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Rostás-Farkas György

Akiket nem hordott tenyerén 
a sors!

„Ti nem az egyház peremén,…
hanem az egyház szívében él-
tek.”

(VI. Pál pápa)

Sokadszor olvasom Ra-
bindtranath Tagore, 

a nagy indiai költő műveit, aki 
egyszerre volt indiai, cigány és 
költő, akiről Einstein azt mond-
ta, hogy „ hozzá hasonló em-
bert a Föld még nem hordott a 
hátán”. Küldetéses ember volt, 
a szó legnemesebb értelmében. 
Szerencsés nemzet vagyunk, 
hogy hazánkban is járt:

Balatonfüreden gyógykezel-
ték. Itt tartózkodása emléké-
re Balatonfüreden fát ültetett, 
és a hálás utókor tisztelete és 
nagyrabecsülése jeléül e helyet 
Tagore sétánynak nevezte el.

Úgy gondolom, hogy nem-
csak az olyan kivételes tehetség-
gel megáldott embereknek van 
küldetése, mint Tagore is volt.

Nekünk keresztényeknek: úgy 
magyaroknak, mint cigányoknak 
is, küldetéssel megáldott embe-
rek kell -kellene lennünk.

„Tegyetek tanítványommá 
minden népet!” – olvassuk a 
Szentírásban, s Jézus nem tett 
különbséget ember és ember 
között.

Most olyan időket élünk, 
amikor nagyobb igény lenne az 
összefogásra, mint korábban 

valaha is volt. Társadalmunk 
végletesen megosztott, min-
denhol ellenséget látunk, egy-
más „farkasaivá” lettünk!

Én egész életemben arra 
vágytam, hogy minden nap: éb-
redéskor és lefekvéskor is érez-
hessem azt a biztos megtartó 
erőt, hogy összetartozunk és ott-
hon vagyunk egymás szívében.

Rabindtranath Tagore Az 
egyén viszonya a mindenség-
hez című írásában az emberi ci-
vilizáció történetéről elmélked-
ve a következőképpen fogalmaz:

„Az ókori Görögország civili-
zációja városi falakon belül nőtt 
nagyra. Valóban, valamennyi 
modern civilizációnak téglából 
és vakolatból állott a bölcsője.” 
Ezek a falak mély nyomokat 
hagytak az emberek lelkében.

Most cigányként, magyarként 
és költőként is arra gondolok, 
hogy egy nap mint nap meg-
aláztatásban élő népnek, mint a 
cigány is, mi játszódhat le a lel-
kében? Amíg nem beszélgetünk 
egymással őszintén, addig erre 
nem is derülhet fény.

Indiában a civilizáció az er-
dőkben született, és ez az eredet 
határozott jelleget kölcsönzött 
neki. A cigány nép elkerülve In-
diából több száz éven keresztül 
szimbiózisban élt a természet-
tel, hiszen mindig úton voltak, 
vándoroltak, menekültek.

Tagore szerint az igazság 
megismerésének egyetlen 
módja van: ha lényünket min-
den tárgyba bele tudjuk értel-
mezni. Az ősi India erdőlakó 
bölcseinek az volt a törekvése, 
hogy ezt a nagy harmóniát az 
ember szelleme és a valóság 
szelleme között felismerje.

Tagore hazája és az én ősha-
zám India minden nyomatékot 
a harmóniára helyezett, mely 
az egyén és a mindenség között 
fennáll.

A dolgok a lélekben és az 
agyban dőlnek el. A szimfónia 
teljességéhez pedig minden 
hangjegyre szükség van.

A cigány nép soha nem töre-
kedett honfoglalásra, kincsek-
re, fényes palotákra, de becsül-
te őseit és azok szellemiségéhez 
hű maradt, kultúráját, hagyo-
mányait megőrizte.

Az én nagy félelmem az, hogy 
hűen ápolt örökségünk lassan 
veszendőbe megy. Talán még 
nem késő! Az utolsó óra munká-
saiként még tehetünk azért, hogy 
megmentsük, tovább éltessük 
nyelvünket, hagyományainkat, 
őseinktől kapott kincseinket.
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Kornis Mihály

József Attila titkos története

Kiskoromban – talán 
mindmáig – József At-

tila akartam lenni. Azt hiszem 
az összes barátom e vágyra éb-
redt valamikor öt és tíz éves 
kora között. Hálás vagyok a 
sorsnak, hogy ezt adta nékünk. 
J. A. az én szellemi édesapám. 
Ha nem tévedek, e tényt még 
életemben le nem írtam, 
de most már nemsokára 
meghalok, így talán meg-
úszom, hogy e vallomást 
az olvasók dicsekvésnek 
vegyék. Annak látják, re-
mélem, ami: eredetem 
vállalásának. Nemzedé-
kemből (amely nem azo-
nos Esterházy Péterével, 
hiszen ő egyébként is ke-
rek esztendővel fi atalabb 
nálam, én viszont világéle-
temben 5-6 évvel idősebb 
emberek között: Petri, 
Fodor Géza, sőt, Gáli Jós-
ka nemzedékében éreztem 
csak igazán jól magam), az 
én nemzedékemből szinte 
mindenki, aki később művész 
lett, József Attila akart lenni. 
Azt hiszem, ez végül Petrinek 
sikerült közülünk. Ő tényleg 
nagy költő lett, „olyan”, de esz-
mélésünktől felnőtté válásun-
kig mindannyian József Atti-
la költészetének és sorsának 
igézetében éltünk. Élünk. Még 
most is el vagyunk varázsolva. 
József Attila utóéletének titkos 
története ez.

Az állam-szocialista zsar-
nokság bukásáig, 1989-ig a 
Párt – amiből ebben az ország-
ban sosincs kettő, igaz, a mai 
magyarországi egy pártot Tör-
tető Karrieristák Gátlástalan 
Hadának hívják, csak persze 
több pártra vannak szakadva, 
mivel ez a párt jellegéből követ-

kezik – és más veszélyes hiva-
talok évtizedekre kisajátították 
J.A.-t. Sztálin meg utódai a re-
zsím reklámozására használták 
a nevét, kisajátították költésze-
tét, és gondoskodtak róla, hogy 
tisztességes ember évtizedeken 
át ne álljon ki a közterekre av-
val, hogy ő J. A. szellemiségé-
nek gyermeke.

Ifjú koromban sokat röhög-
tem például a hatvanas évek 

könyvheti Szép Vers antológi-
áinak egymás után sorjázó J.A. 
– utánérzésein. Nagy verset ak-
koriban csak ketten írtak róla: 
Juhász Ferenc és Vas István, 
természetesen közülük egyik 
sem utánozta J. A. formavilá-
gát. A dilettánsok viszont,Vá-
rady Szabitól hallom, máig ont-

ják a J.A. -utánérzéseket.
Petri ellenben abba 

akarta hagyni a versírást, 
és kis híján öngyilkossá-
got követett el, amikor 
kamaszkora lázaiból fel-
ocsúdva rádöbbent, hogy J. 
A. költészete meghaladha-
tatlan. Tökéletes. Másképp 
mint ő, nem érdemes, de 
– sokáig így gondolta Petri 
– nem is lehetséges jó ver-
set írni. Önmagával meg a 
marxizmussal és az egész 
világgal (nem kevésbé J.A. 
költészete külsőségeinek 
követésével) kellett radiká-
lisan szembefordulnia neki 
a hatvanas évek legvégén, 

hogy ráleljen végre a maga köl-
tői hangjára, és sajátos monda-
nivalójára.

Az én történetem J.A.-val 
nem ilyen hasznosan tanulsá-
gos. De azért különös. Anyám 
kicsi olvasópolcán, az ágya fe-
lett hét kötet állt. Valamelyiket 
lapozgatta a hét közül, amíg el 
nem aludt. Amíg csak élt, így 
tett. E könyveken kívül igen 
ritkán olvasott mást. A művek, 
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sorrendben így következtek 
a polcon: József Attila összes 
versei Cserépfalvi első kiadá-
sában, Shakespeare szerelmes 
szonettjei, Szabó Lőrinc Örök 
barátaink című, csodálatos mű-
fordítás gyűjteményének két 
kötete, Radnóti Miklós összes 
versei, és Faludy György két vé-
kony kötete, a harmincas évek 
végéről, a Pompei strázsán és a 
Villon-átköltések. Amint kinőt-
tem a bölcsődés korból, édes-
anyám az ágyam mellé ülve es-
ténként J.A. valamelyik versét 
olvasta fel, altatóul.

Az Altató volt az első, termé-
szetesen, megimádtam, sokszor 
mindenképpen követeltem, de 
azért, mire iskolába kerültem, 
már felolvasta nékem J. A. ösz-
szes fontos versét. S mivel az ő 
első férjét megölték a háború-
ban a Donnál, ahogy mi tudjuk, 
rágyújtották a kórház-barak-
kot, és anyám akkor is sírt, leg-
alább egy kicsit mindig könnye-
zett, ha erre szó került, továbbá 
akkor is sírt, sőt, többnyire zo-
kogott, mikor valamelyik iga-
zán szép J.A. verset olvasta fel 
az én butuska gyermek képze-
letemben ez a két alak összeol-
vadt: a szerelméé, akit a nácik 
meg a keretlegények szörnyű 
kínhalálra ítéltek, és a költőé, 
akit kora (lényegében ugyanaz 
a kor) ítélt halálra, nem kevés-
bé szörnyűre, még előbb.

Csak mellesleg jegyzem meg, 
hogy ezt a talányos félreértést 
csodálatra méltó harmóniával 
egészítette ki bennem egy má-
sik, az, hogy akkoriban úgy hit-
tem: Radnóti Miklós verseit is 
József Attila írta.

Ez azért történhetett, mert 
édesanyám, ha úgy hozta a 
kedve, nem a Cserépfalvi kö-
tetet, hanem a Radnóti összest 
emelte le mögöttem a polcról, 
de ezt nekem nem jelentette 
be. Gyanítom, e két költő már 
az ő szívében egy volt. És mivel 
Radnóti legszebb, legnagyobb 
versei az utolsó versei, és ezek 
témája megegyezik az előttem 
egyébként titkolni kívánt az 
első férj kínhalála történettel, 
egészen világosnak látszott, 
hogy a költő sorsa, kinek ha van 
élte még egy, nem csak és nem 
is elsősorban a proletár utóko-
ré, hanem az enyém. Én szület-
tem meg Anyának a zsidóként 
ártatlanul mártírhalált halt Jó-
zsef Attila helyett.

Nem könnyű helyzet. De 
azért voltak reményteli aspek-

tusai. Az például biztosnak tet-
szett, hogy sok szenvedés után 
majd nagy költő leszek, akinek 
igaz, a végén le fogja vágni a vo-
nat a fejét, és rá fogják gyújtani a 
kórház-barakkot is, de titokban 
őszintén szeretni fognak az em-
berek. Mikor a rádióban az ötve-
nes években Révai József vagy 
akárki J.A.-ról szónokolt, Anya 
kikapcsolta a rádiót. Hazudnak, 
mondta. Anyám (akinek a ne-
vét írói nevemül választottam) 
Kornis Kató színésznő volt már 
a harmincas évek elején, már 
akkor is verset mondott, gyak-
ran fellépett a Vajda János tár-
saságban, találkozott életében 
József Attilával, sokat beszél-
getett Radnótival, és ő is járt 
rövid ideig pszichoanalízisbe. 
Mikor kicsit nagyobb voltam, 
s Radnótiról is többet tudtam, 
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mi több, József Attiláról hosz-
szú esszét írtam a középiskolai 
tanulmányi versenyre, akkortájt 
mondta anyám, útravalóul: „At-
tila nem úgy volt komcsi, mint 
ezek. Radnóti meg nem úgy volt 
keresztény.” Talán ezt a gondo-
latot akartam megfogalmazni 
abban a tanulmányban. (Meg 
ebben is.)

Az apámtól Petőfi  Sándort 
kaptam. 55 augusztusában 
hozta nekem, lázas-lelkesen 
haza a hosszú idő után újra 
kiadott, cenzúrázatlan Pető-
fi -összest, azt a bizonyos csú-
nyácska,téglapiros, puhafedelű 
kiadást. „Ezt olvasd, ez a köl-
tő!” Alighanem kicsit aggasz-
totta őt, e percben ébredek rá, 
anyukám mártírköltészet iránti 
hajlandósága, minden este al-
tató gyanánt, nekem. Az első 
osztály előtt álltam épp, de már 
olvastam, nem akarta talán, 
hogy az anyám polcát olvas-
sam. Hogy kedvet csináljon a 

költőhöz nyomban fel is olvasta 
nekem a Falu végén kurta kocs-
mát. Meg a János Vitéz első 
énekét. Ezt is megimádtam, és 
hamarosan kiköveteltem a Já-
nos Vitézt csodálatos, három 
dimenziós leporellóban is… de 
a mártir-vonulatba azért Petőfi  
Sándor is hibátlanul illeszke-
dett – őt is megölték.

Petőfi , Radnóti, József Atti-
la az én szívemben egy. Mind-
egyiktől kívülről tudok lega-
lább három verset, de inkább 
többet. Hát ez nem számít. Azt 
akarom mondani, hogy J. A. 
bennem csak egyre nő. Verse-
it újra olvasva az a benyomá-
som: talán a huszadik század 
legnagyobb költője, de hogy 
a legnagyobb magyar költője, 
afelől semmi kétségem nincs. 
Nem tíz-tizenöt nagy verse van, 
hanem legalább ötven. Annyi 
Goethének sincs. Rimbaudnak 
se, még Puskinnak se. A kom-
munizmusból és a marxizmus-

ból a magyar szellemi hagyo-
mányban annyi fog érintetlenül 
– érinthetetlenül – megmarad-
ni, amennyi abból J. A. költé-
szetében poézissé vált.

De ő nem proletárköltő, 
még csak nem is marxista, vagy 
freudista, se másista, amivel 
csúfolni szokták. József Attila 
atyai ágon cigány, anyai ágon 
kun származású magyar zsení: 
költő. Úgy ír verset, ahogy a pa-
csirta énekel.

Nyelve az a világ, amelyben 
én a legfelhőtlenebbül magyar-
nak érzem magam. Ő, akit éle-
tében senki meg nem vígasztalt, 
és országos volt a pusztulásban 
– a magyar kultúra fennma-
radásában reménykedőket vi-
gasztalja, amíg világ a világ. És 
országot épít. Láthatatlan or-
szágot, egy igaz Magyarorszá-
got. Amelynek ő királya. Nem 
volt egy jó pillanata az életben, 
nincs egyetlen rossz pillanata a 
halálban. Ez József Attila.

József Attila

Chi vazdel opre
(Nem emel föl)

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

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

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

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

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

(Boldasles: ifj. Rostás-Farkas György)
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Makkai-Kiss Nóra

Helyzetkép

1.
Gyalázat nélkül
tértem meg
gyalázatokból

Eszemet
Ismerve
Elveszíthetem

2.

Megyek
Csendesült
Végtelenbe

Végül – Így jó

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

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

Befejezetlenül

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

Szavaim ősi zuhatagában
Őriző meleg pitvarában
Szunnyadó békesség zegzugában
Megtalálsz

Pató Selam

Ellentmondásos lelki 
ösztönök

Ha engedném magamnak – szeretnélek.
Magamon túlra emelnélek.
Sugaraimmal meggyújtanálak,
Lélek-mélyembe oltanálak.
S az óceánomban zsongó ének
Dallamából kimerítenélek,
Mint különleges igazgyöngyöt
Érintenélek – de jaj, a föld köt –
jaj, hogy köt a föld! – szeretnélek
Nappali egemmé tenni téged
Ha egy szikrámtól máglyámmá válnál
A felsercenő parázs dalánál
Felzendülne a mély zenéje
S hullámai közt újra élve
Gyöngyöd tükrében visszanyerném
Az egység álmát – ha megengedném…
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Jókai Anna

Optimista pesszimizmus

– mi leszek, ha nagy leszek?
– színésznő vagy apáca
de mindenképp írok remeket
a világ csodál majd s szeret
– mi vagyok, ha már vagyok?
– aféle férfi as női lélek
amíg írok – alig élek
de sorsot nem cserélek
– mi leszek, ha már nem leszek?
– közömbös lexikonadat
„magyar írók” címszó alatt
egy keskeny utca az omló városszélen
hiányos név egy csúnya paneliskolán
csak az Isten tart majd számon
– talán.

Pontosítás

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

Tisler Jolán

Nyárfa

ezüstfonalat szőtt a nyár
villódzott büszkén és kecsesen a napon
aztán elaludt egyszer
és eső jött
büszkesége ettől
a másvilágra költözött

Voltál……

Barackfavirágban búvó
titkom voltál
Folyó medrében ezüstpikkelyes
kődarabkám voltál
Búzaszemben alvó
kenyerem voltál
Tél csendjébe simuló
hópelyhem voltál
Édes méz terhétől roskadó
akácfám voltál
Kútba röppent diófalevelem voltál
Mert sze rettelek – szerettél

Víz oltott tüzet
Eke földet sebzett
Hold takart Napot
A rózsa szirmába rejtve
Ringatta a halált

Sírfelirat helyett

Álmoknak mikor utolsó
Hófehér órája üt
Fogadjatok mindörökre magatokba
Murai csendes partokra
Vetülő szelíd dombok ti
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Ruva Pál Sándor

Mindenki lakjon jól!

A címben foglalt óhaj az 
emberiséget azóta fog-

lalkoztatja, amióta világ a világ.
Jelenleg az ősközösségi álla-

pot modernebb formáját éljük: 
aki marja, kapja. Az ország ket-
tészakadt: vannak a kiválasz-
tottak és vannak az érdemte-
lenek.

Bár a kiválasztott, híressé 
vált szakember meghirdetet-
te programját, amely szerint 
„Minden gyermek lakjon jól”, 
felmerül a kérdés: mi lesz a 
családdal? Csak a gyerekeket 
mentsük meg az éhhaláltól? 
A szegénységben élő felnőttek-
kel és szülőkkel, nagyszülőkkel 
mi legyen? Értem: azokat várja 
a közmunka.

Pedig a Szentírás szerint 
Isten mindenkit – legyen bal- 
vagy jobboldali – egyformának 
teremtett jogaiban és esendő-
ségében egyaránt.

A minap volt szerencsém 
Békés megyébe, a Viharsarok-
ba, Újkígyósra látogatni. A régi 
templomban a misén egyfor-
mák voltunk, ha csak rövid idő-
re is, hiszen egyszerre mondtuk 
az imát, a könyörgést, és az 
áldást is egyszerre kértük Is-
tentől. S mindezekért a rituálé 
szerint egyszerre térdeltünk és 
álltunk fel, kivéve a mozgásuk-
ban korlátozottakat, akik kicsit 
megkésve ugyan, de szintén 
letérdeltek és felálltak a rend 
szerint. A keresztet is szociális 

hovatartozás nélkül, szinte egy-
szerre vetettük magunkra.

Ha a templomban egyfor-
mák vagyunk, akkor a templo-
mon kívül vajon miért nem?

Az Öreg utca látványa, és 
az ott élők haldoklása teljesen 
kétségbeejtett. Ez az utca az én 
gyermekkoromban tiszta volt, 
szépen meszelt, karbantar-
tott kis házaival véste magát 
bele az emlékezetembe. De hol 
vannak már azok a csodás reg-
gelek, amikor szinte egyszerre 
tódultunk mi, gyerekek az is-
kolába, ugyanúgy, mint kicsit 
korábban a disznók kondája, 
majd az elmaradhatatlan reg-
geli tehénfejés után a tehenek 
és üszők, bikák csordája a nagy 
legelőre. Akkoriban a megye 
minden falujának, településé-
nek megvoltak a maga szegé-
nyei, akiket eltartott az adott 
település.

No nem csak úgy Isten ne-
vében: az Öreg utca végében, 
főleg a zugban lakó szegény 
családok reggelente, sőt már 
hajnalonként elindultak, ki a 
vasúthoz, ki a földekre mint 
napszámosok, ki a házak-
hoz mint cseléd, dolgozni. Az 
idősebbek, mint Fáni néni, 
a könnyebb munkákat kap-
ták, a férfi ak, mint például a 
Fáni néni mellett lakó divatos 
Jóska és a sarkon lakó Khuli, 
vagy a danolós Pista mellett 
lakó Kóka, meg Tutuka anyja, 

Pisze, Kóka felesége, egyszerre 
jártak tapasztani a gazdákhoz, 
vagy vályogot vetni, ólat vagy 
istállót építeni, vagy kertet ka-
pálni, de még a házak építésé-
nél is segédkeztek.

Máskor az istállókat tapasz-
tották, takarították, tartották 
rendben, de volt erdőtakarí-
tás, favágás, kinek mi jutott. 
Voltak köztük, akik a hátukra 
vették a drótos ládát, ők voltak 
az edényfoltozók, tepsikészí-
tők. Voltak a köszörűsök – és 
még sorolhatnám. Fáni néni 
veje, a menekült Miska erdé-
lyi cigány volt, és üveg fény-
képkereteket készített magas 
művészi fokon, de minden 
más munkát is elvállalt, mint 
egy polihisztor. Apánknak a 
kovácsszakma ismerete végett 
a békéscsabai vasútnál volt 
megbecsült munkahelye. A ci-
gányfúró-készítés és vasútital-
pfa-sínszegek készítőjeként a 
vasút karbantartásához szük-
séges szerszámkészítés volt a 
fő feladata. A megye vasúthá-
lózata édesapánk és a fi útest-
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véreim nélkül nem is műkö-
dött volna. De a szegények 
közül kerültek ki a sintérek 
és a szappanfőzők is, és az 
alantasabb feladatokat is a 
szegények végezték el a fa-
luban és a megyében.

Mondhatjuk, hogy az 
egész ország területén így 
működött ez. Ezekre a nap-
számosokra és cselédekre 
igényt tartottak a gazdák, 
sőt nemcsak rájuk, de még 
a gyermekeikre is, ezért el-
látták őket nap mint nap 
főznivalóval és még tüzelő-
vel is. Akkor minden család 
jóllakott, mert másképpen 
a Ratkó-korszakban szüle-
tett gyerekek, mint jóma-
gam is, elpusztultak volna. 
De a mi falunkban erről 
gondoskodtak a jó gazdák, 
a teljesség igénye nélkül 
említem néhányukat: Pal-
lér gazda, Zsótér gazda, 
Harangozó gazda, Csatlós 
gazda, Rozsnyai gazda, Lu-
koviczki gazda, Szamosvári 
pékmester, Tóth Pista és 
Bajusz Pali bácsi vegyeske-
reskedők. Marsi Pali, az én 
drága jó keresztapám, aki 
minden disznóvágáskor egy 
nagy fonott kosár disznóto-
rossal állított be hozzánk. 
Egész évben, de főleg télen 
ügyelt arra, hogy ne alud-
jon ki a tűz a kemencénk-
ből és a sparheltunkban. 
De majdnem minden gazda 
keresztkomaságot vállalt 
szegény családoknál, hogy 
neve legyen a gondosko-
dásának. Akkor bizony ők 
voltak a falu szociális mun-

kásai és mentorai, de hang-
súlyozom, nem csak Isten 
nevében, hanem a munka 
fejében.

Most mi az akadálya en-
nek?

Itt lenne az ideje, hogy 
a szegénységnek a szociális 
földosztással vessenek vé-
get, legalábbis vidéken – ha 
megelőznénk, hogy lopnia 
kelljen a szegény embernek, 
megszűnne a kirekesztés és 
az előítélet.

Minden gyermek lak-
jon jól! – így szól a szlog-
en. Rendben van, én is ezt 
mondom, de vallom, hogy 
ne csak a gyerekek lakja-
nak jól és érezzék jól ma-
gukat Isten szabad ege alatt 
Mária országában, hanem 
minden rászoruló család 
és szegény ember lakjon 
jól. Ezért minden település, 
falu, község, város tegyen is 
érte, de az év minden nap-
ján, és ne csak négyéven-
ként, a választási kampány 
idején hangoztassa az elit a 
jót és szépet!

A miniszterelnök beje-
lentése szerint hárommil-
liárdot fordít a kormány a 
magyar élelmiszeripar fej-
lesztésére. Hajrá. Ne várjuk 
meg, hogy a költőnek igaza 
legyen, és ismét kitánto-
rogjon Magyarországról 
hárommillió emberünk. Ne 
engedjük el egymás kezét, 
mert pusztul a magyar, még 
ha cigány is.

(Forrás: Magyar Hírlap/
2014.07.12.)

Pilinszky János

Parafrázis

Mindenki táplálékaként,

ahogy már írva van,

adom, mint élő eledelt,

a világnak magam.

Mert minden élő egyedűl

az elevenre éhes,

lehet a legjobb szeretőd,

végül is összevérez.

Csak hányódom hát ágyamon

és beléreszketek,

hogy kikkel is zabáltatom

a szívverésemet!

Miféle vályu ez az ágy,

ugyan miféle vályú?

S mi odalök, micsoda vágy,

tündöklő tisztaságú!

Szünetlen érkező szivem

hogy falja föl a horda!

