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hez. Amit kisgyermek korom-
ban ott a „Viharsarokban” a jó 
öreg parasztoktól Újkígyóson 
megtapasztaltam; otthon kell 
lennünk egymás szívében. Csak 
abból adhat az ember, amije 
van. Ilyen maga a szeretet is. 
Mint azt hál’ Istennek még na-
gyon sokan tudják, tudjuk; ab-
ból minél többet adunk, annál 
több marad.

Ezt a nagy-nagy adományt 
Istentől kapja az ember, s ebből 
mindenkinek kötelessége adni. 
Szét kell osztani szegények és 
gazdagok között egyaránt. Ettől 
lesz gazdagabb, szebb az ember 
élete, mert mindannyian bol-
dog emberként szeretnénk leél-
ni napjainkat.

Semjén Zsolt nemzetpo-
litikáért felelős miniszter-
elnök-helyettes ápr. 8-án a 
Nemzetpolitikai Kutatóintézet 
nemzetközi konferenciáján a 
következőket mondta:.

„A szórványmagyarsá-
got megilleti a kulturális au-
tonómia, a tömbmagyarság 
számára pedig jár a terüle-
ti autonómia. Rámutatott: 
a nemzetek és a kisebbségek 
jogai emberi jogok a közösség 
szintjén. Emberi jogok tekinte-
tében ugyanakkor nincs alku, 
az nem a többségi nemzet ke-
gyéből jár, hanem emberi mi-
voltunkból következik.

Semjén Zsolt kiemelte: 
a közösségi jog az emberi jo-
gok megvalósulása a közösség 
szintjén, és a nemzetiségek, 
kisebbségek jogai, valamint a 

perszonális emberi jogok nem 
állíthatók szembe egymással, 
és nem választhatók el egy-
mástól. Kulcsfontosságú, hogy 
az egyes magyar nemzetrésze-
ket jellemző autonómia-elkép-
zelések nem a valóságtól elru-
gaszkodott törekvések.”

„Az autonómia a kisebb-
ségi jogok királynője – fo-
galmazott Semjén, majd hoz-
zátette: a magyarság nem 
alávalóbb egyetlen más nem-
zetnél sem.”

Egyetértek a Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes ál-
tal elhangzottakkal… A leg-
nagyobb magyar, Széchenyi a 
következőket is mondta: „Nem-
zetek, kultúrák és népek között 

nincs alá-fölé rendeltségi vi-
szony.”

A nagy magyarral én is val-
lom: nincs különbség, egyenlő-
ek vagyunk… De éljünk a világ 
bármely pontján, Új-Zélandon 
vagy Sidney-ben, azt tudnunk 
kell, hinnünk kell és éreznünk, 
hogy honnan jöttünk és kikhez 
tartozunk. A kultúránk, a nyel-
vünk kötelez bennünket, s ösz-
szetartott bennünket a nagy 
vándorlások, menekülések és a 
drámák idején is. Sorsunk pe-
dig összeölelkezett, menthetet-
lenül. Mindörökké Ámen.

Magyarságunk mellett vál-
lalnunk kell a cigányságunkat 
is. E ttől nem kevesebbek le-
szünk, hanem többek.

Rostás-Farkas György

Történelmi id�ket élünk

Veszélyben a nyiladozó 
demokráciánk, derék-

ba tört mondhatnám, de nem 
mondom…

Jókai írja egyik művében: 
„Embernek lenni minden kö-
rülményben…” Az ember egyé-
niségét, azt az egyszeri pótolha-
tatlant és megismételhetetlent, 
csak valamely közösségben be-
töltött szerepében, és a közös-
ségtől kapott kultúrában tudja 
megélni, kiteljesíteni, vagyis az 
egyéniséget lényegében egy bi-
zonyos kulturális közösségtől 
kapja.

Korunk nagy problémák 
előtt áll, ezért mindent el kell 
követnünk, hogy leomoljanak a 
falak, és minél egységesebb le-
gyen kis nemzetünk.

A bajban mindig összefog-
tunk. A világban természeti 
katasztrófák dúlnak, s időről-
időre ismét háborúk. Jóérzé-
sű emberek mindig voltak és 
lesznek közöttünk. A bajban 
– ahogy most is – helytálltak, 
vállalták, hogy a katasztrófák 
helyén segítséget nyújtsanak.

Az évszázadok viharain át 
őriztük kultúránkat, nyelvün-
ket, de nincs messze az az idő, 
amikor már nem lesz, aki to-
vábbadja, és nem lesz kinek. 
Hiszem, hogy minden elvesz-
tés egy új megszületést hordoz 

magában. Minden ember sor-
sa, kultúrája meg van rajzolva, 
majdnem azt mondtam, hogy 
meg van írva a csillagokban.

Igaz helyzetet kell teremteni 
és merni cigánynak maradni, 
mert az őseink mertek. Felvető-
dik tehát a kérdés: mit várok? 
Szemléletváltást!

Erkölcsös, vallásos nevelést 
már az általános iskolától kezd-
ve. Cigány népismereti okta-
tást: történelmünk, hagyomá-
nyaink, értékeink bemutatását. 
Aki nem ismeri kultúránkat, 
nem ismer bennünket. Számá-
ra akár idegenek is lehetnénk.

Minden magyar felelős min-
den magyarért – hangzik el 
mostanában egyre gyakrabban. 
Ezek szerint minden cigány is 
felelős minden cigányért. Állja-
nak itt e sorok örök mementó-
ként. Én pedig úgy gondolom, 
hogy mindenki felelős min-
denkiért. Mert a közös hazá-
ban nem lehet „különutasként” 
élni. Több érzékenységet és 
még több alázatot kellene ta-
núsítanunk, amit Krisztus óta 
krisztusinak hívnak.

A közös történelmünkből 
tudjuk, hogy a nagy drámák 
idején együtt voltunk. Ösz-
szeölelkezett sorsunk, mára 
„menthetetlenül”.

Az én agyamban a statisz-
tikák megzavarják a szoftvert. 
Nem is untatom Kedves Olva-
sóimat a számokkal, de néhány 
adat kikívánkozik belőlem. Sok 
iskolában oktatják elkülönítve 
a cigány gyerekeket. Azt mond-
juk demokráciában élünk, 
valójában azonban egy előíté-
letekkel teli világ vesz körül 
bennünket.

Egy felmérés szerint az 
egyetemi joghallgatók 20 szá-
zaléka úgy véli, a cigányo-
kat nem kell védeni. Kérdés, 
melyik társadalmi csoportot 
kell védeni, és kivel szemben. 
A megkérdezettek 44.3 % sze-
rint a romákkal szemben kell 
megvédeni a társadalmat. 
A joghallgatók negyedik évfo-
lyama 80%-ának az a kívánsá-
ga, hogy ne járjanak együtt az 
egyetemre cigányokkal.

Így mondandóm vége felé 
vissza kell kanyarodnom – lel-
kem megnyugvása érdekében 
– az általam, de mások által is 
gyakran hangoztatott szeretet-

Rácz Lajos

A létezés törvénye
     (Kárpáthy Gyulának)

Gyönyörű álmokat röptettél
de héja-indulatunk
ízekre tépte
eleven hús-eszméidet
fölfaltuk mindannyian
s jóllakottan odébb álltunk
mert a létezés törvénye
föléli az ehető gondolatokat
évszázados szellemi éhséget
kell most lecsillapítanunk
bocsásd meg nékünk amiért
hűségedet csontig lerágtuk
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GERGELY DEZSŐ  ROVATA

Habemus Papam! 
Pápánk van!

Néhány hete. Megválasz-
tásának körülményei 

egészen szokatlanok. Elődje 
XVI. Benedek – nyolc éves kor-
mányzás után – lemondott.

Ilyen sem történt 600 év óta. 
(Kétezer éves szakrális alapú in-
tézménynél meg kell szoknunk 
a nagy léptékeket. Bármiféle 
módon közelítsen egyházunk-
hoz bárki – hittel, kételkedés-
sel, közömbösséggel vagy el-
utasítással – azt el kell ismerje, 
hogy itt nem perc-emberkék in-
tézményéről, közösségéről van 
szó.)

Az Üdvözítő Jézus megígér-
te, hogy anyaszentegyházán a 
pokol kapui nem vesznek erőt 
a világ végezetéig. Eddig nem is 
vettek erőt rajta a pokol kapui. 
Természetesen – mivel húsz év-
század nagyon hosszú idő – ez 
alatt sok minden történt.

Az első háromszáz év folya-
matos üldözései után hirtelen 
változás állott be Nagy Kons-
tantin császár idején. Az addig 
üldözött vallás egyszerre állam-
vallás lett.

Nos ez az igazi veszély! Ez az 
igazi kísértés!

„Amit nem tudsz megsem-
misíteni, annak állj az élére, 
használd a magad javára!” A ha-
talom és a pénz! Ez a két valódi 
bálvány. A hatalom gőgössé te-
heti, eltorzíthatja a legjobb sze-
mélyiséget is. A Mammon imá-

dása pedig rosszabb annál is, 
mint amikor égitesteket, vagy 
állatokat imád az oltalmat kere-
ső ember.

Bőven voltak tehát a keresz-
ténységnek botrányai Jézus 
Krisztus óta. Volt itt hullazsi-
nat, inkvizíció, eretnek-égetés, 
a reneszánsz több pápájának, 
főpapjainak kicsapongó élete, 
a kereszt nevében gyarmatosí-
tás, fajirtás, napjainkban pedo-
fi l- és bankbotrányok… Sorol-
jam?

De mindig voltak hitvallók, 
hősök, szentek és voltak, van-
nak embertársaik segítői, irgal-
mat, szeretetet, tiszteletet gya-
korló nagyszerű férfi ak és nők 
tömegesen.

Ilyen volt a sok közül ki-
tüntetetten Asziszi Szent Fe-
renc. Ugye tudjuk, hogy majd-
nem eretnekké nyilvánították? 
Könnyen végezhette volna ő is 
a máglyán.

Hiszen puszta léte, tevé-
kenysége, a szegénység űrnőjé-
nek szolgálata hatalmas kihívás 
volt a kor pompa- és kiváltságo-
kat kedvelő egyházi hatalmasá-
gaival szemben.

És a hozzá csatlakozó feren-
ces kistestvérek – a kolduló ba-
rátok – serege is!

Hajdanán, iskolás korom-
ban még kommunista tanáraim 
is tisztelettel említették Szent 
Ferenc nevét.

Új pápánk első rokonszen-
ves vonása az, hogy az ő nevét 
vette föl. Nem XXIV., XVII. Ha-
nem csak így: „Ferenc pápa.” És 
a névhez méltó életmódja.

Hogy nem kíván palotában 
lakni, nincs autója, viseltes ci-
pőben jár, magának főz, kifi zeti 
éjszakai szállása díját, egyedül 
kijár a Vatikánból. (Erről majd 
le kell szoknia.)

Mindez jó kezdet. S nyilván 
– amit csak az úr enged – követi 
sok más, lényegi döntése.

Mert – jelentette ki éppen a 
cigánymissziós műhelyben – az 
egyik magyar érsekünk, az egy-
házat kormányozni kell! (Nem 
vezetni.)

Navigálni, ügyelve az idő-
járásra, széljárásra, sok min-
denre, hogy helyes irányban 
haladjon és irányt mutasson 
nemcsak másfél milliárd kato-
likusnak, hanem a hétmilliárd 
embernek is.

Mert minden ember – a 
botladozók, tévelygők különö-
sen – reményre, boldogságra, 
üdvösségre vágyik, s aki ezt na-
gyon tagadja, talán az szeretné 
a legjobban.

Ferenc pápa – bár olasz 
származású – nem Európából 
érkezik, hanem a harmadik vi-
lágból. A fi zikai nyomorúság – 
de lehet, hogy emiatt is – a lelki 
gazdagság földrészéről.

Mert Európa – jelenleg – el-
játszani látszik korábbi külde-
tését. Uniója tagadja a keresz-

tény gyökereit, nem tartja már 
korábbi ünnepeit, kiüríti és má-
soknak átengedi templomait. 
Isten – Haza – Család hármas 
szövetsége helyett perverz kul-
tuszokat művel, rögzít törvény-
be.

Európának meg kell térnie, 
vissza kell találnia az Evangéli-

umhoz. Isten hozta nekünk Fe-
renc pápát. Figyelni és szeretni 
fogja ő a cigányokat is. (Nem 
tudom, hogy mennyire ismerte 
meg, ismeri népcsoportunkat.)

Isten óvja – általa is – a jó-
akaratú, de bűnben és gonosz-
ságban oly szerencsétlen, pedig 
jóra teremtett gyermekeit.

Makkai Kiss Nóra

Végül – Így jó

Nem felejt már
Itt az ősz
aranyló fényei
ölelnek
Nem varázslás
csupa valóság
minden

Nem tudom
veszíteni hitem
bár
elhasználódott
körülöttem a
Múlt
– mindegy is
mit őrzök meg
belőle

Nem vándorlok tovább

Nem vándorlok tovább
Tündérek égi szerelme
ragyog rám
Általuk tán
Szép leszek én is
Tündér-szép
Királylány
Emberi gyarlóságom
– immár
Isteni szentségre
cserélem

: Volt-idők
sas szárnyait
az Időtlenség
angyalszárnyaira
cserélte

Befejezetlenül

Szemem izzó tűzgömbjében
Tekintetem mandalás kör-körében
Álmaim nyugalom-rengetegében
Megtalálsz

Szavaim ősi zuhatagában
Őriző meleg pitvarában
Szunnyadó békesség zegzugában
Megtalálsz
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Fábián György

Ráolvasó

sárkány ellen sárga mennykő,
egyiptomok tíz csapása,
nyögdécsel a szálfa-erdő,
itt könnyezik Sion lánya.

földünk áhít üdvösséget,
s fát is, minek ága termő,
király-vérből nemzedéket,
egyedet az árny-tömegből.

sötét madár száll a hegyről,
a bajokat előássa,
köröz itt a veszedelem,
késik ember nyugovása.

villódzik már ezer vízcsöpp,
Szent György vitéz lován forog,
vér buggyan a gyökerekből,
s röpködnek az elektronok.

sárkány ellen sárga mennykő,
éhínség és botos sáska,
nem veti ki a nyeregből:
semmiféle atom-máglya!

A pacsirta

a varjak zenei múltjára esküszöm
mondotta a pacsirta rekedten és
átadta a szélnek üvegtrilláját

legőszintébb az állatok gyónása
mondotta egy varjú éneklő hangon
és megkocogtatta csőrével az üvegfát

állítom hogy az igazak áttetszőek
mondotta a pacsirta rekedten
a vékony az üveg akár egy ostya

az utazás a megismerések iskolája
mondotta a pacsirta és fölvette
magára a szeretet üvegfátylát

Lehet�ség

Ha nem hiszed a felejtést,
igék kanócát földbe mártsad;
A metszett réztáblák előtt
Emeld föl fi nom szempilládat.

Ha nem kívánod az igét,
Szülj magadnak lidérces bájdalt;
Emlékezetre legyintve
Ujjadban lenne a magyarázat.

Táncolj csak virgonc éveknek
Búfelejtő zenéje mellett;
Hol a kövek föltámadnak,
Ott mondja szavait egy gyermek.

Jónás Tamás

Három sor

És majd jön a vádkorszak.
Hülye leszek bátornak.
Leszerződöm álomnak.

Ki �?

árnyalja a kedvet langyos lágy ecsettel
gyilkosságra sarkall szó nélkül szigorral
könyörögve rombol lakásokat éget
hosszú utak sarát felcsapja a szembe
ide-oda tesz-vesz évekig türelmes
lassabb mint az ostor gyorsabb mint a vérkör
csilingel tavasszal behavaz ha nyár van
leveleket ír bont általában koldul
szeme nincs de nem vak hall bár füle nincsen
ruhákat tapogat drága turkálókban
oké én ismerem mély titok hogy honnan
most parancsolt rám hogy írjak róla verset

Ásta más

Dühös vagyok, ég az ég! Elég, elég, elég, elég!
Ez a város Ninive! Még csak nem is kicsibe!
Hamis, csonka lelkeket, véres zászlót lengetek!
Bordáimat széttöröm, arcom vájja tíz köröm!
Engedjetek közelebb, minegyiktek tönkre megy!
Hadd kiáltsak szájba csendet! Engem is egy ördög renget!
Rengeteket rettegek! Elme, elme, elmegyek.
Addig forrong vérem, üstben. Talpig vérben, nyakig üstben.
Szelíd vagyok, mint a vas. Ne olvass, csak simogass!

Glonczi Ern�

In Memoriam Pilinszky

   „Jóvátenni a jóvátehetetlent”

Míg ő vért izzadt,
a kertben mindenki aludt.
Azóta se szűnik álmunk.
Sem a bűntudatunk.

In Memoriam Pilinszky

   „Te lasharen so nashtig”

Ming voj ratvajlas,
andej bar sakon sutas.
Datunchi chi trezinas.
Chi na vuzhuvas.
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Te na trubuv, mukh man ka-
the! – palesh thaj palesh kado 
ashundyilas, thaj le cine nura 
numa pashile.

– So keros tumenca? Numa 
tumen te mukhen man! – cipi-
sardas o Saburo darades, thaj 
te kezdisardas te nashel, sar 
kon lesko shero xasardas.

Aba chi las sufl a, avri buxlyi-
le leske jakha andar e dar, kade 
phagrelas andre ande lengi liv-
ni, inke peske papuchi na sudas 
tele na angla o vudar.

– Najis le Devleske, sar aba 
khere som! – las phares sufl a, 
thaj tele perdas po salchinutno 
beshimasho than. Leske phrala 
ande kadi vrama ratyako xaben 
xale, jekh-jekh tejari irhina sas 
angla lende.

– Sostar darajlan kade, sar 
na pajkeres amen? Thaj dikh, 
sar melyardan vi o salchinutno 
colo!

O Saburo tele sudas pes-
ke papuchi thaj zurales andre 
phandas o vudar.

– Mure kale phrala, tumen 
na zhanen kodo, kathar soski 
bida skepisajvlom! – kwezdi-
sardas te mothuvel, akanak aba 
majpachakes. – Ando vesh, haj-
kam le dromeske dopasheste 

kathar o foro, sigones varisave 
fi mlale strigoji phagerdine pe 
mande. Intregones korkoro so-
mas, thaj chikanak na dikhlom 
khanchi garadyipesko than. 
Kothe uradine krujal mande, 
thaj bare glasosa cipisarde: Te 
trubuv, inger-tar man! Daba 
zhanglom te slobodisarav-tar 
anglal lende.

– Thaj khanchi kaver chi 
kerdine? – Pushlas les o Hachi-
ro,o majcino phral, kon anava-
lo sas pala pesko tromipe thaj 
peski zor.

– Kodo patyas, sas man voja 
te zumavav len? Losshajlom, 
sar von na ingerdine-tar man! 
– angledas xolyajves o Saburo.

– Bisikle strigoji-j kadal! 
– gindisardas o mashkarutno 
phral, o Shichiro. – Kodo te ci-
pisarde:,,Te trubuv, inger-tar 
man!”, atunchi dore chaches 
trubusardan te ingres len! At-
unchi hajkam na daravenas 
majdur le manushen. Tu cha-
chikanes numa anda kodo da-
rajlan kasave zurales, ke bares 
chudisardan. Kodo phenes, hoj 
kaj le dromesko dopash, le fo-
restar pecindas kado? Zhanen 
tume, so kerav? Zhav-tar ko-
the, thaj krujal dikhav.

O mashkarutno phral avri 
gelas ande la ratyako apono. 
Majandre thaj majandre gelas 
ando tunyariko vesh, daba sha-
jisardas aba te dikhel variso.
Thaj kanak aba andre phirdas 
le dromesko pash kaj o foro, 
sama las, sar ande le veshes-
ko tunyarikipe ablyol variso. 
O Shichiro tordyílas, zurales 
dikhlas kodo than, ba na dikh-
las kaver, numa le fi mlale nura. 
Majpashe gelas, thaj atunchi 
varisavo glaso ashundas, pala 
kodo palesh gelas unyi paso, 
thaj atunchi aba intregones 
mishto hatyardas, so phenen le 
nura:

– Te trubuv, inger-tar man! 
Te na trubuv, mukh man kathe!

Thaj le nura lokes pashile 
leste, krujal angalisarde les, 
tandyilas krujal leste e kruja. Le 
Shichiros pogani dar astardyi-
las-tar, aba kade hatyardas, hoj 
le cine nura kamenas te xan les. 
Pej khur boldyilas, andre sha-
radas leske kan, thaj bigodyasa 
nashlas, pune na reslas khere.

Kanak O hachiro, o majter-
no phral dikhlas peske mashka-
rutne phraleske parni musura, 
thaj ashundas leski mulikano 
glaso, tromanes das duma:

– Sa dujzhenes bitromane 
san tume! Aketa, numa ala-
va si kodol, sostar darajline. 
Khanchi na pecindas tumenca, 
numa vorba ashunde. Akanak 
maj me zumavo baxt!

– Andre gelas andej kamra, 
thaj jekh zuralo shelo andas.

– Maj dikhava kodo, hoj le 
strigoji vatunchi cipisarena vaj 
na, sar te ingrav-tar len, kanak 
le shelosa zhav lende!

T e trubuv, inger-tar man!
(Ha kellek, vigyél el! – japani paramicha, boldasles: Pató Selam)

Ande jekh gav, pala le 
Devlesko dumo, traji-

sarde jekhfar dulmut trin ph-
rala. Kethane kerdas butyi pe 
kodi cini phuv, so lengo dad 
thaj lengi dej mukhle pe len-
de. Ba sar numa andar kado 
na zhangle te trajon, bambus-
utne koshnici kerde, thaj ando 
foro bikinde len. Ba akarsosko 
kopajimes kerde le butya, thaj 
akarsosko chorrikanes trajin-
de, jekh cino lovo chi ashilas 
len chikanak. Vaj lengo lon na-
chilas, vaj lengo ulej, vaj e jek-
hutni dulmutani chajaki kanna 
xivardyilas avri, andej kasavi 
vrama, kanak nas ando kher na 
jekh xivalo lovo na. Le majna-
sule vaxta atunchi avile, kanak 
pashilas le bershesko agor, thaj 
trubusarde te den palpale lenge 
unzhulimata.

– Kado kade nashtig te zhal 
majdur! – phendas avri jekhfar 
o Saburo, o majphuro phral. – 
Zhav-tar varikaj, te sluginav. 
Zhi-kaj kodo tumen te keren 
korkores le butya, thaj te avna 
man jekh cerra love, palpale 
avo.

Vi le duj kaver phralen 
fajindas le Saburako plano, 
kon kade gelas-tar sluginipe 
te rodel. Ande jekh durutno 
zhanglas butyi te rakhel. Jekhe 
barvale shefaresko vurdonari 
kerdyilas. Pe shov shona per-
dal tradas o Saburo le grasten 
angla o vurdon, so pherdo sas 

lonesa, chajasa, thaj kavere 
dyelurenca. O shefari lichajv-
las peske nyeve slugesa, thaj 
kanak le slugipeski vrama na-
chilas, opre shinadas leske 
kodo, hoj te ashol leste vi ande 
kaver barsh. O Saburo patyiva-
les najisardas, ba na primind-
as o shinavipe.

– Bares losshav, muro raj, 
sar san manca lichardo, ba 
me trubusarav khere te zhav. 
Pashol le bershesko agor, thaj 
mure phrala zhukaren le love, 
sok idom, hoj te shaj potyinen 
palpale amare unzhulimata.

Kade o shefari potyindas 
les, o Saburo shukares ande 
jekh dikhlo vulusardas le xar-
kune love, thaj sigo gelas khe-
re. Sigones nakhlas, bar odrom 
phirdas andre, ba inke perdal 
trubulas te zhav pe jekh tunya-
riko vesh, kanak kezdisardas 
te tunyol. O Saburo bilosshasa 
das pes p odrom, ba aba ang-
le lasshajlas, so phenena leske 
phrala, sar love andela le khe-
reste. Sarbaripes aba zurales 
azhukaren les, sar zhi le ber-
sheske agoreste aba numa jekh 
dyes ashilas. Ba vi te na zhuka-
renas len, naj atunchi naj kaj 
te ratyarel. Kade bari sufl a las, 
thaj tromanes andre ushtya-
das ando tunyariko vesh. Bares 
sidyardas, na dikhlas pe chache 
rigeste, pe stunge rigeste, numa 
le chereski tang lenija dikhlas 
opre le kashta, ke kodo sikadas 
o drom. Ando vesh kalmipe sas, 

thaj o Saburo pala pasureste pe 
pasureste majtromanes nakh-
las po drom.

Majbut, sar le dromesko 
pash andre phirdom aba, pala 
cerra vrama khere avo. Soski 
bida shaj pecilas manca? Kalm-
ipe thaj pacha si kathe, sostar 
trubusaros te darav? – gindi-
sardas.

Jekhfar numa kodo zeri-
las opre les, sar te uralas vari-
so fi mlalipe angla leste, kaj le 
dromeski dolma.

So shajisarel kodo? – daraj-
las, ba sigo kethane kidas lesko 
tromipe: – Numa na kezdisa-
rav te patyav akanak ande le 
strigojenge paramichi?

Vi atunchi lokardas peske 
pasura, thaj zurales dikhlas 
kodo, so pecil angla leste? Thaj 
atunchi las sama, hoj na numa 
jekh, te na majbut cine norura 
khelen angla leste.

Pala perceste pe perces-
te majbut sas andar kodol, le 
dromeska dolmate hurajle, 
mashkar le kashtende khelde, 
thaj lokes, kalmes, pashile les-
te.

Pala kodo o Saburo variso 
kalmo glaso ashundas, so lokes 
zurajvlas. Kathar e dar paho-
sajvlas, kade tordyilas, sar te 
barruno avelas, thaj mashka-
ral le khelinde nurende jekhfar 
numa uzhes ashundas kodo:

– Te trubuv, inger-tar man! 
Te na trubuv, mukh man ka-
the! Te trubuv, inger-tar man! 
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Aba intregones tunyari-
ko sas, o shonito inke na avi-
las opre, thaj o Hachiro numa 
andar lesko seripe zhanglas o 
drom, na dikhlas kodo. Kanak 
reslas pe kodo than, pala soste 
leske phrala mothile, dikhlas le 
khelinde, ablyolinde nura. Fim-
lales uradine krujal leste, thaj 
sar o Hachiro tromanes gelas 
majdur, sigo intregones krujal 
angalisarde les. Thaj atunchi 
uzhes ashundyile le alava, 
so maladine leske kan:

– Te trubuv, inger-tar 
man! Te na trubuv, mukh 
man kathe!

