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Rostás-Farkas György

A cigányok félárnyékban 
vannak?

(Gyurkovics Tibor után szabadon…)

Az én szeretve tisztelt Ol-
vasóimnak a Közös Út 

hasábjain mindig üzenni szok-
tam. Örülök neki, és nagyon 
jólesik, hogy sokan jeleznek, 
írnak, hívnak és keresnek, so-
kaknak tetszik.

A múltkor egy emlékezetes 
napot töltöttem barátaim és 
családom körében. Már csak 
azért is mondom ilyen nyoma-
tékkal, mert az utóbbi eszten-
dőkben ez is ritkán fordul elő.

Mert nemcsak az utolsó no-
mád vagyok, hanem az utolsó 
utazó költő is, aki elmegy a vi-
lág végére is, hogy eleget tegyen 
a meghívásnak, főleg azoknak, 
ahol gyerekekkel is találkozom.

Visszatérve a családi ösz-
szejövetelre, sok ember között 
Székely püspök úr is ott volt. 
Itt szóba került az általam már 
nem egyszer idézett mondat: 
„Isten minden nyelven ért”.

Hogy ezt miért tartom fon-
tosnak kihangsúlyozni? Azon 
egyszerű oknál fogva, ami a 
történelem folyamán nagyon 
sokszor megtörtént, hogy nagy 
kutatók, írók, művészek – csak 
néhány nevet említek most a 
teljesség igénye nélkül – Wis-
lowszki Henrik, Erdős Kamill, 
Gémes Balázs, Gorkij, Puskin, 
és még sokan mások: szerették 
a cigányokat, keresték, kutat-
ták ősi történelmünket, hiede-

lemvilágunkat, mert érdekelte 
őket, és nem tettek különbséget 
ember és ember között.

Ma már másként tapaszta-
lom, itt a szépséges fővárosunk-
ban is, amelyik miatt elhagy-
tam az én nagyon szeretett, pici 
kis szülőfalumat, Újkígyóst.

De hiába hódított meg Bu-
dapest, és karoltak föl taná-
raim, barátaim: Fodor And-
rás, Gyurkovics Tibor, Szabad 
György, Ranner Gizella, Siklósi 
Norbert –, a szívem mélyén az 
újkígyósi gyökereimhez kötő-
dök legerősebben.

Mire a Kedves Olvasó ezt a 
lapot a kezébe veszi, addigra 
tombol a nyár, kezdődik a sza-
badságolás ideje, és nagyon sok 
könyvszerető ember ellátogat a 
Vörösmarty térre, a Váci utcába 
az Ünnepi Könyvhétre, hogy a 
könyvek között szellemileg-lel-
kileg is feltöltődjön.

A közbeszédben és a saj-
tóban a cigánysággal kapcso-
latban többnyire nem a kul-
túrához kapcsolódó fogalmak 
említődnek. Ha mégis, a leg-
ritkábban esik szó írott kultú-
ránkról, irodalmi alkotásaink-
ról, íróinkról, költőinkről.

Én ezt nagyon elszomorító-
nak és mélységesen igazságta-
lannak tartom.

El kellene jönnie az időnek, 
amikor – a meggyőződésem 

szerint a kortárs hazai iroda-
lom élvonalába tartozó – alko-
tóink méltó elismerést kapnak!

Ennek kapcsán jut eszembe 
egy nagyon-nagyon emlékeze-
tes könyvheti alkalom, ahol egy 
pavilonban dedikáltunk Fej-
tő Ferenc bátyámmal, Faludy 
Györggyel és Gyurkoviccsal.

 Ő akkor és ott egy emlé-
kezetes mondatot súgott a fü-
lembe, amit soha nem fogok 
elfelejteni. Aki ismer bennün-
ket, az tudja, hogy Gyurkovics 
a mi nagy mentorunk, testvér-
barátunk volt, nélküle egy ren-
dezvényünk sem múlhatott el. 
Szóval azt súgta halkan: „Tehet 
a cigány bármit, akkor is félár-
nyékban van.”

Gyurkovics szerette a cigá-
nyokat. Ezt minden lehetséges 
alkalommal ki is hangsúlyozta. 
Ő valóban értékelte azt a szel-
lemi örökséget, amelyet mi ci-
gányok évszázadok óta féltett 
ereklyeként őrzünk, élünk.

E nép, e kultúra keresi mél-
tó helyét ezen a földön. De, 
hogy megtalálja-e valaha, azt 
nem tudom. Én szeretném még 
földi életemben megérni azt 
a pillanatot, amikor kulturá-
lis-szellemi értékeink polgárjo-

got nyernek e hazában, pl. egy 
méltó intézményrendszer: mú-
zeum, színház, kiállítóterem, 
dokumentációs központ, nyelvi 
kutatóműhely, kiadó és létszá-
munkkal arányos médiakép-
viselet formájában. Többször 
leírtam talán még többször el-
mondtam: hogy az Isten gyer-
mekeiként szeretett minket a 
vándorlásunk ideje alatt. De 
most mintha elengedte volna a 
kezünket.

Azt kérdezem magamtól: 
milyenné válhat az a nép, akit 
évszázadokon keresztül üldöz-
nek? Mintha mostoha gyerme-
kei lennénk e hazának, s talán 
az egész világnak. Persze aki 
engem ismer, az tudja, hogy én 
ezt soha nem vallottam, sőt az 
ellenkezőjét igyekeztem minél 
szélesebb körben tudatosítani.

Lenne még egy kérdésem: 
Vajon érdekli-e a körülöttünk 
élő népeket, hogy kik is va-
gyunk valójában, milyen kultú-
rát hoztunk keletről, kik is azok 
a cigányok, akik több száz év 
óta itt élnek és Magyarországot 
tekintik hazájuknak?

Akik nem ismerik egymást, 
azok örökre idegenek marad-
nak egymás számára. Ha érde-
kelné az embereket, hogy kik 
vagyunk, megfejtenének ben-
nünket.

Az Ünnepi Könyvhét is jó 
alkalom arra, hogy eljöjjenek 
könyves sátrunkba, találkoz-
hassunk egymással, ismerjék 
meg kultúránkat, művészetün-
ket, mert ha megismerik, attól 
a perctől kezdve többé nem le-
szünk idegenek, hanem otthon 
leszünk egymás szívében.

Szent II. János Pál pápa
(született: Karol Józef Wojtyła (Wadowice, május 18. – Róma, 

2005. április 2.) a katolikus egyház feje 1978-tól haláláig.)

Pápai tevékenységét végigkísérte a népek és vallások köz-
ti egyetértés elősegítése, ennek jegyében bocsánatot kért 

az egyház múltbéli bűneiért. Erkölcsi tanításában az emberi élet 
és méltóság melletti kiállás jellemezte. Társadalmi kérdésekben 
egyaránt kritizálta a „létező” szocializmust és a kapitalizmust.] 
Szorgalmazta a keresztény gyökerek megemlítését az Európai 
Unió alkotmányában. A béke híve volt, többször felemelte szavát 
a háborúk ellen.

Utóda, XVI. Benedek pápa 2011. május 
1-jén boldoggá avatta, majd 2013. július 
5-én Ferenc pápa aláírta a szentté avatá-
sához szükséges dokumentumot. Szentté 
avatására 2014. április 27-én, az Isteni ir-
galmasság vasárnapján került sor, XXIII. 
János pápával együtt.

II. János Pál pápa – a pápák közül el-
sőként – két alkalommal 1991-ben és 1996-
ban is ellátogatott hazánkba. Magyaror-
szági tartózkodásai alkalmával többször 
találkozott a magyar fi atalokkal, az állami és 
egyházi vezetőkkel, a tudomány és a művé-
szet képviselőivel.

A cigányok egyházi pasztorációjához 
kapcsolódó intézkedése: A Vándorlók és 
Utazók Lelkigondozásának Pápai Tanácsá-
ra bízta azt a feladatot, hogy „hatékony és megfelelő lelkipász-
tori segítséget mind a menekülteknek, mind a száműzötteknek, 
a vándorlóknak, a nomádoknak s minden úton lévő embernek”. 
A cigányok egyfajta speciális lelkipásztori gondoskodást igényel-
nek az Egyház véleménye szerint, amelynek az evangelizálásukra 
és emberi támogatásukra kell irányulnia.

„Ima a Boldogasszonyhoz a harmadik évezred hajnalán-
Édesanyánk, Te ismered a világ és az egyház reményeit és 
szenvedéseit. Állj valamennyi gyermeked mellett mindennap-
jaik megpróbáltatásaiban! Add, hogy közös fáradozásunk gyü-
mölcseként a Világosság uralkodjék a Sötétség felett! Megvál-
tásunk Hajnala, Rád bízzuk magunkat az új évezredben, hogy 
a Te vezetéseddel minden ember megtalálja az Utat, Krisztust, 
a Világ Világosságát, egyetlen Megváltónkat, aki az Atyával és 
Szentlélekkel együtt uralkodik mindörökké. Amen

Mária cigányok édesanyja… Könyörögj érettünk!”

„A cigányok király-
nője” festett faszobor
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fele kezet nyújtsunk nekik és ők 
egymásnak, hanem egész kezet, 
mind a két kezünket.

2. Tanulj!
A kaposfői plébános – So-

mos László, aki gyönyörű 
munkát végez közöttük több 
évtizede –, mondta hogy első 
szent királyunk ma főként nem 
templomokat építene számuk-
ra, hanem tanodákat!

Az iskolába járás nagy gond 
a mélyszegénységben élő gyer-
mekek számára. Mert éhesek, 
mert nincs rendes ruhájuk, 
cipőjük, mert zsúfolt szükség-
lakásban nem tudnak tanulni, 
leckéjüket megcsinálni. A sok-
szor írástudatlan szülő hogyan 
segítsen kisfi ának, kislányá-
nak? Az iskolázatlan gyermek-
ből pedig mi lesz az életben?

A telep közepén a tanoda, 
kedves ház, játszóház óriá-
si dolog. Ott a gyermek me-
legben van a rossz időben is, 
enni kap, szeretik, foglalkoz-
nak vele, sikerélménye van. 
Innen már örömmel megy az 
iskolába. Áldottak azok a segí-
tők, nevelők, akik a tanodákat 
működtetik.

3. Dolgozz!
A munka nagyon fontos! 

A munka tette az embert em-
berré – mondta a kommunis-
ta Engels Frigyes úr. Nemcsak 
azért, mert munka nélkül nincs 
megélhetés, mert nincsen olyan 
társadalom, amely tartósan el 
tud tartani segélyből életerős 
embereket.

Másért is. Aki a kezét segé-
lyért nyújtja – miközben tudna, 

szeretne is dolgozni –, hogyan 
szerezzen önbecsülést, hogyan 
élje meg a saját személyi mél-
tóságát?

Aki kényszerűségből bűn-
cselekményt követ el, hogy 
megéljen és családját, magate-
hetetlen hozzátartozóit eltartsa 
– nem rendelkezik sem önbe-
csüléssel, sem személyi méltó-
ságának tudatával.

Minden adandó munkát, 
a közhasznú munkát is nagyon 
meg kell becsülni. Talán az Úr 
ad nekünk jó vezetőket, akik ál-
tal és a magunk közreműködé-
sével jobban boldogulunk. Más 
lehetőségünk nincs.

Emlékezzünk hát Nursiai 
Szent Benedeknek, „Európa 
atyjának” tanítására, és kérjük 
közbenjárását!

GERGELY DEZSŐ  ROVATA

Imádkozz, tanulj, dolgozz!
(Ora, disce, lavora)

Nursiai Szent Benedek a 
Bencés rend alapítója 

ősi nemesi családból szárma-
zott… Krisztus után 480 körül 
született.

Legendás, nagyszerű tevé-
keny élete volt. Szerzetestársa-
ival együtt azt tette, amit a kor 
megkövetelt. Ne felejtsük, ez 
az időszak a népvándorlás kora 
volt. Keletről jött vad törzsek, 
a germánok, hunok, gepidák, 
vízi gótok, avarok és később a 
mi honfoglaló magyar őseink 
mással sem foglalkoztak, mint 
primitív gazdálkodás mellett 
egymás ellen rabló-hadjárato-
kat folytattak.

Európa azokban az évszá-
zadokban egy kaotikus anar-
chiaképét mutatta, a hanyatló, 
a maga idejében remekül szer-
vezett római birodalom rom-
jain.

És mi hozott változást?
Ezeknek a népeknek a meg-

térítése a keresztény hitre, nem 
mindig szelíd eszközökkel.

De a lényeg: sorra alakultak 
a monostorok, szerte a mi föld-
részünkön, a címünkben jelzett 
három szó – elmélet és gyakor-
lat jegyében.

Ezeket a monostorokat a 
bencés, cisztercita és egyéb 
szerzetes atyák építették. 
Templom, iskola, gazdaság! Így 
a monostorok, apátságok köré 

szerveződtek a városok, haté-
kony kapcsolatban a falvakkal.

A mi honfoglalásunk idejé-
re – az ezredfordulón – Nyu-
gat-Európa a pápaság Ró-
májával és a franciaországi 
Cluny-nyel a központban föl-
dünk legszervezettebb térsége 
lett. (Nem becsüljük le, ellenke-
zőleg nagyon tiszteljük a kínai 
kultúrát természetesen.)

Nem véletlenül kapta meg 
Szent Benedek az „Európa aty-
ja” megtisztelő címet. (A mi 
Szent Istvánunk ebben a leg-
jobb időpontban találkozott a 
Clunyi szellemmel, hívta ide 
a nyugati szerzeteseket, kapta 
II. Szilveszter pápától a szent 
koronát. Mi sem kalandoztunk 
többé, az árpádházi időszak – 
majdnem félezer évig – a Kár-
pát medence legnagyszerűbb 
korszaka volt.)

A kérdés csak az, hogy a fen-
ti – közismert – történethez mi 
közük van a Kethano Drom – 
Közös út olvasóinak, mi közük 
van a cigányoknak 2014-ben? 
Nagyon sok. Minden.

Másról sem hallunk és érte-
sülünk, mint roma-stratégiáról, 
felzárkóztatási programokról. 
Sok marad ezekből csupán elő-
adás, szónoklat, de hála legyen 
– egyre több megvalósult gya-
korlat.

Ha ezekről tudomást szeret-
nénk szerezni, érdemes elláto-

gatni a főszerkesztőnk, Rostás 
– Farkas György úr által szerve-
zett cigány-magyar konferenci-
ákra és a jezsuiták által havon-
ként a „Párbeszéd Házában” 
tartott cigány pasztorációs ta-
lálkozókra, Hofher József atya 
és Szabóné dr. Kármán Judit 
szervezésében.

Ezeken az alkalmakon talál-
kozhatunk olyanokkal, cigány 
és nemcigány papokkal, egyhá-
ziakkal – egyre több fi atallal-, 
civil szervezőkkel, akik nagyon 
sokat tesznek a roma népért és 
a többség – kisebbség (most 
már nemzetiség) közös boldo-
gulásáért.

1. Imádkozz!
Azaz építsd a lelkedet. A ci-

gányok eredendően lelki indít-
tatású nép. Istentagadó cigány 
emberrel és pályám során nem 
találkoztam. (Elkeseredettel 
igen.)

A „Sunto Del”, a Szent Ss-
ten életük központja. Az áldás 
rendkívül fontos számukra. 
Hogy ne kelljen magukat el-
átkozottnak érezniük, látniuk. 
Hogy milyen felekezetben gya-
korolják a hitüket? Mindegyik-
ben. A fontos csak az, hogy ne 

Közös felel�sség a nyomtatott kultúra
A 2014-es könyvfesztiválon az év kiadója díjjal ismerték el a 

Kossuth Kiadót.
Kocsis András Sándor, a kiadó elnök-vezérigazgatója, 

a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnö-
ke úgy gondolja, az állam jóval kevesebb fi gyelmet és támoga-
tást fordít a könyvszakmára, mint ezt adott esetben el lehetne 
várni. (…)

– Mit gondol, mivel ér-
demelték ki ezt a díjat 
többször is?

– Nem lehet fi gyelmen kí-
vül hagyni, hogy a Kossuth Ki-
adói Csoport öt kiadóból áll. 
A kollégák szavazatai azt mu-
tatják, hogy mind az öt kiadót 

– amelyek mind más profi llal 
dolgoznak – elismerik. A zász-
lóshajó, a legnagyobb a sorban 
a Kossuth, emellett fontos te-
vékenységet folytat a főként a 
gyerekkönyveket és képzőmű-
vészeti kiadványokat megje-
lentető Ventus Libro, illetve a 
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szépirodalmat és társadalom-
tudománnyal foglalkozó köny-
veket kiadó Noran Libro. A cso-
porthoz nemrég csatlakozott a 
Naphegy Kiadó, amely magas 
színvonalú gyerekkönyveket je-
gyez, az ötödik pedig a Ventus 
Commerce, amelyhez a gasztro 
profi l tartozik két havilappal. 
Nemrég egy teljesen unikális 
új projektet is elindítottunk, 
a gasztrokönyvek sorozatát, 
amely az európai piacon egye-
dülállónak mondható.

– Miért az állam se-
gítségégét várják, a ma-
gántőke miért nem aktí-
vabb ebben az ágazatban, 
ahogy L. Simon László is 
utalt rá?

– Az elmúlt évtizedben el-
tűnt az a külső gyűrű körü-
löttünk, amely adott esetben 
banki támogatást, vagy meg-
rendelést, nagyobb cégekkel 
való együttműködést jelentett. 
Ez már gyakorlatilag nem lé-
tezik. Azt is többször felvetet-
tük, hogy egy-egy míves kiadó, 
illetve a könyvszakma szerep-
lői hadd részesüljenek a TAO-
ból származó bevételből. Ne 
csak a sportegyesületek, fi lmes 
produkcióknak vagy a szín-
házaknak járó kegy legyen ez. 
A javaslatot a kormányzat ré-
széről határozottan elutasítot-
ták. Ezt egyáltalán nem értem. 
Én rendkívül büszke vagyok a 
magyar kultúrára és azt gon-
dolom, hogy Csoóri Sándor 
ugyanúgy szerves része, mint 
Konrád György. Ezt a kérdést 
nem szabadna kitenni bizonyos 
politikai nézetkülönbségeknek. 
Abszolút közös felelősségünk, 

hogy a nyomtatott kultúrára 
közösen vigyázzunk. Szó sincs 
arról, hogy azt mondanám, ez 
csak az állam kizárólagos fele-
lőssége (baj is lenne), de nem 
tudom azt értelmezni, amikor 
kormányzati kultúrpolitikus 
azzal érvel, hogy a könyv-
szakma társadalmi szin-
ten leértékelődött. Ez egy 
teljesen elfogadhatatlan 
megközelítés. (…)

– Mégis mi lehet az 
oka annak, hogy az 
állam nem preferálja 
eléggé a könyvese-
ket?

– A kultúrában érték-
konzervatív vagyok, de 
nem követem Boccionit 
és egyes futuristákat, akik 
azt vallották: úgy lehet 
újat építeni, hogy elpusz-
títom az előzőt. Én mé-
lyen hiszek abban, hogy 
csak erős meglévő alapok-
ra lehet tovább építkezni. 
Elfogadhatatlannak tar-
tom azt a kormányzati 
magatartást, amely kon-
zultáció nélkül sok min-
dent meg akar változtat-
ni, illetve el akar törölni. 
Nagy hibának tartom, ha 
valaki erőszakosan csak a 
saját értékrendje alapján 
ítélkezik. Ugyanezt gon-
dolom arról, ha az én mo-
nomániámat szeretném 
ráerőltetni másra. Ez el-
fogadhatatlan szemlélet, 
főleg a kultúrában. (…)

Ne essünk tévedésbe, 
nekünk egyes kérdések-
ben az előző kormánnyal 
is voltak komoly vitáink. 

A mi dolgunk nem az, hogy po-
litikai oldalak mellé rendeződ-
jünk.

(Részlet a Népszava 2014. 
május 6-án Kocsis Andrással 

készített interjújából.)

Szondi György

Találtár

Aranykiütésben a táj
Rőt dal lohol: lapály.
Zölden zord emlék leng.
Kék ház szakadék odalent.

Helyet határoz állapot.
Lélekvert bitang felkonok,
mit gondolomunk ellopott.

Hivatlanok az alkonyok.
Hitem talmi hitünk örök.

Vagy rögben is teremtő rög.

Monogól

Tüskéiden fennakad, ha nesztele
n, növeld csak, fennakad benned
is, fenn a cserzett – szakadatla
n szállal szét, sulyok veri, istr
áng fonja, feszíti gyűlölködés –
gyöngypor kövül, szakítja - - Cs
örtess, prüszkölő tegnapután. Lá
ngol még pereme, körökben a krát
er, hömpölyög lefele – köztünk a
maelőtt. Tűzmadár ível belőle fe
l. Serceg. Hanyatthomlok se ér e
l hozzánk. Rendületlen

Dudás Mihály Károly

Soraim végén

Mikor az élet, mérgező levegővétel,
S a perc, csak vánszorgó kín,
Felemészt a bűntelen kétely,
Soraim végén, vért hint minden rím!

Mikor a jelen sem kecsegtet,
S gonosz lelkek gyűlölete kísért,
Érzem rossz akaratát, üvegszilánk szeleknek,
Soraim végén hordom, lelkem összetört hitét.

Mikor talpnyalók korbácsütéseit állom,
Kérdőn néz reám az Úr odafentről!
Azért született az ember, hogy hibázzon?!
S soraim végeit hordja el, magasztos szellő.

Mikor szerelemtől égek folyton folyvást,
S szívem bűnösként szereti a nőt!
Kitől megkap minden viszonzást,
Soraim végén, szerelmesen kérdem a jövőt!

Mikor Januári felhők, emlékeztetnek a napra,
Mit elfeledni sajnos, soha sem tudnék,
Mosolygón kérdi Jó Anyám, mikor állok talpra?
Mielőtt örökre soraim végére futnék!

Ricardo Iglesias

Korkore
(Cikánská/ Gipsy)

Korkore zhav ande kalyi ratyi
me gindyinav pe murri dejorri
lingrav lake luludya shukara
ke dajake, zhanav, voj loshanla.
Soske, soske, Devla
si ma but gindura?
Soske si nasvalyi
amari dejorri?
Pe la dikhav, murro dyi rovela,
o Delorro thaj Kham sastyarel la.
Alom alom, ja na naj na na…
Pe fejastra kana dikhav avri
kathar o iv e luma si parnyi
shil si aba, naj amenge mishto
kadi luma xala o chorripo.
Soske, soske, Devla
si ma but gindura?
Sam amen vi chorre
thaj vi bibaxtale.
Si pe luma but manusha láshe,
aj, devlale, zhutisar pe lende!

Áprily Lajos

Imádság
Adj, Istenem, bölcsességet,
vádjaimnak csendességet,
illedelmes öregséget
s könnyű véget, könnyű véget.

Rudyipe
Dema, Devla, platnikipe,
mure doros hodinipe,
patyivalo phuripe
bipharo agoripe, agoripe.

(boldasles: ifj. Rostás-Farkas György)
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Ruzdija Russo Sejdovic

Laloro rovipe
Dural,
vuśtendar korrkorrne Lumiatar
resen ma ćhině gilǎ,
bibaxtale lućhenca
thaj alavenca
save p-e amende peren,
mudaren amen
angla o bianipe
a varkah angla o mulipe,
amare mosta
ratestar thaj deaqe thudestar
truśalne…
Dural
gaći go naśav
an-e me damajra resel
e laloro rovipe,
p-e śel droma śel mulipa
p-e śel droma śel limojra
romane,
bikamle,
(bimangle)
phirimaha xasarrde…

Néma zokogás
Távolról,
az ajkaktól, az elmagányosodó Világtól
megérintenek engem a fáradt dalok
baljós fellegekkel
és szavakkal
amelyek ránk hullanak,
megölnek bennünket
már a születés előtt
s vannak, kiket a haldoklás előtt,
orcáink
vértől és anyatejtől
sóvárgóak…
Távolról
azonban iramlik
s az ereimbe hatol
a néma zokogás,
száz úton száz halál,
száz úton száz sírverem,
cigányok,
nem szeretettek,
(nem kívánatosak)
terhükkel elveszettek…

(Pató Selam fordítása)

Pató Selam

Kétperces vers
(Poema ande duj momentura)

Már nincs nyitva, még nincs zárva
Ha csoda jő, sincs ki várja
Csak megtörténünk a Sorsnak
Kulcsok vagyunk – a Lét forgat
Balra-jobbra, putras-phandas
Le Trajoske podo inkras
Tela soste o paji sam
Ingrel pesa vi tut, vi man
Ame, sa jekhe pajeske
Pittya sam – sodródunk benne
Összeolvadunk-szétválunk
Bevegyülünk és kiválunk
Nincs köztünk valódi határ –
O Jekhipe-j amaro Kraj
Naj le manushes pesko drom
Numa kon kethanes shordyon
Kodol resen kaj e pacha –
Kikben az Egy magát látja…

Jertisarav tuke…
(Megbocsájtok neked…)

Hajkam numa anda kodo,
ke palunes vi Tu Me som.
O Intregonipe mangel jertipe.
Thaj muri xatma bipharipesa
mukhel-tar tusa peski majsomnali
Fantazija: sar paparugako suno:
Hura, hura, hura-tar mandar,
te na pashuves mande palesh
kaversar, numa vortakes, sar o
Nuro, andar soste me avilom.
Na pushav: tu katharutno san,
sa mothon mange le somnura.
Na kamav le alavenge bange
droma, so vulusajven sar o sap.
Kamav te azhukarav andej pacha,
pune amaro amal: o Vaxt shaj
vortarel thaj suntosarel le droma,
so hajkam vortakes maladyona
jekhavresa, thaj kerena kethano
centro, sar le trushuleske kranzha.