Eleven táplálék vagyok

dadogva és dobogva.

Eleven étketek vagyok

szünetlen és egészen;

emésszétek föl lényegem,

hogy éhségtek megértsem.

Mert aki végkép senkié,

az mindenki falatja.

Pusztíts hát szörnyű szerelem.

Ölj meg. Ne hagyj magamra.
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Lucia Curejova

O Del pre amende bisterdža

Sar o khamoro sove-
las a o čonoro švicin-

elas, pro nebos o Roma uľo-
nas. Has kaľi rat, ta he lengre 
muja has kale, aľe vašoda len 
has o jile pherdžarde lačipne-
ha, kamibnaha he ščirišagoha. 
Nadžanenas soda hin ha-
lasiben, he zavidzišagos. 
O zavidzišagos has pre-
dal lende nasprindžardo 
vlastnosť. Jekh avreske 
šigitinenas he savoreha 
pes delinenas. o Del sa-
vore Romenge dina andro 
uľišagos baro daros. Da-
ros tedžanel te giľavel, te 
bašavel he te khelel. Sako 
voľno chviľa ča givenas he 
khelenas. E lavuta lenge 
šukares bašavelas he sa-
vore has igen bachtale. 
No lengro bachtaľiben 
nahas but. O kraľis so has 
pre lende, has phuj, he bi-
bachtalo. Nadikhelas len 
rado, he vašoda le vojak-
enge phendža kaj tetraden avri 
savoren romen. O roma sikave-
nas bari žaľa. Nadžanenas so 
tekerel, he kaj tedžal. Žaľinenas 
vaščalo peskre cikne čave, sav-
en has šil he daranas račatar. O 
čave pačanas, hoj rači phiren o 
mule he chan le nalačen čaven.

O roma maškar peste pes-
ke ile avri vajdas, he savore les 
vičinenas Tadaj. O Tadaj has 
igen godžaver he baro murš. 
Has les panč čajora he jek čavo-

ro, o Funy. O Tadaj sik tosarla 
phendža le Romenge, kaj peske 
telen savore graty, hoj džana 
terodel phuf, kaj šaj aven bach-
tale he šaj lačes dživen. Proda 
jekh murš phučľa: „Soske o Del 
domukľa, kaj kafka te žaľinas? 

O Del hino phuj he chochado. 
Bo akana namušindžam pes 
tetuľinel palo svetos, kaj nikas 
naprindžaras. Kaj savoro o šľa-
kos te trafi nel!“ košelas he duj-
to. „Preačon tekošel he mangen 
le Devles kaj teavel amenca 
pro droma he meanel amen 
andre phuf kaj savore šaj ačas 
tebešel,“ phendža o Tadaj. He 
afka pes savore ile avri andro 
svetos. Phirnas phuvatar andre 
aver phuf a niko len nakamelas. 

Švadzi len tradenas het. He te 
o Tadajis le kraľenge, grofen-
ge he baronenge solacharelas 
vernosť he pačivaľi buči he 
afka pre lende nikaske o jilo 
načindžiľa. Niko len nakame-
las. Preačle tepačal hoj rakhena 

nevo domovos.
Jefkhar rači o Funy 

pašľolas andre čar he ra-
chinelas o hviezdy. Gon-
doľinelas palo da, hoj 
savoren pro svetos hin 
peskro than,ča len nane. 
„He predal amende hin 
phuf so hini ča amari,“ 
phendža. Tosarla uščiľa he 
phendža le dadeske he la 
dake, hoj jof korkoro dža-
la andro svetos he rodela 
phuf predal savore roma. 
O Tadaj he leskri rom-
ni paloda nakamenas ani 
tešunel. No o Funys peske 
nadinas tephenel. E daj 
leske thodža andre zajda 
o graty pro drom he geľa 

andro svetos. „Te o nipi naka-
men amen telel paš peste, ta ro-
dava bach avrether,“ phendža 
peske. O Funy pregeľa horenca 
he vešenca dolinenca he bare 
barenca hoj avľa až andro 
kraľovstvo kie baľvaj. „Baľvaj, 
Baľvaj, prala miro, mangaf tut, 
de le Romen čepo phuf, teavel 
amen kaj te dživel,“ mangelas o 
Funy le kraľis baľvaj. „Sar ka-
mes, le tuke mira phuvatar keci 
kames, aľe furt sar avava khere 

F. Tóth Zsuzsa rajza
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le dromestar, ta mire baľva-
ja tumenge phagerela tumare 
khera he tumen,“ phendža o 
kraľis baľvaj. O Funys leske 
paľikerdža vaš leskro ščiriša-
gos, savo narakhľa pašo ma-
nuša. Geľa het bo džanelas hoj 
o Roma odoj našči džidžile.

A kafka džalas dureder, hoj 
avľa až andro kraľovstvo le 
khamoreskro. „Khamoro Kha-
moro, de le Romen čepo phuf, 
teavel amen kaj te dživel,“ 
mangelas o Funy. „Sar kames, 
le tuke mira phuvatar keci ka-
mes, aľe sar o čonoro zadžala a 
me uščava ta mire luče tumen 
savoren korisarena,“ phendža o 
Khamoro. He leske o Funy šu-
kares paľikerdža he geľa het bo 
džanelas hoj adaj o roma našči 
dživen.

O Funy phirelas he phirel-
as až doavľa andro kraľovstvo 
ko čonoro.“Čonoro, Čonoro, 
de le Romen čepo phuf, teavel 
amen kaj te dživel,“ mangelas o 
Funy.“Sar kames, le tuke mira 
phuvatar keci kames, ale sar 

korkoro dikhes švadzi khatar 
mande hin ča rat a calo miro 
kraľovstvos hino začido račaha. 
A tu svorenca by mušindžanas 
tedživel andre phuf bio kham,“ 
phendža o čonoro. „Paľikeraf 
tuke, phraloro miro vaš tiro 
ščirišagos aľe amen adaj našči 
dživas bio kham,“ paľikerdža o 
Funy, he odgeľa. Palo bareder 
časos avľa kie kraľovna pašo 
moros.“Šukar raňi, mangaf tut, 
de le Romen čepo phuf teavel 
amen kaj te dživel,“ mangel-
as o Funy. „Sar kames, le tuke 
mira phuvatar keci kames, aľe 
sar džava telo paňi, tu dikhe-
ha hoj miro kraľovstvo hino 
tal kada moros,“ phendža e 
kraľovna. He kadaj o Funy lake 
paľikerdža he geľa het, bo o 
Roma načši dživen talo paňi. 
O Funy žaľatar so prephirdžas, 
džalas palo chodnikos smutno 
he dukhato. Rušelas pro calo 
svetos. „Devla soske amen kaf-
ka karines? Nikaske nič phu-
jes nakerdžam. Jekh avreske 
šigitinas, dikhas amen rado a 

tu amen kafka karines! Devla 
nadikhaf tut rado!“ košelas o 
Funy. Adaj paš leste avľa ro-
maňi vila, urdži andro parno 
mantľos. „Preač te košel he te 
ruhinel pes Funy! Me som tu-
mari vila a vašoda džanaf hoj 
hijaba rodes phuf. Narakheha 
la. O Del sar rozdelas e phuf 
pe tumende Romende bis-
terdža a imar nič našči oleha 
kerža. He vašoda tumenge da-
rindža baro talentos te giľavel, 
te khelel he te bašavel. Kio da 
hin tumen bare jile pherdžar-
de kamibnaha he lačibnaha. 
Tumaro osudos hin tephirel 
palo svetos, he tesikavel savo-
re nipenge hoj najbareder hin 
o kamiben, porozumenišagos, 
he tekamel te šigitinel. Tumen 
oda džanen, aľe nadžanen oda 
savore manuša. Vašoda tumen 
sako tradelas het sar mangenas 
čepo phuf le kraľendar he bare 
rajendar. Tumarenca giľenca, 
hudbaha he kheľibnaha džanen 
tedel cale svetoske o kamiben. 
A oda ča šaj tumen Romale.

Tèra Fabianova

Av manca

Av manca, shejorri, kothe kaj muri dej beshel
k’amende le roma sako ratyi paramicha den
Av manca, na dara, me tut na mukhav
naj bibaxt, lazhavo tuke na kerav.
Sa le roma dikhena, kana me tut anavena
thaj penge lavuti lasharena.
Amen sam but chorre, naj amen kaj te sovas
ande avlin – e patra zeleni,

Kothe tuke than me keravasa
Tel’ tute muro maj lasho gad buxjarasa
Kade sovesa ande rupuni ratyi
Te avela tut shil, o drago Del
kaj tut te usharel
Te manca avesa, te manca zhuvesa,
kamasa amen, sar kodi kali phuv le kale manresa.
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A CIGÁNY NYELVRŐL

Dr. Papp János

Új rovatot nyitunk!

A magyarországi cigány-

ság többsége magyar 

anyanyelvű. Közülük, a mint-

egy 20%-nyi kisebbség beszél 

valamilyen cigány nyelvjárást, 

ők kétnyelvűek: magyar és ci-

gány nyelven tudók. A beszélt 

cigány nyelvek közül meghatá-

rozó az oláh cigány nyelvcsalád 

nyelvjárásai, ezen belül a legel-

terjedtebb a lovári/cigány dial-

ektus.

A cigány értelmiség – a 

nyelvi hagyományokkal foglal-

kozó réteg –, közös megegyezés 

alapján a lovárit tekinti úgyne-

vezett irodalmi nyelvnek. Szó-

készletét Rostás-Farkas György 

és dr. Karsai Ervin gyűjtötte 

össze, szedte rendszerbe szótár 

formában. Ezt tekintjük ma bá-

zis szókészletnek. Grammati-

káját pedig Feyér Levente írta 

le Choli Daróczi József „Zhanes 

romanes?” – című nyelvköny-

vében. A két korszakalkotó 

munka tette lehetővé, hogy a 

lovári/cigány nyelv standardi-

zált nyelvvé váljon. Ezzel egye-

dül álló a cigány nyelvek között.

A szerzők nemcsak a cigány 

nyelv alapdokumentumát rak-

ták le és a fennmaradáshoz já-

rultak hozzá, hanem ahhoz is, 

hogy 1993 óta a lováriból nyelv-

vizsgát lehet tenni az Idegen 

Nyelvi Továbbképző Központ-

ban (ismertebb nevén, a Rigó 

utcában). Talán fel sem mérték 

akkor, hogy a kezdeményezé-

sük milyen népszerű lesz, és 

milyen gyorsan szárnyra kap.

Ma már a lovári nyelv pri-

mátusát a hozzáértők nem vi-

tatják. Az eltelt 20 év alatt a 

nagy elődök munkáit többen 

folytatják. Lektorált nyelv-

könyvek és szótárak, nyelvvizs-

gára felkészítő kiadványok lát-

tak napvilágot. Néhány ismert 

szerző: Rostás-Farkas György, 

dr. Karsai Ervin, Sztojkó Ilona, 

Dr. Janurik Tamás (DSc), Dr. 

Papp János (PhD), Dr. Hegyi 

Ildikó (PhD), stb. Van kitől és 

miből tanulni.

Számos fi atal, aki a diplo-

mája kiváltásához államilag 

elismert nyelvvizsgát kell, fel-

mutasson, a lovári (cigány) 

nyelvből akar nyelv-vizsgabi-

zonyítványt. Ennek oka, hogy 

– talán úgy gondolják –, köny-

nyebb megtanulni, mint bár-

melyik más nyelvet. Kevesebb 

idő, kevesebb ráfordítás.

Mi, a Kethano Drom mun-

katársai tovább szeretnénk lép-

ni a lovári népszerűsítése terén. 

Lapunk hasábjain eddig is teret 

adtunk mindenféle dialektus-

ban született írásnak. Ezzel je-

leztük, hogy tiszteljük azokat, 

akik a saját nyelvjárásukban 

szépen kommunikálnak. Nyel-

vünk értékei között szerepel-

nek mind. Most, segítve azo-

kat, akik a lovári nyelvvizsgára 

készülnek, arra vállalkozunk, 

hogy ebben a dialektusban köz-

lünk írásokat. Erre külön rova-

tot nyitunk. Tesszük ezt azért, 

hogy eleget tegyünk a hozzánk 

beérkező ilyen jellegű javasla-

toknak, kéréseknek, másrészt 

azért, hogy erősítsük a cigány 

irodalmi nyelvet, a lovárit.

Úgy gondoljuk, hogy szán-

dékunk kedvező fogadtatásra 

találhat a nyelvtanulók köré-

ben, mert cigány-nyelvtanulá-

sukhoz újabb lovári nyelvi dial-

ektusú forráshoz juthatnak.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 15

KEDVES OLVASÓK!

Publikációs lehetőséget kínálunk 
Önöknek!

Amennyiben ismerik a lovári cigány 
nyelvjárást, akkor küldjenek be szerkesztő-
ségünkbe e-mailen 30 sornál nem hosszabb, 
közlésre alkalmas, tetszőleges tartalmú ci-
gány nyelvű írásművet. Ha mi is érdekesnek 
tartjuk, akkor lapunk hasábjain megjelen-
tetjük.

Nagyon szívesen vesszük lovári nyelvtaná-
rok közlésre szánt publikációit, és teret adunk 
tanítványaik fi gyelemre méltó írásaiknak is. 
Első a minőség! A nyelvi érték!

Egy szerzőt sem korlátozunk, de fenntart-
juk magunknak a jogot, hogy azt a közlésre 
szánt írást jelentetjük meg, amelyiket erre 
alkalmasnak tartunk. Kéziratot nem őrzünk 
meg, és nem küldünk vissza!

DRAGONE GINADYARALE!

Mashkar-shuvipesko shajipe im-
bisaras tumenge!

Te pinzharen tume o lovaro dialektushi, 
atunchi te bishaven andre tumaro iskiripe ande 
amaro nyevipe ande e-mail, kaj tranda gledi naj 
majlungi, akarsosko-j romana shibako iskiripe. 
Te vi ame interesnosko inkrasles, atunchi ande 
amaro nyevipe mashkar shuvasles.

Zurales lashe jilesa las romana shibake 
sityarengo thaj sityricango kasavo iskiripe, so 
sakonenge imbisardine, iskirinde, shajipe das 
vi tumare sityardengo iskiripe. Angluno-j o 
lashipe! La shibako mita!

Zhutinas sakone iskiritores, ba opre ink-
ras amenge e kris, hoj kodo iskiripe te shuvas 
ande amaro nyevipe, savo lashesko inkras. 
Tumaro iskirimo chi las sama, thaj chi bisha-
vas palpale tumenge.

Rostás-Farkas György

Jag kerdyilas

Ahaj Devla some reslom
sar luludyi puterdyilom
sar kaj muro jilo reslas
muro trajo phare kerdas

Chi zhanav me so te kerav
tye kamipesa trajuvav
detehara sar me ushtyav
ande muri godyi san

Ande mure jakha irdras
ande mande jag kerdyilas
sama lel pe amende
kadi vrama zhukardom me

Zhukaraste me palpale
lungij dyes angla mande
jokhar muri te avesa
chi mukavte majbut

Vi losh andan vi pharipe
sar kerdyilan ande mande
vi san mange vi nichi
sar kerdyilan haj chi san

O Kham andan palpale
voja kerdyilan mande
assas tu ande mande
shukar dyesa avile
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Ravasz József

Talpra cigány

Egy szál cigarettába belefér
a holnapról bekeretezett JÖVÕKÉPÜNK,
bárhol, Európa lepusztúlt kávéházainak
teraszain, ahol nap mint nap
képletekbe foglaljuk megmaradásunk óhaját.

Gyötrődünk és igazságért kiáltunk-
valahová vissza…
Ahonnét mi el sem jöttünk.
Ám hisszük a hazát.
A szegleteibe épült vedőbástyáit.
A katonát.

Egy doboz cigarettába elfér
az új nemzedékem haza-óhaja!
A bátorság nélküli,
fess-frizurások hada…
A száz tagú erőtlen katona…

Talpra cigány!

Egy fal

A cigány ember
áttlát a falon
amit fel sem épített.
Előtte és mögötte
mindenütt ott van.
De ő megy hallgatag.
Visszafelesel a madaraknak.
Kémleli az Úr házának ablakát.
Így tesz nap mint nap.

Mára már kissé hallgatag.
A fal is vékonyabbá képződött.
Nem dőzsöl a madár sereg.
Az Úr házának ablaka is zárva van.
Sóhajokra épül a csend –

egy tenyérnyi hazában…

Ruva Farkas Pál

A Garabonciások 
Testamentuma

Nyári kantusban járt már a május
amikor befújt hozzám az ablakon a szél
hogy futórózsát varázsolj
asztalom tintatartója mellé…
de Péli képe alatt
az éjfekete lovak
patáikkal rőzselángot szítottak
s az égbe kiáltó bűn
a körúton végig kergette
egészen a szigetig
a fáj nagyont…
és mesét szőtt a lány
a lófarkú szerelemről
s a fi atalkorú éjszakákat megbabonázó
kerimátákról…*
és a lócsiszár Raffaello
elhervadt rózsaligeteket festett
az ősz színű tájra
mert hazug szavakat suttogott a szél…
Roza
az utolsó úton
már mindent megengedhetsz magadnak
még azt is, hogy egyedül járd
karácsony idején coxában* *
mezítláb a táncot
a mennyek országában
az angyalok között…
de vándor
azt is vidd hírül
a DUCESTYÓKNAK
hogy az eltávozott lelkek
meglopott életére esküszünk
akik még itt vagyunk
a Földön
hogy amit megkövetelt
amaro Dad***
               Káló****
                      Kuslo****
                              Gurano****
                                         és Duca****
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Lászlóffy Csaba

A legenda ára

Faust talán azért dobta piacra a lelkét,
hogy megszabaduljon a földtől.

Könnyű préda az éjben szétszórtan s aszalódván,
elmaszatolva mosoly s született báj torz ajakon.
Álmodban üde lánykakezű párkák kipirulva
sorsfonalat szőnek, még szólj oda álmosan, ébren;
bár már mindegy: puszta valóság sokkol-e? álom?
Gyarló porszemek, így is, úgy is kurta gyönyör csak
ócska fa ládafi ában (fogsz ugye még vezekelni
oltárán a lemeztelenített bűntudatodnak?);
s hogyha netán egy újabb kisjégkorszakot élünk,
nincs hova mentsd magad Istened átka, szeszélye elől már.
Zöld epenyáltól sűrű, összekevert köpeted majd
hátrafelé röpül, angyali fényben elúszva, süvítő
patkányként, míg lábad alól elrúgod a partot;
mint tenger-nagy-öregségével tette Faust is.

2009. november 15.

Sar muro naj

vádol az ég
éjjel a fény
könnyű szárnyakon
suhog a lény
lobog a láng
bámul a lány
nem repül ő már
sehová
mond mit akarsz
ha felkel a nap
és hátadra
omlik a haj…?
hallom hogy vár
de nem kiabál
égbe kiált
a magány
vágtat a ló
de nem a fakó
elalszik halkan a tó
kincs az a szó
ha érzed a jót
gyógyítja szíved
a csók…
pattog a kukorica
múlik az
ide oda
hazudj te
csillagos ég
fázik a lelkem
takarj be
szentem
álmodjuk ugyanazt
egyszer
mond mit csinálsz
ha múlik a nyár
és elkezd sírni
a lány…?
palpale dikhes
         ke korkori ashes
                 sar muro naj
                         kananar… 

Szondi György

Karikatida

Úszik elő hárombés hittel,
csápimbolygással, térd a kormánynál,
két szájon járó bókra ha várnál -
Boldog Úr, kérem, kérem, segítsen!

Döccen előre, bazsalya göccen,
imbolygó csápok, kormány a térden,
borzongó ó-ja szusszan temérdek -
Drága Úr, várom, várom örömmel.

Zátonya körül görög nap hosszán,
imbolya csápog, térden a kormány,
mohos mondákat trilláz: kohol már -
Édes Úr, állok, szállok szét hozzád.
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Mátyás Tibor

Cui prodest?
(Kinek az érdekében?)

Gyakran tették fel ezt a 
kérdést az ókori Róma 

döntéshozói, ha vitás esetekben 
állást kellett foglalni egy-egy 
kényes kérdés eldöntésekor. 
Nos, ezt a kérdést a mai Ma-
gyarországon is fel lehet tenni, 
mert nagyon sok területen ak-
tuális. Kinek az érdeke, hogy a 
roma társadalom mielőbb fel-
zárkózzon?

A válaszom az, hogy elen-
gedhetetlen feladatunk, ha úgy 
tetszik mindannyiunk „külde-
tése”. Mi mondatja ezt velem? 
Nos, az a 42 év, amit a peda-
gógus pályán eltöltöttem, akár 
tanárként, akár középiskolai 
igazgatóként. El tudja azt vala-
ki képzelni, hogy mit érezhet az 
a szegény gyermek az osztály-
ban, akinek a szülei mindket-
ten munkanélküliek és nincs 
pénzük, hogy kifi zessék a gyer-
mekük osztálykirándulásának 
a díját? Nálam egy tanuló sem 
maradt le az osztálykirándu-
lásról.

Addig mentem, kopogtat-
tam és legvégső esetben saját 
magam fi zettem be a hiányzó 
összeget, de senkit nem hagy-
tam otthon. Mit kell tenni a fel-
zárkóztatás érdekében? Hitem 
szerint elengedhetetlen a szín-
vonalas oktatás a roma és nem 
roma gyerekek körében, mert 
számtalan példával tudom bi-

zonyítani, hogy kiváló eredmé-
nyeket lehet elérni, a hátrányos 
helyzetű gyerekekkel is.

Az persze lehet, hogy jó né-
hány gyerekhez meg kell talál-
ni a,,kulcsot”. De ha ez sikerül 
a pedagógusnak, bizton állítha-
tom, hogy sok-sok sikerélmény-
nyel lesz gazdagabb a pedagó-
gus, nos ez a kulcsa mindennek. 
Lehet, hogy megköveznek 
néhányan az oktatásban tevé-
kenykedők közül (direkt nem 
használom a pedagógus szót), 
azért, amit most leírok, de vég-
re ki kell mondani, hogy na-
gyon sokan csak azért mentek 
a pedagógus pályára, mert jó 
néhány más helyre nem vették 
fel, mivel a középiskolában el-
ért tanulmányi eredményük bi-
zony gyengécske volt. Ez kérem 
kontraszelekció! De ha ettől 
eltekintünk (bár nem kellene), 
legalább szeretné azt, amit csi-
nál. A tanulóra panaszkodó pe-
dagógus olyan, mint a tengerre 
panaszkodó tengerész. Kijelen-
tem, hogy a pedagógusnak a 
bölcsődétől az egyetemig bezá-
rólag igen is szeretnie kell a ta-
nulókat. Messze nem arról van 
szó, hogy ledarálom az anyagot 
(jobb esetben) és megyek a kö-
vetkező osztályba.

A pedagógus legfőbb „fegy-
vere” a hit és a hitelesség. 
A tanár nevel az egyéniségével, 

az öltözködésével, a viselkedé-
sével. Persze ezeket célszerű 
úgy „használni”, hogy a tanu-
lók számára természetes le-
gyen. „A diák nem edény, amit 
meg kell tölteni, hanem fák-
lya, amit meg kell gyújtani.” 
(Sas Elemér) Mert tanárnak 
lenni nem élet-halál kérdése, 
annál sokkal fontosabb. A ta-
nár legjobb eszköze a tanár 
személyisége. Pályafutásom 
alatt számtalanszor előfordult, 
hogy egy-egy jó felelet, vagy 
egyéb dicsérendő dolog után 
megveregettem a már nálam 
is magasabb fi úk vállát elis-
merésem jeléül. A legnagyobb 
meglepetésemre még a 20 éves 
érettségi találkozón is volt aki 
emlékezett rá.

Szintén feledhetetlen emlék 
számomra, amit a 27 éve szak-
munkásvizsgázott volt tanulóm 
idézett fel (jelenleg a Hosszúpá-
lyi Cigány Önkormányzat veze-
tője), amikor egy nem teljesen 
ötös feleletekor azt mondtam 
neki, hogy „na ne mond, hogy 
smucig a magyar” és megkap-
ta az ötöst. Egyébként attól 
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kezdve nem volt szükség a túl-
zott jóindulatra, mert mindég 
kiválóan felelt. Visszatérve az 
eredeti kérdésre, bár eddig is 
arról beszéltem, hogy ugyan ki-
nek fontos az ami az iskolákban 
történik?