O Hachiro kade hatyar-
das, hoj o sorro vesh ozd-
rajvel kathar kado tajnicko 
glaso:

– Te trubuv…
– Sarbaripes, trubus 

mange! – cipisardas o Ha-
chiro, thaj kothe inkras 
pesko dumo: – Aketa, av pe 
mande! Xutty opre, te shaj 
dikhav, kon san?!

Ande kodo sekundo xa-
sardyile le nura, nachile le 
glasura, thaj o Hachiro sigo 
pogano pharipe hatyardas 
pe pesko dumo. Palunes 
vi kade tordyindes zhanglas te 
 ashol.

– Nasules gindisardan, tu 
strigoja! Me bares zuralo som. 
Na rakhadyol butivar kasavo 
manush, kon tromal te kecil 
ande mande!

Las o shelo, so zhi-akanak 
pe lesko trupo sas phangles, 
perdal sudas po baro pharipe, 
so pe pesko dumo pharilas, thaj 
zurales kethane cirdas pe peste. 
Avri vortadyilas, thaj po drom 

das pes khere. Aba kasavo tu-
nyarikipe sas, sar o krospo, ba 
andar e bisikli strigoja, so pe 
le Hachiresko dumo beshlas, 
kasavo nuro avilas, hoj o drom 
kade dikhlas, sar te avelas ab-
lyolinde dyesesa.

O pharipe pe pesko dumo 
pala perceste pe perceste majp-
haro kerdyilas, thaj o Hachiro 
(kon vi pej durutni phuv anava-
ló sas pala peski bari zor) daba 

zhanglas zhi kaj pengo kher te 
ingrel la. Bares losshajlas, ka-
nak palunes andre ushtyadas 
andej avlina, thaj tele kamla-
sas te sudel pala pesko dumo 
o pharipe. Ba khancheske pu-
terdas avri o shelo, khancheske 
sas zurdingo, boldyilas pe stun-
go rig-pe chacho rig, o pharipe 
pe pesko dumo ashilas, sar te 
kothe astardyilasas.

– Kodo patyas, na mukhes-
tar man? – xolyardas o Hachi-

ro. – Trubusardan, ba na pe 
muro dumo! No azhukar numa, 
maj me sikavav tuke!

Sigones andre gelas andej 
kinda, thaj dumosa kaj o zido 
maladas pes. Uzho, somnalo 
glaso ashundyilas opre, ba o 
pharipe vi majdur kothe ashilas 
pe le Hachirosko dumo.

– Numa te na patyas, hoj 
majzuralo san mandar! – cipi-
sardas akanak aba majxolyar-

des o Hachiro. Avri gelas 
andej paluni soba, thaj an-
dar peski sa zor nashales 
kothe maladas pesko dumo 
le mashkarutne xumbeste, 
so inkerdas o kher. Andar o 
malavipe pej phuv perdas, 
ba ande kodo perco vojako 
glaso ashundyilas, thaj pej 
phuv sakaj somnakaja per-
dine sijjel. Kasavo but sas 
andar kodol, hoj inke vi pej 
avlina avri perdas unyi ko-
tor, thaj le phrala inke pe 
but vrama perdal somna-
kune love line sama ande 
jekh-jekh xiv. Lengi voja 
na pinzhardas granyica, 
kanak dikhle, soske som-
nales barvale kerdyile, thaj 
le duj majphure phrala 

bare chinstinipesa ashardine 
le majcine shaves, andar lesko 
tromipe.

– Hahaha! – assajline inke 
butaig pala kodo, sar le somna-
kaja sijjel perdine. – Shukare 
strigoji sas kodol! Somnakaja, 
so mashkar le manusha kam-
linenas te shaj trajon! – Pala 
kado lichardes thaj pachakes 
trajinde kethanes ande pesko 
cino kher, thaj inke vi adyes 
tradon, te na mule.

Elkészült az MRE cigánymissziós 
koncepciója

Több éves munka ered-
ményeként elkészült 

a Magyarországi Református 
Egyház Cigánymissziós Kon-
cepciója1, amelyet április 8-án 
elfogadott a Református Ci-
gánymissziós Tanács és április 
24-25-én megtartott ülésén a 
zsinat is. A dokumentum cél-
ja, hogy teológiai-missziológiai 
szempontokat és prioritásokat 
fogalmazzon meg az egyház ci-
gányok közötti szolgálata szá-
mára.

TEOLÓGIAI ALAPELVEK

…Az egyház cigányok2 kö-
zötti szolgálatának alapvető 
hozzáállását az ember terem-
tett voltából fakadó értékessé-
ge, méltósága határozza meg. 
Isten minden embert az ön-
magával és egymással való sze-
retetközösségre (communio) 
teremtett, melynek kibontako-

1 Részletek a cigánymissziós vi-
taanyagból

2 Magyarországon legutóbb 
2003-ban – azaz épp tíz év-
vel ezelőtt – volt országosan 
reprezentatív cigánykutatás, 
melynek során a kutatást vég-
ző Kemény István szocioló-
gusprofesszor és munkatársai 
körülbelül 600 000 főben ál-
lapították meg a határainkon 
belül élő cigány lakosság teljes 
lélekszámát, illetve némileg 
óvatosabban úgy fogalmaztak, 
hogy hazánkban „a cigány ház-
tartásokban élő emberek szá-
ma 2003 elején 520 ezer és 650 
ezer között” lehetett. (…)

zása Őt dicsőíti. Minden etni-
kai, gazdasági, szociális alapú 
különbségtétel, alá-fölé rende-
lő, leereszkedő viszony meg-
sérti ezt a kapcsolatrendszert 
és bűn Isten előtt. Ebből követ-
kezik, hogy az egyház olyan ér-
tékeket tekint fontosnak, mint 
a kölcsönös tisztelet, a befoga-
dás, egymás megismerésének, 
értékei felfedezésének és egy-
más gazdagításának munkálá-
sa.

Az egyház természeténél 
fogva missziói. Isten választott 
népének kijelenti igazságát és 
megmutatja szabadító kegyel-
mét. Népét megáldja és áldás-
sá teszi minden nép számára. 
A kiválasztás kiváltság, mely 
felelősséggel jár: Isten népét 
missziói jelenlétre és cselek-
vésre hívja. Az Ószövetségben 
Izráel Istenre mutató jellé válik 
a népek között, amennyiben az 
Isten tiszteletére és a szociális, 
társadalmi életre vonatkozó 
törvények útmutatása szerint 
szervezi életét. (…)

EGYHÁZI KONTEXTUS

A Magyarországi Refor-
mátus Egyház történelmében 
folyamatosan jelen van a leg-
elesettebbek felé végzett szolgá-
lat, az értük való kiállás. Ennek 
egyik legfontosabb megjelenési 
módja, a cigányságért való fe-
lelősségvállalás, melynek korai 
jelei már az egyházunk Kárpát-

medencei önállósodását jelen-
tő, 1567-es debreceni zsinat, 
valószínűleg Méliusz Juhász 
Péter által megfogalmazott cik-
kelyeiben is megjelennek.

Későbbi forrásokban talál-
ható a nyoma egy 1613-as nagy-
bányai cigány esküvőnek, és a 
legkorábbiként fennmaradt ha-
zai református anyakönyvben 
szereplő, 1626-os keresztelés-
nek.

A tizenhetedik század 
második felétől már cigány 
származású fi atalemberek is 
megjelentek a református fel-
sőoktatásban (Belényesi Gra-
usser Dávid, Császlai Mihály, 
Vistai Farkas Mihály, stb.), 
majd a tizennyolcadik század 
közepén, ifjabb Wáli István 
személyében egy magyar refor-
mátus teológushallgató ismerte 
fel elsőként a cigány nyelv új-
ind voltát – azaz áttételesen a 
cigány alapnépesség indiai ere-
detét.

A tizenkilencedik és husza-
dik században a hazai reformá-
tusság cigány emberek közötti 
szolgálata továbbra sem vált el 
élesen az egyház egyéb szolgá-
lataitól. Szép példái egyházunk 
cigányok közötti jelenlétének 
Varga János egykori tiszaúj-
laki, vagy Krajnovics János 
uljaniki lelkipásztorok szolgá-
lata, de ilyen szinte egészében 
az 1900-as évek elejétől lassan 
önállósodó református cigány-
misszió – a Kolozs megyei Vá-
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laszút településtől Cigándon át 
Karcagig…

A huszadik század máso-
dik felében dr. Hadházy An-
tal lelkipásztor-szociológus 
munkássága és személye által 
a Magyarországi Református 
Egyház cigánymissziója az öku-
mené nemzetközi vérkeringé-
sébe is bekapcsolódott, majd 
a rendszerváltást követően, az 
MRE 1995. évi II. törvénye – az 
ún. missziói törvény – mutatta 
azt irányt, mely az elmúlt 18 év 
missziói szolgálatát meghatá-
rozta. A MRE kapcsolatot ápol 
a Magyar Református Egyház 
részegyházainak a cigányok 
között végzett szolgálataival, 
és missziói koncepcióját a kü-
lönböző területeken felhalmo-
zott tapasztalatok fi gyelembe 
vételével alkotja meg. Remény-
ségünk szerint jelen stratégiai 
dokumentumunk is hozzájárul 
egyházunk jövőjének formálá-
sához.

KUTATÁSELEMZÉS

A 2012. december – 2013. 
február közötti időszakban or-
szágos kérdőíves adatfelvételt 
végeztünk a Magyarországi Re-
formátus Egyház gyülekezetei 
körében. Teljes körű adatfel-
vételre törekedtünk, vagyis cé-
lunk minden református anya-
gyülekezet elérése volt. A 2013. 
március 5-i állapot szerint 587 
kérdőívet rögzítettünk az adat-
bázisunkban, ez hozzávetőlege-
sen 700 gyülekezet jelent.

Általánosságban megálla-
pítható, hogy a válaszadó lelki-
pásztorok túlnyomó részének 

jellemzően kevés az ismerete 
a cigányság alcsoportjairól és 
általában a gyülekezetük te-
rületén élő cigányságról. A tá-
jékozatlanság a „Nem tudom” 
válaszok igen magas arányában 
is megmutatkozik.

A tájékozottság lényegesen 
magasabbnak tűnt a cigányság 
gyülekezeti jelenlétével, a gyü-
lekezet életében való részvéte-
lével kapcsolatban. Cigány pres-
biterekről kb. 6 százalék (34 
gyülekezet) esetén van adat; 33 
esetben 1–5 főben megadva, 1 
esetben pedig 5–10 főben. A vá-
laszadó gyülekezetek 18 szá-
zalékában az aktív gyülekezeti 
szolgálatot vállaló hívek között 
is találunk cigány származásút; 
közel 44 százalékban az egyház-
fenntartói járulékot fi zető hívek 
között (ebből 17 gyülekezetben 
20-nál is több személyt); a vá-
laszadó gyülekezetek 27 száza-
lékában a helyi cigányság tagjai 
megjelennek a hetente temp-
lomba járók között is. Ennél is 
nagyobb arányokban és létszá-
mokban jelennek meg cigány 
származásúak a gyülekezetek 
életében a kauzáliák igénybevé-
tele révén (jegyesoktatás, eske-
tés, temetés); még jelentősebb 
a cigánymisszió súlya a gyerme-
kek között végzett szolgálatok-
ban, hiszen csupán a gyüleke-
zetek 22 százaléka nyilatkozott 
úgy, hogy náluk hitoktatásra 
egyetlen cigány sem jár, és a 
lelkészek 52 százaléka szerint 
nincs cigány a konfi rmandusaik 
között.

A települések interetnikus 
viszonyait jellemezve a lelké-
szek úgy nyilatkoztak, hogy a 

többségi és kisebbségi lakosság 
viszonya alapvetően bizalmat-
lan (ezzel ellentétes választ 28 
százalék adott), de feszültség-
ről többnyire nem számoltak 
be (61 százalék szerint nem ill. 
kevéssé jellemző, hogy a ci-
gány és nem cigány lakosság 
viszonya feszült lenne). A helyi 
interetnikus együttélés viszo-
nyai igen halvány mértékben 
inkább javulást (kb. 15 százalék 
esetében), mint a feszültségek 
fokozódását mutatja (mintegy 
10 százalék esetében); a vá-
laszadók megítélése szerint az 
utóbbi időszakra inkább a stag-
nálás jellemző.

A cigánysággal szemben 
gyakran merül fel a bűnözés 
vádja. Válaszadóink többségük-
ben inkább a lopások gyakori 
előfordulását (mintegy 40 szá-
zalékban) és kevésbé az erősza-
kos cselekmények gyakoriságát 
(mintegy 30 százalékban) emlí-
tették. A feszültségeket kiváltó 
konfl iktusokat a válaszadók in-
kább néhány konkrét családhoz 
(49 százalékban), semmint a 
helyi cigányság tágabb csoport-
jaihoz kötik (utóbbi mindössze 
kb. 25 százalékban).

Igen kevés válaszadó vélte 
úgy, hogy a településén minden 
cigány „egyforma” lenne; vá-
laszaik alapján 48 százalékuk 
érzékeli az ott élő cigányok he-
terogenitását. Bár a válaszadó 
lelkipásztorok jelentős része 
tehát inkább tájékozatlannak 
mondható, de többségük eseté-
ben semmiképpen nem beszél-
hetünk refl ektálatlan sztereoti-
pizációról, sem a cigányellenes 
előítéletek túláltalánosításáról.

Tanulságos, és a jövőben fon-
tos erőforrássá tehető, hogy 12 
százalék (73 válaszadó) esetében 
„nagyon jellemző”, további 20 
százalék (120 válaszadó) eseté-
ben „inkább jellemző”, hogy a lel-
kész személyes felelősséget érez a 
cigányok között végzett szolgálat 
iránt. 33 százalék azonban tar-
tózkodóbb, elutasítóbb választ 
adott. Fontos megjegyezni, hogy 
a lelkészek többsége a cigány-
missziós szolgálat végzéséhez 
sokkal kevésbé az anyagi erőfor-
rásokat, a pénzbeli támogatást 
hiányolja (23 százalék), mint in-
kább az erkölcsi támogatást (38 
százalék), a szaktudást (55 száza-
lék) és a felkészült munkatársak 
segítségét (60 százalék).

A lelkipásztorok viszony-
lagos nyitottsága ugyanakkor 
kevésbé mondható el a gyüle-
kezeti közösségekről; a lelké-
szek megítélése szerint bár a 
gyülekezetek 53 százalékára 
nem, illetve kevéssé jellemző, 
hogy eleve elutasítóak lenné-
nek a cigánysággal szemben, 
de mindössze kevesebb, mint 
5 százalékukról mondható el, 
hogy híveik elkötelezettek len-
nének a cigányok közt végzett 
szolgálat iránt. Ugyanakkor 
csupán a gyülekezetek 7 szá-
zalékából számoltak be arról, 
hogy a cigányok jelenléte az is-
tentiszteleten kényelmetlen ér-
zéseket keltene. Mindamellett 
123 gyülekezetben (21 száza-

lék) legalább 1 fő, 7 gyülekezet-
ben (1 százalék) pedig legalább 
5 fő foglalkozik kifejezetten ci-
gánymissziós szolgálattal.

Az adatok további részletes 
kiértékelése és a területi elosz-
lásból következő összefüggések 
feltárása még folyamatban van. 
A fent bemutatott adatok és ér-
tékelések csak a válaszadó lelké-
szek és gyülekezeteik adottsága-
it jellemzi. Mivel a kutatásban 
részt nem vevő gyülekezetekről 
és egyházmegyékről jelenleg 
egyáltalán nincsenek adataink, 
ezért a fenti eredményekből 
nem szabad országos tendenci-
ákra következtetni. (…)

(Forrás: reformatus.hu)

Radnai István

Világtest a látható fényben

egy ember testén nyugszik a világ
a zsarnok és nép egy akarat
egy ember teste a tetőgerenda
rajta nyugszik a világ fedele

egy ember teste oszlop s a pillér
miért a test elpusztítása
miért gondolod a halál lezárja
miért pont a test nem a szellem

egy ember tartja össze a keresztet
rajta nyugszik a világ sorsa
rajta feszülnek ezerévek hát feszítsd meg

egy ember porszem semmi semmi
csak az emlékezet kenyere
öblítsd le borral és vízzel ital a feledésre

Hétköznapok prófétája

születtünk talán mégsem a víz sodort
a magzatvíz volt tenger-otthonod
anyádat rég a föld elnyelte
fölötte leng-lebeg a lelke
magasan jár a levegőég
apád hasítja borzoló felhőjét
s te itt maradtál buja partra vetve
mint valami pelenkás mózes teste

nem vagy vezér nem táplál más ígéret
mit tenni kellett mind megtették érted

most mikor nemzet és emberség elhal
még ébresztőt harsan ez a kis dal
mint szúpercegés a közöny deszkáit lebontja

prófétaként kivet a cethal gyomra
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Romka Demeter

Te avel man grastoro parno
Te avel man grastoro parno
Thay zeleno vurdon vucho,
Te myazivav me Rom baro,
Sar muro dadu o chacho.

Me astardemas le grastes,
Pe fuga dur meklemas les,
Te pulyberil o dromoro,
Te myazivav me Rom baro.

Romale, nay man grast parno,
Romale, nay vurdon vucho,
Chi myazivav me Rom baro,
Me baxtalo, ke sim terno!

Frantisek Demeter

Mri dayori phuri
Mri dayori, miri sal tu,
imar phuri, phuri sal,
lachxi sal, bo tu man xovindyal.

Xovindyal phares
mri dayori janes,
hoy kamav tut.

Sar mek somas ciknyori
gilyavehas gilyori,
me e gilyi shunavas,
pre tre vasta zasovas.

Leksa Manush

Phenori
Muyoro – phabori,
Jinchkirdi churori…
Duy burshtuni kale mange san.
Si miri phenori,
Sir tikni chenori
An sane brezicakiro kan.

Me an laki bala
Parni tashma khuva,
Lava miles tikno vastoro.
Andi bar lasa ja,
Palu vast la lija
Tal’ tato te kovlo khamoro.

Mashkir ruzhi te char
Sikava andi bar,
Kay liani an jungli baryon,
Kay but palmi sane,
Bergi, feldi tikne
An khameski angalya pashon.

Rostás György

Lil le Kalmankaske
Khelimango cinno shavo,
Tu san mange o may drago –
Te aves baxtalo, sasto
Tye dadesko guglo raklo.

Tyo bachi iskiril tuke –
Devlestar t’ aves aldime,
Sastyipe bishavav tuke,
Műre cinné Kalmaneske.

Vi e Timi chumidel tu,
Fayas 1’ aba te dikhel tu –
Napabut may maladyona,
Hay atunchi but khelena.

Bishal pa tute fi nykipo,
Te loshal amaro ilo –
Vi e Timi tradel tuke,
Bishal, Kalman, vi tu mange.

Aba ratyi-y, lindrale sam.
Na xolyalyve, cinno Kalman
O kaver lil lungo avla,
Sov vi tu mishto amenca.

Choli Daróczi József

Pittyal o brishind
Pittyal o brishind pe 1’ patra,
kindyol e phuv, barol e char, ha
baron le drakha.
Luludyi phuterdyol:
le shavorengo muy.
Avla manro
hay avla fasuy!

Rostás-Farkas György

Duyzhene le tatasa
Duyzhene sam le tatasa,
duyzhene sam la brigasa.
Lashe Rom unyivar aven,
kon opre te roden amen.

Andre aven, naisin-tar,
sa chi len ma la brigatar.
Pahol amari felyastra,
rovel amari mosura.

Sa khinyol muro dadoro,
desar marel o chokano.
Fredyela kerel, loharel,
lungi paramichi zhuvel.

Zelk Zoltán

Primavaraki Gilyi
(Tavaszi dal)

Jek, duj, trin shtar,
Cini bakri kaj sidyares
Dostaj feri me te zhanav:
anglka primavara nashav

Jek, duj, trin,shtar,
cino shoshoj kaj sidyares?
Chi ando vesh chi ande mal
angla shukar primavara zhav.

Jek, duj, trin, shtar,
cini chiriklyi, vojasa av:
shukar gilya gilyabar
vi kathar e primavara majshukar av!

(Boldasles: ifj. Rostás Farkas György)

Poesi shavorenge

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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 T�kés László

Ökumenikus felhívás a kelet-közép-európai 
nemzeti megbékélés tárgyában…

Országaink és egyben 
egész térségünk egyik 

legsúlyosabb problémája a 
nemzeti kérdés. A történelmi 
adottságokból fakadó, évszá-
zadokra visszanyúló etnikai el-
lentétek napjainkban is veszé-
lyeztetik Közép-Kelet-Európa 
és ugyanakkor az egész földrész 
békéjét, s gátolják országaink 
társadalmi-politikai kibonta-
kozását, egymás közötti kap-
csolataik békés rendeződését.

Egyre többen felismerik, 
milyen égető szükség az itt élő 
népek és nemzetiségek közöt-
ti megbékélés, mely valójában 
egyetlen reális alternatívája 
népeink és országaink fejlődé-
sének és az egységes Európába 
való beilleszkedésének.

A Duna-medence etnikai 
térképéhez hasonlóan sokszínű 

az itt élő népek vallási-feleke-
zeti megoszlása. Népeink val-
lási identitása általában szo-
rosan egybefonódik nemzeti 
hovatartozásukkal – miképpen 
az Ószövetség népénél is együtt 
járt vallás és nemzetiség.

A történelmi egyházak szin-
te kivétel nélkül jelentős szere-
pet játszottak az egyes népek 
nemzetté válásának folyamatá-
ban. Natio és religio egymással 
elválaszthatatlanul egybekap-
csolódott.

A kelet-közép-európai egy-
házak nemzeti-nemzetiségi 
szerepére és elkötelezettségére 
apellálva, azzal a tisztelet- és 
szeretetteljes felhívással fordu-
lok Anyaszentegyházunk Veze-
tőségéhez és Főtiszteletű Elöljá-
róihoz, hogy nemzeti ellentétek 
megosztotta térségünk többi 

egyházaival minden eddiginél 
inkább összefogva, segítsék elő 
és igyekezzenek diadalra vinni a 
népeink,nemzetiségeink közötti 
megbékélés ügyét.

Isten közös fi úságra terem-
tett minket, és Pünkösd „nyel-
vén” tanít bennünket szeretetre 
és megértésre, hiszen Krisztus-
ban „egy test”, „egymásnak tag-
jai vagyunk” (Ef. 4,25)…

Nagyvárad, 1990. október 22.

(Részlet a Temesvár szelle-
mében című kötetben Ökume-
nikus felhívás a kelet-közép-
európai nemzeti megbékélés 
tárgyában, romániai, ma-
gyarországi, csehszlovákiai, 
jugoszláviai, ausztriai és szov-
jetunióbeli egyházakhoz cím-
mel megjelent írásból)

Gyurkovics Tibor

 Ha barangolás közben ösvényre találsz...
Ha barangolás közben ösvényre találsz,
     követed azt.
Ha könyvet kapsz,
     elolvasod.
Ha jóbarát szól hozzád,
     szívesen hallgatod.
Isten találkozóra hív szüntelen:

     utat mutatott,
     könyvet adott
     és szól, mint egy jóbarát.
A Hozzá vezető út: a természet.
A Róla szóló könyv: a Biblia.
És Ő maga a jóbarát, aki hív a
     találkozásra.

Farkas Oszkár

Megágyazok a f�ben
Veszendőben világi dolgaim.
Jobban kellett volna vigyáznom
elhullajtott hajszálaimra.

Mendegélnek az évek előttem
lőtt sebből vérző madaraim.
Fölöttük mélység, mögöttük felejtés.

Énekem égre hajítom:
megágyazok a fűben.

Kapocs
Bokámig ér a világ: térdre ereszkedem,
gullivernyi kínjaimhoz: szívemhez emelem.

Naphajlat
Saruszíját oldja az alkony.
Vállkendőre csillagok kucorodnak
őrizni arcod rovásírás titkait.

Csak a szél
Fáj a fűznek a tél – szememnek a fény:
fáj az elmúlás.
Az ajtóm nyitva már – még,
de csak a szél, a szél…
Bújnék víz alá, iszapba:
kitavaszodni.
Hullongó levél számlálja tavaszom –
szeressetek,  ha meghalok,
– ha meghalok.

Ki követ engem?

Út vagyok: Imádságos és kálváriás.
Út vagy te is. Keresztezzük egymást.

Futunk egymás elől, egymásba.
Bakancsok, csizmák, hernyótalpak:
sár, vér, nyál…

Ki veti le saruját?
Ki követ engem??

Ima

Uram, oldozd fel két kezem,
mert nem ád nyugalmat a munka
és vedd vissza arcom, mert
nem hasonlatos a földhöz.

Uram, ki csak ember vagyok – nem bűntelen –,
szememben jeleket ír a szél:
nem tudom olvasni.
Uram, te a Mindenség Királya segíts,
vagy büntess,
esendő, hullni kész valómból
oldozz fel engem. 
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arra várt, hogy a sorozat ötödik 
darabjaként, Elszórtan, mint a 
gyom címmel napvilágot lásson 
1983-ban.

Az 1982-es esztendő még 
épp csak elkezdődött. Jóska 
egy évtizeddel korábban debü-
tált a Nógrád hasábjain, 1972. 
augusztus 13-án, egyszerre 
négy, 1971-re dátumozott ver-
sével (Anyám alszik; Anyám 
szíve; Minden a régi; Sötét te-
metőben). Az ezt követő három 
év során további tizenhét alka-
lommal és huszonnégy verssel 
jelentkezett a megyei napilap-
ban. Versét a Palócföldben az 
1975/2-es számban olvashat-
juk először, az Elhagyott ház 
címmel. Ebben tetten érhetőek 
azok a jegyek, amelyek részben 
Adyval rokonítják költészetét. 
Ez a műve az első kötetében is 
olvasható, szemben a Nógrád-
ban pályakezdőként megjelent 
négy művével, amelyek A má-
mor templomában című ma-
gánkiadású könyvében, 1993-
ban bukkannak fel újra. Illetve 
közülük egy – némi címváltoz-
tatással (Anyám valahol alszik) 
– bekerül az Elszórtan, mint 
a gyomba is. 1975-től Nógrád 
megye irodalmi, művészeti és 
közéleti folyóirata válik írásai 
első számú fórumává. Itt jele-
nik meg az 1980/4-es számban 
a Vagonpakolók a vagonpako-
ló szemével című szociografi -
kus prózája, esetleírása, amely 
kritikus hangon mutatja be a 
szocialista üzem mindennapi 
munkamegosztási és -szerve-
zési gyakorlatát. Aki ismeri az 
akkori időket, jól tudja, egy 
ennyire erős, szókimondó és 

lényegre törő hang – ha már 
túl is jutottunk a hasonló jelle-
gű írásokért járó börtönéveken 
– a szerzője számára „kardba 
dőléssel” volt egyenlő. Az ak-
kori rendszer is nehezen tűrte 
a kritikát. Nem csak a felső kö-
rökben, hanem a népen belül 
is. Az igazság szószólójává sze-
gődőnek hála nem járt. A hata-
lom birtoklói többnyire sértve 
érezték magukat, ha tükröt tar-
tottak eléjük, a dolgozók meg 
tisztában voltak azzal, „min-
denért rajtuk csattan az ostor”, 
„hallgatni arany”, így igyekez-
tek szóval és tettel elnémítani a 
közülük valót.