Martin Jovanovic

Dukh
Sa so phuravdivav,
Sa may but dzanav.
Khatidar dural Me avav,
Pale Plajina vuche sudre
Avav,
Pale Plajina o Kham
Kaj pabjol,
E luludja kaj barjon,
Gothe si mungri Puv.
Sa so puravdivav,
Dzanav ko sem Me.

E Drumurja bi zurale,
E Drumurja sudre,
Ratvale,
Sikaven mange
Mo chache than
Kaj trubuv the dzav,
Romano trajo the rodav,
Bahtalo the avav.
Sa so puravdivav,
Sa so puravdivav.

Ravasz József

Az odafigyelés módszertana
na a vers az ami
enyém a világ összes tengere
s mély örök csöndek hona
ENYÉM
érzem a hajókat
a partraszállás pillanatát élem
a hovatartozás vad ölelését
mikor az idő úgy ostorozza hátamat
a végzet óráját idézem a szemedbe
ha a vers az ami:
megszabadít hogy „TE” lehess

Németh Attila

Füst
Füstöl a mécses, kioltották.
Reggel van, igen,
a tavaszi reggel megérkezett,
a nagyböjti napokban
járunk, felénk is a
böjti szelek fújnak.
– Bezárt ablak a lelkem.
Füstöl a mécses,
kioltották, végre
reggel van.
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nélkül, de létezünk egymás-
sal, összefonódva, összetart-
va. Elfogadva, befogadva egy 
hazában. „..ősi szenvedésektől 
csipkézett ország nékem a ha-
zám, Magyarország…”, ahol a 
hit és a remény összefonódva 
gyökerezett meg Rostás-Farkas 
György szívében, lelkében.

A tiszteletére rendezett iro-
dalmi est a költő művein ke-
resztül próbálta bemutatni élet-
felfogását. A szervezők nevében 
csak remélni tudjuk, hogy sike-
rült alkotásai színes palettájá-
ról összeválogatni érzés és gon-
dolatvilágát tükröző műveket. 
Az élet szeretetéről, a kortár-
sak tiszteletéről Rostás-Farkas 
György művein keresztül tesz 
tanúbizonyságot, ami örömteli 
élményként sugárzott a meghí-
vottak szívéig, lelkéig.

Barátai énekkel, erre az al-
kalomra írt saját versekkel 
köszöntötték a költőt születés-
napján. Fellépett többek mel-
lett Kocsis Csaba énekkel, Bai 
Károly versmondással, Szent-
andrássy Csaba és Pató Selam 
saját verssel. Az est folyamán 
szem nem maradt szárazon, a 
szívből jövő jókívánságok köny-
nyeket csaltak Rostás-Farkas 
György szemébe is.

Örülünk, ha örömöt szerez-
hettünk Neked, Gyuri bácsi. Az 
Isten éltessen még sokáig, hogy 
testvérünk lehess, hogy érez-
hessük szeretetedet!

O Del te del tuke but zor thaj 
sastyipe, lungo trajo!

T’aves baxtalo, Phrala!
Tyo primindo phral: o János

Rostás-Farkas György

Visszaindulok

Napokból-napokba hullva

a megmaradás csatáját vívtam

Visszaindulok a múltba

fűszeres álmok birodalmába

Ahonnan őseim elindultak

az élni akarás hitével

Megannyi szenvedéssel

és kínnal tapostunk utat

Meghajszolt álmainknak

jászolnyi hazát itt adtak

Gyökérrágta magunk

Valami alattomos

rögeszme rágja gyökereinket

Félelmem megalapozott

mert sokan kidőltek

Az asszimiláció

rovarjai működésbe léptek

A diszkrimináció

csápjai mindenhová elérnek

Egyre sorvadó nyelvünk

már csak dadog a szánkban

Jéghegyként olvadva süllyedünk

az ismeretlen ember-óceánban.

Dr. Papp János

„A hit követe vagyok…”
(Rostás-Farkas Györgynek)

Pharo-j adyes po chacho 
amal te rakhel. O Ros-

tás-Farkas György sakonengo 
amal si, kon kamel le manus-
hen thaj o trajo. Ande les-
ko iskiripe pa kadaleste 
shuvel patyalipe. Andel 
dyesa najisarde les leske 
amala pe lesko rakhadyi-
masko dyes. O iskiritori, 
kon zh-adyes o legmajba-
ro-j romano ikono ande 
kado bersh shovvardesh 
thaj panzh bershengo-j. 
Trajisar zha-atunchi zhi- 
kana luma-j e luma!

Rostás-Farkas György 
költő, író, műfordító 65 
éves. Tiszteletére a Ket-
hano Drom – Közös Út 
Baráti Kör zenés irodalmi 
estet szervezett a Magyar 
Írószövetség Bajza utcai 
székházában. Hosszú idő 
ez egy ember életében, 
különösen hosszú egy olyan 
ember életében, aki messziről 
jött. Többszörösen messziről a 
szó igazi és átvitt értelmében is.

Rostás-Farkas György Békés 
megyében, Újkígyóson szüle-
tett 1949-ben cigány szülők so-
kadik gyermekeként. Innen jött 
a fővárosba tizenkilenc évesen 
dolgozni, tanulni. Tudásvágya 
űzte hajtotta az olvasás, az iro-

dalom féle, József Attila „karja-
iba”. Valósággal falta a verseit, 
miközben maga is írt. Témáit 
a cigányság életéből, a saját 
életéből merítette, s teszi ezt a 
mai napig. Munkássága szer-

teágazó: néprajzi, nyelvészeti, 
tudományos ihletésű éppúgy 
megtalálható alkotásai között, 
mint verses kötetei, műfordítá-
sai. Közös jellemzőjük az elkö-
telezettség a cigány identitás, a 
cigány nyelv és kultúra iránt.

Életfelfogása a szeretetre 
épül. Nem tart számon ellensé-
geket csak barátokat. Ő is min-
denki barátja, sőt a hozzáfordu-

lóknak testvére. Így ír erről egy 
helyen; „Testvérnek jöttem kö-
zétek.” És aki ismeri, az tudja, 
hogy nemcsak mondja, hanem 
így is gondolja. Nincs olyan 
ember a környezetében, aki ha 

hozzáfordult gondjaival, 
annak ne segített volna, 
ha tudott, ha lehetett.

Hála és szeretet veszi 
körül. Barátai számosak. 
Tudatosan gyűjti őket, ta-
lán helyesebben vonzza 
őket. Lágy hangja, meg-
nyerő stílusa elragadja 
hallgatóságát. Országjá-
rásai során elment a leg-
lepukkantabb falvak mű-
velődési házaiba irodalmi 
esteket tartani. És a nem 
verses kötetek lapozgatá-
sától megkérgesedett te-
nyerű hallgatósága keblére 
ölelve, ámulva hallgatta. A 
költő mindenhová elment, 
ha meghívták. Ingyen, a 
saját költségén, mert neki 

küldetése van. Népét szolgálni, 
ősöktől kapott cigány örökségét 
továbbvinni. Hirdetni a szeretet 
mindenhol.

Kettős identitású ember: 
magyar meg cigány nem az 
egyik is, meg a másik is, hanem 
együtt, s egyszerre. Összefonó-
dás, hirdeti az általa alapított 
Kethano Drom (folyóirat és ba-
ráti kör), nem létezünk egymás 

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Halák László

Dal a szeretetr�l
– Ez meg milyen készülő-

dés?- És’miért nem bújtál már 
az ágyba?

– Azért nem bújtam, mert 
ma ünnepelünk!

Kedves Közönségünk! Édes 
anyukánk és apukánk! Kedves 
Pocakbeli Testvérünk!

Legyetek vendégeink a sze-
retetről rendezett hangverse-
nyünkön.

Bemutatom a résztvevőket 
Azt mondta a bátyánk, ne rész-
letezzem, de én részletezem. 
Az egészet rendezte, a szöveget 
írta, a zenét szerezte és gitáron 
előadja, valamint énekli is a bá-
tyánk!

Kedves Nézőink, köszönöm 
a tapsot! Furulyán kísér és néha 
énekel a nővérem! Cimbalom 
hiányában xilofonon játszik és 
mindig énekel ez a kislány, itt 
ni! Anyu! Meghallgathatom, 
hogy a Pocakbeli is tapsol-e?… 
Szerintem tapsolt, csak későn 
hallgatóztam.

Hallgassák meg akkor a 
„Szent Pál-i dalt”

Zeng az érc, peng a cimbalom,
Üres a szavad, hamis a dalod.
Zeng az érc, peng a cimbalom, elveszik tőled minden alkalom, 

hogy emberi szóval megszólítsalak, hogy angyalok nyelvén hozzá 
hívjalak.

Szeretet nélkül nem jutsz el oda,
Krisztushoz nem jutsz, nem jutsz el soha.
Zeng az érc, peng a cimbalom, pénzedet köztünk szétosztogatod.
Zeng az érc, peng a cimbalom, testedet értünk feláldozhatod,
ha üres a szíved, ha nem szereted Istent és az embert, a gyer-

mekedet.
Szeretet nélkül nem jutsz el oda,
Krisztushoz nem jutsz, nem jutsz el soha.
Lehet. Még nem tudod, milyen a szeretet? Ismerd meg Jézust, 

szánd rá az életed!
Jézus a szeretet, mert ő a türelem, maga a jóság és megbocsát neked.
Nem kevély Isten, nem kérkedik.
Tűri, ha botlasz, ha bánod, elhiszi, segít, hogy győzz a gonosz 

felett, ha győz az igazság, Ő veled nevet.
Gyermekkoromban megismerhetem, bár minden titkát nem 

közli velem.
Tükörben látom Őt, homályos a kép…
De majd ha megnövök, a szívembe néz, látja majd bennem, 

hogy nincs már homály, tiszta a szívem, itt élhet tovább.
Színről színre látom, a szeretet ő, szívemben lakozik az én Te-

remtőm.
Zeng a gitárom és szóljon a síp!
Ez nem üres zaj, hisz Jézushoz hív!
Hiszem, hogy elvezet hozzá az út!
Reményem teljes, hogy hozzá eljut mindaz, kit eltölt a nagy sze-

retet:
Szeresd Istent és az embereket!
Szeretet nélkül nem jutsz el oda,
Krisztushoz nem jutsz, nem jutsz el soha!

– Köszönjük a tapsot, kedves Nézőink és Hallgatóink. Nagyon szeretjük a közönségünket, igazán 
nincs okod pityeregni, anyuci. Gyertek, tanuljátok meg ti is és énekeljük együtt… Ha jól’ hallom, 
a Pocakbeli lesz a dobosunk. Azt mondta a bátyánk, egy dobos nagyon hiányzik az előadáshoz…

(Forrás: Halák László: Aludj szépen Kisvirág! (Száz estére való bibliai történet gyerekeknek)

Ruždija Ruso Sejdović

BIBIJA
E Bibija

E Bibija (rromano alav 
pala e dejaki vaj dades-

ki phen) ande nesave Srbijake 
thana goditilpe sar e Devleski 
daj. E Bibija sas but pistarrdi 
sar jek godetimasko kul-
to, ba anglal o angluno lu-
mijako maripe ek rromn-
jake avilas ando suno, 
thaj sikadas la kaj trubul 
te godetisaren lako anav, 
thaj lako dives. Ande 
kova vrama ane Srbija 
thaj sakonak sas but baro 
nasvalipe, sar kaj si eko-
lera, buhljarrdo, thaj but 
Roma thaj lenge chavore 
merenas kale nasvalimastar. 
E Bibija ando suno phendas e 
rromnji te kerel xabena thaj e 
čhavorren te kidel tala jek amb-
rolin, thaj kote te pravarel len. 
E rromni kana kerdas gija, but 
rroma thaj čhavorre sastile.

Katar kova vrama gode-
tisarelpe thaj bajrakarelpe e 
Bibijako dives, jek religijako 
kultno dives, savo istarrdolpe 
ando Marzo, shtar kurke angla 
o Baro Parashtuj. E ortodoksik-
ane Roma kidinjavon utrujal e 
Ambrolin, te si thulo kašt, ke-
ren cikne xiva ande leste thaj 
kote phabaren memelja. Anen 
pesa xabena thaj pibena, thaj 
ulaven maškar peste. Alosaren 
jekhe rromes savo si „kolacha-
ri”, dikhen le sar dad e godet-

imasko dad, savo sa o godetipe 
kerel, savo e rromen akharel 
utrujal o Bibijako kasht. Kote 
rudyin e Bibijake, sastipe te 
del lenge čhavorren thaj lenge 

familijenge. Nasvale manusha 
aven thaj kote beshen te saston.

O kašt utrujal savo dodetipe 
e Bibijako dives akharrdol „Bi-
bijako kašt” a kana lel o kašt te 
putrel pire luludya, kova akha-
ren „Bibijake kan”.

Akava godetimasko kulto 
sa maj but trušulne Roma go-
detin, thaj si gava kaj vie gazhe 
godetin thaj bajrakaren e Bibija 
kethanes e Romenca, sar kaj si 
o gav Leštani paša o Beograd. 
Kate si e godedimasko „kolac-
hari” e gavesko rashaj.

E Bibija si dikhindi sar jek 
šuki bari romni, bare bihulavde 
balengi, a nesave Roma dikhen 
la vi sar jek khanyi, pala save, 
kana urjal, urjan vi lake cikne 
khanyora.

O etnologikano sikipe gin-
dinel kaj si e Bibija evropuni 
verzija jekhe purane Indijake 
somnalimasko savo e Roma is-
tarrde ande po seripe sar kaj sas 

e Durgu, savi shaj paruvel 
piro karaktero: kana si 
trutno mothavdolpe sar 
e Candi, kana zhutil thaj 
sastarel si Tara, vaj mo-
thavdolpe sar vie e Kali.

Padimasqe 
satarǎ
K-o marutǎ,
savença siklilan
te ʒas
Romnie,
si len padimasqe satarǎ,
nesavi hartia
kaj k-a drabari
kana k-a aves mange,
an-e savo foro,
an-e savo kaśtuno, 
kaj,
p-e savo peroni
t-e adǐćarav tu,
t-e na ćerrnǒn me luludǎ, 
me vasta,
mo trupo,
t-e na nakhel bihajri  
akava nasvalo khand
korrkorrne ʒuvdimasqo
utrujal ma…
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Duray Miklós

Már százhatvan éve énekeljük 
Nemzeti Himnuszunkat

Amikor hivatalos alkal-

makkor a magyarok 

ajkáról még a „Gott erhalte” 

hangzott, és amikor népünk 

római katolikus felekezetű ré-

sze áhítattal, de szomorúsággal 

telve énekelte a Boldogasszony 

Anyánkat, Kölcsey Ferenc, egy 

református köznemes megírta 

Himnusz c. költeményét.

Vajon sejtette-e, hogy 

azon a januári napon nem-

zetünk legszentebb éne-

két, nemzeti imádságun-

kat veti éppen papírra? 

Aligha! Noha nyilvánvaló 

volt számára is, hogy mű-

fajilag olyan verset költött, 

amely a nemzetnek önma-

gával kapcsolatos érzé-

sét volt hivatva kifejezni. 

Egy olyan állapotnak lírai 

tükrözését, amelyet leg-

újabban némelyek – elég 

bugyután – sorstalanság-

nak neveznek, ahelyett, hogy a 

lényegi valóságot mondanák és 

magárahagyatottságnak, az is-

teni gondviselésből kirekesztett 

állapot érzésének neveznék.

Himnuszunk költeményé-

nek megszületésekor éppen 

átalakulóban volt a nemzet. 

Kölcsey krisztusi életkorának 

évében, 1823-ban a gondolat és 

a szellem már átlépte a rendi-

ség határát. Kölcsey nemzetileg 

beoltott européerként szembe-

került a nyelvújítás korai kor-

szakának Kazinczy képviselte 

kozmopolitizmusával. Ekkor 

kezdte felváltani a latinnak 

mint az addig nemzetközileg 

használatos nyelvnek az uni-

verzalizmusát, illetve az új bi-

rodalmi szellemet képviselő 

német nyelvi uniformist anti-

tézise, a történelem, a kultúra 

és a nyelv egymásra kapcsoló-

dásából kialakuló új nemzet-

eszme, az ahány nyelv, ahány 

kultúra, annyi nemzet, annyi 

különböző világ, annyi sajátos 

egyetemesség érték-viszonyla-

gossága.

A magyar költészetben azon-

ban alig venni észre ezt a társa-

dalmi, nemzeti, fi lozófi ai átala-

kulást, hiszen szinte ugyanúgy 

szőtte át a nemzetféltés, 

akár Balassi Bálint, akár 

Zrínyi Miklós poézisét, 

mint Kölcsey vagy Vö-

rösmarty költeményeit. 

Csupán a szemléleti gaz-

dagodást, a nemzetféltés 

okainak szaporodását és 

a korszellem hatását le-

het észlelni, de a lényeg 

marad: a nemzetért érzett 

aggodalom.

Kölcsey lelkivilágát a 

Himnusz megírásakor 

még a romantikus kese-

redettség, a szinte ön-

pusztító kilátástalanság érzete 

hatotta át, ezen a hangon szólt 

költői lantja. A balsors érzése 

nem költői túlzás, hanem tör-

ténelmi valóság volt a magyar 

felvilágosodás mozgalmának 

bukása után, hiszen a magyar 

szellemiség legjobb képviselőit 

bebörtönözték, a köznemessé-

get, mely főleg protestáns volt, 

elnyomta a hatalom, mert el-

lenfelet látott e feltörekvő, neki 

ellenálló, polgárosodó új társa-

dalmi osztályban. Ezért a lehető 

legtermészetesebb módon kéri 

Kölcsey az Istent, hogy szánja 

meg a nemzetet, hiszen elesett-

ségével, kudarcaival, számtalan 

balsikerével megbűnhődte már 

nemcsak a múlt bűneit, hanem 

a jövőben elkövetendőket is. Ez 

a fohásza azonban még valame-

lyest derűlátásra vall. A Him-

nusz verspárjából, a Vanitatum 

vanitasból már hiányzik ez 

bizakodás, abban mindent 

hiábavalónak ítél, még a 

balsorsot is.

A művelődésünkben 

járatlan ember Kölcseyt 

akár egyversű költőnek is 

hiheti, mert a Himnusz 

nemzeti himnuszunkká 

válása miatt szinte maga 

alá teperte egész életmű-

vét, pedig ennek gondo-

latisága – prózai műveié, 

politikai eszmefuttatása-

ié, parlamenti beszédeié 

– sokkal súlyosabb, mint 

költői munkásságáé.

A Himnusz megírásának 

idején még nem látszott, hogy 

bár a szellemet hatalmi eszkö-

zökkel visszaszorították, feltar-

tóztathatatlan volt a fejlődés 

és a nemzet kibontakozása. 

Egyébként minden elnyomás 

elmúlásának és minden újjá-

alakulásnak ez az oka. Ez kö-

vetkezett be Kölcsey szellemi 

érlelődésének delén, a „ha-

zatalálás” idején a reformkor 

beköszöntével. Ezért válhatott 

eredendő kritikusi magatartása 

és mérhetetlen hazaszeretete 

révén ennek a kornak mérvadó, 

programalkotó magyar gondol-

kodójává és az új nemzeteszme 

egyik kiművelőjévé.

A reformkor szellemétől át-

hatva, a pozsonyi Országgyű-

lésben elmondott lengyelpárti 

szónoklata után 1831-ben írta 

le Kölcsey a reformkori aktiviz-

mus legfontosabb, programadó 

gondolatát:

„Régi kor árnya felé vissza-

merengeni mit ér?

Messze jövendővel komo-

lyan vess öszve jelenkort;

Hass, alkoss, gyarapíts: s a 

haza fényre derül!”

Kölcsey ars poeticája és ars 

politicája három pillérre épült. 

Az egyik volt a nemzet – ez a 

pillér a Himnusz által hagyott 

örök nyomot bennünk. A másik 

a jövőért cselekvő, lankadatlan 

kritikai aktivizmus. A harma-

dik a haza. Ez utóbbinak gyé-

mántba vésett mondata tíz év-

vel a Himnusz után született:

„Négy szócskát üzenek, vésd 

jól kebeledbe s fi adnak

Hagyd örökül, ha ki-

hunysz: A haza minden 

előtt!”

Ezt az üzenetet folytat-

ta Petőfi  Sándor 1846-ban 

a forradalom előhírnöké-

nek tekinthető gondola-

tával „Haza csak ott van, 

hol jog is van, / S a népnek 

nincs joga”.

Kölcsey életművének 

lényegét talán Szerb Antal 

summázta mindeddig leg-

találóbban: „A hazaszere-

tetet ő emelte fel a fi lozófi ai 

gondolat és a vallási világkép 

síkjába, ő talált szavakat a ma-

gyar idealizmus számára, ő al-

kotta meg a nemzet imáját”. (…)

(Részlet a sződemeteri re-

formátus templomban, 2004. 

augusztus 6-án elhangzott 

beszédből.)
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Dávid Csaba

Tanulság
Felszólalás az „Együtt jobb” irodalmi-nemzetiségi 

konferencián

Hölgyeim és Uraim!
Örvendek, hogy ma, 

április 25-én kerül sor erre a 
könyvbemutatóra, ugyanis teg-
nap, 24-én volt az örmény ge-
nocídium 99. évfordulójának 
emléknapja. Csakhogy erről 
az egész magyar sajtó (az írott 
és elektronikus) hallgatott. Én 
legalább itt megemlíthetem.

*

Tíz éves lehettem, amikor 
néhány pajtásommal felballag-
tam a Szabadság-hegyre. Este 
édesapámnak elbüszkélked-
tem, hogy „fent voltunk a he-
gyen”.

– Nem hegy az, fi am, csak 
domb! A Hargita, és a Csíki ha-
vasok! Azok hegyek!

Persze, ő így siratta elveszett 
hazáját.

Sok nemzedékkel korábban 
valamelyik ük- vagy szépapám 
mondhatott ilyesmit az ő édes-
apjának a Csíki havasokról, s 
akkor az öreg örmény így szólt:

– Kicsi hegy az, fi am! Az 
Ararát, az a Hegy!

Pedig ő már az Ararátot nem 
is látta, de a szívében évszáza-
dok óta őrizte.

A magyarországi örmény-
ség az 1300-as évek táján me-

nekült Aniból, s 400 év után 
lelt új s ezúttal igazi hazára, 
Erdélyben. Kezdeti összetűzé-
sek után beépültek az erdélyi 
társadalomba, a 19. század so-
rán el is hagyták az úgynevezett 
közép-örmény nyelvet, s lettek 
magyar anyanyelvűvé.

A 19. század elején-közepén 
a magyar irodalomban se szeri, 
se száma az örményekről szóló 
negatív jelzőknek, leírásoknak. 
Elsősorban persze a küntebb 
állók, külső erdélyiek s ma-
gyarországiak tollából. Egészen 
a 20. századig, amikor utoljára 
Tamási Áronnál találkozunk az 
„örmény” negatív fogalomként 
való használatával. Talán Hu-
nyadi Sándor volt az első, aki 
nem lévén örmény, nagy meg-
értéssel, simogató humorral írt 
róluk (pl. a Vidám örmény te-
metése c. novellájában).

Arról, hogy Korbuly Bogdán 
örmény-magyar bankár, a ko-
lozsvári Farkas utcai színház 
intendánsa miként beszélt ma-
gyarul, számos anekdota szól. 
Pedig ez már 1871-74! És Kor-
buly Bogdán nemcsak rosszul 
beszélt magyarul, de saját pén-
zén alig két hónap alatt felépí-
tette Kolozsvárott, a Sétatéren 
az úgynevezett Nyári Színkört, 
amely azután 1919-től az egy-

kori Hunyadi téri új Nemzeti 
Színházból kiebrudalt magyar 
társulat székhelye lett.

*

A felemás nyelvi környezet-
ben, ahol az ember gondolko-
dását az anyagi élet, az üzlet 
köti le, nem lehet szépirodal-
mi tevékenységről beszélni. Ez 
azért is fontos, mert ugyanak-
kor az örmények igencsak ír-
tak-olvastak. Még az 1670-es, 
80-as években, amint Erdélybe 
érkeztek, ahol megtelepedtek, 
rögtön nekiláttak az anyaköny-
vezés, a település szabályainak 
írásba foglalásához s a kereske-
delmi levelezéshez.