Mindannyiunknak, az egész 
társadalomnak, ettől függ a jö-
vőnk. Jól képzett szakemberek-
re van szüksége az országnak. 
Nem engedheti meg az ország, 
hogy az, aki akar dolgozni, az 
csak a segélyből éljen. Ha el-
hisszük azt, hogy a gyerekek 
az alapintelligenciájuk akár 
70 %-át 7 éves korukig szerzik 
meg, akkor bizony mit lát na-
gyon sok gyerek nap mint nap? 
Azt látja, hogy a szülei nem 

dolgoznak, csak maximum né-
zik a TV-t. Ezzel a gyerekkel 
nehéz elhitetni, hogy iskolába 
kell járni. Ez a gyerek alultáp-
lált (testileg és lelkileg is), in-
gerszegény környezetben él, ha 
bekerül egy idegen környezet-
be, visszahúzódó, esetenként 
agresszív. Véleményem szerint 
a roma értelmiségnek, illetve 
az ismert roma művészeknek, 
sportolóknak is lényegesen na-
gyobb szerepet kellene vállalni 
a romák felemelkedésében. Én 
azt tapasztaltam, hogy a roma 
közösségből kiszakadt, sikeres 
cigány emberek beilleszkedése 
nem egyszerű.

Talán Szabó Tünde szocioló-
gus életútinterjúiban szereplő 

megfogalmazás fedi a valósá-
got: „cigánynak túl magyar, 
magyarnak túl cigány va-
gyok”, mondja egy megkérde-
zett. Hiszem azt, hogy jelenleg 
az ország abba az irányba megy, 
hogy a munkahelyteremtések-
kel a lehető legkisebb számú 
lesz a munkanélküliség. Ha ez 
sikerül, és elfogadható anyagi 
körülmények között élhetnek a 
most még szegény gyermekek, 
a felzárkóztatásuk is lényege-
sen könnyebb lesz.

Mátyás Tibor
nyugalmazott középiskolai 

igazgató
tanácsos, közoktatási 

szakértő

Balogh Gyula

Lombhullás
(Peren le patra)

Hallgatásából felépülve
virág-csontok koccanására
ébred a csend.
Készül újrateremteni
éveink zsigerekben
nyugvó moccanásait,
mert nem elég a
szentjánosbogarak sötétsége,
nem elég a másokba vesző
madár-esetlenség:
napjaink újranőnek
fekete álmok

ordas étvágyába bújva;
India felől
kirakat-hordák
könyökölnek járásunkba,
fejfájuk suhog a télben,
testvéreink szemein is
bekopogó éhség
matat a csend-homályban,
álom-rémületben.
Bizalmatlan ég fed be minket,
sose felejtsétek foghegyeit
a megaláztatásnak.
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Leleszi Balázs Károly

Ajánló R. Kovács Aranka verseihez

A mai értékevesztett vi-
lágban, nincs könnyű 

helyzete egy bemutatkozó köl-
tőnek. Hiszen lelkét, vágyait, 
álmait, titkait tárja a világ elé. 
A lényegi valóját. Ebben a kö-
tetben, R. Kovács Aranka át-
nyújtja nekünk morzsafi ókjá-
nak igen gazdag tartalmát.

S tudjuk jól, hogy egy-egy 
morzsával akár ezrek is jóllak-
hatnak. Másik oldalról nézve 
pedig, a költészetnek fontos 
lényegi összetevője: a jelenlét 
vágya. Mégpedig: a megkülön-
böztetett jelenlété. Olyan je-
lenlété, ami: egyrészt túlmutat 
a szürke hétköznapokon; más-
felől épp ezeket vallja, világítja 
meg.

Nagy szavak ezek? Talán egy 
felállít ott axióma? Nem! Ez 
pontosan a tét: a költő megje-

lenésének a tétje. Nem a „kö-
zöttünk járt…”, nem a jutott 
még…”, hanem az egyszeriség 
hiteles kifejezésének vágya-
kozása ez, olyan egyediségé, 
amely tud a közös múltról, az 
emberről, nevezzük a közöst 
bármilyen névvel, határozzuk 
meg tartalmát bárhogyan is. 
A tanúságtétel szintén gyako-
ri jelző a mai irodalmi élet-
ben, s az egyszeri mindennapi 
életben. Minden ember saját- 
hivatása szerint részt vállal 
(elkötelezettség) az élet mai 
küldetéséből (korszerűség). 
Egy régi mondás szerint: „Vesd 
a te kenyeredet a tengerre, és 
több nap visszanyered azt.” 
Így lehet igazából gazdagodni. 
Gazdagok csak akkor lehetünk, 
ha nyitottak vagyunk minden 

igazi emberi értékre. És be is 
tudjuk fogadni azokat.

Költőnő verseiben megnyil-
vánul a lírateremtő szándék 
tisztasága, a kifejezés, önmaga 
kifejezésének élő igénye. Elénk 
tárja az élet legbensőbb moz-
zanatait. Luis Aragon szavaival 
élve: „A költészet titka azonos 
az ember titkával.” Meg van 
írva, hogy „nem csak kenyérrel 
él az ember…”, hanem minden 
ellenkező vélemény ellenére 
éhezik valami örököt.

R. Kovács Aranka ezt az örö-
köt keresi ösztönösen, magától 
értetődően; ugyanakkor egzisz-
tenciálisan (egész lényét átfo-
góan) igyekszik válaszokat adni 
az élet kérdéseire. Kívánom, 
hogy sokan felfedezzék ezekben 
a versekben az igazi értékeket!

Elmúlás

Szép nyárfa remegő árnya.
Szél fodra od' adó vágya.
Borzolja. levelét bőszen,
megbotlik leveles fészken!

Kezdődik feketén gyásza,
Röptének iszonyat násza.
Hullajtja levelét rőten.
Szél némul: ezer könny mélyen.

Dalra fakadva

Szívemet dalra fakasztja
ködben az őszi világod.
Nem visel égi virágot,
színeit fákra akasztja,
rajta van ősi ruhája,
látja a Nap ha lerántod.

Szívemet dalra fakasztja fátyla,
a réten osonva.
Csipked a hajnali hangod,
nem adod, vívod a rangod.
Csókos kökényeid bokra
szívemet dalra fakasztja.
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Juhász Ferenc

Apám
(Részlet)

Apám? Mint a harangkongás,

zendül bennem a szorongás.

Apám? Mintha bennem lakna:

a kezemben, homlokomban,

egy-egy teljesebb szavamban.

Hogyha szólok, ő szól bennem,

vére iramlik szívemben,

szemeimet tőle kaptam,

mosolyát is tőle loptam.

Akarjátok tudni, ki volt?

Lessétek meg a tűz-mosolyt

csillag-jelű szemeimben.

Nézzétek meg kezeimet,

tapintsátok meg az arcom,

szemöldököm sűrű ívét,

selyem-érintésű bajszom.

Mindúntalan ráébredek:

ő vezeti életemet,

hordom jegyét száz alakban,

élőn és megfoghatatlan.

Lehajolok: ő hajolt így,

fölnevetek: hangja csendül,

fát hasítok, fűrészelek:

karom, mint az övé, lendül,

futok hitvesem elébe:

mintha ő futna anyámhoz!

Ezer mozdulatból, szóból

rakódik ki kedves lénye.

Hogy hasonlít fi ához!

Gyurkovics Tibor

Apámmal a lóversenyen
Fekete lovak futnak el a fényben

de betartva a nagy szabályokat

visszafogottan elegáns-keményen

emelgetik ragyogó lábukat

hogy valaki elsőnek célba érjen

de tudják hogy vágtázni nem szabad

könnyű iramban szállna át a téren

zsokék úgy tartják a kantárokat

extázisában ahogyan a pap

az Istenig röpül a ferde fényben

s az örökkévalóságban marad

vasárnapok szitáló özönében

a fi nom felhők raja áll az égen

pejek sárgák hatalmasan fehéren

csak zubognak a gyepen a lovak

pata-dübörgés vad révületében

bevilágítja arcomat a nap

valahol Isten könnyű közelében

gyerekkezekkel az apám kezében

még újraélem ifjúságomat.
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JUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM DÍJ 2014

Laudáció 
Lankó József részére

Lankó József 1955 már-
ciusában született Kur-

don, Tolna megyében. A helyi 
plébános javasolta, hogy a jó 
képességű, ráadásul kicsi ko-
rától ministráló és folyton a 
„templom környékén lábatlan-
kodó” fi ú a helyi általános isko-
la után egyházi gimnáziumban 
folytassa tanulmányait. Cser-
háti József püspök pedig arra 
biztatta, hogy az esztergomi fe-
rences gimnáziumot válassza. 
Az itt szerzett élmények alap-
vetően meghatározták szemlé-
letet és későbbi életútját is.

A gimnázium utolsó évé-
ben döntötte el, hogy a, papi 
hivatást választja, így érettsé-
gi után azonnal felvételizett a 
pécsi egyházmegye papnevelő 
intézetébe, a püspök azonban. 
jó tanulmányi eredményeire 
tekintettel úgy döntött, hogy a 

pesti Hittudományi Akadémi-
án folytathatja tanulmányait.

A teológiai karon hamar 
kialakult egy olyan társaság, 
amelynek tagjai intenzíven ér-
deklődtek az újdonságok iránt, 
megismerve az egyházi élet 
minden ágát, így például a bo-
kor bázisközösségeket és-az 
„egyház földalatti életét” Lankó 
József azzal a hittel jön el Pest-
ről, hogy egyházat épít, elsősor-
ban kis közösségeken keresztül.

1980-ban szentelte pappá 
a pécsi püspök. de már az ezt 
megelőző nyáron végigmoto-
rozta az egyházmegyét, hogy 
lássa, hol van nagy szükség 
káplánra. Lankó József végül 
Siklóson kezdte meg szolgá-
latát, ahol az idős plébánost 
segítve a város mellett kilenc – 
többségében rendkívül hátrá-
nyos helyzetű – falu lelkipász-

tori szolgálatát is ellátta. Ez 
az időszak a kísérletezés ideje 
volt: a gyermekek lelkéhez ve-
zető úton nagy lelkesedéssel és 
sok szeretettel több módszert 
is kipróbált, olyan sikeresen, 
hogy a következő évben már 
felnőtt hittancsoportja is ala-
kult a plébánián. Az ezzel való 
munka meghatározó élménye 
az életének: több mint harmin-
can voltak, köztük analfabéta 
idős asszonyok is. Sokan ma-
gyarul sem értettek jól. Meg 
kellett találnia a módját annak, 
hogyan válhat az Evangélium 
számukra is befogadhatóvá, 
örömhírré.

Hét évnyi kápláni szolgálat 
után 1987-ben a nagyharsányi 
plébániára helyezték. majd 1989 
augusztusában végleg a horvát 
határtól három kilométerre fek-
vő, 1.200 lélekszámú Alsószent-
mártonba költözhetett. Tekin-
tettel arra, hogy a nyolcvanas 
évek második felétől a hazai és 
az európai cigány pasztorációs 
mozgalom egyik előmozdítója 
lett, 1990 júniusában Mayer Mi-
hály püspök kinevezte az egy-
házmegye cigányokért felelős 
lelkészévé. Lankó József- ahogy 
ő mondja – „a bajjal együtt ér-
kezett a régióba.”

Amikor Siklósra került, 
szinte mindenki járt dolgozni 
száz kilométeres körzetben. 
Romák és nem romák minden 

Az Alapvető Jogok Biztosának hivatalában, 2014. július 
4-én átadták a Justitia Regnorum Fundamentum Díjakat. 
Idén három személy – Karátson Gábor író, professzor Ku-
korelli István és Lankó József rk. plébános – részesült a meg-
tisztelő kitüntetésben.

A nemzetiségek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyet-
tes Szalayné Sándor Erzsébet Lankó József alsószentmártoni 
plébánost, a Szent Márton Caritas Alapítvány elnökét java-
solta a díjra, a mélyszegénységben élő, közöttük nagy szám-
ban roma honfi társaink érdekében végzett több évtizedes fá-
radhatatlan és önfeláldozó munkája előtt tisztelegve.

Szerkesztőségünk nevében szívből gratulálunk a kitünte-
tetteknek!
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nap találkoztak egymással, új 
családi kapcsolatok alakultak, 
a szakmunkás is előbbre jutott 
egzisztenciálisan. Éppen Alsó-
szentmártonba költözésekor, 
1990-ben egymás után szűn-
tek meg az állami munkahe-
lyek, ezáltal soha nem látott 
munkanélküliség köszöntött 
a helyi cigányságra. A bizony-
talan társadalmi és gazdasági 
viszonyok azonban az atyát 
nem bátortalanították el, in-
kább új erőt és értelmet adtak 
missziójának. Erről a követ-
kezőképpen beszélt egyik in-
terjújában: paptársaim közül 
a legtöbbnek nem 
adatik meg, hogy 
úgy kezdje hirdetni 
az Evangéliumot, 
hogy közben kezd 
felépülni a helyi 
egyház. Mindezt 
ráadásul egy másik 
kultúrában, ahogy 
Jézus hirdette a 
szegényeknek. Vé-
letlenül pont azt 
választottam jel-
mondatomnak, »…
hogy örömhírt vi-
gyek a szegények-
nek… « (Lk 4,18). pedig akkor 
még fogalmam se volt róla, 
hogy ide fogok kerülni.”

Lelkipásztori szolgálatát is 
ez a mottó és lelkiség határozza 
meg. A szinte kizárólag mély-
szegénységben élő – köztük 
többségében roma – közösség 
pasztorálása és szociális segíté-
se kéz a kézben haladt. Az egyén 
méltóságának megőrzése és a 
személyes életutak kialakításá-
ban való közreműködés mellett 

Lankó József mindig kiemelt 
fi gyelmet szentelt a közösség-
építésnek is. Mindennapi lelki-
pásztori munkája mellett részt 
vett a Gandhi Gimnázium lét-
rehozásában. majd 1996-ban 
– Derdák Tibor szociológussal 
és a paderborni érsekség cigán-
vokért felelős papjával. Lothar 
Weiss-szel – megalakította a 
Collegium Martineum Középis-
kolai Tehetséggondozó Kollégi-
umot. A Pécshez közeli Mánfán 
található intézmény azon keve-
sek egyike volt, amely a több-
szörösen hátrányos helyzetű, 
elsősorban cigány származású 

gyermekeket minőségi közép-
fokú oktatáshoz és érettségihez 
segítettek.

Az intézmény alapelve az 
volt. hogy a kollégisták ne kizá-
rólag kisebbségi osztályokban 
tanuljanak. tovább. hanem in-
tegrált oktatási körülmények 
között szerezzenek érettségit. 
A megfelelő támogatások hi-
ánya miatt azonban az intéz-
mény tizenkét év után, 2008-
ban megszűnt.

A Szent Márton Caritas Ala-
pítvány 2000 tavaszán jött létre 
azzal a céllal. hogy az Alsószent-
mártonban évek óta sikere-
sen működő sokrétű szociális, 
karitatív és közösségfejlesztő 
tevékenységeknek intézményi 
hátteret biztosítson. valamint 
programjait – kíbővítve és to-
vábbfejlesztve – kiterjessze 
Dél-Baranya más halmozottan 
hátrányos helyzetű. főként cigá-
nyok által lakott településeire. 
Programjaik három térségi köz-
pont köré szeneződnek. ezek: 
Alsószentmárton, Kórós, Gil-
vánfa. Az egyes falvakban mű-

ködő szolgáltatások 
és programok mel-
len azonban több 
olyan programele-
met működtetnek, 
amelyek túllépnek 
az egyes kistérsé-
gek határain. Így 
például a mozgó 
jogsegélyszolgálat 
szolgáltatásait több 
környező település-
ről is igénybe ve-
szik.

A Szent Márton 
Caritas Alapítvány 

emellett hét éve uniós források-
ból felépíthette Baranya megye 
egyik legszínvonalasabb közne-
velési intézményét, a közel 100 
gyermek fogadására alkalmas 
Szent Márton Óvodát. A katoli-
kus egyház fenntartásában lévő 
intézmény pedagógia módsze-
reivel, szemléletével és a csa-
ládokkal való kommunikáció-
jával egyedülálló integrációs és 
közösségfejlesztő hatású a tele-
pülésen és a régióban is.

A díjazottak és a díjazók az MTI felvételén
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Az alapítvány emellett ta-
nodát tart fenn Alsószentmár-
tonban. Kóroson. Adorjáson, 
Magyarmecskén, Gilvánfán, 
családi napközit Oldon és Nagy-
faluban.

Lankó József az intézmé-
nyek működésével kapcsolat-
ban egy interjúban elmondta: 
„…Parancsokkal óvodát, ta-
nodát nem lehet működtetni. 
Csak akkor működnek jól, ha 
mindenki a maga ügyének érzi, 
és megérti, hogy a másikban mi 
munkál.”

Az atya az alapítvány révén 
a faluban ételosztással is se-
gíti a rászorulókat. Közel húsz 
éven át a plébánián működött 
a..Gondviselés konyhája-, de 
az elmúlt években sikerült egy 
professzionálisan működő 
konyhát is berendezni a tíz éve 
épült közösségi házban. Három 
falu száz óvodásának és kilenc-
ven idős emberének főznek. 
Majd szállítják ki az ételt Old-
ra és Nagyfaluba. A missziós 
munka anyagi forrásait a német 
katolikus egyház segélyszerve-
zetétől a Renovabistól és a wit-
teni Szent Pius egyházközségtől 
kapja, ahol egyébként egy egye-
sület is létrejött amelynek az 
az alapvető célja, hogy segítse 
az alsószentmártoni munkát. 
A szerény pályázati lehetőségek 
mellett komoly segítség.. hogy 
az egyházmegye új vezetése is 
nagy hangsúlyt fektet erre a 
pasztorációs munkára.

Az alapvető jogok biztosa 
és a Magyarországon élő nem-
zetiségek jogainak védelmét 
ellátó biztoshelyettes szemé-
lyes nagyrabecsülésük mellett 

a Justitia Regnorum Funda-
mentum díjjal is szeretnék el-
ismerni azt a több évtizedes. 
fáradhatatlan és önfeláldozó 
munkát, amelyet Lankó Jó-

zsef, alsószentmártoni plébá-
nos a mélyszegénységben élő, 
köztük nagy számban roma 
honfi társaink érdekében vég-
zett és végez.

Jónás Tamás

Genezis

Megteremtette akkor az embert,
nyugtalan-reménytelen szívűt,
legyen, aki túléli és, ha kell,
legyen, aki számontartja őt.
S látta, hogy magányos úgy az ember,
elpusztíthatja a szenvedés –
növényeket, állatokat, vizet
teremtett, s látta, hogy mind kevés.
Az ember szeme csukva volt a Földön,
mint sebesült, ki tüdőlövést kapott,
csak hörgött, szája habzott, és vonaglott –
és ő fölé rakott Holdat és Napot.
Megmozdult az ember, szíve dobbant,
remegő teste feltápászkodott,
sírni kezdett, hangosan zokogni,
átsírt hat éjszakát és hat napot.
S a hetedik nap megvigasztalódott,
ledőlt egy ifjú almafa alatt,
aludni kezdett, súlyos, néma álma
teremtője előtt titok maradt.
Vihart küldött fölé, de fel nem ébredt,
Nappal hiába szárította ki,
vadállat testét fel hiába tépte,
nem hagyta titokzatos álmait.
És félni kezdett, félt, hogy már nem élő,
és megpróbálta visszacsalni őt,
fejéről hajszálat tépett, s teremtett
kívánatos, kíváncsi gyenge nőt.
És felébredt az ember, látta mását,
és átkarolta, vele vacogott.
Átkozódni kezdtek, és estére
elhagyták a paradicsomot.
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Rostás-Farkas György

Varikana
Varikana sikana kana o 

sunto Del gindisardas 
jekh, haj ande peski lashi voja 
kerdas peske e luma. Vi kerdyi-
las kasavi soski kerdyilas, jekh 
chi zhanav e romen sostar ker-
das.

Shajke anda kode te cirden 
e manusheski gilyi te keren, haj 
te gilyaben. Vi kerdyile e rom 
kasave, soske si, haj vi gilyaben 
penge pej lume sar nashade 
kerdyile. Nashen, gilaben haj 
kamen. Kade sar von khonyik 
chi zhanel.

Kon kadi chi patyal aven 
mande haj pushen man, cha-
chipe phenav vaj nichi. Avilam-
tar anda amari shukar phuv, 
andaj Indija, haj kasave keryi-
lam, soske chi kamlam te avas.

Eftashela bersh avilam anda 
amari Indija, haj reslam ande 
gazhikane thema. Aba na ame 
cirdas e gilya, amare gilya cirde 
von. Grastenca avilam, vurdon-
enca, haj reslam kathe andej 
lole thema.

Ke o rom si buzhangle ka-
mel te puterdyol o jilo, phenel 
paramichi, te traji anda vari-
soste, te na meren bokhatar 
sar e ciriklya pej kopacha andej 
bare shila.

So te phenav tumenge. Avile 
e chorre te keren penge patyiv 

haj barvalipe. haj so das o Del 
so na, kerdyile patyivale haj 
barvale.

Barvale-barvale, ke baro dyi 
si ande le. O Del dasle kasaves-
ke, ke kamen e Devlores penge. 
Ke sar avlas haj zhanas pel ko-
dol bulhe droma sa-sa e Devles 
mangenas, haj rudyinas.

Kade trajin mure phral, 
mure nyamura andej bari luma.

Apám törvénye
Lelket lehelt anyám testembe
törvényt vésett apám életembe
szegénység és akarat
keményíti arcomat.

Görnyedünk a szeszlángok
ködébe
vajúdik a vajdák bűne
kényszerülünk új életre.

Élek őseim hitében
ha megszegem csak a magam
vesztére.

Átültetem éjszakák helyére
a nappalokat
parancsolok a gondolatnak.

Ujjongva viszek üzenetet
mit századok óta őrizek.
Sorsom kíséretében
te ragyogsz
apám törvénye.

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Gregor Papuček

Együtt a közös úton
(Rostás-Farkas Györgynek ajánlva)

Mottó:
„Engem oly sokszor
megöltek már,
hogy néha szinte szégyellem,
hogy élek.”

Már vagy három évtizede 
ismerem. Szívembe lop-

ta magát a nemzetiségi alkotók 
első találkozóján, amely 1997. 
szeptember 27-28.-án került 
megrendezésre a Budapesten élő 
bolgárok Kultúrházában. Impo-
nált nekem a maga bátor és okos 
fellépésével, amelyben az Indiá-
tól a mai Hazáig cím alatt bemu-
tatta nekünk Európa-szerte szét-
szórt, csak a mi kontinensünkön 
több mint tízmilliós népének 
történelmi sorsát.

Jól ismerem úgy is, mint a 
Budapesti Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnökét, hiszen 
egy épületben dolgozunk. És 
bárhol is találkozunk, messzi-
ről köszön nekem. Rostás Far-
kas György cigány politikus, 
újságíró és költő. Öntudatos, 
a maga cigány identitását tuda-
tosan vállaló költő, aki él és hal 
a sajátjaival, de mindenekelőtt 
harcol a jogaikért, kultúrájuk 
megőrzéséért. Politikusként 
határozott beszédeivel, újság-
íróként cikkek sokaságával, 
költőként pedig – mélyen átélt, 
ha kell kritikus, harcos és meg-
alkuvás nélküli költészetével.

Anyanyelve a cigány, annak is 
a világon legelterjedtebb változa-
ta, az ún. lovári-cigány nyelv, va-
lószínűleg a cigányok alapnyelve. 
Cigány nyelven és magyar nyel-
ven is ír, tehát kétnyelvű. Mű-
fordítással is foglalkozik. Eddig 
a következő versgyűjteménye-
it adta ki: Megváltásért (Som), 
1989; Aranyhídon, 1994; Tiétek 
a szívem (Tumaroj muro jilo), 
gyerekversek, 1991; valamint 
A békesség zarándokai, 1998. 
Műfordításai: Maladyipe – Ta-
lálkozás, 1993; A kis herceg – O 
cino krajoro, (Saint Exupéry 
művének fordítása cigány nyelv-
re) 1994. Továbbá megjelentek: 
Cigány-magyar, magyar-cigány 
szótár, A cigányok története, 
Ősi cigány mesterségek és fog-
lalkozások, Apám meséi I., Ci-
gány-magyar képes olvasókönyv, 
stb. Tervezi egy újabb verseskötet 

kiadását Gyémánt-anyanyelvünk 
címmel, egy további mesegyűjte-
mény kiadását A sündisznó tör-
ténete címmel, és egy Ábécés ol-
vasókönyv c. tankönyv kiadását a 
gyerekek számára.

Nemrég találkoztunk az 
utcán és beszélgetés közben 
megemlítettem, hogy nagyon 
tudnék örülni a legújabb ver-
seskötetének. Azon nyomban 
elkísért az autójához, kivett be-
lőle egy könyvet és a követke-
ző gyönyörű ajánlást írta bele: 
„Ajánlom Gregor Papuček-
nek, a testvéremnek, soha el 
nem múló szeretettel. Együtt 
a közös úton.” Egy rá jellemző 
gesztus volt ez. Ilyen ember Ő. 
Végül még következik néhány 
szlovákra lefordított verse, kis 
ízelítő a műveiből. Ezeket a 
verseket A békesség zarándokai 
című verseskötetében találtam.

