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Rostás-Farkas György

A cigányok múltja és jöv�je

Nemzethalál, vagy valami 
olyasmi… Ez a vízió kí-

sért, amikor a jövőről gondol-
kodom. Mások azt mondják, 
hogy nincs is nemzet – már-
mint cigány. Számomra azon-
ban mindig létezett.

Az én életem vezérfonala a ci-
gány-testvériség érzése, tudata 
volt, és marad. Ezt hagyták rám 
őseim, akik még vándorló, lovas 
cigány emberek voltak. Bejárták 
egész Európát, mindenhol éltek 
rokonaik, testvéreik. Tudtak 
egymásról és fontosnak tartot-
ták az összetartozást.

Sokszor elmondtam és leír-
tam félelmemet afölött, hogy 
kihalóban van közösségi kultú-
ránk, eltűnnek hagyományaink, 
szétporlik összetartozásunk.

Családi hagyomány, nevelte-
tés, a nyelv ismerete és termé-
szetesen a szocializáció. Össze-
fogásra – összetartozásra van / 
lenne szükség, amíg nem késő. 
A gyökértelen ember elmagá-
nyosodik, védtelenné válik, és 
előbb-utóbb megcsömörlik sa-
ját önazonosságát illetően!

Egy nagy francia fi lozófus 
jut eszembe, Gabriel Marcelnek 
hívták. Ő a világháború kitöré-
sekor a következőket jegyezte 
fel naplójába: „Az európai civi-

lizáció 1914. év augusztus 1-jén 
meghalt.”

Marcel szavai azért is döb-
benetes erejűek, mert profeti-
kus erővel világítanak a jövőbe, 
telibe találva a mi korunkat is, 
sőt, túlmutatnak rajta.

Szinte a születés, jobban 
mondva az elmúlás pillanatá-
ban rögzíti az európai létezés 
egyik korszakának végérvényes 
megszűnését.

Megállapítása csak Goethe 
kijelentéséhez mérhető, aki 
még Valmy dombjainál 1792. 
szeptember 20-án rögzítette 
halálpontosan a feudalizmus 
végét és az új világtörténelmi 
korszak kezdetét.

Mi európai cigányok is ilyen 
fordulóponthoz érkeztünk vol-
na? Asszimilálódunk, eltűnünk 
a történelem színpadáról, vagy 
évszázados hagyományainkra 
építve megtaláljuk modern eu-
rópai identitásunkat.

Én azt mondom: Merjünk 
cigánynak lenni és maradni. 
Kulturális autonómiánk meg-
alapozásával, intézményeink 
megalapításával, gyermekeink 
taníttatásával, felelősen gon-

dolkodó közösségeink erősíté-
sével legyünk egyenrangú part-
nerei a mindenkori többségi 
társadalomnak.

November 21-én vettünk 
búcsút Dilinkó Gábor testvé-
rünktől, 1956 „Bizsujától”. Sír-
ja mellett állva – a hazai cigány 
önszerveződés „öregjeivel” ön-
vizsgálatot tartottunk.

Eldöntöttük, hogy ezen-
túl rendszeresen találkozunk. 
Hagynunk kell magunk után je-
leket, üzenetet, mert mindig azt 
szerettük volna a szívünk mé-
lyén, hogy összetartozzunk. De a 
politika megosztott bennünket. 
Valamit nagyon elrontottunk…

De így őszülőn, vénülőn 
még megpróbálhatjuk, meg 
kell próbálnunk! Hátha össze 
tudjuk hozni a mieinket. Kell, 
hogy legyen egy szívdobbanás-
nyi erőnk az újrakezdéshez! 
Csak ennek van értelme. Isten 
segíteni fog bennünket, ahogy 
eddig is tette.

Holokauszt Konferencia és ökumenikus 
megemlékezés Komáromban

A Cigány Tudományos és Művészeti Tár-
saság 2014. október 7-8-án, a komáromi 

Monostori Erőd hadkultúra Központban rendez-
te meg 23. nemzetközi tudományos konferenciá-
ját, a Magyar Holokauszt Emlékév programjához 
kapcsolódóan.