A szépirodalom más kérdés 
volt, mert az luxus.

Ezt a luxust az erdélyi ma-
gyarörményeknek az a nem-
zedéke engedhette meg ma-
gának, amely a 19. század 
utolsó negyedére kezdett beér-
ni. Szongott Kristóf húsz éven 
át, 1887-től haláláig, 1907-ig 
írta-szerkesztette az Arménia 
című magyar-örmény folyóira-
tot és számos könyvet az örmé-

nyek szokásvilágáról, történe-
téről, genealógiájáról. Hibátlan 
magyarsággal, megtűzdelve ör-
mény idézetekkel.

*

Persze, egy kisebbség iro-
dalmáról nehéz úgy beszélni, 
hogy nem ejtünk szót a nyelv-
ről – ám ebben kivétel a ma-
gyarörménység. Nem a hétszáz 
éve odahagyott őshaza, hanem 
a sokezer kilométeres távolság 
miatt. Ebben egy kevés szere-
pet játszott az is, hogy az er-
délyi örmények az úgynevezett 
apostoli örmény vallásról áttér-
tek a római katolikus vallásra. 
Szerepe volt a környezetnek 
való megfelelés, a valahová tar-
tozni akarás igyekezetének.

Magától értetődő lett, hogy 
az erdélyi – s azután magyaror-
szági – örménység, a több mint 

háromszáz éve betelepültek 
magyarul írjanak.

Akkor hát irodalmi értelem-
ben talán nem is örmények?

Pedig azok s nemcsak a fi -
zimiskájuk az. A gondolko-
dásmódjukban, néha a téma-
választásukban érzik – kinél 
jobban s kinél kevésbé – az ör-
mény eredet. Az, hogy a csalá-
dok s az egyének máig számon 
tartják még a távoli rokonokat 
is! Erdélyre pedig időnként 
most is úgy csodálkoznak reá, 
mintha nem is a szülőföldjüket, 
a háromszáz éve otthonként 
szolgáló tájakat látnák, hanem 
valami új csodát. (Erre László-
ffy Aladár irásai, versei talán a 
legjobb például szolgálnak.)

Erdélyi s magyarországi ma-
gyarörménynek lenni ugyanazt 
jelenti, amit például a magyar-
országi zsidóságnak is jelen-
tett a 19/20 század fordulóján: 

magyarok vagyunk, magyarul 
beszélünk s őrizzük származá-
sunk emlékét.

Ott él írásainkban az ör-
ménység tudata, a magyarság 
tudata alatt megbújva. Az Ara-
rát iránti vágy. Ez a rétegződés 
sok nemzedék alatt képződött 
ilyenné: így része a magyar iro-
dalomnak. Magyar nyelvű nem-
zetiségi irodalom s többnyire 
nem is akármilyen nyelven, 
mert erősen erdélyies, gyakran 
székely hangsúlyokkal, szóhasz-
nálattal. A magyar irodalom 
része. Ha már – s persze, első-
sorban ismét csak nyelvi prob-
lémák miatt – az örmény iroda-
lom részévé nem válhat.

Nos tehát: vajon az Ararát 
a legnagyobb hegy, utána kö-
vetkezik a Hargita s csak a sor 
végén a Szabadság-hegy? Ne 
rangsoroljunk.

Köszönöm fi gyelmüket!

Hattinger-Klebasko Gábor

Ennyi jut

A bennem való hitetek
nem tetszett az Úristennek,
azóta ver a maga módján,
s a látomások megjelennek.

Köröttem sötét a világ,
egy kép hatalma bekerít,
nem siet segíteni senki,
s az Isten haragja leterít.

Isten! - nyekergő kapudból,
zord harcaid közepette,
ne tegyél velem csodát se,
azt más helyetted már megtette!

Ne vádolj, te vagy az Isten!
Én csak egy földi halandó,
ki vígad sorstársa halálán,
mert ennyi jut, mi mulatható!
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Gabriel Garciá Márquez

Búcsúlevél

Ha Isten egy pillanatra el-
felejtené, hogy én csak 

egy rongybábu vagyok, és még 
egy kis élettel ajándékozna meg, 
azt maximálisan kihasználnám.

Talán nem mondanék ki 
mindent, amit gondolok, de 
meggondolnám azt, amit ki-
mondok.

Értéket tulajdonítanék a dol-
goknak, nem azért, amit érnek, 
hanem azért, amit jelentenek.

Keveset aludnék, többet 
álmodnék, hiszen minden be-
csukott szemmel töltött perccel 
hatvan másodperc fényt veszí-
tünk.

Akkor járnék, amikor mások 
megállnak, és akkor ébrednék, 
amikor mások alszanak.

Ha Isten megajándékozna 
még egy darab élettel, egysze-
rű ruhába öltöznék, hanyatt 
feküdnék a napon, fedetlenül 
hagyva nemcsak a testemet, 
hanem a lelkemet is.

A férfi aknak bebizonyí-
tanám, mennyire tévednek, 
amikor azt hiszik, az öregedés 
okozza a szerelem hiányát, pe-

dig valójában a szerelem hiá-
nya okozza az öregedést!

Szárnyakat adnék egy kis-
gyereknek, de hagynám, hogy 
magától tanuljon meg repülni.

Az öregeknek megtaníta-
nám, hogy a halál nem az öreg-
séggel, hanem a feledéssel jön.

Annyi mindent tanultam tő-
letek, emberek… Megtanultam, 
hogy mindenki a hegytetőn 
akar élni anélkül, hogy tudná, 
hogy a boldogság a meredély 
megmászásában rejlik.

Megtanultam, hogy amikor 
egy újszülött először szorítja 
meg parányi öklével az apja uj-
ját, örökre megragadja azt.

Megtanultam, hogy egy em-
bernek csak akkor van joga le-
nézni egy másikra, amikor segí-
tenie kell neki felállni.

Annyi mindent tanulhattam 
tőletek, de valójában már nem 
megyek vele sokra, hiszen ami-
kor betesznek abba a ládába, 
már halott leszek.

Mindig mondd azt, amit ér-
zel és tedd azt, amit gondolsz.

Ha tudnám, hogy ma látlak 
utoljára aludni, erősen átölel-
nélek, és imádkoznék az Úrhoz, 
hogy a lelked őre lehessek.

Ha tudnám, hogy ezek az 
utolsó percek, hogy láthatlak, 
azt mondanám neked, „szeret-
lek”, és nem tenném hozzá os-
tobán, hogy „hiszen tudod”.

Mindig van másnap, és az 
élet lehetőséget ad nekünk arra, 

hogy jóvátegyük a dolgokat, de 
ha tévedek, és csak a mai nap 
van nekünk, szeretném elmon-
dani neked, mennyire szeret-
lek, és hogy sosem felejtelek el.

Senkinek sem biztos a hol-
napja, sem öregnek, sem fi a-
talnak. Lehet, hogy ma látod 
utoljára azokat, akiket szeretsz. 
Ezért ne várj tovább, tedd meg 
ma, mert ha sosem jön el a hol-
nap, sajnálni fogod azt a napot, 
amikor nem jutott időd egy mo-
solyra, egy ölelésre, egy csókra, 
és amikor túlságosan elfoglalt 
voltál ahhoz, hogy teljesíts egy 
utolsó kérést.

Tartsd magad közelében 
azokat, akiket szeretsz, mondd 
a fülükbe, mennyire szükséged 
van rájuk, szeresd őket és bánj 
velük jól, jusson időd arra, hogy 
azt mondd nekik, „sajnálom”, 
„bocsáss meg”, „kérlek”, „köszö-
nöm” és mindazokat a szerelmes 
szavakat, amelyeket ismersz.

Senki sem fog emlékezni rád 
a titkos gondolataidért. Kérj az 
Úrtól erőt és bölcsességet, hogy 
kifejezhesd őket. Mutasd ki 
barátaidnak és szeretteidnek, 
mennyire fontosak neked.

Küldd el ezt annak, akinek 
akarod.

Ha nem teszed meg ma, 
a holnap ugyanolyan lesz, mint 
a tegnap. És ha nem teszed 
meg, az sem érdekes.

Ez az a pillanat.
Wékata.

„Van egy égi anyám nékem…”
Rostás Farkas György beszélgetése Harangozó Imre néprajzkutatóval

Ha rágalmazó nyelvek én-
reám törnek,

Éles nyelvek ellenem nyilat 
röpítnek.

Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve: Mária,
Aki az én életemnek vezér-

csillaga…

(Csíksomlyói zarán-
dokének részlete)

– Erdélyi kutatá-
sai, gyűjtései több év-
tizedes múltra tekin-
tenek vissza. Hogyan 
indult ez a történet?

– Az 1980-as évek 
elején, 15 – 16 éves fejjel 
kezdtem el Erdélybe jár-
ni és először Kolozsvár 
környékére indultam. 
Megismerkedtem Kallós 
Zoltánnal, vistai, szováti, 
ördöngösfüzesi és széki 
emberekkel és minden 
utam a Mezőségre vitt. 
Csak olyan távoli hívás-
féle volt, ami inspirált, 
hogy Csíksomlyóra jus-
sak el. Valamikor, talán 
1986 októberében lehetett, 
hogy eljutottam Somlyóra, 
bejártam az egész kegyhelyet. 
Nagyon nagy hatással volt 
rám, és amikor eljöttem Som-
lyóról, azt érzetem, hogy vissza 
kell menni, vissza kell menni 
egy búcsúra. Ez volt az az év, 
vagy a következő év eleje, ami-

kor budapesti lakásán először 
találkoztam Domokos Pál Pé-
terrel. Péter bácsi, aki somlyói 
születésű volt, biztatott men-
jek, menjünk Pünkösdkor, 
keressük fel egy gyermekkori 
játszótársát, jó barátját, Já-
nos Ferencné Rancz Brigittát. 

Üzent is valamit tőlem Biri né-
ninek, aki aztán amolyan foga-
dott nagymamám lett. Követ-
kező év Pünkösdje volt az első, 
amikor ott voltam a pünkösdi 
búcsún, azóta minden év Pün-
kösdjén ott vagyok. Egysze-
rűen nem tudom elképzelni a 
Pünkösdöt, hogy ne a somlyai 

Szűzanya lábainál töltsem a 
Pünkösd szombatját.

– Ma már el sem tudjuk 
képzelni, milyen kockáza-
tokkal járt annak idején 
egy-egy ilyen gyűjtőút. Mi-
lyen emlékeket őriz ezzel 
kapcsolatban?

– A legizgalmasabb, 
legérdekesebb és min-
denképpen számomra 
lelki szempontból is a 
legfontosabb évek persze 
az első évek voltak. An-
nál is inkább, mert ez az 
időszak a Ceaușescu éra 
legsötétebb, legkemé-
nyebb időszakára esik. 
Megismertem a búcsú 
menetét, akkori rendjét, 
ezt a fél illegális szent jö-
vés-menést, egyben meg-
ismertem a csíksomlyói 
embereket is. Olyan ba-
ráti, ismerősi kapcsolat 
alakult ki hirtelen, hogy 
a ’88-as év Pünkösdjén, 
minden előkészítés és fel-
tűnés nélkül 30 embert 
szállásoltunk el házaknál, 

csűrökben, padlásokon. 
Azon a pünkösdi búcsún, 

ahol szinte legalább annyi tit-
kos ügynök, besúgó volt jelen 
a búcsúban, mint hívő. Ez az az 
év, amikor tudatosan készülve 
sok negatívot vittem és nagyon 
sok fényképfelvételt készítet-
tem. Sajnos ezek a fényképek 
nincsenek meg, mert a vonaton 
elvették tőlem a határnál, 11 

Pusztinai asszonyok a Pünkösd hajnali 
napbanézésen a Szenvedő kápolnánál
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tekercs, 36 kockás színes diafi l-
met. Szerencsére egy barátom 
jóvoltából, aki ott volt velem 
10-15 diát ma is őrzök. Neki 
megmaradt, ezeket a képeket 
akár én készíthettem volna, 
hiszen ott voltam az exponá-
lás pillanatában. Ezeken az al-
kalmakon találkoztam először 
moldvai magyarokkal is, be-
szélhettem velük. Bár félénkek 
voltak, bár visszafo-
gottak és visszahú-
zódók, még is szóba 
ereszkedtek velem, 
a magyarországi di-
ákkal. Persze nem 
föltétlenül tudták, 
hogy magyarorszá-
gi vagyok. Ez az az 
idő, amikor olyan 
ellen-rendezvény-
ként évről-évre meg-
rendezték a Tavasz a 
Hargitán c. folklór 
fesztivált Zsögödön. 
Egy ilyen alkalom-
mal ismerkedtem meg Szabó-
falva jeles krónikásával, Szász-
ka Erdüs Péterrel is, aki éppen 
egy csíkszentsimoni barátjánál 
Ilyés Imrénél volt. A Gondvi-
selés úgy rendezte, hogy a több 
ezres tömegben egymás mellé 
ültünk le a zsögödi fesztiválon. 
Aztán együtt mentünk el Péter 
bácsival Somlyóra, jártuk meg 
a búcsút. Egészen megraga-
dott az az archaikus nyelv, amit 
tőle élőben hallottam. Szin-
te azt lehet mondani, hogy az 
Ómagyar Mária-siralom nyelve 
szólat meg vele és általa. Ez a 
zsögödi fesztivál volt az, ami-
kor találkozhattam a gyimesi 
táncosokkal, zenével, gyönyör-

ködhette az élő gyimesi csángó 
népviselettel, azt hiszem Pulika 
Jánosék muzsikáltak ott. Le-
nyűgözött a tánc, lenyűgözött 
a viselet, lenyűgözött a gyimesi 
csángó fi atalok beszéde, nyers 
egyszerűsége, természetes erő-
vel átszőtt viselkedése…

– Ezek az erdélyi – 
moldvai látogatások egész 
életére, családjára kiha-

tással voltak. A hajda-
nán köttetett barátságok 
mindmáig élnek.

– Címek cseréltek gazdát, 
lujzi-kalagori, klézsei, puszti-
nai fi atalokkal ismerkedtem 
meg. Igen újra végiggondolva a 
történetet, ide, tehát Csíksom-
lyóhoz, a csíksomlyói Szűzanya 
lábai elé vezetnek azok a szá-
lak melyek, azt lehet mondani, 
hogy egy éltre meghatározták a 
sorsomat. Itt ismerkedtem meg 
a feleségemmel, aki, mint a ko-
lozsvári egyetem magyar szaká-
ra az erdélyi magyarokat sulytó 
számbéli korlátozás miatt föl 
nem vett fi atal, a csíksomlyói 
kegytemplom sekrestyése volt. 

A plébániai harangozó házban 
lakott, és mint Márk József fő-
atya személyi alkalmazottja, be-
járatos volt a zárdába, a zárda 
megmaradt pici szobácskáiba, 
folyosójára, sekrestyéjébe. Hát 
ebből lassan 25 éve tartó házas-
ság és két immár ifjúvá csepere-
dett gyermek született. Szóval 
az egész életemet átírta, átraj-
zolta ez a csíksomlyói élmény 

és hív minden tavasz-
szal, mindig, amikor 
Csíkszeredába me-
gyek, mindig, ami-
kor a környékre, akár 
Moldvába, akár Gyi-
mesbe indulok, hív 
a csíksomlyói Szűz-
anya, hogy térjek be 
hozzá. Sajnos mára 
azok az ismerősök, 
akik akkor Somlyón 
éltek, nincsenek az 
élők sorában. Mindig 
ellátogatok szeretett, 
fogadott nagyanyám, 

Biri néni sírjához. Szomorúan 
látom, hogy az a csodálatos ház, 
ami az övé volt, és egy kis szi-
get volt a régi székely világból, 
ami ma már szinte egyáltalán 
nincsen meg, az romladozik. Fi-
gyelmeztet a földi dolgok, a még 
oly értékes és fontos földi dol-
gok múlandóságára.

– Szakmai munkássá-
gára nézve milyen hatást 
gyakorolt a Moldvában 
szerzett tapasztalat?

– Az indulás csodáját, a Szűz-
anya kegyelmét, ami elindított 
engem Moldvába, el egészen 
Szabófalváig nem feledhetem. 
Lehetővé tette számomra, hogy 
részese lehessek a moldvai csán-

Harangozó Imre bogdánfalvi asszonyoktól gyűjt 
a búcsú forgatagában

gó-magyar archaikus imaha-
gyomány összegyűjtésének, és 
közrebocsátásának. Lehetővé 
tette, hogy a moldvai magya-
rok hitvilágának, világképének 
megismeréséhez a magam sze-
rény eszközeivel hozzájárulhat-
tam. S ez mind-mind ott fogant, 
a csíksomlyói Szűzanya lábai-
nál, ott Csíksomlyón, Pünkösd 
szombatján, Pünkösd vasárnap-
ján, az éjszakai virrasztásokban, 
mind ott fogant, a Jézus hágójá-
nak megjárásában, magában ab-
ban a csodában, amit Csíksom-
lyó jelent. Ha a jó Isten megadja, 
akkor ebben az évben 28. alka-
lommal járhatom meg a búcsút.

Ebből a kapcsolatból, ebből a 
lelki indíttatásból született egy 
testvérközségi, testvérvárosi 
kapcsolat, a csíki Szépvíz és Új-
kígyós között. Születtek írások, 
gyűjtések, könyvek, cikkek. Re-
mélem, hogy ezek a dolgok, ez a 
Szent jövés-menés, ez egy picit 
ott van abban az eredményben, 
amire akkor nem csak Románi-
ában, nem csak a román ható-
ságok fi gyelmeztettek, hanem 
itthon a főiskolán, ahol tanul-
tam azokban az években és 
rám-rám szólt egy-egy tanár, 
hogy ezek a kérdések nem ak-
tuálisak, nem időszerűek. És 
íme, mára élő eleven kapcso-
lat van magyar nemzetrészek 
között. Köszönjük ezt a Szűz-
anyának, és ebben egy nagyon 
pici szerepe van annak, hogy én 
honnan indultam, hogy az én 
életemet ez a csíksomlyói talál-
kozás teljesítette ki, akkor majd 
ezért, ezen a Pünkösd szomba-
ton is hálát adok a somlyói Szűz 
Máriának…

Jókai Anna

Szerelemben

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

Ima az olajfák alatt

Add, hogy megértsék,
ezen az illatos éjen
mitől is féltem:
mielőtt a vállalt halált
beteljesítem
ne kelljen hamarébb
elégnem.

A készül�d� imája

Ne csak velem, de általam történjen;
az aktív meghalás erejét kérem.
Nem eutanázia; nem öngyilok:
értem küldött, felismert angyalok.
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Lukáts János

Látod, látod…!
A zeneszerző bronz ujjai a 

levegőbe döftek, szeme 
végigfutott egy láthatatlan zon-
gorán, haja égnek állt. A Zöld 
Macska bár teraszán rohan-
gáltak a sárga-vörös fények, 
a zene tombolva ömlött ki a tér-
re. A férfi  kézen fogta partner-
nőjét, és szinte menekültek a 
hangorkánból. A terasz legalsó 
lépcsőjén szembefordultak egy-
mással, és megkönnyebbülve 
összekoccantották a homloku-
kat, aztán odaszaladtak a szem-
közti szabad padhoz, levetették 
magukat a sarkára, és nagy 
nyugalomban fogták át egymás 
vállát. A Liszt Ferenc-téren ja-
vában folyt a péntek esti, han-
gos békehadművelet.

A téren túl, a sötét sarkon 
egy tétova alak vált el az italbolt 
ajtajától. Buktának mára elege 
volt az italból, a szesztestvérek 
gúnyszövegeiből. Egy éve még 
Buksza volt a neve, ami a szak-
mában elismerést jelent, aztán 
jött a pohár, a keze reszketni 
kezdett, a buksza pedig egyre 
kevesebb lett. És hamarosan 
Bukta lett a neve. Nyolc hóna-
pig töprenghetett az élet gyarló-
ságán, ezalatt a Teri elköltözött 
tőle, a sarki intézményben elfe-
lejtették. Bukta nem találta a he-
lyét, most a sarkon ácsorgott és 
képtelen volt elindulni, vissza a 
térre, hajdani vadászterületére.

A férfi  a padon nem volt már 
fi atal, és nem volt még öreg, 

a hajában már feltűntek az első 
fehér szálak. A péntek este ál-
talában az együttlét ideje volt 
számukra, ha nem is a boldog-
ságé, de legalább a belefeledke-
zésé. A férfi  levette a szemüve-
gét, az inge zsebébe csúsztatta, 
és homlokát óvatosan újra a 
nő homlokához koccantotta. 
Ilyenkor a szemébe nézett, kö-
zelről, mélyen.

Bukta keresztülbukdácsolt 
az úttesten. A tér szélén aztán 
megállt, egy telefonfülke árnyé-
kába húzódott, ujjaival zongo-
rázott a fülke oldalán, a mun-
kaeszközeit próbálgatta. Lába 
egyszerre a földbe gyökerezett: 
– Az ott a padon, az a pofa, dö-
göljek meg, ha nem a Lepsényi! 
– és már azon volt, hogy oda-
rohan a padhoz. A Lepsényivel 
egy padban ült a Labda-utcai 
iskolában, ötödikben és hato-
dikban, és a Lepsényi sokszor 
súgott, oda kell rohanni hozzá, 
hátba vágni, húsz éve nem vál-
tozott semmit ez az állat!

– Velem maradsz ma este? 
– kérdezte reménykedve a nő, 
a férfi  fülébe suttogva.

– Veled, de most már men-
jünk, tízre otthon kell lennem 
– felelte a Lepsényi nevű, egy 
szuszra mondva ki az ígéretet 
és a zord korlátozást.

– Már megint? Most is? Ve-
lem mindig csak tíz óráig? – 
sorjáztak a nőből a kérdő mon-
datok, aztán megmakacsolta 

magát: – Ma itt maradunk, 
nem lesz hozzám rohanás, az-
tán félóra múlva haza, egy éj-
szakai árustól vett virággal, 
a feleségednek – és engedte az 
ölelést, a kényeztetést, de úgy 
ült továbbra is, mint akit a pad-
hoz láncoltak.

Bukta ellendült a telefon-
fülkétől, aztán két lépés után 
lefékezett: – Ez a Leps azért 
mindig úgy súgott, hogy ne ért-
sem, csak a mondat elejét. Én 
elkezdtem a szöveget, de ad-
digra a Leps már elhallgatott. 
A többit már tudod – suttogta 
nekem. Felelés után lekapta a 
szemüvegét, a homlokát meg 
hozzáütötte ahhoz, akivel be-
szélt. – Adok egy kobakost! – 
mondta ilyenkor. Ilyen hülye 
szokása volt, de ezt, úgy látszik, 
megtartotta. Más nem lehet 
ilyen állat, hogy egy nőt ölelget 
este a padon, és a homlokával 
ütögeti, csak a Lepsényi, erről 
fölismerem. Különben megöre-
gedett. – Aztán megvakarta a 
fülét: – Vagyis, hát, éppen any-
nyi, mint én… És azért buktam 
meg hatodikban fi zikából meg 
történelemből, mert akkor ez a 
szemét Leps nem súgott rende-
sen, akkor se súgott. Az osztály 
meg röhögött, kivéve Sófejt, 
vagy hogy hívták a tanárt. – 
Nem volt üres pad a közelben, 
Bukta ténfergett, aztán leült a 
park egyik szegletkövére, a sö-
tétség elnyelte nyeszlett alakját.

– Gyere el velem egy hosz-
szú hétvégére a jövő hónapban 
– suttogta a nő szemébe-szájá-
ba Lepsényi, szimatolva bújt a 
parfümös keblekbe, de mintha 
inkább rutinból tenné. – Most 
vagyunk itt, ne ígérjél bizony-
talan kétnapokat, valamikor a 
jövőben! – a nő ingerülten bon-
takozott ki Lepsényiből, aztán 
egy perc múlva a vállára borult, 
már szinte a mellére 
bújt. Sírt egy kicsit neki, 
aztán cirógatni kezdte a 
férfi t.