Cigánsky básnik
(Cigány költ�)

V tmavej uličke kdesi
čierny drozd spieva. Beda,
ten spev smrť predpovedá;
a ľudia sa ho boja,
lebo je jasnovidcom,
on už dnes vopred vie
pohreby zajtrajšie.
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Fekete György

A bels�építésszé válás útján
(Beszélgetés Dvorszky Hedvig m�vészettörténésszel)

…Csodával határos módon, 
Gádoros Lajos építész támoga-
tásával az ő műtermébe kerül-
tem az Általános Épülettervező 
Vállalathoz (ÁÉTI), ahol a be-
osztott rajzolótól a Műteremve-
zetőig végigmentem a szamár-
létrán 1957-64-ig.

Bizony ezek a nagy állami 
vállalatok voltak a szocialista 
rendszer meghatározó intéz-
ményei. Hol helyezkedett el az 
Állami Épülettervező Vállalat 
ezek között? Nyolc-kilenc ilyen 
hasonló intézmény volt: a BU-
VATI, a KERTI, a Postaterv és 
mások. Az egészségügyi létesít-
ményeknek külön tervezőinté-
zete volt. Az egyik legnagyobb 
ezek között a KÖZTI volt, ahol 
a szállodák, kórházak, sportlé-
tesítmények tervezése zajlott. 
Tehát ezek a néhány száz fős 
tervezőirodák profi lírozva vol-
tak az épületek funkciói szerint.

Az ÁÉTV hagyományos ter-
vezői feladatai mellett foglalko-
zott bizonyos honvédelmi jelle-
gű tervezésekkel is. Így tartozott 
például feladataim közé a he-
gyeshalmi határátkelő-állomás, 
néhány pártközpont, vagy pél-
dául a Népi Ellenőrzési Hivatal 
belsőépítészeti tervezése.

Beosztott tervezőként az 
ember azt csinálta, amilyen 
munkát kapott. Szerencsém-
re ebben az irodában Gádoros 
Lajos Németh Istvánnal együtt 
tervezte az 1958-as brüsszeli vi-
lágkiállítás magyar pavilonját, 
amelyben a kor-szak elismert 
művészei, mint pl. Somogyi Jó-

zsef, Herényi Jenő szobrászok 
és más, kitűnő képzőművészek, 
remek ipari formatervezők al-
kotásai is szerepeltek.

Magyarország politikai ve-
zetői az 1956-os világra-szóló 
forradalom után, amit azért 
akkor ellenforradalomnak ne-
veztek, úgy gondolták, hogy bi-
zonyítani kell Nyugat-Európá-
nak a szocialista ország jó hírét. 
Ezért a legjobb művészeket és 
építészeket bízták meg ennek a 
pozitív képnek a kialakításával.

Ezek a tevékenységek voltak 
a „bojtok a szocializmus osto-
rán”. Részt vettek ebben fi lm-
rendezők, költők, írók, színé-
szek, akiket ugyanilyen bojtként 
tartott számon a szocializmus. 
Akik nem voltak sem párttagok, 
sem kommunisták, sem szoci-
alisták, csak amit tudtak, arra 
szüksége volt a rendszernek.

Mi tudtuk, hogy két Magyar-
ország van. Van egy- földalatti 
is, és mi ahhoz tartozunk, de 
szerettük volna, hogyha mi is 
részt vehettünk volna e jobb 
országkép kialakításában.

Szabó Istvántól Jancsó Mik-
lóson át Juhász Ferenc költőig, 
több száz ember benne volt ebben 
a kategóriában tudósok, ragyogó 
fi zikusok, kémikusok, vegyészek, 
csillagászok, természettudósok. 
Ezért is jártak/járhattak egyete-
mekre Angliába, Amerikába stb.

A „hegyeshalmi bezárkózás-
nak” az átlagember számára 
volt jelentősége, de a vezető elit 
azért az kicsit másképp mozog-
hatott ebben a közegben.

Ki kell mondanunk, hogy ez 
volt az a korszak, amelyet Aczél 
Györgyről, a kulturális életet 
meghatározó kommunista po-
litikusáról nevezett el a jelen-
kor történelme.

Mint tudjuk, akkor is jellem-
ző volt a kettős mérce, amely-
re diplomáciai okokból mindig 
is nagy hangsúlyt fektettek a 
hatalom által megszállott ke-
let-európai államokban.

Aczélt egy időben ugyan el-
tüntették, de aztán újra meg-
jelent a politikában. Második 
visszatérésekor, a 80-as évek 
után a Három T (tiltott. támo-
gatott, tűrt) már nem érvénye-
sült annyira. Ma már tudjuk. 
hogy az 1982-es Reagan-Gor-
bacsov találkozó után újraosz-
tották a világot. …

(Részlet a Magyarnak lenni 
sorozatban megjelent ’Nem volt 
hiába’ című interjúkötetből.)

Fekete György (Zala-
egerszeg, 1932. szeptember 
28. –) Kossuth-díjas és Mun-
kácsy Mihály-díjas magyar 
belsőépítész, szakíró, poli-
tikus, volt helyettes állam-
titkár. A Magyar Művésze-
ti Akadémia (MMA) tagja 
(1995), majd elnöke (2011).
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Miklóssy Endre

Hamvas Béla, az óceán
(részlet)

…A 
magyarok azonos-
ságtudata mindig is 

erősen átpolitizált volt, annyi-
ra, hogy például Bibó István 
helytálló megjegyzése szerint 
egy nyugati ember ezt még 
megérteni se képes. Nem volt 
ez másképp a negyvenes 
évek végén se, a totális ha-
talomátvételre való készü-
lődéskor. Ugyanez például 
Oroszországban kvázi-val-
lási természetű volt, Ke-
let-Németországban meg 
csak egyszerű rendészeti 
kérdés. És ekkor zavar ke-
letkezett hazánkban, mivel 
a célkitűzés szembetalál-
kozott egy sor nem politi-
kai természetű szellemi je-
lenséggel, élükön Hamvas 
Bélával, aki mind ez ideig 
az „átkozott történettel” 
csak mintegy fátyolon ke-
resztül foglalkozott, mivelhogy 
irreleváns, felszíni jelenségnek 
tekintette mindazt, ami körü-
lötte történt. Ráadásul olyan-
nak, mint ami méltatlanul sok 
érdeklődést köt le a fontosabb 
dolgok rovására. Az adott pilla-
natban azonban ez az ezotéria 
a Hatalom politikai kategóriái 
számára nehezen megközelít-
hetővé tette őt: láthatólag nem 
volt se fasiszta, se nacionalista, 
se reakciós, se klerikális, se ka-
pitalista – ám – igen jól látha-

tó volt, hogy valamiképp még-
is megengedhetetlenül kilóg a 
sorból. Hogy az ügy kezel he-
tővé váljék, egy igazi fi lozófi ai 
nagyágyút kellett felvonultatni 
ellene, aki aztán megalkotta a 
„veszélyes tehetség” fogalmát. 

A dialektika bonyolult körmon-
dataiba rejtve ez valami olyas-
mit jelent, hogy az illető – szé-
leskörű műveltségénél fogva, 
amit nem a megfelelő irányba 
kamatoztat – alkalmas arra, 
hogy megzavarja kevésbé olva-
sott emberek fejét. A fi lozofi kus 
küllemű ítéletből adódó kon-
zekvenciákat aztán már nem 
volt nehéz levonni a Vizsgáló-
bizottságnak (inkvizíció).

Hamvas számára ez a hely-
zet teljes átgondolását tette 

szükségessé. Elsősorban nem 
is a totális szilencium miatt. 
A szellemi elszigeteltség pozí-
cióját, nagyszámú publikációja 
dacára, eléggé megszokhatta 
az előző évtizedekben is. Itt 
azonban morális kérdésként 

vetődött fel, hogy lehet-e 
tudomásul venni azt, hogy 
mit tiltanak. „Csak arról 
érdemes beszélni, amiről 
nem szabad” – mondja 
Hamvas, és így nyílik meg 
az életművében egy új di-
menzió, amit talán rom-
bolás fenomenológiájának 
nevezhetnénk.

Aki éber, az számíthat 
arra, hogy találkozik azzal, 
amire éppen szüksége van. 
Így kapta Hamvas Béla a 
„csütörtöki beszélgetése-
ken” Szabó Lajostól a hely-
zet feltárásának három, 

egymással összefüggő kulcsfo-
galmát:

– hazugság;
– erőszak;
– kizsákmányolás.
Ha a hiteles információ a 

valóságról szól, vagyis cseleke-
det a realizálásra, akkor a nem 
hiteles információ micsoda? 
Többféle módon lehet nem hi-
teles, ezek közül a valóság szán-
dékos megmásítását hazug-
ságnak mondjuk. Ha a nyelv 
teremtő erő, akkor a hazugság 
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nem lehet más, mint a létrend 
felforgatása, „ellen-teremtés”. 
Különös fi gyelmünket az az eset 
érdemli meg, midőn ez komp-
lett világrendszerré növekedik. 
Íme: „Ha a huszadik században 
az intelligens európai elutazik 
és idegen határra érkezik, az 
útlevél és vámvizsgálat után 
odamegy valakihez és így szól:

Ebben az országban idegen 
vagyok, legyen olyan szíves ké-
rem, mondja meg, mi az, amit 
Önök itt most hazudnak?

A bennszülött erre azt feleli:
Arroborri.
Mit jelent ez a szó?
Pontosan senki sem tudja.
Hatása észrevehető?
Hatása észrevehetően nagy. 

Régebben palotában éltünk, de 
az megbukott. Azóta egész éle-
tünk az arroborri jegyében áll, 
és az országban arroborriális 
virágzás tapasztalható. A köz-
állapotok…

Az idegen bólint. – Köszö-
nöm uram, ne fáradjon, a töb-
bit már tudom.”

(Forrás: 
Új Forrás/1997/3. szám)

Radnai István

Ez a század a magány évezrede

„takaróm sarkából kirázott

emlékeimben.

Zálogom ölelem, bírám a hajnal"

  Mudri Csaba: Keress álmot

az álmok ítélnek el s a szerelem
mint szalmacsóva kigyújt a hajnalokra

miért ég csak álmok takarója alatt
és miért fekszik mellém a magány

a megbokrosodott ágybetét
nyergéből ledob s a hang amit

hallani véltem elhal mint
az óracsörgés amitől féltem

ablakomon sugárkopogás

Absztr-akt

szenvtelenül beszélünk a pénzről akár
a hitetlen aki bizton tudja nem létezik

már vágyát is kitörölte drogos agyából
szívünk akár ereszkedő grafi kon is lehetne

tőzsdezárás után nyugodtan bóbiskoló
fagy kékítette vonal

a döngő ajtókat hatalmas kulcsra zárták
már nem a szerelem játékszereire asszociálunkSzeverényi Mihály festményei
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GERGELY DEZSŐ  ROVATA

A cigány törvényr�l – a 
Romani Kriszr�l

„Engedelmo mangav
kado bajo pelás
so gindin Tume?

Engedelmet kérek
valami baj történt
mit gondoltok?”

Az eredmények titka – 
nagyon sokszor – a dol-

gok egyszerűségében rejlik.
A nomád vándorló, menekü-

lő cigány nép élete nagyon ne-
héz volt, de ugyanakkor szép is. 
Az életükért harcoltak.

A létezésért való küzdelem 
felszínre hoz természetesen 
kegyetlenséget is, de a lélek – 
egyén és közösség – mélyén 
meghúzódó jóságot, nemessé-
get is.

Amikor a kumpánia este 
– végsőkig fáradtan – végre 
lekuporodott a tűz mellé, ehe-
tett, ihatott, meg kellett, hogy 
beszélje az elmúlott nap esemé-
nyeit.

Mert az egyik nap sohasem 
hasonlított a másikra. Egyál-
talán reggel senki sem gondol-
hatott arra, hogy az estét meg 
fogja érni.

Ilyenkor jó volt, hogy közö-
sen megvitathatták története-
iket, ki mit tett, jót és rosszat, 
vagy nem tett semmit?

A tapasztalatok tanulságait 
levonták. Hogy a sok – nyilván 
szenvedélyes hangú előadás 

zűrzavarba, vagy még rosszab-
ra ne forduljon – ehhez kellett 
a tekintély.

Ezt a megszemélyesült te-
kintélyt nevezték vajdának.

Akárhogyan is történt, érvé-
nyesült a természetes kiválasz-
tódás törvénye. Csak a legráter-
mettebb, a törzs legjobb fi zikai 
és lelki adottságokkal rendel-
kező tagja volt alkalmas erre a 
feladatra.

Bölcs ember kellett, hogy 
legyen, olyan, aki számításba 
vesz minden fontos véleményt, 
ezeket mérlegeli, csak azután 
ítél és dönt. A döntése ellen 
azonban nincs apelláta.

Reggel kezdődött az új nap, 
új harc, új örömökkel és bána-
tokkal.

Így alakult ki a cigány kultú-
ra, hagyomány, hit, Krisz. Min-
dig ugyanaz és mindig egészen 
más.

A gádzsó világ természete 
egészen eltérő. A nem-cigány 
európai népek letelepedett, 
pontosabban letelepített népek. 
Bizony az ő röghöz kötésük is 
legtöbbször kényszerrel történt.

A mi honfoglaló, kalandozó, 
zsákmányszerző magyar őseink 
bizonyára nem csupán kegyes 
igék hatására váltak engedel-
mes parasztokká, jobbágyokká.

Ha föllázadtak – mert az em-
berből csak kitör az őstermészet 
–, ezeket keményen letörték, 

megtorolták. (A rendhez azután 
lassanként hozzáidomultak.)

Most pedig itt élünk a XXI. 
században. Kétféle nép, kétféle 
történettel.

Milyen békés együttlétben?
Elég csak a napi híreket fi -

gyelni. Napi tapasztalatainkat 
egyeztetni. Nem csak a miskol-
ci Avas lakótelepre gondolunk. 
Ara is. Hanem mindenre, ami 
hazánkban zajlik.

A mindenkori társadalmak 
legnagyobb veszélye az anar-
chia, a zűrzavar, a földomlás. 
Egyenes út a végromlás felé.

Ki állíthatja meg ezt a folya-
matot? Azok, akik létrehozták, 
Az ember, az emberek. Így a jó-
akaratú emberek, akik békessé-
get teremtenek.

Lapunk, a Kethano Drom – 
Közös Út mást sem tesz több, 
mint két évtizede, mint hogy 
ilyen emberekkel foglalkozik. 
Ilyen emberek írják, olvassák.

Mi legyen a Cigánytörvény-
nyel? A Krisszel? Azt tovább kell 
gyakorolni, fejleszteni, művel-
ni, most már a mai adottságok 
között. Amikor lapunk főszer-
kesztője – sokunk segítségével – 
kísérletet tett arra, hogy a vajda-
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Németh Attila

Barátom az Isten

Barátom az Isten.
Egy folyóparton játszom vele.
Spárgára kötözött gondjaim lógatom előtte.
Ő megoldja,
segít nekem,
fi ának fogad – még jobban szeret.
Még keresztre sem hagy feszíteni.

Rajzolj!

Jaj, Isten, kérlek!
Rajzold körbe a Földet!
Rajzolj fi út meg lányt!
Szeretetet, hazát!

Rajzolj békét!
Megterített asztalokat!
Őt, engemet!
Rajzolj egy Mennyországot a Földre.

Kalitka

Isten a kalitka, én a madár.
Imám a kulcs,
szállok szabadon az égbolt iránt.
Isten vadvirág,
és én a táj.
Kalapom égbe dobom,
lehull, mint csillag, madár.

rendszert felélessze a körünkben 
jelen volt egy neves ügyvéd is. 
Azért jött, hogy segítsen egyez-
tetni a cigánytörvényt a többségi 
társadalom jogrendszerével. Ezt 
nevezik jogharmonizációnak.

A kisebbségi nép lelkéből, 
szokásaiból, gyakorlatából fa-
kadó törvénnyel.

Nem könnyű ez a mindenna-
pokban?

Nem könnyű, de meg kell 
tenni.

Papok, kedvesnővérek, ta-
nítók, családgondozók, szoci-
ális munkások, névtelen em-
berek tömegei, akik talán a 
képernyőkön soha nem fogtok 

megjelenni, ti tudjátok, mit 
kell tennetek

Mert úgy gondolom íráso-
mat befejezve, hogy tévedtem

Nincsen külön cigánytör-
vény és gádzsótörvény.

Egy törvény van. A Szeretet.
Valaki egyszer már beszélt 

erről.

Szeverényi Mihály festménye
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Sass Ervin

Ahogy Szeverényi festi

Különös ablakok. Varázs-

latosak. Ha átnézel raj-

tuk, a jövőbe látsz. De a múltba 

is. Meg a száz, ötszáz, ezer, vagy 

még több ezer éve élt emberek 

gondolataiba. Mit gondol a vi-

lágról egy ókori római? Vagy 

egy Árpád-korabeli ideérkező? 

Vagy egy jeruzsálemi, aki ven-

dégül hívta a názáretit? Azt is 

látjuk ott az ablakon túl, hogy 

hová tartunk katedrálisok ívei 

alatt másféle ablakok látóme-

zejében? Azt is látjuk, amit a 

festő Szeverényi Mihály lát 

és képi le-velekkel elmondja 

nekünk sok-sok kiállítás óta. 

Ahogy először mondta el:

„Életem a festészet, az Is-

tennek ajánlott szolgálat, hogy 

felébresszem a szeretetet, a ba-

rátságot, a harmóniát a ielkek-

ben.” Azóta is csak ezt teszi, fest 

és szolgál, hogy a világban több 

legyen a szeretet, több az igazi 

barátság, és több a harmónia. 

Hogy legyenek gondolatok ar-

ról, mi a dolgunk itt magunkért 

és másokért, hogy milyen is a 

világ most körülöttünk, hogy 

megőrizhető-e a jóság, a sze-

retet, és a jóakarat ebben a fel-

gyorsult időmúlásban.

A festő azt mondja, hogy 

megőrizhető. Mert az ablako-

kon inneni gondolataink arról, 

amit az ablakokon túl lá-tunk: 

erről beszélnek, ezt Igazolják. 

Mert az ő varázslatos képi me-

séi nemcsak a látvány szépsé-

geivel hatnak ránk, hanem az-

zal is, hogy feltárták a világot 

benned: milyen is vagy, merre 

mégy, eligazodsz-e jól az élet 

dolgain. A festő elszánt, mert 

élete a festészet. Mi pedig fi -

gyeljük őt, nézzük, várjuk az új 

képeit, mert hiszünk a képi cso-

dákban. Meg az életben is, ami 

a fény felé vezet. Ahogy Szeve-

rényi festi.

Szeverényi Mihály 1952-ben született Békéscsabán. 
Vallomása szerint már 13 évesen tudta, hogy festő lesz. Hiva-
tás-választásában Gazsy Endre, egy a jézusi szeretetet közvetí-
tő pedagógus, rajztanár erősítette meg, és bár a vallásos indít-
tatású apai szigor a fodrász szakmát jelöl-te ki számára, nem 
engedett a személyes elhivatottság parancsából.

Ez a konok hűség önmagához és vállalt elhivatottságához 
példaadó. Erre bizonyság, hogy a szegedi Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola rajz-földrajz szakát is majd harminc évesen 
végezte el. Tanulmányai alatt Novák András és Dér István fes-
tőművészek voltak a mesterei. A ’80-as években Lóránt János 
festő– művész által vezetett Békési Alkotótáborokban töltött t 
időszakok pozitívan hatottak festészetére.

A ’90-es évek a elejétől részt vett a Csuta Nemzetközi Mű-
vésztelep és a nagykanizsai Ludvigh Nemzetközi Művésztelep 
munkájában. 2004-től a Szerbiában (Nagybecskerek), Szlová-
kiában (Trencsén), Romániában (Nagyzerind), Horvátország-
ban (Pula, Medulin) rendezett művészte lepek résztvevője. 
Tagja a Békéstáji Művészeti Társaságnak és a Független Alko-
tók Művészeti és Művelődési Egyesületének (FAMME).
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Móricz Zsigmond

Csodálkozás
Nem tudom megérteni; hogy hogyan lehet valaki,
aki engem meg nem ért.

Oly egyszerű és világos és előttem nem titok
S ha ki rámnéz, tág szemmel néz s mint egy őrültet csodál,
hol veszett el kettőnk között a kapcsolat, emberek…

Gondold végig: a gondolat arra való, hogy megértsd!
gondold végig: elejétől, egyszerűn, amint igaz!
gondold el a gondolatot: és engedd, hadd járjon át!

És akkor egy új ember léssz: egy új ember: új, igaz!

Lélek, aki lelket keres és oly boldog, ha talál,
mint a néma idegenben egymásra lelt földiek.

Én nem tudlak megérteni, hogy nem értesz engemet…
Hát hogy lehet valaki: aki engem meg nem ért?…

Csak megmaradni
A semmibe lezuhanónak
mit ér a csillagok zenéje,
mit ér a rét híme,
az erdők állata,
mit ér a gondolatok ereje,
az évmilliók szózata,
mit ér a hímes perzsaszőnyeg
s a pontos óra a falon,
mit ér a szerelem…

Csak egy kell:
csak egy perc még!
S még egy
és még csak egy…
csak a percek rebegve
könyörgött sora…

Összehúzódni a semmiségig:
De megmaradni,
csak megmaradni,
az Élet ruháján sejtporul…

Ballada
– Jónapot, jónapot, kedves régi cimborám!
Hogy vagytok és mit csinál drága szép kis leányod?

– Köszönöm, köszönöm, kedves régi cimborám,
múlt héten lőtte magát szíven a kis leányom.

– Jézusom, Jézusom, szerencsétlen testvérem.
– Vőlegényét kedvesem B. listára helyezték.

– S a fi ad, szép fi ad, a daliás nagy legény?
– Óh ez régi, régi seb: elesett a harctéren.

– És a te kedves, jó, szorgalmas hű asszonyod?
– Tüdővészben elmúlott: gyógyítani nem tudám.

– Rettentő, rettentő, és ma senkid? senki sincs?
– Senki édes barátom: a magyar fát megeszi

az időknek vasfoga: majd kidőlök, mint a tölgy. Szeverényi Mihály festménye
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Lakatos Klára

E Cini Katóka
Kaj sas, kaj na sas, sas 

jokhar jekh zeleno vesh.
Anda kodolesko agor sas jekh 
cini kolyiba.Kothe trajisarlas 
e cini Katóka peska chorra de-
jorasa, ko na numa chori, de 
bares nasvali sas. Kadal 
pikonya sha chi sas pheny 
thaj phral. Kade sakanak 
rucisarlas pes. Jekh shu-
kar dyes kodi gindisardas 
ande peste, andre phirel o 
baro vesh.

Sar, zhalas majfeder 
ando vesh, sama las jekh 
bari gropa. Kasavi gro-
pa sas, hoj soski manush 
anglakodi chikanak, chi 
dikhlas.

Vi e cini shej sidyarlas 
karing la gropako agor, te 
dikhel so si andre. Daba 
reslas kothe, jekh baro 
beng, dikhlas ande lake 
jekha. Aba chi zhanglas 
te muntulpe, ke o beng 
happ, ande peske vast las 
la, haj ande gropa vazdas la. 
E shej rolas-cipinkerlas, de chi 
molas khanchi:

– So kames mandar tu 
beng?- Pushlas e cini shej.

Pe sos o beng:
– Anreski kozhasa bararav 

tut, apal romnyake lav tut.
– Te zhal karing tut muri phi-

ri dej! Kodi aba vi kade mulas.
– No mishto si. – Phendas o 

beng. Lashi avla mange vi tyiri 
phuri dej.

– Chi shunes tu dilo beng! 
Phendem aba ke chi trajil! – 
Chi dara khanchi, te akhares la, 
vi tel e phuv angle anav la.

So shaj kerelas e cini shej, 
akhardas peski mamija. – 

Mami! Mami! Av kathe, ke xal 
man o beng! Kana kadi avri 
phendas, e phuri romnyi sigo 
avri xutyilas andar e phuv.

E romnyi angalyi das la, 
chumidkerlas la, de voj darajlas 
latar, ke chi patyalas, hoj voj si 
laki mami. E cini shej sama las 
pe peste. Anda laki godyi avilas, 
hoj kana praxonde laka mami-
ja ande laki korr somnakuno 
sonatiko shudine. Kana sama 
las, hoj kothe si, zorr las karing 

peste. Shinlas-mudarlas ando 
beng. O beng feri assajlas. Shaj 
gindinen kasavo baro beng sas, 
hoj misto pelas leske, sar e cini 
shej mardas les.

Shaj ke kodi gindisardas, si-
misarel les. Nichi e phuri 
chi dikhlas maj dur:

– No azhukar dav me 
tut! -Phendas leske.

Bechindas les, bur-
nyikasa korcindas les, 
dindarkerlas les, thaj na 
molas khanchi, ke o beng 
majfeder assajlas.

– Tu dilo beng! Sar 
majfeder marav tut, kade 
assas!

Dilyake dikhes man! 
– Phenel e xolyarnyiko 
romnyi. Pe sos o beng:

– Nichi dikhav, nichi 
dikhav, numa terni rom-
nyi kerav.