Csodáltam Jóskát, hogy a ki-
mondott, a leírt számára meny-
nyire szent, hogy vallja, a köl-
tő, az író egyedül az igazság 
szolgálatába állhat, különben 
menthetetlenül elkurvul. Neki 
tartása volt, nem ismert alkut. 
S aki valaha találkozott vele, az 
az első pillanatban tudta ezt. 
Abból, ahogyan állt, ahogyan 
nézett, ahogyan megszólalt. 
Mellette kiálthattak ördögöt, 
nem rezelt be, nem futott el.

Ott, azon a Brunda Gusz-
tinál töltött délutánon derült 
ki számomra, ki ő, a feszigyári 
feszitörő. És az is, hogy egy ot-
tani munkás szemével láttató 
mű megírására készül. Ezt egy 
naplóval, a vállalati naplóm-
mal segítettem a legközelebbi 
találkozásunkkor. Ebből szüle-
tett a nagy botrányt kavaró Egy 
vállalati villanyszerelő napló-
jából című szociográfi ája, ami 
miatt még engem is többször 
megfenyegettek, pedig 1982 
nyarán, aPalócföld-béli közlés 

előtt elhagytam a gyárat, majd 
bevonultam másfél évnyi kato-
nai szolgálatra. Jóska viszont 
maradt, és büszkén verte szét 
a kokillákba csapolt gőzölgő 
ferroszilíciumot. Kitartott az 
ellenséges közegben. Egyenes 
beszéddel és egyenes derékkal. 
Meg nem futamodva. Éveken 
keresztül. Csupán akkor távo-
zott, amikor 1987-ben elhívták 
Budapestre, hogy ifjúkori álmát 
megvalósíthassa, az újonnan 
induló Cigány Újság, a Romano 

Szepesi József

Guberálók
Penész, lim-lom,
giz-gazok,
bűzök, párák
illatok,
rozsdarágta
vas, szemét
horpadt lavór,
tört kerék,
rohadt citrom,
szilvamag,
rongyok, csontok
holt anyag,
melyre lába,
félve lép,
kinek sorsa
tiszta szép,
meg ne csípje
vad család,
nekik élet,
munka, lám:
kapirgálnak
szerteszét,
rejt-e kincset
a szemét.

Handó Péter

Búcsú Szepesi Józseft�l

2013. április 13-án avatták 
fel Salgótarjánban Szepe-

si József költő, író, újságíró sír-
emlékét. Az alábbiakban Handó 
Péternek az eseményen elhang-
zott megemlékező beszédéből 
idézünk: Tisztelt Emlékezők!

Szepesi Józseffel személye-
sen 1994. január 21-én talál-
koztam utoljára. Ma is előttem 
van, ahogy egy félig átvirrasz-
tott, átbeszélgetett éjszaka 
után, konyhánk asztalára kö-
nyökölve kavargatta a gőzölgő 
kávéját, mielőtt a menetrend-
szerinti járattal elindult volna 
vissza, budapesti otthonába. 
Férfi asan érces hangját rövid 
szünetek törték meg. Mesélt. 
Volt mit mondania az amerikai 
útjáról, az irodalom és a hazai 
cigányság pillanatnyi helyzeté-
ről, valamint Sóshartyánról, az 
előző esti író–olvasó találkozó 
tapasztalatairól, amelyen ő volt 
a vendég. Fekete hajába ekkor-
ra már nem csak ősz szálak, ha-
nem tincsek is vegyültek. Az a 
sportos testalkatú, bőrkabátos 
fi atalember, akit egy tucatnyi 
évvel korábban megismertem, 
mackós pocakot eresztve szu-
szogott. Azt gondoltam akkor, 
szilikózis miatt. A Feszinek 
nevezett halálgyár következ-
ménye, hogy a lélegzete is egy 
kissé elnehezült.

Ebben a gyárban találkoz-
tunk először. Ő ötkilós bunkó-
val, feszitörőként verte szét a 

hűlő anyagot, rakta csillébe és 
tolta ki a csarnokból a rossz sí-
neken, ahol az időről-időre le-
fordult rakományt emberi erő-
vel kellett visszajuttatni a saját 
pályájára. A vele egy légtérben 
dolgozó barátja, Bedegi Győ-
ző csapolóként eresztette az 
olvadt anyagot az üstből a ko-
killába, én villanyszerelőként 
javítgattam a meghibásodott 
elektromos eszközöket. Ezek-
ből azonban itt volt a legkeve-
sebb. Ott, ahol az ezer fok fölött 
izzó vörös-kék folyam úgy lök-
te a hőt az ember arcába, hogy 
nem csak a ruhája, a bőre is 
szinte füstölt, miközben – téli 
időszakban – a nyitott csarnok-
ba beáramló fagy szüntelen a 
hátába mart. Ahol a tonnákat 
szétverő bunkó sújtása nyo-
mán felszálló grafi t- és fémpor 
szutykosra festette az arcokat, 
jelezve, aki ide belépett, az bi-
zonyosan eleven pokolra jutott. 
Ahol az egészség megóvására 
legföljebb az a kétdecis szol-
gált, amit a munkások a ka-
bátzsebükbe rejtve műszakról-
műszakra magukkal hoztak 
védőital gyanánt. Természe-
tesnek tűnt, hogy a cseppfolyós 
nehézfémek leheletét, a felvert 
port évekig szívó ember fi ata-
lon fulladni kezdett. Jóskánál 
is erre gyanakodtam.

Gyanakodtam, mert sosem 
hallottam panaszkodni. Egyenes 
gerinccel, férfi asan viselte a ter-

heket. Úgy, ahogyan csak kevés 
embert láttam. Úgy, ahogyan 
egyre kevesebb embert láthatok.

Összeismerkedhettünk vol-
na a munkánk során, a Feszi-
ben is, de nem itt került rá a sor. 
Arról álmodoztam, hogy költő 
leszek és zsengéimmel Brunda 
Gusztávot ostromoltam, amit 
ő türelemmel viselt. Még úgy 
is, hogy a legváratlanabb pilla-
natban állítottam be hozzá egy-
egy köteg kézirattal, arra várva, 
azonnal véleményezze. Már 
újólag befészkeltem magam a 
kanapéja szegletébe, a verseim-
mel is előhozakodtam, amikor 
Jóska megérkezett. Gusztira is 
fölnéztem mint költőre és sokat 
adtam a véleményére, de Jóska 
más volt. Elképesztően nyílt és 
szikár. Duzzadt az erőtől. Ha-
tározott volt és kíméletlenül 
kritikus. Ugyanakkor úgy tudta 
a fi gyelmemet a hibáimra irá-
nyítani, hogy az önérzetemen 
csorba nem esett.

Én, az álmodozó, ültem a köz-
ismert költők társaságában és 
hallgattam az okos beszédüket. 
Jóska ekkor már sokat publikált 
poétának, írónak számított. Két 
1980-ban megjelent kötetben 
is szerepeltek a versei. A Fekete 
korall című cigány költők anto-
lógiájában, és az Ébresztő idő 
címűben. Ez utóbbival indult 
útjára a Palócföld Könyvek soro-
zat. Ekkor már együtt volt Jóska 
első önálló könyvének anyaga, és 
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Nyevípe szerkesztője, s ezáltal 
főállású újságíró legyen.

Összeismerkedésünk dél-
utánján Adyról mesélt és Ady 
verseit szavalva, délceg léptek-
kel haladt végig Guszti Tarján 
vendéglő közeli házától a Nem-
zeti nevű kocsmáig. Lenyűgöz-
ve vonultam az oldalán. Aztán 
megálltunk a pultnál, hogy a 
közös útra megigyunk vala-
mit, tovább szövődjön az ő 
mérlege felé billenő párbe-
szédünk. Többen is mellénk 
csapódtak. Adyt remekül 
tűrte a kocsmapult. Egyszer 
csak Jóska megkérdezte:

– Nem vagy éhes? Mikor 
ettél utoljára?

– Hát… – nyöszörögtem. 
Nem mertem előhozakodni 
azzal, az bizony még reggel 
volt.

– Gyere, a barátnőmnél 
harapunk egy kis tojásos 
nokedlit! – s úgy vitt ma-
gával a társaságból, fel az 
Arany János úton, hogy arra 
nem lehetett nemet mondani, 
pedig elfogyóban volt a nap. Az 
ajtónyitásig kétségek gyötörtek 
afelől, kedves vendég leszünk-e, 
leszek-e. A hálóköntösben fo-
gadó nő rögvest Jóska nyakába 
borult, majd hamarosan engem 
is betessékelt a könyvektől duz-
zadó polcokkal körbevont tár-
salkodóba. Jóska nem kertelt. 
Anikó – első szavára – nokedli-
szaggatásba kezdett. Ekkor már 
nem csak a költészetbeli jártas-
ságáért, hanem sármjáért is iri-
gyeltem. Elvarázsolta a gyöngé-
debbik nemet. Tudtam, csakis 
tanulhatok tőle. Legalábbis azt, 
ami tanulható. Ami a szemé-

lyiségéből áradt és annyi em-
bert lenyűgözött, azt vagy adja 
az Ég, vagy nem. Az utóbbinak 
csupán valami halvány utánza-
tát lehet összehozni tanulással. 
Az itteni könyvespolcról került 
a kezembe Jack London Mar-
tin Eden című regénye, amiről 
később évekig szívesen beszél-
tem, s az itt töltött este során 

találkoztam először Jóska Mar-
tin Eden monológjai című vers-
ciklusával. Első hallásra örök 
kedvencemmé vált, mert egy-
szerre önvallomás, célkitűzés 
és állásfoglalás. Igazi „tökös” 
szöveg. Mély és fenséges, mint a 
vágyak, amelyek előre és fölfelé 
hajtják a társadalom peremé-
ről indulót. Adys erővel ütnek 
a sorai. Küldetéstudata van. 
Ítéletet hirdet. Szimbólumok-
kal átszőtten beszél. Akár az 
elődje, halmozással él („veríték, 
kín, könny, bűnözön”, „bőség, 
hírnév és szerelem”). Szóhasz-
nálata is rokon. Ennek bizo-
nyításához elégendő idéznem: 
„Sorsnak Messiása”, „Vijjogva 

szállok”, „Leszek a ritka, új ki-
vétel”, „az újnak bús merője”. 
Nagybetűs írásmódot alkalmaz 
a Tér, Hon, Sors, Jóság főnevek 
esetén. Aztán 1983 decemberé-
ben már kötetben olvashatom a 
nagygombosi laktanyában, aho-
vá Guszti juttatja el – budapesti 
bemutatóját követően – Jóska 
első kötetét. Egy évtized múlva 

A mámor templomábanban 
– amelynek címadó költe-
ménye 1973. július 8-án je-
lent meg a Nógrádban, má-
sodik publikációként látva 
napvilágot, később egyetlen 
sorbéli változáson esve át 
– már kiegészítve, tovább-
írva jelenik meg a Martin 
Eden monológjai. Jóska 
érzi, tudja, élete kulcsa ez a 
vers. Dolgozik rajta. Dolgo-
zik ezen is. Miképp az élet, 
a szó is nemesedjen általa. 
Verseit formálja, kiegészíti. 
Utolsó kötete, az 1997-ben, 
a Jó Palócok Könyvműhely 

kiadásában megjelent Pogány 
ima is tartalmaz továbbírt köl-
teményeket.

1982 elején ültünk a barát-
nője asztala mellett. Estebédel-
tünk. Sosem felejtem annak a 
tojásos nokedlinek az ízét. Azt 
a tizenkét évvel későbbi ká-
vét, amit lassan, méltósággal 
kavart. Azt, ahogyan búcsút 
intett. Ahogyan távolodott a 
járat vele. Fizikai valójával 
örökre, verseivel, verseiben az 
idő végtelenjében hátra-, rám, 
Önökre, az egyetemes magyar 
költészetre maradva, hogy itt, 
köztünk legyen.

Töltse meg most a művei 
szelleme a szín terét!

Szepesi József

Martin Eden monológjai
I.
Mélyről jövök, mélyről, mint senki tán,
emelnek harcos szenvedélyek,
Fent, fények égbenyúló magasán
akarok lenni büszke lélek.
Alant még zúg a létnek árja,
veríték, kín, könny, bűnözön,
de fent vak sorsnak Messiása:
derengő, új nap, mely köszön.
Vijjogva szállok fellegekbe
fennen rikoltva új dalom;
leszek bősz torkú furcsa gerle,
tűztollú bíborhajnalon.
Leszek a ritka, új kivétel,
mélyből sugárzó tiszta fény,
magasztos eszme, cél hitével
bíró, töretlen ősremény.
Nincs gáncs, mely többé elakasszon,
nincs kéz, mely visszarántna már!
Vár rám a Tér, a végtelen Hon,
vagyok egy új, szabad madár.
Fel hát a hosszú, örök útra,
vár már a kéklő végtelen,
és a céloknak égi csúcsa:
bőség, hírnév és szerelem!

II.
Pazar világ, csoda-ország,
teli fénnyel, szerelemmel,
messzi földről jövök hozzád,
fogadj engem szeretettel.
Tengereknek sós szemében
könnyes porszem voltam én,
voltam felhő fent az égen,
voltam villám, röpke fény.
Voltam szélvész, gyenge szellő,
sziklaszirt, és zátonyokon
megfeneklett ócska teknő
– könyörülj a roncsomon!
Fáj az élet, mert kegyetlen,
álnok, ádáz, és remény,
mellyel fényét megkeressem,
nincs sehol e földtekén.
Ezerízű, hamis álom,
cifra káosz az egész,
melyben minden vélt varázson
féreg nyüzsög és penész.
Messzi földről jövök hozzád

teli fénnyel, szerelemmel,
pazar világ, csodaország,
fogadj engem szeretettel.

III.
Én az újnak bús merője
száz csodára éhesen,
vágyaimnak tarka, dőre
rongyát vakon lengetem.
Mért rajongok úgy a szépért?
Mi az, szín, szag, aroma?
avagy drágább, ritka érték,
talán Ruthnak mosolya?
Néha lelkem csupa kékség
mint a tenger, máskor oly
zavaros, mint páradús lég
ősszel: hűvös ködgomoly.
Alig értem, amit érzek,
mégis magyarázgatom.
(Fények, árnyak így tenyésznek
bennem érő dolgokon.)
Egyre nőnék! híre táplál
új csodáknak – tájain
friss galambként néha így száll
bús valómon túl a kín.
Térdre hát Sors – balga ének –
átok rám az ébredés!
Álmodnom kell, mert az élet
nekem kényes és kevés.

IV.
Mennyi szennyet rejt a jóság,
mennyi kéjt a gyűlölet,
mennyi kérkedést az önvád,
s mennyi kínt az élvezet.
Legboldogabb, aki részeg,
s egy vágya van, hogy igyon;
csúszhat, mászhat, mint a féreg,
mégsem tapossák agyon.
Amíg éhes zseni voltam,
a fi ntorgó misterek
kikerültek mind, mind szótlan,
mint sarat, vagy szemetet.
Egy se hívott díszebédre,
nem dicsért, sőt, mind szidott,
s here lettem Ruth szemében,
ki csak lopja a napot.
Pedig mennyi, mennyi munka,
szenvedély, vágy, akarat
kínja terhelt míg a csúcsra
megtaláltam az utat.
És most ezek ünnepelnek.
Mind barát, mind adni kész
büszke címet, új szerelmet.
Undorító az egész.
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Kimmel István

Nyílt levél a Közös Út roma magazin 
alapító-f�szerkeszt�jének

Kedves Gyuri!

Nyugdíjas kormánytiszt-
viselőként írogatok 

mindenfélét, tagja vagyok a 
MÚOSZ-nak és ezen belül a 
Tollforgatók Klubjának. Úgy 
indultam az általad tartott 
klubnapra, hogy fogalmam 
sem volt mi a KÖZÖS 
ÚT, azt gondoltam, 
egy főszerkesztő az 
újságírásról fog be-
szélni. Nagyon el-
szégyelltem magam, 
amikor megtudtam, 
hogy az általad ala-
pított magazin már 
20 éves és eddig nem 
került a kezembe. 
Szívből gratulálok 
ehhez a kerek évfor-
dulóhoz, mert a la-
pok életében manapság ez a 
fennmaradás nagy idő.

Első ajándékodat a Roma 
Magazin 2012 karácsonyi szá-
mát átlapozva, böngésztem a 
verseket, írásokat és ez késztet 
gondolataim közlésére.

Gratulálok ehhez a színvo-
nalas magazinhoz, mert gon-
dolatilag értékes, a színes és 
sokrétű, kultúrátokat bemu-
tatja és ápolja a lovári nyelvet 
is. Kedvet kaptam egy lovári 
szótár és nyelvkönyv beszer-
zésére. A magyar és roma kul-

túra egységét tükrözi a ma-
gyar írók és költők műveinek 
megjelentetése, még Wass Al-
bert verse is, a Mert nem vol-
tál velem című a szerelemről 
egy paraszti életképpel. Több 
mindent mondtál életedről, 
gyerekkori élményeidről, ezek 
szerint „egyívásúak” vagyunk, 

paraszti indíttatásunkkal. 
Egyetértettünk abban, hogy a 
gyerekkor meghatározza egész 
életünket. Azonos időben, az 
1960-as évek végén hagytuk 
el szülőföldünket, de szívünk 
visszahúz a „gyökerekhez”.

Kisgyerekként jártam apám-
mal a paraszti vásárokba, min-
dig megnéztem a cigány kupe-
ceket és a lovaikat. Látszott, 
hogy volt hozzá érzékük, ad-
ták-vették a csikókat is. Má-
sik élményem a teknővájó ci-
gányok körüli sündörgésem, 

órákig néztem, milyen ügye-
sen faragják ki a nyárfarön-
kökből a mosó-fürösztő, vagy 
kenyérdagasztó teknőket és a 
melencéket, ezeket az ovális 
két faragott fülű konyhai, vagy 
gazdasági faedényeket. Jártak 
házakhoz, hozzánk is ételt ké-
regetni, anyám mindig adott 

nekik darab kenyeret, 
szalonnát. Egyszer 
láttam négy asszonyt, 
valahol romlott disz-
nósajtot kaptak és 
hánytak tőle, nagyon 
sajnáltam őket.

Járt felénk egy kö-
szörűs is, felfordított 
biciklijével hajtotta a 
követ és késeket, olló-
kat köszörült pénzért, 
vagy ételért. Volt a tol-
las cigány aki a pad-

láson megszárított tyúk, kacsa, 
vagy libatollért bádogbögrét, 
kisebb edényeket adott cserébe.

Jól elkalandoztam, de még 
megemlítem, hogy 30 évesen 
volt Kispesten, ahol laktam a 
társasházban egy lovári cigány-
család akikkel barátkoztunk. 
Az apa teherautóval fuvarozott, 
én is többször igénybe vettem, 
a gyerekeink is barátkoztak 
egymással. Voltunk együtt csa-
ládostól a teherautójukkal hét-
végi fürdőzésen a bányatavak-
nál és a lányom barátnőjét én 

Szentandrássy István grafi kái

is vittem a Balaton körüli autó 
kirándulásunkra. A fuvaros 
barátommal többször horgász-
tunk Csepel Szabad-kikötőnél a 
Duna-ágban.

Az elmúlt 20 évben nem volt 
személyes kapcsolatom vele-
tek, de fi gyelemmel kísértem 
politikai és bűnüldözési terüle-
ten a cigánykérdést.

Előadtad, hogy 700 éve 
élünk együtt, Zsigmond és Má-
tyás királyok alatt vándorolta-
tok ide a Kárpát-medencébe. 
A többi magát magyarnak valló 
nemzetiséggel együtt harcolta-
tok velünk a török ellen, majd 
a Rákóczi, az 1848-as, 1956-
os szabadságharcainkban és 
függetlenségi háborúkban is. 
Bocskay T. József (88) Corvin 
közi forradalmár, az Igazolt 
Magyar Szabadságharcosok Vi-
lágszövetségének (IMSZVSZ) 
elnöke többször hangoztatta, 
hogy 1956-ban vér folyt Buda-
pest utcáin és együtt harcoltak 
a magyarok, svábok, cigányok a 
szabadságért.

Előadásod alatt pár szót 
jegyeztem le: „kihalás?, a ci-
gányság halmozottan hátrá-
nyos helyzete, kultúra és a 
nyelv elvesztésével itt a vég! 
FIDESZ a kulturális autonó-
mia ígéretét nem teljesítette, 
a cigány kultúra, művészet 
és tudomány misszionáriusa 
vagy a szeretet hirdetésével”. 
A pesszimista mondataid után 
jó volt hallani: „Jó kedvében 
teremtette az Isten a cigányo-
kat. Jó itt Magyarországon ci-
gánynak lenni.” Életelemetek 
a vándorlás, vidám nevetés és 
a táncaitok. Sajnos még ma is 

sokszor kényszerültök mene-
külésre, a meg-nemértés, sze-
retethiány miatt az üldözés, 
rasszizmus elől. Sajnos sokan 
éheztek, de a magyarok is a 
kormány szociális érzékeny-
ségének, intézkedéseinek hi-
ánya miatt. Régóta mondom, 
hogy Amerikában is van néger 
kérdés, de ott sem tudták még 
megoldani…

Szóban is bíztattalak, hogy a 
megoldást kell keresni, javasol-
ni a hatalmon lévő Kormány-
nak, hogyan lehet ezen a hely-
zeten javítani.

A kultúrátok megtartásáért 
sokat tettél, életműved része 
a 44 megjelent vers- és prózai 
köteted. A nekem dedikált két 
könyvedet olvasgatom, hogy 
jobban megismerjelek, mint a 
Cigány Tudományos és Művé-
szeti Társaság elnökét, roma 
politikust, költőt és újságírót.

Magam is elsősorban a sze-
retet, a megértés és a hazánk 
nemzetiségeivel, – a közös ha-
zánk és közös utunk elvét –, 
a békés, boldog együttélés „val-
lását” hirdetem.

Kedves Gyuri!

Tiszta szívből és őszinte 
barátsággal kívánok neked jó 
egészséget, boldogságot sze-
retteid körében, és sok erőt a 
további küzdelmes és eredmé-
nyes „misszionárius” tevékeny-
ségedhez.

Érdliget, 
2013. március idusán, 15-én, 
Nagy Nemzeti ünnepünkön.

Ramashka SV

Mangas e 
Devles

Devla Baro!
De sastipe!
Mangas ame Tutar
Chave romane

Raykani e buti
Messies lache
Chave romane sam
O puya tinre

De shkola
Tinri,pativ e Bari!,
De amen drom
Ke bakh romani

Devleski buti!
Chavale bari
Ov kate kolizel
Othe si bakhtori

Othe si djinleti
Zor,sastipe
Dukhovni phyter
O barvalipe
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Federiko Garsia Lorka

Sarnori vash e iavinaki 
paraskuvin
(Gazela del Mercado Matutino)

Kamav kote, telal I arka Elvira,
te dikkav tut sar nnakes,
savo alav isi tut te janav
tai palal adava te zarovav.

Ama, savi luna ko einia
tiri cham bi ratesko achavjas?
Ko kidel teri granka –
mashkar o iv cibrime fl oga?
Tai savo karo kaktusiestar
xurgiarel to kristalno-sarchas?

Jav sa otte, tlel I arka Elvira,
Te dikkav tut sar nakes,
te piav te iakkendar
tai palal adava te zarovav.

Of, te sesiesa sar tu mudares man,
Des li voi-pisht mashkar I paraskuvin!
Of, sar ek lolo karamfi li tu san
Mashkar lunge, givale alinndja!
So dur san, kana som ji tute!
So pashe, kana na som ji tute!

Jav sa otte, tlelal I arka Elvira,
Te dikkav tut sar nakes,
Palal teri shuk te patinav
tai palal adales te zarovav.

Romansi ashal i Luna

Ali an i kovachnica kali
I Luna pe parne pogienca.
Dikhel la, dikhela la o chavoro,
Nashti te dodikhel la.

Tai mashkar o airi alaime
vasta podel-kunime, i Luna
pucharel shuji ai azdime,
poro kolin- zoralo kalai.

– Lialuno, Lialuno, po-sigo garav tut,
kai te avile o roma,
ka len to ilo tai apciniale mirikle
em angrustia ka keren peske lestar.

-Chavoreia, muk man te pokhelav.
O roma, kana ka aven,
iakhorienca phanle upral o amuni
tut ka arakhen.

– Lialuno, Lialuno, po-sigo garav tut,
lengere grasta ake shunav kai aven.
– Chavoreia, jar, ma zmechine, ma,
mere coxako kordavo parnipe.

Urialas o grastiari, bashalelas
marelas upral o davuli phuvikano.
Phangle iakenchar, o chavoro
andi kovachnica zasuto.

A o roma, bronzi ai lindra,
Prezal o praxale maslinkes aven.
Sherenca vazdime na upre,
Iakenca jalta sar sovavne.

Sar giliabel i iratuni chirikli,
ah, sar voi ko kasht giliabel!
I Luna, phirel an o cheri-del
e chaves vastesa – ingalel les.

Andi kovachica veinen, roven,
roven o roma gailesar roibe.
I balvalori garavel la, garavel la,
I balvallori, veche garavgias la.

Nedjo Osman

Rom san

Te oves avgo vi aguruno
te soves ano drom 
vi hvja te hrades
vi vast te chumis 
vi mol oles te des
vi trujal trujaldan te prastas
ano horo chi shaj uljes 
vi phalem ano agor 
Rom san

Te oves avgo vi aguruno
te na has 
vi pani te na pies
vi hamali te oves 
vi te bashales
vi laches te gilabes
vi ano vilo te chalaves
vi trujal trujaldan te prastas
ano horo chi shaj uljes 
vi phalem ano agor 
Rom san

Te oves avgo vi aguruno
te oves chorolo
vi e dar te marel tut
vi e iva the bilavdes
vi e char zeleno te keres 
vi galbano macho oleske te anes
vi sar chiriklo te keles 
vi trujal trujaldan te prastas
ano horo chi shaj uljes 
vi phalem ano agor 
te oves vi te na oves 
Rom san

Sali Ibrahim

Imer Safe
Paramisi

Bešarde ko krugo čhave,
i pherdi jldzi 
sinlojnol sine sar dive,
khedime prencar
thaj bare parne mustakoncar,
phanlo trujal I men šamija
thaj ko muj baro čubuko.