Bukta átfogta a két 
térdét, a fejét is ráhaj-
totta, mindig így tett, 
ha szomorú volt. Ritkán 
volt szomorú, inkább 
ingerült, de tudta, az ő 
szakmájában az inge-
rültség nagy luxus. – És 
ez a szemét Teri is lelé-
pett, biztos a Bőrönddel, 
azzal a hájpacnival. Nem 
tudott várni rám, nyolc 
hónap nem a világ. – Sö-
téten nézett körül, a pa-
dokon fi atalok évődtek, 
kezek-lábak fonódtak 
egybe, meg önfeledten 
csókolóztak. Bukta utál-
ta nézni, ha más csókoló-
zik. Aztán megint visszafordult 
Lepsényiék felé, és jól megnézte 
magának a hajdan volt iskola-
társat. Szinte hangosan mor-
dult fel: – Ennek persze van 
nője, most is neki van szeren-
cséje! Pedig házas ember, a fe-
lesége otthon várja, ez meg itt 
nyomorgatja ezt a másik nőt. 
Engem bezzeg nem vár a Teri! 
– Csak hátulról látta a nő sötét 
körvonalait, – Bukta kíváncsian 

előrehajolt, aztán előrezuhant. 
Zavartan ült vissza a szegletkő-
re. A legközelebbi padon egy ló-
fogú lány felvihogott, biztosan 
az ő arcra bukásán. – A pofára 
esésemen! – És Bukta most na-
gyon utálta Lepsényit, meg a 
nőt is mellette, meg a Terit is, 
talán leginkább azt. Meg ezt a 
lófogút itt, a szomszéd padon. 
Valamit tenni kell, fölállt, be-

húzta a nyakát, a két kezét egy-
másba illesztette, és most meg 
is ropogtatta az ujjait.

Lepsényi most az ingzse-
béből maga mellé tette szem-
üvegét, a padra, a két szögletes 
üvegen megvillant a bárból elő-
vibráló fénynyaláb. A mai este 
nem úgy alakult, ahogy várta, 
vagy inkább: nem úgy fog ala-
kulni. Fölemlegette az elmúlt 
nyár néhány szép péntekestéjét, 

a nő szembefordult vele, és a sa-
ját dédelgetett emlékeit sorolta. 
Kihúzta kezét a férfi  markából, 
aztán hagyta, hogy az a marok 
ismét körülfonja az ujjait. Talán 
csak percekre vette körül őket 
az egymáshoz tartozás öröme, 
már majdnem a boldogság.

Bukta csak most vette ész-
re Lepsényi szemüvegét, hir-
telen vad vágy támadt benne, 

hogy összetörje. Vagy 
inkább… hát persze, de 
miért is leskelődne itt 
egy félórája, ha csak az 
ostoba bosszú volna az 
eredménye. Átült egy 
közelebbi padra, ép-
pen Lepsék háta mögé. 
És megnézte az irányt, 
merre fog határozottan 
ellépkedni mellettük, 
a parkoló autók között 
merre vezet majd az útja. 
– Ez is csak egy olyan os-
toba fi ckó, mint a többi, 
minek hagyja őrizetlenül 
a holmiját!

A nő búcsúcsókra 
szánta el magát, Lepsé-
nyi is valami sikamlós, 
szép emléket készült ma-
gával hazavinni, beszívta 
a női vállak nyáresti illa-

tát. Bukta határozott három lé-
péssel érte el hátulról a padot, 
baljával lenyúlt, és a férfi  oldala 
mellől fölemelte a szemüveget, 
behúzta a saját kabátja ujjába, 
és ellépdelt az úttest felé. Lep-
sényi a hátát mutatta neki, a nő 
lehunyta a szemét, Bukta alakja 
beleolvadt a sötétbe.

Régen érzett ilyen izgatott 
örömet, ujjait óvatosan dörzsöl-
te egymáshoz, mintha megdi-

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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csérte volna őket. – Na, most 
mehetsz! Nekem nem tudtál 
súgni, hát most a nődnek sug-
doshatod: – Hol a szemem, hol 
az okos Leps-pofám?! Látod, te 
hülye, maradtál volna otthon, 
az asszonynál. Vagy bent, a Zöld 
Macskában, de neked a tér kel-
lett, a pad a sötétben. – Aztán 
felnevetett: – Látod, látod, Lep-
sényi! – és szinte tánclépésben 
ért ki a Nagykörútra. Ujjaiban 
újra érezte a tárgyak érintésének 
örömét, zsebében megtapogatta 
a szemüveget, sima fémkeret 
fogta körül a négyszögletesre 
csiszolt lencsét. Bukta ujja kel-
lően vastagnak érezte. Mellék-
utcákon ment vissza az ócska 
italboltba, a hátsó sarokasztal-
nál találta Opti bácsit, az orgaz-
da látszerészt. Opti bácsi a száját 
biggyesztette a két lencse láttán, 
három fröccs árát kínálta érte, 
Bukta fölháborodott, Opti úr a 
vállát vonogatta, Bukta könyör-
gött, az optikus elfordult, Bukta 
kirohant az italboltból.

Lepsényi lesújtva kereste 
szemüvegét, háromszor meg-
nézte már a pad mögött, kezé-
vel végigsimította az éjfekete 
füvet, ujja néha a Zöld Macska 
fényreklámja után kapkodott. 
A nő a kezét tördelte, és az órá-
ját nézegette. Körbejárták a 
padot, egymást fi gyelmeztetve, 
nehogy ők tapossák össze az el-
veszett drága holmit. Lepsényi 
az orra nyergét simogatta, a tér, 
a bár, a szobor mind formáját 
veszítette a szemében. Álltak 
még tanácstalanul, de nem volt 
mit tenni, tétovázva elkullog-
tak. A nő megfogta Lepsényi 
kezét, vezette, mint egy vakot, 

Lepsényi idegesen hárította el 
a kéretlen, tolakodó segítséget. 
A nő sértetten lépett oldalt, az-
tán mégis egymás karján távoz-
tak, Lepsényi hátra-hátranézett. 
A nő valami szemrehányó mon-
datba kezdett: – Látod, látod… 
– aztán elharapta a folytatást.

Bukta a sarokról leste Lep-
sényiék távozását, nem érzett 
örömet, nem érzett haragot. – 
A dolgok sose úgy történnek, 
ahogy kellene – gondolta, mi-
közben maga se tudta, minek 
és hogyan kellett volna tör-
ténnie. A pad üres volt, a Zöld 
Macska elsötétült, csak a szo-
bor feketéllett, magasabban a 
tér bokrainál. Bukta visszaol-
dalgott, bár tudta: a tetthelyet 
soha nem szabad fölkeresni. De 
most Lepsényiről volt szó, az ál-
dozat neve nagyon is jól ismert. 
– Nem, az áldozat én vagyok! 
– ötlött egyszerre az eszébe. 
Én loptam meg az osztálytársa-
mat, aki ugyan egy szemét alak, 
de akkor is! És a drága lencsé-
ket se tudtam elpasszolni ren-
desen ennek a vén uzsorásnak, 
dögöljön meg az is! – A szobor-
hoz ért. – Micsoda hülyeség! – 
gondolta. – Úgy állnak az ujjai, 
mintha áram ütötte volna! – 
Bukta körülnézett, nehogy már 
valami marha rendőr meglássa. 
Megragadta a bronz ujjakat, és 
Liszt Ferenc karjára lendült, 
a szétnyílott frakkszárnyban 
megkapaszkodott. – Látod, lá-
tod! – sóhajtotta-üvöltötte bele 
a zeneszerző arcába, égnek álló 
hajába. – Így jár az ember, ha 
tisztességes! – és fejét odaütöt-
te a szobor bronz homlokához 
egyszer, kétszer, háromszor…

Ruva Farkas Pál

Hitre várva
lobog a láng
megáll az ész
hajnalig szeretlek én
csobog a vágy
remeg a kéz
meddig játszhatok még…?
motyog a száj
szalad a láb
elpihen a szívedben a láz
lehet még harc
la lemegy a NAP…?
befed
az
Isteni
Kar

A harmadik nyár
Tudom hogy egyszer
talán meghalunk
de amíg nem visz
el minket az utolsó vonat
addig örülhetünk
a napnak…
a mának…
de főleg az
emlékeinknek higgyünk
mert az örök
mint az első szerelem
mely először simogatja
meg a szívünket
mint Anyám keze
amikor leguggolt elém
Kígyóson a temető mellett
három éves koromban
és felemelt egyenesen
magához a Teremtőhöz
de csak olyan magasra
míg egy könnycsepp
a földre nem csöppen…

Chol Daróczi József

A zöldruhás asszony
García Lorca emlékére

Mint hold előtti
szökkenés,
mint csillagbozót-zörrenés,
haja a vízre omlott.

Fekete volt az éj, az ég
fekete,
csillám voltam én,
s Ő várt reám.

Lassan, mint lomha szörnyeteg,
hinárhaja úgy lebegett:
arcomat eltemette.
Béklyóba fogta nyelvemet,
béklyóba fogta az eget,
belém döfött.
Átfúrta minden csontomat,
elnyelte mozdulatomat,
gyökeret vert húsomba.

Fekete volt az éj, az ég
fekete,
csillám voltam én,
s Ő várt reám.

Zöld volt a szája,
zöld a sálja,
zöldet kínált:
zöld hínárt!

Blúza alatt zöld árapály,
ruhátlanul
zöld dagály.
Zöld volt a rét,
zöld volt a szél,
zöld intett:
fehér, fehér!

Zöld asszony
zöld ábránd alatt,
fekete arcom alatt,
fekete arcom alatt.

Az égen megjelent a hold
– alumínium ruhája volt –,
nevetett.
A tó tükre csillogott,
a fekete csillám vibrált,
majd elmerült.

Zöld asszony
zöld ábránd alatt,
fekete arcom alatt,
fekete arcom alatt.

Jóapám álma, Tűzvirág!
Gyermekedért, fi ad iránt,
mond el a pásztoros imát:

„Miért illatozik a rét,
ha vad paták szaggatják szét?
Miért a gyöngy, ha lenn marad,
ha nem ékesítheti nyakam?”
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apanyelve bolgár. Regényei-
nek, hosszú-elbeszéléseinek, 
novelláinak, életrajzi esszéinek 
meghatározó része játszódik az 
ötvenes-hatvanas években még 
szinte falusias pesti Zoltán utca 
és környékén. E nyájas vidék-
ről szóló expresszív képeket az 
analitikus-visszapillantó időke-
zelés ütemét követve szövi át a 
magyar és a bolgár rokonoknál 
átélt vidéki, magyarországi és 
bulgáriai emlékek millió szín-
árnyalatú kaleidoszkópja.

Ahogy Doncsev Toso egész 
életművén, az új kötetén is ve-
zérfonalként húzódik végig a 
Budapest-Szófi a leitmotívum, 
a jelen és a jövő állandó egy-
bejátszatása. Egy-két szót ejtve 
korábbi munkáiról is, a 2006-
ban megjelent Ica néném el-
átkozott boldogsága című epi-
zódregény valódi jelenideje az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc vérbe fojtását követő 
másfél esztendő. Ica néni me-
séiből és a gyermek emlékpa-
noptikumából elénk tárul a tör-
ténelmi közelmúlt és a régmúlt 
E varázslatot Lévai Anikó a kö-
tetbemutatón úgy írta le, vele 
született csúf testi hibája miatt 
biceg. Nem Sámson hát, csak 
egy szomorú, füllentős faun. Az 
ókori komédiák kacagó-zoko-
gó maszkját idézőn egyszerre 
sírunk és nevetünk az egykori 
apáca, a fasiszta kommunizmus 
üldöztetéseitől mosónővé dek-
lasszálódott Anasztázia sajátos 
defl orálódásának történetén is. 
A horror és az idill szintézisét 
valósítja meg az Apám ezüst 
felhőket álmodott című osszú-
elbeszélés, amelyben a Menny-

országból a bolgár nagymama, 
és a híres kispesti halott látó 
asszony fi gyelmeztetik az elbe-
szélés főhősét az elkövetkező 
borzalmakra. Úgy is lesz, a hal-
ottlátót a kommunisták kékcé-
dulás győzelme után Kistarcsá-
ra internálják és elállamosítják 
a bolgár apa, magyar anya és a 
család megélhetését biztosító 
kis boltot. A címében is ordítva 
kegyetlen, a korábbi kötetnév-
adó Farkasüvöltés – kutyavoní-
tás, valamint a halál és a gyász 
hétköznapi borzalmát megidé-
ző Májusi ravatal a székely nép-
balladák húsba, csontba vágó 
vadságával jelenítik meg az ál 
amszocializmus bulgáriai hét-
köznapjait. Kisregénybe foglalt 
egyetemes ívű panorámakép az 
Umnata! Avagy a boldogság öt 
feltétele című hosszúelbeszélés. 
Az író egy hivatalos és szegé-
nyesen nomád bolgár út során 
idézi meg a sokat szenvedett, 
velünk sokban rokon fátumú, 
sokak szerint vér-rokon bolgár 
nemzet történelmét a török el-
nyomástól, a több rendbeli ha-
mis és valódi felszabadulásokig. 
E látomás-sorozatra teszi föl a 
koronát Doncsev Toso bolgár 
nagyapjának öt bölcsessége az 
élet értelméről: a tiszta lelki-
ismeretről, az egészségről, az 
anyagi boldogulásról, a hivatás-
ról és a családról.

A műfajilag, nyelvileg össze-
tett kötet esszéinek tiszta narrá-
ciójú, novellisztikus tónusa és a 
polgári szemléletű bolgár-ma-
gyar polgári intellektuel világos 
életfi lozófi ája kapcsolja össze az 
irodalomtörténeti, politológiai 
esszéket, a szakkritikákat a pár 

excellence szépirodalmi művek 
makrokozmoszával. Az Örké-
nyi groteszk tónusában idézi 
föl Doncsev Toso egy régi kon-
ferencia hangulatát, amelyen a 
bolgár irodalom nagyhatalmú 
ám feledésre ítélt sematikus al-
kotói, Mladen Iszaev és Sztojan 
C Daszkalov dühöngve szem-
besülnek azzal, hogy kimarad-
tak A bolgár irodalom kistükre 
című Juhász Péter kötetből. 
Kicsit tallózva az esszék között, 
megtudjuk, miért tisztelik a ma-
gyarok szentként Gencso Szto-
evet, a bolgár-magyar költészet 
és műfordítás nesztorát? Arra is 
választ kapunk, hogy miért tol-
mácsolta leghitelesebben Nagy 
László a bolgár líra óriásait? 
Azért, mert a magyar népkölté-
szet, a magyar mítoszok olyany-
nyira egy tőről fakadnak Nagy 
László költői énjével, hogy ál-
taluk a bolgár mitológiának is 
egyenesen a szívébe költözhe-
tett úgy, mint ha mindig is ott 
lakozott volna

Akár ez a gondolat is lehet-
ne a végszava a ma hetven éves 
bolgár-magyar írózseni rövid 
bemutatásának, az Egy bolgár 
vallomásairól szóló kisesszé-
nek. A könyvet jómagam már 
eddig is kétszer végigolvas-
tam nagy gyönyörűséggel. De 
hát nem véletlenül hagytam a 
végére Doncsev Toso Keserű 
versek ciklusának mini-elem-
zését, melyek megindítóan sze-
mélyesre hangolják a bolgár 
polgár vallomásait. Viszonylag 
ritkán szól versben, e költészet 
puritán, férfi asan eszköztelen 
esztétikuma kemény embere-
ket is könnyekre fakaszt. Ki 

Pósa Zoltán

Hetven éves újkori irodalmunk magyar 
anyanyelv�, bolgár „apanyelv�” írója

(Gondolatok Doncsev Toso Egy bolgár vallomásai cím� „breviáriumáról”)

Boldogító, megnyugtató 
tények teszik háromszo-

ros ünneppé Doncsev Toso ma-
gyar és bolgár, magyarországi 
bolgár író, költő, irodalomtör-
ténész, műfordító, szociológus 
2104 április 8-i, hetvenedik szü-
letésnapját. Az egyik „esemény” 
önmagában a hetedik x ténye, 
amit erősen kell bizonygatnunk, 
hiszen az író kortalanul derűs, 
életerőt kisugárzó személyi-
ségéről minden más előbb jut 
eszünkbe. Ehhez közvetlenül 
kapcsolódik a másik jó ügy, ami 
miatt ily sokan megjelentünk a 
budapesti Bolgár Kulturális In-
tézetben. Nevezetesen: egy író-
ember számára talán a legszebb 
születésnapi ajándék egy új kö-
tet. A Napkút Kiadó és Szondi 
György igazgató jóvoltából ép-
pen a jeles alkalomra időzítve 
látott napvilágot az Egy bolgár 
vallomásai című remekbe sza-
bott könyv érett versekkel, kiváló 
elbeszélésekkel, kisregényekkel, 
önéletrajzi ihletésű, történelmi 
esszékkel, olvasmányosan szak-
szerű irodalmi, képzőművészeti, 
politológaiai tanulmányokkal, 
kritikákkal. A harmadik öröm-
teli tényre most elég csak utal-
nunk, bizony, szép napra éb-
redtünk tegnap, s négy évig újra 
könnyebben lélegzünk.

Doncsev Toso életének első 
hetven évében volt budapesti 
bölcsészhallgató, a Bolgár Tu-
dományos Akadémia aspirán-
sa, a FIDESZ meghatározó kul-
túrpolitikusa, a Haemus című 
folyóirat alapító szerkesztője, 
a Nemzeti Etnikai Kisebbségek 
Kerekasztal elnöke, aki koráb-
ban a Magyarországi Bolgárok 
Egyesülete székházának igaz-
gatójaként volt Magyarorszá-
gon a bolgár kultúra szószólója, 
2011. május 1 óta pedig a szófi ai 
Magyar Kulturális Intézet igaz-
gatójaként vált Bulgáriában 
a magyar kultúra á per egyes 
terjesztőjévé. Ám ő mindenek-
előtt mindig is író volt és lesz, 
aki tisztában volt azzal, hogy 
keresztény,

polgári világnézete miatt 
a Kádár korszakban úgy sem 
publikálhatna szépíróként egy 
sort sem. így ebben a minősé-
gében 2006-ban debütált az 
Ica néném elátkozott boldogsá-
ga című kötettel.

Az Egy bolgár vallomásai 
Doncsev Toso breviáriuma, 
olvasókönyve, mely szellemi 
iránytűként segít eligazodni egy 
minőségi szempontból megke-
rülhetetlen életműben. Találó 
a rímeltetés Márai Sándor Egy 
polgár vallomásai című 1934-

ben, illetve 1935-ben megjelent 
két kötetes önéletrajzi ihletésű 
autopszichográfia-regényére. 
Ahogy Márai vall szülőváro-
sáról, Kassáról és a magyar-
sághoz, a magyar kultúrához, 
a trianoni országcsonkoláshoz 
fűződő stigmákról, a gyermek-
kor ¡dilijéről, úgy kristályoso-
dik ki Doncsev Toso breviá-
riumából három-négy műfaj 
tükörcsarnokában megsokszo-
rozva a magyar-bolgár gyöke-
reire egyaránt büszke alkotó 
ember arcképe. Doncsev Toso 
magyar anya, bolgár apa gyer-
mekeként jött e világra 1944. 
április 8-án, Budapesten, tőle 
tanultam a szóviccet, amely 
szerint anyanyelve magyar, 
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ne érezte volna át az Éjjelente 
című vers őszinte iszonyatát 
mindennapi létünk apró meg-
alkuvásaitól, azon az órán, ami-
kor a leg-nagyképűbb emberről 
is lehámlanak a hősi pózok? Ki 
ne élte volna át ötvenen felül 
az Érettségi találkozó köznapi 
dramolettjét, amikor saját va-
lódi ifjúságunk megöregedett 
szereplőivel szembesülve döb-
benünk rá, hogy mi is mennyi-

re megkoptunk. Doncsev Toso 
életének fő szereplője felesége, 
Almády Edit, fi a, Doncsev And-
rás, menye Gergely Éva és a kis 
unokák Angéla és Mira, alakjuk 
felvillan a Pedagógia című vers-
ben. Ám mindennél szebb és 
biztatóbb a hitvesi szerelem és 
hűség önvallomása, az Arany-
lakodalom befejezése: „Szám 
szögletében ránc, szemed sar-
kában könny. /Emlékezünk az 

eltelt ötven évre/ A múlt rég 
tovatünt/Most már semmit 
sem remélünk./A jövőbe néz-
ve/fogjuk egymás kezét”…

(„Egy bolgár vallomásai” 
címmel jelent meg 

Doncsev Toso legújabb könyve 
a Napkút kiadónál.

Részlet Pósa Zoltánnak 
a könyv bemutatóján 

elhangzott előadásából.)

Doncsev Toso

Pedagógia
Serényen haladnak a hangyák.
Unokám guggolva fi gyeli őket,
kicsiny ujjával a bolyra mutat,
oda szórjuk a cukorral kevert sütőport,
gyengéd gyilkolásra tanítom a gyereket.

Ítélkezési szünet
Az ártatlanság vélelme mindenkit megillet.
A sikkasztókat kiváltképp.
A többi
az ügyvédeken múlik.
Talán a bírákon is.
Olykor.

Emigránssors
Hatvanhat évet éltél.
Felét otthon, felét idegenben.
És hányat boldogan itt, távol a hazától?
Kérdi a pap a tátongó sír előtt.
Vékony szálon csüng a reménység.
Szorgos pókként szőjük szakadatlan, s por lepi be a titkolt álmokat is.
Miért adtad el puszpáng os kertedet, virágzó meggyesed, a csobolyós

csorgó kutat, a visszaút végső esélyét?
Térj haza végre az atyai házba!

Sar kheldas o Eulenspiegelo po shelo?

Sas kaj nas, trajilas jok-
har ando Nyamcicko 

Them na dur kathar Braunsch-
weiga ’ekh chorro, ba zurales 
godyaver shavo. Khonik chi 
zhanel, ke kado raklo trajilas 
vaj na pe kadi lyuma, vi mange 
kade phendas muro papo, kon 
vi kathar pesko papo shundas 
– phenel kadi paramicha ’ekh 
phuro rom le cine shavorenge 
po romano telepo, pej vulica 
ando shanco, tela ’ekh zura-
les bare thaj phure akhoreske 
kashteski ushalyin. O Euelen-
spiegelo chi kamlas te sityol, 
nas lasho raklo, nasles khanchi 
butyi. Feri leski chorri dej gelas 
andel forura, te rodel butyi. 
Lako shavo feri ando praxo 
beshlas thaj ’ekh khanchesko 
shavo sas. Voj feri le articki faj-
las te kerel mishto, sar sheles-
ko khelipe. Kado kerdas sakko 
dyes pe peske kheresko opral-
unipe. Kana mishto kheldas 
aba po shelo, avri cirdas ’ekh 
shelo kathar peska dako kher 
opral po len zhikaj le kavre 
kheresko horno. Akanak phirk-
erdas po shelo, thaj but zhene 
chudisardeles, ke zurales lasho 
sas. Kana leski dej sama las le 
shaves, kothe gelas ko shelo 
thaj tele shindasles. Kade o ra-
klo tele pelas pa o shelo vorta 
ando paji, thaj kindyilas, ba chi 
kamlas te phenel khanchi. Sa-
kon avri assajle thaj kushleles. 
O Eulenspiegelo gindisardas 
ande peste, jokhar palpale del 
lenge kadi. Jekh kaver dyes 

pale kheldas po shelo. ’Ekh 
bari shipka sas pe lesko shero 
thaj rangasle gada, thaj ’ekh 
lungo rovlyi sas leste, kadalasa 
zhutisardas peske opre po she-
lo, te na perel tele. Le manus-
ha, kon tele kethane kidepe te 
dikhen, sar khelel o raklo opre 
po shelo. Shukar primavarako 
dyes sas, le chiriklya shukares 

gilyabenas thaj le manushen 
lashi voja sas. Mizmeri sas, 
kana po shelo ushtyadas o Eu-
lenspiegelo anda kodi, te na 
pekel o kham ande leske jakha. 
Akanak manglas tele pa sakko 
manushenge chache punre le 
papuchi. Kana dosta papuchi 
sasles, po shelo phanglas sa-
vorazhenenge papuchi. Kana 
sakon opre dikhlas pe leste, 
kade cipindas: – Akanak sa-
kon te alosarel avri peske pa-
puchi andal butende! Thaj tele 
shudas le papuchi. Sakon kaj 
le papuchi nashlas, majsigo 
te rakhel peske. Ba kado dye-
lo zurales pharo sas lenge. Le 
manusha le nasul papuchi line 
avri andal but, lepe te maren-
pe, ke sakon sidyarlas. But vra-
ma rodine le papuchi thaj o ra-
klo kothe beshlas opre po shelo 
thaj zurales assajlasle. Kana 
leski dej khere avilas andaj bu-
tyi, dikhlas le manushen angla 
pesko kher, sar xanpe. Kana 
zhanglas, ke lako shavo pale 
so kerdas, shilavasa kamlas te 
marel peske shaves. O raklo 
majsigo sas, perdal sas pe efta 
granyici thaj but vrama ch’avi-
las palpale. – Anda kodo phen-
dem tumenge kadi paramicha, 
te sityon anda late, te na aven 
tume kasave tumara dasa.

