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Rostás-Farkas György

Ki vezeti (meg) a 
cigányságot…

Újra választ az ország, ki-
ki a saját lelkiismerete 

szerint…
Amikor erre gondolok, lehet, 

hogy elhagy a humorérzékem, 
pedig – mint azt mindannyian 
tudjuk –, ezt a világot humor 
nélkül nem lehet elviselni.

Gondolatban időutazásra 
invitálom olvasóimat, melyet 
egy Bibó idézettel kezdenék: 
„Az igazsághoz nem lehet ha-
zugságon át eljutni. A népet a 
nép nélkül nem lehet szolgál-
ni…”

Alázatról, méltóságról és 
szeretetről már sokat írtam, 
s talán még többet beszéltem. 
Azt mondják, s a jelen is ezt 
igazolja, hogy ezek a fogalmak 
nem politikai kategóriák. Én 
másként gondolom!

Van itt jónéhány nemzeti 
sorskérdés, amit alázat és sze-
retet nélkül még a politikában 
sem lehet megoldani.

Amint az mindannyiunk 
előtt ismeretes, a cigányság 
helyzete talán a legégetőbb 
összeurópai kérdés.

A nemzeti kisebbség deffi -
níciója egész Európában prob-
lémát okoz. A szabad választási 
lehetősége nyitott. Valamely ki-
sebbséghez tartozás megvallá-

sa nem csupán az anyanyelven, 
vagy a születésen múlik.

Így választás idején ez a kér-
dés megkerülhetetlen. A kor-
mány felelőssége, hogy ál-
lampolgárai számára olyan 
intézményes kereteket teremt-
sen, amelyeken belül az egyén 
kibontakoztathatja identitását, 
büszkén vállalhatja önazonos-
ságát.

A cigánykérdés egészen sa-
játos. Annak megoldásában az 
elmúlt évtizedekben nagyon 
keveset tett az európai politika. 
Mindenki hallgatott róla.

Világosan kell látnunk, de 
nem elég csak kritizálni. Segí-
tenünk kell egymást, egyetér-
tésre kell jutnunk. Esélyegyen-
lőségre, szociális-kulturális 
feltételekre, annak garantálá-
sára, biztosítására van tehát 
szükség.

Ez – mint azt mindannyian 
tudjuk – több anyagi és erkölcsi 
áldozatot kíván. Egy demokrá-
cia, egy jogállam adófi zető ál-
lampolgárokra épül, ennél fog-
va gondoskodnia is kell arról, 
hogy az egyének identifi kációja 
jelen lehessen a mindennapok 
világában.

Sok itt a mulasztás, ami ter-
hel bennünket! Fel kell oldani 

az egyre fokozódó ellenérzése-
ket. A rádióban, a televízióban 
több beszélgető műsorban kel-
lene szót ejteni erről, megszólí-
tani-szólaltatni a cigányokat is.

A cigány kultúrának, tudo-
mánynak, művészetnek – bár 
tudom, mit ér az, ha cigány – 
méltó helye kell, hogy legyen 
a többségi magyar kultúrában.

Ez a kultúra sajátos színt 
képvisel az európai kultúrában, 
megérdemelné, hogy felkarol-
ják. Antall József még tudta 
ezt. Öröksége, vezérlő csillaga 
kell, kellene, hogy legyen a mi 
homloknyi cigány kulturális 
örökségünknek és magyarsá-
gunknak.

Rövid eszmefuttatásomat 
Szabad Györgynek, egykori ta-
náromnak szavaival szeretném 
zárni, és remélem, hogy mind-
annyiunk számára tanulságul 
szolgálhat.

„Annak van jövője, aki nem 
búcsúzik a múlttól, hanem az 
elértet magasabb szinten foly-
tatni akarja.”
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Kovács József Hontalan

Az év második napján

Le bershesko dujto dyes

So avla
manca Raja,
e tehara so anel?

Tye andyala
shingale bersha
anen?

Thaj so avla
tusa Raja,
tuke le bersha so anen?

Nyeve trushula
chokanaren
Raja?

So avla
le cine
nepetonca:

Kuputa plaja
Auschwici praha
avna Raja?

Le manushenca
so avla
Raja?

Le butipenge
le miji tehara
so anel?

(Nagy Gusztáv fordítása)

Nagy Gáspár

Békebeli kannibálok

1.

Mint a békebeli
kannibálok
egymást zabálják
föl a barátok
mintha nem volna
már ki ellen
hurrá hajrá most
egymás ellen!

2.

Eljött itt van
ütött az óra
álmainkból mi
válik valóra
ha már az első
szabad percben
„perben haragban”
egymás ellen.

3.

Akikkel eddig
egy asztalnál
most külön ülünk
hamis boroknál
nézzük a jövőt
ködbe térül
fölös homállyá
hitünk nélkül.

4.

Csontjaink vádlón
ittmaradnak
nevezik őket
ENNEK ANNAK…
kiken fogott a
magyar átok
hetedíziglen
kannibálok!

(1989)

Lakatos Klára rajza
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Mátyás Tibor

„Legyél jó ember és szeresd a 
pulyákat!”

„Egy hivatás nagysága el-
sősorban talán abban van, 
hogy egyesíti az embereket 
csak egyetlen igazi fényűzés 
van, az emberi kapcsolatoké”

(Antoine de Saint- Exupe-
rie)

Ezzel az útravalóval indí-
tott el tanári pályámon 

sok évtizeddel ezelőtt nagy-
apám, aki görög katolikus kán-
tortanító volt. Hiszem azt, hogy 
ez a muníció most is rendkí-
vül fontos minden pedagógus 
számára, hisz a bölcsődétől az 
egyetemig bezárólag a jövő a 
mi kezünkben van. Gyakran 
elmondtam a fi atalabb kollégá-
imnak tanárként, később igaz-
gatóként, hogyha bemegyek 
az osztályterembe, és bezárom 
magam mögött az ajtót, a jövő 
számára tartom az órát. Pe-
dig nem egy úgynevezett „elit” 
középiskola tanára, igazgatója 

voltam, hanem az átlagtól sze-
gényebb szülők gyermekei ad-
ták az iskola zömét.

Nagyon sok értelmes, jobb 
sorsra érdemes roma gyermek 
is járt hozzánk. Szilárd meg-
győződésem, hogy a legnehe-
zebb tantárgyat is meg lehet 
kedveltetni a gyerekekkel, ha 
érzik, hogy a tanár szeretettel, 
megértéssel közeledik hozzá-
juk. Minden ép lelkű ember 
szívesen gondol vissza az elsős 
tanító nénijére, és ez így van 
rendben. De hitem szerint a 
későbbi tanulmányaink során 
is akad néhány pedagógus, tan-
tárgytól függetlenül, akik fon-
tosak voltak számunkra, uram 
bocsá’, még példaképeinkké is 
váltak. Én mindig azzal hízeleg-
tem magamnak, hogy nekem 
azért van könnyű dolgom, mert 
a legszebb tantárgyat, a törté-
nelmet taníthatom. Kétségkí-
vül, történészként egy sor olyan 
dologgal tudtam színesíteni az 
óráimat, ami vélhetően érde-
kesebbé, tartalmasabbá, tanul-
hatóbbá tette a tananyagot. Így 
használtam fel óráimon a nu-
mizmatikát, a heraldikát, a ko-
rabeli zenét, vagy éppen a „nép-
rajzi múzeumom” anyagát. Az 

óráim hatékonyabbá tétele mo-
tivált akkor is, mikor elkezdtem 
történelmi címereket faragni, 
ezáltal a tanítványaim a kezük-
be vehették a különböző korok 
címereit, melyekről akár órákat 
lehet beszélni. Rendkívül szíve-
sen alkalmaztam az ún. kihe-
lyezett történelem órákat, illet-
ve a történelmi kirándulásokat 
is. Nagy szónak tűnik, de életre 
szóló emlék egy gyerek számá-
ra (de a felnőtt számára is), ha 
mondjuk egy csata színhelyén 
tart a tanár egy történelem 
órát. Nyilvánvaló, hogy ekkor 
már messze nem csak a törté-
nelemről van szó, hanem az ott 
élő emberekről, a táj földrajzá-
ról, zenéjéről, növényvilágáról, 
stb. Egyébként a különböző 
tanórák sem csupán a tananyag 
megtanításáról szólnak, hanem 
annál sokkal többről, a jobb 
ember neveléséről. Így volt al-
kalmam pl. úgynevezett kihe-
lyezett történelem órát tartani 
a waterlooi csata színhelyén, 
Belgiumban, vagy éppen az 
Olimposzon, Görögországban. 
Ha tehettem, végzős osztálya-
imat érettségi előtt elvittem a 
Vereckei-hágóhoz, és itt közö-
sen elénekeltük a Himnuszt. 
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Kétség kívül ez utóbbi nem ha-
sonlítható semmihez, ilyenkor 
úgy érzi az ember, hogy közel az 
Isten. Soha nem tudtam és nem 
is akartam szétválasztani a tör-
ténelem tanítást az élet más te-
rületeitől. Így volt a megyében 
először középiskolás lány lab-
darugó csapatom, korosztályos 
válogatott korfball csapatom, 
kosárlabda, sakk és 
természetesen fi ú 
labdarúgó csapatom.

Tudom, hogy min-
den gyermekben van 
érték, tehetség, csak 
meg kell találni ben-
ne. Nos, ez a fő fel-
adata a pedagógus-
nak. Ha sikerélménye 
van a tanulónak va-
lamiben, a számára 
kevésbé szimpatikus 
tantárgyakat is könnyebben 
„elviseli”.

Hiszem azt, hogy a becsüle-
tes munka hosszú távon meg-
hozza a gyümölcsét. Így ju-
tottak be tanulóim (a szegény 
szülők gyermekei) háromszor 
televíziós történelemverseny 
döntőjébe, ahol mindhárom-
szor a dobogón végeztek. Egy 
alkalommal a jutalmuk belgiu-
mi utazás volt. Az „örökségünk 
1848” országos történelem 
versenyt többször megnyerték, 
ha úgy tetszik, az „elit” isko-
lák tanulói előtt. A sport terén 
lány labdarúgóimmal, nemzet-
közi tornákon is szerepeltünk, 

sikerrel. A korfball csapatom, 
pedig többször képviselte ha-
zánkat Hollandiában, magyar 
ifjúsági válogatottként. Jó né-
hány gyereknek útlevele sem 
volt az utazás előtt, tehát ko-
rábban még nem járt külföl-
dön. Itt szembesültek azzal, 
hogy más országokban milyen 
emberek élnek. Nem jobbak, 

nem rosszabbak, mások. Azt 
mondanom sem kell, hogy azok 
a gyerekek, akik a tanítási időn 
túl valamilyen szabadidős tevé-
kenységben részt vettek velem, 
egészen másként viszonyulnak 
hozzám az órákon. Ezek azok 
a már azóta felnőtt emberek, 
akik megismernek a benzinkút-
nál, a boltokban és jó néhányan 
közülük rendszeresen azóta is 
felkeresnek a lakásomon fele-
ségestől, gyerekestől.

Soha nem tettem különb-
séget gyerekek és gyerekek 
között. Számomra épp olyan 
sikeres az, aki egy remek ka-
rosszérialakatos lett, mint az, 

aki a Nemzeti Színház színésze, 
a debreceni roma önkormány-
zat elnöke, vagy a Hosszúpályi 
Roma Önkormányzat vezetője, 
mivel egy kicsit a saját gyerme-
keimnek tekintem őket.

Talán a tantárgyam szere-
tetén kívül mást is áttudtam 
adni a tanulóimnak, mert most 
is együtt tudok örülni tanítvá-

nyaimmal sport sike-
reiknek, amiből azért 
szép számmal akad 
akár magyar bajno-
ki cím, vagy éppen 
olimpiai részvétel. 
Szeretném azt hinni: 
lehet, hogy amit ta-
nítottam, annak egy 
részét elfelejtik a ta-
nítványaim, de ahogy 
tanítottam, azt nem.

Mátyás Tibor
nyugalmazott középiskolai 

igazgató, tanácsos, 
közoktatási szakértő

Egy győztes sakkverseny után kisimulnak az arcok

Szentandrássy Csaba

Isten is ünneplőbe öltözött
csak az emberek nem!
Fáradt, fásult szemek
vádló tekintetek!
„Biztos te voltál”
Már én sem nézek oda
De megcsillan a fény
gyermek énekel 
csillogó szemmel
Isten ünneplőbe öltözött!
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Ruva Farkas Pál

Hátha

még jár-kel
lelkemben a félsz
de már
puha párnákon
lépdel az éjszaka
a temetőn túl
cinóber szemeid
pupillái fölött
nyújtózkodik
a lányszagú
hajnal
még szívemben a dobbanás
halkan
szól
hozzád
arcod fölé
a közeledő hajnal
bíborszínű
fátylat lebbent
amikor Isten
arcomhoz ér
fel kell hogy keljek
mert szívedben
a percek
szitakötői
álmokat festenek
az égbeszálló
szárnyaid fölé
csak hessenek tovább
anyám…
még szemeim mögött
bújócskát játszik
az idő
melleid között megkeresem
megöregedett
gyermekkoromat

Imádságom

ott ahol kiszáradt
minkét folyó
hold távolságból
zuhanok feléd
s mire megérkeztem
te már
sehol semmi
csak szag
s pár szagos zokni…
madártávlatból
énekeltem
gitárhangon
zúgott a szél
elfeledtem
hogy a múlt
csak múló szépség…
szikrázó 

szép 
arcod 

helyett
a félelmek ráncai
koptatják
tovább
az időt

F. Tóth Zsuzsa rajza
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Azt hiszem

először azt hittem
amikor felébredtem
hogy
füle van a nyárnak
a tarkómnak szeme
és az álmaim
meg folyton nekem jönnek
a napot már akkor láttam
amikor a vízbe vitt megával anyám
a várban
s ma már minden csak
refrén
múló életem mentén
s mi van veled?
hányadik vagy a sorban?
amikor beléd bújik
az ördög
újra meg újra
mikor költöztél vissza a múltba,
mert lovak legelésznek
az arcodon újra
jössz vagy nem
én csak
addig maradok
amíg el nem
alszanak
anyám lábainál
a csillagszemű
angyalok.

Mi az élet…?

még láttam
az élet
ostoba dadogását
az álmok botladozását
ám szerettem
bűnben
csókoltam
tűzben
gömbölyű
kebleket
bűnös
kertekben…
kóboroltam
sivár
zurdingos
erdők mélyén
lányszagú
hónaljkazlakba
bújva
mégsem bírom
elviselni
újra
meg újra
hogy hová lettek
a lánykacajú
majáliséletű
bódultságaim
lejárt szavatosságainak
átlátszó bébidolljai…
azok a mennyei
bokrétaszagok
hajnali elájulások…
drága Istenem
ha az első után
meg is halok
akkor sem bánom
hogy itt
éltem
köztetek
és Palitok lehettem
angyali arcú
démonok
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Alija Krasnići

O rrom rodol piri bahh

Bijandilo o Rrom ano 
phadardo ćherorro, 

maśkar e śtar bimakhlje čhor-
darde pole. Gothe ano paśipe 
e thuvarde kubako. Dikaj pe 
rig arakhadola o kreveto, ćer-
do kaśtendar thaj buhljardo 
phusesa, varsave kotorvalje 
kapenca. O ćherorro učhardo 
tenećavenca, save pe but tha-
na mećena o paj, katar ang-
lune piće brśindeske. O tava-
no makhlo čikasa, hamime 
phusesa, pe varsave thana ko-
tora-kotora pelo o makhljipe. 
O gazaći umlado pe jekh pola, 
e pendjerave save tane phangl-
je najlonenca. O odji te duk-
haltu thaj te pharrol. O vudar 
mardo varsave ćidlje phaljenca 
andar o foro, jase pe gunoja. 
Barardo ano ćherorro, parvar-
do ćhinde dejaće vastesa, napal 
pilo e daće śućarde ćućatar. O 
thud hamisardo asvinasa ane 
lundi bari raći. Savi tasvir. An-
dar late dićhon sa e pharimate 
jećhe djuvdimase. Naj kav ćher 
jekhuno ane Rromani mahlava. 
But ćherorra ulaven e bahh kal 
ćherorresi. Gja, bijandilje but 
chavorre. Bararde ane čik thaj 
paj e mahlavako. Baron thaj 
sar te bistardol godo djuvdipe, 
savo mekla vurme ane varekas-
ko trajipe. Bari bibahh. So te 
lundjarol ljese? Khanči aver, 

numa jekh čučo mohhto, var-
esave četkenca thaj bojavenca. 
E zen pe zeja, ćerdi katar e var-
ekaske va ane Rromani mahla-
va, te lundjarol piro trupi ćičlo 
indjarimase pe zeja. Te prastol 
varekase te ačhavol ljesi bokh 
jase troś. Andar o foro te khosol 
e droma, goda so varekase si 
laćho te ćerol. Va, gja, o Rrom 
bijando, anglal o kham, savese 
tate rupune strafi na nisar ni 
tatarde godo ilorro thaj kalorri 
morćhi. Po sorro djive lundja-
rol piro maźutipe, a godljese 
lundjardol jekh skorica śuće 
manrresi, savi trubuja te ulavol 
bute avere djenutne familija-
sa, sa loćarimasa aśudjaren o 
putaripe e vudaresko, a napal 
phari dukh, kana pe sinja arak-
hadol godo manrro thaj lon. 
Safar tasvir. Lon thaj manrro. 
Vareko ni djanol gasave tasvi-
raće. Ni haćarda laći sung, ni 
djuvdisar-da lasa, ni haćarda 
laći dukh. Vi goda si djuvdipe. 
Safar djuvdipe? Trubul te lje 
kan varekasi asvin sar ćiri, var-
ekana te situ zuraljipe te tho 
phučipe korkorro tuće. Sose si 
vareko bijando śuće skoricaće 
thaj phadjarde ćherorrese? Vi 
lje trubul te tatare ćire odjesa, 
te ćore e khamese strafi na thaj 
te ulave e bibahhtaljesa, sar but 
vaćaren amende. Amari bahh, 

safar bahh? Pa, godja, savi dja 
amen arrman. Ni djanglam te 
arakhala. Te cera baripe lasa. 
Vareko sar te ćorolala andar o 
bijandipe. Djilabdi phari dilji. 
Dobodjimasi, jećhe Rromeske, 
kana dangljol sa si te naćhol 
andar o nango djuvdipe. Sar 
palje te mothodol godi tasvir 
e nandje, purrandje, kotorval-
je čhavorresi. Bithode śores-
ko thaj tate kalorre jaćhengo. 
Lundjarde vastesko, gothe ano 
paśipe. Naśti te lje kan godi tas-
vir, amala. Voj si djanglji numa 
e kalorrese, savo djuvdisarol 
lasa. E dej thaj o kamljipe, lako 
sa majzuralo katar o mas ane 
tindira śahhenca. Godo kamlj-
ipe, sar te na naśtila khoni te 
čhinavol. Mothodola ano berś e 
bijandimasko thaj merimasko. 
Napal, palje gja, bijandol cik-
norro pire bahhtasa, aj bibahh-
taće e bijandese djuvdimasa. 
Goda sa barvaljipe. savo rode-
na te avol ljen. Djikaj, vareko ni 
danola so ka ćerol hhamasa thaj 
pimasa, von rodena murśes-
ko śoro ano ćher. Phare sa te 
avol khoni dji ljeste. A o Rrom, 
kana barilo pe kuna e balvaljaći 
thaj po thud e buznjengo, ikis-
lo te rodol bahh thaj goda an-
dar e lumija. Phirda vordonesa 
thaj grastesa andar e but gava 
thaj forore, andar e umaljina 
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thanardo. Jaga phabarde thaj 
ačhade, piri troś ačhada ane 
melalje ljeja, phirda thaj ćer-
da lafi  e raćaće ćehljarinenca, 
mothona ljese o drom, marda 
čikalje biagorese dromorra, 
mekla varsave vurme pire rro-
tenca, amaljisajlo kalje parrne 
djukljenca, grastenca. Hanoji-
sarda, varekase kikave 
thaj phangla ljendje, va 
ljendje djuvlja drabar-
de ano vast ljila, o mo-
livi pharrola ane rroj. 
Ćerda baripe pire trine 
kaśtenca thaj kikavasa, 
tindirasa pe gaći barr. 
Ruja, asaja, djangla 
te dukhavol thaj vi te 
lośajvol. Haćarda piri 
dukh. sar avereski. Ula-
da e skorica pe sinja e 
djukljeske thaj e gras-
teske e hhereske. A lje-
si bibahh khoni te ljol 
kan. Ćhindi arrmandini 
bibahh. Djangla te ka-
mol jagalje iljesa, a ni-
sar najsa kamlo odjesa. 
Ćhorda phari ćerći as-
vin. varekana hamisar-
di kalje phuvasa, sane 
śudre balvaljasa, brśndesa. 
So lja katar o djuvdipe? Čuči 
tasvir Phirda lumijasa, katar 
dikhlje ljese jakha, phirde ljes-
ke punrre, o drom biagorimas-
ko hhohhada, ni pherde ljesko 
mangljipe te thanardol. Savi 
zuralji dukhadi paramiči, sa-
vatar vareko asal ano djuvdipe. 
Carra si godla save dukhaven 

thaj hamin piro bahhtalo asaj-
pe e dukhadesa. So te lundja-
re bare djivesese kana savorre 
lośajvon bare barvalje sinjaće. 
A tu mandje te pherela sune-
sa andar e raci. Napal, o suno 
durol, naśol thaj eke, bičačipe. 
Sar te garadjol varekaj. Śaj go-
the telal o barr kaj sovol o sap 

berśenca? Pharipe pe śtar riga. 
Nisar te malado pe bahh. Sar 
gja? Vareko čhudlala hhor ane 
phuv, jase ano učo buluto. Te 
na čordela e parrne gadende? 
Naj iripe. Aśundon dural e krle. 
Kana bijandilam, sar te hra-
mosarola o Devel an pire ljila 
majphare lafore, save śaj in te 
arakhadon e Rromese. A sose? 

Vov si kovlo thaj ćhelda sar-
savo ljese bijande sar ćerćar-
de bahhtasa thaj ljese čordine 
trajimasa. But čorde ljestar, 
a carra lundjarde. Vi godi djilji, 
vi godo ćheljipe, vareko mangla 
te garavol lje pese thaj pirende. 
Vi godi azija amare čhibaći uś-
tadilji thaj latar nisavi vurma. 

Sar gja? E berśa nać-
hen, e phuv rovol katar 
amare pharrlje punr-
re. A tu asa, sove pha-
re sunesa thaj ni iritu 
palal te dićhe so ćerdol 
tusa. Kaj ćiro than e bi-
jandimasko? O prahho 
uśtadilo ano dumutani-
pe thaj akana sar te na 
djane ljese. Irisav palal 
tute thaj vurmisar palo 
garado lafi  amare čhi-
bako, o sastro amare 
rakciresko, kana amare 
anglune phabarde bari 
jag thaj loljarde o sast-
ro, ka rode ljesko ćalaj-
pe. Ka ćerdol but palal 
mandje thaj tuće, ćire 
čhejaće thaj munrre 
čhavese. Uśti jekh drom 
thaj rod godi bahh. 

Godo baśaljipe e tate lafonengo 
telal e cahra. Mek khanci teha-
race. Ciri bahh ulav cire avut-
nenca. O barr thov telal o prago 
e ćheresko. Ćer baripe thaj sov 
bi pharimasko ano belegime lji-
mori. Gothe arakhlan ćiri bahh, 
kana djane kaj arakhadon ćire 
kokala e puranimase. Phrala po 
Rat thaj Čhib.

A kölni Amaro Kher gyűjteményéből
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Juhász Dósa János

Prímásként és brácsásként is színpadon
Botos Béla Bumbi mindkét hangszeren otthonosan mozog

A minap Szepsiben, az Egressy Béni Országos Színjátszó 
Fesztivál megnyitóján a Schindler listája című fi lm főcímzenéjé-
vel köszönt be, s ezt adta elő a rimaszombati katolikus templom-
ban, a helyi művészeti alapiskola karácsonyváró koncertjén. 
Zajlott az élet Botos Béla Bumbi körül 2013-ban, ahogy moso-
lyogva mondja, több minden történt vele pár hónap alatt, mint 
hosszú évekig. De ő is tudja, hogy a tehetség és az akarat még 
nem elég, a csillagok szerencsés állása is kell ahhoz, hogy valaki 
egy isten háta mögötti helyről felkapaszkodjon és megmutassa 
a tehetségét.