O phuro papo Ramo.
vakerela
pli najkamli,
paramisi bašo plo dživdipe
thaj bašo leskoro phiribe,
trujal o sumnal.

Agim Saiti

Mundrri cehrajin

Mangljem
E balvaljace krlendar
Te khuvav djili
Maskar e tar pole
E chordarde cherorrese
E sune racace
Hhasajlje
Khoni khatindar
Manca pe sinija
O lon thaj e skorica
Avral asundol basipe
E nahudime djukljendo
Mundrri uchaljin
Garadol an munrri cehrajin
Racako dobodjipe
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„Ez a Haza er�sebb 
mindennél”

Interjú a Téka-díjas Harangozó Imrével

A Téka-díjat 2013-ban, január 26-án Szamosújváron – a 
Téka Alapítvány és a Kaláka Néptáncegyüttes 20 éves 

jubileumi gálaműsorán – Harangozó Imre néprajzkutató, az új-
kígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola elnöke vette át. A három esz-
tendeje alapított kitüntetéssel azoknak a tevékenységét ismerik 
el, akik évek során kitartóan és következetesen támogatták az 
alapítvány munkáját, nem csupán hivatali, hanem szoros embe-
ri kapcsolatot is kiépítettek a mezőségi magyar közösséggel.

Békés megyei újkígyósiként hogyan került kapcsolatba Mező-
ségben élő szamosújváriakkal – tettük fel az első kérdést Haran-
gozó Imrének.

– Szamosújvárt az 1980-as 
évek közepén ismertem meg. 
Mivel sokat jártam a közeli 
Székre, és ott igen szigorúan 
vették, hogy nem lehet magán-
háznál aludni, gyakran szálltam 
meg a város főtéri szállodájá-
ban. Mindjárt lenyűgözött a vá-
ros hangulata. Emlékszem egy 
hideg téli napra, amit itt töltöt-
tem. Vasárnap volt, sétáltam 
az utcákon, csodáltam a régi 
örmény házakat, faragott köve-
iket, a kovácsoltvas ablakrácso-
kat. Máig elevenen él bennem a 
Salamon templomban bemuta-
tott délelőtti szentmise miszti-
kusan felemelő emléke, meg a 
velőig ható hideg. Egyszer, még 
jóval az 1990-es változás előtt, 
Kallós Zoli bácsi elhozott Len-
gyel Marika nénihez. Zöldfülű, 
de a népművészet szépségeire 
nyitott tanítóképzős diákként 
szinte földbe gyökerezett a lá-
bam minden képzeletet felül-
múló gyűjteménye láttán.

– Miként ismerte meg a 
Téka Alapítvány tagjait?

– A Tékával is Kallós Zoli 
bácsi jóvoltából ismerked-
tem meg. Kolozsváron jártam 
Zoli bácsinál, aki felajánlotta, 
megmutatja a válaszúti házá-
ban folyó munkálatokat. Örül-
tem neki, mert jártam már ott, 
közvetlenül azután, miután 
visszakapta, de akkor megle-
hetősen nyomasztó képet mu-
tatott. Ekkor, 1994 nyarán, 
a válaszúti házban, mutatta be 
Zoli bácsi Balázs-Bécsi Atti-
lát, a Téka elnökét és testvérét 
Vilmost. Emlékszem, mind-
nyájan nyakig malterosak vol-
tak, Vili épp akkor vakolta a 
földszinti rész frissen rakott 
boltívét. A válaszúti találko-
zással olyan szoros kapcsolat 
kezdődött a Téka Alapítvány 
és az Ipolyi Arnold Népfőis-
kola között, amelynek mélysé-
geire, értékeire magam is csak 
most csodálkozom rá.

Többek között épp az évfor-
dulós rendezvénysorozat elő-
készítése és a Téka-díj kapcsán. 
Arról beszélek, nem kis büszke-
séggel, amit a díj laudációjában 
így fogalmazott meg Balázs-
Bécsi Attila: „Harangozó Imre 
azok közé a barátaink közé tarto-
zik, akik már a kezdetektől meg-
határozták a Téka szellemiségét. 
Lehet, ő nem is tudja, de nagyon 
sok szamosújvári fi atal szemé-
lyiségfejlődéséhez hozzájárult. 
Akkor volt mellettünk, amikor 
a legnagyobb szükség volt rá…” 
Végiggondolva ezeket az éveket, 
megelevenednek a helyszínek, 
a háromszéki Csernáton, a nagy 
hagyományú Szék, közvetlenül 
Szamosújvár szomszédságában, 
a Beszterce közelében lévő Tacs, 
régi templomával és a borsodi 
mezőség peremfaluja Tiszado-
rogma, de még a Tisza part szú-
nyogjai is. Persze eszembe jut 
a számos találkozás, a sikeres 
műsorok, népfőiskolai hétvé-
gék, tanácskozások szervezése 
Újkígyóson és Szamosújváron 
is. Hálás vagyok Istennek, hogy 
mindennek részese lehettem!

– Közelállóként, de mégis 
kívülről hogyan látja a Téka 
Alapítvány tevékenységét?

– Az a nagyszerű az alapít-
vány működésében, hogy szin-
te egyedülállóként, s talán nem 
is könnyen, külső és belső küz-
delmek árán, de folyamatosan 
a helyén kezeli a világ dolgait, 
építkezést, a fenntartással járó 
anyagi természetű ügyeket s 
azt, amit át kell adni a fi ata-
loknak. Nem beszél róla, nem 
gyárt papírízű stratégiát, tan-
tervet, óravázlatot, (csak, ha 
feltétlenül szükséges) egysze-
rűen éli a hagyományt, azt és 
úgy teszi, ahogyan kell. Fiatal-
jai, ma már az első csapat gyer-
mekei is anyanyelvi szinten 
énekelnek, zenélnek, táncolnak 
Mezőség hagyománya szerint, 
ha kell magyarul, ha kell romá-
nul, ha kell cigányul…

– Ön szerint mi az értéke 
ennek a tevékenységnek?

– Azért is fontos ez a mun-
ka, mert vele és általa megnyílt 
egy út, a szolgálat és a valódi 
Haza útja. Ez az út nem más, 
mint maga a Folytonosság. Ha 
akarod, nevezd nyugodtan Is-
tennek. Igen a folytonosság, 
mert az élet ugyanis nem kez-
dődik, az csak egyszerűen van, 
energiáit korábbi, már meglévő 
életből meríti, de hozzáteszi a 
magáét, és ettől lesz egyedi, 
egyszeri, megismételhe-
tetlen. Mindezek közben 
maga az élet nem fogy, és 
lehet, hogy nem is szaporo-
dik, mondtam már, egysze-
rűen csak van. Az emberiség 
mára egy eleven, szerves léte-
zés egyetlen láncszeméből saját 

életalapját fölélő élősködő lett. 
Életünk minden mozzanatához 
egykor élt élőlények földgázzá, 
olajjá, tehát eszenciává sűrűsö-
dött életenergiáit használjuk, 
úgy, hogy ezek pótlása és az 
anyaföldön ejtett sebek gyógyí-
tása teljes képtelenség.

– Hogyan látja a Téka el-
múlt két évtizedét?

– A mostani 20 éves évfor-
duló megmutatta, a Téka Ala-
pítvány közössége nem dőlt be 
csüggedés, sem a siker kísérté-
sének. Pedig ott is járt és jár a 
nagy plagizátor, Isten majma. 
Őket is megkörnyékezi, utá-
nozza a hatalmat, s lesz belőle 
első lépésben okos mérlegelés, 
aztán kampány, mellébeszélés, 
hazugságözön, s a végén most 
is, mint mindig, földi pokol. 
S megjelennek ennek az attri-
bútumai is, így lesz rágalom, 
országot, hazát pusztító téboly, 
s lesz önpusztítás is. Balázs-
Bécsi Attiláék számot vetettek 
vele: nem lehetek nyugodt, 
ugyanakkor félnem sem sza-
bad: ez a Haza, amit itt meg-
találtunk, erősebb mindennél, 
a jóság kútja pedig elapadha-
tatlan. Egyáltalán, van Jóság, 

itt munkál az én Hazámban! 
Csak nem szabad kicsinyhitű-
nek lennünk!

Nemde börtönök mélyén ké-
szültek legszebb, az életről, az 
élet halhatatlanságáról tanús-
kodó pásztorfaragásaink? Nem-
de a világháború vad csatáiban, 
a hadifogolytábor nyomorában 
írta Gyóni Géza múlhatatlanul 
szép verseit? Nemde a legsöté-
tebb téboly börtönének mélyén 
írt a reménytől és a lélek erejétől 
duzzadó költeményeket Gérecz 
Attila? Na, ezek után én most 
adjam föl, mert nem valami 
rózsás a helyzetem? Adjam föl, 
mert többek között, mondjuk, 
egy picike hatalomért, szend-
vicsért, mifenéért a plagizátor 
kilóra fölvásárolta egyik vagy 
másik barátomat? Látom, hogy 
úgy adja oda ezekért a semmi-
ségekért a Hazát, pontosabban 
a Haza lehetőségét, hogy iga-
zán még meg sem tapasztalta 
azt. S közben indokol, mérlegel, 
kampányol, mellébeszél: azt 
mondja, így tud jót tenni… Egy 
szó, mint száz, nem lehet felad-
ni, s jól látható, a szamosújvá-
riak nem is adták föl! A valódi 
Jó erősebb, fontosabb minden 
talmi utánzatnál. Igen, irigyel-
heti az irigység fészke, igen is, 
mi itthon vagyunk. Hintheti 
konkolyát is, az csak ideig való, 

a Jó, az meg örök… – fogal-
mazott Harangozó Imre 
néprajzkutató, az újkígyósi 
Ipolyi Arnold Népfőiskola 
elnöke abból az alkalomból, 

hogy 2013-ban ő kapta meg 
a Téka-díjat.

Molnár Lajos
naput.hu
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Farkas Kálmán

Cigányaink
(Részlet)

Immár tíz esztendeje, hogy 
osztályoznak bennünket. 

Vannak mi cigányaink és ti ci-
gányaitok. A miéinkéi az oláh-
cigányok, a tiéteké, a magyar 
cigányok. Aztán cserélgetnek 
bennünket. Tíz esztendeje múlt, 
hogy folyik a klónozási kísérlet, 
akárcsak a polgári demokrá-
ciával. Mindig olyan romákat 
akarnak „előállítani”, akik ép-
pen megfelelnek az érdekeik-
nek, elvárásaiknak. Csak éppen 
a cigányságnak nem.

Valahogy mégis sikerrel jár-
nak, mert a magát rafi náltnak 
aposztrofált roma választás-
ról – választásra bedől az ígér-

getőknek. Így aztán van kor-
mánypárti roma, ellenzéki párt 
roma, sőt külön-külön vannak 
a pártoknak romáik. Ígéretek-
től függően. Annak a pártnak 
vagy kormányoknak a vazallu-
sai, akiket meg lehet vásárolni 
félpénzen. (…)

És nem kevesen romapárti 
romák. Talán ők vannak több-
ségben.

Csak a társadalomnak nincs 
romája. Kisajátítják a pártok. 
Különösen a választások folya-
matában. S ezt teszik a jövőben 
is. Tíz esztendő nem elég ahhoz, 
hogy társadalmi ügyként, fel-
hőtlen nemzeti ügyet szolgáló 

kérdésként kezeljék a magyaror-
szági roma társadalom ügyét. És 
vannak tűrő-szenvedő cigányok, 
vannak türelmetlenek, megal-
kuvók, vannak kisemmizettek 
és gazdagok, bűnözők és prosti-
tuáltak, sokan szellemileg alul-
tápláltak, megvertek, szociális 
segélyen tengődők, a társadalmi 
ranglétra legalsó fokán lézengők.

Ez a roma társadalom több-
sége. Ők nem a mi romáink? És 
nem a ti romáitok? Ők senki 
romái? Csak az Úristennek a 
cigányai? …

2001. november
(Megjelent a Mosoly és 

párbeszéd című kötetben.)

Orsós Imre

Lehettem volna…

Lehettem volna tető, ha isten könnye
Ajkadra hordja haragot ott hol múltad
Korholja, ki ma térden gúnyol holnapodért

Miben éj királynő tekinteted lélek ivadékom
Tőled – érted meg tanítva halogatásom
Miért minden lélekharangom ajkára éhezik

De ahogy az ide: úgy az oda: hallgatás
Ahogy anyám tekintete a ravatal előtt
Hol ki tegnap tagadásra készített

Ma kedves ólomkatona a térköveken
Hogy minden könnykoppanásom
Tekintet nélkül hátat fordítva korom előtt

De a szavak nem halkulnak, az eresz alatt
Nem csendesednek eresedő időrabló szavam
Ott hol az istenetek lejött fi a kapart szavakkal

Magamnak felejtem éj-lélek tekinteted

Miért nem maradtam 
Angliában

Dr. Benoist György emlékére

1971. május 16-án, Mó-
zes napján érkeztem meg 

Angliából, a Cigány Világszö-
vetség alakuló közgyűlésé-
ről Budapestre. Az első utam 
 Benoist György professzor-
barátomhoz vezetett. Akkor 
már főorvos volt az Amerikai-
úti Idegsebészeti Klinikán.

A legjobb tudásom szerint 
megpróbálom visszaidézni be-
szélgetésünket:

– Kedves György – így kezd-
tem, s elmeséltem, hogy milyen 
szívélyesen fogadtak London-
ban, ahol megbeszéltem, hogy 
egy barátommal együtt szíve-
sen kiköltöznénk a ködös Al-
bion ba.

A válasz az volt, hogy bár-
mikor jöhetünk, tárt karokkal 
várnak, s minden kényelmün-
ket biztosítják.

Benoist csak hallgatott, azt 
mondta meséljek el mindent. 
Mikor beszámolóm végére ér-
tem, csak annyit kérdezett: Be-
fejezted?

Igen – válaszoltam.
Jó, akkor maradunk itt-

hon… mi hazafi ak vagyunk, az 
a kötelességünk, hogy itthon 
szolgáljunk.

Belém szorult a szó. Más 
mondanivalóm ezután már 
nem lehetett: – Igen, igazad 
van. Így hát maradtunk. Azóta 
eltelt vagy 40 esztendő.

Benoist barátom a napok-
ban átköltözött a csillagösvé-
nyen az Örökkévalóságba. Ott 
vár, s ha egyszer én is megér-
kezem, folytatjuk a diskurzust: 
helyesen döntöttünk-e akkor 
régen…

Egy mondat még kikíván-
kozik belőlem. Utolsó tele-
fonbeszélgetésünk alkalmával 
mondta: vannak örök és van-
nak ideiglenes barátok. Mi pe-
dig örök barátok vagyunk.

Jó volt az ő barátjának lenni, 
köszönöm, hogy erre lehetősé-
gem nyílt.

Megpróbálok továbbra is hű 
maradni ehhez a barátsághoz, 
hogy majd odafönt, ha szembe-
jön velem, örömteli legyen a vi-
szontlátás, ne kelljen szégyen-
keznie miattam.

Köszönöm az életét, sok-sok 
jóságát és segítségét.

Köszönöm, hogy vállalta, hogy 
saját kezével megműtsön, amikor 
gerincbántalmaim voltak, s még 
élhetek családom, barátaim és 
tisztelőim között itt a földön.

Köszönöm a jóságát és sze-
retetét.

Ha van Odaát, szeretném, 
és nagyon remélem, hogy ott 
is barátok leszünk, s folytatjuk, 
ami itt megszakadt.

Kedves György! Isten áld-
jon és őrizzen téged, barátaid, 
szeretteid emlékezetében. Ígé-
rem, hogy szívem rejtekében, 
a legféltettebb kincseim között 
oltárt emelek emlékedre..

Mindig elmegyek családod-
hoz, szeretett feleségedhez, 
gyermekeidhez, és nem feled-
kezem meg róluk sohasem.

Vigyázz az itt maradottakra: 
feleségedre, szeretett Mónika 
lányodra és György fi adra.

A világ minden fényét, sze-
retetét és illatát küldöm neked 
odaátra.

Nagyon hiányzol! Szerető 
testvér-barátod: Rostás – Far-
kas György

Nagy Gusztáv

Cigány ember 
siralma

Nem kell sírhant ha meghalok
Égessetek el fekete angyalok
Legyek füst az ég felé hömpölygő
vagy hamu a mélybe söprendő
Vigyen innen messzire a szél
Itt hamva-pora is fél
A hontalannak…
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PROF. DR. ROSIVALL LÁSZLÓ 
ROVATA

A cigánykérdés 
nem cigány kérdés

Tájékoztató a Semmelweis Egyetemen indított 
cigány orvosképzési programról

Becslések szerint Eu-
rópában mintegy 20 

millió cigány/roma él, akik 
Indiából, illetve Perzsiából kü-
lönböző utakon vándoroltak 
be, többségükben a XIV. és a 
XV. században. Életmódjukból, 
illetve életformájukból követ-
kezően a becsült adatok jelen-
tősen eltérhetnek a valóságtól. 
Az indiai eredetet bizonyítják 
a viszonylag zárt, környezetük 
lakosságával nem keveredő 
viselkedésük következtében 
konzerválódott genetikai jel-
legzetességeik. A veleszületett 
glaukómát és galaktokináz en-
zim hiányt okozó mutációik 
előfordulása például az euró-
paitól eltérő és Indiára jellemző 
megoszlást mutat.

Zárt közösségeik, kultúrájuk, 
antropomorfológiai sajátossá-
gaik még akkor is jól felismer-
hetők, ha külső jegyeikben és 
genetikai jellegzetességeikben is 
megkülönböztethetően eltérnek 
egymástól. Szabadságszeretetü-
ket, vándorló életmódjukat az 
1971-ben választott, illetve el-
fogadott zászlójuk – zöld mező, 
kék ég, piros kocsikerék – jól 
szimbolizálja. Magyarországon, 

illetve Közép-Kelet Európában 
leginkább kis településeken él-
nek és általában sokkal rosszabb 
anyagi körülmények között, 
mint a környezetük. Halálozási 
és egyéb egészségügyi mutató-
ik messze elmaradnak a XXI. 
században elvárhatótól. Pontos 
adatokkal nem rendelkezünk 
a korai halálozásukról, de sta-
tisztikai adatok mutatják, hogy 
például Magyarország észak-
keleti régiójában jó egyezés van 
a település nagysága és a lakos-
ság átlagos élettartama között. 
Minél kisebb a település, annál 
rosszabb az életkilátás. Amíg 
Nyíregyházán a 25-64 éves fér-
fi  lakosság mortalitása mintegy 
20%-kal alacsonyabb a hazai 
átlagnál, addig ez a 3000 főnél 
kisebb lakosságú településeken 
20%-kal magasabb. Ennek kö-
vetkeztében, amíg a hazai 65 
éven felüliek a lakosság 20%-át 
teszik ki, addig ebben a régió-
ban ez mindösszesen 3%. Isko-
lázottsági mutatóik alacsonyak, 
ezért a rendszerváltás után kü-
lönösen csökkent a foglalkoz-
tatottságuk. Magasabb iskolai 
végzettséggel alig több mint 1%-
uk rendelkezik.

Az elmúlt fél évezredben a 
cigányok hol megbecsültséggel, 
hol eltűrtséggel vagy éppen ki-
közösítéssel találkoztak. Egyes 
kutatók szerint a II. Világháború 
alatt akár fél-egymillió cigányt is 
kivégezhettek a különböző tábo-
rokban, de a pontos adatok meg-
ismerése még várat magára.

Sok és egyre több tanul-
mány foglalkozik Európa szerte 
a cigány lakosság beilleszke-
dési nehézségeinek gondjaival 
és ennek nemcsak a cigánysá-
got, de az egész társadalmat, 
illetve Európát érintő gondjai-
val. Az Európai Unió a kérdés 
megoldását éppúgy zászlajára 
tűzte, mint a magyar kormány. 
Szociológusok, politikusok és 
a társadalom maga is, régóta 
vitatkozik arról, hogy mit kel-
lene tenni és miért nem sikerül 
hatékonyabb megoldást találni. 
Meggyőződésem, hogy a szerte-
ágazó teendők mellett az egyik 
legelső és legfontosabb feladat 
a cigány értelmiségiek számá-
nak növelése és az egészségügyi 
gondjaik kezelése, rendezése.

Egyébként a cigánykérdés 
nem cigány kérdés; a több száz 
éve megoldatlan egyenlőtlen-

ségek és feszültségek a társa-
dalom közös kihívása, illetve 
feladata hazánkban és egész 
Európában! E gondolat jegyé-
ben dolgoztam ki és indítottam 
útjára a cigány orvosképzési 
programunkat egyetemünkön 
és szorgalmaztam a pozitív 
diszkrimináció átmenetileg el-
kerülhetetlen gyakorlását az 
oktatásban. A cigány egészség-
ügyi értelmiség növelésének 
különös jelentőséget ad, hogy 
tagjai a cigány lakta területe-
ken nem csak az általánosan 
jellemző és ijesztően rossz 
egészségügyi mutatók javulását 
segíthetik, de a közösség életé-
ben való aktív részvételükkel 
mintaként szolgálhatnak, illet-
ve vezetőként hozzájárulhat-
nak a halaszthatatlanul szük-
séges társadalmi fejlődéshez és 
átalakuláshoz.

A Semmelweis Egyetem 
és az Avicenna International 
College együttműködésével ki-
alakított elképzelés 2009-ben 
TÁMOP pályázati támogatást 
nyert (TÁMOP 4.1.1/A-10/2/
KMR-2010-0006. sz. pályázat) 
a cigány orvosképzési prog-
ram megvalósítására. A pályá-
zat közvetlen célja volt, hogy a 
tehetséges roma fi atalokat egy-
két éves, intenzív, nevelő-oktató 
tanfolyam keretében alkalmas-
sá tegye az orvosegyetemre való 

felvételre. A program közvetett 
célja pedig olyan cigány orvo-
sok képzése, akik végzésük után 
betöltik az évtizedek óta üresen 
álló családorvosi állásokat, le-
hetővé téve ezzel, hogy a cigány 
közösségek megfelelő elsődleges 
orvosi ellátásban, szűrésben és 
oktatásban részesüljenek, illet-
ve a rossz egészségügyi mutatók 
javuljanak. Ezen kívül kifejezett 
célja, hogy olyan cigány értel-
miség nevelődjék fel, melynek 
tagjai a saját környezetükben, 
köztiszteletben részesülve, fog-
lalkozásuknál, tanultságuknál 
fogva automatikusan kiemelke-
dő szerepet játsszanak a cigány 
kisebbség integrálódásában, fel-
emelkedésében.

Néhányan felvetették, hogy 
az egyéni életben egyszerre 
több társadalmi lépcsőt átlép-
ni túl nehéz feladat és nem is 
ajánlott. Ez, az általánosságban 
igaz megállapítás, nem von-
ja kétségbe azt a tényt, hogy a 
kiemelkedő tehetségek külön-
leges teljesítményekre, akár 
még a több lépcső átlépésére 
is képesek. A gondos, sokféle 
szakember jelenlétében tartott 
felvételi elbeszélgetésen min-
dent elkövetünk azért, hogy 
olyan büszke cigányokat, csil-
logó szemű, karizmatikus, te-
hetséges fi atalokat sikerüljön 
kiválasztanunk, akik nemcsak 

képesek e nagy ugrásra, de akik 
diplomájuk megszerzése után 
visszamennek övéik közé, hogy 
segítség a fejlődést.

A Cigány Orvosképzési 
Program első Előkészítő 
Programja 2011. február 12-
én indult. A 20 jelentkező kö-
zül, a felvételi beszélgetés után, 
10 hallgató kezdte meg tanul-
mányait az előkészítőn, mely 
az Avicenna International Coll-
ege-ban (1089 Budapest, Orczy 
út 3-5.), 15 héten keresztül, 
szombaton és vasárnapon zaj-
lott. Mindkét napon 7 óra elő-
adáson vettek részt a hallgatók, 
ebből 5 szakmai és 2 kulturális 
előadás volt. Szombat délután-
ra, illetve estére mozi, színház, 
állatkert, múzeum stb. látoga-
tásokat szerveztünk.

A szakmai anyagok fel-
ölelték a biológiai, élettani, 
anatómiai és kémiai alapokat. 
Tanulásra, vizsgára felkészítő 
elemek, gyakorlatok is szere-
peltek az oktatásban, hogy a 
hallgatók megfelelő tapasztala-
tot és önbizalmat nyerjenek. Az 
oktatást az Avicenna Internati-
onal College tanárai végezték. 
A hallgatók angol nyelvi okta-
tásban is részesültek.

A kulturális előadásokat, 
melyek fedték az értelmiség-
képzés valamennyi kérdését a 
művészetektől a fenntartható 
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fejlődésig, a történelemtől az 
etikáig, az ország legkiválóbb 
szakemberei tartották. Előadá-
sokat tartott többek között a 
tudományról, illetve a Magyar 
Tudományos Akadémiáról Pá-
linkás József, a fenntartható 
fejlődésről és a könyvtárakról 
Náray-Szabó Gábor, a mik-
ro- és nanovilágról, a versek-
ről a reformkortól napjainkig, 
valamint a veseműködésről és 
a maratoni futók haláláról Ro-
sivall László, a sejtbiológiáról 
másképpen Falus András, az 
agyműködésről Somogyi Péter, 
a kisebbségi létről Burai Kata-
lin. A Zeneakadémia rektora, 
Batta András összefoglaló elő-
adást tartott a zenéről, Keserű 
Katalin művészettörténész a 
kortárs, Feledy Balázs a klasz-
szikus művészetről. A hallgatók 
színházban látták az „Édentől 
keletre” és a „Rómeó és Júlia” 
című színdarabokat, illetve mo-
ziban „A király beszéde” című 
fi lmet. Az Iparművészeti Múze-
umban Takács Imre főigazgató 
tartott előadást a XIX-XX. szá-
zadforduló építészetéről, ipar-
művészetéről, illetve tárlatve-
zetést a török szőnyegek, illetve 
a perzsa művészet időszakos 
kiállításain. Varga Benedek fő-
igazgató pedig a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeumban 
beavatta őket az orvos történe-
lem rejtelmeibe, illetve bemu-
tatta az állandó kiállításukat.