Kana kadi avri phen-
das o beng, happ, andrar 

phuri terni kerdilas. Aka-
nak palesh ande bari brigaj e 
shej. Nichi na sas voj kasavi 
volyaki romnyi, ke o beng pes-
ko jilo kerdas ande late. Rama-
ki rama, gindisaren andre… O 
beng, haj e romnyi shukares, 
hatyarde pen jekh-kavresa.

De kade, hoj vi ratyasa ket-
hane sutinde.

Pe sos opre avilas o kham e 
romnyi cipinkerlas la cinasha-
sa.

– Tu sostar roves kathe!

Jeremiás Mária rajza
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Adyes but lashimo kamav 
te xav! Zha sigo haj tav! E cini 
rovindo phendas lake:

Me numa panzhe bershen-
gi sim chi zhanav te kiravav. 
E romnyi pe kadi majxojarnyi-
ko kerdilas:

– Zhikaj e mizmeri gata te 
avel sako! Pala kadi nichi jekh-
var te na des duma! – Cipindas 
pe late, haj pashjilas pale pas o 
beng te chumidkerel les.

Chori shej, kerkilas, chi 
zhanlas so te kerel gelas te ro-
vel ande gropaki agor. Na but, 
pe kadi jekh glasso shunel e 
shej andar o cheri.

– Na dara khanchi! Zhutisa-
rav me pe tute!

Zha kothe kaj o beng si, haj 
kothe rakhes jekh bengesko 
anro. Maj sig, sar o Kham, ka-
ring o mizmeri phirla, malav 
opre o anro, thaj shor pe barra-
ki telyari. Shaj dikhe sode peko 
anro avla andar leste.

Kattyi, hoj le bengesko sha-
voro vi shaj dikhel. Te kade ke-
res, slobozines.

Kade sas. Pe sos o Kham 
boldas pes, sako gata sas. 
Gelas e shej kerdas lengi voja. 
O beng, haj e xolyarnyiko rom-
nyi xanas.

Pala angluno nakhajipo, 
bare strafi na maladas tele. Gi-
labelas e balval, de kade, hoj vi 
le vesheske kashta pharadyo-
nas andre.

Kana kado pecisajlas, haj vi 
e balval tele nacholas, pe gro-
paki agor jekh bari shukar kher 
kerdilas. La cinashaki dejori 
trajisarlas andre.

Del te na zhutisardasas, vi 
muri paramicha majdur zhalas. 
De che mishto si ke zhutisar-
das, e romnyi sastyilas thaj pac-
hasa trajisaren vi akanak. Kana 
o strafi na malaven, atunchi o 
beng peske jakha opre vazdel.

Nicolaus Lenau

Három cigány

Egyszer három cigányt láttam
Egy fűzfához dőlve
Míg szekerem a pusztában
Kínnal ment előre

Bíborpiros esti fényben
Hegedűjét tartva
állt az egyik jókedvében
rágyújtott egy dalra

Másik kedvvel nézdegélte
Pipájának füstjét,
Mintha rózsa νο1nα élte,
Mely nem terem tüskét.

Harmadikuk α fa alatt
Aludt heverészve;

Cimbalmának húrja szakadt,
Lágy szellő rezgette.

Cafatokban állt ruhájuk,
Rongyosak, kopottak,
De jó kedvük, szabadságuk
Fittyet hányt α sorsnak.

Megmutatták, hogy miként kell,
Ha rosszul megy dolgunk,
Hegedülnünk megvetéssel,
Füstölnünk, aludnunk.

Lomha, szürke esthomálynál
Visszanéztem rájuk;
Szinte most is előttem áll
Fekete orcájuk… 

(Dsida Jenő fordítása)



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT36

Harangozó Imre

Búcsú Újkígyóson
Már jó kéthete annak, 

hogy a kígyósi asz-
szonyok befogták a kacsákat 
tömni. a szeptember nemcsak 
az ősz közeledtét, iskolakez-
dést, hanem a búcsú ünnepét 
is jelenti a kígyósi ember szá-
mára. Az utóbbi évtizedekben 
sütés-főzéssel, vásári forgatag-
gal, céllövöldével, bolond-
kocsival, egyre silányodó 
bóvlik tömegével jelezte a 
„búcsú” a vényasszonyok 
nyarának kezdetét. Erede-
ti tartalma, egyházi, lelki 
töltete lassan feledésbe 
merült. A búcsúnak az itt 
fölsoroltak persze szüksé-
ges részei, de a lényeg nem 
mehet feledésbe, a járulé-
kos elemek nem nyomhat-
ják el a valódi tartalmat.

1858-ban, Szűz Mária 
Szent Nevének tiszteletére 
szentelték föl az újkígyósi 
templomot, Léhner Mi-
hály plébános szolgálati 
idejében. A „szögedi nem-
zetbül” való kígyósi nép min-
den bizonnyal régi szállásterü-
letéről, az ősi szegedi világból 
hozta magával a Szűzanya tisz-
teletét. A Boldogasszony-kul-
tusz, mint azt a közeli Csanád-
apácán is működő jeles pap 
és néprajzos Kálmány Lajos 
kutatásaiból is tudjuk, népünk 
Szent István előtti hitvilágában 
gyökerezik. Az anya tisztelete, 
az istenszülő szűz képzete már 

ott van a magyarság kialakulá-
sában is jelentős szerepet játszó 
Napkeleti népek, az Ural-alta-
jiak, a pártusok, a médek és a 
sumirok ősi hitében is. Népünk 
tehát nem a nagyegyházi térí-
tés során találkozik először Égi 
Édesanyánkkal. Métán fi gyel-
mezteti szent királyunkat, Ist-

vánt, Gellért püspök arra, hogy 
a magyarokat legkönnyebben a 
Boldogasszony hitén keresztül 
lehet Róma kötelékébe vonni.

Őseink megszállva a kígyósi 
pusztát, magukkal hozták hát a 
Boldogasszony tiszteletét, ami 
régi, szegedi hazánkban az al-
sóvárosi kegyhely „szöröcsöny” 
Máriájának tiszteletében nyert 
csodálatos kivirágzást. Maguk-
kal hozták az ugyancsak Szent 

István előtti időkbe vezető 
Radnai Szűzanya tiszteletét is, 
valamint a radnajárás régi bú-
csúshagyományát. Nem volt te-
hát nehéz a választás, amidőn 
új templom épült, hogy kit tisz-
teljenek az oltáron. A titokza-
tosképpen jelenlévő, a kenyér 
és a bor színe alatt rejtőző Úr 

szűzi édesanyjának oltal-
mába ajánlották tehát az 
új templomot és az egész 
községet is. Adattal tud-
juk bizonyítani, hogy a 
mai templom elődjében, 
az 1815-ben épített kis 
paticsfalú kápolnában is 
oltáron tisztelték a Szűz 
Anyát. Elképzelhető, hogy 
a török és a labancdúlás 
előtti időben is létezett 
Mária tiszteletére épült 
kultuszhely a kígyósi te-
rületen, hiszen több temp-
lom romjait vagy inkább 
alapig bontott törmeléke-
it őrzik a kígyósi halmok. 
S a község keleti, délkeleti 

határán állott a középkorban 
Boldogfalva, már forrásokban 
Boldogasszonyfalva.

Érdemes odafi gyelni a szep-
tember 12-i búcsúünnepünk 
szakrális környezetére is. A kö-
zeli Ókígyóson 1844 – ben 
épült föl egy kápolna az ott álló 
ősi kunhalmon, melynek vé-
dőszentjéül Szűz Mária édes-
anyját, Szent Annát választot-
ták (ünnepe július 26-án van). 

Lourdes-i barlang az újkígyósi templomban
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Ugyancsak Kálmány Lajos ku-
tatásaiból tudjuk, hogy a kö-
zépkori magyar forgalomrend-
szerben a Nagyboldogasszony 
névvel Szent Annát tisztelték, 
Mária neve ekkor Kisasszony 
vagy Kisboldogasszony volt. 
Kisasszony napja pedig szep-
tember 8-án van, ekkor ünnepli 
az egyház Mária születésnapját. 
A régi kígyósiak tömegesen za-
rándokoltak a Radnai Szűz lábai 
elé a Kisasszony-napi búcsúba, 
ami a kegyhely főünnepe.

Szűz Mária Szent Nevének 
ünnepe újabbkeletű a nagy 
Mária-ünnepek között. Helyi 
ünnepként a reneszánsz kor-
ban jelenik meg. XI. Ince pápa 
intézkedése válik egyetemes-
sé, Bécs 1693. szeptember 12-
én történt török ostrom alóli 
felszabadulásának emlékére. 
A magyar egyházi ünneptárak-
ban azonban még a múlt század 
második felében sem szerepel. 
Az újkígyósi templom titulus-
választása is bizonyítja, hogy 
a népi vallásosságban ekkor 
azonban már elterjedt. Ékes 
bizonysága annak is, hogy Ma-
gyarország valóban Regnum 
Mariánum, azaz Szűz Mária 
királysága, ahol égi királynőnk 
szent nevét különösen tisztelik.

Érdemes fi gyelmet fordíta-
nunk a búcsú szó eredeti jelen-
tésére is. A középkorban a nyil-
vános, bizonyos időre kiszabott 
egyházi penitencia elengedését 
jelölték ezzel a fogalommal. 
Ma a búcsú szó azt jelenti, 
hogy az Egyház Istentől kapott 
hatalmas által és hívei közös 
imádságának erejével közben-
jár az egyén bűneiből fakadó 

büntetésének eltörléséért. Ter-
mészetesen a búcsújárás nem 
helyettesíti a bűnbánat szent-
ségét, sőt azzal együtt érvényes. 
A megtisztuláshoz szükség van 
tehát az Egyház közbenjáró 
imádságára, a bűneitől szaba-
dulni vágyó ember töredelmes 
bűnbánatára és a mindenha-
tó Isten végtelen kegyelmére. 
Mindezek együtt képesek adni 
azt a lelki megújulást, ami 
nélkül életünk sivárrá és ki-
látástalanná válik. Ha ebbéli 
igyekezetünkben olyan szövet-
ségest találunk, mint a mi égi 
édesanyánk, hazánk diadalmas 
királynője, a Boldogságos Szűz 
Mária, nem veszhetünk el. Őse-
ink benne bíztak, tőle várták 
sorsuk jobbra fordulását. Ben-
ne látták maguk és gyermeke-
ik jövőjét. Nem csalatkoztak, 
a mai napig a Kárpát-meden-
ce legnagyobb népe a magyar. 
István királyunk néki ajánlotta 
föl magyar államiságunk alap-
kövét, a Szent Koronát. Mária 
elfogadta azt, szent kezében 
tartja, abban a kézben, amely 
a világ világosságát, az ő áldott 
Szent Fiát tartotta.

A kígyóson búcsúra megsü-
tött kacsák sokaságába fölrejlik 
egy hajdani szárnyasáldozat 
emléke. Mérhetetlenül régi, 
mint oly sok hagyományunk. 
Őseink azonban a gazdag ün-
nepi ebéd előtt az Úr asztalához 
járultak, töltekeztek hittel és 
szeretettel, szívüket kitárták Is-
ten igéje előtt. Böjt és bűnbánat 
vegyült a búcsúi készülődésbe, 
ami az emberi hajlék tisztítását, 
fehérre meszelését és a lélek 
bűnbánat és szentgyónás általi 
rendezését jelentette. A közös-
ség égi királynőjeként a Bol-
dogasszonyt hívta maga közé, 
hogy vele együtt imádkozzon a 
bűnök bocsánatáért, a közös-
ségért és annak minden egyes 
tagjáért.

Ez a kígyósi búcsú titka, 
minden falusi búcsúé. A ren-
dezett, hitványságától, bűneitől 
tisztuló közösség ünnepe. Ezért 
látogat minden távolbaszakadt 
ember haza. Hiszen ettől ott-
hon az otthon, ettől feledhetet-
len ízű a hazai kenyér. Ettől a 
közösségformáló, rendező rí-
tustól vagyunk valahol otthon 
ebben a világban.
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Kilencven éve ’szabad’
A 90 éves Szabad György köszöntése

Augusztus 4-én töltötte be 
kilencvenedik életévét 

Szabad György, történész, akadé-
mikus, az első szabadon válasz-
tott magyar országgyűlés elnöke.

Nem lehet, nem tudok meg-
hatottság nélkül beszélni, írni 
Szabad György tanár úrról.

Ő az én volt tanárom, meste-
rem és barátom. Sokat lehetne 
mesélni, még többet írni a mi 
több évtizedes lelki és szellemi 
kapcsolatunkról, barátságunkról.

Nem ígérem, de megpróbá-
lom, amennyire tudom, rövidre 
fogni a mondandómat, írásomat.

Szóval messzire nyúlik a mi 
testvérbarátságunk, ami egy-
szerre olyan, mint tanár és ta-
nítvány, na meg olyan is, mint 
testvér, vagy apa és gyermek 
közötti viszony.

Mindig azt kérte tőlem, hogy 
szólítsam Gyuri bácsinak.

Az biztos, hogy felkarolt és 
lehetőségei szerint támogatott 
a ’nagy rendszerváltás’ idején.

Ő volt az első szabadon vá-
lasztott magyar országgyűlés 
elnöke. Sok időt töltöttem tár-
saságában, amit mindig nagy 
megtiszteltetésként, a sors 
ajándékaként éltem meg. Ezek 
a találkozások egy életre meg-
határozták sorsomat.

Ahol Szabad György tanár 
úr – azzal a csak rá jellemző 
eleganciával – megjelent, min-
dig történt valami.

Felkészülten és mindenkit 
lenyűgözően, érdekfeszítő-

en beszélt, tartott 
előadást. Ha csak 
tehettem, mindig 
meghallgattam.

Azon a felejthe-
tetlen holokauszt 
konferencián 1993-
ban, – ahol Magyar-
országon először emlékeztünk 
meg a roma holokausztról – 14 
ország delegációja, több nagy-
követség és egyház képviselője 
is részt vett, ő mondta az eskü 
szövegét, ami ott és akkor 14 
nyelven hangzott el.

Igen 14 nyelven eskü alatt 
tettünk fogadalmat, megígérve 
Magyarországnak és Európának, 
hogy soha többé nem ismétlőd-
nek meg a Holokauszt borzalmai.

Az évente megrendezésre 
kerülő nemzetközi konferen-
ciáinkon is mindig jelen volt, 
ő nyitotta meg, s lehetőségei 
szerint egyéb módon is támo-
gatta rendezvényeinket.

Mindig büszke voltam, és le-
szek barátságára, példaképem-
nek tekintem. Olyan szeretettel 
volt és van irányomban és csa-
ládom iránt is, amilyet csak ő 
tud kifejezésre juttatni.

Sokszor meghívott bennün-
ket otthonába és sokat mesélt 
nekünk. Mesélt Wesselényi-ről, 
Kossuth-ról és természetesen 
Rákóczi-ról is.

Isten áldja érte!
Nagyra becsülte – amint an-

nak idején Antall József, néhai 
miniszterelnök úr is – Közös 

Út – Kethano Drom című fo-
lyóiratunkat, amiben maga is 
rendszeresen publikált.

Mindig kiállt azokért, akik a 
társadalom peremére kerültek. 
A cigányok mellett is sokszor 
szót emelt, még az országgyűlés 
elnökeként is.

Jellemes, egyenes és hite-
les ember volt és maradt a mai 
zűrzavaros világban is.

Egyszer a nála vendégeske-
dés ideje alatt azt mondta fi am-
nak, hogy: „Tudnod kell Fiam, 
hogy én szeretem apádat, mert 
vállalta ezt a nem könnyű, ál-
dozatos munkát, amit a sors 
mért rá, s amit lelkiismeretesen 
végez évtizedek óta.”

Szabad György legendás em-
ber, akiről csak mély alázattal 
és szeretettel tudok beszélni.

Hosszú, szép és tartalmas 
életében nagyon sok barátot, 
tanítványt és tisztelőt szerzett 
magának.

Isten tartsa meg Őt erőben, 
egészségben! Boldog születés-
napot kívánok, szeretettel és 
nagyrabecsüléssel tanítványod 
és barátod:

Rostás-Farkas György

Szabad György és Rostás-Farkas György 
1993-ban a CTMT konferenciáján



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 39

Rostás-Farkas György

Vándorút

Szabad György tanár úrnak 
szeretettel

messziről jöttünk
űzött
bennünket a félelem,
talán a láz
vagy az ősi kíváncsiság

hívtak
a horizontba vesző
távoli utak,
a hegyek mondtak jövendőt
nekünk
s a tenyerünkből jósolt
a szél

álmunkban
füvek selyme simult
arcunkhoz
a hold virrasztott
fölöttünk

tábortüzekben kerestük
a holnap kincseit,
amit oly sokszor
elmulattak őseink,
meséikkel
megszelídítették a
képzelet vad lovait,
sárkányok és mítoszok
tartották ébren
a gyermeki fantáziát.

(…)

Évszázadok
óta bolyongunk a sötétség
labirintusában,
mert kiütötték kezünkből
a reményfáklyát,

azután
valami csoda folytán
betűre leltünk,
és szomjas értelemmel
ittuk, egyre csak ittuk
a tudást.

Bejártuk
a végtelen birodalmát
s amikor visszatértünk
már tudtuk,
ha aratni akarunk,
vetnünk kell
értelmet és öntudatot;

hogy a cigány szó
ne jelzőként éljen,
hanem megbecsült főnévként.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT40

Heltai Jen�

Szabadság

Tudd meg: szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
a látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.

Tudd meg: szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,
Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.
Nem nézi azt, hogy tetszetős-e,
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse,
Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre
S embernek nézi azt is, aki pőre.

Tudd meg: szabad csak az, aki
Ha neve nincs is, mégis valaki,
Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos,
Tüzet fölöslegesen nem harangoz,
Van mindene, ha nincs is semmije,
Mert nem szorul rá soha senkire.
Nem áll szemébe húzott vaskalappal,
Mindég kevélyen szembenéz a Nappal,
Vállalja azt, amit jó társa vállal,
és győzi szívvel, győzi vállal.
Helyét megállja mindég, mindenütt,
Többször cirógat, mint ahányszor üt,
De megmutatja olykor, hogy van ökle.
Szabad akar maradni mindörökre.

Szabadság! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelműen, ingyen ajkadra ne vedd!
Tudd meg: szabad csak az, aki
Oly áhítattal mondja ki,
Mint istenének szent nevét a jó pap.
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap.
Ínség, veszély, kín meg nem tántorít
és lelki béklyó többé nem szorít.
Hiába őrzi porkoláb s lakat,
Az sose rab, ki lélekben szabad.
Az akkor is, ha koldus, nincstelen,
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.
Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,
Hol áldozat nincs, nincs szabadság.
Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak s élni mernek érte.

De nem azért dúlt érte harc,
hogy azt csináld, amit akarsz,
S mindazt, miért más robotolt,
Magad javára letarold,
Mert szabadabb szeretnél lenni másnál.
A szabadság nem perzsavásár.
Nem a te árud. Milliók kincse az,
Mint a reménység, napsugár, tavasz,
Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva
Ráönti illatát a szomjazó világra,
hogy abból jó testvéri jusson
Minden szegénynek ugyanannyi jusson.
Míg több jut egynek, másnak kevesebb,
Nincs még szabadság, éget még a seb.
Amíg te is csak másnál szabadabb vagy,
Te sem vagy még szabad, te is csak.
Gyáva rab vagy.
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Kocsándly Kuti Margit

Hosszú az út hazáig

…Eliznél voltam San Re-
mo-ban. Elizt már rég-

óta ismertem. San Remo egyik 
szűk, tengerhez közeli utcács-
kájában lakott. Ha kihajoltunk 
a konyha ablakán, a Földközi 
tenger szikrázó kékjét láttuk.

Eliznek nagyon nagy lakása 
volt. Több hatalmas szobából 
állt, az olasz ízlésnek megfele-
lően: kényelmes, hatalmas ágy, 
sublót, egy szekrény, s még la-
vór is volt benne, kancsóval. 
A falakon az aktuális Szentatya 
képe és régebbi ősök néztek le 
ránk.

Késő volt, már lefekvéshez 
készültem. Eliz bejött, kérte az 
útlevelem, ha esetleg a karabi-
nerik jönnének ellenőrizni. Ki-
csit furcsállottam, de ha ez kell 
neki, odaadtam. Azt hittem, 
szabad országban vagyok, de 
ha már itt is ellenőriznek!…

Másnap délután indult a vo-
natom. Elbúcsúztam Eliztől, és 
a sporttáskámmal lementem 
az állomásra. Közel volt, majd-
nem a tengerparton. A Stras-
bourg-ból jövő vonat beérke-
zett. Február volt, alig voltak 
utasok.

Néztem, néztem, de csak 
nem tudtam elszánni magam, 
hogy felszálljak. A vonat jelzett, 
s már indult is. Nem szálltam 
fel, csak néztem a tovagördülő 
szerelvény után. Magam sem 
tudom, hogy miért nem száll-
tam fel. Mindegy, vissza Elizhez.

Eliz meglepődött, leülte-
tett. Egy idősebb úr volt még 
ott, csendben beszélgettek. 
Egyszer csak Giovanna jött ki 
a másik szobából, egy idősebb 
úr kíséretében… Giovannával 
már találkoztam korábban is. 
Tudtam, hogy szerény jöve-
delemből neveli két gyerme-
két. Leültek, kávéztunk. Aztán 
Giovanna a másik úrral ment 
vissza a szobába. Na, végre 
megértettem, miről is van szó. 
A második számú úr kérdően 
rám nézett és valamit kérdezett 
Eliztől. Ez utóbbi hevesen tilta-
kozott, aztán csönd lett. Végre 
Giovanna és társa is kijöttek, 
kipirosodva, kimelegedve. Az-
tán mindenki elment. Rosszul 
éreztem magam, igaz csak két 
héttel azelőtt operáltak.

Eliz nagyon rendes volt, or-
vost hívott, és ki is fi zette. Az 
orvos megnyugtatott, másnap 
már utazhatom, mondta. Más-
nap délben elfogyasztottuk 
az olaszok szegényes ebédjét. 
Előételnek paradicsom, olíva 
olajjal leöntve, utána főtt rizs 
parmezán sajttal. Végül követ-
kezett az utolérhetetlenül fi -
nom kávé.

Ballagtam le a vonathoz, 
mostmár akármi is lesz, men-
nem kell. Megjött a vonatom, 
felszálltam. Egyedül voltam a 
kupéban. A következő állomá-
son egy idősebb, nagyon ele-
gánsan felöltözött úr szállt fel. 

Végigment a folyóson, aztán 
visszajött, és végül nálam kö-
tött ki.

Csendben voltunk, de érez-
tem, hogy útitársam beszél-
getni szeretne. Semmi kedvem 
nem volt hozzá, már későre járt 
az idő, könyv sem volt nálam, 
fáradt, álmos voltam, de ki mer 
ilyenkor aludni?

Hát valahogy beszélgettünk. 
Kérdezte hova megyek és ehhez 
hasonlókat. Aztán bemutatko-
zott, de már nem emlékszem 
a nevére. Hívott, hogy a legkö-
zelebbi állomáson, ha leszáll 
menjek vele. Elmondta, hogy 
fi lmrendező a Cinecittában, és 
elintézi, hogy behívjanak oda. 
Egy ilyen fi atal lány ne utaz-
gasson össze-vissza a világban, 
alapozza meg a szerencséjét. 
Mellette ez nem probléma, 
afelől nyugodt lehetek. Voltam 
is, de már alig vártam, hogy 
beérjünk az állomásra. Végre 
leszállt. Míg a vonat el nem in-
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dult, várt, hátha meggondolom 
magam.

Uff, végre egyedül! Vajon mi 
történt volna, hogy alakult vol-
na a sorsom, ha leszállok???

Elhagyva Velencét hide-
gebbre fordult az idő. A vonat 
már hófödte hegyek között za-
katolt. Fázni kezdtem, nem ké-
szültem erre a hidegre, az éjjel 
nagyon hosszúnak ígérkezett.

Másnap Bécsbe érve ro-
hanás át a másik pályaud-
varra, hogy még elérjem a 
pesti vonatot. Végre, már 
a vonaton ülök, igaz, min-
denki furcsállja könnyű 
öltözetemet, kabát volt raj-
tam, de sem a cipőm, sem 
a ruhám nem az évszaknak 
megfelelő.

Na mindegy, néhány óra 
múlva otthon leszek. Leg-
alábbis azt hittem. Hegyes-
halom, vámvizsgálat. Az 
útleveleket kérjük. Adom. 
Itt baj van, nincs vízuma. 
Nem kell vízum, hiszen itt 
van az érvényes magyar 
útlevelem is, tehát azzal 
hazajöhetek. Nem kérem, 
a másik útlevélbe vízum 
kell, különben nem jöhet be az 
ország területére. Akkor kérem 
a vízumot. Azt már nem, vona-
ton nem adunk ki vízumot. Le 
tetszik szállni. Nem szállok le. 
Olyan pedig nincs. Két gépfegy-
veres kiskatona „segítségével”-
szállítottak le a csomagommal 
együtt.