S különösen igaz ez akkor, 
ha romáról van szó. Bo-

tos Béla Bumbi büszkén vállalja 
a nemzetiségét, pedig akár le is 
tagadhatná. „Sokan nem hiszik, 
hogy roma vagyok, de mindazt, 
amit elértem, sokban a roma 
származásomnak köszönhe-
tem. Édesapámtól négyévesen 
kaptam az első hegedűt, ami el 
is döntötte a sorsom” – mond-
ja Béla, aki Rimaszombatban 
látta meg a napvilágot, de a 
család 2012-ben családi házat 
vásárolt egy 20 kilométerre ta-
lálható, alig nyolcszáz lakosú 
községben, Balogfalán. Azt már 
az édesapja teszi hozzá, hogy 
városon talán könnyebb érvé-
nyesülni, de falusi gyerek lévén 
mindig vágyott a csendes, meg-
hitt környezetre, s itt a gyakor-
lás sem okoz gondot, nem szól 
át a szomszéd, hogy halkítsák le 
a hegedűt.

Több generációs zenészcsa-
lád az övék, már csak a Béla név 

alatt a negyedik Botos húzza a 
vonót, de a tágabb családban 
is bőven akad zenész, talán a 
legismertebb közülük Rigó Mó-
nika nótaénekes, akit Bangó 
Margit koronázott meg annak 
idején.

Nagyapja már a 80. életévét 
tapossa, évek óta vak, de azért 
ma is a családi zenekar oszlo-
pos tagja. Az egész környéken 
csak Bumbiként ismerték, nem 
egy környékbeli zenekarban 
brácsázott, a szlovák Rimavan 
folklóregyüttes zenekarában is 
évekig húzta, de játszott Prá-
gában és Karlovy Varyban is. 
Azon kevés zenész közé tarto-
zott, aki szinte egész életében 
a zenéből élt meg, s későn szü-
letett fi ára sikerült ráhagynia a 
zene szeretetét. Az ifjabb Béla 
évekig zongorázni tanult, végül 
a nagybőgő mellett állapodott 
meg. „Nem könnyű pálya a mi-
énk” – állapítja meg –, „ugyan-
is a zenélésből megélni egyre 

nehezebb. Vannak hónapok, 
amikor alig van muzsikálás, 
legfeljebb egy-két temetésre 
hívnak bennünket. S ebből csa-
ládot eltartani még falun sem 
egyszerű feladat” – teszi hozzá, 
s bizony a két fi ú iskoláztatása 
is alaposan próbára teszi. „An-
nak idején Rimaszombatban a 
feleségemmel együtt az egyik 
koreai cégnél dolgoztunk mi-
nibálbérért, de idővel megsza-
badultak tőlünk, s azóta már 
csak a helyi közmunka maradt, 
meg az alkalmi muzsikálás.” 
Valamikor Rimaszombatban is 
több étteremben szólt a cigány-
zene, ma viszont már éttermek 
is alig maradtak. Aki teheti me-
nekül ebből a régióból, s mint 
a legifjabb Béla – aki felvette a 
nagyapja becenevét –, említi, 
ha kimegy Németországba ut-
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cazenélni, két hét alatt többet 
keres, mint itt félév alatt. „Nyá-
ron barátaimmal kimentünk az 
Alpok alá, betanultunk vagy tíz 
számot, többek között a Mon-
ti csárdást, s más klasszikus 
darabokat, s annyira megtet-
szettünk, hogy este már a helyi 
étteremben húztam. Sok olyan 
roma is kijár, aki alig tud egy-
két nótát, s alaposan megle-
pődtek, hogy mi ilyen szinten 
játszunk.” Béla tavaly fejezte 
be a rimaszombati művésze-
ti alapiskola második ciklusát 
hegedű szakon, s már második 
éve tanul a besztercebányai 
konzervatóriumban is, de már 
brácsán. Nemrégi vizsgakon-
certjén a tanárai is meglepőd-
tek, hisz a már végzős növen-
dékek mintha nem 
is léteztek volna 
mellette. „Az idén 
érettségizem ho-
telakadémia sza-
kon, s utána már 
kizárólag csak a 
zenével szeretnék 
foglalkozni. Visz-
szatérve a 2013-as 
évhez, tavasszal a 
Tompa Mihály Or-
szágos Szavalóver-
seny megnyitóján eljátszhat-
tam Piazzolla Oblivion című 
művét, s innen elindult a sze-
kér velem. Több alkalommal 
léphettem fel prímásként a 
saját családi zenekarunk élén, 
ahol édesapám nagybőgőzött, 
míg nagyapám volt a brácsás. 
De játszhattam Pozsonyban, 
s immár nem először Puka 
Károly zenekarában, készítet-
tünk népzenei felvételt egy ke-

let-szlovákiai folklóregyüttes 
számára Axmann Dezider ne-
ves szlovák cimbalmossal, s év 
végi bónuszként jött a Schind-
ler listája főcímzenéje, amelyet 
Szepsiben és Rimaszombatban 
is eljátszhattam.”

Szepsiben Czimbalmosné 
Molnár Éva magyar főkonzul 
is elragadtatással nézte a játé-
kát. „Különös kisugárzása van 
a fi atalembernek, igen maga-
biztos a színpadon, s nagyon 
remélem, hogy még igen sokra 
viszi” – mondja lelkesen, s ígé-
ri, hogy a maga részéről min-
den segítséget megad, s még 
fellépési lehetőséget is ajánl a 
fi atal muzsikusnak. Akinek a 
példaképe Lakatos Róbert brá-
csaművész, aki jelenleg a kassai 

Thália Színház zenei vezetője. 
„Mindkét hangszert imádom, 
de valahogy a brácsával ott-
honosabban érzem magam. 
Prímásként nagyobb a felelős-
ség, mert egy egész zenekarért 
kell felelnem, de ha adódnak 
lehetőségek, akkor nagyon szí-
vesen vállalom.” Brácsásként 
mindenesetre előny, hogy amíg 
tehetséges hegedűsből akad jó 
pár, addig a brácsás hiánycikk 

szerte Szlovákiában, ezért nem 
egy zenekar látja szívesen a 
még mindig csak 19 éves fi atal-
embert. 2013-ban Muskétások 
néven zenekart is alapítottak, 
a huszonéves társaságban van 
magyar és szlovák anyanyelvű 
roma, de szlovák is. Klasszi-
kusok mellett a világzene felé 
is kikacsintgatnak, repertoár-
jukon klasszikusok és a roma 
nóták mellett magyar, szlovák, 
zsidó és balkáni melódiák is 
felcsendülnek. „Mivel szer-
te Szlovákiából vagyunk, nem 
könnyű egyeztetni az együt-
test, de állótapsos koncertet 
adtunk Rimaszombatban és 
Lengyelországban, Gogolinban 
is” – dicsekszik joggal Béla, 
akinek a 2014-es sem ígérkezik 

csendes esztendő-
nek. „Érettségizem, 
a hegedű és brácsa 
mellett elkezdtem 
gitáron is tanul-
ni, készülünk egy 
Blaha Lujza életét 
megidéző előadás-
ra is, s nagyon re-
mélem, azért kapok 
majd meghívásokat 
mind brácsásként, 
mind prímásként” 

– sorolja a feladatokat Botos 
Béla Bumbi (akinek az aktu-
ális fellépéseiről honlapján: 
http://botosbela.webnode.hu 
is tájékozódhatnak), s miután 
befejeztük a beszélgetést, már 
vonul is vissza kedves hangsze-
reihez. Mert gyakorolni ünne-
pek alatt is kell.

(Fotó: Juhász Dósa János 
és Gecse Attila)
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GERGELY DEZSŐ  ROVATA

Jézus Krisztusról

Igazán illendő? Ezt a kér-
dést az elmúlt kettőezer 

esztendőben rengetegen kér-
dezték és kérdezik, kezdve Ke-
resztelő Jánoson, az őt hallga-
tó tömegen, az apostolokon és 
Poncius Pilátuson, napjaink 
sok vallástörténészéig.

Vonásait keressük a Turini 
lepelen, megfestette őt a világ 
szinte minden festője. Megmin-
tázta számtalan szobrász, látjuk 
őt a világ minden templomá-
ban, az évszázadokon keresztül 
épített hatalmas katedrálisok-
ban éppen úgy, mint a legegy-
szerűbb falusi templomokban.

Ki is ő?
Számomra a leginkább meg-

hökkentő választ egy bányász-
ember adta, aki egy meglehe-
tősen vallástalan vidéken élt. 
„Jézus Krisztus”? Én a vállala-
tunk minden dolgozóját isme-
rem, a vájárokat és csilléseket 
különösen, de ilyen nevű ember 
nem dolgozik közöttünk.

Sokszor elgondolkodom azon, 
hogy a föld immáron hét milliárd-
nyi embere közül mennyien hal-
lottak róla? És mennyien nem?

Az információ évszázadá-
ban, amikor már Isten háta 
mögött, az eldugott kis afrikai 
településeken is van televízió, 
internet.

És mennyien követik őt?
Leginkább a legfontosabb 

ügyben az irgalmasságban? 
Hiszen az irgalmasság törvé-
nye mindnyájunk szívébe van 
beleírva. Minden ember Ant-
rophosz, „égrenéző”, Isten, Jé-
zus képmása, akár megvan ke-
resztelve, akár tanult hittant, 
akár nem?

Hogyan is áll a világon az ir-
galmasság statisztikája, ha azt a 
szociológusok egyáltalán el tud-
nák készíteni.

Attól félek, hogy ez a statisz-
tika nagyon rossz lenne.

Meggyőződésem, hogy azzal 
semmi baj sincsen, ha minden 
nép a maga lelke szerint gon-
dolja, hiszi őt, ha találkozott 
vele.

A négerek feketének ábrá-
zolják az Üdvözítőt, a kínaiak 
sárga bőrűnek, ferde szemmel. 
A keresztény eszkimók nem azt 
mondják:” Isten Báránya. ki el-
veszed a világ bűneit…”, hanem 
azt, hogy Isten Fókája… Úgye 
érthető, hogy miért.

És a cigányok? Tudva lévő, 
hogy ők anyai szemléletű nép. 
Indiában Káli anyaistent imád-
ták. Dél-Franciaországban 
Szent Sárát. Örményországban 
lettek keresztényekké, ahol is az 
anyaisten tiszteletét felváltot-

ta az Istenanyáé, aki az Amari 
Sunto Marija.

Bizony van úgy, hogy imád-
ságukban megkérik Jézust, 
hogy járjon közbe édesanyjá-
nál, segítsen rajtuk.

Vajon megsértődik-e egyi-
kük is. Nem hiszem, mert Jézus 
is, Mária is a tisztaszívű embe-
reket nézik.

Bőven lehetne fejtegetni, 
hogy minden, szinte minden 
vallásban nagy szerepe van 
Jézus Krisztusnak. A hívő zsi-
dók Jehosua rabbinak tartják, 
a hinduk szent Gurunak, ta-
nítónak. A muzulmánok nagy 
prófétának, akik szerint Jézus-
nak a világ végén át kell térnie 
Allah és Mohamed hitére.

A Kethano Drom – Közös Út 
olvasói, akik többnyire keresz-
tény meggyőződésűek, talán 
nem fogják rossz néven venni, 
ha a rashaj e mostani fejtegeté-
sét ezzel a Jézushoz szóló imád-
sággal fejezi be:

„Imádunk téged és áldunk 
téged, mert te szent kereszted 
által megváltottad a világot!
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Radics Renáta

„Meddig leszünk és maradunk 
cigányok?”

Kedves Testvér bátyám!

Ezen kérdést tette fel az Írók 
boltjában tartott irodalmi ren-
dezvényen január 14.-én.

Bár én még csak 25 évet él-
tem, de úgy érzem, meg tudom 
adni rá a választ. Napjainkban 
azt tapasztaljuk, hogy egyre 
több köztünk a főiskolát vég-
zett, vagy szakmájában tehet-
séges Testvérünk. Ha szeren-
cséjük van, bekerülhetnek egy 
jó munkahelyre és akár határon 
túl is sikeres emberek lesznek. 
Egy részük, nem sokszor említi 
származását, s van olyan is, aki 
letagadja, eltitkolja.

Jómagam, saját bőrömön ta-
pasztalom folyamatosan, hogy 
az emberek nagy része, magyar-
ként tekint rám. Ha elérek vala-
mi sikert, azt nem a cigányság 
javára írják, hanem egy magyar 
nő javára. Azt mondják, én túl-
ságosan is tanult vagyok, túl 
tisztességes, rendes ember va-
gyok ahhoz, hogy cigány legyek. 
Vagyis: a tanult tisztességes ci-
gány, már nem is cigány az em-
ber szemében? (hogyan érjük el, 
hogy minket megbecsüljenek, ha 
a sikereinket elveszik tőlünk???)

Ez az, amit én nem szeret-
nék ennyiben hagyni. Erősítem 
az emberekben: Egy tanult, 
tisztességes nő vagyok, és igen, 
cigány. Ami fontos, ne csoda-

bogárként nézzenek rám, ha-
nem fogadják el, hogy a cigány 
szó mellett pozitív jelzők is sze-
repelhetnek.

Meddig leszünk és mara-
dunk cigányok?

Addig, amíg legalább egyet-
len olyan cigány él a Földön, aki 
vállalja, nem tagadja le szárma-
zását, sodorja őt bármerre is az 
élet. Addig, amíg akad legalább 

egyetlen olyan Testvérünk a 
világon, akinek a szívében a 
múltjának is van helye.

Baráti öleléssel: Renáta
2014. 01.15.

Makkai-Kiss Nóra

Id�szer� fohász
„Mi atyánk
ki vagy a mennyekben”
Lépkedek a múlásban egyre
Szívemben őserő
Kezem fegyvertelen

Ne vígy el újra a földi jelenbe
Valóság kalapácsát
ne add kezembe
Se harcolni
Se pusztítani
nem tudok

Fogadj oltárodra
idő-oroszlánok
így is úgy is
felfalnak
Tekints áldozatnak
Hozz áldást a napokra
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Pató Selam

Életre várva – A németországi álom

Évente többezer roma 
kerekedik fel családjá-

val Közép-Európa és a Balkán 
országaiból azzal a reménnyel, 
hogy Németországban vesse 
meg lábát és alapozza meg 
utódainak egy emberibben 
élhetőbb élet esélyeit.

A balkániak legdraszti-
kusabb bevándorlási hul-
láma a 80-as évek második 
felében valósult meg, az 
ex-Jugoszláviában végbe-
ment (legdurvábban a ro-
mákat sújtó) átalakulások 
kísérőjegyeként. Problémá-
jukra akkor a német állam 
csak ideiglenes megoldást 
kínált, mely egyben sza-
vatolta a fejlődésben való 
ellehetetlenítésüket: a me-
nekült státuszért folyamo-
dók hirtelen szükségmegol-
dásként lágerekbe kerültek, 
s szerény havi megélhetési 
juttatás mellett (mely a ven-
dégszeretettel egybekap-
csolva csak addig tartott, 
amíg a szülőhazájukban el 
nem múlik a veszedelem), 
el lettek tiltva mindennemű 
tanulástól és munkaválla-
lástól.

A második bevándorlá-
si folyamat Romániának és 
Bulgáriának az EU-hoz való 
csatlakozásával vette kezdetét, 
mely azóta is folyamatosan és 
viszonylag egyenletesen zajlik. 
Ezen roma állampolgárok, or-

szágaik EU tagsága következté-
ben, jogosultak a tagállamokon 
belül szabadon közlekedni, lak-
helyet választani, munkát vál-

lalni, így bejövetelük elé semmi 
nem gördít akadályt. A Sengen 
zóna államaiból érkezők ugyan-
csak könnyedén léphetnek be 

az ország területére, noha az 
egyezmény értelmében 3 hóna-
pot tölthetnek csak itt évente 
legfeljebb két, időben különálló 

alkalommal, turista minő-
ségben; munkavállalásra és 
tanulásra nincs joguk. Sok 
roma ezt a beutazási módot 
választja, majd menekült 
státuszért folyamodik. Saj-
nos a többség még ma sem 
tudja, hogy létezik lehető-
ség politikai menedékjog 
kérelmezésére is, bár ennek 
procedúráját, indokolása bi-
zonyítási eljárását az utóbbi 
időkben jelentős mértékben 
megnehezítették.

Jópáran amellett dön-
töttek, hogy személyes ok-
mányaikat megsemmisítve 
és eredeti személyazonos-
ságukat eltitkolva hontalan 
minőségben tartózkodhas-
sanak itt, hiszen az állam 
nem toloncolhatja ki őket, 
ha egyetlen más ország sem 
vallhatja őket a magáénak, 
ahová visszaküldhetnék 
őket. Hasonló módon sok 
gyermeknek sincs állam-
polgársága, mert születési 
helyük a legtöbbször arra 
nézve nincs befolyással, 
a szülők pedig gyakran nem 
jelentik a saját állampolgár-

ságuk szerinti korábban általuk 
már elhagyott országban, hogy 
gyerekük született (sőt, nagyon 
sokszor két különböző ország-

Ruzdija Russo Sejdovic

Me oděsqo lekhipe

Ćidisalě an-e tu
e dǐvesa
kana diema godǐ p-e tu,
e kandilosqi sung,
m-e ćaćimasqo habor.

M-o laglipe
loglas an-e tu,
o krrlo nakhlimasqo
savo aśundol
sar me dadesqo ćokano.

Ʒuvindisalǎn
me vastença,
gilěnça,
ćingarrdi san śantoça,
istarrdi san
me oděsqe lekhimaça …

Te izravne naja
m-i morćhi milovin
a na e mule bakresqi
pustećia.
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ból származó roma szülőpár 
gyermeke születik egy harma-
dik országban, és siklik ki min-
dennemű nyilvántartás alól).

Hogy ellebbentsem a fantá-
ziák ígéretes fátylát mindazok 
szeme elől, akik itt valamiféle 
számukra új világ kapuját sejte-
nék, szeretném bemutatni, mi-
ként él itt azok többsége, akik 
e fantázia vonzásá-
nak engedve bele is 
vágtak elképzelésük 
valóságra váltásá-
ba. Nem nevezem 
magamat szeren-
csésnek, amiért tu-
dósíthatok mindar-
ról, aminek tanúja 
lehetek e téren. Bol-
dogabb lennék a 
bőrömben tudatla-
nul, mit sem sejtve 
arról, milyen egy 
magas életszinvo-
nalú nyugati ország, 
az egykori „Biroda-
lom” roma gettója, 
mit szán sorsnak és 
perspektívának a 
többségi társadalom az ide nem 
egyszer értékes ambiciókkal ér-
kező roma embertásainak.

A kaszárnya, amelyben én 
jártam, a relatíve elitnek te-
kinthető gettók egyike. Főleg 
Boszniából és Szerbiából való 
családok vannak itt elhelyez-
ve, összesen húsz. A nagyjá-
ból százötven főt jelentő la-
kóközösségben általában 4-5 
gyermekes családok vannak 
összezsúfolva, de van köztük 
nyolc és tizenhárom gyerekes 
is. Az ablaktalan, szűk folyosók 
mindkét oldalán ajtók sora nyí-

lik a 3-szor 5 m-nél kisebb cel-
lákba, amelyek a családok élet-
terét jelentik. Vannak köztük 
konyhának kijelöltek, ezeken 
praktikusan két család oszto-
zik. A családok illemhelyei és 
a mosdók közös és koedukált 
térben vannak, semmi lehető-
séget nem hagyva a tradicio-
nális romákra jellemző szigorú 

szemérmességi alapkövetelmé-
nyek betöltésére. Pedig az itt 
lakó romák mindnyájan tra-
dícióikat őrzők, öltözködésük-
ben, magatartásukban, roma 
anyanyelvhasználatukban azt 
kinyilvánítóak!

Döbbenetes a tarka emberi 
hangyaboly látványa; a járat-
nak is nevezhető folyosón és 
a fülkéknek is mondható pici 
helyiségekben a nyüzsgés. Ma-
gánéletre, tanulásra, hobbira, 
kikapcsolódásra, művelődésre, 
bárminemű képességfejlesz-
tésre, tehetségkibontakoztatás-

ra, de akár egyszerűen néhány 
nyugodt önálló gondolat meg-
élésére is teljesen alkalmatlan 
a hely. Individuális értelemben 
vett személyiségfejlődésre esély 
sem lehet, ahol a megmaradás 
záloga a kollektivitás, a kollek-
tív psziché dominanciája. Ven-
déglátóink már tizenkét éve 
„élnek” itt –, ha ugyan életnek 

lehet nevezni azt a 
vegetatív létfenn-
tartást, ami ebben a 
közegben megvaló-
sulhat.

Vannak olyan 
városok Németor-
szágban, ahol tíz-ti-
zetötezer roma sor-
sa van lerendezve 
hasonló –, vagy még 
nyomorúságosabb 
módon. „A csepp-
ben a tenger” je-
lensége, ahogy az 
EU-n kívülről érke-
zett romák országos 
nagyságrendű sor-
sa mutatkozik meg 
abban is, hogy a la-

kóközösségben senkinek nincs 
munkája. Lehetőségük sincs rá, 
hiszen a törvény rafi nériájából 
eredően csak 3 hónapos ún. tü-
relmi ottartózkodási engedélyt 
kapnak a külföldiek ügyeit in-
téző hivataltól, munkavállalási 
engedélyt viszont csak az kap-
hat a munkaügyi hivataltól, 
akinek minimálisan 1 éves it-
tartózkodási engedélye van. Így 
a két hivatal egymás közt ping-
pongozik azokkal, akik tudná-
nak és akarnának dolgozni, de 
az ördögi kör erre nem ad le-
hetőséget. Stabil itt-tartózkoási 

Ruzdija Russo Sejdovic festménye
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engedélyért folyamodni csak 6 
évi igazolható itteni munkavi-
szonyt követően lehetséges.

Sokan éveken, évtizedeken 
keresztül járnak vissza 3 ha-
vonta a hivatalba, tartózko-
dásuk újabb 3 hónappal való 
meghosszabbításának enge-
délyeztetése céljából. Az enge-
délyt megkapják, de a kitörési 
lehetőséget nem. A németek 
minden elképzelhető módon 
és eszközzel megakadályozzák 
a romák integrációját –, jelenti 
ki vendéglátónk, s az indoklás 
sem marad el: azok az ingatlan-
tulajdonosok, akik bérbe adják 
az államnak épületeiket arra a 
kilátástalan célra, hogy oda kül-
honból érkezett romákat köl-
töztessenek, extrém összegeket 
kapnak lakbér gyanánt. Csak 
ezen romák ezen állapotba való 
konzerválásával tartható fenn 
az állami és uniós pénzek ilyen 
irányú áramoltatása, visszafor-
gatása az iparba –, merthogy 
az ilyen alapon kifi zetett ösz-
szegekre egész iparágak épül-
nek itt. Nem véletlen, hogy míg 
más nemzetiségű bevándorlók 
elhelyezésekor heterogán la-
kóközösségeket hoznak létre, 
ezzel is kiküszöbölve az izolá-
ciót és segítve az integrációt, 
addig a romákat szegregálják, 
kifejezett gettókat teremtenek 
direkt a roma nemzetiségűek 
szá mára.

A mesterségesen belterjes 
közösségekben a gyermekek 
számára nem nyílik lehető-
ség roma anyanyelvük mellett 
németül is megtanulni, ami 

ellehetetleníti esélyegyenlősé-
güket, beilleszkedésüket a ta-
nulás világába. Pszickihailag is 
beléjük ég a megkülönbözte-
tettség tudata: a roma gettókat 
szüntelenül megfi gyelik, s bár-
milyen törvényellenes cselek-
mény, lopás-rablás vagy egyéb 
történik, azonnal itt csapnak 
le razziázni a rend őrei. A gye-
rekek fenyegetettségben nőnek 
fel; a folyamatos kontroll arról 
tanuskodik, hogy a többségi 
társadalom veszélyesnek íté-
li meg őket. Elképzelhetetlen, 
hogy ilyen lélektani nyomás 
mellett ne deformálódjon az 
egészséges önértékelés, és a 
társadalomban jól betöltött ér-
tékes szerep vállalásának esé-
lye ne apadjon drámaian. Ez a 
társadalom egy olyan destruk-
tív zsánerszerepet húz rájuk, 
amely sem praktikusan, sem 
intellektuálisan nem hagy ki-
utat a kriminalizált és nyomo-
rúságos, személyiségmentes 
masszából, mert az államnak 
sokkal nagyobb érdeke fűződik 
ezen állapot fi xálásához.