A program helyszíne – Komárom – többszörö-
sen szimbolikus jelentéssel bír: kettészakított város, 
roma holokauszt emlékhely, híd a határok felett.

A társaság nevéhez fűződik az első hazai 
Roma Holokauszt megemlékezés, melyet 20-év-
vel ezelőtt rendeztünk Budapesten, 14 ország 
képviselőinek, a hazai külképviseleteknek és a 
történelmi egyházaknak részvételével.

Két évtized múltán Jubileumi Nemzetközi 
Roma Holokauszt Konferenciával és ökumeni-
kus istentisztelettel emlékeztünk meg az áldoza-
tokról.

Balassi Bálint

Egy lengyel ének
igéről igére és ugyanazon nótára: „Blogostaw nas nasz Panie”

1
Áldj meg minket, Úr Isten, az te jóvoltodból,

Világosíts meg minket irgalmasságodból
Orcád világosságával, lelked ajándékával,

Hogy éltünkben ez földön járjunk igazsággal!
2

Engedd meg ezt minékünk, kegyelmes Istenünk,
Hogy mindnyájan tégedet igazán esmérjünk,

Hadd az kicsiny hitűkkel együtt örvendezzünk,
Mikor megítélsz, Uram, kegyelmezz meg nékünk!

3
Ne tántorodjunk mi el soha, Uram, tőled,
Ne kételkedhessünk is többé már felőled,

Nyughassék meg mi lelkünk igaz hittel benned,
Vallhassunk mindenekben urunknak csak téged.

4
No, azért dicsérjük most felszóval az Urot,

Mert lám, csak ő viseli mindenütt gondunkot,
Uram, az te nevedben áldd meg szolgáidot,

Kiért viszontag mi is dicsérjük fi adot.
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auschwitzi koncentrációs tá-
borba szállítsák.

1943. november 15-én ki-
bocsátott rendeletében pe-
dig arról rendelkezett, hogy 
a tiszta vagy félvérű cigányok 
a zsidókéval azonos elbánás-
ban részesüljenek, s kétséges 
esetekben a rendőrség döntse 
el a cigány származást. A ci-
gányság veszteségeit növelte, 
hogy a magyar hadseregben is 
szolgáltak cigány származású 
férfi ak – fogalmazott. 
A táborokat túlélő zsi-
dók és nemzetiszoci-
alista fogvatartóik ta-
núvallomásai alapján 
az Auschwitz-Birke-
nauba, Buchenwald-
ba, Ravensbrückbe, 
vagy kisebb számban 
a sobibori és belzeci 
táborba hurcolt ro-
mákkal sok esetben 
embertelenebb mó-
don bántak, mint a 
zsidókkal.

Ravensbrückben például 
tömegesen sterilizálták a cigá-
nyokat, Birkenauban cigány 
gyermekek és nők tífuszkísér-
letekben vettek részt – számolt 
be Novák Tamás. Részletes tör-
ténelmi áttekintésében kitért a 
komáromi eseményekre.1944 
november elején Szálasi Ferenc 
kormányát a belső „rendcsi-
nálás” foglalkoztatta. Az első 
rendeletek sodrában országos 
letartóztatási hullám indult 
Hajnácskőy László csendőral-
ezredes irányítása alatt.

A november 3-án és 4 –én, 
valamint a következő hetekben 
hatósági őrizetbe vett, razziá-

kon összegyűjtött személyek 
Németországba szállítás előtti 
gyűjtőhelye a komáromi Csil-
lag erőd volt. Az országos fegy-
intézetekből ide szállították a 
politikai foglyokat, a munka-
szolgálatból vagy a deportá-
ló gyalogmenetekből szökött, 
elfogott zsidókat. Nagyobb 
csoportokban rendészeti köze-
gekkel összegyűjtött, az állam 
rendjére veszélyesnek tartott, 
„nemkívánatos” elemeket, de a 

különbözőbb felekezetek hábo-
rúellenes képviselőit és egyházi 
személyeket is.