Lent egy tiszt várt. Körbe-
fogtak, és átkísértek a Bécs felé 
tartó vonathoz. A pesti vonaton 
még javában folyt az ellenőr-
zés, az ablakból mindenki rám 

fi gyelt. Vajon mi lehet a bűne 
ennek a vékony fi atal lánynak 
– akinek a kezében csak egy 
sporttáska van – hogy gépfegy-
veres katonák kíséretében vi-
szik az ellenkező irányba indu-
ló vonathoz?

A tiszt nagyon kedves volt. 
Nagyon halkan, hozzám ha-
jolva mondta, most kénytelen 
vagyok felültetni a Bécs felé 

induló vonatra, de maradjon 
az ajtónál. Az első ausztriai ál-
lomásnál nem fog megállni a 
vonat, de lassítani fog. Nyissa 
ki az ajtót, és ugorjon le. Én 
már értesíteni fogom az állo-
mást,(ezt nem hittem el) hogy 
le fog ugrani, és hogy próbálja-
nak egy autót szerezni, ami el-
viszi Hegyeshalomra, oda ahol 
az autók mennek át. Ott kiad-
ják a vízumot azonnal.

Huh, hát erre nem vártam! 
Leugrani egy mozgó vonatról? 

Amikor még a paternoszter lift-
ből is csak akkor merek kilépni, 
amikor egy szintben van a fo-
lyosóval! Nem is tudok ugrani. 
Ha nem sikerül, vagy ha nem 
merek, visszakerülök Bécsbe. 
Hotel, konzulátus, több nap, 
és nálam alig volt pénz. Mu-
száj volt felszállnom a vonatra. 
A gépfegyveresek addig álltak 
az ajtónál, míg el nem indult a 

vonat. Ki lettem toloncolva 
a saját hazámból. Érvényes 
magyar útlevéllel. Ez nem 
kis dolog!

Döntöttem, azért is ha-
zamegyek!

A szívem a torkomban 
dobogott. A vonat kezdett 
lassítani. Lesz, ami lesz, 
leugrottam. Már várt az ál-
lomásfőnök. Mondta, hogy 
jön majd egy autó, csak 
maradjak nyugton. (A tiszt-
re gondoltam, aki segített).

Két középkorú osztrák 
jött, autóval. Már kezdett 
szürkülni, nagyon fáztam. 
Beültem az autóba. Sehol 
semmi, csak a nagy szür-
kület, hideg és hó. Az autó 
megállt, ki kellett száll-

nom. Mutatták, hogy menjek 
csak előre, arra van Ungarn.

Tehát a senki földjén állunk 
– állapítottam meg. Nagyon 
nagyon messze pislákolt egy kis 
fény. Már idegesek voltak, kér-
ték a pénzt. Sokat kértek, nem 
volt nálam annyi. Vitatkoztunk. 
A végén izgatottan elvették, 
amit odaadtam, és otthagytak, 
mintha sohase láttak volna. 
Már nagyon hideg volt, és sötét. 
Nagyon fáztam, éhes és szom-
jas voltam.

F. Tóth Zsuzsa rajza
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Elindultam gyalogosan. 
Szerencsémre nem volt nehéz 
csomagom, csak egy kis sport-
táskám Egyszer csak erélyes ki-
áltást hallottam.

Állj, vagy lövök! Megálltam, 
és felnéztem. Két torony volt 
előttem. Egyikben is, másikban 
is egy-egy katona.

– Nézd már, valaki jön! – szólt 
át egyik a másiknak. Ilyet? –, cso-
dálkozott rá a társa. Most én szó-
laltam meg: -Haza akarok jönni, 
engedjetek be, magyar vagyok. 
– Várjál – hangzott a válasz. Hal-
lottam, hogy valahová beszólnak, 
elkaptam néhány mondatfosz-
lányt is: – Valaki be akar jönni, 
mit csináljunk? – Engedjék be, 
hallatszott a válasz. Mehettem.

Még egy kis utat meg kellett 
tennem, de már nyugodtabb 
voltam. Biztonságban éreztem 
magam. A hegyeshalmi átkelőn 
egy egész delegáció fogadott. 
Mindenki kijött elém. Mikor 
megtudták, miről van szó, na-
gyon kedvesek, készségesek 
voltak. Megkaptam azonnal a 
vízumot is. Megkérdeztem, hol 
van busz, amivel Budapestre 
mehetek. Ilyen nincs. A vonat? 
Az nem itt van. Mivel lehet fel-
jutni? – Innen csak autóval. 
Nyugodjak meg, erről ők gon-
doskodnak.

Vártam. Már késő este volt, 
mikor szólítottak. Egy német 
rendszámú mercedesbe ültet-
tek. Felírták a tulajdonos ne-

vét, útlevelét, rendszámát, és 
megkérték, hogy vigyen el arra 
a címre, amit megadtam.. A tu-
lajdonos egy Németországban 
dolgozó nagyváradi fi atalember 
volt. Éjfél körül értünk haza. 
Letett a ház előtt.

A lakáskulcs nálam volt. Be-
mentem. Édesanyám nyugodt 
volt, hiszen ilyen tájban szokott 
édesapám is hazaérni, azt hitte 
ő jött meg. Meglepetése annál 
nagyobb volt. Kis idő múlva 
édesapám is megérkezett. Nagy 
nehézségek árán sikerült ha-
zaérnem! Az a ház, már nincs 
meg, az utca is megváltozott. 
A szüleim sem élnek, de a la-
káskulcsom megvan még most 
is. A hazát jelenti!

Ruva Farkas Pál

Ha elfogy az út

akkor hideg volt
most őszülő nyár
el sem hiszem
hogy elment
a lány…
ha kiülsz a karzatra
és lenézel ránk
láthatod
hogy fogy el
a lenti világ
a kék bolygó
lassan ballag tovább…
Kályi is elszállt
a fecskék után…
a fénykép a falról
még lenéz ránk

de vágyott hangod
a lelked után
ülök a sarkon
és várom a lányt
miért fut az álom
a vágyak után…?
dobog a szívem
és csókol a szám
de elfogy az út
a lábad nyomán…

tyo maj cino phral
o Palchi
Dunavarsány
2014. augusztus 15. hétfő
hajnali 4 óra 11 perckor
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Radics Renáta

A király és a Nap
Egyszer volt, hol nem 

volt, élt egyszer egy öreg 
király. Sokféle kincset halmo-
zott fel uralkodása alatt, de az 
neki, soha nem volt elég.

Egy nap maga elé hívta egyik 
szolgálóját és így szólt hozzá:

– Sok kincsem van már, de 
a legfényesebb még nem az 
enyém. Hozd el nekem a Napot 
az égről, ebbe a ládikába.

A szolgáló igencsak cso-
dálkozott a király kérésén, azt 
mondta, hogy ő ezt nem tudja 
teljesíteni, hogyan is tudná egy 
egyszerű szolgáló legény, vagy 
akárki más fi a is…

A király nagyon feldühödött, 
amiért ellenkezett a legény, és 
így szólt hozzá:

– Ha holnap reggelig nem 
hozod el nekem a Napot ebben 
a ládikában, akkor szedheted a 
sátorfádat, neked itt nem lesz 
többé maradásod!

A szolgáló nagyon elszomo-
rodott, elbúcsúzott a vár népé-
től és útnak indult, egy erdőbe 
vitték lábai. Egyszer csak meg-
látott egy őzikét, aki a földön 
feküdt. Nem tudott járni, egy 
tövis volt az egyik lábában. 
A legény egyből kihúzta a tö-
vist, letépett saját rongyos ing-
jéből egy darabot, bekötözte az 
állat lábát, aki hirtelen felágas-
kodott, és csodák csodájára, 
szépséges tündérré változott.

– Hallottam az erdő szélén 
már a sóhajtásod, éreztem, 

hogy nagy teher nyomja vál-
ladat. Próbára tettelek, hogy 
megérdemled e, a segítséget. 
Jó tett helyébe, jót várj! Mondd 
csak, mit tehetek érted?

A szolgáló elmesélte, hogy 
mit kért tőle a király, s hogy 

azért hagyta el a várat, mert 
nem tudja teljesíteni a kérést.

A tündér egy varázs faágat 
adott a legénynek. Majd így 
szólt:

– Fogd ezt az ágat, faragj 
belőle furulyát. Holnap reggel, 
ha felkel a Nap, kezdj el játsza-
ni rajta. Ha a Nap meghallja a 
varázs muzsikát, ami a te lel-
kedből szól, bele fog bújni a te 
ládikádba, minden egyes su-
garával. De jól vigyázz, mert 
ha három órán belül ki nem 
engeded a ládikádból és nem 

zenéled vissza az égbe, örök sö-
tétség lesz.

A szolgáló megköszönte az 
ajándékot, s már tüstént ki 
is faragta a furulyát. Reggel, 
amint felkelt a Nap, elkezdett 
furulyázni, s ahogyan a tündér 
mondta, a Nap beleúszott a lá-
dikába, minden egyes sugará-
val. Mikor teljes sötétség lett, 
becsukta a ládikát. Csak úgy iz-
zott a kezében, fényes lámpás-
ként világított, mutatta az utat 
a várba.

Az egész birodalom félt, azt 
hitték itt a világ vége. A gyere-
kek szüleik ölébe bújtak, babá-
jukat és mackójukat a kezük-
ben szorongatva. S néhányan 
kicsi a „Süss fel napot dúdol-
ta” csendesen. A király éppen 
reggelijét fogyasztotta, mikor 
minden sötétbe borult. Nagyon 
megijedt ő is. Azt sem tudta, mi 
tévő legyen, csak az izzadó ke-
zét dörzsölgette.

A szolgáló egyszer csak belé-
pett a vár díszes kapuján, kezé-
ben a fénylő ládikával, egyene-
sen a királyig vitte útja.

– Uram, királyom, elhoztam 
a Napot, ahogy kérted!

– Te csináltad ezt a hatalmas 
sötétséget? De hiszen az orromig 
se látok, még a gyertyáim is elol-
tódtak. Nem kell nekem a Nap, 
menjen csak vissza, fel az égre.

Majd a király kinyitotta a 
ládikát, de a Napnak egyetlen 
sugara sem mozdult.

Szécsi Magda rajza
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– Uram, királyom, a ládiká-
ból a Nap el nem mozdul, csak 
ha én kérem tőle!

– Akkor kérjed tőle, bármit 
megadok neked, a legdrágább 
kincsemet is!

– A legdrágább kincsét elfo-
gadom, kérem, a lánya keze, az 
kell nékem!

A király kicsit habozott, de 
aztán belement az egyezségbe, 

mert tudta jól, hogy a lánya és a 
szolgáló kedvesek egymásnak, 
s mert igencsak félt attól, hogy 
sötétségben éljen.

A legény akkor elővette fu-
rulyáját, elkezdett muzsikálni, 
s a Nap sugárról- sugárra visz-
szaúszott az égre, újra világos-
ság lett.

A vár népe ujjongott, a gye-
rekek örömtáncot jártak, hit-

ték, hogy az ő daluktól sütött ki 
újra a Nap. A király elfogadta, 
hogy bármennyire is szeretné, 
a fényes Napon, meg kell osz-
toznia a világgal. A lánya és a 
szolgáló, hatalmas lakodalmat 
csaptak. Máig is élnek, ha meg 
nem haltak.

Forrás: mesekonyvem.com

Fazekasné Gulyás Éva

Rózsatemet�

Letépek, egy vörös rózsát a karomba tárom,
vérző sebeimmel halálomat várom.
Tüskéje felsérti erem,
most tényleg halálos-e szerelem.
Vérvörös rózsa szirma,
életem befejező lapját írja.
Elmegyek, ha már ő nem szeret,
Kedvenc virágommal vágatok eret,
hagyok szerelmemnek több életteret.
Rózsám levele már megmeredt,
az élet már engem sem szeret.
Költözik a rózsa temetőbe,
fagyott szirmaival temet engem ő be.
Fejem a koporsómba hajtom,
becsukódik mögöttem az élet ajtóm.
Elmúlik az élet egy perc alatt.
Már csak egy falat.
Ahogy koporsóm fedele zárul,
rózsámon egy csepp vér elárul.
Véremtől újra életre kél,
nem köszönt be nála a tél.
Hantomon rózsabokor nyílik, tündököl,
erősen magához szorít, mint ököl.
Lelkem benne él tovább, s szívem benne dobog.
Piros szirma a szélben lobog,
a halál utáni élet kopog.

Tükör a lelkem

Egy tükör a lelkem, mi fényes és sima,
születik meg benne rengeteg ima.
Ha bárki belenéz, önmagát látja,
s szikrázó szemmel a száját tátja.
Egy tükör a lelkem,
búbánat földjén van a telkem.
Egy tükör mi összetört,
s mély sebet ejt a húson,
a másvilágon van már, a túlsón.
Mit egykor a nap fénye táplált,
most a sötétségen lát át.
Nincs már meg a sima fénye,
csak lelke rabságának törött ténye.
Hullanak darabjai a földre,
fehér márvány padlót, pirosra törölve.
Ki hozzá ér, s bántja,
ereit csontig hántja.
Szép lassan, napról, napra vérzik el,
s hatalmas fájdalmat érzel.
Egy tükör a lelkem, mi fényes és sima,
halott már benne minden ima.
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Kányádi Sándor

Felemás �szi versek

Vagyunk amíg
lenni hagynak
se kint se bent
mint az ablak.

***

Ősöm ősödnél
ősebb
Hősöm hősödnél
hősebb

�szi biztató

Utolsókat kondul
a hegyen a kolomp:
itt nekünk már semmi,
de semmi keresnivalónk.

Borzong a boróka,
a fenyves fölzokog
csordákba verődve
futnak őzek és szarvasok.

Szajzik a patak is:
hártyavékony jeget
csipkéznek szélire
a deres, fagyos reggelek.

De a kikericsek,
a bátor őszikék
arra bátorítnak:
ne félj, nincs minden veszve még.

Tavasz jöttével, ha
megzendül a kolomp,
lesz megint idefönn,
lesz nekünk keresnivalónk.

Dombok hátán fut a szél

Dombok hátán fut a szél,
s fut a szél nyomán a
lombja után szaladó
tarkabarka nyárfa,

nyújtogatja a nyakát,
s hátratekint néha,
azt nézi, hogy megvan-e
vajon az árnyéka.

Fut a nyárfa, fut a szél;
fut az erdő: sárga
köpönyeget kanyarít
futtában magára.

Vénasszonyok nyara

Ül az őszi napon
három kis anyóka,
fonogatnak, pereg
szaporán a rokka.

Öreg ujjbegyük közt
nem is kenderszálak,
fonallá a napnak
sugarai válnak.

S lemenőben a Nap
azért ragyog vissza
fi nom fonalukat
nehogy elszakítsa.
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Rostás-Farkas György

Elment a Prímáskirály

Szegényebbek lettünk, és 
árvábbak az árváknál. 

Elment közülünk a mi testvé-
rünk, bátyánk, Boross Lajos.

Remélem odafönt is úgy 
muzsikál, ahogy a földön tette 
évtizedeken keresztül. Átköltö-
zött a csillagok közé, a szentek 
társaságába.

Ő mindnyájunké volt. Hány-
szor megcsodáltam azt az elő-
kelőséget, azt a muzsikát, amit 
a hegedűjéből elővarázsolt. 
Méltóság és alázat…

Ez a kettő ritkán jár együtt. 
Benne élt az évszázadok hagyo-
mánya. Megőrizte és továbbad-
ta. Úgy adta tovább, ahogy az 
őseitől tanulta.

Nagy ajándék volt ő, és nagy 
ajándék volt, amit tőle kaptunk.

Mikor fog hozzá hasonló 
ember megszületni, azt nem 
tudhatom, de lehet, hogy pár 
száz esztendő is eltelik addig.

Megrendültem a hír halla-
tán és nehezen tudom feldol-
gozni. Ő mindannyiunké volt, 

nem csak a cigányságé, a hazáé, 
a nemzeté, az egész világé.

Sok-sok személyes emlék 
fűz hozzá. Mindig szomjaz-
tam a szavaira, sokat mesélt a 
régi időkről, s büszke volt arra, 
hogy anyai ágon oláh cigány 
származású.

Ott játszik mostmár az idők 
végezetéig egy égi kávéház te-
raszán.

Jó ember volt, és most sír-
nak érte a harangok, kísérik a 
nagy mestert, a nagy cigányt, 
a felejthetetlen hegedűst.

Megköszönjük Istennek 
hogy voltál nekünk! Köszönjük 
azt a sok-sok szívből jövő dalt, 
amivel megajándékoztál mind-
nyájunkat.

Drága Lajos Bátyám, na-
gyon hiányzol, s amíg élek, hi-
ányozni fogsz nekem.

Soha nem feledem, amit 
mondtál abban az interjúban, 
amit réges-régen adtál nekem. 
Elmesélted a gyermekkorodat, 
s azt, hogy milyen jó is volt, 
amikor a cigányok még odafi -
gyeltek egymásra, amikor tisz-
telték és szerették egymást.

Most hogy elmentél, ezt is 
örökségül hagytad ránk.

Szívünkben őrzünk az idők 
végezetéig!…

O Del te ertil tye bezeha, haj 
te trajis ande amaro jilo, punej 
e luma luma avla,

Mukav tu Devloresa, tyo 
phral: o Rostás Farkas György

Lesnyik László

BOROSS LAJOS EMLÉKÉRE

Egy vonó(s) halálára

Éjjel hallottam sírni egy citerát
Gyászolta önmagát
Vele sírt a brácsa
Csak a bőgő maradt néma
A prímás eltörte vonóját
A hegedű magányosan pengette önmagát
S az öreg cigány meglelte örök nyugalmát
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Kocsis Csaba

Az utolsó párttitkár
A pusztulásra ítélt négy-

emeletes bérház lakója, 
Géza szaki rendszeresen olvas-
sa a párt hivatalos lapját és a 
másfél éve megjelenő pletyka-
lapot. Minden megjelenő cikk 
v a l ó s á g t a r t a l m á v a l 
tud azonosulni, elhiszi 
az utolsó betűig, ezért 
gyakran keveredik el-
lentmondásba néha 
még önmagával is. 
Ilyenkor hitetlenkedve 
hasonlítja össze az új-
ságokat.

– Két igazság van – 
dörmögi –, és ez nem jó 
a népnek. Az én időm-
ben, Bánomfalván csak 
egy igazság volt: a mun-
kásé. Minket még foga-
dott Rakoncátlan elv-
társ és Köteles elvtárs 
is. Gráf elvtárs, Német-
hi elvtárs és Orosz elv-
társ azonban már szóba 
sem állt velünk. Eljön még a mi 
időnk, egyesülünk a világ pro-
letárjaival!

– Ne hagyjuk magunkat, 
emberek! – kiáltotta Hideg-
meleg Rozália, az angyalföldi 
munkásőr-zászlóalj legjobb lö-
vésze, a gyöngébbik nem baju-
szos képviselője az éjszakába.

– Ellopják alólunk az or-
szágot! Keblei különös táncba 
kezdtek az izgalomtól, mert 
úgy érezte, eljött az ideje, 
hogy pártfogásába vegye ezt a 

szerencsétlen öreget. Egy ki-
csit már kijött a gyakorlatból. 
A munkahelyén ő volt valaha az 
előretolt bástya.

Első sorokban küzdött a kö-
zért. De nincs már KÖZÉRT! 

Ha hitel kellett: megszerezte. 
Ha büntetés fenyegette a szö-
vetkezetet: foggal-körömmel 
harcolt. A legmerevebb bank-
igazgató is táncra perdült a tár-
saságában, és a legszigorúbb 
népi ellenőrnek is megoldotta 
a nadrágszíját a vendégszo-
bában. Mivel aktív nyugdíjas-
ként keveset nézett tükörbe, 
elhatározta: megvigasztalja az 
öreg szakit, mert az a szegény 
ember csak „lézeng” abban a 
három-szobás lakásban. Géza 

bátyánk azonban nem vágyik 
meleg asszonyi szavakra. Meg-
szokta maga körül a rendet-
lenséget. Úgy érzi – ezen a 70 
négyzetméteren –, már győzött 
a kommunizmus. Kikiáltotta a 

nép-köztársaságot, és a 
statisztikai hivatalban 
is lejelentette, hogy az 
önálló államalakulat ál-
landó lakosainak száma 
egy fő.

Hidegmeleg Rozá-
lia csak amolyan bom-
lasztó egyén, aki a párt 
egységén kíván egy kis 
rést ütni. Rozália, Ro-
zália – dúdolja magá-
ban –, rántsd ki saját 
kardodat hüvelyéből, 
ne az enyémet! Pedig 
ő, Kovács Géza is har-
cias természet volt va-
laha. Néha eszébe jut 
egy régi nóta. Ilyenkor 
önfeledten énekel a 

fürdőszobában (mert van, aki 
csak ott tud gátlásaitól meg-
szabadulni):

„Én a puskám rendben tar-
tom, tisztítom és zsírozom… „ 
Ahol kihagy az emlékezet, ott 
fütyöli, vagy dúdolja a dalla-
mot. Aztán újra felharsan az 
érces bariton, mikor összetalál-
kozik a textussal, és a szellőzte-
tőn tovább gyűrűzik, hogy „…
pont a célba vág golyóm….”

Kopognak. A népköztársa-
ság elnöke, az egyszemélyes 

Kovács Zoltán rajza
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állam pártitkára éppen borot-
válkozik. A beléptető rendszer 
még nem tökéletes. A „seggez-
ni” határátkelőhely azonban 
mobil. Kitolat az előszobába. 
Kinéz a kukucskálón. Gyom-
ra össze-rándul. Már megint 
egy betolakodó. Rozália széles 
mosolya ott lebeg előtte a kör-
folyosó öntöttvas korlátjával 
párhuzamosan. Ha beengedi: 
csorbul a szuverenitás. Ha nem 
enged az erőszaknak: jön ’más, 
talán rosszabb. Vagy jöhet 
jobb is? Már nincsenek illúzi-
ói. Gyula barátja azt mondja: 
zavar van a fejekben, szük-
ség van a diktatúrára. Ő ezzel 
nem ért egyet. Ezért vonult ki 
a társadalomból. Szerinte nem 
vagyunk érettek a demokráciá-
ra. Ha most egyesülne Hideg-
meleg Rozáliával, csorbulna a 
népköztársaság függetlensége. 
Persze szívesebben fuzionálna 
Rozáliával, mint Lufi cz Gás-
párral, aki a szabad szerelem 
és a pacifi sták régi jelszavát 
tűzte a zászlajára: „ne hábo-
rúzzál, szeretkezz inkább!”, 
aki úgy gondolja, hogy az egy-
neműek házasságában van a 
jövő, és a fi ú–lány, illetve a 
férfi –nő kapcsolat csak a kon-
zervatív, restaurációs politika 
csökevénye.

Akkor lehet, hogy ő mégis 
konzervatív? Nem! Ő forradal-
mi lélek! A kispesti Che Gue-
vara, a forradalom, a tisztaság 
importőre. Talpra, Petőfi ! Neki 
elég két üveg Borsodi, hogy 
nosztalgiázzon, nincs szüksége 
tablettákra, vagy más idegen 
anyagra. Őt csak a mozdony 
füstje csapta meg gyerekko-

rában, a kenderére nem érez 
késztetést. Hisz a személyes 
meggyőzés erejében. Hisz a 
szeretet erejében.

Hitt a szeretet erejében. 
Már nincsenek illúziói. Ki sze-
retné tágítani a hetvennégy-
zetméteres-boldogság hatósu-
garát. Lehet, hogy mégiscsak 
szükség van a kulturális dik-
tatúrára. De ő nem akar egye-
sülni Hidegmeleg Rozáliával 
és Lufi cz Gáspárral sem. De ha 
demokrácia lesz, akkor nem 
biztos, hogy ő marad a párt-
titkár! Akkor lehet, hogy hiá-
ba fáradt. Csöngetnek. Ismét 
kinéz a kukucskálón. Rozália 
nem tágít, tudja, hogy otthon 
van, és most elhatározta, beve-
szi a várat.

Enyém a vár, tied a lekvár! 
Micsoda gyerekes dolog! Félni 
egy asszony testi erejétől, lelki 
terrorjától. De hiszen demok-
rácia van! Rendszerváltás és 
szertelenség. Családon belüli 
erőszak, de már nincsen csa-
lád. Belerokkant az ország a 
változásokba: csonka Magyar-
ország. Belepistult a család a 
változásokba: csonka család. 
Rozália mosolya, izgő-mozgó 
műfogsora lebegésbe kezd a 
körfolyosón. Micsoda émelyí-
tő illat. Holnap jönnek elle-
nőrizni a kéményeket. Kész 
életveszély! Micsoda szag ez? 
Közben remegés és nikotinhi-
ány. Az egészségre való nevelés 
elmarad. Mezítlábas cigaretta. 
Prométheusz, a tűz csiholója. 
Egy szippantás, és a füst még 
szét sem repeszti a tüdőt, kitá-
gulnak a hetvennégyzetméte-
res népköztársaság falai, elso-

dorják Rozáliát, és az alá-szálló 
por eltemeti Lufi cz Gáspárt. 
A lelkek együtt gomolyognak 
a bérház felett araszoló felhők-
kel. Lakók sorakoznak, érkezik 
egyik a másik után.