A további illúziók eloszla-
tásához még érdemes arról is 
szólni, hogy a magukat szintók-
nak nevező, évszázadok óta itt 
élő romák nem csupán erköl-
csi-jogi támaszt-védelmet nem 
jelentenek az ide most érkezők 
számára, de elméletileg sem 
vállalnak velük semmiféle kö-
zösséget. Bár nyelvük gyakorla-
tilag azonos, a kultúra és a tra-
díciók is hasonlóak, a szintók 
bevehetetlen fallal bástyázzák 
körül és határolják el magu-

kat. Noha tudomásunk szerint 
egyetlen roma nyelvű irodalmi 
művük sincs, mert a nyelvet 
csak belső körökben megőrzen-
dő dolognak, egy népcsoport 
magántulajdonának tekintik, 
s semmi jelentős dologgal nem 
dicsekedhetnek, gyerekeik ta-
nulni nem szeretnek, felnőtteik 
pedig dolgozni –, felsőbbren-
dűnek tekintik magukat más 
romáknál.

1982-ig a német történe-
lemben nem esett szó a nácik 
romákra is kiterjedő népirtásá-
ról; Romani Rose munkásságá-
nak köszönhetően került be a 
köztudatba a roma holokauszt. 
A szintó családok ennek révén 
kártérítések különböző mód-
jaiban részesülnek, kifi zetések 
mellett pl. bizonyos adómen-
tességekben. De ez a gesztus 
még megközelítőleg sem vet-
het fátylat arra a tényre, hogy 
az európai romák tömeges le-
mészárlása nem csupán a né-
met országhatáron belül élő-
ket súlytotta; példának okáért 
a jasenovaci táborról is csak 
néhány éve lehet tudni. A kár-
térítési szándékot jelképező 
kiváltságok így indokolatlanul 
korlátozódnak a szintikre, mi-
közben az Európa más országa-
iból érkező romák ma is élőha-
lottságra vannak itt ítélve.

A valóság az, hogy a szá-
mukra létrehozott szegregátu-
mok csak egy valamiben kü-
lönböznek a rettenetes emlékű 
gyűjtőtáboroktól: aki most itt 
van, önként érkezik, és nem a 
halálra, hanem az életre vár…
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Kiss Judit Ágnes

Szó
Hazádból,

hogyha még bírod,
Ne menj el, ó, magyar.

Hogy menekülj, lesz mindig ok,
És mindig, hogy maradj.

Itt áldozat, s vajon mi ott?
Bevándorló lehetsz,

Nem tudhatod, végül melyik
A súlyosabb kereszt.

Ez a föld régóta ugar,
Terméketlen, sivár,

De van még, ki zenét szerez,
És színházat csinál,

Szeret és harcol semmiért,
Mert másként nem tehet.

Hogy itt vagy, erőt ad nekik,
S ők itt vannak veled.

Lehet, hogy nem jön jobb soha,
Ki itt él, mély repül.

Megúszhatják a vétkesek,
S te bűnhődsz vétlenül.

Míg annyi jóval tele
A másik serpenyő,

Ha baj van, ki ne mentené,
Ami még menthető?

De itt van szükség rád nagyon,
Sötétben lenni fény,

Hogy fölemeld, ki megrogyott,
És bátorítsd, ki fél.

Maradj, mert meg kell védeni,
Kinek nincs is hova,

Legyen szegény, hajléktalan,
Zsidó, meleg, roma,

Vagy bárki más, aki alól
Kihúzták a talajt.

Légy fül, ha semmit nem tehetsz,
Ki hallja még a jajt.

Ez frontvonal, ez harcmező,
S még így is otthonod,

Rád simul minden rég bejárt
Tered, kamaszkorod.

Taposhatnak röhögve mind
Az összes elveden,

De szétolvadnak a szavak
Az anyanyelveden.

Ne hidd, hogy semmi eszközöd,
Fegyver vagy te magad,

Mind különleges ügynök az,
Ki mégis itt marad.

Maradj, tövisnek bőr alatt,
Ha bírod még, magyar,

Légy viszkető seb, mit kéz
Álmában is vakar.

Itt áldás is, másutt csak egy
Bevándorló lehetsz.

Ki mondja meg, végül melyik
A súlyosabb kereszt.

F. Tóth Zsuzsa rajza
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Találkozások Bogliascoban
Dr. Réti György könyvér�l

„Ha valakivel találkozol, gondolj arra, hogy a találkozás mö-
gött ezer és ezeregy ok rejlik. Minden emberi kapcsolat szent 
egymásra találás. A másik emberben önmagad másik felét is-
mered fel, minden vonásában saját vonásaidat látod meg. Amit 
róla gondolsz, magadról gondolod. Amit vele teszel, magaddal 
teszed. Amit róla képzelsz, azt magadról képzeled. Mindaz, amit 
neki kívánsz, egy napon veled fog megtörténni.”

Az ókori görög bölcselő 
sorai jutottak eszem-

be, amikor letettem dr. Réti 
György: Négy bogliascói ta-
lálkozó című könyvét. Tatiosz 
szavai még akkor is igazak, ha 
a szerző negyedik találkozója 
a tengerrel történt meg, a ten-
gerrel, amely örökre megtarta-
ni szerette volna magának, ám 
három megmentője kiragadta a 
hullámok közül. Ha így nézem, 
akkor jóval több, legalább hat 
találkozó, történet, sors színes, 
érdekfeszítő krónikája ez a szép 
kiállítású, fotókkal gazdagon il-
lusztrált, humorral fűszerezett 
könyv.

De hogyan is került a szer-
ző, Mészöly Dezső szerint ez a 
„…diplomaták között nyíltszí-
vű eretnek „ ebbe a mediterrán 
városkába? Úgy, hogy 1996-
ban olasz, svájci és egyesült 
államokbeli művészek és tu-
dósok megalapították a Bogli-
asco Alapítványt, amely aztán 
létrehozta a Liguira Tanulmá-
nyi Központot. Ösztöndíjak ré-
vén, mondhatni a világkultúra 
kiváló bölcsészei, tudósai, mű-
vészei tölthetnek itt el néhány 
hetet.

Szerzőnk, aki 2011 óta tag-
ja a MÚOSZ-nak három ízben 
kapott ösztöndíjat, és mint ol-
vasom eddig 40 országból 700 
ösztöndíjast fogadott. Maga 
is világlátott ember, diplo-
mataként szolgált Pekingben, 
Saigonban, Tiranában és Ró-
mában. Történész és közíró 
egyben, több könyvet jegyez 
immár.

Azok, akikről könyvében 
megemlékezik vibrálóan ér-
dekes személyiségek, bemu-
tatásukat csak azért mellőzi a 
recenzes, mert nem kívánja az 
olvasótól elvenni a felfedezés, 

az ismerkedés élményét, és 
persze, ha már négy találkozó, 
akkor négy nyelven, angolul, 
magyarul, olaszul és oroszul ol-
vashatók a történetek.

A könyvet jó szívvel ajánlom 
fi gyelmükbe.

Ha már idézettel kezdtem 
könyvismertetőmet, egy újabb 
idézettel zárom, mégpedig 
Hamvas Béla soraival:

„Minden barátság azzal a 
homályos érzéssel kezdődik, 
hogy valahol már találkoz-
tunk. Mintha régen testvérek 
lettünk volna. még inkább, 
mintha ikrek lettünk volna. 
S ezért a találkozás csak vi-
szontlátás. Amikor az ember 
barátjától elszakad, tudja 
hogy ez a távozás csak látszat. 
Valahol együtt marad vele 
úgy, ahogy volt vele a találko-
zás előtt.”

Tóth Károly
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Arany János

A bajusz
(Részlet)

Volt egy falu – nem tudom, hol,
Abba’ lakott – mondjam-é, ki?
Se bajusza,
Se szakálla,
Egy szőrszála
Sem volt néki;
Annálfogva helységében
Nem is hítták egyéb néven:
Kopasz-szájú Szűcs György bátya;
E volt az ő titulája.
No mert (közbe legyen mondva)
Azt az egyet meg kell adni,
Hogy a Szűcs György falujában
Könnyű volt eligazodni:
Mivel ottan minden ember
Névhez jutott olcsó szerrel
Azon felűl, mit az apja
Adott neki, meg a papja.
Nem tudom, ha más vidéken
Megvan-é e szép szokás,
Nem tudom; de nagy kár lenne,
Ha divatból úgy kimenne,
Mint például – hogy többet ne
Mondjak… a káromkodás!

Egyébiránt Szűcs György gazda
Semmit is el nem mulaszta,
Hogy bajuszát megnövelje,
Meglévén… a puszta helye. –
Kente, fente ő azt írral,
Kígyóhájjal, medvezsírral,
Ebkaporral, kutyatéjjel;
Meg is nőtt az minden éjjel
– Tudniillik: álmában;
S ha fölébredt, mennyi kéjjel
Tapogatta… hiában!

E mustaca
(Kotor)

Sas ek gav-chi zhanav-kaj,
Kothe beshelas –te phenav –kon?
Chi mustaca,
Chi shor
Chi jek zara
Nas les;
Andakode ando gav
Chi akharenas les kavres:
Kushle mujesko Szűcs György bachi;
Kado sas lesko anav
Ke (trubuj te phenav)
Kodo jek trubuj te phenas
Ande Szűcs Györgyésko gav
Nas pharo te lasharenpe
Kothe sako manush
Anav rakhlas sigo
Sar lesko dad
Shutas leske, taj o rashaj.
Chi zhanav pe kaver gava
Si kadi shukar tradícija,
Chi zhanav; kadi bida avla
Avri zhalas me sunuja,
Sar –majbut te na
Phenav… le armaja!

O Szűcs György gazho
Khanchi chi mukhlas,
Leski mustaca te barol,
Megsi..lesko shusho than.-
Makhlas, voj sogodesa,
Sapeske, risheske chikenasa,
Zhukhleske salyasa thudesa;
Sako ratyi vi barolas
Ande leske lindra;
Upre ushtyilas,bara vojasa
Astardas… vi ive!

Boldasles Ifj. Rostás-Farkas György
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Jovan Nikolić

Dadeski angrusti
Mo dad, sar suveniri 

andar o logor andas 
e xronutni btonxijaki astma, 
angrusti, o dindo-godjipe savo 
ʒal lesa thaj lačho vorbipe ger-
nanikane čhibasa.

Ko brś 1999. majanglal se-
mas an-o Vaśington pe Holo-
kaust konferencija a majpalal 
thaj an-o foro Kolin an-e čeśka 
po phravdipe anglune roma-
ne gimnazijako an-e lumija. 
E Roma ni reparen o alav Holo-
kaust. Koleske si len aver anav, 
Porajmos, so si – xalimos. An-o 
Vaśington andas pe o alav te 
uladol pe odśteta e Romen-
ge pala o Holokausto. Lindo 
si lenge o sumnakaj, ikaldinos 
e danda, ćhindos e kleja thaj 
naja. E Roma ni indjarenas 
pesa love. Ʒanenas kaj si kova 
bimolni xartija an-o naśipe thaj 
tradipe andar jek phuv an-e 
aver. Vaj o sumnakaj, o sum-
nakaj si univerzalutno, alxemi-
jaki supstanca, molni sa katar e 
manuśa thaj thema. An-o Kolin 
dikhlem romnjen pherdo ko-
lin sumnakajesa thaj muruśen 
angrustenca katar o śulado 
sumnakaj, bare sar e šibicaki 
kutija.

* * *

E uloga mrrne familijako 
an-o Holokaust si cikni. Śaj 
phenav laʒavnes, vi dav ma 
godji sar istarrdem an-e mo 
gindipe kana hanadem an-e 

me bikako escajgo thaj dikh-
lem kaj voj lokharrdas e xol-
jarike okupatores pala jek rro-
jorri pe sajvaki rovljorri sas 
svastikako źigo.

Andar me papaohko baj-
rakarrdipe an-e kova vakti ni 
ʒanglol-pe khanči, ama vakare-
las kaj baśalindos ćidelas e legi-
timacie katar go śaj. Gija, kana 
varko katar e bukadar askejra 
an-e čačanesko them andar kej 
drom marelas po udar – Put-
re! Save sen?! – von lenas te 
vrrknin – Amen sam amare! Vi 
kova ni teljarrdas le an-e opśti-
na te rodel marutno staźo thaj 
penzia.

-Va, bre, akana pala o ma-
ripe savorre si anglalmarutne, 
jekto amen e Roma khanči? 
-Amen aśundam, Nikoliće-
ja, – phučel telal e opśtinako 
ćata – kaj tu će bandasa baśal-
dan thaj e četnikorenge tha-
je Njemcorenge! – Pa, si – ni 
del pe o phuro, -a an-o refre-
no rromanes akuśavas lenge 
deja komunistikani, gindinav, 
faśistikani! A o ćata: – A kaj tu 
kova mardan tu, Nikolićeja? – 
Pa, ni ingarrdem e jagali no e 
ćejmane! – Thaj? – Baśalavas 
marimaske djilja. -Save, mesa-
lake? – Pa, mesalake, „So ma-
ren-pe mrrne misluri”!

Gija pelah lesko manglipe 
te rodel thaj kapitalizovi e ma-
rimaske pharimata. Me bika 
seha majbari śansa pe rrojor-

raha. Voj, kova ʒanglilah pe 
majpalal, majbaro paposko 
śanutni biamalin thaj okupa-
torka, vakarelas pherasandoh 
kaj o papo marelas pe po „kapa 
plajin thaj duśeko umal“. A po 
phučipe sar o papo ni del pe 
godji andar o vakti okupator-
engo, lokhes mothavelas – Sar 
te del pe godji kana matilas sa-
randa the jekto thaj ʒi akana ni 
nernisaljo.

* * *

Mo dad lijas majbari mari-
maski vraśala pe peste pala sa 
e familija. Sar tek regrutovime 
askeri istarrde le po anglipe e 
okupacijako paśa o Blac thaj e 
Bugarskaki bar. Kotar si ind-
jarrdo, prrnenca, an-e bari ko-
lona istarrdutnenge vastenca 
truśulime pala o śoro, majang-
lal an-o Nišesko Lageri, andar 
savo ramosarrdas o Rade Dra-
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inac an-e pi pustik „Kale djive-
sa“. Paćav kaj o Rade dikhlas 
me dades, thaj duj tate jasva, 
sar ramol an-e po djivesesko 
ramope, pele-tar an-e śolja ka-
fava vaj raćija. Sebet golestar 
kaj seha le artiljeresko čino sar 
kaplari e Thagarutne askerluk-
osko e Jugoslavijako, mo dad 
si deportovime an-o ofi cirengo 
bućarrno Lageri (Offl ag) paśa 
o Lajpcig thaj ni iklisto andar 
o dimnjako, ačhilo 
ʒuvdo.

Ni delas but vorba 
andar kola logoreske 
djivesa. Majanglal pe 
peste lias simpatija e 
logoreske anglaśor-
utnesko kaj istarrdas 
leske azginutne grasn-
ja savi gia dijas ano 
azginipe thaj khonik 
naśti paśolas lake. Mo 
dad rodijas andar o 
strojo te iklel, paśilo 
bidarando, istardas 
la utrujal korr thaj 
vakarrdas lake ne-
save alava an-o kan, 
pala kova e grasnji di-
jas pe polokes rigate 
pe phuv. Nikaske ni 
mangelas te vakarel ko 
alava, a mangasa te provisaras 
len po Ʒeki thaj pe khanja 
an-o obori. A okova ko pinʒa-
relas o pero amare paposko 
Joso Nikolićesko, majbare 
ʒambasesko, trgovcosko thaj 
grastunesko an-o uźicesko 
them, pe leste amen e Niko-
lićen an-o Čačko akharenas 
Joseske, ʒanelas katar mo dad 
lijas o ʒanipe o azgiluko ke 
grast te peravel.

Pala e cigareta lindi e ko-
mandatostar, mothavdas po 
dujto ʒanipe. Dadesko S-alt 
saksofon sas phanglo ano 
bućarrno Lageri thaj mo dad 
sig ćerdas lageresko orkestro 
thaj baśalelas e ślagejra pe ofi -
cirenge godeturi thaj tanz-ba-
luri.

Sas kola djivesa bare rizo-
kosko kaj an-e sutimasko kher 
e poljskake ofi cijra kerenas 

duma pala leski likvidacija se-
bet e kolaboracia e faśiston-
enca. Angla lengo ʒungalipe 
thode pe aver butʒene leske 
amala save mothavde andar 
lesko solidariteto, vi vov pala 
o baśalipe, piro xonorari, e ci-
garete thaj e čokolade, ulavelas 
sakonenca jekthanes an-e bara-
ka. Aver djivesa, ʒi ko mukljar-
dipe, beśelas sar aver phangle, 
bući ćerdinos pe gaveski umal.

Me dadeske lungi naja po 
čačo vast, save phandenas e 
klapne thule tonorengo, śuj-
rakarelas sumnakuni agrusti e 
inkrustirime inicijalenca leske 
anavesko. – Kova si lesko pok-
loni andar e Germanija, andar 
o Lager – putarrdolas o papo 
an-e anglune faze pe matimas-
ko. Jekdrom leske mo dad va-
karrdas kaj ko angrusti dijas le 
e raśajin e gaveske umaljako 

kaj ćerelas bući, nai-
maske pala e kamibaske 
buća. Kova naj sas jek-
hipe an-e ko vakti, vaj e 
źiśkinje sas korrkorrne 
an-e phuv savi e mur-
uśen bičhaldas an-o 
maripe po front. A aki-
ja dikhlas po baro thaj 
sasto logoraśi. Mo dad. 
Vaj o kamipe, o kamipe 
si univerzalutno, astra-
lutno, na but istarrdo 
barikanipe, jekhavno 
molno maśkar e thema, 
manuśa, thaj lumije.

– Na te del o del 
te putren tumaro muj 
angla leste – xolutne 
konspiracijasa phenelas 
o papo, – a śaj pala ko 

vorba andar e angrusti 
avelas sar reslipe kodo kami-
baski afera, inća ane Gemani-
ja tumari bipinʒarrdi phen vaj 
phral!

Mo dad, sar suveniri an-
dar o logor andas e xronutni 
btonxijaki astma, angrusti, o 
dindo-godjipe savo ʒal lesa 
thaj lačho vorbipe gernanika-
ne čhibasa. Jekdom an-o hoteli 
„Rivijera“ an-e Pula, mi phen 
istarrdas le pe recepcia sar va-

Ruzdija Russo Sejdovic festménye
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karel jekhe turistkinjasa andar 
e Germanija. Sar kaj sas amen-
ge sa e averutne ʒhiba pinʒarr-
de andar e kinoske sale, voj sa 
ćhinji prastijas ke dej te motha-
vel: -Eke o dad tele vakarel var-
esave glumicasa po glumačko 
čhib!

* * *

Anglal mo ʒape an-o JNA 
śileste 74-tone po otok Vis, mo 
dad, čhindo nasvalimastar, an-
dar o pato, ikaldah pi angrusti 
thaj čhutas le an-e mo paśacik-
no naj. –Kava si će mrrno pok-
loni thaj amajlija, te arakhel tu 
inća. Arakhla gaći śaj, na bistre 
kaj seha maje baro barikanipe.

E nagrusti araklem thaj 
indjarrdem. Sa ʒi jek jrat kana 
ačhilam xarrne pala o pućinipe 
an-e kafana ko barba Nika po 
Vis. Rodijem uʒilipe e morna-
restar Željkostar andar e Tuzla. 
Rodijas e angrusti sar zalogo. 
Gija ikaldem me pharrnaven 
andar o laʒavipe.

An-e kova reslas ma e pre-
komanda. Uladilam o Željko, 
dadeski angrusti thaj me. Maj-
palal pe lumija čhudijas amen 
o phralikano maripe. Sebet mo 
genetikako lekhavipe ni marr-
dem ma. Pe savi rig sas e ang-
rusti?

Me dadesko mulipe aśun-
dem an-e Ploče. Po paruvdipe 
avilem bi angrustako. Darav 
kaj mo dad ko askerutno bidik-
hipe thaj čhorrdipe sumnakune 
manajesa leske kamibasko, 
kaj si sa maśkar e manuśa 
molno, pere, sar thav maśkar 
okoja thaj akija lumija, śaj ni 
jertisarelas.

Kocsis Csaba

A vándor

dúdol a vándor
egy régi éneket
elhagyja a hegyeket
patakokkal versenyez
hátat fordít
hanyatló napnak
fogyó holdnak
sivatagnak
bolyong
az erdőben,
minden időben
életet keres
a búzamezőben

elmegyek elmegyek
kántálja magyarul
pedig tud énekelni
arabul, latinul
számtalan élő
és halott nyelven
senki se tudja
hol keresse
az inkák földjén
kivágták a nyelvét

Európában
kerékbe törték,
égették máglyán
húzták karóba
sós kútba tették
ököritatóba

keresi Istenét
és zavarja a kép
ha közéjük lép
az imám a pap
a pópa a rabbi
égi palástja
ibolya-messzi
hirtelen fakadt
szomorúságával
kizsinóroztatja
pergő könnyeivel
kigomboztatja,
száján elhalnak
a magyar szavak
elmegyek elmegyek
haza haza

A kölni Amaro Kher gyűjteményéből
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Duray Miklós

Három nemzedék emlékezete

Végső búcsú Vigh Károly-
tól, a történelmi Felvi-

dék szülöttjétől. (Elhangzott 
2013. november 22-én. Far-
kasréti temető, Budapest)

Volt egyszer egy nemzedék, 
amely a megboldogult békeidő-
ben, vagy már a nagy felfordu-
lás kezdetén esetleg Károly Ki-
rály alatt, az első nagy világégés 
csúcspontján született.

Életkoruk szerint ma déd-
szülők vagy ükszülők lehet-
nének a korosztályi gyorsulás 
függvényében. A nagy háború 
végének nagy fordulatai, for-
radalomnak nevezett gyűlöl-
ködései, Károlyi Mihály által 
jóváírt miniszterelnök gyilkos-
ság, a békés közvélemény meg-
becsülésének örvendő polgár-
embereknek, a falu bíráinak, 
körjegyzőknek a proletárdikta-
túra nevében Szamueli osztagai 
által történő akasztása, idegen 
katonák és hatalmak minket és 
történelmünket tipró ki-be köz-
lekedése, a vörösök terrorjának 
zsigeri elutasítása és az idegen 
megszállók alól felszabadító 
Stromfeld-féle vörös katonák 
ünneplése, az államot szabdaló 
átláthatatlan érdekű erőszak és 
az új államhatalmak hivatali és 
erőszakrendszerű berendezke-
dése közepette a családok nem 
tudhatták mi lesz a sorsuk, mi 
lesz a sorsa a jövő nemzedéké-
nek. Leginkább az nem volt elő-
relátható, mi lesz holnap vagy 

egy év múlva. Sokéves 
távlatban akkor sen-
ki sem gondolkodott. 
Száz esztendő ekko-
ron az idők végtelen-
ségét jelentette. Pedig 
ez nem is oly nagy idő. 
Az elődeim elbeszélé-
sének köszönhetően a 
saját élő emlékezetem 
is több, mint százhar-
minc évre tekint visz-
sza, de micsoda ször-
nyű évekre.