Epizód Dr. Hegyi Ildikó 
Katalin: Lovári/cigány 

írásbeli feladatok középfokú 
nyelvvizsgára (2008. Dávid 

Kiadó, Kaposvár) c. könyvébőlPató Ibolya grafi kája
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Mózsi Ferenc

Jöjjenek harangjaid

N em elég a szó
A törtlábú betű
G olyósebességgel fut át
Y -koordinátlanságomon

L írádhoz lopakodásom
Á rtatlan merészségem nem
S egít rímre-rogyni
Z ászlód előtt meghajlok
L ovaid patái rugdalnak
Ó ne hagyj nyugodni

 jöjjenek harangjaid

Nehéz a szó

N ehéz a szó mely elviselhetetlen
E rős a lélek de r’ingadozó
M ondataink ruhátlanul dacognak
E loltott lámpák homályában
S ürített bizonytalanság konzerválna

N incs r’ügytelen remény a végeken
A kadályokon suhan a Mese
G ondokat fékez a Rejtelem
Y -mátlanságunk csúzliján parittyulunk

Á rvaságunk homlokán kipattan egy hasonlat
G ombolgatnánk kinőtt életünk
N osztalgiápolt betegek tologatják türelmünk
E ngedély nélkül elhagynánk kór-terveink
S ’üsteregve hűtnek eszméletlenre írt receptek
N em beváltható ötleteinktől kondul
E zer üres vágy epedt harangja
K ulcsolnánk feléd álmaink

azátlan Hazánk

Kormos István

Elt�ntek az égen

Láttam egy nyáron Mecséren
három nyikorgó szekéren
lehetetlen szépet:
fekete násznépet.

Esküvőztek a cigányok,
megmosdottak mind a lányok,
hétszer szépek voltak,
cigányul daloltak.

Legszebb lány volt a menyasszony,
készülődő ifi asszony,
tízen körülállták,
szép bőrét csodálták.

A vőlegény szivarozott,
tiszta fehér inget húzott,
nem is hegedültek,
dobogva fütyültek.

Három nyikorgó szekéren
nagy port vertek föl Mecséren,
s lehetetlen szépen
eltűntek az égen.

Simon István

Cigányasszony

Vándorolgat faluról falura,
tolja a köszörűt fekete ura.
Nyomában kutyaként szelíden lépeget,
s nézi az ónszínű novemberi eget.

Januárban sír, didereg eleget,
hajtja bár ura a köszörű-kereket,
s rajta a beretva, olló és konyhakés
csillagot hány – mégis övé a szenvedés.

Sorsán a jókedvű április már javít,
sósízű szelekkel csókolja rongyait.
Május virágos fekhelyet vet neki,
s csillagot tükröznek tüzes, szép szemei.

És nyáron övé a világ, a végtelen,
csókok és ölelés, boglyák a réteken.
Égerfás berkek, szúnyogos füzesek
jelzik füsttel a pattogó tüzeket.

Szájában pipa lóg, s ezüstös esteli
fényben nézi, hogy a sűrű tejet nyeli
bronz mellén meztelen szuszogó fi a.
Feje fölött a hold aranyló glória…

Kocsis Csaba

Emlék�rz�k

testvéreimnek

bolyongok a házban: szerepcsere
hiába na, meglett emberré váltam
apám és anyám lett kicsi gyerek
nem viszonoztam a szeretetet
pedig úgy igyekeztem, mert
gyerekként mindent megtehettem
és most éjszaka halk kopra ébredek
madárcsontú apám visszafektetem

utazom az éjben időben és térben
anyám szegény jajong, fáj mindene
felmászok a régen kivágott fákra
apám és anyám újra rám vigyáznak
emlékek koordináta-rendszerébe
helyezem őket, örökké elmenőket

minden este más alszik a szobában
egymást váltják múló emlékeink
négyfelé hasítják a szétfolyó eget
házunk és a régi kertünk a nap
kering körülötte a négy gyerek
messzebb közelebb amíg lehet
ragyogtam én is, de minek, ha nem
lesz kinek elmondani az emlékeimet
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kába járt, ezzel is szaporítva 
az új munkához jutók egyesek 
szerint milliós táborát, éppen 
ugyanannyiért, mint amennyit 
azelőtt kapott, heti 7000-ért. 
Pánikra tehát, ez nyilvánva-
lóan kijelenthető, semmi oka 
sincsen, még ha a (hamarosan 
talán az ő esetében is újra elin-
duló) munkanélküli segélyezés 
összege rendeletileg már 
csupán csak havi 22000 
forint lesz is. Ha lesz. 
Imikének két kis gyereke 
van. A harmadik útban. 
Vagy már meg is szüle-
tett boldogan.

Imike felesége nem 
dolgozik, s nemcsak a 
kicsik miatt nem, hanem 
mert szakma nélkül a 
hozzá hasonló nők már 
húsz-huszonöt éve nem 
találnak, és már nem is 
keresnek munkát, körül-
belül az első rendszer-
változtatás óta, amióta 
az építőipar folyamato-
san visszaépült, s már 
csak az elkerülhetetlen 
gépesedés következté-
ben sem alkalmazhat tovább 
kétkezi munkaerőt a talics-
kás anyagmozgatáshoz meg a 
sitt-hordáshoz. (A bányászat 
és a monumentális nehézipar 
85 százalékos lebomlása ezt 
a családot közvetlenül nem is 
érintette, tehát már csak emi-
att sincs több okuk a tagjainak 
a pánikszerű aggodalomra.) 
Maga a világméretű a válság 
pedig szinte egyformán sújtott 
le kunyhókra és palotákra, aho-
gyan ezt az ismert latin szálló-

ige is tanítja több ezer éve már, 
Horatius nyomán: Pallida mars 
aego pulsat pauperum taber-
nas regumque turres. Azaz a 
kegyetlen halál egyként rúgja 
be az ajtót a királyok és a szegé-
nyek otthonánál

Imike anyjáról pedig be-
szélni sem érdemes, mert ő 
soha nem is dolgozott munka-

könyvvel, úgyhogy semmilyen 
nyugdíja nem is lesz majd, ha 
pár év múlva betölti a kort, mi-
közben most mégis csak kap 
havonta néhány ezer forintnyi 
un. ápolási pénzt a férjének, 
vagyis Imike apjának a gondo-
zásáért. Neki, idősebb Iminek 
ugyan lesz majd valami kisebb 
nyugdíja úgy tíz év múlva, ha 
megéri, s ha addig nem válto-
zik ez ügyben törvényileg vagy 
valóságilag semmi, csak az 
majd jelentősen kevesebb lesz, 

mint amennyit ez idáig kapott, 
mondjuk az elmúlt öt évben, 
mert ezt nemrég megvonták 
tőle, mivelhogy a felülvizsgálat 
szerint az építőiparban szer-
zett rokkantsága néhány szá-
zalékponttal alatta maradt az 
új törvényben előírt minimum-
nak. Látható tehát, hogy a pénz 
mostanra eléggé megcsappant 

ebben a családi kasz-
szában, de mint tudjuk, 
fegyelmezetten és taka-
rékosan kevésből, akár 
47000-ből is meg lehet 
itt élni, tehát a pénzhi-
ány önmagában szintén 
nem vezethet pánikhoz 
még Imikénél sem, a ro-
hamokban jelentkező 
szorongásérzés pedig, 
olyan helyzetekben, 
amikor valójában sem-
milyen objektív veszély 
nincsen jelen, csupán 
csak a már megfogalma-
zott pánikbetegség egyik 
jellegzetes tünete.

Hogy vajon az apa fo-
lyamatosan kapott rok-
kantpénze bátorította-e 
fel őket arra, hogy vagy 

nyolc éve családi házat épít-
senek svájci frank alapú hitel 
segítségével, vagy egyszerűen 
csak a ma ismét olyan hang-
súlyos szebb jövőben bíztak 
ennyire, nem tudható, de az 
igen, hogy a már felhalmozott 
hátralék mellett a megemelt 
kamatok miatti 95 ezret, meg 
az egyre növekvő házrezsit (mí-
nusz 10 százalék), meg a család 
mindennapi (nem túlságosan 
egészséges) élelmezési ellátá-
sát, meg például az apa hat-

F. Tóth Zsuzsa grafi kája

Bakonyi Péter

Imike pánikban van
Félreértés ne essék, ez a 

cím nem valamiféle fe-
nyegető jelenségre, például ka-
tasztrófa által kiváltott sürgető 
életérzésre, esetleg páni féle-
lemre utal, amely az embert oly-
kor hirtelen és meggondolatlan 
cselekvésekre szokta késztetni, 
amikor is a józan ész döntéseit 
felülírja a kétségbeesett rémü-
let, nem, amiről most szó lesz 
(és Imike kapcsán hogyan is 
beszélhetnénk bármi másról), 
az csupán az ismert pánikbe-
tegség maga, amely bárme-
lyikünket bármikor utolérhet. 
Hogy sűrűn el is ér bennünket, 
azt igazolják a mai betegügyi 
statisztikák, melyek szerint 
egyre gyakoribb nálunk is már 
ez a kórisme, habár 15-20 éve 
még nem is nagyon szerepelt a 
központi nyilvántartásban.

De végre rátaláltunk és rá-
álltunk mi is a nemzetközi 
trendre, mint a síelő a többsé-
gi nyomvonalra, s ma már mi 
is könnyedén azonosíthatjuk 
a WHO-nak ezen pszichiát-
riai betegségekre vonatkozó, 
DSM 300.21 kódszámú klasz-
szifi kációját a szélesen elismert 
szorongásos kórképek között. 
Sőt, mostanra lehetőségünk és 
gyakorlatunk is lett korszerű 
módon kezelni és gyógyítani a 
kórformát, például autogén tré-
ninggel, viselkedésterápiával, 
hipnózissal, légző-gyakorla-
tokkal, különféle, úgynevezett 

antipánik technikák elsajátítta-
tásával, meg persze újabbnál is 
újabb (s egyre „olcsóbb”) honi 
gyógyszerekkel, gyógyhatású 
készítményekkel, de akár még 
természetelvű nyugati-keleti 
terápiákkal is. Sőt, már védeke-
zéssel is megpróbálkozhatunk, 
első helyen mindjárt un. beteg-
ségmegelőzéssel (lásd például: 
Ne pánikolj, Imi! Ne parázz!).

Imike fenti irányú megbete-
gedésére is ráleltek az orvosok 
rövid vizsgálódás után, mi-
helyst bekerült a hazai beteg-
ségügyi vérkeringésbe, ugyanis 
azonnal több jellegzetes fi zio-
lógiai tünetet is produkált a 
járóbeteg-rendelőben, például 
látászavarokat, szívdobogást, 
kipirosodást, izzadást, külön-
féle fájdalomérzeteket, kont-
rollvesztéstől való félelmet és 
dadogást. S ezekhez jöttek még, 
amikről beszámolt az anam-
nézis alatt, tudniillik, hogy 
szorongani szokott mindenfé-
le közönséges életszituációk-
ban, például a gyakori rend-
őri igazoltatáskor az utcán, az 
ebédbefi zetés alatt az óvoda-
vezető irodájában, különféle 
nagyvárosi közlekedési tömeg-
helyzetekben, buszon, villamo-
son, metrón, gyalogjárón, vagy 
egyszerűen csak olyankor, ha 
csengetett a kapunál egy aján-
lott levél-hozó postás. De meg 
aztán még abból is nyilvánvaló 
volt e betegség jelenléte Imi-

kében, hogy különösen felfo-
kozódott nála a családja jövője 
miatti eltúlzó aggodalmasko-
dás, egyre nehezebben viselte 
a meg-megújuló köznapi ku-
darcokat boltban, gyógyszer-
tárban, közhivatalban, amelyek 
persze nem voltak tekintettel 
a nála fellépett tünetekre, ha-
nem folyamatosan túlterhelték 
őt. A pánikbetegség azonban, 
azt kijelenthetjük szakszerűen, 
még nem ok a pánikra. Mond-
ták is ezt neki az orvosai bíz-
tatóan és együtt érzően még a 
betegség kezdeti időszakában.

Bár Imikének tanult szak-
mája is volna, szakiskolában 
megszerzett bizonyítvánnyal, 
némi idegen nyelvismeret-
tel, munkahely nem adódott a 
munkaszándékához az elmúlt 
esztendőkben, hiába kilincselt 
és kopogott többfelé is (igaz, 
önéletrajzot nem küldött seho-
va), ezért aztán tartósan segé-
lyezésre szorult már hosszabb 
ideje, ami sokáig bő 28000 
forint volt havonta. Ennek fo-
lyósítását azonban 1-2 éve fel-
függesztették, mondván, hogy 
előbb néhány hónapnyi köz-
munkával neki is, ahogyan a 
más, hasonló helyzetűeknek is, 
meg kellene váltania a jegyet, 
vagyis az esélyt az esetlegesen, 
méltányosan, kiérdemelhető-
en nyújtható további köztá-
mogatásra. Ezért aztán Imike 
mostanában közhasznú mun-
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Imikére vonatkozó jellemrajza 
sem, hogy ő bizony nemigen 
ismer az Imikéhez hasonló 
társadalmi helyzetű esélytele-
nek között szinte senkit, akit 
ennyi kitörési vágy, ennyi tud-
ni akarás, érzékenység, eny-
nyi jó szóért való hála, ilyen 
mérce nélkül is érzékelhető 
lelki-szellemi egyedfejlődés 
jellemezne, mint éppen ezt a 
még mindig minden jóra kap-
ható, de a tehetetlensége és 
kilátástalansága miatt egyre 
jobban beszűkülő, elkeseredő, 
lecsúszó pályán bukdácsoló és 
el-elbukó fi atal embert. Hiszen 
az ilyesmi legföljebb csak eny-
hítő körülmény lehetett volna 
eredetileg is, mert a bíróság 
dolga a törvények és szabályok 
érvényesítése, az állásfoglalás 
a bűn és a büntetés dolgaiban, 
s nem az egyéni életérzékeny-
ségek vagy a pánikjelenségek 
vizsgálata. Még kevésbé a tör-
vényeké. Azt pedig semmiképp 
sem állíthatjuk, hogy éppen 
annyit változott volna a világ 
az elmúlt tíz-években, mint 
mondjuk abban a réges-régi 
anekdotában, amely ugye, arra 
a kérdésre felelvén, hogy vajon 
mi a különbség a mikszáth-i 
és a móricz-i idők antiszemi-
tizmusai között, azt a választ 
adta, hogy amíg az elsőnek 
említett időben a bíróságon ezt 
a verdiktet mondták ki: Zsidó 
ugyan, de igaza van, addig a 
második időben már így szólt 
a bírói kinyilatkoztatás: Igaza 
van ugyan, de zsidó.

De Imike nem zsidó. Csak 
pánikban van.

Szolnoki Csanya Zsolt

A XX. század margóin túl

Fenyvesek leheletére támaszkodva
ébred a nap,
riasztva vad madárszemeket,
kik halott Anyámtól hoznak
szájukban meleget.
Hajnal van.
Fűszálak könnyeznek,
Tücsök seregek jönnek
arcukon örök mosollyal,
piros hegedűkkel.
A délibáb megtorpan,
porig zuhan.
Széttörik a csönd.
Üressé fagyott koldusok:
a varja támaszkodnak,
földig rogyó halott szivárványnak
s károgják a napot,
az új napot
Az utak mellé szomorodott pipacsok
későn kelnek,
karcsú combjaikat
meztelen csigák másszák.
Fekete pipacsok
magukba szívják az utak porát,
a kamionok izzadságszagát.
Az erdők szélén farkasok.
Ajkukat dal már el nem hagyja
csak a kibuggyanó-vér,
az ellopott tyúkért.
Kérdőjel mezőkön támolygunk
egy Walt Diesney országban
a mikro chipek világában,
arcunkra fagyott alázatos
mosollyal,
mint a kacagó gerlék
a XX. század neonkalitkáiban.

féle, Imike ötféle gyógyszerét 
(antidepresszánsait és szoron-
gáscsökkentőit) aligha fogják 
sokáig fi zetni, s hamarosan rá-
megy a bepucolatlan téglaépü-
let is arra a bizonyos „szebb-
jövőre”. Ha egyáltalán még a 
nevükön van.

Nos, hogy az imént vázolt 
helyzet valamilyen enyhébb-ko-
molyabb szorongást kiválthat 
egy nagycsaládban élő tagnál, 
az tagadhatatlan, de ez csupán 
szubjektív veszélyhelyzet, ame-
lyet, mint tudjuk a szakiroda-
lomból, azzal a bizonyos „ka-
tasztrófa-értelmezéssel” fordít 
és minősít az egyén időnként 
a maga számára ténylegesen 
is veszélyesnek, s így önmaga 
produkál emiatt testi tünete-
ket önmagának. Mert ugyan 
hol van ettől a jól átlátható és 
felmérhető társadalmi-családi 
állapottól, vagyis Imike élet-
helyzetétől az a bizonyos sürge-
tő és súlyos egyéni életjelenség, 
a kétségbeesett tehetetlenség 
frusztráló életérzése miatt je-
lentkező, korábban már leírt vi-
selkedési tünet, az igazi pánik?! 
Kérem, ne tévesszük össze se 
a fogalmakat, se a szociológiai 
tényeket! Habár Imike mos-
tanában egyre különösebben 
beszél a saját életkilátásairól, 
beleértve konkrétan az életben 
maradás, illetve a Dunába ug-
rás benne egyre gyakrabban 
felmerülő alternatíváját is, de 
ezt akár magyarázhatjuk az-
zal, hogy Imike bizalmatlansá-
gi válságba került feleségének 
hűségével kapcsolatban, an-
nak ellenére, hogy semmiféle 
konkrét oka vagy indoka erre a 

gyanúra nem keletkezett. Már-
már visszamenőleg is sejtései 
lettek, még a második gyerek 
születésével összefüggésben 
is, na de miért magyarázná ezt 
valamiféle egyéni pánik fenye-
gető előérzete, hiszen ez maga 
az általános és nagybetűs élet, 
amely időnként bármelyikünk-
re sújtani szokott ilyesmivel, és 
ezt Imikénél is legföljebb csak 
a már orvosegészségügyileg is 
diagnosztizált pánikbetegség 
egyik tünetével azonosíthat-
juk. S hát arról pedig ugyan ki 
tehetne, hogy néhány hete egy 
ultrahangos vizsgálat isme-
retlen eredetű, jól kirajzolódó 
foltot mutatott ki a nagyobbik 
gyerek alhasi tájékán, s ezen a 
szülők annyira megrendültek, 
hogy azóta szinte nem alsza-
nak, mert rettegnek az újabb 
diagnosztikai felvételektől? 
Pánik ez? Nem pánik. Hiszen a 
társadalombiztosítás egyserű-
en csak teszi a dolgát, nagyon 
helyesen, diagnosztizál és gyó-
gyít, dolgozó emberek esetében 
szinte ingyen.

Különben is, lehetséges, 
hogy csupán csak arról van 
szó, hogy mivel Imike nemrég 
lehúzott néhány esztendőt egy 
komor hazai börtönben, hét 
esztendővel az után, hogy 18 
éves korában belekeveredett 
valamilyen komolyabb ügybe 
(isten malmai a bíróságokon 
is lassan őrölnek), a benti évek 
pedig igen csak megviselhették 
az idegeit, ami akár utólag is 
kiválthatta nála a pánikbeteg-
séget. Imike ugyan esküszik rá, 
hogy semmi köze nem volt a rá-
vert bűncselekményhez, csak a 

társai, futó haverjai könnyítet-
tek ekképpen a saját fenyegető 
terheiken, ezt azonban neki e 
sorok íróján kívül valószínűleg 
senki nem hiszi el, de hát e kró-
nikás Imikét már abban az idő-
ben is ismerte, és ezért bátran 
ki meri jelenteni, hogy Imike 
akkor még alkatilag volt alkal-
matlan a rárótt bűncselekmény 
elkövetésére. (Ami néhány bör-
tönév után persze már senkiről 
sem volna állítható, ma már 
érte se tenné már tűzbe a kezét, 
de persze talán már önmagáért 
sem.)

Ám ha valaki csak úgy el-
menne a bíróságra, és ott vallo-
mást tenne, vagy előadást tar-
tana arról, hogy Imike abban az 
ügyben, amelyben elítélték, bi-
zonyosan ártatlan, az hibázna, 
mivelhogy ennek a szokatlan 
fellépésnek se értelme nem vol-
na, se haszna, se pedig jogosult-
sága. Hiszen honnan is tudhat-
ná ezt bárki ilyen biztosan, aki 
egyrészt jelen sem volt az ese-
ményeknél, nem is nagyon is-
meri a bűnfeltárási részleteket, 
csupán, mondjuk, nagyobb em-
berismerettel rendelkezik, vala-
mint módjában állt többször és 
hosszasabban is elbeszélgetnie 
a vádlottal, mint ahogyan arra 
egy túlterhelt bíróság előtt bár-
mikor is esélye van a vádlottnak 
és a sorsáról ítélkezőknek. Az 
oknyomozás pedig alapvetően a 
rendőrség feladata, legföljebb is 
csak a mindenre elszánt ripor-
tereké, nem pedig az ismerősö-
ké, a barátoké vagy az egyszerű 
jóakaróké…

Nem is érdekelhetné a bí-
róságot e sorok írójának azon 
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hogy verseiben joga volt meg-
mutatkozni a világnak!

Nagyon fontos volt megis-
merkednie a roma klánnal, aki-
ket a fi lmben való szereplésre 
kiválasztottak. A forgatás során 
náluk lakott, összebarátkoztak, 
s azóta is élő kapcsolatot ápol-
nak egymással, még gyermeke-
ik keresztapaságára is felkérést 
kapott. A fi lm ké-
szítését megelőzően 
nem volt kapcsolata 
cigányokkal. De az a 
véleménye alakult ki, 
hogy egy különleges, 
gazdag, sokrétű kultú-
rát ismerhetett meg, 
amelynek többlete, 
hogy nem kell érte el-
menni a világ másik 
részére, valamely eg-
zotikus vidékre, elég 
átsétálni egy másik kerületbe. 
Torz sztereotípia, egyáltalán 
nem fedi a valóságot, hogy a ci-
gányok zárkózottak lennének. 
Kapcsolatuk rögtön nagyon kö-
zelivé vált. Bár bizonyos életvite-
li megközelítésekkel nem tud tel-
jesen egyetérteni, érdekessé vált 
számára ez a világ, s valóságos 
nagykövetévé vált a hamis szte-
reotípiák megtörésének. Szá-
mos programot kezdeményez és 
bonyolít, valamely életterületen 
kiemelkedett illetve értelmiségi 
romák ismertté és elismertté té-
telével igyekszik közreműködni 
a cigányságról alkotott szemlé-
letek átformálásában.

A vetítést követő, Trojan 
Tünde igazgató asszonya által 
vezetett és fordított beszélge-

tésben részt vett Choli-Daróczi 
József író, költő, műfordító is, 
aki még azelőtt ismerkedett 
meg személyesen Papuszá-
val, hogy annak versei meg-
jelentek, (először 1951-ben, 
Varsóban). „Európa egyik 
legnagyobb cigány költőnő-
je volt –, mondja. – Nem csak 
nála, de minden kortársánál, 

aki próbál kiemelkedni és egy 
másfajta életet megvalósíta-
ni, megélni, bekövetkezik az, 
hogy szembekerül önmagával 
is, saját múltjával, nem csak a 
közösséggel. A magyarországi 
cigány irodalomban minden 
cigány író így jár(t), mint ő. 
Choli-Daróczy József elmond-
ta, mennyire hálás a lengyelek-
nek, amiért elhozták hozzánk 
bemutatni a fi lmet, amely ál-
tal megbizonyosodtunk arról, 
hogy be lehet minket mutatni 
más aspektusból is, nem csak 
a kriminalizmuséból. Noha 
fájlalja, hogy ismét nem a ma-
gyarok alkottak ilyen remeket, 
hiszen ő kultúrájában ugyan-
annyira magyar, mint cigány. 
A lengyelek bátrak, merészek; 

sikerrel mernek hozzányúlni a 
cigánykérdéshez, s mindannyi-
an örülhetünk, hogy olyan ver-
tikumot kaptunk, ami többet 
ér mint bármilyen szociológiai, 
szociográfi ai feldolgozás. Ha-
talmas jelentőségűek az ilyen 
művészfi lmet, amilyeneket ké-
pesnek kellene lenniük a ma-
gyaroknak is alkotni, hiszen 

meg kell magunkat 
mutatnunk nekünk 
is, amikor rólunk van 
szó, önmagunkról. 
Még mindig a fi lm 
hatása alatt azzal az 
érzéssel fog távozni 
innen – mondta –, 
hogy önmagunkkal is 
szembesítve lettünk 
–, s a „magamat jöt-
tem megmutatni” tu-
datával.