A program egyik nem várt 
nehézsége volt, hogy a pályázat 
nem tette lehetővé a hallgatók 
utazási költségeinek fedezé-
sét, ami hétvégenként egy-egy 
hallgatóra vonatkoztatva 10-15 

ezer forint is lehetett a távol-
ságtól függően. A hallgatók csa-
ládi, illetve anyagi helyzete mi-
att szóba sem kerülhetett, hogy 
maguk vegyék meg a jegyeiket. 
Ráadásul a jegyeket előre meg 
kellett vásárolnunk és a kezük-
be adnunk elkerülendő, hogy 
parancsoló szükségből a család 
hét közben otthon elköltse az 
utazásra kapott pénzt. Mivel 
a pályázati támogatás csak és 
kizárólag oktatásra volt fordít-
ható, a kulturális programokat, 
valamint a hallgatók utaztatá-
sát és étkeztetését különböző 
felajánlásokból, adományokból 
fedeztük. Jó volt tapasztalni, 
hogy az emberek értik a prog-
ram lényegét és támogatják azt.

A Program végén a hallgatók 
írásban és szóban adtak számot 
tudásukról. A 265 kontaktórás 
oktatási program elvégzése 
után, a folyamatos teljesítmény 
és a vizsga eredmény alapján a 
hallgatók bizonyítványt és to-
vábbtanulási javaslatot kaptak. 
A Vizsgabizottság 6 hallgatót 
ajánlott a Semmelweis Egye-
tem Általános Orvostudományi 
Karán történő továbbtanulásra, 
2 hallgatót pedig a Semmelweis 
Egyetem Egészségtudományi 
Karán történő továbbtanulás-
ra. Ezen kívül 1 hallgatót – ti-
zenegyedik évfolyamos lévén 
– egy újabb Előkészítő Progra-
mon való részvételre javasolta 
a Bizottság.

A javaslatot a Minisztérium 
elfogadta, és így a 2011/2012-
es tanévben 6 roma orvos-
tanhallgató és 2 egészség-
ügyi főiskolás kezdte meg 
tanulmányait a Semmel-

weis Egyetemen, miniszte-
ri ösztöndíjjal. Az egyetemi 
hallgatók felvételt nyertek a Je-
zsuita Roma Szakkollégiumba, 
ahol szállásuk – a mai napig – 
biztosított. (…)

(Részlet a szerző a Ma-
gyar Bioetikai Társaság 22. 
Nemzetközi Konferenciáján 
elhangzott és Bioetikai Szem-
lében 18(2): 57-63, 2012 meg-
jelent előadása anyagának en-
gedélyezett felhasználásával)

Prof. Dr. Rosivall László
1973-ban szerzett orvo-

si diplomát (summa cum la-
ude) a Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetemen, majd 
kandidátus (1980), illetve a 
tudományok doktora (1987). 
1994/95-ben a Semmelweis 
Egyetem rektora. Jelenleg a 
Kórélettani Intézet igazga-
tója, a Semmelweis Egyetem 
Elméleti Orvostudományok 
Doktori Iskolájának vezetője 
és az Európai Tudományos és 
Művészeti Akadémia rendes 
tagja, a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem díszdoktora. A bergeni, az 
alabamai, a Dél-kaliforniai, 
a Harvard, a montpellier-i, 
a heidelbergi, a Tulane Egyete-
mek korábbi vendégkutatója, 
-professzora. A Magyar Vese 
Alapítvány és a Nemzetközi 
Nephrologiai Iskola alapítója. 
Nephrologiai PhD program-
jában eddig 36 PhD végzett, 
ebből 23-nak ő volt a témave-
zetője. Ezenkívül irányít ásával 
2 kandidátusi disszertáció is 
született.

Nagy Gusztáv

Anyám itt járt az éjjel
hosszú fejkendője volt
hajának éke a hold

Anyám itt járt az éjjel
tudom,hogy ő volt
elhagyott régen

Anyám eljött az éjjel
sápadtan,hófehéren
Isten óvta tenyerében

Holtig �rz� szerelem
Hajad aranyában őrzöm a napot
Homlokod ívében a holdat
Szemed kékjében az eget
Köszönöm neked
Hogy átölelhettem
A világegyetemet

Sárközi László

Bels� Világ ciklusból:
IX. Ómen
Utam – kopott holló – fejemen trónol
és gyűlölöm az őszt, a színes, nagy halált
és félem az életet a pávamadárt,
mely tollát terítve utamon pózol:
a szépet elvetem: mind torz, álnok bálvány,
imádja önmagát, megnéz és arcul csap;
sötét gyalog vagyok sorsom sakktábláján:
kockákon más léptet, míg dobozba térek;
s álmodtam sárkányt, hogy szállt az ég-azúrban,
bárányfelhőknek Jordánba hullt a vére.
Zavart lelkem lángol s nem ért a szóból
(mint az ember, ki sosem változik:
ádázul gyűlöl és félve álmodik),
míg szívem újra múzsájának hódol.

Raffael István

Múlt!
Kikopott a hegedű húrja
Rojtos lett az, mint aki húzta.
Nincs benne dal se bánat
Az van amit rá kiálltnak.
Úgy dúdolom a szépet
ahogy anyám nézte a képet
hol fekete – fehér papíron
anyját látta hajadon.

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

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

Gyorsan pereg a szívdobbanás
Féllábú embert cipel más,
hátán egy lyukas cső
Az önkény, a halálőr.
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– No‚ elhoztad a sálat? – 
kérdezte izgatottan.

– Hallod-e, hát az nem megy 
csak úgy! Kell hozzá pamut is, 
kötőtű is. Meg idő, hogy meg-
csináljam – próbáltam lecsil-
lapítani. – Ha jól emlékszem‚ 
különben sem kötöttünk egyes-
séget.

– Ne mongyad má, hogy 
nem csinálod meg! Van nekem 
pízem, veszek pamutot.

– Jól van, meglátjuk – gon-
dolkodtam el‚ de ő már szaladt 
is kifelé‚ meg sem várva, amíg 
befejezem a mondatot.

Reggel egy nagy zacskót 
nyomott a kezembe.

– Itt az egyesség! – mondta 
olyan hangsúllyal‚ mint egy kő-
kemény piaci alkukban edzett 
rangidős tőzsér.

Egy kis gombóc citromsárga 
pamut volt benne. Nem állhat-
tam meg‚ hogy el ne nevessem 
magamat.

– Rendben – egyeztem bele‚ 
egyetlen kikötéssel: – De hol-
nap még ne kérdezd meg‚ kész 
van-e!

Mit sem ért. A következő 
reggelen megint előállt a kér-
déssel:

– No, elhoztad má? – Ha-
miskás mosolyában a sürgetés 
szándéka mellett a cinkosság 
jóleső érzete is ott bujkált. – Te 

– mondta –, lassan má kitava-
szodik!

– Lassan! – hangsúlyoztam 
ki többértelműen. – Légy türe-
lemmel‚ ha már egyszer meg-
ígértem‚ megcsinálom.

– Mekkora lesz? – kérdez-
te szemét résnyire összehúzva. 
Éreztem, tartogat még megle-
petést.

– Amekkora kitelik a pa-
mutból.

– Akkor úgy csinádd, hogy 
sapka is kitejjen!

Kitelt. Persze‚ a segítségem-
mel. Amikor átadtam‚ az öröm 
leírhatatlan volt.

Ennyi roma csumit egyszer-
re még nem kaptam.

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.

Varjú Katalin

A sál
A harmadik osztályo-

sok fogalmazást írtak. 
Végre sikerült csendet terem-
tenem; a gyerekek a füzet fölé 
görnyedtek‚ és nagy hévvel rót-
ták a szavakat a papírra. Közel 
három évbe telt‚ amíg ezt közö-
sen elértük. Ezt a csendet‚ ezt a 
belefeledkezést. Ezt a fi gyelem-
összpontosítást. Persze még 
most is a fölöttébb kegyes pil-
lanatok közé tartozott‚ de sze-
rencsére már egyre gyakrab-
ban bekövetkezett. Most pedig 
egyenesen maratoni hosszúsá-
gúra nyúlt: már negyed órája 
dolgoztak önfeledten‚ decens 
papírsustorgás közepette.

Csak az egyik fi ú viselkedett 
valahogy furcsán. Igaz‚ ő is fe-
gyelmet erőltetett magára‚ de 
egész órán át úgy éreztem‚ fúrja 
a begyét valami. Hosszan rám 
nézett‚ aztán hirtelen elkapta 
a tekintetét‚ és a ceruza végét 
rágta‚ majd leírt egy-két szót‚ 
felrebbent‚ megint rám emelte 
nagy fekete szemét‚ s már úgy 
tűnt‚ nem bírja ki‚ most meg-
szólal‚ de nem‚ mégis megállta 
szó nélkül‚ de alig körmölt le 
néhány szót‚ az egész kezdődött 
elölről.

Amikor aztán összeszedtem 
a füzeteket‚ és a gyerekek nagy 
zsibongás közepette kitódultak 
a folyosóra‚ a fi úcska nem tar-
tott a többiekkel‚ hanem gond-

terhelt arccal állt meg az asz-
talom előtt. Nem pillantottam 
rá‚ a füzeteket rendezgettem‚ 
talán valamivel hosszabban is 
az indokoltnál: gondoltam‚ ki-
várom‚ amíg elszánja magát. 
Eközben valahogy olyan érzé-
sem támadt‚ mintha úgy mére-
getne‚ mint egy lókupec.

– Tanító néni, te tudsz köt-
ni? – kérdezte végül hosszas la-
mentálás után.

– Tudok – mondtam‚ és 
halovány fogalmam sem volt‚ 
hova akar kilyukadni.

– A tesvéremnek kisbabá-
ja született, ugye‚ az a szokás, 
hogy valamit aggyunk? – kér-
dezte‚ és a hangjában lelkesült-
ség csengett.

– Igen, de te még kicsi vagy‚ 
tőled ezt nem várja el – próbál-
tam lecsillapítani.

– Nem vagyok kicsi, mer az 
anyám aszt mondta, én vagyok 
a „nagy báttya”.

Érted?
– Igen‚ valóban te vagy a 

nagybátyja‚ mert az anyjának 
vagy a testvére. A rokoni kap-
csolatoknak ezt a formáját a 
magyarok így nevezik, és te 
panelban, magyarok közt laksz 
– világosítottam föl‚ de ő látha-
tóan nem érte be ezzel a ma-
gyarázattal.

– Az lehet‚ de akkor is „nagy” 
vagyok: a „nagy báttya”. Kössél 
neki rugdalózót! – szólított fel 

váratlanul‚ majd nyomatéko-
san hozzátette: – Tőlem! – Ezt 
úgy értette‚ hogy az ő nevében.

Szóval ezért érdeklődött az 
én kötési tudományom felől! 
Egyszeriben minden világos 
volt. Csakhogy ki kellett ábrán-
dítanom‚ ugyanis magasan túl-
becsülte a képességeimet.

– Én nem tudok rugdaló-
dzót kötni – vallottam be‚ és 
tehetetlenségemet kidomborí-
tandó felhúztam a vállamat.

– Hogyhogy nem tudsz?! – 
értetlenkedett. – Legyen a bu-
gyoga meg a pulóveri együtt. 
Érted?!

– Igen, tudom, de mit csi-
náljak‚ ha én olyat nem tudok? 
– mondtam‚ s hogy csalódását 
valamelyest mérsékeljem‚ még 
hozzátettem: – Én sem tudha-
tok mindent!

– Az anyád nem tanított 
meg? – kérdezte egyszerre hi-
tetlenkedve és rosszallóan.

– Nem. Erre nem.
– Akkor mire tanított? – pu-

hatolózott tovább.
– Sálat kötni – tártam szét a 

karomat szabadkozva.
– Hát jó van, akkor az is jó 

lesz. Most úgyis hideg van. – 
Azzal belecsapott a tenyerem-
be‚ és kiszaladt a többiek után. 
Nem igazán tudtam‚ hogy most 
akkor hányadán állunk.

Másnap reggel aztán nagy 
sebbel-lobbal rontott be az iro-
dába:
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*

Sinka a költők földjéről, 
a Partiumból érkezett, mégis 
olyan helyről, ami mindaddig 
tökéletesen ismeretlen volt, 
„akár Tanganyika négerjei – 
mondja. Csak adószedők és 
csendőrök ismerték.”.

Róheim Géza hazánk-
fi a írt egy világhírű könyvet, 
A csurunga népét, Ausztrália 
bennszülött őslakóiról. Gazdál-
kodásukról, társas életükről, 
lelkialkatukról, mítoszba ágya-
zottságukról. De Mágorpusz-
ta legalább olyan messze van, 
mint Ausztrália. A nagybirto-
kok szegődéses pásztorainak 
a világa pedig éppoly ismeret-
len volt, és sokkal nyomorú-
ságosabb. Nemcsak a nehéz 
természeti viszonyok, hanem 
a kapitalista profi tkényszer és 
a társadalmi megalázottság is 
sújtotta őket.

Ebből a mindaddig ismeret-
len „másik Magyarországból” 
indította el különös útjára Sin-
kát az Élet Ura, akit a Biblia-
olvasó református pásztor úgy 
szólít meg, hogy „Jézus pro-
fesszor”. Sinka ugyanis min-
den kirekesztettsége ellenére 
is tanulhatott volna. A tehet-
ségére már az elemiben felfi -
gyeltek, ő pedig sokáig sóvár-
gott a gimnázium után, nem 
volt meg benne Veres Péter-
nek, a zsellér-arisztokratának 
a fordított osztálygőgje, „egy 
hideg tan szögletéből”, amint 
Sinka mondja. De a sorozatos 
csapások apja korai halálától, 
a morbus hungaricusnak mon-
dott tüdőbajtól kezdve ezt nem 

tették lehetővé. Tízéves korától 
olyan sorsa volt, amire kevés 
azt mondani, hogy nehéz – fo-
lyamatosan az élet és a halál 
között, hihetetlen erőfeszítés-
sel kellett megmaradnia.

Napszámos, szegődéses ju-
hász és költő. A foglalkozás 
egy költőnél mellékes szokott 
lenni. Pusztán életrajzi adalék 
az, hogy Novalis bányamérnök, 
Berzsenyi földbirtokos, Puskin 
katonatiszt, Eliot banktisztvi-
selő. Sinka esete azonban más. 
Ha tanulni tud, és nem szó sze-
rint a saját bőrén tapasztalja 
meg ennek a népnek az életét, 
akkor minden empátiája mel-
lett is csak külső tanú lehetett 
volna, mint azok a falukutatók, 
akik egyébként jórészt szintén 
ebből a „másik Magyarország-
ból” érkeztek. Így viszont az ő 
tapasztalata egyrészt sötétebb 
azokénál, mert magának kel-
lett mindent megélnie, más-
részt éppen ezért világosabb is. 
Három mestere, az Evangéli-
um Jézusa, a Szabadság Pető-
fi je, és Ázsia apostola, Tolsztoj 
nyitották fel a szemét arra a 
mélyebb és igazibb valóságra, 
ami túl van minden nyomorú-
ságon és szenvedésen: az élet 
szentségére.

„Ha nem ismernéd az én 
nyöszörgésemet, szegényebb 
lennél. Erdő voltam valamikor 
és nyöszörgésem a szabadság 
zúgása volt” – szólítja meg őt a 
napszámos kézikocsija. Így hát 
nem a nyomor szólal meg ben-
ne, mint felháborodott kortár-
saiban, és nem a „természetes 
élet” idillje, mint a népszín-
művekben és a divatos folklór-

fi lmekben, hanem az áhítat. 
„Ebbe a pusztulásba bele lán-
colva nem lehet csárdást fü-
työlni, hanem csak zsoltárokat 
énekelni”. És ő ezt tette.

*

„Már otthon vagyok a föl-
dön, de jaj, nem vagyok otthon 
az égben.” Az immáron beérke-
zett Kosztolányi Dezső szomor-
kodik ekképpen. Sinka az első 
himnusza óta mindvégig ott-
hon volt az égben. Hanem az-
tán a föld mintha elveszett vol-
na alóla. A sorsának ura először 
oda szögezte a földhöz, azután 
viszont többször is megakadá-
lyozta, hogy visszatérhessen a 
pásztoréletbe.

Sinka ugyanis immár ismert 
költőként érzékeli, mennyire 
problématikus a helye neki is, 
a költészetnek is, ami egy „poli-
tikus” vélemény szerint nem ér 
annyit, mint egy bugylibicska. 
(Persze ezek alapjában véve fél-
re csúszott tehetségtelen fi rká-
szok, amint azt Sinka nem kis 
elégtétellel veszi észre.) A nép 
szemében meg a költészet egyi-
ke az „úri huncutságoknak”. 
Ami pedig őt magát illeti, „urak 
kéme” lesz egyrészt, „nihilista 
napszámos” másrészt. A dolog 
ismerős, nem kell beszélnem 
róla. Az ő esetében arról van 
szó, hogy az „első Magyaror-
szág” nem szívesen hall arról, 
hogy második is van, mert ez 
mintha az ő létének az értel-
mét vonná kétségbe. „Az utca 
lelke viszont – mondja keser-
nyésen Sinka – nem tűri meg 
azt, aki népe átlagánál különb. 

Miklóssy Endre

A keresztyén sámán
„Fázunk és éhezünk,
Átlőve oldalunk,
Részünk minden nyomor,
De szabadok vagyunk!”

Mi minden zsongott Pető-
fi  fülében, amikor a ver-

seit írta… A „Farkasok dalánál” 
például az angol királyhimnusz. 
Mert a király az az ember, aki 
szabad, nem függ más emberfi -
ától. Szabad akkor is, ha farkas-
sors az osztályrésze.

De ki a király? A kisgyerek 
Sinka rajongani kezdett Ferenc 
József lóhátas képéért, ami a 
szobájukban függött. Egészen 
addig, míg az apja pofon nem 
teremtette azzal, hogy ő az el-
lenség, s a képe csak azért van 
ott, hogy ezt el ne felejtsük.

A király tehát másvalaki. 
Igaz, hogy különös király ez.

„Mikor Dancs Pál puskát fogott,
egész Hódfalva zokogott.”

Nem is az a különös benne, 
hogy rongyos a gúnyája. Ha-
nem az, hogy egyedül harcol, 
katonái nincsenek, a közössége 
meg legfeljebb elsiratni tudja. 
Alapjában véve ilyenek a be-
tyárballadáink is, de ezek látó-
határát Sinka átfogó világképbe 
helyezi.

A pusztán széttekintő ri-
degpásztor a kozmikus élmé-

nyét eleinte a Biblia szellemét 
tükröző elvont, rajongó him-
nuszokban fejezi ki, de aztán 
Veres Péter tanácsára és Tolsz-
toj mintájára a mikrorealiz-
mushoz fordul, a saját költői 
invenciója szerint pedig a ter-
mészetit emberivé átlényegítő 
magyar népdal kifejező erejé-
hez. „Az ősi ritmust pásztorok 
fütyölték” – írja balladájában. 
Ennek köszönhetőek például a 
legszebb magyar erotikus ver-
sek. A sexus állati vonásai a vi-
lágteremtő Erósz belső képévé 
formálódnak át, a népdalok vi-
rág-hasonlatainak módjára.

A balladáit pedig a Sáhná-
méhoz, a perzsa Királyok Köny-
véhez hasonlíthatjuk. A hősi 
élet magasztossága, királyok, 
lovagok, mágusok, énekmon-
dók, sárkány elé vetett szűzek 
a pusztai nincstelenek sorsá-
ban, a nyomorúságnak a meg-
alázottság nélküli hősies elvi-
selésében, és az életnek olyan 
összetörésében, ami mégis túl 
mutat saját magán. Hogy valaki 
megöli a kedvesét vagy önma-
gát, belerohan a pergőtűzbe, 
elkullog megverve és megaláz-
va, az van akkora kozmikus 
esemény, mint amikor Józsué 
megállította a Napot. Ez az em-
berlétünk lényege, és ezt Sinka 
nem a perzsa eposz burjánzó 
keleti fantáziájával ábrázolta, 
hanem a görög drámák meg a 
magyar népdalok szerkezeti 

ökonómiájával. Így született 
meg a világirodalomnak talán a 
legtökéletesebb balladája.

„Égre fénylő vasfogakkal
tört hátán egy faborona
hevert. A csűr még hallgatott.
– Csengett az ég, pengett a föld.
S pengtek mind fönn a csillagok.
Tyúkól előtt az eke-vas
tükrit csudálta lippegve
két kis kendermagos kokas.

Istállóban óbabona
sappogott és három csendes
tehén meleg tőgyére nőtt.
Sápadt és rövid hajnal volt,
Olyan, mint soha azelőtt.
Egy béres a villát fogta.
Mintha röttön ölni kéne,
tombolt, úgy kapta marokra.

Indult volna, de hová is?
Tombolt volna tovább, minek?
Kötelet vett a kezébe…
S néhány lepke elszállott egy
Szegről villogva az égbe.
És kelt a nap, hozta a hírt:
két góré közt pár ibolya
kéken, mint a kék menny, kinyílt.”
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részét ebben töltöttük, mit 
mondhatnánk róla? Semmi 
se volt valóságos. Valami torz 
színű szivárvány volt, és éle-
tünkre visszanézve, mintha 
meg sem történt volna. Ami 
pedig követte, arra Hamvas 
Béla ítélete érvényes: „bűnhő-
dés a szocializmus álmáért.”

A puszták között a nyájat 
terelgető fi atal bojtár egyszer 
azon tűnődik, hogy e földnek 
a hajdani nagybirtokosai már 
nincsenek sehol, másoké lett 
a föld. Az örök kisemmizet-
tek pedig íme még mindig 
megvannak… De most mint-
ha helyre állna az egyensúly. 
Már azok se igen vannak, aki 
sokszáz éven keresztül szen-
vedték végig itt az életüket.

„A remény be-bevilágolt:
Tanya, kút… kemény világ 
volt!
S aki már állott megvetett
lábbal küszöbén, az nevelt
fi at, ha nem is nemzetet,
de … a nemzet ott kezdődik,
s elmúlik, ha ott legyőzik.”

„Senki báróéknál hatodos 
tengeri”, írta hajdani híres 
felháborodott versében. Már 
nem báró ugyan, és hatodo-
sok sincsenek. Csak a föld, 
az senkié. Nagy gép dohog a 
fölöslegessé vált hatodos ku-
koricatörők helyett, és nagy 
profi tot hoz senkinek.

Az idő körbe járna? In-
kább egyhelyben topog. És 
pusztít is közben. A nyomor 
és a kilátástalanság mire visz-
szatér, már nem talál embert, 
akit meggyötörhetne. Győz-

tek a „cipősök”, akik hajdan 
rátapostak a bőrébe nem férő 
bocskoros pásztorgyerek lá-
bára. És nem volt már ott a 
tanító, aki igazságot tett vol-
na…

„Testvértelen Magyar Mihály,
Hét udvara lángokban áll,
Ő maga kötözve.
Holdvilág nem ragyog,
És hullnak a pernyék,
Hullnak a csillagok.

Hét udvara le porig ég,
Lánc a kezén, az se elég.
Maradék vagyonát
Szekerekre rakják,
S híres jószágait
Vesztőre szalasztják.

Ő csak ül lenn holt udvarán,
Gyász leng a fejin, a haján,
S végső erején hogy
Nem tud talpra állni:
Keletre bömbölnek
Fekete bikái.”

Magyar Mihálynak ezt a 
balladáját sok évtizeddel ez-
előtt írta Sinka. Vagy mikor 
is?

Hölderlin, a német nyelv-
nek a legnagyobb költője, 
igen sokban különbözött Sin-
kától. De közös bennük a hit 
az élet szentségében, és ab-
ban, hogy ezt a vers hordozza 
és mutatja fel.

„Was bleibet aber, stiften 
die Dichter.”

De költők teremtik azt, 
ami megmarad.

Budapest, 2013. május 

Három cigány
– Lenau –

Láttam egyszer három cigányt,
hevertek a fűben,
míg kocsimmal toronyiránt
a pusztát kerültem.

Egyik – nyilván önmagának –
hegedűjén játszott,
s rőt hajára esti árnyak
fontak rózsaláncot.

Másik fújta a kék füstöt
s úgy bámult utána,
mintha szétfoszló ezüstöt
kojtolna pipája.

Aludt vígan a harmadik
a cimbalma mellett,
arcán hintált a zöld csalit
s szívén álom lengett.

Ruhájukon száma se volt
a sok foltnak s rojtnak,
ám körülök egy se hajolt
semmi földi sorsnak.

A jó példa itten tünik ki:
a lét búja helyett
álmodni kell s hegedülni
víg pipaszó mellett.

Ment a kocsim, porzott az út,
s én csak néztem rájuk,
megbámultam göndör hajuk
s éberszín orcájuk.

Németből fordította:
Sinka István

Magyar Falu, 1932. február 7.

Ha észre veszi, hogy fölébe nő-
het, nem nyugszik addig, amíg 
maga alá nem temeti. Csak le-
törve, sárosan, alacsonyan sze-
reti látni fi ait.”

Sinka mindenesetre világo-
san lát. „Ha fel is szabadították 
a parasztságot a jobbágysorból, 
de teljesen magára hagyták. Él-
jen, de csak úgy tudjon élni, ha 
keze-lába mindig mozog, hogy 
az eszének ne legyen ideje ha-
darinkázni.” Földijének, Kará-
csony Sándornak a szemével 
viszont a megoldást is látja.”El-
képzeltem, hogy a törvényeket 
úgy csinálom meg, amilyen a 
népnek a felfogása, gondolko-
dása, eszejárása az élet felől: 
hogy mi az élet joga, s hogy mi 
a másik ember joga egyenlő vi-
szonylatban.”

A mi észjárásunk számára 
idegen az alárendeltségi vi-
szony, és az ilyen berendezke-
désű társadalomban a politika, 
vagyis a közügy, üres hatalmi 
relációvá zsugorodik. „Akárki-
vel beszélek, mindnek valami-
lyen politikai párt volt az istene 
– mind érvényesülni akart. Ne-
kem a párt kicsi terület, vezére-
it nem szeretem, lompos korte-
seinek törpe a szemhatáruk. Az 
egész nem egyéb, mint játék, 
amiből néhány ember dúsan 
megél.”

Kisgyerekként egy házról ál-
modott, elképzelte még a helyét 
is a pusztán. Azután meg egy 
faluról – hiszen egy ház nem 
magában áll. Végezetül egy 
országról – hiszen a falu csak 
ennek a része lehet. Álma egy 
„szociálisan új paraszt-Magyar-
ország, ahol semmi ügyvédi 

raffi náció nem játszadozhatik 
tovább a nép kárára.”

„Emlékszem rá: vidor ujjal
a falra térképet festettem,
sok ezer hold volt a puszta,
jutott belőle a falon,
Mindnek lett tanyája, kútja,
lova, ekéje s búzaföldjén
boldogan káráló tyúkja.”

Aztán mintha el is jött volna 
ez a „Honfoglalás.”

„Élete most már nem vak börtön,
van már csikója, lova és
nagy libái az árpaföldön –
a csillaga tán végre följön.”

Egy történelmi pillanat, ami 
gyorsan elenyészett. Magával 
vitt sok mindent és sok min-
denkit. De Sinkát soha.