Ebbe a forgatag-
ba született bele Vigh Károly 
1918. június 28-án és ebből, 
a természetes emberi életre 
nem alkalmas kornak a valós 
és gúzsba kötő tér- és időszer-
kezetéből lépett ki 2013. no-
vember 3-án. Átlépett a végte-
len időbe, az államhatárokkal 
nem szabdalt térbe, ahol ismét 
együtt élhetjük életünket paló-
cok és székelyek, muravidékiek 
és szatmáriak, mátyusföldiek 
temesiek, bánátiak, drávaszö-
giek és őrvidékiek. Mindazok, 
akik évszázadok óta együtt 
voltunk, de elválasztattunk 
egymástól. Abban a világban, 
mostantól az ő világában, is-
mét egy hazában létezhetünk.
Vigh Károly a Monarchia fenn-
állásának utolsó hónapjaiban 
született Losoncon. Abban a 
városban, amely a Kárpát-me-
dence egyik legpolgárosultabb 
települése volt, de 1918 után el-

szakították a nemzet tömbje ál-
tal lakott területtől – külfölddé, 
idegen állam részévé, peremte-
rületté tették. Ezt a várost Má-
tyás Király Fekete Seregének 
megszervezése előtt Ján Giskra 
szabad csapatai dúltak, 1849-
ben a magyar szabadságharcot 
Osztrák-Habsburg kérésre le-
verő orosz csapatok felperzsel-
ték. Itt született a Nagyságos 
Fejedelem Kancellárja, Ráday 
Pál és a magyar felvilágosodás 
egyik szellemi vezérlakja Kár-
mán József, ahová kötődött 
Madách Imre. Ebben a város-
ban a Szilassyaknak köszön-
hetően váltak egyenrangúvá a 
zsidók a többiekkel 1814-ben, 
az első magyar emancipáci-
ós törvény megszületésétől 
negyvennégy évvel korábban. 
Losonc a 19. század fordulójá-
nak legfejlődőbb magyar váro-
sa lett csattogó gépgyáraival, 
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élelmiszer iparával, hatalmas 
gőzmalmával, gabona kereske-
delmével. Szülővárosa a korai 
középkortól számítva a kultú-
rák határvárosa volt. Ennek 
a feladatának úgy felelt meg a 
város, hogy nyílt teret adott a 
kultúrák találkozására, a köl-
csönös gazdagodásra. A városa 
a középkortól számítva keres-
kedelmi központ is volt, ami 
ugyancsak a különbözőségek 
kölcsönösségét erősítette.

Ebben a kölcsönhatási 
erőtérben, szellemben nevel-
kedett, nőtt fel Vigh Károly, 
a nyomdász és könyvkereskedő 
családban, ezt a szellemiséget 
közvetítette tovább felnőttként, 
történészként.

A nagy háború végével az 
összeomlás és elszakítás miatt 
nyakunkba zuhant kiúttalansá-
got az tette elviselhetővé, hogy 
a megelőző kor felhajtó erejé-
nek egy része, az áldásos tehe-
tetlenség révén az összeomlás 
után is megmaradt. Ez tartotta 
életben a város magyar életét, 
polgárságát, maradék gazdasá-
gi és szellemi erejét, még ha jól 
képzett sokezres munkássága, 
az új államhatalom és új gaz-
dasági érdekek következtében 
megszűnt ipara miatt, és mun-
kaalkalom híján utcát söpörni 
és országutat kövezni kénysze-
rült is. Az embertelen áram-
lások által legelsodortabbak 
cigaretta csikkek gyűjtésével 
tengették életüket – ők voltak 
a „pillanatfelvétel” mesterei. 
Mégis Losonc lett ebben a kor-
ban az elszakított felvidék szel-
lemi központja, hiszen a helyi 

szellemi és maradék gazdasági 
erők megteremtették ennek 
feltételeit. Itt alakult meg az el-
szakítás után a felvidék egyet-
len felsőoktatási intézménye, 
a református teológia. Nem 
véletlen, hogy 1945-ben bűnös 
egyházzá nyilvánították a refor-
mátus egyházat az újraalakuló 
Csehszlovákiában – nehogy 
még egyszer szervezője lehes-
sen a felvidéki magyarságnak.

Vigh Károly az elszakított-
ságban ilyen környezetben élte 
meg ifjúkorát. Húsz éves volt, 
amikor szülővárosa ismét a haza 
részévé vált. Ekkor kapcsolód-
hatott vissza a nemzet termé-
szetes vérkeringésébe, amiben 
megmaradt élete végéig.

Nem véletlen, hogy törté-
nész lett és szakavatott kutatója 
a huszadik század eseményei-
nek. Önmaga sorsát és sors-
társait megnyomorító korát 
vizsgálta, hogy választ kapjon 
a gyerek fejjel megélt érthe-
tetlenre, felnőtt fejjel nézve az 
elfogadhatatlanra, ámbár a lé-
tező valóságra, a haza elveszté-
sére.

Sajátos, párhuzamos kö-
tődésű életet élt Vígh Károly. 
Egyetemista éveitől pozsonyi 
és budapesti lett, de mindvé-
gig losonci és felvidéki maradt, 
ami számára nem a szülőföld 
utáni sóvárgást jelentette, ha-
nem a valós szellemi és szemé-
lyi kapcsolatokat. Én is ilyen 
alkalommal ismerkedtem meg 
vele Losoncon vagy ötven évvel 
ezelőtt. Akkor suttogva mond-
ták, jön Kari, a Vigh Kari, talál-
kozunk vele. Kissé misztikusak 

voltak ezek az akkori találkozá-
sok, a Budapestre szakadt felvi-
dékivel, aki visszajön hozzánk, 
nem néz le bennünket, nem 
tekint minket tahónak, vidéki 
surmónak. Nem eszet jön osz-
togatni, mint ’38-ban a vissza-
foglaló „anyások”, akik számá-
ra a felvidékiek kommunisták, 
vagy Beneš-bérencek voltak. 
Ő együttgondolkodni jött azok-
kal, akiket a szülőföldjük védel-
mére kárhoztatott a sors és a 
történelem.

Vigh Károly a szülőföldre és 
Felvidékre való hazalátogatá-
sait nem kirándulásnak tekin-
tette, hanem szolgálatnak, egy-
ben nagy szellemi kísérletnek, 
megmérettetésnek is. Még Po-
zsonyba is, ahová kezdő egye-
temista korából érzelmi szálak 
kötötték, amik idős korára sem 
enyésztek el. Minden egyes ha-
zaruccanása, nem csak Losonc-
ra, hanem Felvidék minden 
városába, ahol szervezett helyi 
magyar közösség élt, szolgálat-
tal teli tevékenységet jelentett 
számára. Előadásokat tartott a 
nemzet 20. századi sorsfordu-
lóiról, Trianonról, a zsákutcás 
magyar állapotokról, az el-
packázott lehetőségekről. Elő-
adásai mégis elsősorban arról 
szóltak – együttgondolkozva a 
helyiekkel – mindennek elle-
nére hogyan lehet és kell meg-
maradni, Magyarországon is, 
ahol ugyancsak veszélyben van 
a nemzet, de főleg az elszakí-
tottságban.

Sokszor járt Pozsonyban, 
kezdő egyetemista éveinek 
színhelyére ahol sikeresen at-
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letizált vágtázó futóként a visz-
szacsatolás előtt, talán siettetve 
az eseményeket. Elsősorban 
a fi atalok, a pozsonyi magyar 
egyetemisták körében érezte 
jól magát. Nem a versenyfu-
tásra, az együtt haladásra bíz-
tatva őket. Emlékeim szerint 
1965-től, majd a Prágai Tavasz 
idején, de utána is sok előadást 
tartott a pozsonyi József Attila 
Ifjúsági Klubban, az ugyancsak 
felvidékről elszármazott Szalat-
nay Rezsővel is együtt. Ittuk a 
szavait. Bevallom, úgy éreztem, 
hozzá hasonlóvá kell válnom. 
Fiatal értelmiségivé érlelődé-
sem idején példaképemnek te-
kintettem Vigh Károlyt, de ezt 
soha nem mondtam meg neki 
– önérzetből vagy szégyenérzet 
miatt, már nem is tudom.

Felvidék Vigh Károly számá-
ra nem csak születésének gyö-
kérterületét jelentette, hanem 
szellemi és erkölcsi elkötele-
zettséget is. Nem sokkal halála 
előtt, a kórházi kezelésből ha-
zaindulva Katalin lánya mond-
ta neki: apuka, megyünk haza. 
„Megyünk Losoncra?”- volt a 
kérdésszerű válasza.

Vigh Károly folyamatosan 
arra törekedett, hogy kapcso-
latot teremtsen a Budapesten 
élő, elsősorban a tudományok 
területén tevékenykedő felvidé-
kiek között. „Nem lehet tudni, 
mikor kell fellépnünk szűkebb 
pátriánk és az ott élők védelmé-
ben” – vélekedett.

Ennek is eljött az ideje, ami-
kor az 1970-es és az 1980-as 
években veszélybe kerültek a 
magyar iskolák a Felvidéken és 

veszélybe kerültek azok, akik 
védelmére keltek az iskoláknak, 
a magyar nyelvű oktatásnak. 
Én, személyesen sokat köszön-
hetek Vígh Károlynak, hiszen 
a kétszeri börtönzésem idején 
– mások mellett – Budapestre 
kihelyezett felvidéki jogvédő 
irodaként működött a saját és 
az odaszármazott felvidéki ér-
telmiségiek kapcsolatait moz-
gatva. Ennek a tevékenységnek 
mégsem a személyi vonatko-
zását kell hangsúlyozni, noha 
az egészből nem szakítható ki. 
A lényege, hogy az ő tevékeny-
sége és az általa működtetett 
„Budapestre szakadt” felvidé-
kiek csapata szerves részévé 
vált annak a nagy összefogás-
nak a helyi ellenállástól kezdve, 
a kommunista hatalomra való 
nyomásgyakorláson és a buda-
pesti „Duray Bizottságon” ke-
resztül, a helsinki folyamaton 
át a Magyar Emberjogi Alapít-
vány (HHRF) által szervezett 
New yorki és ottawai tiltakozá-
sokig, beleértve a Révay István 
által kezdeményezett, később 
az Amerikában működő, Hites 
Kristóf, Chászár Ede, Majláth 
László által működtetett Cseh-
szlovákiai Magyarok Nemzeti 
Bizottmányának tevékenységét 
is, amit végül siker koronázott. 
Nyolc év kitartó munka gyü-
mölcseként a felvidéki magyar 
iskolák megmenekültek a fel-
számolástól, megmaradt a tel-
jes magyar oktatás és én is sza-
badlábra kerültem. Ennek az 
összefogásnak részese és egyik 
szervezője Vigh Károly volt. Ta-
lán ennek is köszönhető, hogy 

1989-ben létrejött a Rákóczi 
Szövetség, aminek tevékeny 
alapító tagja lett és tisztségvi-
selője. Ennek a magatartásnak 
a következménye, hogy 1989-
ben ő lett a nemzeti érdekek 
érdekazonosító szemléletének 
leghatározottabb képviselője az 
ellenzéki kerekasztal tárgyalá-
sai során, majd a Százak Taná-
csának egyik alapítója.

Családja és fi atalabb pá-
lyatársai – remélem – meg-
bocsájtják nekem, hogy nem a 
történettudós Vígh Károlyról 
beszéltem, noha Bajcsi-Zsi-
linszky-hez kötődő szakmai 
elkötelezettsége, akár a gyöke-
reihez ragaszkodó emberről is 
tanúskodnak, aki mindvégig, 
életútja kanyaraiban és zök-
kenőin elsősorban a néphez, 
a szülőföldhöz és az ott élőkhöz 
fűződő hűséget tartotta a leg-
fontosabb értéknek. Életének 
legtöbb energiáját erre fordí-
totta. Példaként lehet őt állítani 
azok elé, akik félvállról veszik 
és tehernek tekintik a szárma-
zást, a múltat, a jelen iránti fe-
lelősséget és a jövőtervezést.

Mikor megtudtam, hogy a 
haza iránti ragaszkodása el-
lenére mégis egy távoli, más 
irányba tartó útra kelt, ahon-
nan nincs visszatérés, lélekben 
megkérdeztem őt: mit tartasz 
eddigi létedből a legfontosabb-
nak. Sokáig jött a válasz, hiszen 
már messze járt. Egy álmat-
lan éjszakán érkezett meg az 
üzenete: annyit ér az ember, 
amennyit az övéiért tesz.

Ez maradjon meg róla az 
emlékezetünkben.
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Ravasz József

Numero XI.
Az ember belekiált a feneketlen-mélybe.
S aztán vár, nagyokat hallgat.
Időtlen várokozás ez.
Ám mégis tisztalelkű-ábránd.
A valamilyen történés létezése.
Köztem.
És akárhol…
Ami valahová odaláncól -belehalni 
az egyszemélyes-vagányságba…

Vesho Farkas Zoltán

Te vagy a villám…
Kések és ölelések között járok
megsebeznek kósza indulatok
-
Mi értelme a létnek
ha nem vagyok része
mindenségednek?
Születni-halni
végtelenek között
végesnek lenni?
Neuronjaim között te vagy a
villám
a létnek értelmet adó
impulzus
A mindennapok nélküledségéből
gyönyöröd óceánjába zuhantam
de nem akarok úszni
csak mozdulatlan lebegéssel
végtelenedben elmerülni
-
hunyorog a délután
a nap fénye leguggol hozzám
a bámész idő elmélázik kicsit
megnyújtja árnyékom
épülve omlok…

Sárközi László

Költészet X. Szonettkoszorú
Más utakon keresed s igazát nem a módszere adja:
mind, ami szép – rezonál tudatodban. Az ösztön, a lélek
gyermeki s ingatag; elszakad: ifjan a vér a kalandra

bármikor ugrik. A társadalom toleráns, az a nézet;
élje magát ki az ember, amíg lehet, úgyis eléri
végzete: házasodik. Gyereket nevel és fi zetési
gondjai lesznek, öregszik, eléri az ágyban a véget…

Fog tudatod s tavaszod megidézi az egyszeri élet;
vágyod, amit sose, mint aki csak padon ült s szeme színe
nézte a lányt: piros arca, csodás fara! combjai íve
dallamosak. Hatökör, hiszen erre se robban a vére!

Mert ami és aki szép, az a szívzsineged maga tartja,
fogja erősen a tested, a lelkedet is neki kéne…
vonz pokol, ég, de nem érsz se emitt, se amott soha partra.

Németh Attila

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

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

* * *
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Balogh Attila

Vádirat
Az asszonyok arcába égetett fájdalmak
is tanúsíthatják, hogy van még nyomor
és szegénység Magyarországon, mert
láttam a cigánygyerekeket koszosan és
bután.
Beperelem a huszadik századot!
Halottam szegénységbe menekülő
hegedűt sírni a sors fülébe, láttam
tizennyolc éven felüli életet hatévesen, itt
és most.
Koronatanúm a történelem.
Gyertek megmutatom nektek Magyarországot:
hazámat azt a földet, amelyet
százezerszer megaláztak, megmutatom nektek a
megrozsdállt fák tetején gunnyaszkodó
vénembereket, a műemlékké álcázott putrikat.
A havonta pusztító betegségek elől
bújdosó emberek itt élnek, ez is Magyarország.
Beperelem minden kínjukat, és szegénységüket,
az átkok igazságát, a koldusok örömeit.
Hova meneküljek?
Nem rejtőzhetem beteg hátad mögé,
megtörte páncéljait az idő – nagy csata volt -,
púpos lettél.
Beperelem a huszadik századot, mert
sír az anyám.

Bajram Haliti

Šajipe aanglal o meripe
Aʒes, i kana dukhal, vaćarav laɵar.
Ašunav o eho laqe ʒaimasqo,
Dukh, izdravutne nur, bibahtalo svato,
Hohvane jakha, e asva, pe ćhama thavden.
Ulaivipe…
Numaj aʒe aʒes,
Lako muj,
Sar o pherdo ćhonut,
Badanura, izdravutno dilipe,
Parrne ćuća thaj laćhe ćanga,
La thaj e bal kale
Incarav ane goʒi…
Numaj aʒe aʒes, gndisarav kaɵar e alutni,
Sar e Afrodutae devi kaj si.
O sose rodla vaʒe aʒes, ažukarindoj o meripe,
Mundrri minca ʒungadol,
Feri late, savi biažukarondoj, xasavol.
Laći poema, manʒe ano amaneti,
Putaren lake o drom, mamuj miro ilo.
Mundrri minca irilpe mamuj laɵe,
I mundrro kamlipe, majlaćho kamlipe.
Mundrrije, o, mundrrije…
Numaj aʒe aʒes, dikhlem la,
Ano badani, nasvalo, ʒiko meripe,
Ka anglalisarav la, sar varekana
Thaj najte mukav la te ʒal.

Janardhan Singh Pathania

“Meri kamli Daiorije”
O Meri kamli Daiorije!

1. O meri kamli „Daiorije”!

2.  3enti-tar kovleder si
teri tatori “angali”!

3.  Ratake vash lindralipe,
tu lori gabes man!

4.  Tu parvares,
te terbijetares man!

5.  Tatori chumides,
te shukole bichales man!

6.  Kana me sem boxalo,
tu guglo manro des man!

7.  Te e bengendar,
tu arakhes man!

8.  Te ucheder e Devalestar
si o tero than!

9.  Me dav tut zorali angali,
te tatori chumi!

10.  O meri kamli daiorije,
sa pativasa tuki o mero  Salam!
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Ruva Farkas Pál

Pál els� levele
Amikor Apánk otthon 

Kígyóson a temető mel-
letti kis gémeskutas, búbos 
kemencés házunknak a vakab-
lakos konyhájába rendezte be 
a kovácsműhelyét, akkor még 
csak fujtatni engedte nekem 
a vaskohóját, de a vasat a tűz-
be rakni és melegíteni, no azt 
még nem! De azonban annál 
többször fennen hangoztatta, 
hogy nekem és testvéreimnek 
sohának a soha ne kelljen ebből 
az igen nehéz fi zikai munkából 
eltartani magunkat. S olyan-
kor felnézett az ég felé és úgy 
mondta, a Jó Isten is tartson 
minket távol ettől.

Na aztán, amikor a Jó Isten 
segítségéből kifolyólag Apánk 
Csabára került be a vasúthoz 
a hatalmas kovácsműhelybe, 
ahol még rajta kívül 8-10 ko-
vács is dolgozott sorban egy-
más mellett, de azért tisztes 
távolságban, no oda is elvitt 
Apánk egy csodálatos napfé-
nyes nyári reggelen.

Még csak a madarak szor-
goskodtak hangos csiviteléssel 
– csicsergéssel tollászkodtak 
a gémeskút fölé magasodott, 
vastagtörzsű akácfán, amikor 
Apánk már mosakodott. Ami-
kor fogcsikorgató, farkasordító 
hideg telek kopogtattak telen-
ként apró ablakainkon, a két 
hatalmasra nőtt akácfát akkor 
sem vágtuk ki. Aztán elővette a 
fésűjét a belső zsebéből és gon-

dosan félre fésülte sűrű, hullá-
mos fekete haját. Amikor a ba-
juszát pödörte odaállt elém, na 
kanakár, jössz velem? Hová? 
– bújtam ki a takaró alól, de 
már talpra is ugrottam, csak 
úgy mezítláb a földre pattan-
tam. Mehetünk! – Hát mit gon-
dolsz, nem úgy verik a cigányt! 
Kis komám! csak szépen öltöz-
zél fel, mert nem lovas kocsi-
val megyünk, hová gondolsz! 
Nem ám! Ma vonattal viszlek 
magammal, ha úgy gondolod, 
s ha te is akarod. Gyorsan meg-
mosakodtam, kint a gémeskút 
melletti vályúban, és felkap-
tam magamra a kiskabátomat, 
majd felültem az ágy szélére és 
összedörzsöltem a két talpa-
mat, hogy a talpamra ragadt 
szalmát lesöpörjem, és tiszta 
lábaimra húzzam föl a tegnap 
kapott új magas szárú első új 
cipőmet. Na most már mehe-
tünk! És máris siettem előre, 
de előtte még Apánk benézett a 
házunk mögött a temető felől a 
disznóól melletti istállóba Csibi 
lovunkhoz és Bogárhoz. Baxtali 
Detehara! (Szerencsés jó reg-
gelt!) – köszönt oda a lovakhoz 
Apánk. Megpaskolta Csibinek a 
hátsó tomporát, Bogárnak meg 
a nyakát, utána dobott eléjük a 
jászlukba egy-egy villa szénát 
és a sarokba állított szárízik-
ből egy fél ölnyit. Na egyetek 
szépen, de mielőtt még kilépett 
volna az istállóból, belenézett a 

vödörbe, az itatóvödrükbe, ami 
az ajtó melletti sarokban állt és 
a kis ujjával kivett belőle kivett 
belőle két szalmaszálat. Fiam 
a lovak tiszta állatok, ezt soha 
ne feledd, csak tiszta vizet adjál 
nekik, más jószág nem ihat az 
ő edényükből-, vödrükből. Ezt 
jól jegyezd meg! Soha ne adjál 
nekik se hideg, se meleg vizet. 
Na, most már mehetünk, mert 
nélkülünk megy el a vonat. 
Ami soha nem ment el Apánk 
és Anyánk nélkül, mert arról 
Apánk tenyérnyi kerek ezüst 
zsebórája gondoskodott, mely-
nek a fed lapját egy vadászjele-
net díszítette: egy lóháton ülő 
vadász mellett egy vizslakutya 
hajtotta a szarvast.

A műhelybe értünk a mun-
kakezdés előtt egy negyedórá-
val. Na, tudod mit? Ülj le oda 
arra a háromlábú kis székre, én 
most egy kicsit rendet csinálok 
és utána elkezdjük a munkát. 
Jó lesz? – Igen! és már ültem 
is, úgy, mint amikor én szóltam 
Bobi kutyánkra. *Apám levette 
a vállán keresztbe vetett bakó-
ját és a szegre akasztotta a vas-
utas sapkájával együtt, majd 
inge mindkét ujját komótosan 
felgyűrte, egészen a könyökéig. 
Így ni! Adott magának igazat, 
majd ugyanazzal a lendülettel 
fellocsolta a műhely ráeső ré-
szét, egy alul kilyukasztott kon-
zerves dobozba merített vízzel. 
Szabályos nyolcasokat rajzolt 
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a műhely padlójára, majd a 
dobozt, a műhely ablakának 
a párkányára tette, a sarokba. 
Most egy kicsit várunk, addig 
is vágok egy kis aprófát, hogy 
tüzet tudjak gyújtani a kohóba. 
Tudod, éppen úgy ahogy otthon 
szoktuk, de most üljél csak nyu-
godtan, mert én gyorsabban 
el tudom készíteni, hogy még 
nyolc óra előtt el tudjuk kezde-
ni a munkát, no meg én tudom, 
hogy honnan kell behozni a fát. 
– Jól van – gondoltam, mert 
olyan jól ülök itt ezen 
a földhöz közeli bőr-
rel borított széken, és 
megmondom őszintén 
nem is nagyon szeret-
tem volna most segíte-
ni, no meg hát itt most 
én vendég vagyok, és 
legjobban azért, mert 
nem szerettem vol-
na már az első napon 
bekoszolni az új cipő-
met. Apánk egy ma-
rék szilánkosra vágott 
fából és papírból tüzet gyújtott 
a kohóban. Olyan szép kúpot 
rakott az aprófákból, amilyet 
csak lehetett. Majd meglocsolta 
az apró szemű kovácsszenet a 
hatalmas méretű vasüllő mel-
letti vödörből, amibe a meg-
munkált fúrókat, szerszámokat 
szokta belenyomni – edzeni 
Apánk. Amikor már majd-
nem elparázslott a fa, akkor 
három lapát szenet tett rá, és 
akkor odafordult hozzám: Na 
segítsél, de itt nem kell lábbal 
fujtatni, itt csak azt a gombot 
kell megnyomni és egy motor 
szolgáltatja a levegőt a tűzhöz. 
Na, pontosan ezért nem akar-

tam odaállni a kohóhoz, hogy 
az új cipőmet nehogy tönkre 
tegyem, vagy megkarcoljam, 
mint otthon húsvét előtt, ami-
kor a fujtató pedálja alá került 
a lábam hüvelykujja, ami utá-
na körömvesztéssel járt. De 
az is igaz, azóta megtanultam, 
hogy mezítláb nem szabad fuj-
tatni, ha egy mód van rá. De az 
új cipőmnek nem ezt az életet 
szántam. Apám szinte olvasott 
a gondolataimban, ezért csak 
ennyit mondott: – De tudod 

mit? Most csak ülj ott és amikor 
kell, szólok, hogy segítsél. Meg 
sem várta, hogy beleegyezzek 
a felkínált lehetőségbe, s már 
melegítette is az aznapi pen-
zumának-feladatának első da-
rabját. Úgy, ahogy tanulta öreg 
cigányoktól, mesteremberek-
től, mert az édesapja, Káló pa-
póm, amikor látta, hogy apám 
melegítette a fúrónak az acélt, 
odarohant s a tűzből kikapta a 
vasat, s olyan messzire hajítot-
ta a határba, hogy azt soha nem 
találta meg apánk, pedig sokáig 
kereste. „Ezt még egyszer meg 
ne lássam, Kananár, mert na-
gyon megfaszolsz érte! Megér-

tetted?! Te ne ebből a nyomo-
rult nehéz munkából éljél meg. 
Ha már nem adta meg az Isten 
hogy az eszeddel keresd meg a 
kenyered, akkor menj világgá, 
amerre csak a két szemed lát”.