– Milyen előrelátó volt az 
anyám – gondolja az utolsó 
pártitkár –, hogy megkeresz-
teltetett. Hát mégis van men-
nyország?! Az aranykapuban 
álló fehér tarisznyaszakállú, 
ősz ember, mint egy régi vá-
gású, álmos vicc a XX. század 
elejéről, szigorúan átnéz rajtuk. 
Géza szaki érzi, hogy a vénség 
különös képességeivel letapo-
gatja minden zavaros földi gon-
dolatát. Nemcsak a test, a lélek 
is lehet pőre? Zavartan néz kö-
rül. – Itt már nincs frakciózás 
– mondja Szent Péter, és hatal-
mas kulcsával beljebb tessékeli 
a bérház lakóit a pitvarba, hogy 
aztán – ha ideje engedi –tovább 
szelektáljon az egyre romló em-
beranyagban.

Nagy Gusztáv

Esélytelenül

Lelkem békéjét

feldúlják törvények

szárnyam röptét

megszegik fegyvertöltények

zuhanok, zuhanok,

mert belém haltak

az ígéretes remények
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Bemutatkozik a Roma Szeretetszolgálat
A Roma Szeretetszolgálat – Roma Charity 2013 márciusá-

ban alakult meg azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a hátrá-
nyos helyzetű emberek számára, hogy támogassa a hazánkban 
és más országokban élő hátrányos helyzetű embereket szárma-
zástól, nemzetiségtől, vallástól és bőrszíntől függetlenül.

A szolgálat tevékenysége a humanitárius segítségnyújtás-
tól a katasztrófamentésig, a hátrányos helyzetű romák és nem 
romák, menekültek, nagycsaládosok, hajléktalanok, drogfüg-
gők megsegítésétől kezdve, a fogyatékkal élők rehabilitációjá-
ig számos egyéb humanitárius fejlesztési szakterületet fog át.

Bővebben: www.romaszeretetszolgalat.hu

Munkájukról, terveikről a 
szeretetszolgálat alapító elnö-
két ifj. Rostás Farkas György 
újságírót kérdeztük:

„Nagyon sok levél, meg-
keresés érkezik hozzánk, az 
emberek bizalommal van-
nak irántunk, és megosztják 
velünk gondjaikat, bajaikat. 
Önkéntes munkatársainkkal 
járjuk az országot, a cigányte-
lepeket, a hátrányos helyzetű 
településeket. Sokan élelmi-
szert, mások ruhaneműt, egyéb 
használati cikkeket kérnek 
tőlünk, vagy segítséget, hogy 
kifi zethessék számlatartozásai-

kat. Vannak, akiknek arra van 
szükségük, hogy elmondhassák 
milyen igazságtalanságok érik 
őket a munkahelyükön, vagy az 
álláskeresés során.

Tőlünk telhető módon meg-
próbálunk segíteni, adomá-
nyokat gyűjteni, közvetíteni, 
tájékoztatni az embereket a le-
hetőségekről és alkalomadtán 
jogi segítséget is nyújtunk.

Indulásunkat két vállalkozó 
segítette és jelentős támogatást 
kaptunk a Magyar Vöröskereszt-
től. Ennek köszönhetően tud-
tunk adományokat osztani Kis-
pesten és a Ferencvárosban is.

Most az iskolakezdéshez 
gyűjtünk, hogy segíthessünk a 
rászoruló családoknak tansze-
rekkel, ruházattal stb.

Október 25-én egy nagy-
szabású jótékonysági rendez-
vénnyel készülünk, melyet Bu-
dapesten a Syma csarnokban 
tartunk majd, neves hazai és 
külföldi fellépőkkel. A jóté-
konysági koncert bevételét egy 

vidéki település rászoruló csa-
ládjai javára ajánljuk fel.

További terveink között sze-
repel egy adománybolt – Roma 
Charity Shop – létrehozása Bu-
dapesten.

Munkatársaink között több 
szociális munkás, tanár, védő-
nő, orvos is van, akik nem csak 
papíron, de szabadidejük fel-
áldozása árán is, tiszta szívből 
segítenek.

Programjainkról és terve-
inkről honlapunkon is beszá-
molunk, melyet a www.ro-
maszeretetszolgalat.hu címen 
érhetnek el.

Kéréseiket, észrevételeiket 
email-ben is eljuttathatják hoz-
zánk a romaszeretetszolgalat@
gmail.com címre.”

Kérjük támogassa alapítvá-
nyunk munkáját adója 1 % val.
Adószám: 18514890-1-42
Bankszámlaszám: 10101339-
39213800-01003006
Nálunk a kicsi is sokat ér!
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Egy történet Gandhiról

Egy anya elvitte Mahatma Gandhihoz a kis-
fi át. Így könyörgött:

– Kérlek Mahatma, mondd meg a fi amnak, 
hogy ne egyen cukrot.

Gandhi egy pillanatra megállt, aztán azt 
mondta:

– Két hét múlva hozd vissza a fi adat. – A meg-
lepett asszony megköszönte a dolgot és azt 
mondta, így is fog tenni.

Két héttel később az asszony visszatért a fi -
ával. Gandhi a gyerek szemébe nézett és azt 
mondta:

– Ne egyél cukrot!
Hálásan, de meghökkenve kérdezte meg a nő:
– Miért mondtad azt, hogy két hét múlva hoz-

zam vissza? Akkor is megmondhattad volna neki 
ugyanezt.

Gandhi azt válaszolta:
– Két héttel ezelőtt még én is ettem cukrot.”
Testesítsd meg azt, amit tanítasz, és csak azt 

tanítsd, amit megtestesítesz.
Amíg ez nem megy hallgass és imádkozz!

(Forrás: Dan Millman 
– A békés harcos útja)

Pató Selam

Phiripe pej jag
Chikanak nas man kher andej luma;
Khere somas sakaj, thaj
Na somas khere khatikaj.
Le butya ingerdineman angle
Pala thaneste pe thaneste;
Mure sigake pasurenca
Sakokanak pej jag phirdom,
Kaj nashtig te tordyuvav.
Na das man o Del jekh angalyi,
Anda soste patyalipesa shaj
Te bandarav mo shero thaj
Chacho suno te rakhav.
Na das man e Zhelya duj kuja,
Maskhar soste shaj te hodinav.
Opre dikhav po cheri,
Andre dikhav ande mi xatma,
Thaj ashunav sar rovindes assal
O Sunto Deloro: „Mi shejori,
So-j tyi dukh, kanak dom tuke
Kodo zhanglipe, hoj ande mo jilo
Si tyo kher, kaj savaxtunes
Khere san, thaj kaj pala tye butya
sigones palpale resesa?

Shaj mukhesma le Devlesa
Le ratya, le ratya… ande mi kolyiba…
Na kam te pinzhares kodol…
Na pinzhar: sosko shil si ma,
Thaj hoj soski dukh garadyol
Mashkar mure zidura, kaj andre
Sharavelma o tunyarikipe,
Thaj cipil-rovel ande mande
O pahosardo korkoripe.
Chikanak na kam te zhanes:
Kodo assajipe, so vi kade
Pe muri musura arakhes,
Andar sosko dimenzijo avel –
Aba na mangav: shun mi vorba,
Na trubul: pinzhar so hatyarav,
Sajekh si: san bango vaj vorta,
Trajiv an tute vaj merajvav.
Xasardan tyiro hakaj: pushma
Sostar akharav le Meripes,
Ke vi le zhuvipeski vurma
Khoslan-tar mandar tyo duripe.
Nachile mure asva, avri
Thodine andar mande sa –
Shushindes ashilas andej kali ratyi
Mi parni khangeri – Devlesa…
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CIGÁNYOK A TÖRTÉNELEMBEN

Kamarás István

Lippai Balázs
(?-?-1605. január 06.) cigány hajdúkapitány

A magyar történelemírás 
első dokumentálható 

cigány történelmi hőse Lip-
pai Balázs hajdúkapitány volt. 
Vannak ugyan források már 
korábbi cigány személyekről, 
de azok nem történelmi hő-
sök, hanem egyszerű emberek, 
esetleg vajdák, akikről néhány 
forrás, írásos szöveg fenn ma-
radt. Most nem szándékozom 
belemenni a cigányság kárpát- 
medencei megjelenésének tag-
lalásába, de tény, hogy Lippai 
Balázs korára már számtalan 
írásos adat van a cigányság je-
lenlétéről és életéről.

Lippai Balázs születését nem 
tudjuk pontosan, de tudjuk, 
hogy Lippán született az 1500 
évek vége felé. Lippán kezdte 
a katonai pályafutását, amely 
később hatalmas karrierré ala-
kult, amely valószínűleg a vesz-
tét is okozta egyben.

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR

Szükséges fi gyelembe ven-
ni a történelmi hátteret, hogy 
jobban értsük Lippai Balázs 
életét és személyiségét. Ma-
gyar Királyságot egy hatalmas, 
agresszív és hódító birodalom 
megsemmisítéssel fenyegette. 
A hatalmas Oszmán Birodalom 

ekkora már bekebelezte Bizán-
cot, miután a bevehetetlennek 
vélt Konstantinápoly 1453. 
május 29-én elesett és így sza-
baddá vált az útja Európa felé. 
Konstantinápoly eleste után 
három évre már a Magyar Ki-
rályság határait ostromolták a 
törökök, akiknek a következő 
célja Nándorfehérvár megszer-
zése lett. Ez 1456-ban, a nán-
dorfehérvári csatában nem 
sikerült nekik, köszönhetően 
Hunyadi János és Kapisztrán 
János hősiességének és kiváló 
hadvezetésének.

A sikertelenség kedvét szeg-
te a töröknek, ezért hosszú ide-
ig nem került sor a szultáni fő-
erők bevetésére Magyarország 
ellen.

1520-as évek elejére a tö-
rökök újra a magyar határra 
zúdultak és a déli végvárrend-
szert át is törték. 1526-ban már 
az ország belseje ellen intéztek 
támadást, amely később a mo-
hácsi vereséghez és az egységes 
Magyar Királyság felbomlásá-
hoz vezetett. Ezt követően ki-
robbanó magyar belháborúnak 
végetvetve 1541-ben az Oszmán 
Birodalom elfoglalta Budát. Ez-
zel a Magyar Királyság három 
részre szakadt: a Királyi Ma-
gyarországra, a Keleti Magyar 

Királyságra (1570-től Erdélyi 
Fejedelemség), illetve a hó-
doltság területére. A hódoltság 
igazgatására létrejött a budai 
vilájet. A következő huszonöt 
évben az Oszmán Birodalom ki-
terjesztette az ország több mint 
negyven százalékára a hatal-
mát. A törökök kiűzésére első 
nagyobb és sikerrel kecsegtető 
kezdeményezés a hosszú – vagy 
más néven tizenöt éves – hábo-
rú (1591/1593 – 1606) a dunai 
Habsburg-monarchia és az 
Oszmán Birodalom összecsa-
pása volt a Magyar Királyság 
területén. A háborúban a kez-
deti keresztény sikerek után az 
erőviszonyok kiegyenlítetteké 
váltak, ami végül is patthely-
zethez vezetett és a Zsitvatoro-
ki béke (1606. november 11-én) 
lényegében az eredeti határo-
kat állította vissza.

A török hódoltság és az ezzel 
járó folyamatos harcok, csatá-
rozások az országot szétforgá-
csolta, megosztotta és szinte 
humanitárius katasztrófával 
fenyegette. A megosztottság 
lényegében a Habsburg-ház 
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támogatásában, vagy annak el-
utasításában csúcsosodott ki, 
de ezt jelentősen felerősítette a 
vallási ellentét, ami lényegében 
a Katolicizmus- Protestantiz-
mus küzdelemben fejeződött 
ki. A Habsburg ellenes erők 
nagyrészt reformátusok voltak. 
A megosztottsághoz párosult 
még az a mérhetetlen szenve-
dés, amelyet az itt állomásozó 
több százezres hadak garáz-
dálkodása, dúlása, rablása je-
lentett. Fokozta a feszültséget, 
hogy a Habsburg-udvar koholt 
vádak alapján felségsértési pe-
reket indított többségében pro-
testáns magyar főurak ellen. 
Ezek célja a kiürült kincstár 
feltöltése volt, hiszen a „bűnö-
söket” halálra és vagyonelkob-
zásra ítélték. A jogsértő perek 
mellett felháborodást váltott ki 
a rendi kiváltságok sorozatos 
megsértése is.

Többen próbálták valaho-
gyan túlélni ezt a lehetetlen 
helyzetet és menteni a saját 
életét és vagyonát, de keve-
sen gondoltak egyúttal az Or-
szág jövőjére is. Ilyen kevesek 
egyike volt Bocskai István ke-
let-magyarországi főúr.

BOCSKAI-FELKELÉS 
(1604-1606)

Korábban tevékenyen részt 
vállalt abban, hogy az Erdé-
lyi Fejedelemség csatlakozott 
a törökellenes szövetséghez. 
Miután felismerte, hogy az 
országot a pusztulás fenyege-
ti, s ezért a legfontosabbnak a 
béke megteremtését gondol-
ta. Mivel ezt nem remélhette 

a Habsburg uralkodótól, az 
oszmán hatalommal vette fel a 
kapcsolatot.

Bocskai korábban szolgála-
tába fogadta a fi zetetlen fegy-
veres hajdúkat. Ilyen hajdú-
kapitány volt Lippai Balázs is. 
Amikor a Habsburg-udvar le 
akarta tartóztatni felségsértés 
vádjával, akkor a hajdúk által 
megerősödött Bocskai szembe-
szállt a császári csapatokkal.

Miután az első ütközetekben 
győzelmet aratott, csatlakoztak 
Bocskaihoz a felső-magyaror-
szági nemesek és városok is. 
Kitört a magyar rendek első 
Habsburg-ellenes fegyveres 
felkelése.

LIPPAI BALÁZS 
VITÉZSÉGE

A szakirodalmak nem be-
szélnek róla, de nagy való-
színűséggel a hajdúk jó részét 
cigány származású emberek 
tették ki. Ez támasztja alá, hogy 
mindenki természetesnek vet-
ték Lippai Balázs kapitánysá-
gát, pedig mindenki tudta róla, 
hogy cigány. A cigányság nagy 
száma és vitézsége tette Lippa-
it hajdúkapitánnyá. Elsőként 
csatlakozott Bocskaihoz, aki-
nek nagyon kellett mind Lip-
pai, mind a hajdúk segítsége, 
ugyanos sorsdöntő ütközetre 
készülődött álmosd-diószeg 
határában.

Lippai féktelen, de vitéz 
ember volt, a szabadságharc 
kezdeti szakaszának hadmű-
veleteiben vezető szerepet ját-
szott, ebből is kiemelkedett az 
álmosdi diadal. A Bocskai-sza-

badságharc nyitányát ez az ösz-
szecsapás jelentette.

A szabadságharc sikeresen 
zárult a bécsi békével (1606). 
E békekötés elismerte Erdély 
függetlenségét, a vallásszabad-
ságot és helyreállította a rendi 
alkotmányosságot.

LIPPAI BALÁZS HALÁLA

A bécsi békét azonban már 
Lippai nem érte meg, való-
színűleg túlságos előtérbe 
nyomulása volt az oka, hogy 
Bastával való titkos levelezés 
ürügyén – a nemesi vezetés 
megszilárdulásakor – Bocskai 
kivégeztette.

Lippai Balázs gyors és a ne-
messég szemében félelmetes 
megerősödése, illetve társadal-
mi beágyazottságának hiánya a 
kivégzéséhez vezetett. Pedig a 
korabeli írások is elismerik ki-
végzésének igaztalanságát:

Számunkra Lippai Balázs 
hányattatott élete ellenére 
mégis csak példaértékű hős, 
hiszen cigány származását 
soha sem tagadta, arra mindig 
büszke volt. Feleségének ék-
szerezéséből arra következtet-
hetünk, hogy cigány szokásait 
megtartotta, családját próbálta 
kiemelni. Református hitéért 
és hazájáért vitézül küzdött, 
ahhoz haláláig hű maradt. Ko-
rát messze meghaladta sikere, 
amely társadalmi beágyazott-
ság hiányában eleve halálra 
volt ítélve.

Az írás teljes terjedelmében 
a www.kethanodrom.hu olda-
lon olvasható
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Juhász Dósa János

Ifjú zenészek, más-más utakon
Négy rendkívül tehetséges fi atalember, a zene fogságában. 

Sok embert elvarázsoltak már a játékukkal, mégsem biztos, hogy 
mindannyian ezen a pályán folytatják. Az ok egyszerű: sok a tehet-
séges zenész, s egyre kevesebb a lehetőség. Van, aki mégis elszánt 
és nem lát más pályát maga előtt, van, aki még nem döntötte el, 
merre tovább, s van köztük olyan is, aki bár soha nem lesz hűtlen a 
hangszeréhez, mégis „tisztességes” foglalkozást választ magának.

Fazekas Bence, Danyi Csaba, Andrik Máté és Lakatos András.

„Nem csodálkozom rajta, 
hogy ennyire bizonytalanok a 
fi atal tehetséges zenészek” – 
ezt már Bangó Lajos, a Snét-
berger Zenei Tehetség Központ 
főkoordinátora mondja Fel-
sőörsön, ahol negyedszerre is 
megnyitotta kapuit a központ a 
magyarlakta területekről érke-
zett zenész fi atalok előtt. Több 
mint 60 gyerek (köztük romák 
és nem romák egyaránt) tölt el 
12 hetet a Balaton partján, hogy 
neves muzsikusok segítségével 
bővítse a tudását, s a hangsze-
res oktatás mellett nyelvet is ta-

nulnak, valamint a menedzse-
lés alapjait, hisz tudjuk, a jó 
bornak is cégér kell, hát még a 
jó zenésznek.

A tanévet közös koncerttel 
zárják majd valahol Budapes-
ten, az idén a felújított Zene-
akadémián mutatkoztak be. 
Visszatérve Bangó Lajoshoz, 
16 évig tanult hegedülni, de 
elvégezte a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem jogi szakát is, 
s ma már csak alkalomszerűen 
hegedül. De azért reményked-
ve mondja, hogy a központban 
megforduló gyerekek egy része 

le tud majd horgonyozni a zene 
mellett. Vannak köztük kiemel-
kedő tehetségek, s nem egy a 
Zeneakadémiára is bekerült.

Az idei felhozatalban is van-
nak felvidékiek, a már visszajá-
ró Botos Renátó, Farkas Zsolt 
és Danyi Csaba mellett Fazekas 
Bence és Botos Béla Bumbi is 
szerencsét próbál.

FAZEKAS BENCE, 
AKI TÖBBÉ-KEVÉSBÉ 

ELHATÁROZTA MAGÁT A 
ZENE MELLETT

Bence a Fülek melletti 
Persén él, s ahogy el-

árulja, elég későn kötelezte el 
magát a zene mellett. Sokáig a 
matematika érdekelte, s a lo-
gikai gondolkodásnak később 
nagy hasznát vette a zenében 
is. A családban a keresztapja 
hegedült, s ő is erre a hangszer-
re iratkozott be Juraček Hildá-
hoz a füleki zenedébe, aki meg-
határozta a későbbi sorsát.

De közben zongorázott is, 
s mivel az alapiskolában több-
nyire zongorán kísérte az osz-
tálytársait, az iskola erre a 
hangszerre adta be a jelentke-
zését a Kassai Konzervatóri-
umba. A tanulmányait mégis 
hegedűn kezdte el, de harmadi-
kosként felvette a zongorát is. 
Szeretné elvégezni a felépítmé-
nyit is, amely tanári bizonyít-
ványt ad, s így elhelyezkedhet A mester és a tanítványok
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valamelyik zeneiskolában is. 
„Szeretek gyerekekkel foglal-
kozni, jelenleg is segítek a ta-
náraimnak is, mellette játszom 
a fi lharmóniában is” – mondja 
Bence, aki szerint innen lehe-
tetlen szólókarriert befutni.

Bár sokszor vannak kétsé-
gei, mégis elszánt, s bízik ab-
ban, hogy a zenéből meg tud 
majd élni.

DANYI CSABA, 
AKI BENNE VAN A 

SŰRŰJÉBEN

Amíg Bence csak most 
ismerkedik a Snétber-

ger Táborral, addig Csaba már 
a harmadik évet kezdte Felső-
örsön, holott még csak 14 éves. 
A megbeszélt találkára az édes-
anyjával érkezik, aki többnyire 
a tolmács szerepét játssza, Csa-
bából ugyanis harapófogóval 
kell kihúzni minden szót.

A Danyi-család jelenleg Aj-
nácskőn él, s Csaba Gesztetébe 
jár alapiskolába. „Füleken lak-
tunk egy időben, és Csaba is oda 
járt alapiskolába, de nem nézték 
jó szemmel, hogy a gyerek ren-
geteget hiányzik, táborokba és 
koncertekre jár, és meg akarták 
buktatni. Így nem maradt más, 
mint hogy átírattuk Gesztetébe, 
ahol maximálisan tolerálják a 
fi am külön útjait” – mondja az 
édesanya. A családban több ge-
nerációra visszanézve sok-sok 
zenész van.

Csaba semmi mást nem tud 
elképzelni az életében, mint a 
zenélést. „Tanítani nem sze-
retnék, csak játszani, főleg 
dzsesszt.” Jövőre befejezi az 

alapiskolát, s jelenleg két isko-
lán gondolkodik, vagy Kassára 
megy, vagy pedig Budapestre, 
a Bartók Konzervatóriumba.

ANDRIK MÁTÉ, AKI 
BIZTOSAN NEM EBBŐL 

AKAR MEGÉLNI

A napokban fejezte be 
a zeneiskola II. ciklu-

sának II. évfolyamát Andrik 
Máté, s most egy év kényszer-
szünetet tart. Az ok: 10 hónap-
ra Amerikába készül.

Máté már ötödikes volt, 
amikor leült a zongora mel-
lé, amelyen édesapja szokott 
játszani. Tehetségét csakha-
mar felfedezték, s Hacsko Má-
ria tanítványaként jöttek is az 
eredmények. A zeneiskolai si-
kerek mellett több versenyre 
is eljutott, legutóbb Léván a 
Kadosa Pál zongoraversenyt is 
megnyerte. Volt időszak, ami-
kor kacérkodott a konzervató-
rium gondolatával, de mégis 
a rimaszombati Ivan Krasko 
Gimnáziumba iratkozott be, 
s orvosi pályára készül. „Gon-

dolkozzunk praktikusan” – fej-
tegeti a jövőjét Máté. „Későn 
kezdtem el zongorázni, amikor 
már sokkal nehezebb az ala-
pokat elsajátítani, s az ujjaim 
is nehezebben boldogulnak, 
ráadásul a zongora szólóhang-
szer (mintha ugyanezt mondta 
volna Fazekas Bence is), s hiá-
ba a pillanatnyi sikerek, tudom, 
hogy nem igazán rúghatnék 
labdába.”

LAKATOS BANDI VAGY 
ZENÉSZ LESZ, VAGY 

RENDŐR

Pedig jelenleg villany-
szerelőnek tanul, s vele 

volt a legnehezebb találkozni. 
Az idei tanévben szinte töb-
bet volt beteg, megjárta a csízi 
gyógyfürdőt is. „Apám favá-
gó, s nagyon sokat jártam neki 
segíteni” – meséli Bandi, s ez 
nem múlt el nyomtalanul, meg-
viselte a hátgerince.

A szútori fi atalember gitá-
ron játszik, s amikor találko-
zunk, akkor is egy eljegyzésre 
siet Bellénybe. Bandinak is 

Megbeszélés a Snétberger táborban
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Oláh Éva Marietta

Kicsi Pók

Volt egyszer egy kicsi pók, de a baja nem ez volt,
Szomorúak napjai, s mind a családtagjai.
Hálót fonni mind tudott, kötni mintás kis lakot
Csak ez a pók, hiába, nem ütött az apjára.

Próbált így-úgy, jobbra-balra hálót szőni az ebadta,
De ha húzta, nem tudott… búsult, sírt, rítt, elfutott,
a fonalból nem jutott, s inkább jól elbujdosott.

Széjjelnézett a kamrába – ott gubbasztott tántikája.
Kipróbálta a padot – ott meg dédapja lakott!
Elment hát a kis szobába, de ott nagy a zsivaj, lárma,
Valamennyi húga, bátyja tanyát vert a zongorába!

Szekrény alatt óvoda, sok kisöccse jár oda!
Mellettük a mámika pityókás nagybácsija…
Falon lóg a jó öreg, hogy az Isten áldja meg!
S minthogy helyet nem kapott, a kicsi pók ott legott,
egy sarokba kushadott, onnan bámult, pillogott.