„Öt fekete kendős asszony
egymás nyomában lépeget
lenn a börtönudvar szűkén
hol zöld-dohos a kövezet.
(…)
Ki ronthat el olyan jogot,
mit a világ pecsétje véd?
Hogy-hogy? A rend büntetheti,
ki földjéről odébb nem lép?
Asszonyt cella-éjbe vetni,
ki látott? ó, mert dolgozott?”

Azután meg jött a „Fekete 
ősz”, a „csillag” kihúnyt, és el-
vitte azt is, ami még megma-
radt…

„Őszi égen őszi csillag
lobog szegény, aztán lehull –
Magyar csillag, magyar estén
halálosan lángba borul.”

Hol élt aztán? Milyen vi-
lágról írt?. Mintha visszatért 
volna egykori témáihoz. De a 
felidézésük már nem „vád”, 
mint hajdanában – ezekkel 
még vádolni sem szabad együtt 
a volt úri világot. Más és nem 
politikai, hanem mélyebb és 
sötétebb okot talált itt Sinka: az 
ember bűnbeesésének és ezzel 
az örökös fogságának a predes-
tinációját. Így idézi a Bibliát, 
a Teremtés Könyvét:

„Ki egykor egeknek
fi a voltál, szárnyas lélek.
majd elbukott ártatlanság, 
aztán egy test
a földdel…”

Ebben a végérvényességben 
írja meg azt, amivel addig adós 
maradt a politikai mondani-
valókkal mindig is túlságosan 
átszőtt irodalmunk, regényét 
a nép életének, a pásztorokét, 
földművesekét, iparosokét. Ab-
ban a szellemben, amiben szent 
Bonaventura mondta, hogy a 
kézművesség az Ige megteste-
sülésének felel meg. Minded-
dig csak szociográfi kus beszá-
molók készültek erről, kívülről 
mutatott képekkel. És ő most 
megmutatja a munkálkodó em-
bernek a lelket. A nyomor és 
a kilátástalanság nem tárgya, 
csupán helyszín, amelyben a 
megláncoltak küszödnek apró 
tervekkel és reménységekkel, 
amelyek mindig meghiúsulnak 
bár, de mégis elég erőt adnak a 
továbbéléshez.

Erről a mi világunkról pedig 
már nem tudott mit mondani. 
De hát mi, akik életünk java 
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hogyan értelmezik, hogyan írják 
le a valóságot.

A kultúra részeseinek egyet-
értése nélkül nincs közös nyelv, 
és még azt sem tudják elmon-
dani egymásnak, hogy esik a 
hó. Ha két ember nem tud az 
alapvető kérdésekben meg-
állapodni, ha százezrek nem 
találják a közös nyelvet, ho-
gyan találnák meg milliók az 
egymáshoz vezető 
legrövidebb utat? 
Ezért minden kö-
zösségnek először 
saját berkein be-
lül, tagjai között 
kell megtalálnia a 
legrövidebb utat, 
megkötnie a szö-
vetséget. Mert glo-
bális kultúra nem 
létezhet európai 
kultúra nélkül, eu-
rópai kultúra pedig 
nincs az őt alkotó 
nemzeti, közösségi 
kultúrák nélkül.

Nincs igaza azoknak, akik 
azt állítják, hogy Európában 
megszűntek a határok. Nem 
szűntek meg, csupán sorom-
pók helyett nyelvek és kultúrák 
hálózata tagolja a kontinens 
térképét. Bár ezek a határok, 
amelyek a különböző nyelvi-
kulturális közösségeket körül-
ölelik, nem fi zikai természetű-
ek, mégis ugyanúgy védelemre 
szorulnak, mivel – a híres Egri 
várkapitány, Dobó István sza-
vainak parafrázisával élve – 
Európa ereje nem a falakban 

rejlik, hanem az őt alkotó kö-
zösségek lelkületében.

Mi olyan világot, olyan Eu-
rópát és olyan Magyarországot 
szeretnénk, ahol az emberek-
nek nem lemondaniuk kell a sa-
ját kultúrájukról, hanem büsz-
kén felvállalni és másoknak is 
megmutatni. Meggyőződésünk 
továbbra is, hogy a magyaror-
szági romák – ahogy a többi 

nemzeti és etnikai kisebbség 
tagjai – úgy lehetnek legjobb 
állampolgárai a közös hazánk-
nak, hogy ha megmaradnak jó 
romáknak, jó németeknek, jó 
románoknak, jó szerbeknek, 
jó szlovákoknak vagy éppen jó 
bolgároknak. Mindenki meg-
marad annak, aminek szüle-
tett, kibontakoztatja saját kul-
túráját, és annak révén próbál 
bennünket, valamennyiünket 
gazdagítani.

A szabadság szeretete 
ugyanis nem más, mint a másik 

ember, a többi ember, a többi 
közösség szeretete.

(…)
Meggyőződésünk, hogy a 

roma kultúra értékeinek bemuta-
tása hozzájárulhat az előítéletek 
csökkentéséhez, és erősítheti a 
különböző közösségek kölcsö-
nös elfogadását. Bízunk abban is, 
hogy a romák is mélyebb ismere-
tet szerezzenek örökségükről, va-

lamint hogy értékeiket a 
fi atal nemzedékeknek is 
továbbadják.

Azt mondja a ro-
mák világát rendsze-
resen megidéző Gab-
riel García Márquez: 
„A jövő áttetszővé 
válik, és látható lesz. 
akárcsak a fény elé tar-
tott papír hátoldalán, 
az írás.”

A fény, a fényképe-
zőgép vakuja megvilá-
gítja a „másik oldalt” 
is. Mi, akik elkötelezet-
tek vagyunk a társadal-

mi felzárkóztatásban, a mély-
szegénység, a szegregáció és az 
előítéletek felszámolásában, 
tudjuk, hogy ez a bizonyos hátsó 
oldal is tele van élettel, szavak-
kal, üzenetekkel. (…)

Doncsev András
parlamenti államtiutkár, 

EMMI

Részlet 
a Néprajzi Múzeumben 

2013. április 5-én 
elhangzott beszédből

Vidas Gitanas 
– Cigányok Spanyolországban

Képek, cigányok, cigány képek – A többségi képt�l az önábrázolásig

Azt írja Lakatos Meny-
hért roma származású 

író a Füstös képek című köny-
vében, hogy „Akinek mindig 
mások igazságát kell elfogad-
nia, annak nagyon ke-
vés az örömünnepe.”

Valóban. Ha úgy 
érezzük, ha egy egész 
közösség érzi azt, hogy 
mások igazsága szerint 
kell élnie, akkor öröm-
ünnepek fénye helyett 
valóban konfl iktusok, 
viták árnyékolják be 
a mindennapjainkat. 
A kisebbségekét és a 
többségét egyaránt.

Ez a mostani kiállí-
tás azonban azt üzeni, 
hogy a spanyolországi cigányok 
magukkal hozott kultúráját 
megőrizve sikeresen integrálni 
lehet őket a többségi társada-
lomba. Arról tanúskodik – nem 
csak tartalmában, hanem for-
májában: még a kiállítás meg-
valósításában is –, hogy igenis 
meg lehet találni a közös neve-
zőt, egymás igazságát.

Ennek a közösen megtalált 
és elfogadott igazság öröme, 
életigenlése árad a spanyolor-
szági romákról készített művé-
szi erejű fotókról.

Azzal, hogy a Néprajzi Mú-
zeumban mutatjuk be a Vidas 

Gitanas – Cigányok Spanyol-
országban című fotógyűjte-
ményt, azt is bizonyítjuk, hogy 
nemcsak a spanyolok, de a ma-
gyarok is büszkék a kontinens 

legnagyobb etnikai közössé-
gének, a roma kisebbség érté-
keire: életigenlő, szenvedélyes 
kultúrájára, és mi is keressük a 
közös igazságunkat.

Azt, hogy mi, magyarok is 
jó úton járunk, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az a tény, 
hogy a legfrissebb népszámlá-
lási adatok szerint jelentősen, 
méghozzá messze a demog-
ráfi ai változásokon túl, nőtt a 
magukat valamilyen nemzeti 
cs etnikai kisebbséghez tarto-
zónak vallók, ezen belül a ma-
gukat a nemzetiség, anyanyelv, 
kulturális háttér vagy közösségi 

szempontok alapján a roma ki-
sebbséghez sorolók száma. Ez 
a szám a 2001-es 190.000-ről 
egy évtized alatt közel 310.000-
re nőtt.

Miért fontos mind-
ez, tisztelt hölgyeim és 
uraim? Vajon ez a ten-
dencia valóban a közös 
igazságok megtalálása 
felé viszi-e az utunkat, 
és nem a részigazsá-
gok felerősödése felé, 
a széthúzás, az ellen-
tétek növekedésének 
irányába?

Nos, tisztelt Höl-
gyeim és Uraim, ne 
feledjük: csak egy erős 
kultúrával, szilárd ön-

tudattal rendelkező közösség 
fogadja el és fogadja be a másik 
kultúrát; sértettséget, kitaszí-
tottságot, lenézést csak a közös 
gyökereikről, nyelvükről és ösz-
szetartozás tudatukról lemon-
dó, önmagukban bizonytalan 
közösségek éreznek.

Két ember között a legrövi-
debb út, a legerősebb szövetség 
ugyanis a közős kultúra. Ha nincs 
közös kultúra, ha nem létezik a 
legelemibb egyezség a világunk-
ról, és arról, hogy kik vagyunk 
mi benne, akkor nem létezik sza-
badság sem. A közösségi kultúra 
milliónyi ember egyezsége arról, 
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Kocsándly Kuti Margit

Kapcsolat a másvilággal

2011-ben, egy szép júni-
usi napon, baráti társa-

ságban látogatást tettünk egy 
cisztercita kolostorban, THO-
RONET-ban. Nagyon sok fény-
képet készítettünk a legújabb 
(numerique) fényképezőgéppel.

Késő délután, zárás előtt 
csak a mi csoportunk volt 
jelen. Sétánk utolsó állomá-
sa, az ebédlő előtt lévő kút 
volt, ahol szintén sok képet 
készítettünk.

Másnap, a képek megje-
lenése a számítógépen igen 
nagy meglepetést okozott. 
A kolostor kútjának a bolto-
zatában egy fi atal lány képe 
jelent meg, mint menyasz-
szony.

Nem volt sem fi atal lány, 
sem menyasszony, sem 
esküvő, előző nap, mikor 
fényképeztünk!

Átküldtük a képet Guy T. 
nevű barátunknak, aki a cso-
portot vezette.

Guy T; egy elismert író 
Franciaországban. Specialista 
ezoterizmusban, vallási helyek 
(templomok, kolostorok) tör-
ténetében, ezek szimbolikus 
jegyeinek értelmezésében, pa-
ranormális esetekben.

A telefon azonnal megszó-
lalt: – Elképesztő! – a fehér ru-
hás lány a képen, a 20 éve tra-
gikusan elhunyt leányom!

Bizonyosság miatt a mi ké-
pünket és elhunyt lányának képét 

egy szakértőnek elküldte Párizs-
ba. A válasz hamar megjött: pon-
tonként egymásra helyezve a két 
képet, az azonosság egyértelmű.

A numerique fényképező-
géppel kapcsolatba léptünk egy 
másik dimenzióval, ami velünk 
párhuzamos.

Tovább küldtük a két képet 
ellenőrzésre egy, katonasági 
szakmérnöknek, aki a nume-
rique fényképészettel foglal-
kozik. A véleménye egyezett a 
párizsi szakértőével.

Franciául ez «transcommu-
nication instrumentale», vagy-
is kapcsolat teremtés «eszköz-
zel» a másvilággal.

A német fi zikus Senkowsi 
Ernest így nevezte el ezt a je-
lenséget, melynek lényege az 
elektronikus gépek (fényképe-
zőgép, magnetofon, televízió, 
stb.) által történt kapcsolat a 
«másvilággal».

Van, aki azt állítja, hogy mé-
diumnak kell lenni ilyen hely-
zetben.

Lehet, hogy származásom és 
más, hasonló esetek (pl. fény-
gömbök fényképezése) hozzá-
járultak ehhez?

Ugyanis nem elég csak egy 
ilyen géppel fényképez-
ni. Ugyanakkor, ugyanott 
fényképezünk ketten, ne-
kem megjelenik valami, 
valaki, a másik személynek 
nem.

Mintha antenna lennék az 
«e» és a «más»-világ között.

Ez a médium feladata. 
A KAPCSOLAT.

(a fénygömbök szintén 
megérdemelnének egy cik-
ket.)

A fenti eset bizonyítja, 
hogy két világ párhuzamosan 
létezik, és egy pillanatban egy-
másba érnek. A különbség ők 
és mi köztünk, hogy mi egy má-
sik dimenzióban élünk. Ők be-
léphetnek a mi fi zikai világunk-
ba, de nekünk, élőknek, nincs 
lehetőségünk az ő anyagiatlan, 
szellemi és lelki világukba be-
lépni.

Vajon, író barátunk lánya 
az én közvetítésemmel üzent 
édesapjának, hogy végleg át-
megy az örök életbe?

Vagy üzent még egyszer ne-
kem és édesapjának, hogy még 
nem tudott végleg elmenni?

Duray Miklós

A tömeges magány, 
vagy új kapcsolatok új távlatai?

(részletek)

(…)

Az, hogy az emberi társa-
dalmat ki tudja, honnan 

irányítják, nem új keletű kérdés, 
de az informatika fejlődésével a 
hatása megsokszorozódott. Ez 
a probléma világunkban azóta 
jelenvaló, amióta tudatosítjuk, 
hogy szervezett társadalmi lé-
tünknek két alaptípusa van: 
a zárt társadalom és a nyitott 
társadalom – a köztes álla-
potokról ne beszéljünk, mert 
azok mind átmeneti szakaszok.
A zárt társadalom egyrészt a 
szigorú törzsi, egyházi szabá-
lyok szerint szervezett társa-
dalom, vagy az ilyen hagyomá-
nyokra, szerkezeti elemekre, 
kapcsolati szabályokra épülő, 
és a befogadás elutasításának 
vagy korlátozásának elvén ala-
puló társadalom. De lehet ez 
sajátos civil szervezet vagy csu-
pán valamilyen csoport. Ilye-
nek ma pl. a titkosszolgálatok, 
a bankok, a bankárcsaládok és 
az általuk irányított grémiu-
mok, valamint a terrorista szer-
vezetek is. Ma ezt a szervezési 
típust összefoglalóan ortodo-
xiának is nevezhetnénk, mert 
belső szigora azzal hasonlatos.
Ezen a zártságon ütött hatal-
mas, máig nem hegedő sebet 
kétezer évvel ezelőtt a világ-

történelem legnagyobb refor-
mátora, Jézus Krisztus. Az sem 
véletlen, hogy a názáreti Jézus 
egyik legnagyobb konfl iktusa a 
kufároknak a templomból való 
kiűzése volt. Ezért nem a vélet-
len műve, hogy a zárt társada-
lomnak egyik mai leképződése 
éppen a pénzhatalom világa, 
amely már több száz éve éppen 
a Krisztus által megreformált, 
nyitottá tett világot igyekszik 
visszaterelni az ortodox tí-
pusú (zárt) társadalom elvei 
szerint működő intézmények, 
hálózatok és központok ural-
ma alá – kihasználva a nyílt 
társadalmak sebezhetőségét.
A kufároknak a szentélyből 
való kiűzésével vált egyértel-
művé Jézus kortársai számára, 
hogy ez a nem ortodox ember, 
egyesek szerint zélóta, egy más 
eszme, más értékrend hirde-
tője. Nem menetel szembe a 
korábbival, hanem új érté-
kekkel gazdagítva fogalmaz-
za meg a nyitottabb közösség 
jövőjéért kötendő új szövet-
séget. Az érdekeikben az új 
eszme által sértettek számára 
nem megváltó, hanem inkább 
áruló lett, de a követők szemé-
ben az új kor küldöttévé vált.
Ekkor kezdődött a zárt és a 
nyitott társadalom közötti küz-

delem, aminek nyitányává lett 
a golgotai keresztre feszítés. 
Következményszerűen: azóta 
zajlik a nyitott társadalmak vé-
dekezése is a zárt típusú társa-
dalmak visszahódítási kísérle-
teivel szemben.

Ez a küzdelem ma, a 21. szá-
zadban már a parttalan, virtuá-
lis térben történik. A hekkerek 
kísérlik meg néha feltörni a 
zárakat, ugyancsak nagy zűr-
zavart keltve. De mivel a virtu-
ális tér nyitottsága parttalan, 
ezért gyakran fogalmunk sincs 
arról, hogy az abban szágul-
dozó adatok, információk csu-
pán a szabad eszmecsere ele-
mei, vagy a „ki tudja honnan 
irányítottság» terelő kutyái.
Ennek a szembenállásnak vagy 
átalakulásnak azonban van po-
litikatörténeti múltja is, ami 
a Kommunista Kiáltványban 
gyökerezik. Ebben lett prog-
ramszerűen meghirdetve a ko-
rábbi társadalmi struktúrák 
átalakítása, ami önmagában 
rendben lett volna, hiszen sem 
a fejlődéssel, sem az igazságér-
zettel nem fért össze a kivált-
ságosakra és a kiszorítottakra 
felosztott addigi világunk. A Ki-
áltvány azonban csak egyetlen 
lehetséges megoldást kínált fel: 
a strukturálatlan, azaz bármi-
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nemű diktatúra, hatalmi szán-
dék befészkelődésével szemben 
védtelen osztály nélküli társa-
dalmat. Mára kiderült, hogy 
ez a megoldás vezetett el az ér-
tékorientált társadalmaknak a 
szétzilálásához és az érdekori-
entáltság felülkerekedéséhez, 
függetlenül attól, hogy az adott 
közegben az osztálynélküliség 
hatalmi ideológiává vált-e vagy 
sem. (…)

Az információ, az adat rend-
kívül fontos eleme napi tevé-
kenységünknek, mint ahogy 
valamikor a pletyka is az volt 
– az is maradt, szaporítva ez-
zel az információs szennyhal-
mokat. Az információ sajátos 
működéséről azonban már sok 
évtizede létezik egy vicc, a ka-
bátlopással kapcsolatban: egy 
ponton túl mindegy, hogy ő 
lopott-e vagy ellopták tőle, de 
kabátlopásba keveredett – a 
nem a matematika nyelvén 
vagy nem képlettel meghatá-
rozható adatnak, információ-
nak elvész/ elveszhet az eredeti 
üzenete. Így válhat az informá-
ció akár veszélyes fegyverré is.
Az információs társadalomnak 
egyre több olyan tagja, vagy in-
kább résztvevője, élvezője van, 
aki a kabátlopásos anekdotá-
nak megfelelő, egyszerűsített 
szinten használja ezt az eszközt 
– úgy, mintha a kalapácsot nem 
a szög beverésére, hanem az ab-
laküveg kitörésére használná. ( )

Tudatosítanunk kell, ezek 
a felvázolt változásirányok és 
az értékek folyamatosságát 
veszélyeztető új és még újabb 
körülmények a posztmodern 
irányzatok velejárói is, amit rö-

viden úgy foglalhatnánk össze, 
hogy az egyén vagy a közösség 
eljut a szétesésnek és a tudat-
hasadásnak abba az állapotába, 
amikor már önmagával sem 
azonos – ennek a legkézzelfog-
hatóbb példája a nyelvi identi-
tás megrendülése pl. a koviu-
bi, tükitoj stb. Néhány további 
példával azonban arra kívánok 
utalni, hogy ezen a téren sokkal 

nagyobb a gond mintsem gon-
dolnánk: nagy nyomás helyett 
egyre gyakrabban mondjuk: 
magas nyomás; nagy érték he-
lyett: magas érték; drága he-
lyett: magas ár; nagyfeszültség 
helyett: magas feszültség stb.

Manapság hajlamosak va-
gyunk arra, hogy a liberaliz-
must használjuk szitokszóként, 
holott inkább a posztmodern-
nek a vonzáskörébe tartozó, ma 
a piac kizárólagosságát hirdető 
neoliberalizmus köntösében 
megjelenő libertinizmus ve-
szélyeiről kellene beszélnünk, 

hiszen ez rombolja le a közös-
ségeket összetartó hagyomá-
nyokat. Ezzel párhuzamosan 
a parttalanság veszélyeire kel-
lene felhívni a fi gyelmet, mert 
ez ugyanúgy vezet a szétesés 
felé, mint a műveltségi háttér 
nélküli kiszolgáltatottságunk 
az információáramlásnak. Az 
értékszűrőt ezért az emberben 
kell kiépíteni és nem az állam-
hatalom kezébe kell adni a kul-
csot, hogy kikapcsolja az inter-
net szolgáltatást. (…)

Bevezető kérdésünk arra 
vonatkozott, vajon létre jö-
hetnek-e új, szerves kapcso-
latok az egyedekre bomló, az 
érzelmi kapcsolatokat már 
a gyerekkorban elhanyagoló 
vagy lebecsülő, belső vezérlé-
si rendszerüket elveszítő tár-
sadalmakban. Amelyekben a 
tömegnek a magánya, és egyre 
inkább a tömeges magány válik 
uralkodóvá annak következté-
ben, hogy lebontjuk a hagyo-
mányos kapcsolati hálókat, 
mellőzzük az eddig érvényesí-
tett szervező elveket, ahelyett, 
hogy újragondolnánk azokat.
Ebben a vonatkozásban ben-
nünket legfőképpen az érdekel, 
hogy a nemzet hagyományos 
és belülről irányított állapotá-
ból mi őrizhető meg, és az in-
formációs társadalom hogyan 
illeszkedhet a nemzeti értékek 
megmentésének törekvései-
hez, hogyan segíthet a kívülről 
irányítottság rendszerelvű ke-
zelésében és a kitudja honnan 
irányítottság hatásainak ellen-
súlyozásában? (…)

Mindmáig állítjuk, hogy a 
magyar nemzet egységes, pedig 

F. Tóth Zsuzsa grafi kája

az érvényes Alaptörvény ellené-
re sem az. Megosztottsága szin-
te olyan, mintha egy nemzeten 
belül kettő létezne, mintha a 
nemzeten belül csapna össze a 
zárt társadalom a nyitottal. En-
nek ellenére a magyar nemzet 
rendelkezik az egyetemesség 
összes ismérvével, hasonló tör-
vényszerűség alapján létezik, 
mint a Naprendszer – a kultú-
ra, a közös múlt, a nyelv és a 
hagyományok vonzási rendsze-
re és ezek rendszerszerű külön-
bözőségei tartják össze. Eddig 
legalábbis így volt, annak dacá-
ra, hogy mintegy egyharmada 
más államok alattvalójaként él 
elszakítottságban vagy kiáram-
lás okán. A további egyben tar-

tás a legfőbb nemzeti cél, ehhez 
kell keresni az eszközöket.

Vészforgatókönyvek szerint 
tekinthetünk az informatika 
eszközeire, a világhálóra úgy, 
mint a visszaélésekre, a tár-
sadalomrombolásra lehető-
séget adó eszközökre (egyéb 
vívmányokhoz hasonlóan), de 
bennük rejlik a társadalom 
egyben tartásának, az eddig 
elképzelhetetlen kapcsolatok 
létrehozásának és a szétszakí-
tott nemzet egyben tartásának 
lehetősége is, legalább a vir-
tuális térben. Vizionálhatjuk 
tehát a társadalom, a nemzet 
hagyományos kapcsolatrend-
szerének felbomlását, ugyan-
akkor a világháló segítségével 

megtervezhetjük a kapcso-
lattartásnak és a kapcsolatte-
remtésnek az új módozatait 
is: az államhatárokon átívelő 
oktatási hálózatokat, közmű-
velődési fórumokat, játékos 
és lexikon jellegű történelem-
tanítást, nemzeti információs 
hálózatot stb. Az ember által 
létrehozott eszközöket az em-
ber működteti. Teheti ezt a sa-
ját kárára, de miért ne tegye a 
saját hasznára?

Duray Miklós előadása a 
Információs társadalom kont-
ra magyar társadalom – mű-
helykonferencián, a Magyar 
Tudományos Akadémián 
hangzott el.

Ruva Farkas Pál

Mindenek felett
Esteledik…
a Nap
imához készül…
a láncra vert kutya
árnyékot keres forogva…
a lánc rövid
az ösztön õsi
a börtön ördögi…
a kisfi ú nézi a kutyát
tekintetük mély
emberi…
a vágy régen várt
a szabadság rögös
az út ezentúl közös
a barátság
mindenekfelett

örök…

A m�
a teremtő lejött közénk
és megnézte a kertet…
szólt a kertésznek, hogy vigyázzon rá
gondosan ápolja, óvja virágait, báját
és szeresse a földbe vetett értékeit…
én kis kertész legény vagyok
virágokat locsolgatok
azt álmodtam az éjszaka
itt is van sok szép rózsafa
eljöttem hát meglocsolni
el nem hagyom hervadni…
és mennyit ér a lány boldogság nélkül
ha árad a szó
kegyelmet kér a csók…
a remény meg befordul a sarkon
toporgó bátorságom villamosra száll
mécsest gyújtasz a sötétségemben
végre megfesthetem arcodhoz a fényt…
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Ruva Farkas Pál

Csak az ÉLET tudja…

A nagy víz másik olda-
lán megállt a népek 

tengernyi tömege. Csak addig 
rostokoltak, míg kipihenték fá-
radalmaikat. Amikor már úgy 
gondolták, hogy elég erősek az 
előttük álló nagy útra, nekive-
selkedtek, felszedték sátraikat 
és beszálltak a hajójukba

Külön –külön behajózott a 
bátorság, az igazság, a boldog-
ság, a gazdagság, a szépség, a jó-
ság, a fi atalság és a szerelem is.

Elindultak a föld túloldalára. 
Na amikor már a Göncöl szeke-
ret is a hátuk mögött hagyták 
az égbolton, utolérte őket egy 
hatalmas vihar, amitől a hajóik 
elsüllyedtek a nagy óceánban. 
Hálát adtak az Istennek, hogy 
a szerencse is köztük volt, így 
neki köszönhették, hogy egy 
csodálatos közeli szigetre me-
nekülhettek valamennyien!

Teltek múltak a napok, 
a hetek a hónapok. Az ügyes 
hajóácsoknak köszönhetően 
végre valahára elkészültek új-
ból a hajók, amivel nekivág-
hattak a hosszú útnak. Na, már 
majdnem mindenki beszállt. 
A Boldogság a Gazdagság, az 
Okosság, a Ravaszság, a Tudás, 
a majdnem minden is. Már el is 
indultak volna, mikor megszó-
lalt még a szigeten álló Szere-
tet. – Hát engemet senki nem 
visz magával?