Hát Apánk – nekünk – fi ai-
nak is jobb megélhetést szánt, 
hiszen ezért is hagyott fel a no-
mád vándorélettel és teleped-
tünk le Kígyóson, és főleg adta 
fel otthon a maszek munkáját és 
állt be állami alkalmazottnak, 
hogy nekünk már könnyebb 

legyen az életünk, és 
iskolába járhassunk. 
Nekünk az a felada-
tunk, hogy tanult em-
berekké váljunk. Hát, 
ahogy ránéztem az új 
cipőimre – minden 
jel arra mutat, hogy jó 
úton járok az Apánk 
által kijelölt úton.

Már delet haran-
goztak, valahonnan be-
szűrődött a harangszó 
a zajos műhely kockás 

ablakain túlról, amikor Apám 
megállt az összes kováccsal 
együtt kikapcsolta a kohót és 
büszkén nézett az üllő melletti 
kis vasasztalra, ahol a mai félnap 
termése sorakozott katonásan, 
pontosan egymás mellett. Meg-
számoltam tizenkét darab fúró 
és négy darab csákány. Majd a 
falból kiálló vízcsaphoz lépett és 
akkurátusan, ahogy szokta ott-
hon is hajnalonként, megmosta 
két orcáját a kezével, majd szá-
razra törölközött és utána visz-
szaakasztotta az elrojtozódott 
törlőt, a csap melletti szögre. 
Majd jött a fésülködés rituálé-
ja, amikor kész volt elfordult a 
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műhely többi munkásától és egy 
alig hallható halk imát pusmo-
gott, amit csak én hallottam, de 
én sem láttam, legfőképp csak 
tudtam, hogy Apám imádkozik, 
majd alig látható mozdulattal 
keresztet vetet magára, és gyor-
san, szinte átváltoztatott arc-
cal, derűsen szólt hozzám: Na, 
te nagyfi ú, most csinálok egy 
grófos, bőséges ebédet. 
Mert ugye már mond-
tam nem egyszer nem 
kétszer, hogy csak ép 
testben lakozik az ép 
lélek! De erre szintén 
félőssé vált az arca, és 
mert félve nézett körbe, 
hogy ugyan ki hallhat-
ta meg a gróf és a lélek 
szót, mert az tiltva volt 
illetve nem volt szabad 
manapság dicséretes 
dolognak elkönyvel-
ni. No, mindegy, apám 
továbblépett a gondon és egy 
általa készített nyeles vaslapá-
tot vett elő, a vasszekrény felső 
polcáról. Amit úgy vett ki a szek-
rényéből, mintha csak porcelán-
ból, vagy legalább is kerámiából 
lenne, amit anyánk szokott cse-
rélni falukról falukra járva me-
gyeszerte. Na, amikor az ablak 
alatti munkapadra került és egy 
tiszta ronggyal kitörölte a nyeles 
tepsit, akkor vehettem csak iga-
zán szemügyre. Megállapítot-
tam, hogy ez inkább egy tepsi, 
csak vas nyele volt, mintsem la-
pát lenne. De szó, ami szó meg-
tévesztően hasonlított Apánk 
szeneslapátjára, amivel a szenet 
adagolta a kohó tüzére.

Na, most már igencsak fel-
hívta magára a fi gyelmet Apám 

különleges lapátkája. Az öre-
gem elővette a gondosan be-
csomagolt tyúktojásokat és a 
két kanál zsírba, ami már ser-
cegett a kohó parazsán beletört 
vagy tíz tojást, majd a három 
szál felszeletelt gyulai kolbászt, 
ami akkora halom lett, hogy a 
két nagy tenyerébe alig fért, be-
leszórta, és lassan komótosan 

összekeverte a zsírban bugyo-
gó tojáshalmazzal. Na kana-
nár, ebből aztán olyan ebédünk 
lesz, hogy még Rákosi Mátyás 
is megirigyelné, no persze csak 
akkor, ha látná!, de arról gon-
doskodunk, hogy ne lássa. Na, 
amikor a rotyogó füstölt kol-
bász ízét átvette az étel, akkor 
Apánk a tepsiből egy otthon-
ról hozott szép porcelántálba 
csúsztatta a tepsiből a bőséges 
étel egy részét. Előtte szépen 
kirázta a bakójából kivett tisz-
ta, kockás abroszt, leterítet-
te vele az ablak melletti a kis 
asztalt, ami jelen esetben egy 
négyszögletes hokedli volt és 
alig egy arasszal nagyobb, mint 
Apám háromlábú munkaszéke, 
amit akkor használt, amikor 

ülve reszelte a cigányfúrókat a 
székénél egy arasszal magasabb 
farönkön, aminek az oldala kö-
rös-körül tele volt különböző 
nagyságú lyukakkal, az Apánk 
által készített fúrók nyomaival. 
Apánk, amikor szépen, precí-
zen megterített és elém tette a 
porcelán tányéron a kolbászos 
rántottát, a lapát-tepsiben ma-

radt ételt maga elé húzta és 
azt mondta áthajolva az étel 
fölött hozzám, tudod ugye 
most mi következik Palkó? 
– Hogyne tudnám, mert 
már amióta csak az eszemet 
tudom minden nap reggel 
azzal keltem, este azzal fe-
küdtem. Rövid imát mond-
tam a szememet lehunyva, 
csak magamban, mert pon-
tosan tudtam, hogy ezekben 
az időkben így kell csinál-
ni, ahogy Apánk tanította. 

Mert tudd meg fi am, az Isten 
akkor is hallja, ha az ember fi a 
halkan, vagy magában mondja. 
Na fi am, fogjunk hozzá! Sastyi-
pe lasho! (Jó étvágyat!) Finom? 
–Ugyanolyan, mint amilyet a 
Mama szokott csinálni. -

Hát az igazsághoz az is hoz-
zá tartozik, hogy nagyon régen 
még fi atal korában, én tanítot-
tam meg erre, mert nekem is a 
nagyapám felesége Milka mámi 
csinált ilyeneket, amikor jártuk 
NAGYMAGYARORSZÁG váro-
sait. Ugye milyen fi nom? Ezt is 
tanuld meg egy életre, amit most 
mondok neked, hogy éljünk bár-
hol Isten szabad ege alatt, bár-
milyen szegényen, de legalább 
úgy együnk, mint a királyok. 
Apám fülugrott, még el nem fe-
lejtem, úgy kerek ez az ebéd, ha 

Szentandrássy István rajzai
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van hozzá friss jóízű falmellé-
ki is. Ezzel elővett ugyancsak a 
szekrényéből egy üvegkancsót, 
odalépett a fali csaphoz, kiöb-
lítette, majd két üvegpohárral 
együtt az ablak alatti gyalupad 
közepére tette. Na, egy kettőre 
kebelezzük be, mert mire jön a 
pályamester már dolgoznunk 
kell. Nehogy azt higgye, hogy 
lopjuk a napot és nem dolgo-
zunk meg a pénzünkért. Na, azt 
már nem, azt az örömöt már 
nem adom meg neki.

Ebéd után Apám kivitt az 
udvarra, a műhelytől jó messzi-
re egy lombos fa alá. Leterítet-
te a fűre a műhelyből kihozott, 
ott a szegen lógó esőkabátját, 
és az mondta: Na, Palkó feküdj 
ide a fa alá a hűvösbe, itt olyan 
jó helyed lesz, amilyen a dobozi 
Lajos grófnak sem volt, abban 
biztos lehetsz. Én visszamegyek, 
mert lejárt az ebédidő. Ha majd 
fölébredsz, hozd be a kabátot 
magaddal, hogy fölakasszam a 
szögre, a helyére, hogy máskor 
is hasznát tudjuk venni.

Hanyatt feküdtem, a fának 
dőlt háttal, a lombos fa levelei 
között átsütött a nap. Becsuk-
tam a szemeimet és úgy érez-
tem és az láttam, mintha Isten 
bíborszínű fátylat borított vol-
na az arcomra. Azon a napon 
is tanultam Apámtól egy fontos 
dolgot. Hogy Isten azt is hallja, 
amit az ember fi a halkan mond, 
vagy csak gondol. Még mielőtt 
az álom elnyomott volna meg-
fogadtam, hogy ha megtanulok 
írni az első levelemet a terem-
tőnek írom, hogy megkérdez-
zem tőle, hogy valóban hallja, 
ha az ember fi a csak gondolja?

Szondi György

Ábrándulás

Állunk csak csóvában
Állsz magad majd, valaki rézsút
Kő és tűz. Légcsók
Felhők fojtogatóznak a mélyben
Számolod az űrt, nem éred
Kutak tündökölnek, tekintetmáglyák
Vizslató hang, dédelgetett falak
Fészket fonsz – másban
Barlangi bölények, kezedben szén
Félsz iramlik messze már

Valakinek is vagyok csak senki
Mókusszivárványnak – nemág

Eloldalognak a búzaszálak

Ne sülj szembe,
ne sülj

Képtelen hang

Szavad
  szél szélcsend idején
  karc hullámzó éjen
  zord ék tények delén
  heg hogy sarjún éljen
  a hű lángba szökő

Szavad
  turbék árva kalapon
  felleg körhinta között
  csatak hamvadó havon
  tánc mi fel-felütközött

  pőrére hullt királyságban
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André J. Raatzsch

„Romanistan”
Ando programo e Kul-

tur-inicijativako „RO-
MANISTAN. Crossing Spaces 
in Europe“ sas duj Dikhavut-
ne realizovime: THE ROMA 
IMAGE STUDIO thaj e Dik-
havutni ROMA RENAIS-
SANCE, jek Artistikano Ma-
nifesto. Sar Kuratojra thaj 
Autojra haćarrde munre Kol-
eguri e Lith Bahlmann, Emese 
Benkö, Moritz Pankok thaj me 
sar e pharnavutne Artisturi e 
Dikhavutnengo sar Intervenci-
ja thaj sar Auftakto, butvarnes 
jek phravdi thaj kritikavni plat-
forma te etablirisaras, savi jek 
nevo paćape pala e Reprezent-
acija thaj Mothavdipe katar 
e Roma ka zumavel. Kolestar 
avinde Phučimata thaj artisti-
kane Refl eksije – sar, mesalake: 
„Ko ane Dikhavutne thaj ande 
savo konteksto prezentovime 
ka ovel?“, „Ko ka ačhel avral?“, 
„Ko ka prezentovi kas?“, „Save 
kontrasuretja ka aven thovde 
thaj save dikhimasa?“, „Kaske 
ka ovel prezentovime thaj so 
ka ovel e barikanenca, Privile-
gienca e Dikhavutnenca (me-
salake, sar kaj si ‚race, gender 
and class’)?“ – phagolas ande 
sakonak „Galeri-haćaripe-lač-
harrdipe“ majbut o Kanon e 
Dikh-reźimesko. Ando Kontek-
sto e Reprezentacijaki kritika 
– majbut ando godjaveripe e 
Stuart Hall – e uprune Phuči-
mata malade piro than, kaj na 

„numa“ e pinʒarde Suretja ka-
tar e Roma sas mothavde, no 
sas ande kodo dikhindo, aver-
utne Pozicije jekhetanes an-e 
sa o Konteksto te mothavdon. 
Gija sas śajipe averutne mo-
thavde isaja, sar kaj sas jekh-
var „kotebeśavne Objekturi“ te 
dikhljon, a pe aver sretja sar 
Subjekturi, kaj korkore o Sureti 
defi nirin thaj mothaven.

Akava ande liduj Dikhavutne 
kerdo Diskurs angle ka kerdol 
an-o Trujo jekhe kulturpoliti-
kaki Inicijativa te śaj kerdolpe 
jek evropako „Romano Muzej“ 
ando Berlin tala e jak e kriti-
kake Refl eksia pala e Funktija 
e Museumoski katar o James J. 
Sheehan.1 Mure personalutne 

1 „Amen aźukaras katar e Muze-
umuri, bare kherutne te oven 
bi barikanimasko, sikavutnja-
res bi pedantnes te oven, god-

ʒanimata andar o Roma Image 
Studio avile katar o Korkore-ref-
leksije thaj andar e kritkake 
Phučimata e Dikhavutnjake 
koncepcijasa thaj e majpalav-
ne Kritike e Recipienten thaj 
andar o ʒanimasko arrlipe sa e 
pharrnavne Artistorenca thaj 
e Pharnavnenca e Dikhavutn-
jake anglośorutnipasa, maśkar 

javerutne bi elitako te oven, de-
mokratikane bi vulgar te oven. 
Dikhindos akala konkurirutne 
buća ni dukhal, kaj e Litera-
tura pala e Muzeumesko ʒani-
pe pherrdo Bipaćape si andar 
o Legitimiteto Muzeumesko 
thaj bari skepasa si pala leski 
organizacija thaj bući. Kava 
bipaćape thaj biʒanglipe si ma-
naja e bizoralimasko amare 
kulturako ane peste.“ Andar: 
James J. Sheehan: Katar e tha-
garimasko kidipe ʒi ko phravdo 
Muzeumo, an-o: Grote, Opla-
den 1994, S. 871.
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bukadar avera, mesalake, ande 
jek dialogutno Anglośorutnipe 
e Neuköllner Stadtteilmüttern2 
vaj andar jek Diskusija 5 Jour-
nalistenca ando „Mediendiens-
tes Integration“3 pe Dikhavutni.

Zurali inspiracija pala muri 
kulturpolitikaki Inicijativa 
pala o kerdipe jekhe evropako 
Romano Muzeumesko ando 
Berlin lijem katar o Kerimas-
ko sićipe e „Studio Museum 
in Harlem“ an-e 1970 utne – 
Berśa, „The Black Arts Move-
ment“ thaj „Black Aesthetics 
Movement“ (BAM). Ande Dik-
havutni sebet jek Dokument-

2 www.stadtteilmuetter.de
3 http://mediendienst-integrati-

on.de/

acija katar e Diana Arce sas jek 
śajipe liduj Iniciative te dikhon. 
Sar rezultati akale dikhimasko 
kerdem o anav Roma Ästhetik, 
sar jek artistikano alav angle te 
istarav. Kana amen angljardes 
andar jek Roma Ästhetik va-
karas si kolesa bukadar buća 
gindine. Čačes o anav si maj-
but śelberśa katar e evropani 
Roma-Kulturtradicija zumav-
do. Jek Hybridkultura pire ʒa-
nimasa thaj spidimasa pe aver 
evropake Kulture. E Roma Äst-
hetik mothavel piro etnikano 
ramope, savo akanutno kliśe 
peravel, thaj kerel čačo dikhipe 
andar o Kompleksiteto e Ro-
mane-manajesko, tala o istari-
pe pire Dindo – godjaverikani 
kultura thaj Sićimasko ramope 

e Romengo. E Roma Ästhetik 
si jek ʒungado Pozicionipe kole 
Artistengo thaj Teoretikengo e 
Romane drabenca thaj lenge 
amalengo, save e Artistikani-
masa thaj Kulturasa e Romen-
gi bući ćeren. Von den pes zor 
andar o „saripe e uśtavdengo“ 
thaj resen pire estetikane ʒani-
masa evropako konteksto pala 
o Diskurs. E Roma Ästhetik si 
jek Manifestaripe pire Idejen-
go thaj pire Dromengo, e Lu-
mija te dikhlolpe thaj si sar 
Avangarda te haćarrdol, savi o 
kamlo Kulturako Muklipe thaj 
Piri-pozicija e Romengi ande 
Evropa zumavel.

(Katar Roma Image Studio 
pala e Roma Ästhetik)

Jovan Nikolić

Faltimaski zor

Andar jek drom ulavin te kerdol
najendar ʒi ko lapis katar
o lapis ʒi ko papiri
maśkar duj ćitrine cirki

E čar te xiravel andar e baja

Andar e liduj jakha sar
penʒerave ićharrde
e Lumija te dikhav

Gasavi si e zor tire Faltimaski.

Astarrni

Andar kava dives nakhav
sar vov kaj nakhel andar mande
bi čhuvdo sama vaj čačes – lav duho

Labudnja – e źiśkinje andar o vaćinluko
polokes den ma muj
an-e gugljarde sobengo tunjariko

Źiśkinje azgini ʒivutne
ni ka xan ma no
sar o sung ka sungaren ma
ni istarrdinos ma…
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Radnai István

Érzékcsalódás 
nosztalgiába csomagolva

amikor még középkorú voltam
vágytam fáklyafényes kazamatákba
igaz még itt tanyázott valami török
s átok volt a rossz szomszédság

amikor középkorú voltam importálták
a szappant és embargós csipeket
a szomszéd nem szedte a csikket
csempészhetett bátran akár a cornawient

amikor középkorú voltam hiábavaló papírt
magam gyártottam s a tévében piros szőnyegen
nyögve leszálló agg díszszázad előtt vonult
majd egy hídon elsietett egy térképtáska

vártuk a percet a parlament előtt még ünnepeltünk
raktárban lapultak az adók s a gumilövedékek

Fülledt tavaszok múmiái

„S furcsa gondolatok támadnak benned akkor.
– Kilencszázegyben egy poéta szeretett.”

Apollinaire: Búcsú
(Rónay György fordítása)

selypítő nyelvek hadakoznak
fondor vágyak ostorai arcul-ütnek
a Föld ráncain lábadozva
kemencédben hamut sütnek

hervadó pipacsok alatt szárad
zsugorodik a béna széna
miközben alattam összemegy a vállad
féreg falhat még ma

kétezer-tizenegyben írtam
s széttépem balga balladámat
marad-e belőlünk írmag
s ír a fájdalomra dáma

ráncaid akár a Himalája
fogatlan szád talán a tenger
mikor a pálmák közül felkel
s a szellő oly parázna

Szentandrássy Csaba

Kiégett!

kiégett kopár lélek, lelkek
csak kiáltanak feléd
Isten! hova lettél
míg kínpadra vitt testünk áldozzuk fel
csak némán, értetlenül, még az eső is ver,
csak ki nem mondott ima,
elmúlt életek,

vigaszra már nem várhat,
csak a sár ami belepi a testet
azzá lettünk, leszünk.
s kiáltok én még most, még élek,
hogy hol vagy Isten
Várlak! remegő térdekkel,
még adj időt a megváltásra!

* * *



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 37

Varjú Katalin

Szemléletváltás
A gyerekek cipőt váltot-

tak. Szokás szerint, hol 
a szekrényben uralkodó rendet 
ellenőriztem a folyosón, hol az 
osztályba kukkantottam. Sok 
volt a még mindig ismeretlen 
szülő, gyerek. Egy apuka érke-
zett. – Hol a bicikli? – szólított 
meg.

– Jó reggelt mond-
tam én a jólneveltség 
kedvéért, mire ő is visz-
szaköszönt és hozzátet-
te: a bicikli! Érhetetle-
nül néztem rá. Tessék? 
Mire ő újra megszólalt: 
No a bicikli. – Jöjjön 
csak be az osztályba. El-
tűnik a kerékpárja, vagy 
a gyereké? Milyen bicik-
lit keres? – Hát a Cinza-
rónak hozta a biciklit.

– Ki? Én? Miről be-
szél? – Hát aszonta az 
asszony, hogy ha jár a 
gyerek, akkor hoz neki biciklit. 
Monta a Cinzaró, hogy má biz-
tosan itten a bicikli.

– Tisztázzunk valamit. Én 
ilyet nem mondtam. Arról 
szoktam beszélni, miről marad 
le az, aki nem jár iskolába.

Azzal csak, intett a fi a felé. 
– Monta, hogy hoz neked bicik-
lit? – mutatott rám.

– Igen aszonta az anyának. 
– Valami nagyon nincs rend-
jén! Valószínű, hogy a maga-
asszonya találta ki ezt az egé-
szet. Életemben nem ígértem 

iskolalátogatásért ajándékot, 
soha senkinek. – No, de tunna 
hozni, egy biciklit!?.

– Nem, nincs és nem ígér-
tem. – Nem tud biciklizni? 
Fölül rá, azon gyön. – Gondol-
ja, hogy azt a 40 km utat egy 
gyerekbiciklin tenném meg!? 
Befejeztem.

Fél nap a kerékpár jegyében 
telt. A többi gyerek hallván ezt 
a párbeszédet, szintén kerék-
párt akart tőlem iskolalátoga-
tásért cserébe.

Elérkezett az individuális 
szülői megbeszélések ideje! 
A gyerek tanulását kell támo-
gatni, motiválni. Ebben le-
gyenek az én segítségemre. Az 
önök szemléletváltására van 
szükségem, mégpedig a gyer-
mek érdekében. Nem anyagi 
javakat igérgetve az iskolába 
csalogatni csemetéiket, az én 

nevemben valótlan állításokkal 
szédíten őket.

– No fi gyeljen! – hangzott 
egy szülőtől. Tudjuk ám kicso-
da. Ismeri a Kincsót!? A ma-
jorbul. Biciklit kapott magátul. 
Bangó meg, egész zsák ruhát is 
adott maga neki. Rokonyok va-
gyunk. No ehhez mit szól?

– Már tudom hon-
nan fúj a szél. Mást is 
meg kellett volna tudni 
tőlük. Valóban sok min-
denkinek segítettem és 
segítek. Nem érdekel, 
hogy maguk rokonok. 
Ez engem nem köte-
lez semmire. Minden-
nek megvan a módja, 
mindennek vannak ha-
tárai. Követelőzni pedig 
nálam, nem lehet!

Pár nap nyugalom-
ban telt el. Három test-
vérpár is járt az osztá-

lyomba. Mindhárom esetben 
korkülönbség volt a testvérek 
között, és nagyon is jellemző 
vonásukká vált, hogy a kisebbik 
szinte mindenben leutánozta a 
nagyobbat. Egyik órán megle-
pően jól teljesített az osztály.

– No adjá cukorkát! Hang-
zott az egyiktől, aztán szinte 
kórusban.

– Nem értem, mit mondo-
tok?

– No adjá cukorkát!
– Nem értem. Mondtam 

újra.
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Valakinek eszébe jutott: Te 
dilló, hát má tanultuk: Kérem. 
Mindig aszongya a tanóvkinya, 
ha rosszul mondod, hogy ő az-
tat nem érti.

– Kérem, cukorka! – hang-
zott egyhangúan.

– Miért kéne, hogy legyen 
cukorkám? Kérdeztem én. 
Erre, kinyújtott kezekkel felém, 
hadonászni kezdett az egyik:

– Monta a Bangó, attá nekik 
cukorka. Igen monta. Most már 
mindenki hadonászott.

– Azt miért nem 
kérdeztétek meg tőle, 
milyen alkalmakkor 
kaptak, vagy jutalmaz-
tam őket cukorkával? 
Ha már ennyire vagy-
tok a nyomozásban, ki 
vagyok, honnan jöttem, 
hát tudakoljátok meg, 
mindazt amit még tud-
notok kell! Ne hivatkoz-
zatok sem a Kincsóra, 
sem a Bangóra. Kár, 
hogy olyan messze lak-
nak innen. Lenne mit 
tanulnotok tőlük.

Aztán egy idő után az egyik 
kis lány a legfi atalabb az osztály-
ból az asztalomhoz lépett.

– Csukd be a szemed –mond-
ta, és nyisd ki a vasztót (kezed). 
Egy cukorkát nyomott a kezem-
be. Aztán folytatta. Tennap a 
szomszéd Juliska gadzsi monta. 
No, mit tanultál az iskolában? 
Montam, tudom ám azt az isko-
lás verset. Ő atta nekem öt cukor-
ka. Dikk. Megmutatta a maradék 
négyet, amit a zsebébe tett.