Hát ahogy a padlót nézi, szomorúan meg-megérzi,
Van itt más is, ki fi gyel, magányosan irigyel.
Kicsi cérna, elgurulva, elfelejtve, elbúsulva,
Éppen görgedezni kezd, onnan jött a kicsi nesz!

Jaj, mi szép és milyen kedves, ó, hogy mennyire fi gyelmes!
Hát ott a komód alatt, mit keres s miért marad?
Odaszaladt könnyű lábbal a kicsi pók, barátsággal,
S kérdezte a szegény párát, miért, hogy itt tölti a napját?

Elmesélte hát a cérna, mit szenvedett sírva-ríva,
Fellökték a gyermekek azt a színes lakhelyet,
Hol a többi pompás példány vele együtt, páva módján,
nagy boldogan, vidámságban gombostűkkel illegett.
S akkor ő, a cérnafő a ládikából kiesett!

Elég is lett volna ennyi, ezt a drámát kiheverni!
De a macska, ó, mi vég! Rágondolni szörnyűség!
– Csúfos eset, annyi szent! – mikor a dög megjelent.
Fogával hogy rágta, tépte, karmaitól sem kímélte!

vérében van a muzsika, a csa-
ládban nem egy zenész van, 
az apja is gitározott, de idővel 
a sutba dobta a hangszerét. Itt 
találta meg a hatéves fi a, s mi-
csoda meglepetést okozott az 
anyjának, amikor meghallot-
ta a gitárszót, holott a férje ott 
ült mellette. Fiát innen kezdve 
nem lehetett elzavarni a hang-
szer mellől, s azóta már három 
gitárja van otthon.

A feledi alapiskola elvégzése 
után a rimaszombati Egyesített 
Szakközépiskolába jelentkezett 
villanyszerelői szakra, amely 
mint mondja, érdekli is, köny-
nyű munka is, s ma már ott-
hon sem okoz gondot egy-egy 
áramkör bekötése. De zenész 
barátokra is talált az iskolá-
ban, tanárával, Szajkó Bélával 
és osztálytársával, Balog Krisz-
tiánnal sokat zenéltek együtt. 
A szülei maximálisan támogat-
ják, csak azt kérték tőle, hogy 
mindenképpen fejezze be a kö-
zépiskolát és érettségizzen le.

Bandi a betegsége miatt az 
idén lemaradt a Snétberger 
Táborról is, de határozottan 
mondja, jövőre mindenképpen 
szeretne Felsőörsre eljutni. Az 
idén nyáron először a jogosít-
ványát szeretné megszerezni, 
aztán pár hétre szeretne ki-
menni egy németországi bárba, 
hogy némi zsebpénzt gyűjtsön 
a következő tanévre.

Négy tehetséges zenész fi -
atal, akik életét végigkíséri a 
zene. De hogy hányan fognak 
belőle megélni, az még a jövő 
titka.

Fotó: Gecse Attila 
és Micsuda András
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S a kis cérna mit remél? Alig hitte, hogy megél!
Nem számolta az időt, míg a mancs pofozta őt,
Ám egy nagyobb lendülettel utat nyert a gördülettel,
Megpördülve úgy szaladt, s megpihent e láb alatt,
azóta is itt maradt…

Szegény pók csak hallgatott, s mélyen magába szállhatott,
Mert biz’ az ő gondja, púpja, nem ér fel e komoly búra!
S ahogy így gondolkodott, az eszébe ez jutott:

– Hallgass rám, te kis fonálka, jössz-e vélem új világba?
Elviszlek a fényes Napig, szép színed ott csilloghatik!
Nékem nem tellett fonálra, azért lettem ilyen árva,
Téged gazdád nem hiányol, hogy leszel így lenge fátyol?

De szövök én olyan szépet, mit a többi nem remélhet!
Szép száladból úri lakot, a macska is csak bámulhat ott!
S bámulhat a família, mi szépen él Pókék fi a!

A kis cérna úgy megörült, örömében nagy kört perdült,
Táncolt a kis pók is rája, táncot lejtett minden lába!
Eztán szépen megegyeztek, vígan együtt görgedeztek.
Hol a kis pók terelgette, maga előtt tolva egyre,
Hol a cérna vette hátra, nagyot nézett, aki látta!
Mutatvány volt, nem vitás! Elhiheted, kis csipás!

Úticéljuk érkeztével felhagytak a sietséggel.
Dermedtek az ablak alatt, s elnézték a magas falat…
Nehéz vagyok! – így a cérna. Segítség kell! – szól a vézna.
S míg a cérna szipogott, a kis pók már el is futott.

Na, de aztán ment a fáma! Elterjedt az egész házba,
Lesz új porta, új lakás, – mi fi unk ez, nem vitás!
S megjelent a népes gárda, ifja-vénje, nagy családja,
Felfutottak az ablakra kettes sorba, lábon fogva!

Egyik húzta, másik vonta, jó erős batyuba fonta,
A kis cérna úgy haladt, a sok Pók véle szaladt.
Jegyezzétek, szép szokás a segítő munkálkodás!
Nem csalás vagy ámítás, ez már teherszállítás!

Ráhallgattak az öregre, a bolondos részegesre,
Mert az egy szöget talált, s az ötlettel előállt.
– „Kicsi cérna ott lóghatna, a kis pók is úgy fonhatna,
Nem cipelne terhecskét, s foghatná a legyecskét!”

„Ó”- mindenki hümmögött,”Igaza van!” – dünnyögött,
S hozzáláttak a munkához, a szegre felakasztáshoz.
A kis cérna úgy örült, a pók szíve is felderült!
Ráláttak így a világra, kint is, bent is a szobára!

Kiscicus lett már a macska, a doboz csak dobozocska,
Benne a sok színes cérna, nem is látszott, van-e híja.
A pókok is ünnepeltek, szúnyogok meg elszeleltek,
Tanulságos vége ez lett a Cérna-hadműveletnek!

Mosolyogtak a csillagok, a kis pók új otthont kapott!
Majd mikor eljött a hajnal, ámult a kicsi a naggyal.
Volt is mit csodálniok, a háló fent ragyogott,
A Nap fénylő sugarával ekképp ajándékozott,
Befestette színarannyal számukra az új lakot!

Itt a mese vége, fussatok! 
Elvégre a kicsi pók is sokat futott!

Oláh Éva Marietta képzőművész és tanár, 2012-ben 
diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. 
A festészet mellett restaurációs munkákkal és könyvek 
illusztrálásával is foglalkozik.

Több mesekönyvet díszített már rajzaival, s talán ez 
adta az ihletet, hogy saját mesékkel is jelentkezzen.

A fentebb közölt verses mese készülő kötetéből való, 
melyben természetesen saját színes rajzai szerepelnek 
majd.

Oláh Éva Marietta önarcképe
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Gróh Gáspár

Cigány zene? Magyar zene?
Liszt Ferenc dallamkölcsönzéseir�l

A 19. század elejének 
nemzeti felbuzdulása 

idején a nemzeti zene elsősor-
ban a kis- és középnemesség 
ízlésének felelt meg. E réteg 
zenei igényét az erre szakoso-
dott cigányzenészek szolgálták 
ki. Helyzetükből adódóan ők 
a parasztság számára is „ze-
nei szolgáltatók” voltak. A ci-
gányzenészek sokféle stílust, 
dallamot, ritmust, sokféle ze-
nei hatást befogadva terem-
tették meg azt a zenei világot, 
amelyet végül már nemcsak 
Magyarországon, hanem Eu-
rópa-szert magyar nemzeti ze-
nének tekintettek. Beépültek 
ebbe valódi népdalok, az al-
sóbb néprétegek körében nép-
szerű műdalok, a mindenkori 
katonazene, ideértve a kuruc 
háborúk sokféle tábori zenéjét 
is, az európai műzene és az egy-
házi zene motívumai. Összete-
vői sajátos egységet alkottak, 
és végeredményben ezt a zenét 
a magukénak fogadták el nem-
csak legfőbb „megrendelőik” 
a nemesség alsóbb rétegéből, 
hanem a megfi zetni képes me-
zővárosi, paraszti közeg is. Sőt: 
„sztármuzsikusai” (Bihari Já-
nos) révén, igaz, sajátos funk-
cióban a legmagasabb szinten 
is szalonképessé vált.

Semmi meglepő nincs tehát 
abban, ahogyan Liszt Ferenc a 
cigányzenéhez viszonyult: el-
fogadta úgy, ahogy kapta. Ami 

a szűkebb értelemben vett pa-
rasztzenéből eljutott hozzá 
(sajnos nem tudjuk, hogy mi), 
az nem nagyon tetszett neki 
– ezért is maradt homályban, 
hogy mivel találkozhatott. Mű-
veiben csak azt dolgozta fel, 
ami megfogta, amiben kiaknáz-
ható zenei lehetőséget látott. 
Ha hallott paraszti énekeseket, 
zenészeket, azok hangszeres 
tudásban nem lehettek ver-
senyképesek a hivatásos zenész 
cigányokkal. A paraszt-zené-
szek archaikus, ezért darabos-
nak, technikailag tökéletlennek 
tűnő előadásmódja aligha felel-
hetett meg a virtuóz Liszt igé-
nyeinek.

A legjobb cigányzenészek 
viszont messzemenően kielé-
gítették elvárásait. Professzio-
nális, magas fokú hangszeres 
tudásra épülő zenéjük egészen 
más volt, mint az évtizedekkel 
később, Bartók és Kodály fellé-
pése után tudományosan is fel-
tárt igazi, ősi örökséget közve-
títő parasztzene. A 20. századi 
szempontok Liszt korában ter-
mészetesen ismeretlenek vol-
tak, ő a cigányok játszotta ze-
nét a maga művészi törekvései 
alapján tekintette értéknek. Ezt 
az ítéletét pedig nem bírálhat-
juk felül! Amúgy pedig a Liszt 
által feldolgozott cigányzenei 
anyagban is volt valódi népi 
dallam, nemcsak magyar, ha-
nem szász, román, sőt más is.

Hogy milyen dallamokat 
kölcsönzött Magyar rapszódi-
áihoz, fantáziáihoz, szimfoni-
kus költeményeihez, azt egyet-
len dolog befolyásolta: hogy 
mennyire tetszettek meg neki. 
De ugyanígy tett mindenki, 
a Liszt-kortársaktól Bartókon 
át a mai szerzőkig. Egyáltalán: 
a zenei ízlés, a kedvenc nóta 
vagy szimfónia, zongoraver-
seny, opera kiválasztása min-
dig személyes, érzelmi alapú. 
Liszt motívum-választásában 
többségbe kerültek a népies 
műdalok – amiknek eredetét 
nem ismerte. Számára a zenei 
invenció, a kidolgozottság és 
az előadás virtuozitása szá-
mított, ahogyan vélhetően a 
korabeli közönség is ezen az 
alapon választott, amikor ön-
tudatlanul elvégezte e dalok 
előzetes szelekcióját. Arról 
ugyanis, hogy a cigányzené-
szek mit játsszanak, az dönt, 
hogy miért fi zetnek nekik. Re-
pertoárjukban a közösség íz-
lése, értékítélete tükröződik. 
Vagyis közvetve a magyar tár-
sadalom, maga a formálódó 
nemzet, a magyar zenei ízlés 
döntött arról, hogy Liszt elé 
milyen darabok kerüljenek. 
Lisztet pedig nem foglalkoztat-
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ta, hogy az ő korában még nem 
is létező népzenetudomány 
szakmai vizsgálatai alapján a 
rapszódiáihoz fölhasznált dal-
lamok mennyire tekinthetők 
valóban magyarnak.

Ő a maga tapasztalatai alap-
ján e dallamokat magyarnak 
tartotta és a „nép” körében ta-
lálkozott velük, a nép zenéjét 
illető elgondolásai a kor álta-
lános szemléletét és gyakor-
latát tükrözték. Újdonságnak 
számított viszont, ahogyan fel-
használta a cigányoktól kapott 
dallamokat, ahogyan ezzel a 
műzenében kitágította a zene 
és a zeneiség határát.

Ezért volt fontos számára, 
hogy e törekvéseit miként fo-
gadja a közönség és a „szak-
ma”. Egy monográfusa szerint 
az „aggasztotta, miképp fogad-
ják majd a rapszódiákat a ’mű-
velt’ muzsikusok, s a későbbi 
események igazolták félelmeit. 
Nem először fordult elő a ze-
netörténetben, hogy egy nagy 
zeneszerző zenei alapanyagért 
leszállt az ’etnikai’ szintre, de 
még senki sem használt népi 
anyagot ilyen merészen nagy 
méretekben, és senki nem for-
dult még a cigányokhoz”.

Ez a törekvése a közönség és 
nemzeti közösség fülének-lelké-

nek osztatlan örömet okozott. 
Rajongtak érte, mert nemcsak 
személyes varázsa, a zeneszerző 
és az előadóművész hódította 
meg őket, hanem az is, ahogyan 
megfelelt zenei elvárásaiknak. 
Ezt a (cigányzenére épülő!) 
rapszódiái, fantáziai (és nyil-
ván rögtönzései!) tökéletesen 
kielégítették. Ugyanez a közön-
ség azonban néhány évtizeddel 
később nem volt hajlandó elfo-
gadni azt, amikor Liszt a maga 
(sikeres) gyakorlatához gyártott 
elméletét a cigányzenéről írt 
könyvében közre adta. Elméle-
ti fejtegetései megrázták a ma-
gyar közvéleményt az 1860-as 
években. Más volt meghallgatni 
Liszt zenéjét, cigányoktól köl-
csönzött dallamaival és Rákó-
czi-indulójával a nemzeti ébre-
dés, a reformkor legígéretesebb 
szakaszában, mint könyvét bő 
évtizeddel később, egy vesztett 
szabadságharc után, az önkény-
uralom hatása alatt olvasni. Az 
egyik fölszította, a másik meg-
bántotta a szélsőséges hullám-
zásra amúgy is hajló nemzeti 
érzést. Másként hatottak a ci-
gányok játszotta zenéből átvett, 
népszerű motívumokat kínáló 
dallamok, mint az az elképzelé-
se, hogy maga a magyar zene a 
cigányzenével azonos.

A közvélemény nem tűr-
hette, hogy Liszt a nemzet ze-
néjét mintegy a cigányoknak 
adja. A szaksajtó és a hírlapi 
belháború azonban nem tar-
tott sokáig, emlékét csak a ze-
netudomány őrzi. A közönség 
számára viszont máig a leg-
kedvesebb Liszt-művek azok, 
amelyekben zenei otthonára 
talál – a cigányok közvetítette 
dallamvilágban.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT60

Sárközi László

Prologus

…egy s mástól, jó hagyományt követve,
undorral hányunk egymástól hazámban,
hol a cigány tán csak megkövezve

jó s a szép jövő munkást tart karámban.

Zsidókat gyűlölünk, míg lenézzük
a hajléktalant – Marx-ot idézzük
és megvetünk minden prostituáltat

használat közben is. Bár kinézzük
a szegényt, irigyeljük a gazdagot,

nagyszüleinkkel nyeletünk maszlagot:
vállát verve nyugdíját fi lézzük…

A sors elfeledtetni ügyetlen
e konok komédiát, hogy magyarok
között kellett embernek születnem.

Bari Károly

Ne felejtsétek el

Ne felejtsétek el, uraim
ezeket a verseket
végül is én írtam, s én tudom, hogy mit
írtam, nem kell megmagyarázniuk,
beszéljenek inkább a megalkuvásról; erről a témáról
azt hiszem, önök tudnak sokat mondani:
tisztességes-e a számító alázat,
e megmaradt kicsinyke föld fölött delelő ámításokat
elhallgatni tisztességes-e? százágú ereimből
szinte kiszáradt már a vér: sápadtan, csonttá- szelídülve
állok önök elé: között még országnyi
fehér papírrá bénított
erdő zizzen a szóért gyámoltalanul,
s ha alkonnyá-ítélésemkor
végleg nyugatra disszidál szemeimből a Nap,
kicsoda kékít be értük vastollhegyet?

Balogh Gyula

Egy elesett
(Jekh perutno)

Végtelen idő pengéjét fenem,
élezem – törlöm
kevés kiszabott késem,
és nyele már készül, hogy ketté törjön.
Fenem, fenekedem.
Késem élére
elrothadt életem s kenyerem.
Mocorog, csúszik-mászik
múltból megmaradt
tudatom és tudhatom,
csak átutazők vagyunk e léten.
Ki emel fel, ki nyúl le értem?Beeri Károly rajza
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Csermely Péter

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra
I. rész

Avagy: Az útról: széljegyzetek Weöres Sándor „A teljesség felé” c. kötetéhez

Weöres Sándor a világ-

háború utolsó két évé-

nek rettenetében, a krisztusi kort 

elérve, 32-33 évesen írta meg 

„A teljesség felé” című kötetét. 

A háború borzalma Weöresben 

olyan harmóniát szült, amelynek 

néhány gyöngyszemét a követke-

ző két blogbejegyzésben járom 

körül. Weöres arra buzdít, hogy 

életünk során mindennek a ja-

vára tegyünk. Node hogyan? Az 

utunk egészére, a dolgok mintá-

zatára és iramára való fi gyeléssel.

Az út egészét csak akkor 

láthatjuk meg, ha meg tudunk 

szabadulni kicsinyes vágyaink-

tól és szubjektív tévedéseinktől. 

Node hogyan? Kicsinységeink 

velünk utaznak utunkon: sem 

elutasítani nem szabad őket, 

sem azonosulni nem szabad 

velük. Ez vezet megszelidíté-

sükhöz, uralmukhoz és egyben 

meghaladásukhoz is. A meg 

nem szelidített kicsinységek lá-

zadozni kezdenek, és gátolják 

az igazi megismerést.

Az életben megtett utunk 

irányt és egyben mértéket mu-

tat. Az irányt és a mértéket ki-

csinységeink miatt veszítjük el, 

és a tömeg áramától időről-idő-

re való függetlenedésünkkel 

nyerhetjük vissza. Utunk célja 

azonban a kiindulópontjával 

azonos. Nem a cél tehát a fon-

tos, hanem a minket megne-

mesítő út maga. A helyes utat 

megjárt, irányát és mértékét 

végleg megtalált utazó a szere-

tet végtelenségét éri el. Hogy 

hogyan éri el, arról a következő 

bejegyzés szól.

Ha a világ 
rigó lenne

Ha a világ rigó lenne,
kötényembe ő fütyülne,
éjjel-nappal szépen szólna,
ha a világ rigó volna.

De ha a világ rigó lenne,
kötényembe nem is férne,
kötényem is honnan volna,
ha egész világ rigó volna.

E luma chiriklyi 
te avlas

E luma chiriklyi te avlas,
andej kretinca voj beshlas,
dyese ratyi gilabelas,
e luma chiriklyi te avlas.

Sa e luma chiriklyi te avlas,
ande kretinca chi reslas,
chi kretinca chi avlasma,
sa e luma chiriklyi te avlas.

(Boldasles: Rostás-Farkas György)
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Farkas Kálmánra emlékezve

Augusztus 8-án múlt tíz éve, hogy eltávozott közülünk 
Farkas Kálmán, az író, újságíró, publicista és cigány 

közéleti személyiség. A negyvenes évek végén indult el a tö-
rökszentmiklósi cigánysorról, hogy tanuljon. Útja a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen folytatódott. Az ötvenes évek ele-
jétől Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lapjánál újságíró. Ma-
gyarország első cigány származású újságírója.

Barátságos, nyíltszívű ember volt. Mindenkinek segített, 
aki hozzá fodult, sok fi atalt pártfogolt.

Írásaiban emléket állított a cigánytelepi embereknek. Sa-
játos, szarkasztikus hangú publicisztikáiban emelt szót a ci-
gányságot érintő kérdésekben. 
Az igazságtalanságot és mél-
tatlanságot soha nem hagyta 
szó nélkül. Elkötelezett közéleti 
emberként kapcsolódott be a 
cigány önszerveződés moz-
galmába. Oroszlán része volt 
a Cigány Kulturális Szövetség 
és az Országos Roma Önkor-
mányzat megalakításában.

Legfontosabb művei: Érte-
tek kiáltok (1 992); Korona nél-
kül (1996); Sorstudat (1998); 
Csisznyikói cserepek (1998).

Emlékét „Értetek kiáltok” 
című kötetéből vett részlettel 
idézzük:

ÉRTETEK KIÁLTOK
(RÉSZLET)

Olykor, csalatott álmaim-
ban visszamenekülök 

gondtalan csóró gyermekvilá-
gomba, s lesem-várom, mikor 
tűnik már fel a sarkon, a gle-
dícsiabokrok mögül anyám 
törékeny madáralakja. Hátán 
a batyuval rekedtre kiabálta 
magát a kilométereken elnyú-
ló, lusta város elviselhetetlenül 

forró utcakövein, hogy a cselé-
deknek szánt olcsó gúnyákért 
az összekuporgatott fi llérekből, 
kenyér, szalonna, dinnye kerül-
jön asztalunkra. Nem láttam én 
akkor anyám ezüstösen csillogó 
hajszálai között a patakzó verí-
téket, csak az arcán átsuhanó 
mosolyt, amkor a kiskapu előtt 
keresztbe font lábaim közé vet-
tem a dinnyét, s ő megköny-
nyebbülten kuporodott mel-
lém a fűre, s hosszan elnézte, 

hogyan csillapítom éhségemet. 
Olykor visszamenekülők a va-
csorát kínáló eperfák árnyéká-
ba, s álmaimban újra szedem 
az országút kövére hulló kese-
színű ízletes csemege szemeket 
a zománekaszrojba.

Fogaim között ropog a meg-
vizezett kristálycukros kenyér, 
s bejárom a Csisznyikó zeg-
zugait, sétálok a Kígyó utcán, 
s belepillantok Dada Jancsiék 
zsákkal lefüggönyzött kuny-
hójába, Pöre Janiékhoz, ahol‚ 
a földre terített szalmaágyon 
egymás mellett hűsölnek a 
gyerekek. Homlokom közepén 
rasszjegy díszlik, melyet válla-
lok-viselek, s bár Ökrös Mari 
óvott-védett, hogy elkülönítsen 
fajtámtól a cigánytelepen, talán 
mert egész éltén át kénytelen 
volt elszenvedni a másságot, 
s emiatt kellett járnia. a tövises 
megaláztatás poklait.

Soha nem dicsekedtem, 
de-egy pillanatig sem tagad-
tam, hogy apai szép őseim vi-
téz nagybányai Horthy Miklós 
őfőméltósága, Magyarország 
egykori kormányzója Tiszaroff 
melletti birtokán, Kakatpusz-
tán voltak uradalmi kovácsok; 
és szép, egyenesszálú, fehér ba-
juszú Ökrös nagyapám innen 
Tótföldről vándorolt családjá-
val az Alföldre.

Olykor megkérdezik a ci-
gányok: Kálmán bácsi! Mi-
lyen cigány maga? Szégyellem, 
mert nem tudom. Csak érzem 
sejtem, hogy ősiségemben az 
oláhcigány-vér keveredik ro-
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mungróval. Valamikor az üldöztetés vihara-
iban sok ezren elveszítettük a nyelvet, mely 
összeköt, összekapcsoll valamennyiünket, 
hirdetve egy tőről fakadásunkat, azt, hogy 
egy közös törzsnek a gyermekei vagyunk, 
akik közé az évszázadok ördögi hatalma bi-
zalmatlanságot, konkolyt vetett.

Ezért kiáltok: ne engedjeték a kísértésnek, 
az álságoknak, az éket verőknek most, ami-
kor végre kedvez a kor, hogy egymásra talál-
junk, s visszaszerezzük a már-már pusztuló, 
ám makacs, kitartó véreink legjobbjai által 
táplált, felemelt, kibányászott anyaságunkat, 
születésünket; a bölcsőt, amely fölött cigány 
ősanyánk meséit, dalait hallgatjuk.

Századokon áttörve élesztik a tüzet, szít-
ják a parazsat, nem engedik kialakulni a 
lángot. Ez a perzselő láng bizonyítja élni 
akarásunkat, életképességünket, megsem-
misíthetetlenségünket a legádázabb ember-
telenségben, a legmegalázóbb cigányellenes-
ségben is…

(Megjelent a szerző Értetek kiáltok című 
kötetében 1992-ben)

Farkas Oszkár

Ab initio

Úgy élek a csenddel, mint kenyeremmel.
Mielőtt megszegem, kereszttel jelölöm meg.

Veszend� korok idején

Földfogytkozás – napfogyatkozás
A tűzfalak mennybe emelkedtek.
Veszendő létünkből csillagra menekítve:
Csak az anyák őrzik az időt.

Így élünk

Mindig is ez volt: pokoljárás.

Minek áltatni magunkat?
Ez kenyérre, ez tejre,
Fogunkhoz verve minden garast:
Így élünk.

Mindegy hová
Az ég pendelye alá,
A fájdalmak megkövesedett tiszafáiba:
Mindegy hová költözöm:
Hamis tanú nem lehetek.
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Nyári rendezvényeink képeiből

Szavalóverseny Bátorkeszin

A 85. Ünnepi Könyvhéten

Roma Holokauszt megemlékezés Abertirsán