Megszólalt a Gazdagság: ne-
kem annyi temérdek kincsem 

van a hajómon, arany, ezüst, 
drágakő, briliánsok, hogy szá-
modra nem jut hely. Majd így 
folytatta az Igazság. Mi is szín-
ültig vagyunk, úgy hogy keressél 
magadnak mást, kis barátom.

– Hát te sem veszel fel Bol-
dogság? Meghúzódnék én a 
sarokban is, hiszen nekem elég 
egy tenyérnyi simogatás is, hi-
szen láthatjátok, milyen picike 
vagyok.

– Sajnálom, tárta szét a kar-
jait a Boldogság. Ide már nem 
férsz be.

– Hozzátok beférnék Jóság? 
– kérdezte sírva a magára ma-
radt Szeretet.

De már a Jóság, a Fiatalság 
és a Szerelem is vitorlát bontot-
tak és kisiklott a hajójuk a nyílt 
óceánra, s magára hagyták a 
Szeretetet.

Teltek múltak a napok, a hó-
napok, az évek, a Szeretet csak 
várt a sziget kopár szikláin, les-
te kémlelte a távoli horizontot, 
hátha visszajön érte valaki.

Este a sziget őslakói meg-
vendégelték mosolyogva kínál-
ták étellel, itallal, de ő mégis 
szomorú volt, mert magára 
hagyták. Még az volt a szeren-
cséje, hogy emberek vették kö-
rül.

Már hetedik éve, hogy a szi-
geten élt a barna bőrű benn-
szülöttek között, amikor egy 
verőfényes szikrázó napsütéses 
délelőttön a sziget szikláihoz 

siklott egy bárka. Csapzott, 
tépett volt a vitorlája. Egy na-
gyon öreg, ráncos arcú vénem-
ber volt a gazdája. Intett a ma-
gányos sziklán ülő embernek, 
és azt mondta neki: Gyere én 
elviszlek oda, ahová csak aka-
rod. Isten áldjon meg érte, jó 
ember. Én csak azt szeretném, 
hogy oda vigyél, ahová, már na-
gyon várnak engemet.

Három hónapig tartott a ha-
jóút. Közben sok szigeten kikö-
töttek, ivóvizet és élemet vettek 
magukhoz. Minden szigeten 
marasztalták az utazót, de egy 
kis idő után elindult ismét a 
többiek megkeresésére.

Egyik napon aztán, amikor 
már a nap is nagyon elfáradt és 
megágyazott magának a rubint 
vörös és aranysárga paplan-
jai és párnái között, partot ért 
a kopott bárka. A jövevény ki-
szállt, az öreg meg tovább uta-
zott, ment az útjára a lenyugvó 
nap felé.

A parton sokan voltak. Mire 
észbekapott a vándor már 
messze járt a kis bárka a part-
tól. Istenem meg sem kérdez-
tem tőle, hogy, hogy hívnak 
öreg? Kiáltott utána, majd szo-
morúan a homlokához emelte 
a tenyerét. Egy kis barnahajú 
feketeszemű kislány megrán-
gatta a nadrágja szárát és azt 
mondta neki mosolyogva. Bácsi 
hát nem tudtad? Ő maga volt az 
Élet.

Feri o TRAJO zhanel…

Pe bare pajesko doringo rig 
tordyilas e romengo bu-

timatura. Feri kattyi hodinisardi-
nepe sode trubusardas te nyevar-
denpe. Kana aba kade gindisarde 
ke dosta zuralej pe anglalende 
tordyilo baro drom, linepe haj op-
rekidisarde penge cerhi haj andre 
hujisarde ande bare jahazura.

Rig-rigatar andre jahardas o 
Tromipe, o Chachipe, o Shuki-
mo, o Barvalipe, o Shukaripe, o 
Lashipe, o Ternipe haj o Lavipe.

Zhalinde pej phuvako kaver 
rig. De apol, kana aba vi e Gön-
cölicko vurdon pala pengo dumo 
mukle po cheri, reslasle jek bari 
balval, anda soste lenge jahazura 
xasajletar ando baro oceani.

Sukimo dine e Devleske, ke 
e bax lenca sas – maskar len-
de – kade lake najisarde haj jek 
chodalatossho pashardo dvipo 
resline sogodizhene.

Pherdyile–nachile e dyesa, 
e kurke haj e shona. E harnyi-
kone achonge najisipe po agor-
ipe kerdyilepe inke e jahazu-
ra, sosa getosardine e lungone 
dromeske. Dapol aba varisode 
zhene andrehujile. O Luvudyi-
pe, o Barvalipe, o Godyaveripe, o 
Xalipe, o Zhanipe haj o vi aba sa.

Vi linepe aba, kana vorba das 
inke po dvipo tordyilo lavimo. – 
Hajman khonyik chi ingrel pesa?

Dumadaspe o Barvalimo: 
„Man kattyi but kincho si po ja-
hazo somnakaj, rupp, kuchimo, 
brilliansura, hoj tuke aba chi 

resel kathe than.” Majd kodo 
phendas o Chachipe: „Vi ame 
pherdo sam, kade rode tuke 
kavrest muro cino amali.”

– Haj chi tu chi les man opre 
shukimo? Cirdosma me vi ando 
kolco, ke mange dostaj vi jek pal-
mardi ciroka, ke shaj dikhen sosko 
cino som. „Sunusarav” – porradas 
avri peske kuja o Shukimo. „Kathe 
aba chi reses andre.” – „Tumende 
andre resos Lashipe?” – pushlas 
rojindo pe peste ashlo o Pyaro.

De aba o Lashipe, o Terny-
ipe haj o Lavimo cerha puterde 
haj avrinaklas lengo jachazi po 
puterdo Oceani, haj pe peste 
mukle – buga shero – e Pyares.

Pherdyile – nachile e dyesa, 
e shona e bersha o Pyaro feri 
zhukarelas po dvipesko plashu-
ne sili, jakharelas e durutne ho-
rizontos, ke sajke palpale avel 
palaleste varikon?

Ratyake e dviposke rom pa-
tyivisardeles, muskardes, xa-
benesa, pimosa, de voj vi kade 
brigako ashilas kepeste muk-
leles – korkori buga shero –! 
Inke kodi sas leski bax, ke ma-
nusha rom lineles krujal.

Aba eftato bersh, ke po dvi-
po trajijas mashkar romane 
musurane manusha, kana jek 
axtonpeki-somnakuni khama-
no anglamizméri e dviposke 
sili nakhlas jek barka. Xalji-
sardi shindi sas laki cerha. Jek 
zurales phuro, kirarengifacako 
sas lesko maliko. Hilandas e 

korkores ashlas po sila beshlo 
romeske, haj kodi pendas les-
ke: „Avtar, me ingrav Tut ko-
the, kaj tu kames te zhas.” – „O 
Del te vadel Tut anda tyo las-
hipe phrala. Man feri kodi fa-
jas, ke kothe te ingres man, kaj 
man aba zurales zhukaren.”

Trin shon inkerdas o jacha-
zano drom. Apol bute dviposte 
avriphandine, paji haj xamasko 
line pende. Pe sako dvipo as-
havenasle e dromaren, de pala 
cini vramate pale getosardaspe 
pale te rodel e majbuten.

Jek dyes apol, kana vi o 
Kham zurales khinyilas, haj 
pato kerdas peske mashkar ru-
bintossho somnakaslogalbene 
paplanura haj mashkar peske 
sherande, jokhar feri tato reslas 
e phuri barka. O muklo avrihu-
jilas, o phuro pale gelo majdur. 
Gelastar pe pesko drom pala 
nachulo horizonto.

Po tato but zhene sas-
tordyonas, zhukarenas. Desar 
ande godyi laspes o punranglo, 
aba dur nakhlas e cini barka ka-
thar o tato. – Devlale, inke chi 
kodi chi pushlom tutar Phure 
ke sar bushos? – Cipindas pala 
leste, palakodi brigardes haj kaj 
pesko chikat vazdas peski palma.

Jek cini bürani balengi, kale 
jakhengi cini shej cirdas leski 
kalca, haj kodi phendas leske 
assandos. – Bachi, haj Tu chi 
zhanglan? Voj si voji korkorri 
ande bari Luma o TRAJO.
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Csermely Péter

Mit�l lesz 
remekm� egy 
m�alkotás?

A műalkotásban megtestesülő 
remekmű hasonlatos egy ki-

vételesen szép előadáshoz, egy isko-

lateremtő tudós életművéhez, vagy 

egy olyan átlényegült pillanathoz, 

amelyben ember Istennel találkozik. 

A remekmű nemcsak a szak-

mában való járatosság kivételesen 

magas szintjét mutatja meg; nem-

csak olyan választ ad egy fontos, az 

emberiség egésze szempontjából 

kiemelt kérdésre, amelyre még nem 

volt példa előtte; hanem mindezt 

a belső integritás egy olyan magas 

fokát megjelenítve is teszi, amely 

évtizedek érlelődését képes egyet-

len alkotásba, egyetlen előadásba, 

egyetlen felismerésbe, egyetlen pil-

lanatba besűríteni – hitelesen.

Ez a hiteles integritás teremti 

meg az alkalmazott eszköztár azon 

harmóniáját, amely ugyanazt az 

üzenetet a megismerés dimenziói 

sokszínűségének az egységében mu-

tatja be.

(Forrás: prof. dr. 

Csermely Péter blogja)

Federiko Garsia Lorka

Romansi ashal i luna

Ali an i kovachnica kali
I Luna pe parne pogienca.
Dikhel la, dikhela la o chavoro,
Nashti te dodikhel la.

Tai mashkar o airi alaime
vasta podel-kunime, i Luna
pucharel shuji ai azdime,
poro kolin- zoralo kalai.

– Lialuno, Lialuno, po-sigo garav tut,
kai te avile o roma,
ka len to ilo tai apciniale mirikle
em angrustia ka keren peske lestar.

– Chavoreia, muk man te pokhelav.
O roma, kana ka aven,
iakhorienca phanle upral o amuni
tut ka arakhen.

– Lialuno, Lialuno, po-sigo garav tut,
lengere grasta ake shunav kai aven.
– Chavoreia, jar, ma zmechine, ma,
mere coxako kordavo parnipe.

Urialas o grastiari, bashalelas
marelas upral o davuli phuvikano.
Phangle iakenchar, o chavoro
andi kovachnica zasuto.

A o roma, bronzi ai lindra,
Prezal o praxale maslinkes aven.
Sherenca vazdime na upre,
Iakenca jalta sar sovavne.

Sar giliabel i iratuni chirikli,
ah, sar voi ko kasht giliabel!
I Luna, phirel an o cheri-del
e chaves vastesa – ingalel les.

Andi kovachica veinen, roven,
roven o roma gailesar roibe.
I balvalori garavel la, garavel la,
I balvallori, veche garavgias la.

Janardhan Singh Pathania

“Jek Saan3i-Romani-Chib”.
Romani Gili

Te nai amen San3i-Romani-Chib,
otoska nai amen o hakaripe !
nai amen o hakaripe,
otoska nai amen 3anipe !
Te nai amen o 3anipe,
otoska nai amen pin3aripe !
Te nai amen o pin3aripe,
otoska nai amen pasharipe !
Te nai amen o pasharipe,
otoska nai amen o phutaripe !
Te nai amen phutaripe,
Otoska nai amen amalipe !
Te nai amen amalipe ,
otoska nai amen kamipe !
Te nai amen kamipe,
otoska nai amen phralipe !
Te nai amen phralipe,
otoska nai amen jekhipe !
Te nai amen jekhipe,
otoska nai amen zoralipe !
Te nai amen zoralipe,
otoska nai amen pativalipe !
Te nai amen pativalipe,
otoska nai amen barabar-ke Hakuk !
Te nai amen barabar-ke Hakuk,
otoska nai amen lacho avutnipe !
Te nai amen lacho avutnipe,
otoska nai amen lacho terbijat !
Te nai amen lacho terbijat,
otoska nai amen gudivaripe !
Te nai amen godivaripe,
otoska nai amen lacho vichar !
Te nai amen lacho vichar,
otoska nai amen lacho keripen,
Te nai amen lacho keripen,
otoska nai amen lacho nati3o !

Te nai amen lacho rezulto,
otoska nai amen lacho baxtalipen,
Te nai amen lacho baxtalipen,
otoska nai amen lacho Zamano !
Te si amen bilacho Zamano,
otoska si amen o tamlipen !
Te si amen tamlipen,
otoska si amen dukhalipen !
Te si amen dukhalipen,
otoska si amen o achavipen !
Te si amen achavipen,
otoska si amen o teliaripen !
Te si amen teliaripen,
otoska si amen o NANGIPEN !
Ai Romalen !
Jek Saan3i-Romani-Cib si
Romesko Nangipen-esko Mangipen !

Stahiro_Polsha

Ćhib romani

Ćhib romani nane savorenge
Romani čhib isy čače Romenge 
Bi łakiro tu miśto na połesa
So sy romanipen, syr te jačhs pšałesa

Romani čhib šaj dre škoła syklosa
Romani čhib šaj cera halosa
Ne kana patyv tu našavesa
Ke Roma syr gadžo jačhesa

Romani čhib nane savorenge
Rmani čhib sy patyvałe manušenge
Romani čhib nabistyr, rakir łasa
Thaj dykh so phenes romane čhibjasa

E čhib romani sy amari
E čhib romani sy barvali
Ne dykh so łasa tu phenesa
Jav Rom patyvało peskire łavesa 
Voi dendi si amare Devlestar!
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Újraolvasva

Megkérdezem Önt is címmel 1994-ben jelent meg a Phra-
lipe egyesület kiadásában Osztojkán Béla riportkötete. 

A könyv alcíme: A magyarországi cigányság és a rendszerváltás. 
Ez a téma napjainkban is aktuális, hiszen amikor a cigányság 
mai helyzetét elemezzük, minduntalan visszatérünk a rendszer-
váltáshoz, mint kiinduló ponthoz. Sokan vélik úgy, hogy a mai 
problémák nagy része innen gyökereztethető. Ilyen például a 
kisebbségi képviselet és a nemzetiségi törvény ügye. Az alábbi-
akban a Szőcs Gézával – akkoriban a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség elnökével - készült interjúból idézünk.

„Mindig lesznek türelmetlen emberek”
(Interjú Sz�cs Gézával)

– Géza, beszélgetésünket 
egy olyan probléma említésé-
vel kezdeném, amely tulajdon-
képpen mára aktualitását ve-
szítette. Hogy mégis előhozom, 
annak az az oka, hogy lényegét 
tekintve semmit nem veszített 
mégsem ebből az aktualitá-
sából. A kisebbségi törvény-
ről van szó, a magyarországi 
nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól szóló törvény terveze-
téről. Azt, hogy ezt a tervezetet 
ismered-e, nem kérdezem. De 
arról bizonyára van tudomá-
sod, hogy bár a kormány 1992. 
február 6-ai ülésén megtár-
gyalta és elfogadta ezt a doku-
mentumot, a hazai nemzeti és 
etnikai kisebbségek kerekaszta-
la föllépésére, de más politikai 
megfontolások hatására végül 
is visszavonta. Számunkra, ma-
gyarországi romák számára ez 
a tervezet azért is sérelmes volt, 
mert úgy sorolta fel a nemzeti 

és etnikai kisebbségeket, hogy 
éles különbséget tett nemzeti ki-
sebbség és etnikai kisebbség kö-
zött. A nemzeti kisebbségeknek, 
akiknek úgymond, a határain-
kon túl anyaországuk van, több 
jogot biztosított volna, mint pél-
dául az önkényesen etnikum-
nak minősített cigányságnak, 
amelynek létszáma köztudot-
tan több, mint az összes hazai 
kisebbségeké együttvéve, a ma-
gyarsággal való együttélése pe-
dig legkevesebb félezer éve tart. 
Neked, mint egy ugyancsak 
kisebbségi sorban élő népesség 
képviselőjének, mi erről a honi, 
itthoni kormányzati gondolko-
dásmódról a véleményed?

– Válaszomat azzal a helyes-
bítéssel kezdeném, hogy kor-
mányzati szándék, mint homo-
gén szándék, valószínűleg nem 
érhető tetten, hiszen maga a 
kormányzat vonta vissza – va-
lószínűleg belső viták, polémiák 

után. Mondjuk tehát úgy, hogy 
ebben az esetben bizonyos kor-
mányzati körök szándékáról 
beszélhetünk csupán, s ezek az 
eredményeket tekintve, kisebb-
ségben maradtak. Számomra 
tehát nyilvánvaló – lévén a leg-
nagyobb lélekszámú etnikai kö-
zösségről szó – ez a probléma, 
ez a problémahalmaz jelenti a 
legnagyobb gondot mind az or-
szág, mind pedig bizonyos kor-
mányzati körök számára. Így 
van ez Romániában is. Hogy 
ezt a törvénytervezetet végül is 
visszavonták, cseppet sem tar-
tom véletlennek. Azt hiszem 
egyébként, vagy legalábbis 
úgy képzelem, hogy nem is az 
anyaországra való hivatkozás, 
hanem az intézményrendsze-
rekre történő utalás lehetett itt 
a döntő, ugyanis az, hogy van-
nak olyan etnikai közösségek, 
mint például a németek, akik 
rendelkeznek egy viszonylagos, 

sőt határozottan fejlett kultu-
rális intézményrendszerrel, 
addig a cigányság nem ren-
delkezik ilyennel. Csupán zá-
rójelben jegyzem meg, hogy 
nálunk, Erdélyben a „roma” 
szót egyébként nem használ-
ják, és a,,cigány” szóban nincs 
semmi pejoratív, lebecsülő tar-
talom. így nevezik magukat a 
cigány szervezetek is – egy ré-
szük legalábbis. Tehát – mint 
mondottam – a cigányság nem 
rendelkezik ilyen intézmény-
rendszerrel. Az én szemléle-
tem szerint éppen ezért kellene 
biztosítani számukra a pozitív 
diszkriminációt, hogy ezt az 
intézményrendszert létrehoz-
hassák. Úgy vélem, azok a kor-
mányzati körök, melyekről itt 
szó van, számukra a könnyebb-
nek tűnő megoldást akarják. 
Illúzió ugyanis azt gondolnunk, 
hogy egy társadalom eljuthat 
a civilizálódásnak, az erkölcs-
nek arra a fokára, ahol a xen-
ofóbia (idegengyűlölet), a bi-
zalmatlanság a diszkrimináció 
teljesen megszűnhet. Olyan 
demokratikus hagyományok-
kal rendelkező országokra is 
érvényes ez, mint például Ang-
lia vagy Franciaország, amely 
országok mégiscsak az újkori 
demokrácia bölcsői. Szembe 
kell néznünk azzal, hogy igenis, 
mindig lesznek türelmetlen és 
bizalmatlan emberek, akik kö-
zül igen sokan jutnak el magas 
hivatalnoki beosztásba és ér-
nek el politikai karriert. Ezzel a 
tudattal együtt kell élnünk.

– Értelek, Géza, de akkor a 
hatalmon levők, bizonyos kor-
mányzati körök, vagy a kor-

mányzó pártok bizonyos körei 
kifelezetten rossz szándékúak, 
amikor egy védtelen ember-
csoportot, amilyen a cigány-
ság is, akiket nem védenek sem 
belső hatalmi, nyomásgyakor-
ló struktúrák, sem pedig ha-
táron kívüli államalakulatok, 
velük szemben megtehetik – 
mert úgy vélik, velük szemben 
tehetik meg következmények 
nélkül –, hogy ebből az újfaj-
ta struktúrából, ami nálunk, 
Magyarországon most kezd 
kialakulni, kisöpörjék a romá-
kat, nem hagyhatjuk szó nél-
kül. Ha nem állnak elő olyan 
emberek, olyan politikai körök 
és érdekképviseletek, ame-
lyek ez ellen szót emelnek, ak-
kor ezt minden további nélkül 
megteszik. A kisebbségi tör-
vény tervezetével kapcsolat-
ban kétféle dolog jut eszembe: 
kormányilletékesek vagy nem 
akarják, hogy ebben a ciklus-
ban kisebbségi törvény legyen 
– hiszen az nyilvánvaló, hogy 
mint kétharmados törvényt 
az országgyűlés a kisebbsé-
gek megnyugvása nélkül nem 
fogadja el, s így ezzel húzni, 
halasztani lehel az új válasz-
tások utáni időre, vagy egé-
szen egyszerűen azt gondolja 
a mostani törvényelőkészítő 
kormány – és ez a valószínűbb 
–, hogy Magyarországon a 
kisebbségek és a kisebbségba-
rát politikát folytatók körében 
nem eléggé érett az a politikai 
közgondolkodás, amely képes 
lenne nyomást gyakorolni a 
törvényelőkészítők halogató 
taktikája láttán a kormány-
ra. A kérdésem hozzád, Géza, 

az: mindannyian tudjuk, hogy 
ha Magyarországon egy pél-
daértékű kisebbségbarát po-
litikát folytatunk, akkor az a 
határainkon túli magyarság 
nyomorúságát is enyhíti. El-
képzelhető-e, hogy a határon 
kívüli magyarok, magyar poli-
tikai körök úgy politizáljanak, 
avagy úgy is politizáljanak, 
hogy hatással legyenek a ma-
gyarországi politikai életre, és 
mintegy ők maguk követeljék 
meg a példaértékű kisebbség-
politikát?

– Ennyire direkt fogalma-
zásban nyilván nem. De hát a 
kisebbségi sorban élő magya-
rok szervezetei nagyon sokszor 
és nagyon világosan megfogal-
mazták azt a reményüket, hogy 
Magyarország olyan példát fog 
majd mutatni a nemzetiségi po-
litikában is, aminek a kisugárzá-
sa, akár indirekt módon is, de az 
egész térséget átjárja, és amely 
lehet, hogy azokkal a közvetlen 
következményekkel nem fog 
járni, hogy – teszem azt – a ro-
mániai vagy szlovákiai magyar 
nemzetiség vonatkozásában az 
ottani törvénykezést megvál-
toztatja, de azzal igen, hogy a 
szomszéd népekben megérlel-
heti azt a meggyőződést, hogy 
tarthatatlan hosszú távon az 
intoleráns, diszkriminatív ki-
sebbségellenes politizálás. Ezt 
nagyon sokszor elmondtuk, 
és el is fogjuk még mondani. 
Valószínűnek tartom, hogy a 
kormányzat éppen e miatt gon-
dolta meg magát, mert számolt 
azokkal a külpolitikai következ-
ményekkel is, amelyeket nem 
lehet megkerülni.
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Rigó József, a költ�
– A Komárom megyei Köm-

lődön töltötte gyerekkorát, 
ahol apja is született. Felmenői 
muzsikus cigány emberek vol-
tak, a faluvégen laktak – va-
lamikor ott volt a cigánytelep. 
Már nincsen meg?

– Az idők során a cigányok 
szétszóródtak onnan a nagyvi-
lágba, főként a háborúban tör-
téntek miatt. Az én gyerekko-
romban, a hetvenes évek elején 
szinte már csak apám családja 
élt ott, az ő testvérei, nővérei és 
nagyanyám. Én már csak arra 
emlékszem hogy valamikor hol 
álltak a házak. Kömlőd életem 
első évtizedét nagyon is meg-
határozta, mai napig kísér és 
kísért. Paradicsomi állapotokat 
éltem meg mint gyerek, mint 
zabolátlan vad fi ú, akinek a ter-
mészetre ott nyílt ki a szeme. 
Vadvirágokkal, bogarakkal, 
dongókkal, lepkékkel együtt 
nőttem, meghatározóak ma is 
azok az évek.

– Milyen családból indult 
el?

– Édesapám 1941-ben szü-
letett, ha jól tudom, hetedik 
gyerekként. Nagyapám falusi 
zenész volt, klajnétos, ahogy 
mondták. Megjegyzem mind-
járt az elején, hogy nekem sem-
mi közöm a zenéhez, sem hallá-
som, sem zenei érzékem nincs, 
de hát ezt fogom most éppen 
megmagyarázni. Apámnak volt 
még három testvére, a nagyob-
bak már zenéltek nagyapám-
mal, mire ő megszületett. Mint 
falusi cigányzenészek jellemző-

en csak bizonyos alkalmakkor 
muzsikáltak, egyébként ugyan-
úgy mezőgazdasági munkát vé-
geztek, mint mások, summások 
voltak, béresek, cselédek, illet-
ve a falu paraszti életét is élték. 
Nem sokkal a front érkezése 
előtt nagyapámat elvitték Da-
chauba, még éppen elcsípték 
őket két idősebb fi ával, a tizen-
hat éves Pityerrel és a pár év-
vel idősebb Gucsival, ez volt a 
becenevük, így ismerték őket a 
faluban. Csak Pityer jött vissza. 
Nagyanyámnak sikerült a többi 
gyerekkel a közeli pusztákban 
elbujdosnia, apám akkor volt 
négyéves. A háború után öz-
vegyen szinte házalással, meg 
a faluban dolgozva tartotta el 
a gyerekeket, aztán ahogy cse-
peredtek, nekik is dolgozniuk 
kellett. Az ötvenes években, mi-
kor apám tizennégy éves lett, 
bányásznak állt. Oroszlányba 
került a Márkushegyi bányába, 
és fi zikai munkás maradt egész 
életében. Nem örökölte a zené-
lés mesterségét. Tizennégy éves 
korától már családfenntartó-
nak számított, ezért katonának 
sem vitték el. Anyám tatai volt, 
ő is fi zikai munkás, és az élete 
szinte tükörképe apáménak. 
Ő is elvesztette az édesapját, 
ugyanis anyai nagyapám, aki 
kávéházi muzsikus volt, az öt-
venes években nyugatra távo-
zott. Anyai nagyanyám ugyan-
úgy ott maradt hat gyerekkel, 
gyakorlatilag özvegyen. Anyám 
ugyanabba a helyzetbe került, 
mint apám: ő lett a családfenn-

tartó. Az ötvenes években már 
építkezéseken dolgozott fi zikai 
munkásként, talán négy osz-
tályt járt, mert egyből el kellett 
mennie dolgozni. Valamikor 
a hatvanas évek elején talál-
koznak össze Tatán a Termény 
Forgalmi Vállalatnál mint fi zi-
kai munkások, ott találnak egy-
másra. Ebből házasság lesz, és 
már az esküvő napján anyám 
két párnával a hóna alatt – ez 
az öröksége – követi apámat 
a szülőfalujába, Kömlődre. 
Hárman vagyunk fi úk ebből a 
házasságból, én 1966-ban szü-
lettem másodiknak. Tíz évvel 
később hirtelen elhatározással 
költöztek a szüleim Tatára, és 
ezzel egy másik fejezete kezdő-
dött el az életemnek.

– Hogy élte meg a paradi-
csomi állapotokból a városba 
költözést?