– Örülök, hogy el tudtad 
mondani. A tesód is elmondta 
a verset?

– Igen én elmondtam kiál-
tott az idősebb testvér a Pinka. 
Képzeld gadzsi ez meg, muta-
tott a kisebbikre, nem is tudta 
elmondani és neki is adott cu-
korkát az a paraszt Juliska.

– Úgy gondolod megérdem-
lem a cukorkát, kérdeztem a kis 
adományozótól?

– A Juliska gadzsi aszonta, 
hogy tanóné, neked köszönjem, 
adjak egyet. A Pinka meg meg-
ette, mindent.

– Akkor te megértetted. 
A néni úgy gondolta, tőlem a 
tanítónénitől tanultad amit 
tudsz, és ezt illik megköszönni.

Az egyik szünetben, sírva 
jött az adományozóm utánam, 
hogy már csak az üres, ragacsos 
papirok maradtak a zsebében, 
mert a tesója ellopta a kabátból 
a cukorkákat és nagy vigyorral 
mondta, hogy már meg is ette.

A szekrényemben már egy 
ideje ott lapult egy zacskó cu-
korka, ami a kellő alkalomra 
várt. Kivettem és mindenkit 
megkínáltam. Ez a két testvér 

volt még hátra. A kicsit meg-
kínáltam, a nagyobbat Pinkát 
nem. Aztán azt kérdeztem a 
kicsitől: Volt 5 cukorkád, egyet 
nekem adtál. Mennyi maradt a 
zsebedben? – Hát ennyi, muta-
tott négyet.

– Most mennyi van?
– Hát semmi. Vagyis nulla.
– Adok neked plusz négyet. 

Meglesz a cukorka, ahelyett 
amit megevett a tesód?

– Hát még egy, amit attál.
– No te gadzsi és ne-

kem, hangzott a kérdés 
az idősebbiktől a Pinká-
tól?

– Neked jár a nagy 
semmi! Azaz a nagy nul-
la. Te még mindíg nem 
tudod, hogy hívnak en-
gem?! A tetteden meg, 
gondolkodj el!

Másnap az apjuk 
hozta iskolába a gyere-
keket.

– Tanítovkinya, csá-
csesz(igaz)? A Pinkának 
nem adott cukrot?!
– Igaz. Ő is kapott a 

Juliska nénitől és még a kis te-
sójáét is ellopta. Amennyiben 
nem kapott volna, talán még 
meg is érteném. Ezt a tettét vi-
szont nem értékeltem. Még ő 
követelőzött, nem beszélve ar-
ról, ahogy itt minket tanítókat 
szólít.

Lassacskán megértették, 
milyen hozzáállással vagyok az 
eseményekhez. Aztán megint 
történt valami. Már befejező-
dött a tanítás. Érkeztek a szü-
lők. Pinka, mert körülötte min-
dig kellett történni valaminek, 
bár erről most nem tehetett, 

Pató Selam festményei
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zokniban rohant vissza az osz-
tályba.

– Hol a cipőm, gadzsi? El-
lopták a cipőmet. Közben meg-
érkezett az apukájuk. Már min-
denütt kerestük a cipőt. Kint 
ömlött az eső. Pinka a benti 
papucsaiban ment haza. Más-
nap reggel az apa a következő 
kérdéssel állt elő: Volt itt teg-
nap valaki, aki hamarabb vitte 
el a gyerekét, mint mi elvittük a 
mieinket?

– Nem. Egyszerre mentek el 
minden. És az X anyja sem volt 
itt délelőtt?

– Igaza van. Úgy fél órával a 
tanítás megkezdése után visz-
szajött, hogy még egy kifl ivel 
megtoldja a gyereke tízóraiját.

– Akkor ő vitte el a cipőt. 
Többször mondogatta. Miért 
olyan ronda, csávós, fekete ci-
pője van a leányomnak?

Megérkezett X az anyjával. 
Az apuka rögtön neki szegezte 
kérdését: Hé Mundra, te loptad 
el a leányom cipőjét?

– No és mi van? – közben 
megvonta a vállát. Az apa foly-
tatta: Mi van, kellett a másik 
gyerekednek, mert annak nem 
volt cipője? A választ megint 
vállvonogatások közepette 
mondta az asszony, még a sze-
me sem rebbent.

– No és mi van?
– No, hát a leányomnak sze-

rencsére van még ez a cipője, 
amiben ma jött. Kellett a gyere-
kednek, mert annak nem volt. 
Aha, értem. Legyen a tiétek, de 
nehogy má nem megy az a gye-
reked iskolába, mert azt mon-
dod majd, hogy nincsen cipője. 
Jól mondom, tanítovkinya!? 

Pató Selam

Ahogyan méltó…
Hát most ringass vissza
A nem-létezésbe,
El-sem indulásba,
Meg-nem érkezésbe,
Ahol már s még nem fáj
A léttelennek semmi,
Nincs eszméje arról,
Milyen volna lenni.
Hívatlanul jöttem –
Ébredésed álma –
Cseppnyi teljességem
Ólomkristályába’
– Rezzenéstelenül
Ejts vissza az űrbe
Ráncként ne maradjak
A szívedbe gyűrve!

Körbezárulás
Ölellek szélben, ölellek ködben,
Szívem dalából kiömlő csöndben,
Vihar méhében megfogant magban,
– minden illanó pillanatban.

Ölellek szörnyű szakadék szélén,
Hitem kardjának fénylő pengéjén,
Tikkasztó űrrel viselős nyárban,
– Léthe vizén sodródó lázban.

Ölellek hangban, amit ismerek,
mitől ledőlnek hamis istenek,
Ölellek éji-nappali lángban,
– s legteljesebben a hiányban.

Úgy ölellek, mint kenyér a kovászt,
mint mámort a bor, reményt a fohász,
Első szívdobbanását az Élet, s
– utolsó hangjegyét az ének. 
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Gyurkovics Tibor

Örökké

Örökké van a táj, a fák, az almakertek,
a fák végén a lomb vagy a diólevél,
miket úgy hajt a szél, mint halakat a gyermek,
ahogy ujjaival a víz széléhez ér.

Lenn ember ballag át, az aszfalt néma útja
kígyózik bőrösen és lendül és ragyog,
a lebegő ködök a levegőbe fúrva
egyhelyben fekszenek, mint fáradt angyalok.

A levegő örök, a tűz, a fény, a mérleg,
a billenő hegyen a tér sziklája áll,
mint mértani idom, amelybe zárva él egy
madár és énekel tízezer éve már.

Őrizz meg engem is, míg szelek hasogatják
a szívemet, szegezz a fák közé oda,
ahol ragyog a gally, mint rettentő igazság
s aranyként tündököl a tárgyak homloka.

Valaki sír…

Valaki sír az ablakon
lefolyik a könnye
ahogy kívülről hallgatom
nem is tudom hogy könny-e?

Vagy ez maga a lét vize
magából az időből
folyik elő s azt jelzi hogy
nem kezdhetem elölről.

Táv

Mily balga vagyok édes Istenem
röpülésem de szárnyam sincs nekem
csak végtelen és egyszerű szívem
mily béna vagyok édes Istenem!
Eljutok-e egyszer a végtelen
esőáztatta fényösvényeken
szárnytalanul és repüléstelen
puszta szívemmel hozzád Istenem?

Mezei András

De megismered

Örülj, ha van valakid, aki
melletted áll, ha van, aki véd.
Aki aggódik, még ha gyöngébb és
elesettebb is, mint Te, de gyöngéd.
Ki a nagyságrendeken túl
és az alatt, sérthetetlenül él,
veled tart, nem marad le, de
meg nem haladva lép veled.
Nem kép, nem tapintás, illat,
nem csúnya, nem szép,
nem alak, de érzet. Ki ne mondd!
Mi néma ajakkal megerősít:
a lélek, mi lábadba botol,
estedben felemel, nem izomzat, nem
erről a világról való erő, nem anyag,
nem térfogat, de jövevény, mint fény,
a vakestét foglya; ki szabadul.
Eljön. Meglátogat. Átlényegít. A tárgyak
felől nem tér ki. Szeret, de nem lélegzi
a szeretetet, mert az ő maga.
Létező, mit a Mindenható erő nem teremt,
nem új, nem ősi, de benned lakó. Támaszték.
Nem szerkezet. Nem hull szét. Tégedet
benne az időtlenség szeret.

Köszöntjük        a Költészet NapjátKöszöntjük     
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Jókai Anna

Pontosítás

Az angyaloknak nincsen szárnyuk
    – tudnak röpülni
Az ördög nem fekete
    – annál sokkal sötétebb
A menny nem fönt a pokol nem lent
    – nem hely inkább állapot
Jézus nem fotogén és nem fecserészik
    – Ő nem a tévékettő sztárja
Krisztus nem csak meghalt értünk
    – elő is élt nekünk valamit
Isten nem ősz és nem lakozik
    – Ő van, tér s idő felett
Az ember többé nincs gyámság alatt
    – az útért és az irányért maga felel
A halál akár a mag halála nem pusztán rothadás
    – hanem az új hajtás feltétele

Felismerés

Gergely Ágnes születésnapjára

Neked a bedeszkázott ablak.
Nekem egy kulcsrazárt szoba.
A jelen múlandó.
A múlt nem múlik el soha.
Vékony páncélt adott az Isten –
de a kard erős, hogy segítsen.
A versed szétveri az árnyat.
Nehéz volt.
Megcsináltad.

Szécsi Margit

Tavasz

Pesten az emeleten
fészkel a nappali hold,
önmagát nézegeti,
valaki belékarolt – –
Vigyázz, vigyázz, rád is
eljön a veszedelem:
rádnézhet a szerelem
gyöngéden s félelmesen.

Végrendelet

Ki porból lettem s porrá válok
halálra gyógyszert nem találok.
Síromra kérek szép virágot,
életet, s mindent eltestálok.
Szívemet kössék rongylabdába,
játszó kicsikék vigalmára.
Nem fáj kedvesek rúgására,
beröpül majd a boldogságba.
Hamvamat lábbal-hordott pornak,
szőnyeg-poroló jóasszonynak
ajánlom – vígabb hajnalokon
lebegő, piros porsátornak.
Becsüljetek meg
Ne rakjatok rám rendjelet,
kaján koszorút, kerteket.
Becsüljetek meg egy kicsit
mielőtt végképp elmegyek.
A fák veresben ringanak,
karjaim ágak, izzanak,
akasszatok rám hűs ruhát,
egy símogatást legalább.
Ó, sírni vagy nevetni kell,
de áhítattal tűrni el,
ha a pokoltornác alól
egy-egy lélek fölénekel.

Köszöntjük        a Költészet Napját   a Költészet Napját
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Jónás Tamás

Origó nélkül

Indokom is van rá, alkalmam is lenne.
Gondolhatsz bármire, ugyanis: mindenre.
Tudom úgy látni, hogy ragyog, dicső.
De úgyis, hogy fölényes, durva erő.

Nem nézem. Így látok. Párna, plafon.
Felidézem, elidőzöm szép arcokon.
Tárgyalás is lesz, s én: néma tanú.
Sejtem, hogy valaki minket tanul.

Ébreszt�
(dedukció)

A test is csupa hézag. Több űr, mint állomás.
A lélek is megizzad. De mért is volna más?
Emlékek, felejtések. Szakaszok, végesek.
A biztos tévedés lett. Később még tévesebb.
Akárhogyan merengek, nem emlékszem, mi volt,
amikor én még gyermek, s amikor fent a Hold,
temető, utca, körszél. A hely bizonytalan.
Talán visszaköszöntél. Akkor. S ma biztosan.
Egészen egyszerűen: úgy ébredtem ma fel,
mint vizes fa a tűzben, s szülői neveden
szólítottalak kábán: anyu! A konyha zeng.
Harmincévnyi hátrány. Odakint, idebent.
Ajtó és ablak zárva. Huzatra nincs esély.
Földre zuhantak tárgyak. S hozzád zuhantam én.

Zokogás közben

már nem szeretni kéne ami elmúlt
már elhagyni a régit ami holt
a szemet azért nyitva hagyni mégis
a szívet zárni mégse valami bolt
mert nem szabad a non stop nyitva tartás
mert nem szabad az állandóan fáj
az eltelt idő lassan halmozódik
és elfogy a szív a vese vagy a máj
jaj édesanyám olyan egyedül vagy
olyan egyedül vagyok hogy jaj
a térdemért az alázatosságért
folyik valami háború vagy harc
de nem tudok más lenni csak az apu
az ő tartása tart az igaza
már nem tudom hogy hol laktok de kérlek
még utoljára hadd menjek haza

***

Hazudni szeretnék, de nincs kinek.
Szeretni lenni, kevésnek, ennyinek.
Tudom,hogy szobrászod leszek,vad, ravasz.
Bűntársam nekem az a színeskedő tavasz.
Mindentől elveszlek, birtokom leszel.
Fáj valamid Csitt! Nem érdekel.
Hitetlen vagy. A boldogság-dolog..
Szeresd ezt a férfi t, hiszen én vagyok.

Jónás Tamás festménye

* * *
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Az életben több szín van, 
mint egy sakktáblán!

Nemzetközi Roma Jogvédő Iroda alakult a közelmúltban a 
Cigány Tudománzos és Identitásőrző Szövetség kezdeményezé-
sére. Szerkesztőségünk kérésére Dr. Enzsöl Péter, az iroda jogi 
vezetője beszél céljaikról.

Hogyan lett a szervezet jogi 
vezetője?

Egyik barátom javaslatára 
ifjabb Rostás Farkas György 
meghívott interjúra. Vele és az 
édesapjával arról beszélgettünk, 
hogyan lehetne egy jogvédő iro-
da védőernyője alatt szakszerű-
en koordinálni a hozzájuk érke-
ző felkéréseket. Rövid társalgás 
után a legelső benyomásom 
az volt, hogy az ő személyük, 
intellektuális megközelítésük 
garancia arra, hogy ez ne egy 
sima irodácska legyen, hanem 
a legfelsőbb fórum a témában. 
A második benyomásom pedig 
az volt, hogy nincsenek előítéle-
teik, hiszen világosbarna hajam 
van és kék szemem.

Milyen ügyekkel foglalkozik 
az iroda?

Az előzetes megkeresések 
alapján polgári és büntető, ha-
zai és nemzetközi ügyekkel, ál-
talános problémamegoldással, 
romáknak és nem csak romák-
nak vegyesen. Tanácsadás, pe-
res és nem peres képviselet, ok-
iratszerkesztés a leggyakoribb. 
Kiemelt személyiség és az utca 
embere egyaránt fordult már 
hozzánk, pedig alig két hónapja 
kezdtünk.

Hogyan jellemezné a szer-
vezetet?

Szerintem az iroda egyik 
erőssége, hogy módot ad a 
többpólusú racionális nézőpon-
tokra, ezáltal válik európaivá, 
nemzetközivé. Nem azt a beto-
kosodott egyoldalúan sérelmi 
vagy szélsőségesen megbélyeg-
ző csőlátó politikát képviseli, 
amibe a hétköznapok során 
rendre beleütközik az ember. 
Ezáltal nem csak jogi, hanem 
sajátos társadalmi és akaratla-
nul politikai fellegvár is.

Milyen tapasztalatai van-
nak a roma-magyar együtt-
működés során?

Sokfélék és egyre széleskö-
rűbbek. Az igazi életben több 
szín van, mint egy sakktáblán. 
Az előbbre mozdító dolgokra 
kellene koncentrálni és tanulni 
lehet minden irányból valamit.

Például?
Vitathatatlanul vannak gyö-

keresen eltérő szokások, de va-
jon nem lehet-e elgondolkodtató 
példa a romák általános össze-
tartása, vendégszeretete, a nincs-
telenség mellett is pozitív élet-
szemlélete. Nem lehetne-e ebből 
a magyaroknak is elcsippenteni 
valamit? Ugyanakkor az alapvető 
együttélési szabályok betartása 
önérdek és közérdek egyszerre.

Mennyire hangsúlyosak az 
előítéletek?

Az előítéletek sokak számára 
biztosabb eligazodási pontok, 
mint a tapasztalat. Ráadásul ta-
pasztalata csak annak van, aki 
nem zárkózik be a saját világába. 
Ítéletek helyett megoldási javas-
latok és több helyzet és emberis-
meret kellene. Másrészt az sem 
mindegy ki mond kiről ítéletet.

Mire gondol?
Nem lehet kibúvó, de nem 

mindegy ki milyen közegben 
nő fel és nem is csak az anyagi 
adottságokra utalnék. Továbbá 
a válság miatt alapjaiban vál-
toztak meg a régi szerkezetek. 
Lehet valakit aluliskolázottnak 
nevezni a nyolc osztálya miatt, 
de ha ezt az hangoztatja, aki 
egy piacképtelen tanfolyammal 
vagy semmit nem érő diplomá-
val ugyanúgy munkanélküli, 
akkor miről beszélünk. Ugyan-
úgy, hogy ítélhet meg egy több-
gyermekes anyát az, aki azonos 
korban járva csak a mobilját 
nyomogatja valamelyik plázá-
ban és semmilyen családképe 
sincs. Szóval mások címkézésé-
vel óvatosabban kellene bánni!

Dr. Enzsöl Péter
Jogász, Nemzetközi 

Roma Jogvédő Iroda
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II. János Pál pápa imája

Uram, köszönöm Neked 
az ajándékba kapott 

éveket és évtizedeket. Köszö-
nöm az életem minden eredmé-
nyét, amivel megörvendeztettél 
és minden kudarcát, amivel a 
korlátaimra fi gyelmeztettél. 
Köszönöm a családtagjaimat, 
akik elviselnek, akik mellettem 
állnak és szeretnek. Uram, kér-
lek, bocsásd meg, amit rosszul 
tettem, és amit elmulasztot-
tam. Köszönöm, hogy Te nem 
mégy nyugdíjba, hanem ma is 
mindent megteszel az üdvössé-
gemre.

Uram, adj nekem hálás szí-
vet, hogy mindig észrevegyem: 
több okom van a hálára, mint a 
panaszra. Ments meg az irigy-
ségtől, elégedetlenségtől, nyug-
talanságtól, a mindent-tudás 
látszatától és a mindent-job-
ban-tudás hazugságától, a gya-
nútól, hogy valaki mindig bánta-
ni akar. Ments meg a közönytől, 
a házsártos, barátságtalan vi-
selkedéstől, az örökös zsörtölő-
déstől, a rút önzéstől, a mindent 
elborító keserűségtől és a hiá-
bavalóság nyomasztó érzésétől.

Uram, adj erőt, hogy békésen 
hordjam az öregkor terheit, hu-
morral fogadjam a feledékeny-
ségem jeleit, erőtlenségemet, 
érzékszerveim tompulását, tes-
ti-szellemi erőm hanyatlását.

Uram, adj bölcs szívet, hogy 
meg ne feledkezzem a végről itt, 
és a kezdetről odaát. Kérlek, adj 
kedvet a munkához, amit még 
elvégezhetek. Tégy hasznossá, 
hogy ne érezzem csak tehernek 

magamat és adj alázatot, hogy 
belássam, hogy egyre inkább 
másokra szorulok. Adj kedvet az 
imádsághoz, a Veled való beszél-
getéshez. Adj világosságot, hogy 
jól lássam magam, és jól lás-
sak másokat is. Adj jó kedvet és 
nyitottságot, hogy még mindig 
tudjak befogadni és adj szerete-
tet, hogy ne csak panaszkodjak 
mások hidegsége miatt, hanem 
árasszam a szereteted melegét.

Uram, maradj az, aki min-
dig is voltál: a megbocsátó 
Édesatyám. Ez indítson arra, 
hogy én is tudjak megbocsáta-
ni. Ne engedd, hogy valaha is 
fáradt legyek a köszönet-mon-
dáshoz. Ne engedd, hogy vala-
ha is abbahagyjam a dicsére-
tedet. Tartsd meg és növeld a 
hitemet.

Szólj Uram, még hallja a Te 
szolgád!
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Nagy Gusztáv

Remény nem eladó

Neked volt már lovad? 
Nekem volt. Remény 

volt a neve. Akkor Ő volt a 
legnagyobb reményem, nem 
vicc, komolyan mondom. Egy 
cigány embertől vettem a het-
venes évek közepén. Négyezer 
ötszáz forintért, jó pénz volt 
az, akkoriban, de a ló az na-
gyon öreg volt, alig tudod jár-
ni, sokszor megbotlott a sima 
talajon is, de szép szőre volt, 
tiszta fekete és ragyogott. Mért 
vettem meg?

Mondtam már, mert re-
ményt adott, abban, hogy hely-
re hozza az anyagi hátteremet, 
hogy, hogy? Könnyen, befog-
tam a kocsiba és elmentünk 
vele böngészni kukoricát, jött 
az asszony is, …naná, hogy jött, 
szerette a lovakat, úgy nőtt fel, 
hogy mindig voltak a szüleinek 
lovai, én is így nőttem fel. Ne-
künk ez volt az első és az utolsó 
lovunk a Remény. Mindket-
tőnknél idősebb volt.

Az asszonyom 16-éves én 
meg 18-éves voltam, a lovunk, 
húsznál is idősebb. Nóniusz 
volt. Nagy görbe fejű, hatalmas 
csontvázzal, látszottak a bor-
dái. Mondtam már, alig tudott 
járni, de meg vettem, mert re-
ménykedtem benne. És? Hát 
semmi és! Nagy nehezen haza 
értünk a falunkba, az asszonyt 
felsegítettem a hátára, de nem 
bírta sokáig, nem a ló, az asz-
szony!

Miért? Miért, miért, hát 
azért, mert a gerinccsontja 
olyan éles volt, hogy feltörte a 
fenekét. No, amikor haza ér-
tünk be vittem azonnal az is-
tállóba, hogy anyám ne lássa, 
de hiába, meghallotta a dübör-
gését és ki jött az istállóba, ott 
volt a csoda, maga a csoda. Mit 
nem értsz? Ott állt egy ló az is-
tállóban, csoda volt, hogy ha-
záig eltudott jönni. Hogy mért 
vettem ilyen gebét, hát már 
mondtam, reménykedtem, 
hogy segít a gazdasági gyara-
podásomban.

Hogy segített e? Persze, 
hogy segített, csak mindig bele-
szólsz és nem tudom befejezni a 
mondandómat. No, anyám rám 
nézett, aztán a lóra, ez… annyit 
ér, mint halottnak a csók, meg-
ijedtem, tudtam, hogy anyám 
ért a lovakhoz, de nem volt mit 
tennem, hallgattam. Az asz-
szony meg elkezdte csutakolni, 
dédelgetni, hozott neki szénát 
én meg magamban sajnáltam 
a négyezer ötszáz forintot, eny-
nyibe került a Remény. Kékes 
feketén csillogott a szőre, olyan 
volt az istállóban, mint egy tál-
tos paripa, girhes, szomorú, 
alig állt a lábán.

Másnap, amikor bementem 
az istállóba Remény felém for-
dította a fejét és nagy dülledt 
szemekkel bámult rám. Üres 
volt a jászla, megevett mindent, 
de azon az esten nem feküdt le, 

azt vettem észre, hogy a farát a 
falnak támasztotta és úgy alha-
tott, mert a farka tövénél falas 
lett a szőre. A negyedik éjszaka 
közepén egy nagy csattanás-
ra ébredtünk fel, földrengésre 
emlékeztető dübörgés volt. Ki-
szaladtunk az istállóba, hát a 
Remény nem bírta tovább az 
állast, eldőlt. Hogy, hogy eldőlt, 
szó szerint, ahogy mondom, 
nem hajlottak a térdei, mert 
pókos volt, két nagy csontpókja 
volt és nem mert magától lefe-
küdni, mert tudta, hogy nem 
bír felkelni többé, így hát, a fá-
radságtól megadta magát és a 
földre zuhant.