Hozzá csatlakozva én is 
megköszönöm a magyarországi 
cigányság nevében, hogy lét-
rejöhetett ez az alkotás, mely 
véleményem szerint egyedülál-
lóan nagyszerű és kiemelkedő 
a roma tematikájú fi lmek kö-
zött. Sosem láttam még olyan 
alkotást, mely ilyen erővel 
törné meg a sztereotípiáknak 
mindkét változatát: a brutális 
masszáét s a csöpögősen, elna-
gyoltan romantikusét egyaránt. 
Az alkotásról egyértelműen ki-
jelenthető, hogy egyik legfőbb 
értéke a mérték: árnyaltan, 
intim diszkrécióval fedi fel a 
szerelem, összetartozás, s más 
pozitív értékek permanens je-
lenlétét, ugyanakkor szintén 
meghúzza a határvonalat a ne-

Pató Selam

Tisztelgés az els� cigány költ�n� 
emléke el�tt

2014. április 26.-án este 
a budapesti Művész Art-

moziban, a Lengyel Intézet ál-
tal rendezett XX. Lengyel Film-
tavasz programsorozatának 
keretei közt került bemutatásra 
az Agromedia által gyártott és 
2013-ban kiadott Papusza című 
fekete-fehér fi lm, az első roma 
nyelven forgatott lengyel fi lm-
alkotás. A mű „az első cigány 
költőnő, Bronislawa Wajs „Pa-
pusza” (1908-1987) valós té-
nyeken alapuló, drámai törté-
nete. Az 50-es években a költő 
és könyvkiadó Jerzy Ficowski 
csatlakozik Dionizy Wasy ci-
gánytáborához, ahol megisme-
ri Papuszát és felfedezi költői 
tehetségét. Sikerül rávennie a 
nőt, hogy írja le verseit, ame-
lyeket ő lengyelre fordít és ki-
adatja. A nagy tehetség felfede-
zése mégsem hoz boldogságot 

a költőnő számára, de legalább 
Papusza versei gazdagíthatták 
a lengyel kultúrát, betekintést 
nyújtva a cigány lélekbe” –, ol-
vashatjuk a fi lm ajánlójában.

A főszerepeket alakító: Jovi-
ta Brudnik, Antoni Pawlicki és 
Zbigniew Walerys közül a fi lm-
bemutatón személyesen jelen 
volt Antoni Pawliczki, a Jerzy Fi-
cowskit alakító színművész, aki 
a 14 hónapos forgatásról, mint 
emlékezetesen érdekes időszak-
ról mesélt a vetítést követő be-
szélgetésben. Boldog volt, hogy 
olyan ismert rendezők fi lmjé-
ben játszhat, akik nagyon magas 
színvonalú fi lmek rendezői. Szo-
katlan volt a szereplők számá-
ra, hogy férj és feleség: Joanna 
Kos Krauze és Krzysztof Krauze, 
közösen rendezték a fi lmet, s a 
felvételek során sok mindenben 
nem értettek egyet, néha teljesen 
egymással ellentétes álláspontot 
képviseltek, vitáztak. A forgatási 
feltételek azonban nagyon jól elő 
voltak készítve ahhoz, hogy gör-
dülékenyen haladhasson a mun-
ka. Az ugyancsak az ő nevükkel 
fémjelzett forgatókönyvön egy 
éven keresztül dolgoztak, s az 
egész forgatás során folyamato-
san alakult.

A felvételeket nem kronoló-
giai sorrendben rögzítették, ha-

nem először a téli, majd a nyári 
jeleneteket. Krzyszto Ptak és 
Wojciech Staron, a fi lm fény-
képészei páratlanul művészi 
természetfelvételekkel, külön-
leges perspektívából rögzített 
felvételek folyamával tette fe-
ledhetetlenné a művészi-eszté-
tikai élményt. A fi lm elkészülé-
sét segítették szlovákiai romák 
is. A munka profi zmusát bizo-
nyította az is, hogy a vágási idő 
mindössze két hét volt.

Jerzy Ficowski személyét 
alakítva minden módon ke-
reste alakja megformálását: 
elolvasta könyveit, költésze-
tét, özvegyét is megismerte, 
s nyomait kereste egész Len-
gyelországban. Mélyen átélte 
Ficowski lelkiállapotát, akinek 
lelkiismeret furdalása egész 
életében megmaradt, amiért 
elrontotta Papusza életét ver-
seinek nyilvánosságra hoza-
talával. Bár hiszi, hogy szinte 
törvényszerűség: a művésznek 
nagy árat kell fi zetni művésze-
téért, Papusza esetében bűn-
tudat is fakadt helyzetéből, 
amiért megbolygatta közössége 
összhangját. Sorstragédiájában 
az képezte a konfl iktus magját, 
hogy kilépett a szóbeli kultúra 
tradíciójából, és az írásbeliség-
re váltott át. De elvitathatatlan, 

Antoni Pawlicki és Pató Selam a budapesti bemutatón
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Bronisława Wajs–Papusza

Eljövök közétek
[Przychodzę do was]

Nem azért jöttem közétek, hogy ennem adjatok.
Azért jövök, hogy akarjatok hinni a szavamban.
Nem azért jöttem közétek, hogy pénzetek vigyem.
Azért jövök, hogy szétosszátok mindenkinek.
Megtépázott sátrak közül jövök közétek,
szél szaggatta őket és elragadta a víz.
Kérlek titeket mind, kérem a véneket
és a kisdedeket és a sok szépséges asszonyt,
építsetek ezüstlő házakat, akárha sátrakat,
melyek az erdőben állnak, dértől fehérbe vonva!
Nem azért jöttem közétek, hogy pénzetek vigyem.
Azért jövök, hogy akarjatok mindenkit bebocsátani,
hogy ne teremtsetek vaksötét éjjelt
fényes nappal.

(Zsille Gábor 
fordításai)

gatív indulatok bemutatásánál 
(pl. egy verekedésben csak azt a 
felet mutatja, aki üt, s akit üt, az 
a kamerán kívül vélhető). Külön 
elismerést érdemel a zenei tar-
talom, mely virtuóz nagyszerű-
séggel domborítja ki a szereplők 
hangulatát, lelkiállapotát, reak-
cióját ez egyes helyzetekre.

Óriási megtiszteltetésként és 
feledhetetlen élményként éltem 
meg, hogy a fi lmre ráhangoló 

bevezetésben én adhattam elő 
Papusza verseit, hiszen az euró-
pai cigány költőnők jelképesen 
kis létszámú sorai közt olyan elő-
dömnek tekintem őt, aki elvitat-
hatatlanul s mindörökre az első 
lesz köztünk: cigány kulturális 
életünkben a legnemesebb érte-
lemben vett forradalmár ő, aki 
nőként elsőként tudott megmu-
tatkozni az akkoriban még éppen 
csak születő cigány világiroda-

lomban. A valódi művészekre jel-
lemzően, kora érettségi szintjét 
messze meghaladóan felismerte 
a leírott szó értékét, az írástudás 
hatalmát, s ezek egzisztenciális 
léte fontossága fölé helyeződtek 
sorsában. Kívánom, hogy az élet-
útjáról lenyűgöző hitelességgel 
megalkotott fi lm által generáci-
ókon át sokak, de legfőképpen a 
cigány fi atalok példája, fárosza 
maradjon az ő alakja!

A víz, amely vándorol
[Woda, która wędruje]

Már régen a múltba enyészett
a vándor cigányok kora.
Mégis látom őket:
sebesebbek az erős,
áttetsző víznél,
mely tovaúszik.

És eszembe ötlik: valamit
mondani szeretne.

Szegény víz, egyetlen nyelven sem tud,
hogy szóljon, hogy daloljon rajta.
Hát egyre csak csobog ezüstösen,
akár a szív, morajlik
a beszélő víz.

Csak az istállójától nem messze
legelésző ló
hallja és érti e zúgást.
Hanem a víz nem pillant rá,
eltűnik, sodródik tovább,
hogy a ló szeme meg ne lássa
a folyót, mely vándorol.

Dr. Székely János

Javaslat
Régóta foglalkozat a gon-

dolat, hogy szükség len-
ne egy olyan hivatalos ünnep 
bevezetésére, ami a magyar 
cigányság közös ünnepe len-
ne. Javaslom az ünnep dátu-
maként április 8-at. Ez a nap 
Mátyás király 1487-es privi-
légiumlevelének a kelte, amit 
a nagyszebeni cigányoknak 
adott. Ez az egyik legelső nap-
tári naphoz is köthető történel-
mi adatunk a magyarországi 
cigányságról. A privilégiumle-
vél szövege szép, ünnepélyes, 
olyan szöveg, amelyre büszkék 

lehetünk (Nagy Pál: A magyar-
országi cigányok története a 
rendi társadalom korában, 
Kaposvár 1998, 69-70. oldal). 
Sajnos 'Emaus úr' 1416-os 
brassói megérkezésének hó-
napja és napja kideríthetetlen, 
a brassói számadáskönyvek 
elpusztultak. Ha az április 8. 
dátum nem tűnik megfelelő-
nek, akkor lehetne az 1990-es 
marosvásárhelyi esemény {'Ne 
féljetek magyarok, megjöttek 
a cigányok!') dátumát válasz-
tani: március 20-át. Az ünnep 
tartalma a közös 600 éves tör-

ténelmünk, annak sok szép 
eseménye és fájdalmas pillana-
ta lenne (pl. zenészek Beatrix 
királyné mulattatására; Mária 
Terézia rendeletei; 1848-49-
es és 1956-os cigány hősök; 
porajmos; a marosvásárhelyi 
cigányok 1990-ben). Ezt az ün-
nepet iskolák is megtarthatnák 
(különösen olyan térségekben, 
ahol sok cigány tanuló van). Ez 
az ünnep is sokat segíthetne 
az előítéletek csökkentésében, 
a cigányság hitelesebb megis-
merésében, a pozitív cigány (és 
magyar) identitás erősítésében.

Magyar Magdolna

Távolság
Kacagva tékozoltál mindent
s léptél egy más dimenzióba,
de itt maradt a mozdulat
és a hang égi víziója.
Ütemesen zeng mint
üllőn a kalapács.

Így koppannak rám a napok
az évek vakolatlan falán.

Életvers
Ott ál tőlem könyörület-távolságra…

Az idő elrohan mellettem,
   – sötét mint a balsejtelem –
a pálya szélén állva
integetek utána.

Valahol belül készülődik
   az üvöltés…

Atyám

Kezedbe adom elárvult csendjeim,
Karácsony esten simogasd,
Apró dallamot dúdolj nekik.

Szívedre hajtom megfáradt homlokom,
Karácsony esten nézz le rám,
Én neved imába foglalom.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 4342

Tele volt itt poloskával min-
den, a falban csak úgy nyüzs-
gött, vastagon, mint a trágya 
a sok poloska. Ez mégse em-
bernek való. Igaz, hogy én itt 
születtem, ez volt az én szülő-
házam, meg az apámé, nagy-
apámé, mi mind itt születtünk 
és itt nőttünk fel. Itt aludtunk 
mi gyerekkorunkba a sparhert 
alatt a rongyon, ahogy a többi 
házban még ma is alusznak a 
többi cigányok.

Kérem, száz esztendővel ez-
előtt, vagy isten tudja mióta, ez 
a Péró a cigányságnak a helye 
a városban. Ötven család kap-
ta, kérem, akkor ötven családot 
szorítottak be ebbe a büdös Pé-

róba és most nyolcszázan va-
gyunk. Ma nyolcszáz léleknek 
kell ugyancsak itt lakni és azóta 
nem is építettek ide, kérem, új 
házat, csak így nyomorgunk. 
Embernek való ez a hely?

Megdöbbentett a beszéd. 
Értelmes, szinte szónoki kész-
ség volt a szavakban s tagoltan, 
nyugodtan tette egyik szót a 
másik után. Igazán magasabb 
intelligencia volt a beszédében.

– Én a gyerekeimet már ki 
akarom ásni ebből a Péróból. 
Mind a két fi amat iskoláztatom. 
A nagyobbik, a tizenhétéves 
most tanítóképezdei növendék. 
Tanítót akarok belőle csinálni. 

Azt akarom, hogy ember legyen 
a szegény cigánygyerekből.

Mi, kérem, szegkovácsok va-
gyunk. De a mai időkben nincs 
szükség a munkánkra. Egész 
napi munkával nem tudunk ma 
többet keresni egy pengőnél. 
Nincs építkezés, nem veszik 
már a jó kovácsolt vasszögeket. 
Mi csináltuk a bányaszögeket, 
a slipperszögeket a vasúthoz, 
meg tudjuk mi azt ma is csinál-
ni, de ha nem veszik. Munka-
nélküliek vagyunk. Azért tanít-
tatom én a gyerekeimet, hogy 
hadd tudjanak kiszabadulni 
innen a Péróból.

(Forrás: huszadikszazad.hu)

Saćip Meho

Poezia durutnjake

Ano sovipe mangljum te čoravtu
Bilaćhe manušendar
Mangljum Develese te davtu
Te garavel te kale jakha
Te kale phova to parno muj
Te lole vošta o ćhamja sar i phabaj
To boj thaj te bare bala
Save phuvja djana thaj ućhalin ćeren
Mangljum o Devel
Te garavel e bilaćhe manušendar
To hasaipe sar e monalizako
Te na dićhove telo fstani o parno
Sar nangi prnangi
Sar dajek biladjutni
Pana but diso mangljum te ćerav
Sa dji na djangavdjovav
Aćhilo numaj akaja poezia
Tuke durutnie te hramonav

Pharo lafi

Keda ano krlo ačhol o lafi 
A i dukh lesri mudareltu
Keda dikhe so alo o agor
A disar panda hinan dživdo
Hatri e vilesro vačer jekh stop
A palo odova
Ačhol ano parmakia jekhe vastesre
Te džene kozom dive hinane bahtalo
Ma čer hesapi o dive keda bijandiljan
Hem ked ičerdžetu teli khak
Anglune hapia keda čerdžan
Okato šeja ked uravdžan
E amalenca ano doral keda dželjan
Ma čer hesapi khanči angleder
Sa džikote ola na dikhljan
Odova dive hine ti bah
Avdive oj isila pharo lafi 
Savo ačhol ano krlo
Thaj i dukh lesri mudareltu

Móricz Zsigmond

A mai cigánykérdés
(Péró, 1932 március 10.)

Körüljártam a nagy alföldi 
város egyik szélső utcasorát. 
Végtelen hosszú urak, sár, apró 
kedves házak, nagy szénakaz-
lak az udvarokon.

– Ezek a nagy gazdavárosok 
csodálatosan egyformák. Nem 
lehet megmondani, hol vagyok.

– A mi városunknak van egy 
olyan specialitása, ami nincs 
akárhol: A Péró… Így hívják a 
cigánynegyedet.

Száz, vagy százötven évvel 
ezelőtt egy régi püspök a város 
közepén levő nagy telkét a cigá-
nyoknak adta, úgy, hogy soha 
onnan ki ne lehessen telepíteni 
őket, csak ha az egész cigány-
ság megszavazná a kitelepí-
tést… Különben szörnyű hely, 
rogyadozó viskók, telezsúfolva 
emberekkel. Igazi cigányte-
lep, semmi kultúra, semmi hi-
giénia.

Elvezetett oda.

A Pérónak nevezett város-
rész valóban a város kellős kö-
zepén van, a főútvonaltól, a vá-
ros kereskedelmi sugárútjától 
néhány lépésnyire, a gimnázi-
um mögött. Már az út nehéz, 
mert olvad a fagy és nagy sár 
van, amelynek csak a szélén 
kitaposott nyomokon lehet lép-
kedni, de mikor bejutunk a ci-
gányházak közé, egész remény-

telennek látszik aszfalthoz 
készült cipőinkben a behatolás.

Földbesüppedt régi kis há-
zak alig átlátszó ablakán sze-
mérmetlen nők néznek ki félig 
meztelenül az alkonyat felé haj-
ló elég korai délutánon. Ahogy 
bekanyarodunk a legelső sar-
kon, be a Péró közepébe, egy-
szer csak teljesen utunkat állja 
a sár. Egy bőrkabátos cigány-
ember egy szép kis fehér lovat 
hajt, a kis kocsi teljesen üres, 
de a ló nem akar húzni. A gaz-
da leszáll a kocsiból s vezetéken 
viszi a lovát.

Hirtelen megnyitnak mö-
göttünk egy kaput, a cigány be-
ugrik a kocsiba s merész ívben 
behajt.

– Itt van a Péró legintelli-
gensebb cigánya, – mondja ba-
rátom, – ez lesz a legjobb, vele 
beszélni. Jó, hogy itthon van. 
Már kiált is neki:

– Jöjjön csak, Dráfi  úr! – Az 
jön. Testes, értelmes arcú em-
ber.

– Itt van a legkülömb ci-
gány, – mondja s a vállára teszi 
a kezét a kalauzom, aki ujság-
író helyben. Engem sért, hogy 
cigánynak nevezi. A cigány 
azonban nincs megsértve, nyu-
godtan néz a szemünkbe.

– Tessék besétálni hozzám 
egy percre, tessék csak bejönni 
egy kicsit a cigánylakásba, – 
mondja.

A kis ló az udvaron szinte 
fi ntorgatja az orrát, hegyezi a 
fülét, szemmel láthatóan nem 
érzi jól magát ebben a pará-
nyi udvarban s ebben a nagy 
sárban. Bemegyünk a házba. 
Egy kis konyha, melyből jobb-
ra-balra szoba nyílik, megle-
hetős nagy rendetlenség, ágy 
jobbról, alig megvetve s egy 
csomó asszony s gyerek nyü-
zsög benne.

Balra tessékelnek a jobbik 
szobába. Ez olyan, mint egy 
vidéki kisiparosnak a szobája. 
Elég jó bútorok, a falon szent-
képek.

– Tessék helyet foglalni.
– Szép háza van, – mon-

dom, – de ez nem régen épült, 
ugye?

– Már elég régen, kérem, 
huszonnyolcban, vagy huszon-
kilencben. Ezt én építettem 
kérem, saját magam. Én, a régi 
viskónak a helyén. A magam 
két kezével hordtam le a házat 
és kihordtam a határba innen a 
régi talajt. Kérem, azt nem le-
het már el se gondolni, mi volt 
itt. Méter vastagon kellett kiás-
ni a poloskatalajt.
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Szolgál, miként az édesapja
Találkozás Bánffy György színm�vésszel

A Jászai Mari-, SZOT-, Kazinczy-, Magyar Örökség- és Kos-
suth-díjas, érdemes és kiváló művészről bizonyára mindenki 
őriz a lelkében néhány emlékezetes színházi és fi lmbéli alakítást. 
S Bánffy György nevének említésekor azonnal halljuk zengő orgá-
numú hangját s mintaszerűen szép magyar beszédét.

Nem a magamutoga-
tó színészek fajtájából 

való. Jól gondolom, hogy nem 
is pusztán a komédiázó kedv 
vitte a színi pályára? A maga 
számára a színpad egyben ka-
tedra is, netán szószék.

– Utóbbi megállapítása az 
utolsó tizenöt-húsz évre igaz. 
Abban téved, hogy a magamu-
togatás hiányzik belőlem, mert 
az a színészből nem hiányozhat. 
Aki estéről estére képes arra, 
hogy öt-hatszáz vadidegen em-
ber előtt érzéseinek a legmélyét 
feltárja, az nem normális em-
ber. Ám valóban, az utóbbi jó 
három évtizedben fordulat tör-
tént a pályámon.

A Mensáros László által 
összeállított Huszadik század 
című előadóest minden gon-
dolkodó színészt rádöbbentett 
arra, hogy többé nem lehet 
olyan költői esteket létrehozni, 
hogy „legkedvesebb verseim”. 
Amikor az ember elmondja 
mindazt, amit csak tud és sze-
ret. Kell keresni valamilyen 
központi gondolatot, amely-
re az alkotások fölfűzhetők. 
Hosszas előkészületek után 
született meg az Ékes, érdes 
anyanyelvünk című műsorom, 
amelyben minden kommentár 

nélkül nyolc évszázad magyar 
irodalmának gyöngyszemeit 
sorakoztattam egymás után, 
időrendben. Aki azt végighall-
gatta, annak számára világos-
sá vált, hogy nem lehet utolsó 
nemzet, söpredék, amelynek 
olyan kiváló elméi vannak, akik 
mindezt létre tudták hozni. 
Nem véletlen, hogy ma is szá-
mos Nobel-díjassal, nemzet-
közileg elismert muzsikussal, 
karmesterrel, énekessel vagy 
sportolóval dicsekedhetünk.

E műsorom összeállítása és 
előadása során változott át az 
én önmutogató színészi vilá-
gom olyanformán, hogy megfo-
galmazódott bennem, miképp 
is élünk mi itt a Kárpát-meden-
cében. Szétszakítva ugyan, de 
lélekben és anyanyelvben egy-
ként. Itt valami szellemi táplá-
lékot is szükséges adni ennek 
a 15 milliónyi embernek, hogy 
együtt maradása továbbra is 
reményt keltő eredményeket 
szülő, igazi nemzeti lét legyen.

Ebből fakadtak aztán az 
utóbbi húsz év színpadi pro-
dukciói is. Görög drámák hő-
seit alakíthattam; hat éven 
keresztül a Pécsi Nemzeti Szín-
ház minden szezont egy nagy 
Shakespeare-művel nyitott, 

amelynek én játszottam a fősze-
repét. Köztük Richardot, Otel-
lót. Óriási élmény, és mondha-
tom, magas fokú egyetem egy 
színész számára. Ez bizonyos 
szempontból még az a korszak 
volt, amikor igen fontos volt 
nekem megmutatni, hogy mi-
lyen remek színész vagyok. Vív-
ni is tudok. S ha kell, kiugrom 
az első emeleti ablakból, kivont 
karddal a kezemben.

Aztán lassan végbement 
bennem az a bizonyos átalaku-
lás, amikor már az lett a lényeg, 
hogy azt lássák, ami engem fut, 
motorként hajt. Felmutatni azt 
a magyar szellemet, ami itt ezer 
esztendőn át megtartott ben-
nünket. Mert ez a világ csodája!

– Eltökéltsége odáig veze-
tett, hogy idővel már nemcsak 
a színpadon vállalt szerepet. 
Azt érezte, tenni kell másutt is, 
másképp is?

– Ebben sem voltam sze-
rencsére egyedül. A változások 
szelét a színész érzékeny ideg-
rendszere hamarabb megérzi. 
Ahogy Wass Albert írta az Üze-
net haza című gyönyörű versé-
ben: „A csillagok járása válto-
zó”. Gondoltam, ha úgy hozza 
a sors, a politika lehetőségeit 
is föl kell használni mindarra, 
amiről az imént beszéltünk. 
1985-ben, a kommunista dik-
tatúrában, óriási szenzációként 
már két jelölt közül lehetett vá-
lasztani parlamenti képviselőt. 
Akkoriban a Hazafi as Népfront, 
éppen a most Magyar Örök-
ség-díjjal kitüntetett Pozsgay 
Imre óvatos lavírozása követ-
keztében, lassan-lassan – ha el-
lenzéknek ugyan még nem ne-
vezhető, de – a semmiképp sem 
a diktatúra hívei közé sorolható 
értelmiségiek gyüjtőtáborává 
kezdett átalakulni. Székházuk-
ban akkortájt én a versbarátok 
tanfolyamát vezettem. Mivel 
sokan jártak oda, megismerték, 
hogyan tevékenykedem, meg-
kérdeztek: pártonkívüliként 
vállalnám-e a jelöltséget.

Nem is sejtették, hogy az én 
vállalásom mögött mi minden 
rejlik. Apám nagyszerű köz-
igazgatási jogtudós, igazi hu-
manista gondolkodó, Heves 
vármegye vezető embere volt 
évtizedeken át. Majd képvi-
selőként Teleki Pál közvetlen 
munkatársa lett. Teleki halála 
után még előbbre lépett az ak-
kori vezető kormánypártban, 
s szolgálta azt az alapgondola-
tot, amire engem, kamaszfi át 

esténként, amikor összeültünk 
vacsora után, megtanított. 
A szolgálatra. Arra, hogy a 
nemzetet nem kihasználni, ha-
nem szolgálni kell. Ez belém 
ivódott. S amikor a Népfront 
felkérését megkaptam, akkor 
lehunytam a szemem, magam-
ba néztem, és azt mondtam: 
„Édesapám, lehetséges, hogy 
a nyomdokodba lépek. Egyet 
megígérhetek: szolgálni fogok 
úgy, ahogy te tetted.” Belépve 
a Parlament gyönyörű épüle-
tébe, ugyanerre gondoltam: 
„Édes jó Apám! A te szellemed 
vezessen engem abban, hogy 
úgy tudjak szolgálni, ahogyan 
azt Jézus Krisztus is megtaní-
totta nekünk.”

– A rendszerváltás óta is kü-
lönféle fontos feladatokat lát el.

