csupán tetsze-
tős retorikai elem volt a tisza-
becsi lelkész szövegében. Varga 
János ugyanis szó szerint meg-
felelt e jellemzésnek az alapján, 
amit tiszaújlaki munkásságáról 
tudni. A gyülekezetben nagy 
számban – 180 főről ír a Pro-
testáns Egyházi és Iskolai Lap 
egyik 1862-es száma – előfor-
dult cigányság, mai fogalom-
mal élve zömében romungrók.

„Egy későbbi, 1893-as ösz-
szeírás szerint a magyarországi 
cigány lakosság tizenkét szá-

zaléka volt református, a har-
mincnyolc százalék római ka-
tolikus, huszonhat pedig görög 
keleti” – világítja meg a magyar 
cigányok akkori egyházi hova-
tartozását Landauer Attila, az 
MRE cigánymissziós referense. 
A mintegy négyezer lakossal 
rendelkező Tiszaújlakon a cigá-
nyok vályogvetésből, famunká-
ból éltek. A település első refor-
mátus templomát is ők építették 
fel – derül ki az említett lapból.

A békés mezővárosi életnek 
az 1872-73 évi kolerajárvány 
vetett végett. Az egész ország-
ban dúló járványban mintegy 
félmillióan vesztették életüket. 
A „ragályos keleti betegség” 
főleg az egészségtelenebb, le-
vegőtlenebb viskókban élő ci-
gányságot sújtotta. A halálosan 
megbetegedett hívők óhajtot-
ták az otthoni úrvacsoráztatást.

„Az idvezült teljesítette is e 
papi kötelességet híven, s jutal-
ma az lőn, hogy a betegség reá 
ragadt, s ő is áldozatául esett” – 

olvasható a nekrológban, mely-
ben a tiszabecsi református lel-
kész szinte hősként ünnepli az 
elhunytat. Szavaiból kiderül: 
Varga János nyugodtan meg-
tagadhatta volna a szentség 
kiszolgáltatását, ám hite miatt 
másként döntött.

(Forrás: reformatus.hu)

Ujházy Ferenc vázlata alapján rajzolta Jankó János

Amaro Dad
Amaro Dad, kon san ando rajo,
te suntosardyol tyo anav;
te aveltar tyiro them;
te kerdyolpe tyiro kamipe,
sar ando rajo, kade vi pe phuv.
Amaro sako dyesesko manro
de amenge adyes;
haj jertisar amare bezexa,
sar vi ame jertisaras kodalenge,
kon amenge bezexaren;
haj na inger amen ande zumavjimata;
ba slobodisar amen kathar o Nasul.

(Mt 6,9-13 Vesho-Farkas Zoltán 
fordítása alapján)

Charles Baudelaire

Vándorcigányok

Az égőszemű jósnép tegnap kora reggel
útnak eredt: mohó purdék a megszokott
anyai kebleken, vagy fent az asszonyok
hátán:így vándorol a törzs a sok gyerekkel-

A férfi ak gyalog, csillogó fegyverekkel,
a kordéknál, ahol a család kuporog:
a szemük a nagy eget kémlelve hunyorog
és máris távoli veszélyeket fedez fel.

Homokos rejteke mélyéből ha kilát
útjukra a tücsök, megkettőzi dalát:
Cybele szereti őket: tar szikla zengő

forrást lövellve dús zöldben, s virágban áll
e vándorok előtt, kiket ölelni vár
meghitt hazájuk, a titokzatos jövendő.

Szabó Lőrinc fordítása
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