Anyám is kiszaladt és azt 
parancsolta nekem, hogy hagy-
jam, hogy pihenje ki magát, 
majd csak három-négy nap 
múlva hívunk segítséget és 
farkánál fogva felemeljük. Fel 
is emeltük, vagy hatan-heten, 
de nagyon nehezen sikerült. 
Aztán másnap befogtam a ko-
csiba és elmentünk kukoricát 
böngészni, egy kocsiderék ku-
koricát hoztunk haza minden 
nap. Remény remekül megállta 
a helyét, olyan ereje lett, hogy, 
akár leköthettük volna a kocsi-
kerekeket is, akkor is elhúzta 
volna. Összeszedtünk néhány 
kocsi kukoricát és aztán, az 
egyik magyar ember megkér-
dezte, hogy mennyi az ára Re-
ménynek, azt mondtam neki, 
a remény sosem eladó…
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Ruždija Ruso Sejdović

Dyurdyevdan
E Balkanikane thaj buka-

dar aver save ande Evro-
pa katar o Balkan gele, godetin 
o Dyurdyevdan sar jek maj-
baro thaj majsomnalo 
godetipe ando bersh. 
E xoraxane rroma pala 
akava godetipe vaka-
ren Herdelezi, vaj Kas-
kava).

Tradicija akale go-
detimasko si trushul-
ni, ba vi e Roma saven 
si Islamutni koncesija 
godetin akava majbaro 
romengo dives. O anav 
akale divesesko avel 
katao Georg, jek trus-
hulno askeri savo sas 
but barikano a savo sas 
ko bersh 303 mudardo 
ando vrama kana sas 
thagar o Dioklecijan. 
Katar o deshujekto shel-
brshnipe akava askeri dikhlol-
pe sar jek mitologikano ma-
nush po grast savo mudarel e 
phakale sapes, savo mudarel o 
zhungalipe thaj bengalipe.

Nesave Roma godetin o 
Dyurdyevdan ko 23. Aprilo, 
a majbut Roma ko 6 Maj. kana 
si e Dyordyesko dives ande Or-
todoksikani koncesija.

E Roma godetin o Dyurdyev-
dan agija: Teharinasa, majang-
lal no so iklel o kham, chinen 
e bakres, thaj dikhen pe savi 
rig ka trujal. Pe kodo zhanen 
savo brsh ka avel lenge, lacho 

vaj pharo. Pala kodo chinen jek 
sano kasht thaj chuven le ande 
phuv, pe leste thoven e luludya, 
a e khamne rromnja pasha les-

te rjatyasa muken piri choxa, 
thaj uteharinasa kana dikhen 
pe leste pele patra, zhanen kaj 
bidukhasa ka bijanen. Tala o 

kasht beshen vie nasvale te 
shaj saston, thaj chungarrden 
pe leste vakarindos: „Tu sigo ka 
meres, muk amen te trajovas!”.

Angloshorutni fi -
gura vaj aktori godet-
imasko si o zeleno Dy-
ordye, chavorro, savo 
si ucharrdo zeleni pat-
renca thaj luludyenca. 
Vov del e romenge ani-
malen char te xan, te 
na aven bokhale, pala 
kodo, lel trin karfa save 
sas sorro ratyi ando 
paj, thaj chuvel len 
ando kasht. Pala kova 
ikalel len andar o kasht 
thaj chudel ande len, 
vaj paj, te shaj e pajes-
ke strigoja shantinen 
pes thaj e Romen raha-
ti muken.

Nesave Roma o Dyurdyev-
dan godetin majbut dyivesa, 
katar o shtarto zhi ko inyato 
Maj.

Cergaska pesma

Chutem kuna tala e pruna,
Si ma chavo te dav kuna,
Brizhind del thaj najarel leh,
Patra peren, ucharen leh,
Buzni nakhel, chuchi del leh,
Bahval phurdel, sovlyarel leh.

A kölni Amaro Kher gyűjteményéből



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 47

Kedves Semmelweis Egye-
temen Tanuló Cigány Or-

vostanhallgatók és Végzett Fiatal 
Orvosok!

A cigány kérdés, nem cigány 
kérdés; a több száz éve megol-
datlan egyenlőtlenségek és fe-
szültségek a társadalom közös 
kihívása, illetve feladata ha-
zánkban és egész Európában!

E gondolat jegyében indí-
tottam útjára a cigány orvos-
képzési programunkat Egye-
temünkön és szorgalmaztam 
a pozitív diszkrimináció átme-
netileg elkerülhetetlen gyakor-
lását. A cigány egészségügyi 
értelmiség növelésének külö-
nös jelentőséget ad, hogy tagjai 
a cigánylakta területeken nem 
csak az általánosan jellemző 
és ijesztően rossz egészség-
ügyi mutatók javulását segít-
hetik, de a közösség életében 
való aktív részvételükkel min-
taként szolgálhatnak, illetve 
vezetőként hozzájárulhatnak 
a halaszthatatlanul szükséges 
társadalmi fejlődéshez és át-
alakuláshoz.

A cigányoknak maguknak 
is egyre nagyobb a felelőssé-

gük és egyben a lehetőségük 
is. Mindent el kell követniük, 
hogy értelmiségük erősödjék, 
nem csak számban, de lélek-
ben is! Minden lelkiismeretes, 
embertársai iránt elkötelezett 
honfi társunknak nemcsak joga, 
de kötelessége is, hogy segítse 
és szolgálja sajátjai, illetve a 
magyar nemzet jövőjét. Ezért 
fordulok minden, a Semmel-
weis Egyetemen tanuló cigány 
hallgatóhoz, illetve végzett fi -
atal orvoshoz, hogy csatlakoz-
zanak és minden erejükkel, 
személyes részvételükkel tá-
mogassák mozgalmunkat, hogy 
a kiemelkedően tehetséges és 
többszörösen hátrányos hely-
zetű cigány fi atalok orvosokká, 
egészségügyi szakdolgozókká 
válhassanak.

Kérem, büszkén és emelt fő-
vel, valljanak színt és terjesszék 
kultúrájukat, történelmüket, 
hagyományaikat és egyenges-
sék népük jövőjét! Nyújtsanak 
segítséget az újonnan bekerült 
hallgatóknak, hogy sikerüljön 
átlépniük az akadályokon és, 
hogy megvalósíthassák álma-
ikat, közösen legyőzhessék a 
gátakat, falakat, előítéleteket! 
Adjanak tanácsot a tanulásban, 

az eredményes életmód kiala-
kításában, a sikeres vizsgamód-
szerek elsajátításában. Támo-
gassák fi atal cigány társaikat, 
fogják a kezüket tutorként és 
társként, hogy kialakulhasson 
az az erős közösség és elkötele-
zettség, amely elengedhetetlen 
az előttük álló hatalmas társa-
dalmi, emberi feladataik sike-
res elvégzéséhez.

Az eddigiekhez hasonlóan 
továbbra is várom a nem ci-
gányszármazású hallgatók és 
kollégák önzetlen és elenged-
hetetlen segítséget is.

Kérem mindnyájukat, néz-
zék meg honlapunkat (ci-
gany-orvoskepzes.eu) és jelent-
kezzenek telefonon, e-mailen, 
vagy személyesen minél előbb, 
hogy együtt folytathassuk a 
fenntartható fejlődést szolgáló 
nehéz, de biztosan sikeres, kö-
zös harcunkat.

Itt az ideje, hogy több mint 
150 év után Vörösmarty „Gon-
dolatok a könyvtárban” című 
versében megfogalmazottak 
megvalósuljanak.

PROF. DR. ROSIVALL LÁSZLÓ 
ROVATA

A cigánykérdés 
nem cigány kérdés
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Pató Selam

La Kali Sarako 
misterijumo

Si jekh dyes, majushi 24, so le romenge 
jekh legmajbaro mashkarthemutno sir-

botaro-j. Andej Provance, pasha la deravate si 
jekh foro, Saint-Maries-de-la-Meer, kaj le roma 
pala la lumake sa riga aven-tar, hoj patyiv te den 
la Kali Sarako. Kon sas kadi zhulyi? Vi majbut 
pecimata mothuven pala kodi.

Hajkam jekh berosa reslas kothe, Camargue 
foroste, kethanes le Jezusheske lalenca thaj la 
Marija Magdalenasa, kon nashlan-tar andar Je-
ruzhalemo, po baro paji perdal. Hajkam chi ko-
dolenca avilas, numa kothe azhukardaslen, thaj 
lengi slugi kerdyilas. Kadi zhulyaki morchi kali 
sas, thaj zhi akanak gindisaren le manusha, hoj 
romani sas, vaj afrikani, van edyiptani –, vaj kel-
ticki-liguricki?

Angla kado duj miji bershenca reslas jekh 
cino bero kodo thaneste, so adyes kade bushon: 
la deravake duj sunti Mariji. Kodo than si la Eu-
ropake boldipeski kuna. Bari tajna ashilas kodo, 
sar ingerdas o bero po paji e balval, ke na trada-
sles khonyik. Ande kodi vrama le bolden zura-
les nashaven andej Palestina; dore kothar avile 
kado berosa e Marija Jacobe thaj e Marija Salo-
me, kon le Jezusheske lali sas, thaj dikhline lesko 
meripe po trushul, thaj hoj apol opre zhuvindyi-
las. Lenca sas vi e Marija Magdalena, pala kaste 
kodo phenel o Sunte Gralaki Legenda, hoj tela 
peske jileste ingerdas le Jezusheske shavores.

Sas, kon kade mothilas, hoj jekh bari furtun 
kerdyilas po paji, thaj na dur kothar sas jekh 
lingari romani familija. Pe kodo than vazdine 
opre lenge cerhi, thaj anda jekh suno lengi shej 
zhanglas kodo, hoj so pecil po paji. Avri muntun-
das le sunten andar e bida, thaj le duj Marijenca 
ashilas, kon aba phure sas, chi geline majdur. 
Len slugindas, zhi lenge meripeste, apol kothe 
praxiline-tar len. Lenge murmuntura thaj lenge 

Fekete Sára 
misztériuma

Létezik egy nap, május 24., amely a cigá-
nyok egyik legnagyobb nemzetközi ünne-

pe. Provance-ban, a tenger mellett van egy város, 
Saint-Maries-de-la-Meer, ahova a cigányok a vi-
lág minden részéről eljönnek, hogy tiszteletüket 
tegyék Fekete Sára előtt. Ki volt ez az asszony? 
Több történet is mesél erről. Talán egy csónakkal 
érkezett oda, Camargue városához, együtt Jézus 
nénéivel és Mária Magdolnával, akik elmenekül-
tek Jeruzsálemből, a tengeren keresztül. Talán 
nem velük jött, csak ott várta őket, és a szolgá-
jukká szegődött.

Ennek a nőnek a bőre fekete volt, és mostaná-
ig gondolkodnak az emberek, hogy cigány volt, 
esetleg afrikai vagy egyiptomi, vagy kelta-ligur?

Ezelőtt 2 ezer évvel érkezett egy kicsi csónak 
ahhoz a helyhez, amit ma így hívnak: „a tenger 
két szent Máriája”. Az a hely Az európai keresz-
ténység bölcsője. Nagy rejtély maradt az, hogyan 
vitte a csónakot a vízen a szél, mert nem irányí-
totta senki. Abban az időben a keresztényeket 
erősen üldözték Palesztínában, talán onnan jött 
Maria Jacobe és Maria Salome, aki Jézus nénéi 
voltak és látták az ő halálát a kereszten, és hogy 
aztán feltámadt. Velük volt Mária Magdolna is, 
aki a Szent Gral legendája szerint Jézus gyerme-
két hordta a szíve alatt.

Volt, aki úgy mesélte, hogy a tengeren nagy 
vihar keletkezett, nem messze onnan pedig egy 
vándorcigány család élt. Épp azon a helyen emel-
ték fel a sátraikat, és egy csoda által a lányuk tu-
dott arról, hogy mi történik a vízen.

Kimentette a szenteket a bajból és a két Mári-
ával maradt, akik már öregek voltak és nem ván-
doroltak tovább. Őket szolgálta a halálukig aztán 
oda temették el őket. A sírhelyüket és a csont-
jaikat 1448-ban találták meg, egy kicsi templom 
alatt.
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kokala ande 1448. bersh arakhline, tela la cina 
khangerate.

Opre shuttine le duj Marijengi skulptura, thaj 
tela kodol, ando kriptavo la Kali Saraki skulp-
tura. Angla kado unyi shel bershenca mukhlas 
o katolicko rashajipe, hoj le roma kruj-phiripe 
te shaj keren, thaj krujal te shaj inkren le trin 
skulpturi, so apol najaren ando baro paji, thaj 
kodolenca kethanes vi von najonpes. Kado lyako 
andar Indija si, numa kothe keren kado devlano 
siklyipe.

Bares dulmut, kanak inke le roma andej In-
dija trajisardine, e Kali sas lengi develni, kon 
na numa le meripeski –, ba vi le nyevoske rak-
hadyipeski devi si. Le devlane vi kothe ingerdine 
podarki penga devinake, sar adyes andej Pro-
vance, la Sunto Sarake. Vi kado pecipe mothol 
pala amare Indiake vuni, pala amare tradiciji, so 
majdur trajon vi akanak, numa jekh cerra ande 
kaverfali forma, tela kaver anavende. 10-20 miji 
romane manusha zhal ande sako bersh pe kado 
dyes kaj kado mandir, hoj te ferin jekh bari tajna, 
thaj patyiv te den la!

Felülre tették a két Mária szobrát, és azok alá 
a kriptába Fekete Sára szobrát.

Ezelőtt néhány 100 évvel a katolikus papság 
engedélyezte, hogy a cigányok körmenetet tart-
hassanak, és körbevihessék a három szobrot, 
amelyeket aztán megfürdetnek a tengerben és 
azokkal együtt ők is megfürdenek. Ez a szokás 
Indiából származik, csak ott gyakorolják ezt a 
vallási szokást.

Nagyon régen, amikor még a cigányok Indiá-
ban éltek, Kali volt az ő istennőjük, aki nem csak 
a halálnak, de az újjászületésnek is az istennője. 
A hívők oda is vittek ajándékokat az ő istensé-
güknek, épp úgy, mint ma Provance-ban, Szent 
Sárának.

Ez a történet is mesél a mi indiai gyökere-
inkről, hagyományainkról, melyek tovább élnek 
most is, csak kissé más formában, más nevek 
alatt. 10-20 ezer cigány ember megy minden 
évben ezen a napon ehhez a kegyhelyhez, hogy 
őrizzék ezt a nagy titkot és tiszteletüket tehessék.

(Pató Selam írását cigányról 
magyarra fordította: Imre Katalin)
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Kocsándly Kuti Margit

Édesanyám
Ma van tíz éve, hogy el-

mentél. Már tíz éve, 
hogy nem hallom azt az édes, 
felvidéket idéző gyönyörű han-
got. Melyből a Cserhát, Bör-
zsöny fenyőfái susogtak, és a 
csörgedező patakok kristály-
tiszta zenéje hallatszott.

Anyukám, aki már az or-
szágnyúzást követően szüle-
tett, és ezáltal felvidéki anyai 
rokonai máshová kerültek, 
soha nem találva meg őket. 
Anyukám, aki elvesztette édes-
anyját már három évesen ko-
rában, elindult rögös úton jár-
va élete végéig.

Már indultam a repülőtérre 
kora reggel, amikor jött a tele-
fon a halálhirről. Sietnem kel-
lett, indult a repülő. Egyedül, 
körülöttem az utasok jókedvé-
vel, nehéz út volt.

Hazaérve az üres lakásba, 
ahol már nem várt senki, a ja-
nuár végi szürkület fogadott.

Másnap, a kórházban, 
Anyukám már nem láthattalak. 
A kórházi baleset következté-
ben nem kaptam engedélyt rá. 
Soha nem búcsúztunk el, nem 
simogathattam meg gyönyörű 
kezeidet, nem engedték meg.

Elvégre törvény, az törvény. 
Nem szabad érzelgősnek lenni.

Egyedül a csöndes lakásban 
szembetaláltam magam Anyu-
kám naplóival. Tengernyi volt, 

füzetek, füzetek teleirva. Nem 
tudtam belenézni. Nem tudom 
más, hogy érzi ezt, én nem vol-
tam rá képes. Amit tudtam, azt 
a sok szenvedést, nélkülözést, 
azt Te Anyukám, elmesélted. 
A többi magánügy.

Elmesélted korai árvasá-
godat, édesanyád elvesztését, 
a gyerekkor nincstelenségét, 
amely köszönhető a trianoni 
parancsoknak.

A Sz….-ki grófnőt, aki örök-
be akart fogadni, de nagyapa 
nem engedte. Ez előfordult 
mégegyszer tíz év múlva, akkor 
B-ki angol grófi  család vitt vol-
na el. Ezt sem engedte az édes-
apád. Maradt a hamar elmúlt 
fi atalság, mivel már igen érző-
dött a közelgő háború lassú, de 
biztos szele.

Férjhezmenés, és már meg-
érkezett a kisbaba, aki már nem 
ismerhette apját, mivel már az 
valahol a fronton volt. Maradt 
rád minden gond egyedül.

Az Üllői úti bombázáskor 
telitalálat érte a bölcsődét. 
A kőbányai fegyvergyárból ro-
hantál oda (közben felpofozott 
egy őr a kijárási tilalom miatt). 
Minden kisbabát levittek az 
óvóhelyre, csak egyet nem. Ez 
volt a testvérem. A fal ledőlt, 
de ő élt.

Ekkor határoztad el, hogy 
hazamész. De ott sem volt jobb 

a helyzet. A németek pár percet 
adtak, elhagyni a házat, és min-
dent benne. Egy szál ruhában, 
éjjel, lövészárkokban kerestél 
egy helyet, ahol befogadnak. 
Sikerült is kétszer elveszteni a 
testvéremet. Nagy nehezen, de 
megtaláltátok.

Jött a csere-bere korszak. 
Vonat tetején utazás, ingázás. 
Aztán kaptál (hadiözvegyként) 
egy “lakás”nak nevezett hely-
séget. A jeggyűrűd lehúztad, és 
árából meg lehetett venni a be-
rendezést.

Nehéz idők, nehéz évek 
jöttek. Csak sötétség, semmi 
világosság. Én is jöttem. Be-
tegségem miatt több hónapig 
hoztál-vittél karodban az isko-
lába, hogy ne mulasszak évet.

Évtizedekig éltél nehéz kö-
rülmények közt, soha, soha 
nem panaszkodtál, vigaszt ad-
tál másoknak, segítettél, ahol 
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tudtál, bármivel – bárkin. Zok-
szó nélkül mindent elvégeztél, 
amit kellett.

Később már könnyebb volt, 
de akkor is jöttek a vigaszravá-
rok, nagyon sokszor ebédidő-
ben, csak úgy. Nálunk mindig 
volt egy tányérral, még a legsö-
tétebb időkben is, ha valakinek 
szüksége volt rá.

Én nem csak a hegedű cso-
dás hangján nőttem fel, de azon 
is, hogy nálunk mindig volt va-
laki, aki jött hozzánk, akin segi-
teni tudtál.

Ezek jutottak esszembe, mig 
előttem a naplók hevertek sza-
naszét.

Mit kezdjek? Elvinni nem volt 
rá lehetőségem, (repülő = 20 kg).

A lakást át kellett adnom az 
“örökösnek”. Nem maradhatott 
ott Édesanyám legbensőbb gon-
dolata. Elkezdtem a megsemmi-
sitést, több éjjelen keresztül tép-
kedtem szét a füzeteket.

Nagyon nehéz elhatározás 
volt, de az az érzésem Anyu-
kám, hogy Te is igy döntöttél 
volna. Hiszen, ha nem, akkor 
jelezted volna, mint ahogy erő-
teljesen jeleztél az “örökös” 
felé, halálod után nem sokkal.

Ez volt az a jel, ami megerő-
sítette bennem a hitet a másvi-
lág létezésében.

Érzem és hiszem, hogy itt 
vagy, amikor kell.

Ahogy szeretett költőnk irja:

„Fölkelni
és lefeküdni
én nem láttam sohasem.
Ha hazavisz néha a fájdalom
És sírjánál megállva
Szivemben ismerős érzést
Érzek: Anyámhoz hazatérek.

(Rostás Farkas György)

Édesanyánk felé érzéseink 
találkoznak.

2014 január 30.

Takaró Mihály

Ne hívj még, Uram!!!
(Imádság az életért)

Tudom, hiába kiabálok,
Hiába kalapál a szívem,
Egyszer úgyis Eléd állok
s Te majd megméred a hitem.

De az élnivágyás kobramérge ellen
„égre nézni”- nem segít, s a bolygók –
világegyetemed végtelen rámragyogásai,

a múlás-bíboros alkonyég
minden éke sem segít nekem,
s hiába minden töredelem.
ÉLNI! Nekem ma ez a kegyelem.F. Tóth Zsuzsa rajza



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT52

Könyvajánló
A Várad folyóirat kiadásában megjelent 

 Kocsis Csaba: Pilátus a keresztúton című kötete.
Fecske Csaba a következőképpen ír a kötetről 

a hátsó borítón:

Ez a szigorúan szerkesztett könyvecske lé-
lekerősítő útitársa lehet a hitet, barátsá-

got és szeretetet fontosnak érző olvasó számára, 
szemfelnyitó élmény a közömbösöknek.

Rekviem 
egy magyar faluért

H. L. emlékére

Isten megállt a Berettyónál
a keresztútnál körbenézett
és megteremtette a Sárrétet
vén anyókák ölelték a földet

szikár embereket láttam én
barázdás arcokat vetés idején
kaszával haladnak időrendben
tolvajtól rebben a seregély

a házak falán repedés
az ajtókon ki-bejár a szél
mint szikföldön a sóhajok
kiszikkadtak az asszonyok

a tetőkön a piros cserepek
már nem égnek aszú nyárban
félszáz ház a délibábban:
nincs élet csak halál van

a házakból kik elköltöztek
szerződést kötött velük az Isten
nem mennek templomba soha
nincs itt hely az angyaloknak

A Noran Libro kiadásában megjelent Szále 
László: Pokolhegy című kötete.

Rövid ismertetőként a borító szövegét idézzük:

Pokolhegy Ráckeve egyik „külvárosa”, főleg 
szegények – cigányok és nem cigányok 

– lakják. Ahogy a szerző írja: „Számomra ten-
ger-gazdagságú csepp.” Ez a könyv nem helytörté-
net, nem is szociográfi a, inkább riport, amelynek 
nem az itt élő cigányság a főszereplője, hanem Po-
kolhegy. Hogyan éltek és élnek együtt szegények, 
gazdagok, cigányok, nem cigányok, mit gondol-
nak egymásról a szomszédok, hogyan vélekednek 
tanárok a diákokról, diákok az iskoláról, polgárok 
a hivatalról, a hivatal hogyan róluk.

A cigány-magyar együttélést, amely Magyar-
ország egyik legfontosabb jövőbeli problémája, 
nem a GDP fogja meghatározni, nem is kor-
mánydöntések, hanem a felek közti viszonyok 
minősége: első lépés az egymásrautaltság meg-
értése, a második pedig a másik fél problémái-
nak megértése. Mert ma még nem látjuk a fától 
az erdőt. Szálé László kérdez, egymás mellé állít 
cigány és magyar sorsokat, ítéljen az olvasó. S ha 
nem tud ítélkezni, nem baj. Gondolkodjon.

Izgalmas, olykor szívszorítóan szép és igaz ol-
vasmány, nem is elsősorban a tények, hanem a 
szerző szülőföldszeretete és a könyvében sorsukat 
felsorakoztató emberek – férfi ak, nők, gyermekek 
– egymásrautaltsága és ennek megélése miatt.
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Szabad György

A kormány parlamenti 
felel�sségének kérdése

Nem előzmények nél-
küli, hogy a magyar 

kormányzati rendszer átalakí-
tásában meghatározó jelentő-
ségű 1848. évi III. törvénycikk 
címében is a „ministerium”, 
tehát a kormány jelzősorának 
(„független magyar felelős”) 
harmadik, a használat során a 
jelzett szóhoz igen tapadónak 
bizonyuló tagja, az új államha-
talmi intézmény „felelősségé-
ről” szólt. Kiemelést érdemel, 
hogy a – törvényszöveg tanúsá-
ga szerint – ez a jelző egyértel-
műen az országgyűlésnek tar-
tozó felelősségét a kormánynak 
hangsúlyozta.