– Ma már az idős bölcs tör-
ténelmi fi gurák árnyékában én 
is az MDF nagy öregjei közé 
kezdek tartozni. Az Országos 
Etikai Bizottság tagjaként pró-
báljuk az MDF alapító atyáinak 
szellemiségét megóvni a föl-
merülő politikai manőverezés 
veszélyeitől. De kétségtelen, 
hogy az Antall-kormány ide-
jén a kulturális bizottságban, 
a sajtóbizottságban kemény 
küzdelmeket kellett vívnunk 
a vadliberálisan gondolkodó 
képviselőkkel szemben, töb-
bek között az anyanyelv védel-
mére a rádiókban, televíziók-
ban. Képtelen gondolkodásra 
vall, hogy egyesek az emberi 
szabadság ellen való vétség-
nek tartják, ha a leendő rádi-
ós, televíziós alkalmazottat 

egy megfelelő szakbizottság 
levizsgáztatja, hogy képes-e 
mikrofon előtt megszólalni. 
Azért használom a vadliberá-
lis kifejezést, mert lassan oda 
jutunk, hogy bármely mércét 
félretéve, mindenki azt csinál, 
amit akar. Ez anarchiához fog 
vezetni, mondtam akkor, még 
nem sejtve, hogy mára jöven-
dölésem szinte tökéletesen 
valóra válik. Ez nagy fájdalom 
nekem. Hogy van-e remény? 
Én nem vesztettem el mind 
eme borzalom láttán sem a hi-
temet. Az emberi lélek egész-
séges. A lelkekben, a Krisz-
tus-követőkben természetes 
módon, a Krisztust nem kö-
vetőkben vagy nem ismerők-
ben atavisztikus módon benne 
rejlő erőből fakadóan megvan 
a túlélés akarata. S ha sikerül, 
akkor e gazdag Földön e tehet-
séges nép képes lesz boldogul-
ni. E derűlátáshoz a legbizto-
sabb alapot az istenhit adja. 
Isten szereti, támogatja, felka-
rolja azt – saját életem hetven-
éves tapasztalatából mondom 
–, aki saját maga erőfeszítéseit 
jó irányba akarja felhasználni. 
Igaz gyönyörű közmondásunk: 
„Segíts magadon, az Isten is 
megsegít!” Ha ezt sokan meg-
fogadják, akkor öt-tíz év után 
ebben az országban többség-
ben lesznek azok, akik Isten 
kezét fogva akarják majd a sa-
ját sorsukat jobbá fordítani.

Jálics Kinga
(Keresztény Élet, 2004. 

január 25.)
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Kocsándly Kuti Margit

Összetartás
Sötét konyhájában Rézi 

(Terézia) egyedül van. 
Előtte a vacsorája, lassan eme-
li szájához a kanalat, el-elme-
rengve. Rézit hivták Rézikének 
is. De ez régen volt. Ak-
kor, amikor a Ráró és a 
Gebe poroszkálva húzta 
a kocsit, amivel Rézike 
szüleivel, testvéreivel 
járta a hatalmas ország 
útjait, faluról falura. 
Elérve kis falukat, apja 
már ment is, kiabálva 
« lábast foltozni », any-
ja már cserélte a faka-
nalakat, kis teknőket. 
A gyerekek boldogan 
ugráltak le a kocsiról, 
be a faluszéli patakba, 
csilingelő kacagásuk 
messze hallatszott.

Este, a tűz mellett 
fortyogott a vacsora, 
Pápé lassan pöfékelve 
mesélt, Náni, mint min-
den este, kártyái fölé 
hajolva, a jövőt kereste. 
Anyjuk csendesen dú-
dolgatott, apjuk a Rárót 
és a Gebét látta el. Rézike és 
testvérei szomjasan hallgatták 
Pápét. Pápé mesélt a cigányok 
hajdani életéről, vándorlásuk-
ról, szeretettről, szokásokról. 
Ugye tudják, hogy nálunk a leg-
fontosabbak a gyerekek és idős 
szülők? Soha egy cigánygyerek 
nem feküdt le éhen, Istennek 
hála.

A gyerekek, elálmosodva a 
tűz melegétől, a mezőről áram-
ló tavaszi virágillattól, angya-
lokkal álmodva, szeretettel kö-
rülvéve, elaludtak.

Rézi előtt férje és gyerme-
kei jelentek meg. Nehéz, de 
szép életük volt. Öt gyerme-
küket, már kis országban, de 
kőházban nevelték fel. Cigá-
nyoknál nagy szó, kőházban 
élni. Elhagyni az évszázados 
hagyományt. Rézi nehezen 
szokta meg, talán sohasem 
végleg.

Pápé már máshol pipázik, 
Náné angyaloknak veti a kár-
tyát, a szülők is rég az égi utat 
járják, Ráróval, Gebével. Életük 
végéig Rézinél voltak, a család 

együtt élt, ahogy ez már 
szokás a cigányoknál. 
Az összetartás, hiszen 
bárhol is élünk, idege-
nek voltunk, vagyunk, 
s talán nem leszünk.

Ezért volt életfenn-
tartó az összetarto-
zásunk, a családsze-
retetünk, nyelvünk, 
bármilyen nehéz hely-
zetben is. Megmaradá-
sunk lényege: az ösz-
szetartás!

Rézi gyerekei kire-
pültek, alig-alig jönnek. 
Más vallást választot-
tak, az anyjukat akkor 
szeretik, amikor nekik 
megfelel. Ha Pápé ezt 
látná!!!

Az unokákat is rit-
kán látni, pedig sokan 
vannak.

Rézi ül a hokkedlin, 
és sír a sötétben.

Miért? – kérdi – miért hagy-
tak el, miért nem jön egyik-má-
sik, hacsak pár percre is.

Hogy miért? Tudjuk-e rá a 
választ? Talán igen. Reméljük.

Ha nem, akkor könnyen 
veszhet el kultúránk, hagyomá-
nyunk, családszeretetünk, ösz-
szetartozásunk.

F. Tóth Zsuzsa grafi kája

Fialovszky Magda

Hogyan lettem kitüntetett anya…

Mint újságíró, televíziós 
szerkesztő nagyon sok 

emberi sorsot, történetet örökí-
tettem meg tollal és kamerával.

Hogy mi tesz egy történetet 
közérdekűvé, megörökítésre 
érdemessé? Erre nézve nincs 
biztos kritérium. Én mindig 
arra törekedtem, hogy a hét-
köznapok hőseit mutassam 
meg, s sorsukban azt az álta-
lánosítható igazságot, példát, 
amit sokan követhetünk.

A saját sorsomra, élettörté-
netemre sohasem gondoltam 
ilyen összefüggésben. Az utób-
bi időben azonban, barátaim 
sürgetésére is, felerősödött 
bennem a késztetés, hogy pa-
pírra vessek néhány történetet.

Most anyák napja közeled-
tével jutott eszembe az az idő, 
amikor a gyermekvállalásért 
Haza Szolgálatáért Érdemérem 
járt kis hazánkban… Életem 
most következő története több 
olyan vonatkozással bír, ami a 
mai Magyarországon elképzel-
hetetlen lenne.

1979-et irtunk, amikor a 
fent nevezett kitüntetésben ré-
szesültem, a Honvédelmi Mi-
nisztérium jóvoltából. Abban 
az évben született meg negye-
dik gyermekem, s bár Gyesen 
voltam, könyvtárosként a mi-
nisztérium állományához tar-
toztam.

Hogyan kerülhettem egy 
ilyen politikai elkötelezettséget 

feltételező állami intézményhez 
elkötelezett keresztényként, s a 
60-70-es években ébredező 
egyházi megújulási mozgalmak 
aktív tagjaként?

Nos ez az első dolog, ami ma 
már nem történhetne meg. Ak-
koriban, mint tudjuk, politikai 
ajánlás kellett az egyetemi fel-
vételhez, különösen, ha valaki 
humán szakra akart bejutni. 
Én is felvételiztem az ELTE 
Bölcsészettudományi Karára, 
KISZ tagság és megfelelő ká-
derlap híján azonban remény-
telenül. Ahogyan mások is tet-
ték, elmentem hát dolgozni és 
az esti képzéssel próbálkoztam.

A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárba kerültem, képe-
sítés nélküli könyvtárosként. 
Arra persze nem gondoltam, 
hogy a „káderlapot” itt is szor-
gosan nyilvántartják, s még az 
is szemet szúrhat, ha az em-
bernek kereszt lóg a nyaká-
ban. Ezzel akkor szembesül-
tem, amikor ismét jelentkezni 
akartam az egyetemre, immár 
levelező képzésre. Jelentkezé-
semet a könyvtár mindenható 
párttitkárának D. P.-nek kel-
lett aláírnia, aki kertelés nélkül 
elmondta: amíg kereszt lesz 
a nyakamban és „földalatti” 
egyházi mozgalomban veszek 
részt, ne is ábrándozzam to-
vábbtanulásról.

„Vegye le a keresztet és sza-
kítsa meg nemkívánatos kap-

csolatait, akkor beszélhetünk a 
dologról…”

Erre azonban nem voltam 
hajlandó, inkább új munkahe-
lyet kerestem. Egy kollégám 
hívta fel a fi gyelmemet a Hon-
védség Központi Könyvtárának 
hirdetésére, ahol könyvtárost 
kerestek.

1973-at írtunk akkor, s én 22 
éves voltam. Fel is vettek min-
den különösebb akadály nélkül, 
így lettem a Magyar Népköztár-
saság Honvédelmi Minisztériu-
mának alkalmazottja.

Az akkor még a régi Váci ut-
cai palotában székelő könyvtár 
nagyon gazdag gyűjteménnyel 
és kiváló, széles látókörű mun-
katársakkal büszkélkedhetett, 
beleértve az ezredesi rangfo-
kozattal rendelkező vezetőt is. 
Amikor egyetemi kérelmem-
mel jelentkeztem nála, elmond-
ta, hogy korábbi munkahelyem 
párttitkára előre fi gyelmeztette 
arra, hogy én megbízhatatlan, 
rebellis vagyok, vigyázzon ve-
lem. Azt is mondta azonban, 
hogy őt ez nem érdekelte, csak 
az, hogy milyen teljesítményt 
nyújtok, miként végzem a 
munkám, azzal pedig meg van 
elégedve, így javasolni fog az 
egyetemre.

Nos ez a másik dolog, ami 
úgy vélem, ma elképzelhetetlen 
lenne…

Be is jutottam az egyetemre 
– magyar-könyvtár szakra – s a 



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 4948

tanulás mellett továbbra is dol-
goztam, majd első gyermekem 
születése után Gyesre mentem. 
Így maradtam a minisztérium 
állományában negyedik gyer-
mekem megszületéséig.

Azt lehet mondani, hogy 
egyik kicsi – másik kisebb – 
gyermekeim nevelése mellett 
sok hasznot nem hajtottam 
munkahelyem számára, 1979-
ben mégis kitüntettek a Haza 
Szolgálatáért Érdeméremmel. 
Ezt akkoriban ugyanis nem 
csak a munkahelyi teljesítmé-
nyért adták, azok is részesül-
hettek benne, akik háromnál 

több gyermeket vállaltak. Ak-
kor úgy látszik működött a 
népességpolitika, nem utolsó-
sorban azért, mert az életünk 
kiszámíthatóbb volt, tudtuk 
és mertük tervezni a jövőt. Ma 
erre esély sem nyílik, ha az em-
berfi a-lánya nem kivételezett 
körökbe születik.

Tévedés ne essék, nem a 
„kommunista barakk” iránti 
nosztalgia mondatja ezt velem. 
Ha a mai polarizált világban 
meg kellene határoznom ho-
vatartozásomat, csak annyit 
mondhatnék, hogy életemben a 
keresztény értékrend a megha-

tározó, hitem pedig nem a poli-
tikai széljárás függvénye.

A múltat idézve azon gon-
dolkodom, hogyan lehet, hogy 
akkoriban az ember megítélése 
nem csak a politikai oldalaktól 
függött. Itt is és ott is voltak 
olyanok, akik mertek emberek 
maradni…

Hová tűntek, milyen álca 
mögé rejtőztek, miért nem 
mernek színt vallani – kérde-
zem magamtól, s másoktól is. 
Talán érdemes lenne megke-
resnünk magunkban az „EM-
BERT”… 

Gyurkovics Tibor

Arc

Bejön egy arc és nem megy többet el.
Egészen behajol a képbe.
Tapogatózó ujjunk alatt ver
a homlok érverése.

Nem gondoltuk, hogy ez lesz az az arc.
Nem néztük jól meg az ablakkeretben.
De tarkójára tűz a nap
és értjük őt már egyre fényesebben.

Nem gondoltuk, hogy ez lesz az az arc.
Szabálytalan az orra, szája,
de közelebb jön és pontosan
kirajzolódik minden vonása.

Mert hátulról kap megvilágítást,
hogy fölragyogjanak könnyű ujjai.
Bejön, leül, levetkezik.
És nem tudjuk már elbocsátani.

Felesel�

Tudod, hogy mi a szerelem?
– hogy vele igen – Vele nem

Hogy mi a tűzbocsátkozás?
– csak ő legyen és senki más

Az utcán meg sem ismerem
– még szemhéját is szeretem!

Minden mozdulata hamis!
Mosolya, csókja – Akkor is!

Torkomig ér gyűlöletem:
senkivel se – Vele igen!

És kerülöm és megvetem
és átkozom – és szeretem!

Őrült vagyok és lángolok
karjában – mint a csillagok.

Pató Selam

Rendhagyó portré Dr. Dervis Selhanovićról

Egy név. Egy Emberé. Egy 
némiképp titokzatos, le-

bilincselően sokoldalú, és fel-
tétlenül karizmatikus egyénisé-
gé. Milyen sok, s milyen kevés 
lenne, ha csupán foglalkozásain 
keresztül szeretném bemutatni 
viselőjét! Manapság gyakorta 
(nagyon is hibásan) munkakö-
rük függvényeként identifi kál-
ják az embereket, ám Dr. Der-
vis Selhanović tevékenysége oly 
sokrétű és szerteágazó, hogy 
azok felsorakoztatásával legfel-
jebb érzékeltetni lehet valódi, 
belső lényét. Ma Podgoricában 
él és dolgozik, a Centar za Ocu-
vanje i Razvoj Kulture Manjina 
(Kisebbségi Kultúrák Megőr-
zésének és Fejlesztésének Köz-
pontja) igazgatója.

Hogy világszemléletében 
milyen döntő fontosságú té-
nyezőként van jelen a gyökerek 
tisztelete, azt mi sem példáz-
za jobban, mint hogy amikor 
magáról kérdezem, elsőként 
családja történetéről mesél. In-
tellektuális muszlim családból 
származik, melynek történe-
tét négy generáción keresztül 
visszavezette. Dédapja a király 
barátja volt, Nikola király ül-
döztetésekor az ő családjához 
menekült. Nagyanyja már ab-
ban az időben tanárnő volt, 
amikor a nők még egyáltalán 
nem dolgoztak. A család két 
nőtagja a király hadseregének 
tagjaihoz ment feleségül, ami 

akkoriban, 100 éve nagy ka-
tasztrófának számított, de nem 
akartak hazamenni.

20 évvel később egy csodás 
leány született házasságukból a 
családban, akire mindenki vá-
gyakozott, de ő az ortodox val-
lású szomszéddal került mély 
szimpátiába. A család a vallási 
különbségek miatt elvágta ezt 
a kapcsolatot, és feleségül ad-
ták egy nagyon gazdag, felső 
társadalmi réteghez tartozó al-
bán férfi hoz. Ulcinából hajóval 
vitték őt az albániai Skadarig, 
ahol ez a jóságos, belsőleg nagy-
szerű ember már várta őt. Kül-
sőségekben azonban nem tud-
ta megnyerni a lány szívét, aki 
egyre jobban szenvedett a lelki 
fájdalomtól. Amikor nagyanyja 
meglátogatta, a bánattól halálo-
san megbetegedve találta. Azon-
nal visszahozták őt Podgoricá-
ba, ahol legyengült szervezetét 
megtámadta a tuberkolózis, és 
örökre eltávozott az élők sorá-
ból. A gyászoló szomszéd, akivel 
egykor igaz szerelem kapcsolta 
őket egybe, a leggyönyörűbb és 
legfájdalmasabb verssel emlé-
kezett meg róla, amelyet az el-
hunyt lány családjának egy tag-
ja megzenésített, s így született, 
az ő romantikus legendájukból 
a „Sedefu majka budyase“ című 
dal, mely Montenegró legcso-
dásabb és –ismertebb dala lett. 
Csak az ő családjukban nem 
akart többé énekelni senki; az 

ifjú nő halálakor a nagyanyja fe-
ketébe öltözött, és mindörökre 
köztük maradt a gyász hatalmas 
bánata.

Dervis Selhanović, vérbeli 
mesélőként, most megtörte ezt 
a csendet, s a legenda végén 
néhány pillanat méltóságtel-
jes csönd után hirtelen dalra 
fakadt: ámulva hallgattam a 
környezete által oly keménynek 
és zárkózottnak vélt professzor 
csodás énekét, tele érzelmekkel, 
árnyalatokkal. „Íme az Ember!“ 
– éreztem meg lényét, s fogal-
mazódott meg bennem az a 
szándék, hogy sokkalta szub-
jektívebben mutassam be Őt, 
mint ha csak tevékenységein 
keresztül közelíteném meg. Az 
Ember, aki emlékezik, tovább-
viszi a lángot, szívvel-lélekkel, 
és olyan belső töltésekkel, ame-
lyek ilyen dalt fakasztanak… Az 
Ember, aki ugyanebben segít 
másokat, aki élete nagy részét 
annak szenteli, hogy a kisebb-
ségi kultúrák tagjai ugyanilyen 
méltósággal adhassák tovább 
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és anyanyelvűek is) sokasága lát 
napvilágot, nagyszabású irodal-
mi, művészeti programok való-
sulnak meg, és segítik a többsé-
gi társadalomban a nemzetiségi 
kultúrák emancipációját.

Elkötelezetten segíti elő 
nemzeti-, felekezeti hovatar-
tozástól függetlenül az értékek 
őrzését, kibontakoztatását, 
művelését-fejlesztését, s ahogy 
önmagából is kiaknázza intel-
lektusa kincseit, azokat nem 
hagyja meg az elmélet szintjét, 
hanem gyakorlatban hitelesí-
ti munkásságával, amely má-
sok intellektuális értékeinek 
megbecsülésére irányul. Hogy 
a múlt tiszteletét és továbbvi-
telét mennyire fontosnak tart-
ja a jövő építésében, s hogy 
emellett mennyire előre néz s 
a perspektíva építésében ezzel 
felvértezve hogy tekint a célra, 

arról vall egy mottója is: „Tud-
juk, mik vagyunk, de még nem 
tudjuk, mik lehetünk. Ha el-
lentmondás támad a múlt és a 
jelen közt, azzal a jövőt veszít-
jük el, s ha a jövőre nem gon-
dolunk, azt meg sem ismerjük.“

Az a fájó érzésem, hogy Der-
vis Selhanovićot amennyire el-
ismerik hazájában s a világban, 
ugyanannyira nem is ismerik. 
Mert egyike azon kivételes ta-
lentumoknak, akik meghaladják 
saját koruk intellektuális fejlett-
ségét, éspedig éppen nagymér-
tékben annak köszönhetően, 
hogy mélyebbre nyúlnak vissza a 
múltba. Több konzekvenciát ké-
pesek levonni belőle, s nagyobb 
tudás birtokában, sokszoros tu-
datossággal képesek jelen lenni 
a mostban, és építeni a jövőt. 
Dervis Selhanović intellektusá-
ban korok és világok kultúrái 

élnek egymással olyan kreatív 
szimbiózisban, amely az új, fej-
lettebb terméseknek ad gazdag 
táptalajt. De az alkotási folya-
mathoz olyan légkör szükséges, 
ahol fegyelem van és struktúra, 
kiszámíthatóság, áttekinthető-
ség –, amelyek fontosságát ke-
vesen értik. Az az érzésem, hogy 
Dervis Selhanovićban mérhe-
tetlenül sok megosztani kívánt 
tudás van elraktározva, amelyek 
átadásához-befogadásához a 
mai kor embereinek kell beér-
nie, fogékonnyá válnia. Meg-
tisztelve érzem magam, hogy e 
kvalitásánál fogva szinte magá-
nyos belső világba meghatóan 
szíves bebocsátást nyerhettem, 
és lelkiekben-szellemiekben 
gazdagodhattam mindazzal, 
amit megismerhettem derűs, 
közvetlen, tartalmas beszélgeté-
seinkben. 

Jónás Tamás

Tekoai jegyzet
A nyugtalanság szimmetrikusan néma.
A szél se fújja szét, eső se mossa.
Boldogság húzza szorosabbra néha.
Rácsain gondolkodás a rozsda.
Felhőkarcoló, tetőtől-talpig,
a vöröslő szemek jelzőlámpája
tudatja éggel, földdel, hogy haragszik
a nyugalomra, régi önmagára.
Kegyelmes történet, kopogj az égre!
Rombold le holnap végleg. Ma még ne!
Az elesettek jegyzetfüzetébe
hadd fi rkantsak még verset, ellenállót.
Ha borzasztó megváltás történne.
Legyen a felejtés a szertemállóbb.

Hullámtörés
Megmondani a holnapokat,
ahogyan elárulni egy testvért,
jólesik, mint minden bűn
annak, aki már megtért,
és félelmetes, mint sok öröm,
ami még tart, de tudsz már róla,
és nem tudsz dönteni, mire fi gyelj,
ami van vagy a fecsegő szóra,
nyitott inged, a lenge jelen,
mint megijedt madár, verdes,
jövővel, múlttal: szárnyaival,
hogy valami nem volt, nem lesz,
lemondod végül önmagadat,
hiszen lemondtál minden másról,
beszakadt térkép a történelem,
s te lehetnél rajta bárhol.

és mutathassák meg saját múlt-
juk értékeit…

Dervis Selhanović (a tör-
ténetből is érezhetően szigo-
rú tradicionális értékrendet 
képviselő családban, melyben 
mégis generációkon át több 
különböző alakban megjelent 
a forradalmiság lelkülete,) Ti-
togradban született, 1955-ben. 
Ugyanitt végzett a jogi egye-
temen 1977-ben. Magister és 
PhD minősítést ért el az újság-
írás és kommunikáció terén, 
szakmai képzésben vett részt 
Nagy-Britanniában, Ameri-
kában, Oroszországban, Hor-
vátországban és Szlovéniában. 
Számos könyvet írt különböző 
területeken: pszichológia, fi lo-
zófi a, közélet és sport, melyek 
több kiadást megértek és több 
nyelvre lefordították őket. Szá-
mos fontos szakmai kitüntetést 
és társadalmi elismerést nyert. 
Podgoricában él és dolgozik.

Házasságával ő is megtörte 
a családi hagyományok elvá-
rást: ortodox keresztény nőt 
vett feleségül, ám a vallási ho-
vatartozás soha nem vált fe-
szültségforrássá az életükben. 
Becsülettel megadták a teret 
mindkét tendenciának, nagy-
részt annak is köszönhetően, 
hogy Dervis Selhanović a köz-
vetlen istenhit híve, amely-
ben a hangsúly nem az Isten 
és köztünk lévő közvetítőkön 
nyugszik: nincs szükségünk 
ügyvédekre ahhoz, hogy a sze-
retet törvényét betöltsük. Nem 
a felekezetehkez vagy népekhez 
való tartozásban, hanem ma-
gukban az emberekben hisz, az 
egyes személyek milyenségé-

ben. Bár őszintén szeret temp-
lomba menni, megízlelni azon 
atmoszférákat, amelyekben 
a hívek a legméltóbb módon 
igyekeznek kifejezni hitüket. 
Harmonikus családi életükből 
öt gyermekük is született: Sara 
ökonómiából szerezte meg a 
magiszteri fokozatot. Pravo, 
Isak, David és Lav közt van, 
aki „normális“ –, mondja derűs 
iróniával, majd gyorsan meg is 
magyarázza: ők sikeres civil hi-
vatásokat választottak –, de van 
„magunkféle“ is, aki a művészet 
mellett kötelezte el magát.

Egy családi érintettség miatt 
Dervis Selhanović teljes oda-
adással kezdett kutatásokat az 
autizmus tárgyában, s azok ösz-
szegzéseként megírta az „Au-
tizmus – pszichológiai gettó” 
című könyvét, amelyet lefor-
dítottak angolra, s különdíjat 
kapott az Egyesült Államokban 
1996-ban. Amellett, hogy mély 
ismerője a léleknek, fi lozófi á-
nak, vallásoknak, művészetek-
nek, „reneszánsz embernek“ is 
tekinthetjük a szó legnemesebb 
értelmében, Dervis Selhanović 
intenzíven részt vesz a sport-
ban, évekig volt hazájában a leg-
nagyobb sportoló. Az aktív sport 
befejezése után edző és válasz-
tó lett a Jugoszláviai Kick-box 
Nemzeti Csapatában. Jelenleg 
a Montenegrói Kick-box Szövet-
ség elnöke, és a Német Sport-
akadémia tagja. Bár neki magá-
nak nem volt trénere a boxban 
és karatéban, az ő tanítványai 
világelsők lettek a küzdőspor-
tokban. Oktatásukban az is erős 
motivációt jelentett, hogy azt 
akarta: a gyengék legyenek erő-

sek. Aki pedig egyszer sportoló-
vá vált, az örökre az is marad a 
jellemében –, mondja. 30 évvel 
ezelőtt Japánban is járt, ahol 
megismerkedett a buddhizmus-
sal, és szamurájjá vált. Azonban 
végső fi lozófi ája, hogy ahol küz-
delem van, ott az élet meghal.