– Vágyódtam vissza, az ot-
tani viszonyaink között érez-
tem jól magam. Nem sokkal 
később nagyanyám is beköltö-
zött a faluba, a többi rokonunk 
is, ezzel megszűnt az élet ott a 
Rózsadombon – így hívták azt 
a részt. Négy-öt házacska állt 
csak, azokat lebontották. Ki-
csit ma is érzem a hiányukat, 
nincs hova hazamennem. Jár-
tam azóta arra, az egyik fal állt 
még, látszott rajta a hengerezett 
minta, nem tudom, most meg-
van-e. Csak a temető maradt, 
oda tudok hazamenni. Városi 
fi ú lettem, de nehezen illesz-
kedtem be az iskolába, más dol-
gokat hoztam én magamban, 

Jókai Anna

A maradó és a múlandó
Írás közben a napi politika 

sosem vonzott. A konkrét 
izgalomban rejlő felhajtó erőt 
ritkán használtam. De megér-
tem, hogy az ilyen könnyen he-
vülő, ide vagy oda kétely nélkül 
felsorakozó, „rögtönítélő” iro-
dalomra is szükség van. Rész-
ben nem egyforma az írói alkat 
és a tehetség természete – rész-
ben az emberek szeretnék saját 
nézeteiket egy érdemesebb-
nek vélt másik véleményével 
is megtámasztani – gondola-
taikat mintegy műben-igazolva 
látni.

Én azonban nem ezt az utat 
választottam, ha ez választás 
volt egyáltalán, s nem a képes-
ségemből eredő kényszer. Ne-
kem kellett és kell a rátekintés; 
az a bármily keskeny, de maga-
sabb helyen kimunkált szelle-
mi párkány, ahonnan minden 
irányba szét tudok tekinteni. 
Innen nézve sem alapvetően 
mások a dolgok, a fehér bizony 
fehér, a fekete bizony fekete, 
ráismerek így is a közelségében 
fullasztó mocsárra, de nem oly 
messze a sarjadó zöldet is lát-
hatom.

Az összefüggések mutatják 
meg a hasonlóságokat és kü-
lönbözőségeket. S abból, mi 
honnan ered és hová tart, va-
lami mégiscsak felsejlik. Per-
sze, „lenti” tapasztalat nélkül ez 
valószínűleg semmit sem érne, 
éppoly hamis lenne a soha-

meg-nem-élt általánosítása, 
mint amilyen csalóka a bozót-
harcokba már-már beleveszett 
„homo politicus” napi ered-
ményhirdetése. Ezért aztán 
törekvéseimben tetten érhető, 
nem fi nnyásan kikerülni kíván-
tam az alsó realitást – de sem-
miképpen sem „életfogytiglan” 
benneveszni.

Az élmény – a személyes 
küzdelem és horzsoltság – el-
kísér; minden fázisban velem 
van. Innen a gőgösnek tetsző 
elszánás: a múlandóról is ma-
radandót írni. A múlandóban 
forgolódni, de a maradó érde-
kében. Legyen csőlátás helyett 
a széles horizont birtoklása. 
A múlt: elmúlt és minden ér-
telemben elmúlt, értsük meg 
végre. A hagyomány nem pusz-

ta másolás, hanem a tiszteletet 
érdemlő kiválogatása.

A jövő nem egy másfajta 
„tervgazdálkodás” engedelmes 
tárgya, hanem kockázat és a 
jelenünkben fogan. Rendszert 
nem úgy váltunk, mint a csu-
pán külsőségekben hivalkodók 
a ruhát; alá kell mosakodni a 
friss göncöknek, szappannal, 
körömkefével, talán még fertőt-
lenítővel is, azután mártózni egy 
cseppecskét a szellemi világban, 
aludni egyet, hogy végül a nyúj-
tózó ember méltán mondhassa: 
egészen újjászülettem.

Ne használjuk többé az el-
mocskolódott, műanyag voltuk-
ban amúgy is megfoltosodott 
szokásos eszközeinket – ha a cél 
a még sosem-megvalósult, de az 
öröktől-remélt megteremtése.

Szegény Magyarország

Ötvenhat lyukas zászlaján
a címer csupán ragtapasz;
mára kilyukadt a haza is:
középen halt meg a haza is:
középen halt meg a vigasz.
A nemzet körös – körülre átköltözött,
ő tart össze minket> az üldözött
 vagyunk:
foszló anyagban cérna sorsa
 voltunk:
hajdan nép
 legyünk:
majdan horda?
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ott azzal, hogy én majd költő 
leszek – fi atal hévvel gondolta 
ezt az ember. A megye irodal-
mi lapjával, az Új Forrással is 
kapcsolatba kerültem, adtam 
nekik írásokat, és az akkori 
vers rovat vezetői Sárándi Jó-
zsef küldött egy levelezőlapot, 
hogy jelenjek meg személyes 
beszélgetésre. Az ő nevét ak-
kor már ismertem, és rajong-
va szerettem a verseit. Olyan 
nagy felületen mutatott be a 
lapban, ami befutott költőknek 
is szép lett volna: tizenkét ver-
sem jött le, és az ő bemutató 
cikke, tehát mondhatni, hogy 
nagyon jól indult a pályám. 
Attól kezdve rendszeresen je-
lentem meg az Új Forrásban, 
nagyon jó volt ott lenni, szinte 
műhelyként működött a szer-
kesztőség, ahol otthon éreztem 
magamat, én voltam legfi ata-
labb a csapatban. A lap körül 
kialakult már egy fi atal írótár-
saság, akiknek még nem jelent 
meg kötetük, ezért 1986-ban 
Kötet nélkül címmel kiadtak 
egy antológiát, akkor voltam 

húszéves. Első saját kötetemre 
azonban még hét évet kellett 
várnom, Sziromnyi címen, az 
Új Forrás Könyvek sorozat ti-
zennegyedik darabjaként je-
lent meg. Tíz év termésének 
igen szűk válogatása csak, de 
az akkori keretbe ennyi fért 
bele. Kilenc év elteltével nyílt 
lehetőség, hogy újabb köte-
tem legyen, Mezey Katalinnak 
köszönhettem azt is, mint sok 
mindent. Több kötetre való 
versem gyűlt fel azóta, de iga-
zán nem kilincseltem lapoknál 
sem, meg kiadóknál sem. Ha 
kértek írást, adtam. Korán in-
duló, későn érő költő vagyok, 
ahogy mondták rólam.

– Miből élt közben, és mi-
ből él ma?

– Fizikai munkából éltem, 
voltam rakodómunkástól 
kezdve minden, nem érdemes 
részletezni, most vagyonőr 
vagyok egy boltban. Nem lett 
igazán írói az én sorsom.

(Forrás: Magyar 
Demokrata / Boros Károly)

Rigó József

Hulló levelek
– Már kiírják őket is
a Természet jegyzőkönyvéből
s csak hullanak
hullanak
sárgán és címzetlenül

én felemelek egyet
olvasni kezdem
az a magasságos Úr üzen,
hogy vigyázzak magamra

rejtett írás ez
aszongyahogy:

te rigó jóska rigó jóska
már nincs neked se fészked
te rigó te rigó szállj szállj
fel hozzám lakni

mert ezek csak hullanak
mind hullanak
sárgán és címzetlenül..-

Temetkezve
A tégla lukacsában lakik
a csönd
a házban lakik
az ember
zajos
belé költözött
én elhagyom az albérleteket
kiköltözik
s ütközöm
az elhallgatás falába
omló
vályog-csonk az álmom
amit szabad ég alatt
időtlenül
az üvöltözés
rám dönt… –

Holányi Julianna grafi kája

érzékeny ember lehettem. Hogy 
miért? Talán az első évtizedről 
kéne itt beszélnem, amit igazán 
kibeszélnem sohasem sikerül. 
Önkéntelenül szívtam magam-
ba akkor mindazt, ami mai 
napig is meghatározza az ér-
zéseimet, a gondolkodásomat. 
Valami fájó persze van ebben, 
annak az érzete, hogy kisza-
kad az ember valahonnét, és ez 
gyógyíthatatlan. Ezért is 
nyúltam az íráshoz, mert 
valami hiányt érzek máig 
is, és ezt emlékezéssel pró-
bálom ellensúlyozni. Fel-
kavarodik most bennem 
sok minden, éppen kipil-
lantottam az ablakon, és 
látom a régi iskolámat itt, 
a szomszédban, a városi 
iskolát. Életem második 
fejezete itt zajlott Tatán.

– Mikor kezdett írni?
– Valami hajlamot 

mindig is éreztem, már 
gyerekkoromban. Látja, 
most megint vissza kell tér-
nünk Kömlődhöz. Sokat adott 
az az élet, amit ott élhettem, 
hogy a játékaim a természetből 
adódtak, barátaim sem igazán 
voltak, viszonyom sem volt a 
falu magyar gyerekeivel azon 
kívül, hogy iskolatársak vol-
tunk. Mi napokat átcsavarog-
tunk a környező határban, de 
alapvetően magányos gyerek 
lehettem, inkább szemlélődő, 
és igen szoros belső viszonyom 
alakult ki a természettel. Már 
gyerekkoromban éreztem, hogy 
valamit nagyon el akarok mon-
dani. Először rajzolni kezd-
tem, mondják, igen ügyesen, 
aztán szobrász akartam lenni, 

az ottani közegben elkezdtem 
az agyaggal ismerkedni, vala-
mi meg akart bennem szólalni. 
Versek is születtek, még nem ír-
tam le őket, de fogalmazgattam, 
már elsős koromban tudták ezt 
rólam. Megismerve az iskolá-
ban írókat, költőket, tizenhá-
rom évesen elkezdtem írni. Per-
sze minden kamaszra Petőfi  hat 
legerősebben, én is az ő tüzében 

égtem, de a tanárok, meglátva 
bennem a tehetséget, elláttak 
egyéb olvasnivalóval is. Az is-
kola könyvtáros tanárnője, aki 
édesanyámmal együtt járt is-
kolába, kezembe adta szinte az 
egész nyugatos irodalmat. Pető-
fi n kívül a másik nagy kedven-
cem, akit már magam válasz-
tottam, József Attila volt, de az 
ő hatásuk az akkori írásaimon 
nem látszott meg. Kosztolá-
nyit olvastam, Babitsot, Juhász 
Gyulát, lassanként kibomlott 
előttem a magyar irodalom úgy, 
hogy könyvtárba jártam, és ha 
olvastam valakinél utalást más-
ra, őt is olvasni kezdtem, így is-
mertem meg szinte az egészet.

– Merrefelé indult az álta-
lános iskola után, és hogyan 
kezdődött a költői pályája?

– A könyvtáros tanárnőm 
szerette volna, ha keramikus-
nak megyek Herendre, de vala-
mi okból ez nem jött össze, így 
utolsó pillanatban, mert a bará-
tom szakmunkásképzőbe ment, 
én is oda iratkoztam be szerke-
zetlakatos tanulónak. Semmi 

vonzalmat nem éreztem 
a szakma iránt, csak hogy 
együtt legyünk barátok, 
ez döntött. Ott is jártam 
könyvtárba, rengeteget ol-
vastam, és egyszer az isko-
la kedves könyvtárosnője 
elkérte az írásaimat, hogy 
legépeli. Elküldte őket egy 
pályázatra, amit diákírók-
nak és költőknek írtak ki, 
de erről csak utólag szólt, 
mikor legközelebb men-
tem. Májusban kaptam 
egy levelet, hogy jelenjek 
meg egy díjkiosztó ünne-

pélyen, ahol díjazott lettem, és 
ez megváltoztatta az életemet. 
Olyan emberekkel kerültem 
ott kapcsolatba, akik szellemi 
atyáimmá és anyáimmá váltak 
később, elsősorban Mezey Ka-
talint kell megemlítenem, aki 
mai napig is fi gyelemmel kísér. 
Mindjárt meg is jelent az első 
versem, aztán sorban számta-
lan lapban, folyóiratban közöl-
tem, a tévében és a rádióban be-
szélgetésekre hívtak, portréfi lm 
készült rólam. Tizenhét éves 
fejjel, szakmunkás tanulóként 
ez óriási dolognak számított, 
valószínűleg ettől el is szállhat-
tam, mert nem fejeztem be az 
iskolát. A vizsgák előtt hagytam 

Indok

Anyám az álmok lánya volt
apám a csapszékek fi a
találkoztak és eleven vágyaik
emberré formázásából lettem én
kettőjük egysége én vagyok a kapocs
mely összefogja lelkük kósza világát
mert anyám az álmok lánya volt
apám a csapszékek fi a
én kettejük egysége vagyok
álmaim ezért oly részegek”.
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Jozef Ravasz

E Luludyi, kaske o Del personalipe del
(Virág, melyet a Teremt� megszemélyesít)

Kaj sas thaj kade sas, 
e muzika vrazhisardas 

la Natura. Le glasura angali-
sarenas la Naturake charune-
kashtune jekhipes, sar te khele-
nas lesa. Glaso dine le drosa, so 
ande kodi somnali luludyi

arakhadyile, soske patra pe 
le bere prepenas. Thaj jekhfar 
numa (nashtig te zhanen: sar?), 
andar le but-but drosa jekh si-
gones shordyindi valya kerdyi-
las. Thaj sigones arakhadyilas 
vi kodolako glaso. Andar la ab-
lyolindes shukar luludyake pat-
ra, apol efta somnakaj rangasle 
bere tordyile ando kram kaj le 
pajeska dolmako porti.

La Luludyake kovle vushta 
apol kezdinde te baron, sar kasavi 
bari kerdyilas, sar jekh manushi-
kani forma. Thaj sar kado pecin-
das, pej luma tunyarikipe per-
das. Pala unyi secundo o Kham 
somnakune praja peradas tele 
pej Phuv, thaj andar e Luludyi – 
jakhenca dikhindes – jekh kum-
arin ushtyadas avri, cine-cine 
pasurenca pe le chara, so ande le 
somnakune praja najonas.

Pala kodo, sar kado pecin-
das, tordyollas, boldisarelas 
pe stunga thaj pe chacha ri-
gate, thaj po drom das pes kaj 
le bashali valya. Akanak aba 
vi e Natura intregones opre 
zhuvindyilas, sar opre zerilas e 
angluni manushnyikani zheni.

Pe kodo than, kaj le romipes-
ko genezish pecil. E kumarin, 
kon andar e Luludyi arakhadyi-
las, – sar kaj o porti reslas, tele 
beshlas pasha le pajeski dolma, 
thaj kezdindas te gindisarel. 
Lungi chasura nachile kade. 
Aba lokes tunyilas.

– Kado avla muri angluni 
ratyi, andej manushnyikani 
forma –, gindisarelas glasunes 
e kumarin, kon andar e Luludyi 
arakhadyilas. Thaj vi kade pe-
cindas. Sigones ratyi kerdyilas.

Voj inke chi pinzharelas, so 
hatyarel kodo alav: „khere”. 
Kade rigate burdajvelas pe le 
dyesi chara, thaj kothe pashly-
indes sigones ando xorro suno 
boldyilas.

Ande laki lyindra maladyi-
las le Devlesa. O Del mothilas 
lake, so avla lake missijoski re-
sin. Intregones sode, sar sode 
bere si ando porti –, efta sher-
aja trubul te ramosarel ande 
jekh ginadyi. Pala kodol ma-
nushikane kuchimata, so maj 
determinana kodo, soski avla le 
avindipesa le romipeske trajos-
ki zhelya thaj historija.

– Po tyiro drom le anglune 
berosa zhasa majangles. Numa 
atuchi shaj avesa kathe palpale, 
te kerdas aba le romenge jekh 
importante kuchipesko funda-
mento, soske sityaripe doti avla 
pala le romipesko arakhadyipe. 

Tyiro anav kathar adyes e Se-
lamit avla. Thaj la ginadyako 
titulo (so pala le romenge ku-
chimata mothol), t’avel La Se-
lamitake bere.

Thaj te kerdas aba kadal 
intregones, atunchi pinzharesa 
opre kodo, hoj kon si TU?

O Kham aba uches opre phi-
relas po vuneto nyebo, kanak 
la luludyuni kumarin zhan-
gadyilas. Bisiklo-j kodo, hoj-
nas nashadi, sar kanak o ma-
nush andar pesko suno butivar 
zhangadyol. Patyajlas kodol, so 
ande lako suno pecindine.

Vash le lyindri, soske si vi 
truposko fundamento, chi tru-
bulas te fantazijalil.

– Man kade bushon, hoj Sel-
amit! – cipindas opre glasunes. 
– Zhanav, so mol muro missi-
jo. Kodol efta zumavimata avri 
tordyuvo. La Selamitake bere 
po drom dena pen. Aketa, ka-
mav te shaj zhanav: kon som? 
– cipisardas opre losshasa.

Le beroste gelas. Andre besh-
las, ande peske vast las le lopa-
ti, thaj milnes andre boldaslen 
ando krishtaluno- uzho paji. 
E bero glorijasa huralas po paji. 
Pe la Selamitake musuri, so avri 
lolyilas kathar le trajoski zor, 
kothe ablyolas o phutyaripe.

(Kotor andar leski pustik: 
„La Selamitake bere”)

Janardhan Singh Pathania

O Meri kamli Daiorije!
O meri kamli „Daiorije”!
3enti-tar kovleder si
teri tatori “angali”!
Ratake vash lindralipe,
tu lori gabes man!
Tu parvares,
te terbijetares man!
Tatori chumides,
te shukole bichales man!
Kana me sem boxalo,
tu guglo manro des man!
Te e bengendar,
tu arakhes man!
Te ucheder e Devalestar
si o tero than!
Me dav tut zorali angali,
te tatori chumi!
O meri kamli daiorije,
sa pativasa tuki o mero Salam!

Saćip Meho

CAHRA
Avdive akate, tajsa avere thaneste
Avdive dikheala tajsa nanetani
Dajekh var tu da dikheala lakri jag thaj lakro 
thuf
Cahra
Adjahar pendjardi

Ko trin ranika ani jag o kikavi
Pherdo tari hanik pani
ano leste kotar savena ćarja
Čeravdjol zumava sani

Trujal i jag o ćhavore ćhelen
Ani len grastenge delpe pani
Sa odova i Cahra Romani.

Stahiro_Polsha

Ćhib romani
Ćhib romani nane savorenge
Romani čhib isy čače Romenge 
Bi łakiro tu miśto na połesa
So sy romanipen, syr te jačhs pšałesa

Romani čhib šaj dre škoła syklosa
Romani čhib šaj cera halosa
Ne kana patyv tu našavesa
Ke Roma syr gadžo jačhesa

Romani čhib nane savorenge
Rmani čhib sy patyvałe manušenge
Romani čhib nabistyr, rakir łasa
Thaj dykh so phenes romane čhibjasa

E čhib romani sy amari
E čhib romani sy barvali
Ne dykh so łasa tu phenesa
Jav Rom patyvało peskire łavesa 
Voi dendi si amare Devlestar!

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Kocsis Csaba: Kádár vitéz 
útja cím� könyvér�l

Családi könyvet tart kezében az olvasó: gyerekeknek éppen 
olyan érdekes ez a történet, mint szüleiknek vagy nagy-

szüleiknek. Kádár István végvári vitéz életét, a török hódoltság 
korát megidéző népballadát olyan hitelesen dolgozza fel, mint-
ha benne élt volna abban az izgalmakat nem nélkülöző korban. 
Szép, fordulatos, élettel teli cselekmény ragadja magával az olva-
sót, melynek szövetében nemes eszmék csillannak meg. A könyv 
elolvasásával nem csupán jól szórakozunk, de magyarságunkban, 
emberségünkben is gyarapodunk. Az idei Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál alkalmából a Magyar Napló kiadásában újra meg-
jelent Kocsis Csaba Kádár vitéz útja című történelmi kisregénye.

Kádár vitézr�l szóló ének

Szörnyü nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tengernek megáradott habja.
Sok bunak, bánatnak körülvette árja,
Mert magyarok közül ma esik egy hijja.

Elhagyá érettünk a Felföldnek partját,
Hogy hallá itt alatt magyarok romlását,
Felköté érettünk Kádár István kardját,
Óh, milyen kevéssé forgatá szándékát.

De ime, hirtelen esik változása,
Midőn küldték őket Pápolc oltalmára.
Ujfaluhoz gyüle tatárok tábora,
Ott leszen Kádár utolsó csatája.

A zászlótartónak fennszóval kiáltja,
Vidd el, fi am, vidd el, a zászlót más utra,
Hogy el ne vesszen mind, urunk kedves hada,
Mert Magyarországért meghalok én még ma.

Kiontom véremet én szegény hazámért,
Én szegény hazámért, kedves nemzetemért.
Nem szánok érette bizony ontani vért,
Mert én a Krisztustól veszek jutalombért.

A sereget pedig fennszóval biztatta,
Mondván, vágjuk által a tatárt a síkra.
Hátul a seregek eszekbe nem vevék,
Hogy másutt a vizen több tatár érkezett.

Mikor jobbra vágok, szekér utat vágok,
Mikor balra vágok, gyalogösvent vágok.
Felvetem szememet a magas egekre,
Uram Jézus Krisztus jöjj segítségemre.

A tatár a nyilát, mint a szél, ugy szórja,
Kádár vitéz módra velük megütközött.
Felvetem szememet a magas egekre,
Mert nem látok embert győni segitségemre.

Szórja tatár nyilát, mint a szél a polyvát,
Tatár nyila miatt én es térdre estem.
Felvetem szememet a magas egekre,
Uram Jézus Krisztus jöjj segítségemre.

Szegény Széki Péter, buzgó szeretettel,
Úgy éltél te velem, mint test a lélekvel,
Úgy éltél te velem, mint test a lélekvel,
Ezért bucsuzásom bizom rád ily renddel:

Elsőben ungvári, szives akaróim,
Nógrádi, palánki, gyarmati társaim!
Diósgyőr, ónodi, szendrei barátim,
Füleki, pápolci, szécsényi rokonim!

Kikvel az alföldön sokat sanyarogtam,
Sok deret, hideget, meleget kóstoltam,
Már Isten hozzátok, tőletek megváltam
Már Isten hozzátok, tőletek megváltam.

Vig János, Bezerédi vitéz kapitánya,
Kit a hadnagyságra szívesen emeltem,
Kérlek tedd a sírba meghidegült testem,
Kérlek tedd a sírba meghidegült testem.

Szabó Pál, szerelmes, édes kenyeresem,
Kérlek segits sirba tenni hideg testem,
Ne keressétek a pompás temetésem,
Ama cifra pompás temetőhelyeken.

Hanem ahol leszen vérem kihullása,
Ott legyen csak közel testem elásása.
Isten veled hazám, drága Magyarország,
Isten veled népem és kedves nemzetem.

Boldogságos Szent Szüz, tárd ki karjaidat,
Védelmezd tovább is szép Magyarországot!
Boldogságos Szent Szüz, tárd ki karjaidat,
Védelmezd tovább is szép Magyarországot!

(Kádár vitézről szóló ének, 
Újváry Zoltán gyűjtése, Hertelendfalva 1966.)

Kocsis Csaba
Fotográfus, író, szerkesztő, előadóművész, kulturális mene-

dzser.
1959-ben született Berettyóújfaluban. Erdésznek tanult, vé-

gül mégis a tanítói pályát választotta, de dolgozott népműve-
lőként és újságíróként is. 1978–1986-ig a Naposcsibe együttes 
tagja. 1996-tól kulturális menedzser szülővárosában, 1997-től 
a Bihari Füzetek szerkesztője. 2006 augusztusa óta a nagy-
rábéi Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. 
Irodalmi műsorokat, pódiumesteket állít össze barátaival, és 
szívesen énekel megzenésített verseket. Munkája mellett írt 
drámát, regényeket, valamint kiadványokat szerkeszt. 2005-
ben nyílt első fotografi kai kiállítása. Képein szívesen mutatja 
be a környező világ részleteit, embereit, pillanatait.

Tavasszal, a tilalom ellenére, nekivágtak az Alföldnek. Nem elég szajkózni a megtanult leckét, 
mint pápistáknak a latin imádságot, vitézi próbát kell tenni. Nem vakmerőnek, bátornak 

kell lenni, ha muszáj megfutni színleg, és megtérni arcul. Ha szükséges elinalni, mert németnek, 
töröknek nem drága a magyar ember élete, akinek sokszor azonban egyebe sincs, mert sanyarú 
sors a kóborló hajdúvitézeké. A puszta asztalán megkóstolják a deret és a harmatot: hideget, me-
leget egyaránt. Aki élni akar, az tudjon rejtezni. Ellenség meg ne találja, fellobbanó tüzét meg ne 
lássák. Napokig lovagolhat étlen-szomjan. Az ember másodlagos. A ló ehet, pihenhet, róla kell 
gondoskodni annak, aki hosszú útra indul. Szabó Pálba minden tudá sát beléoltotta mestere. Kádár 
vitéz visszanyeste a vadhajtásokat a jobb termés érdekében, és jó kertésznek bizonyult…

(Részlet a Kádár vitéz útja című könyvből)
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Pünkösdi ünnep Alcsúton
Idén is részt vettünk a hagyományos pünkösdi családi ünnepségen, melyet Habsburg József 

nádor ma élő leszármazottai tartanak az Alcsúti Arborétumban, a nádor által épített ősi kastély 
és birtok helyén. Ez alkalom a világon szétszórtan élő családtagok közös megemlékezésére. Az idei 
ünnepséget az idén 80 esztendős Habsburg József Árpád főherceg tiszteletére tartották, aki beteg-
ség miatt sajnos nem tudott személyesen megjelenni. A Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 
minden évben lerója tiszteletét a cigányokat birtokain befogadó, számukra oktatást és megélhetést 
biztosító nádor és fi a József főherceg emléke előtt.

Gyurkovics Tibor

Ars poetica
Nem akarok érdekes lenni,
csak egyszerű,
a tárgyak éleihez
és szögleteihez hű.

Bizonyosat akarok mondani,
mint a matematika,
bemérni magam az éj
hajlataiba.

Négy és ötszögű ábrák
rácsai közé,
mielőtt a fejem a pára
elgyötörné.

Tudom, hogy vonalak
és pontok
alkotják azt,
amit mondok.

Fecskekód
El kéne szállni fecskemód
csak nincsen hozzá fecskekód
nem ismerem a jeleket
villanydrótkottafejeket
nem ismerem a csapatot
amelyik eliramodott
talán a csapat jelleme
és kitartása kellene
verdesni még a levegőt
a tükörtengerek fölött
és visszajönni ha a nyár
megint fecskékért kiabál
Jövök jövök! – azt mondani
ahogy a fecskék hangjai
Megyek megyek! – így fecsekül
minden emberben fecske ül
a fecskejaj a fecskekód
el kéne szállni fecskemód.

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
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Kiadványaink a Vörösmarty téren,
a 84. Ünnepi Könyvhéten