Az alkotmányos megújulást 
szorgalmazó Hajnóczy József 
volt az, aki már a magyar múlt 
joganyagának, a felvilágosodás 
állambölcseletének, valamint 
az egykorú parlamentáris kor-
mányzati rendszerek alapelve-
inek ismeretében megjelente-
tett államjogi főművében szót 
emelt „a szabadsággal ellenes 
dolgot végrehajtani szándékozó 
miniszterek” terhére indítandó 
büntetőeljárás érdekében. Haj-
nóczy – mint annyian később 
is – előzményként II. Ulászló 
1507-ben kiadott VI. dekrétu-
mának azon cikkelyére hivat-
kozott, amelybe – az uralkodót 

befolyásoló tisztségviselőkkel 
elégedetlen nemesek nyomá-
sára – beiktatásra került, hogy 
azt, aki a királyi tanácsban 
„az országnak a szabadsága és 
közjava, valamint … törvényei 
ellen” fellépne, a következő 
országgyűlésen meg kell ne-
vezni és mint „a haza árulóját 
és az ország szabadságának 
megzavaróját, érdeme szerint, 
vagyonában és személyében 
megbüntetni” kell. Hajnóczy 
hazai jogforrásra hivatkozva 
szögezte le, miszerint „egyálta-
lában nem kétséges tehát, hogy 
a nemzet elleni felségsértés 
bűncselekménye”, illetve an-
nak tényállása „törvényeinken 
alapszik”. Szükségesnek tartjuk 
azonban már itt a hivatkozást 
jogtudományunk azon megál-
lapítására, miszerint a királyi 
tanácsadók felelősségre voná-
sára irányuló rendi törekvések 
és a parlament által érvényesí-
tendő kormányfelelősség pol-
gári alkotmányos követelmé-
nye között közvetlenül „semmi 
kapcsolat sem található”.

Ugyanakkor nem mulaszt-
ható el annak hangsúlyozása, 
hogy az öröklött törvényekre 
hivatkozás – mint látni fogjuk 
– milyen sokszor és célszerűen 
került alkalmazásra reform-

politikusaink fedezetet kereső 
taktikájában és hatást igénylő 
érvelésében egyaránt.

Az 1790-es években a hata-
lom gyakorlóinak felelősség-
re vonása természetesen még 
nem kerülhetett jogszabályba, 
és még az is kivételes, hogy az 
1791 tavaszán szentesített egyik 
törvény legalább fi gyelmez-
tethette a végrehajtó hatalom 
tisztségviselőit bizonyos fele-
lősségükre. A „magyar kirá-
lyi helytartó-tanácsról” ekkor 
alkotott törvény előírta, hogy 
„mint Magyarország legfőbb 
politikai kormányszéke” azon 
esetben, „ha netán törvényte-
len parancsolatok küldetnének 
az országba, azokra vonatkozó-
lag Ő szent felségének azon hű-
ségnél fogva, mellyel iránta és 
az ország iránt kötelezve van, 
a maga fönnforgó észrevételeit 
előterjeszteni tartozzék”.

(Forrás: Magyar Ország-
gyűlés 1848/49-ben, 92. o.)



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT54

Dr. Balassa Iván

Egy Roma-lexikon terve

Több évtizeddel ezelőtt 
egy kis csoport, dr. Ba-

lassa Iván, Herder díjas akadé-
mikus részvételével, javaslatot 
tett egy, a cigányság nemzetiségi 
kultúrájával kapcsolatos isme-
retanyagot feldolgozó lexikon 
megszerkesztésére és kiadására.

Azóta több hazai és külföldi 
fórumon is szó esett ennek a 
kezdeményezésnek a szüksé-
gességéről. Olyan neves – tudós 
személyiségek pártolták többek 
között, mint Voigt Vilmos pro-
fesszor és Szabad György aka-
démikus.

Ma is időszerű lenne, ha 
több évtizedes késéssel is, de 
megszülethetne ez a hiánypótló 
mű. Emlékeztetőül idézzük Ba-
lassa professzor 1997-ben meg-
fogalmazott tervezetét:

Ha valaki a romákról meg 
akar tudni valami, akkor na-
gyon nehéz helyzetbe kerül, 
hiszen semmi olyan közkézen 
forgó,esetleg könyvtárban elér-
hető munka nem áll rendelke-
zésére, melyből, akárcsak fel-
színesen is tájékozódhatna. Az 
Új Magyar Lexikon (196o) első 
kötetében három címszó (ci-
gány nyelv, cigányok, cigányze-
ne) található alig több, mint fél 
hasábnyi térjedelemben. Még 
mindig a Pallas Nagy Lexikoná-
ból (IV. kötet) lehet a legtöbbet 
megtudni, de ez meg 1893-ban 
látott napvilágot és egy évszá-

zad olyan nagy idő, hogy a gyér 
kutatások ellenére sem lehet 
már időszerűnek mondani.

Feltétlenül szükség van hát 
egy Roma-lexikonra! Ez egy 
bibliográfi a mellett vagy azzal 
együtt rendkivül nagy hasznot 
hajtana. Ezek közül csak néhá-
nyat emelek ki:

1. Az egészséges cigány-ön-
tudat erősítése, amikor meg-
látják nagy múltukat, azt a sok 
értéket, melyeket kultúrájuk, 
nyelvük megőrzött és tovább 
fejlesztett.

2. Az iskolai és az iskolán kí-
vüli nevelésinek olyan alapvető 
eszköze lehet, melynek kétség-
telenül nagy hasznát vehetni. 
Különösen akkor, ha lehetőleg 
minél több címszó után irodal-
mat talál az olyan olvasó, aki a 
kérdésben tovább akar kutatni.

3. A nem roma olvasót pedig 
ráébreszti arra, hogy a magyar-
ság körében él egy olyan nem-
zeti kisebbség, melynek nagy 
története, értékes kultúrája 
nemcsak fi gyelemre méltó, ha-
nem elő kell segíteni annak kite-
rebélyesedését, megerősödését.

4. Egy ilyen magyarul és pl. 
lovari nyelven megjelenő le-
xikon a környező és távolabbi 
európai országokat is arra ösz-
tönözhet, hogy maguk is egy 
roma-lexikont hozzanak létre 
és ebből esetleg kikerekedhet 
több olyan nyelven, melyet 
többfelé olvasnak.

5. Egy ilyen lexikon meg-
mutatja, hogy melyek azok a 
romákkal kapcsolatos tudo-
mányos, kulturális stb. terüle-
tek, melyek kutatását meg kell 
erősíteni. A kutatást feltétlenül 
megélénkítené.

6. Megfelelő anyag áll rendel-
kezésre, hogy a most és ezután 
készülő magyar és más nyelvű 
lexikonokba minél több roma 
címszó, adat kerülhessen be.

7. Most csak ez a néhány 
szempont jutott eszembe, mely-
lyel igyekeztem megindokol-
ni, hogy miért van egy Roma 
lexikonra szükség. Ehhez még 
hadd tegyem hozzá, hogy min-
den tudományos kutatás és az 
eredmények értékesítése a már 
elért eredmények összeállításá-
val vagyis bibliográfi ával és le-
xikonnal kezdődik és kezdődött 
minden országban,így nálunk is.

Az alábbiakban néhány 
olyan témakört említek meg, 
melyek címszavakba szedve jó 
lenne, ha egy ilyen szótárba be-
lekerülnének. Ehhez szükséges 
még a gyakorlati lexikon írók, 
szerkesztők, továbbá a romák 
kérdéseivel foglalkozók kiegé-
szítése.

Történelem. A legrégibb 
korszaktól kezdve a romák 
szétszóródásáig, majd az Euró-
pában és hazánkban való meg-
jelenés (ez alkalommal a törté-
neti Magyarországot együtt kell 
tárgyalni).
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Magyarországi elterjedésük. 
Itt különböző korszakokban 
népmozgalmi adataik. Velük 
kapcsolatban hozott országos 
és helyi intézkedések.

18-19. századi történelmük. 
A 2o. század.

Helyzetük a II. világháború 
után és napjainkban.

Jellegzetes foglalkozások. 
Kovácsok, faragók, szövők, réz-
művesek, zenészek, kereske-
dők, főleg lókereskedők és még 
sok más.

Nyelvek. A magyar nyelv-
területen beszélt roma önálló 
nyelvek és nyelvjárások. Szó-
tárak, fordítások magyarból és 
más nyelvekből.

Kiemelkedő egyéniségek. 
Itt név szerint foglalkozni kell 
azokkal a roma származású al-
kotókkal, akik bármilyen terüle-
ten (pl. iró, zenész, mérnök, or-
vos stb) kiemelkedő eredményt 
értek el, azokkal akik a romák 
szempontjából akár mint poli-
tikusok, kutatók, oktatók tettek 
valamit (itt nemcsak a pozitív 
eredményeket, hanem a negatí-
vokat is rögzíteni kel].

A roma irodalom. Azokat az 
alkotásokat és alkotókat kell 
tárgyalni, akiknek munkássága 
akár nyomtatásban, akár kéz-
iratban fennmaradt.

A népi műveltség. Vándor-
lás, letelepülés, építkezés, la-
kásbelső, tűzhelyek.

Termelői tevékenység. Étke-
zés, ételek.

Viselet, ékszerek. Öltözkö-
dés korosztályok, foglalkozá-
sok, nemzetségek szerint.

Család, nemzetség, nagyobb 
egységek, az öregek-fi atalok 

egymáshoz való viszonya. Tu-
dat. Történeti visszaemlékezés 
stb.

Hitvilág.
A valláshoz való viszonyuk. 

Búcsúk.
Születés-házasság-temetke-

zés-gyász.
A magyarokhoz és más né-

pekhez való viszony. Összehá-
zasodás, bármilyen más kap-
csolat (munka,szomszédság, 
koldulás stb.).

Népköltészet (népdal, balla-
da, mese, monda, anekdota,el-
beszélés stb)

Népzene. Cigány népzene és 
cigányzene,

A roma kutatás és kutatók. 
Itt az intézményes és egyéni 
kutatásokat lehet címszóba fog-
lalni. Továbbá azokat a roma és 
nem roma kutatókat, akik ezen 
a területen tettek valamit: mint 
József királyi herceg, Herr-
mann Antal, Erdős Kamill és 
sokan mások.

Képzőművészet. Régebbi, de 
főleg 19-2o. századi alkotók, al-
kotások, irányzatok.

A számos terület közül itt 
csak néhányat említettem meg, 
de ezt a továbbiakban részle-
tesen és alaposan, megfelelő 
szakemberek bevonásával ki 
kellene dolgozni.

Ehhez a következőket aján-
lom:

Javaslok létrehozni egy 
olyan előkészítő-bizottságot, 
mely ne foglaljon több sze-
mélyt magába, mint 5-6. Ezek 
a következőképpen oszlanának 
meg:

Elnök, aki az intézményt 
képviseli)

3-4 szakember (pl. törté-
nész,nyelvész,néprajzos) 1 lexi-
kon-szerkesztő szakember.

Feladatuk, megfelelő szak-
emberek bevonásával a cím-
szavak kidolgozása, ezek 
egyeztetése stb. Azoknak az 
összegyűjtése, akik a különböző 
címszavak szövegét megírják. 
Javaslom, hogy először magya-
rul és csak azután kerüljön sor 
roma fordításra.

A tagok közé olyan szakem-
berek beválasztását javaslom, 
akit általában ismernek, mert 
ez teszi lehetővé, hogy külön-
böző Alapoktól pénzt lehessen 
kérni az előkészületi munkára. 
Esetleg azt is el lehet képzelni, 
hogy a munkát valamelyik tu-
dományos intézethez csatolják.

Amikor a címszavak elké-
szültek, ezek szöveges kidolgo-
zása megtörtént, akkor ezt az 
anyagot széleskörű vitára ja-
vaslom bocsátani, mert ennek 
mindenképpen alapvető mun-
kának kell lennie.

További szervezési kérdé-
sekkel egyelőre azt hiszem, 
nem érdemes foglalkozni, majd 
csak akkor, ha már a címszavak 
kiválasztása, majd megírása, 
megszerkesztése és ellenőrzése 
megtörtént.

Végül hadd mondjam el, 
hogy egy ilyen kötet megje-
lentetése sok tudománynak, 
köztük különösképpen a nép-
rajznak is nagy hasznára len-
ne, ezért a magam részéről is 
a munka megindítását, majd a 
megjelentetését a legmelegeb-
ben támogatom.

Budapest 1997. május 17.
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Fábián György

A vándor
Valami szegény úttalan
ördög járt erre, a köd gomolygott,
s emelkedtek háztetőnyit
a legszédületesebb dolgok.

mentében utat seperve
lógott oldalán tarisznyája,
csakis a nedv-ittas vándor:
mert gondolni az elmúlásra!

hogy merre kószált: ki tudja,
nem őrzi e tájon semmi se –
ó, méla madár, a horizont, mely
egy képzelt közegben libeg.

Szolnoki Csanya Zsolt

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

Szepesi József

Ahol az éjszaka
Hova nem világít
lámpa lángja:
árnyék lapul,
az est homálya.

Ahol az éjszaka,
ott az álom –
valóság: rongyos
szalmazsákon.

Cigányul siratják
még a lámpát.
Meggyújthatom-e
én a lángját?

Rácz Lajos

Otthonra lelni
ülök a putri alján
arcomba vágja a hazát
a szél
vicsorog rám a fény
magány-kerítés
szögesdrótján
rángatódzik sóhajom
háromszáznyolcvan voltos
fájdalom rázza a lelkem
hatszáz év menekülés
megannyi korbácsütés
jajától zeng az ég
egy bölcsőnyi hazát
keresek én
ahol a másik szín
irgalmát ismerik
ahol a tehetség
felnőtté válhat
és békességben megöregedhet
a tudás
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Dinók Zoltán

Az ellopott borosüveg

Egy ötven év körüli nő né-
zett ki a parkra néző ház 

ablakán. Látta, hogy a játszótér 
körül sok a giz-gaz, a szemét, 
úgy döntött hát, hogy lemegy 
és rendet rak a füves területen.

Pedig fárad volt már, mire 
leért úgy lihegett, mint a falu-
ból a városba betérő ló. Egy ge-
reblyét is vitt magával. 
A téren két pad állt, 
körülöttük üres kólás 
dobozok és cigaretta-
csikkek hevertek. Már-
ta – így hívták a nőt 
– egy kupacba gyűjtöt-
te a kólás dobozokat, 
a csikkeket meg egy 
helyre seperte, majd 
megmarkolta s belete-
tette a kukába. A pad 
melletti bokros részen 
egy üveg vörösbort fe-
dezett fel. Nem tudta 
mit kezdjen vele.

Biztos egy hajlék-
talané, gondolta ma-
gában. Mikor mindent 
feltakarított, fogta az 
üveget is, s magával 
vitte.

Már újra szép volt a füves 
terület, az emberek – a járó-
kelők – örültek, hogy van még 
ilyen rendes ember, aki törődik 
a környezettel.

Márta csak arról feledkezett 
meg, hogy az az üveg bor egy 
hajléktalané volt. Alighogy az 
asszony munkája végeztével el-

hagyta a parkot, egy hatvan év 
körüli, nagy szakállú, ápolatlan 
külsejű, körülbelül százhatvan 
centi magas öregember jött a 
padokhoz, hogy megkeresse az 
elrejtett borosüveget.

Benyúlt a bokor közé, keres-
gélt – kotorászott, de hiába, az 
italt nem találta sehol.

– De hát ki lopta el a boro-
mat? – kérdezte magában

Az egyik gyerek – a parkban 
focizott a haverjaival – látta, 
hogy Márta vitte magával a bort.

A hajléktalan csak szomor-
kodott magában. A gyerek oda-
ment hozzá. Mikor a közelébe 
ért, az öreg megkérdezte:

– Mit akarsz tőlem?
– A borát keresi?
– Honnan tudod?
– Láttam ki vitte el.
– S ki?
– Egy idősebb nő jött ide 

takarítani, s a bokrok között 
megtalálta az üveget, aztán 
némi töprengés után magával 

vitte.
– És merre ment az a 

nő?
– Azt nem tudom, de a 

környéken – itt lakik va-
lahol.

Azzal a gyerek vissza-
ment a barátaihoz. A haj-
léktalan meg csak tovább 
szomorkodott magában. 
Észrevette ő, hogy a pa-
dok körül most minden 
tiszta és rendezett.

– De hogy a boromat 
elvigyék – kinek van eh-
hez joga? – zsörtölődött 
magában.

Mérgében a legszíve-
sebben összetörte vol-
na a padokat, de nem 
merte.

– Hiába szép minden, 
ide se jövök többet – gondolta 
magában.

– Az ember összekuporga-
tott kis pénzéből szerzett borát 
is ellopják az úgynevezett ren-
des emberek!

Nagy bánatosan elcammo-
gott, és valóban nem jött vissza 
soha többet.

Pató Ibolya rajza
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Csak egyféle irodalom van
Cigányság: Kultúrmisszió vagy sztereotip megközelítés?

„Tamás vagyok. / Jónás va-
gyok. / Cigány vagyok. / Provo-
katív vagyok, kerek arcú, szen-
vedélyes vagyok, fekete hajú 
vagyok” / – jelenti ki a 2002-
es kötete fülszövegének dacos 
vallomásában a fi atal költő, 
Jónás Tamás, tucatnyi vers és 
prózakötet szerzője, 
a 2011. október 23-i 
Milla-tüntetés moz-
gósító protesztdala, 
a Nem tetszik a rend-
szer a YouTube-on 
mára bőven egymil-
liós nézettség fölé 
kúszó klipjének egyik 
előadója.

Õ mondta ugyan-
akkor azt is egy alka-
lommal, hogy szerinte 
cigány irodalom nincs, 
de ha mégis volna, az elég baj 
lenne, mert nem lenne szabad, 
hogy legyen. Vagyis úgy láthat-
ja, hogy csak költészet, csak 
irodalom van. Megint máskor 
arról beszél, hogy az ő verseit 
nem cigány költészetként ér-
demes olvasni, szimplán csak 
költészetként. Kérdés, miért 
nem hisz a cigány irodalomban 
az a literátor, aki verseskötete 
fülszövegében tartja fontosnak 
hangsúlyozni cigányságát, mi a 
probléma a „cigány irodalom” 
kategóriájával?

Az Összefonódás című ren-
dezvénysorozat, amellyel Ros-
tás-Farkas György és barátai 
(Bai Károly előadóművész, 

Miczura Károly zenész, Ko-
csis Csaba költő stb.) járják 
az országot, nem gondolkodik 
ilyesmin, magától értetődőnek 
tekinti, hogy az – elsősorban 
népművészeti ihletésű – cigány 
kultúra a cigányság bemutatá-
sának legfontosabb terepe.

Ezért is beszélhetett Ros-
tás-Farkas az országjárás leg-
utóbbi állomásán, kedden az 
Írók Boltjában – amíg a követ-
kező fellépő, a pár percre eltűnt 
Jónás Tamás előkerült – arról, 
hogy ha egyelőre nem látszik 
is még a dologból semmi, de 
bírja a legfelső politikai körök 
ígéretét egy roma kutatóinté-
zet, valamint egy romamúze-
um tárgyában, amelyek nagyon 
nagy mértékben járulhatnának 
hozzá a cigányság kultúrájának 
intézményesült megismerteté-
séhez, egyenrangúvá tételéhez.

Ünnepélyesen meg is ígérte: 
addig semmiképpen sem hal 
meg, amíg ezeket az intézmé-

nyeket át nem adják. Az esten 
elhangzó versek nagy részén 
erősen érződött Nagy László 
és Juhász Ferenc hatása, a rá-
juk jellemző képgazdagság, 
látomásosság, a népköltészeti 
ihletés és a költő közösségi ve-
zető szerepének erőteljes hang-

súlyozása. A prózai 
szövegek uralkodó 
jegye a hagyományos 
értékek, a családi idill 
iránti nosztalgia volt.

A hetvenes évek-
ben induló, gyorsan 
elismertté vált cigány 
alkotók sokan ennek 
az akkor eleven, mára 
talán túlhaladottá 

vált hagyománynak 
a jegyében kezdték 
pályájukat. Jellem-

ző, hogy az akkoriban különö-
sen elismert Bari Károly maga 
is Nagy László művészetének 
lekötelezettje, a kilencvenes 
évek elejétől abba is hagyta a 
versírást, azóta elsősorban ki-
váló néprajzkutatóként, a Kár-
pát-medencei cigány folklór-
kincs gyűjtőjeként dolgozik.

A kérdés másik szakértője 
Beck Zoltán, aki elsősorban a 
30Y nevű népszerű alternatív ze-
nekar frontembereként ismert, 
azonban úgy látja, hogy még en-
nél is mélyebbre kell mennünk, 
ha meg akarjuk magyarázni, 
miért tűnik úgy néha, hogy a 
cigány művészet egyik vonula-
ta nehezen talál kapcsolódási 

Miczura Károly, Kocsis Csaba (előtérben), 
Bai Károly és Jónás Tamás (háttérben) 

az Írók Boltjában megtartott irodalmi esten.
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pontokat a kortárs kultúrával: 
– A hagyományos irodalomtör-
téneti elbeszélések próbáltak 
megalkotni egy cigány irodalom 
nevű szövegegyüttest, könyvku-
pacot, elmesélni a történetét, 
szereplőkkel, helyszínekkel, he-
lyet találni számukra a magyar 
irodalomtörténetben – mondta 
lapunknak. – Csengey Dénes 
író, a rendszerváltás korán meg-
halt, emlékezetes fi gurája sokat 
tett azért, hogy ez 
így legyen.

A nyolcva-
nas években két 
nagyesszét is írt a 
cigány irodalom-
ról, amelyben ki-
jelöli és műnemek 
szerint mintegy 
csapatokba rende-
zi a szerinte kano-
nikus szereplőket. 
Az epikus triász 
tagjai Osztolykán Béla, Lakatos 
Menyhért és Holdosi József, 
a lírai triászé Bari Károly, Ba-
logh Attila és ismét Osztolykán. 
Beck úgy látja, hogy az ilyen, 
később sokak által követett 
értelmezések egyrészt végül a 
puszta tematikára szűkülnek, 

és éppen a művészi szempon-
tok vesznek el, másrészt az ér-
telmezők kénytelenek előbb-
utóbb megmondani, mi az, ami 
cigány-cigányos, már ahhoz is, 
hogy egyáltalán ki tudják jelöl-
ni a szövegek körét, amelyekkel 
dolgoznak.

Nehezen tudja kezelni ez a 
szemlélet például Jónás Ta-
más verseinek jelentős részét 
is, noha Cigányidők című ön-

életrajzi prózája például szépen 
beleillik. A cigány jellegzetes-
ségek kijelölése ráadásul köny-
nyen ellensztereotípiákhoz ve-
zethet, ez a veszély Beck szerint 
fennáll a cigány képzőművészet 
esetében is Jónásnak a cikkünk 
elején idézett elutasító szavait 

is ilyesmi, a cigány irodalom 
irodalomtörténeti ketrecének 
elutasítása motiválhatta, a ki-
lencvenes évek végén egy roma 
lapban ki is kelt Kovács József 
Hontalan cigány költő egyik 
kötete ellen, amelyben a repre-
zentáció és a felelősségvállalás 
etikája volt hivatott szerinte el-
fedni a versek gyengeségét.

Beck szerint célszerűbb vol-
na a cigányság kérdését inkább 

értelmezési szem-
pontnak tekinteni, 
így különféle pilla-
natokban, különfé-
le perspektívákból 
más-más szövegek 
tűnhetnek cigány 
irodalomnak, at-
tól függően, mikor 
tűnik éppen ez a 
szempont érde-
kesnek. Elvileg 

minden olyan mű-
alkotásnál használhatóvá vál-
hat, amelyben feltűnik a cigány-
problematika, így szerinte újra 
lehetne értelmezni akár Arany-
tól A nagyidai cigányokat vagy 
Kertész Imre Sorstalanságát is.
(Forrás: nol.hu/ Vári György)

2014.01.17.

Rostás - Farkas György, Bai Károly és Ruva Farkas Pál 
az Írók Boltjában megtartott irodalmi esten.

Irodalmi est az Írók Boltjában, 2014. január 14-én.
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Pillanatképek a Közös Út – Kethano Drom
 Baráti Kör rendezvényeiről

Zenés irodalmi est az Írók boltjában, 2014. január 11.

Rostás-Farkas György 65. születésnapi estje az Írószövetségben, 2014. március 20.