Az utóbbi 30 év során igaz-
gatóként szerzett szakmai ta-
pasztalatokat a Milun Bozovic 
Nemzeti Egyetemen, a Podgori-
cai Kulturális és Oktatási Közös-
ségeknél, a Podgoricai Alumíni-
um Üzem Üzleti Bizottságánál 
(KAP), a Montenegrói Kultu-
rális és Művészeti Tevékenysé-
gek Központjánál, Montenegró 
Kulturális Központjánál és Kor-
társ Művészeti Központjánál, 
a Nemzetközi Együttműködések 
Intézeténél, jelenleg a Kulturális 
Kisebbségi Központnál, vala-
mint tagja volt a belpolitikának 
és politikai rendszernek több 
éven keresztül, s tagja a mon-
tenegrói Jogi és Államtudomá-
nyi Karnak és a Tudományos és 
Művészeti Akadémiának.

Hogy pályafutása formál-
ta nagyszerű egyéniségét, vagy 
nagyszerű egyénisége a pályafu-
tását? Akit ma megismerhettem 
Dervis Selhanovićban, arra e 
kettő interakciója lehet igaz. Rit-
kán találkoztam olyan ember-
rel, aki ilyen széles spektrumon 
ilyen szerteágazó és magas kva-
litású munkásságot fejtett volna 
ki, mint ő, s aki ilyen komplex 
módon tud elkötelezett lenni 
ezen önmagukban is hatalmas 
jelentőségű területeken. Igazga-
tósága alatt a montenegrói etni-
kumok kulturális élete is virág-
zik, kiadványok (többnyelvűek 
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Nagy Gusztáv

Phutyarimasko dyes sas ando Ungriko them…

Varisavo dyes sas amende 
ando ungro le romengo 

phutyarimasko dyes, but zhene 
kidepe kethane, te vazden opre 
pengo shero, te phutyarenpe 
angla le gazhe, ke ame roma, 
phutyarde sam, ande amaro ro-
manipe. Vi shaj avas phutyarde, 
sostar? Ke shov shela bersh, ka-
the sam ando ungro, thaj maj-
but shela bersh, andej Európa. 
Amen katyi shela bersh, ke sak-
ana tele pizdenas amen le par-
ne manusha. Perelpe te sikavas 
lenge, ke ame vi atuchi opre 
sheresa phirkereas andel sako 
thema, ke but sogodi nasulipe 

kerde aba amenca, thaj inke, 
opre sheresa, shaj phirkeras, 
ke si amen bari, zurali kultu-
ra, thaj zuralo jilo. Chi mukas 
tele te shilaven amen, sar andel 
dulmutane vrami. Phutyarde 
shaj avas, ke but kasave roma 
si mashkar amende, kon bare 
shkoli avri phirde, but kasave 
roma si andej intrego luma, kon 
but butyi keren, misto andaj 
but rom, thaj opre inkren amari 
kultura. Phutyarde sam? Ova. 
Si te avas phutyarde, ke pa ama-
ro trajo si vorba. Kasavo nep-
eto, sar le roma, napra si, kas 
chi zhangle tele te shilaven chi 

dulmut, chi akanak, ke si ande 
amende but jekhkethanipe ando 
jilo, ando duxho. Kade gindij, 
shaj avas phutyarde ande kadi 
chorri vrama, kana phares, ba 
patyivales opre zhanas te ink-
ras amen, shaj avas phutyarde, 
ande kodo, ke but shela bersh 
avri zhanglam te inkras vi an-
del majchore vrami, anda kadi, 
doroj me, sakone romeske avri 
inkripe, zor thaj zuralo duxho 
kaj kodo, tena te del opre pes-
ko phutyaripe, ke savo nepeto 
zuraloj ande pesko duxho, kodo 
shaj avel barvalo thaj phutyardo 
ende pesko trajo.

Sárközi László

Pokolkapu szonettciklus
XXVII. – A Kórház

Halhattam volna. Hogyan maradtam?
balfogásból vágták át sorsfonalam
a párkák s újracsomózták halkan.
Távolok s múltak hosszú sorában
talán, számunkra most szokatlan alak
hasonló sorokra jutva valaha,
alkotott valahogy a homályban:
hány kozmosz hullt már forrón sohába
s a gomolygó porból újra hány sarjad?
tudott valóságom pont a vonalban,
tudatlan sorjáz mások nyomába.
Kozmosz vagy anyag? hol húzok határt?
saját magamon túl hogy haladhassak,
ha anyag vagyok s tudom a halált?

Rácz Lajos

A színek himnusza
(Péli Tamás palettájára)

Valaki elmondta a színek himnuszát
nekünk is ígért hazát

ahol nemcsak álmokat festhetünk
mivel van történelmi ecsetünk

s idáig vonszolt szavunk
amit soha nem tagadunk

ugye milyen szép a mezei virág
nem gondozzák csak élni hagyják

Rostás-Farkas Tímea

Kérdés

ki vagyok
faggatom arcom
a választ tudom
de a kérdés
mégis mindennap
ott dörömböl
a homlokomon
s ajtót nyit
az ajkamon

Békesség

Tenyerem fészkébe
rejtem el arcod
körmeim éle
többé nem bánt
   Téged
mert megismertem
azt a békességet
amelyet lényed
   áraszt

József Attila

Láttam Uram, a hegyeidet

Láttam Uram, a hegyeidet
S olyan kicsike vagyok én.
Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló.
Hogy küszöbödre ülhessek. Uram.
Odatenném a szívemet,
De apró szívem hogy tetszene néked?
Roppant hegyeid dobogásában
Elvész ő gyenge dadogása
S ágyam alatt hál meg a bánat:
Mért nem tudom hát sokkal szebben?
Mint a hegyek és mint a fvek
Szívükben szép zöld tüzek égnek
Hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, 
 ha esteledik
S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyuga-
lomban
Ott állsz az út végén –
Meg nem zavarlak, én Uram,
Elnézel kis világaink fölött.

Dikhlom Devlale tye plaja

Dikhlom Devlale tye plaja.
De kasavo cino som me.
Fajas ma te kerdyuvav baro te cirdav pe tute,
Ande tyo kolyin te shaj beshav, devlale.
Kothe shuvo muro ilo,
De muro cino ilo sar fajas tuke?
Ande tye plaja malaven
Xasardyol o shibshindipe
Talaj muro pato sovel e briga:
Sostar chi zhanav maj shukares?
Sar la plaja taj le chara.
Ande lengo ilo shukar zelene jaga phabon
Sar le khinye bungara khere resen, 
 kanak ratyol
Thaj tu puterde palmenca, ande pacha
So zhi kaj e chang resla pachasa
Kothe tordyos pe lengo dromengo agor
Chazbav me tut, Devlale
Dikhes krujal pe amare luludya.

(boldasles: ifj. Rostás-Farkas György)
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O jageri thaj e trin čhave

Sas kaj nas, sas jekh Ja-
geri. Sakon kon les 

prinʒardas, vov sas jek but na-
sul manuś. Khonik naj sas tro-
mano te paśol leste, ke paśolas 
leste, daralas te na merel, na 
čholas khonik ʒuvdo kon ʒalas 
leste. Trajinas trin čhavorre, 
lengo dad thaj daj sas mule. Von 
čorre sas, sar khangerako śimi-
jako, thaj po them phirenas, ba 
khonik an-o kher na priminas 
len kamipesa. Čorre sas, avri 
sovenas. Andar jek veś an-e aver 
phirenas. Jekh dives ando jage-
resko veś vazdije e cahra. Ande 
veśesko maśkar trajolas o Jage-
ri an-e jek śukar kaśtuno kher. 
Sas le but animala, gurumnjen 
thaj vi veśeske ʒivutren inkre-
las. Peske romnjasa thaj peske 
čhavrrenca kote trajolas. Ande 
lesko kher gele e trin čhave thaj 
paćivales palikerde les:

– Lačho dives tuke, muro 
raj! Te aves lačho, de amen 
jekh taxtaj paj, kaj avas dural 
thaj but truśale thaj khine sam.

Kodo phenel o Jageri:
– Na dav tumen paj, thaj 

naśen akatar! Te na anav avri 
mi jagali thaj mukav ane tu-
mende!

Phenel o phureder čhavo:
– Śun kate, muro raj! So śaj 

tuke keras bući thaj so śaj źu-
tisaras tu? Phen amenge, amen 
ʒanas sa te keras! Numa cerra 
xabe thaj paj mangas kaj but 
bokhale sam.

Phenel o Jageri:
– Naj man bući tumenge. So 

hi man bući, kodo mure ʒuvl-

jasa thaj čhavenca ʒanav te 
kerav. Hi man duj bare čhave, 
kon man pomoźinen.

De, o čorro rrom numa na 
mukhel thaj phenel leske:

– Muro raj! Phen te ʒuvlake, 
te ʒanas vareso te pomoźinas la, 
keras kodo, śaj keras akar-savi 
bući, akar-savi melali vaj phari, 
keras la, vareso te las te xas, pe 
trin divesa, trin raća na xalam 
niśta.

Jekhvar avri dikhel pe fel-
jastra perdal leski ʒuvli, śukar 
zelene jakhengi, lunge balengri 
manuśni sas.

Phenel:
– Aśun kate, muro rrom! 

Ʒanes palal, andi tikni koliba, 
ande soste kidas le kaśta, kote 
hi bući. Miśto avelas kodo te 
śuźaren, ke but upre le bardino 
o buso. Atunči, phenda, deha 
len te xan, śaj das len bobo savo 
piślem me, thaj ka ćiravav len-
ge kaśa, te xan, te na roven, thaj 
te na ʒan-tar bokhale.

– Sosko lačhe ileski hi muri 
manuśni. Sikav lenge so hi bući 
thaj čhiv lenge upre o xaben!

Pala kodo line pen, thaj and-
re gele ano kher, thaj e trin čha-
ve lije te ćeren e bući. Pala cerra 
vrama lende ʒal o majphureder 
čhavo thaj phučel len:

– Katar aven tumen, čhave?
Phenel o bareder čhavo:
– Amen aba efta thema 

phirdam. Amari daj thaj amaro 
dad hi mule. Katar kodo numa 
phiras upre-tele, angle-pale. 
Than nikaj naj amen than. Naj 
niko, ko amen than dela. Ʒasa 

dur vaj ʒi atunči kaj arakhasa 
amaro than. Atunči avla te avel 
vi amen than.

Phučel lestar o tikneder čha-
vo:

– Aśun kate! Čaćo hi kodo, 
so pala to dad vakeren, kaj vov 
kasavo nasul manuś hi, kaj sa-
kone kardi del thaj mudarel, ko 
tromal te ʒal paśa lesko kher?

– Na, naj čačipe, numa 
anda kodo phenen, ke kanak 
muri phenjori eftaberśengi sas, 
deśuduj ʒene phagarrde amaro 
kher. Muro dad sas te jogin-
el, murdarde la thaj ando veś 
avri phangle la. Kathar kodo 
vov avka trajol sar jekh ʒukel, 
kon tromal leste paśe avel, sa-
koes tradel-tar uźarel pestar, 
sar kodolestar daral kaj kodo 
murdarel les ande leski bari 
briga.

Phenel:
– Thaj so phenesa atunči 

te trajolas jek phuri manuśni, 
ko śaj ʒanelas te źutil tut. Sar 
phirdam andar e luma, mala-
dilam lasa thaj kodo phendas, 
hoj pala efta berśa, efta divesa 
thaj efta momentura, te rodas 
la paleś ke atunči palpale anela 
amare dades thaj deja ke but 
kamas len. Gindisarav, kaj ćiro 
dad thaj ćiri dej vi tu but kam-
le tumare phenja thaj kamenas 
paleś te dikhen.

Phenel:
– Ač jek cerra, phukavav 

mure dadeske, akava te aśunel 
vi vov, kaj tu źutisaresa ane 
kado atunʒi kerelas tu but bar-
valo te oves.

Phenel o čhavo:
– Lačho hi, phen leske!
Andre ʒal o bareder rak-

lo, phenel pe dadeske so les-
ke phendas o rromano čhavo. 
O Jageri avri naśel thaj phenel 
leske:

– Kate śun, kon phendas 
kado tuke? Te avla ando them 
kasavi manuśni kon mure 
čheja pale anela ande le 
ʒuvdengi lenija, atunči 
me tut barvarava, davas 
tu gasavo baro kher, thaj 
veś kaj ćire phralenca thaj 
ćire sorre peresa kethanes 
śaj aves. Na avena majdur 
čorre, na avena bokhale, 
avla tumen so te xan.

– Av manca! – phenel.
Trin raća, trin divesa 

gele. Perdal po xornipe, 
perdal po veś, perdal po 
umal, pe soste resle paśa 
la manuśnjaki koliba.

Phenen lake:
– Lačhi raći tuke, muri 

bika!
Phenel e phurorri:
– Av ande muro čhavo, 

aʒukardom tut! Ʒanav kaj 
soske avilan mande. Ke kado 
čhavo phirdas mande. Kado 
jaro so akanak pekav tumenge 
araći raćasa bijandas e khan-
ji. Tumenge pekav le thaj pe 
trin djesa thaj trin raća perdal 
tumare asva te peren ando čaro 
te pherdol tumare jasvenca. 
Atunči śaj paleś dikhen le čheja.

Phenel o Jageri:
– Na numa pe trin djesa, 

trin berśa te rovav, vi pe trin 
berśa perdal čhoravas me jas-
va, akarso keravas, numa mure 
čheja paleś te dikhav.

– De aven – phenda – beśen 
tele! Ake akate hi kado čaro 
ande soste hi o jaro. Kate śaj 
roven, tumare asva kote te pe-
ren andre. Kana o čaro pherdo-
la asvenca, atunči phen mange!

Tele beśle, thaj o rromano 
čhavo, thaj o Jageri lije te roven. 
De, kaj o xaben naśtig astarde. 

Efta raća, efta divesa, rovnas sa-
dujʒene, pune pherdilas o čaro. 
Kana pherdilas o čaro, andre 
gele, phende la phurorrake:

– Muri bika, av avri, pherdi-
no hi o čaro!

– Lačho hi! – phendas. Me 
kerdem jek piben hi akana 
gata, trubuj sa duj ʒene te pi-
jen kodo, thaj atunʒi śaj ʒan 
khere, ke pune khere resena, 
kote avla tiri čhaj, thaj tuke tiri 
daj thaj ćiro dad. Angle las jek 
bangi-nakheski glaźa ande sos-
te varesavo galbeno paji sas so 

trubulas te pijen. Pile les. Ču-
midie la phurorrako vast thaj 
pučhle la so lake trubul te pući-
nen vaś koda so lenge kerdas.

Phenel:
– Na trubul mange vaś kado 

niśta. Tela efta berśa, tela efta 
divesa, so po drom akhardenas 
man thaj paleś sen angla man-

de. Kodo hi ćiro poćinipe. 
De, tut khere hi jekh efta-
berśengo kaśt, sosko tru-
po an-e trin bara hi, kodo 
an mange. Kodo avla o 
poćinipe.

– Lačho hi, muri bika! 
Avka sar phendan, avka 
ovla.

Odolesa len pen thaj 
khere gele. Ʒan khere o 
Jageri thaj o rromano čha-
vo, dikhen ande bar: khe-
len thaj gilaven. O phuro 
rrom cirrdel pe lavuta e 
gili, leski rromnji khelel, 
le čhave ande loś roven, 
sar lengi daj, thaj lengo 
dad thaj le Jagereski čhaj 
kote hi. Ande bari voja na 
ʒangle so te keren le rro-
mane čhavenca. Kote dine 

lenge o kher le veśesa kethanes, 
thaj la čhake kinde somnakune 
gada, somnakune thavenca suv-
de. Odola uradas la thaj po trin-
to dives kerde o biav le rromane 
čhavesa. Baro biav kerde thaj vi 
ʒi akanak ʒuven te na mule. Śaj 
ʒan len te dikhen ko kamelas, 
soski lačhi voja hi len.

Le Pápai Mihályeski 
paramiči, perdal iskirisarde 

thaj stenderdizacija kerde 
le tekstoske: Ruźdija Ruso 

Sejdović thaj Selam Pató

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Szász Anna

Széltől tépázott felhők
szárnyai elvitorláznak
a hegy mögé.
Arcod árnyék-játéka
születő bizakodás
megnyeri nyugalmunk.
Néha ellenállunk
s összekoccannak
apró cintányérok.

****

Az idővel jársz
időtlen táncot-
port kavar a szél.

****

Hűvös reggeleken
hajnali harmat
csitítja szemed.

****

Bánat ül az esőben
s mélán hegedül.

****

Kőbe zárt tűz őrzi
vigasságunk
szilaj óráit.

Juhász Anikó

Léggömb
Egy fehér léggömb
száll a tüdőben,
meseírónak hópehely lenne,
mely az idő tornyain is túlrepül;
ám ma haldoklót
készít be a tánchoz,
a gömb alatt
spárga, mely
most még a
lélekhez feszül.

Táncfigurák
Táncfi gurák itt nem
kellenek most már,
katonák lépnek a
fekete rögre,
az október is
elrendezve fekszik,
s a tél bunkert ás
az út végén még
pihenő csöpp ködökbe.

Feketeszeder
Feketeszeder az éj,

s piros húsát fénytálcán
mutogatják a csillagok,

a domboldalról már
leszakadt a nappal,
ám szaladna vissza
máris, hogy
együtt érjen benne a
reális és a virtuális.

Makkai-Kiss Nóra

Reinkarnáció
Kiegészít/getni
születünk
csak
önmagunk

Az én titkom
Az én titkom

: hogy vannak Üzenetek
Az én titkom

: hogy meglátom amit
más betemet

Az én titkom
: hogy fészkembe
gyűjtöm a lélek-közeli
csöndeket

Az én titkom
: hogy elvarázsolom
magam és megérkezem
amikor elérkezem

Az én titkom
: hogy kinek miért
áldozódom
: alázattal mikor
borulok Isten elé
: megélt napokat
hogyan borítok
színes fátyolokkal

Az én titkom
Az én titkom

: mi lesz holnapjaim
törvénye
: gőgjeim érnek-e
vagy alázataim nőnek

Az én titkom
: hagyok-e rejtjeleket
megfejteni
bolyongásaim útjain

S az én titkom
: hogy kívánok-e
megmaradni annak
Kit szégyen nélkül
vallhatok magamnak

Summázva
Átvirrasztott csendek szűrt ízei

számban
ide vontam volna őt

– aki velem tart
Ma már csak tűnt érzés ez

átleng – ide-oda
hallom amint

lepkeszárnyak puhasága
remeg a tört időben

csak ez van
ezt őrizem
Legyen ez
őrizőm
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Janardhan Singh Pathania

„O romano kalo dives”

1. O Devala vakar zorales!

Kon jagarde e corore Romenge kherenge?

Kon astarde te mudarde e bi-doshale Romenge?

Kon tasavde ande GAZ-camberende bibaxtale Romenge?

2. O Devala vakar man caco!

Kon kurde zorasa e me3bur terni romaniange?

Kon khusle e daiandar lenge tiknore chavorenge?

Kon bikinde sar e bakrende e bi-cibale Romenge?

3. O Devala vakar man caco!

Kon tradende e than-thanestar e bokhale Romenge?

Kon choravde o romano rat pe e lungune dromende?

Kon kerde bi-kherende te bilimoriande e corore Romenge?

4. O mo Devala Shun man!

Soske e bi-baxtale Roma phiren pe than-thaneste bibutiande?

Soske e Romnia phiren sar e mangtia andar e bazarende?

Soske e romane chavore phiren kate-kote bi-pustikande?

5. O mo DEVALA si-man tutar puchipe!

Kai e roma nai manusha sar jek averende?

Kai e Romenge nai HAK ke 3iven sar jek averende?

Kai e corore Roma nai e tere chavore sar jek averende?

6. O mo Devala! Nashti te bistaren Roma pengo Sarvnash Kalo-dives!

Te sako kalo-dives si jek mai-bari la3 e manushalipeske!

E kale – divengi iranipe dukhal dive -pal- raat e Romane Jilenge!

Sako bersh Roma kiden pe Ashvatate te iranen gudate penge mulenge!

7. O Devala! Te e Roma zorales roven pe penge mulende!

Te asvarde jakhensa den luludia te sharipe penge mulenge!

Kai nasul pal nasulipe nai lacho, Sar phendi devalni-“KALI” e Romenge!

Te sa e Roma jeksa mangen Shanti vash sa e Dunjake – manushenge!

De Devala lachi Gudi, te Kamipen, te Shanti ame sarenge!

„Még mindig érzem a krematórium szagát”
„Emlékszik az ember a kre-

matórium szagára.” Bálint 
György (95) szerint ezzel min-
den ember így van, aki túlélte 
a koncentrációs tábor borzal-
mait.

Az ország Bálint gazdá-
ja is megjárta a poklok 

poklát, így a mai napig őt is 
kísérti az a szinte megmagya-
rázhatatlan pár év, amelyet a 
második világháború és a ho-
lokauszt jelentett. Főleg azért, 
mert akkor sem tett semmit az 
egész ellen, amikor szerinte le-
hetett volna. Ez pedig az egyik 
legnagyobb lelki dilemmája, 
egy máig feldolgozatlan trau-
ma.

– Még mindig szégyellem 
magam, hogy egy erős, bizo-
nyos testi és szellemi képessé-
gekkel rendelkező emberrel azt 
lehet tenni, amit a hatalom tett 
akkor. Én nem tudtam semmit 
tenni ellene. Nem volt elég kez-
deményezőerő bennem. És ez 
végigkísért a rendkívül nehéz 
háborús években. Ez volt az oka 
annak is, hogy amikor végül is 
felsőbb hatalmaknak az akara-
tából és segítségével hazakerül-
tem, akkor nem beszéltem soha 
erről a dologról – emlékezett 
vissza megtörten Joshi Bharat 
Másképpen című műsorában 
Bálint gazda.

– Amikor lehetőségem lett 
volna arra, hogy elmondjam, 
hogyan nyílott ki a gázkamra 
ajtaja, akkor nem mondtam – 

tette hozzá a népszerű szakem-
ber, aki saját bevallása szerint 
– éppen a szörnyű múltról való 
hallgatás miatt – egész életé-
ben mindent megtett, hogy se-
gítsen, ahol csak tud.

– Erőmön felül igyekeztem 
minden humanitárius lehető-
séget megragadni. Azért, hogy 
ezt a tudatot ellensúlyozzam – 
sóhajtott.

Bálint György már végzett 
egyetemistaként szembesült 
azzal, hogy származása miatt 
üldözötté vált. Sorstársaihoz 
hasonlóan ő is rettenetesen 
nehéz éveket élt meg a háború 
esztendői alatt: munkaszolgá-
latos volt Erdélyben, Ukrajná-
ban, majd Lengyelországban, 
végül egy koncentrációs tábor-
ba került. De akkor már szinte 
árnyéka volt önmagának. Ami-
kor felszabadították, mindösz-
sze 42 kilogramm volt a súlya, 
vagy is így nemcsak a lehető-
ség, de a fi zikai erő is hiányzott 
ahhoz, hogy harcoljon a sorsa 
ellen.

Bálint gazda a FEM3 műso-
rának hétfői adásában egye-
bek mellett azt is elárulta Jos-
hinak, hogy azok a szagok és 
képek bizony örökre bevésőd-
tek az emlékeibe.

– A szagok az érzetek kö-
zül a legtartósabbak. Az em-
ber egész életében emlékszik a 
nagymama ruhásszekrényének 
az illatára, vagy a birsalmára, 
amely a szekrény tetején volt. 
És emlékszik az ember a kre-
matórium szagára is… Ez egy 

olyan teher a túlélők vállán, 
amit kénytelenek elviselni – fo-
galmazott az emlékeiben kuta-
tó Bálint gazda.

(Forrás: Bajkó Panka inter-
júja / Blikk, 2014.05.14.)

Fábián György

Jeltelen

ahogy aludtam
koporsó-szegek
ragyogták be
bús éjjeled

stációk közben
megismertem a
vas vértelen
őserejét

nem írtam jelet
lábbal sehová
ez a lét is tiszavirág
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Áprilisban történt

A XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
2014. április 24–27. között 

a Millenárison került megrendezésre. 
Kiadványainkkal mi is jelen voltunk a rangos eseményen.

A Cigány Írószövetség és (Köz) Művelődési Társaság idén 12-ik alkalommal szervezett 
Országos Roma Szavalóversenyt a Költészet Napja alkalmából. Ezúttal április 12-én, 

a dunavarsányi Petőfi  Sándor Művelődési Házban került sor a színvonalas rendezvényre.