A Csillag erődbe hajszolták a 
vidéken csendőrjárőrökkel ösz-
szefogott cigányokat, legtöbb-
ször családostul. Itt a fogolytar-
tás embertelen körülmények 
között, földalatti kazamaták-
ban történt. Ezek többségé-
ben ajtók, ablakok nem voltak, 
ülőalkalmatosságok, fekhelyek 
és illemhelyek sem. Az éhség, 
mosdatlanság és az összezárt-
ság miatt hamar megjelentek 
a fertőző betegségek. A legyen-
gültek hamar elhaltak.

Azokat a foglyokat, akik ezt 
túlélték, a közeli teherpályaud-

varról indították vonatokkal a 
megsemmisítő táborokba- fog-
lalta össze a történelmi ténye-
ket. A front közeledése miatt a 
Komáromból folyt tömeges de-
portálást december végén, 1945 
január első napjaiban kénysze-
rűen lezárták. A visszamaradt, 
munkára alkalmatlan cigány 
nőket, gyermekeket a katonai 
hatóságok részben Dunaszer-
dahely, Galánta irányába útnak 
indítottak. Másokat, sokgyere-

keseket – bármilyen 
igazolás, ellátás nél-
kül a Csillag erődből a 
jeges télbe kizavarták, 
elengedték.

Szerencséjük sze-
rint vergődtek vissza 
addigra lerombolt, 
széthordott korábbi 
lakhelyükre – számolt 
be a háború végnapja-
iról. Fontosnak tartot-
ta kiemelni, hogy az 
1944 őszi komáromi 

deportálást a magyar történet-
írás nem, vagy alig érintette. 
Sajnos helytörténeti kutatások 
sincsenek. A tömeges elhurco-
lás a folyóparti városunkból a 
közvetlenül a háborús össze-
omlás előtt, sajátos körülmé-
nyek között történt. Az addigi 
magyarországi deportálásoktól 
eltérően a koncentrációs tábo-
rokban a szokásos regisztráció 
még Komáromban megtörtént. 
A magyar foglyokat kategóriák-
ba sorolták, és meghatározott 
táborokba hurcolták.

Az értelmi szerzőknek, a né-
met biztonsági szerveknek ez-
úttal is sikerült háttérben ma-
radniuk. A „piszkos” munkát a 

Dr. Novák Tamás

Aki nem ismeri a múltját, az nem tud 
jöv�képet sem teremteni

A Cigány Tudományos és Művészeti Társaság által október 
elején Komáromban szervezett nemzetközi holokauszt konferen-
cián Novák Tamás alpolgármester képviselte Észak-Komárom 
Önkormányzatát. Mint mondta, már 20 éve foglalkozik a holo-
kauszt témájával, mégsem tudatosította sokáig, hogy maga a 
roma holokauszt fehér folt a téma kutatásában. Keveset tudunk 
róla, majdhogynem a homályba veszett. Konkrétan nyolc évvel 
ezelőtt kezdett adatokat, történelmi tényeket felkutatni a roma 
holokauszttal kapcsolatban, melynek jelentős állomása, gyűjtő-
tábora volt a komáromi Csillag erőd.

Előadásának kezdetén a 
porrajmos kifejezést is-

mertette meg a közönséggel, 
amely a cigány nyelv egyik dia-
lektusából származik és eredeti 
jelentése „elpusztítás, elnye-
letés. De ezzel nem minden 
európai roma tud azonosulni, 
ezért inkább a romano holoca-
ust kifejezés használatos, ami 
a második világháborúban a 
cigányok körében végrehajtott 
etnikai tisztogatásra utal. Mi-
vel a cigányság kevésbé volt 
szervezett, mint a zsidóság, és 
mivel sokukat mindenféle nyil-
vántartásba vétel nélkül gyil-
kolták meg, az áldozatok szá-
mát nehezebb megállapítani; 
a becslések 200 000-től 2 000 
000-ig terjednek Európa-szer-
te. A pontos adatokat több ok-
ból is nehéz megállapítani: a ci-
gány családoknak alig voltak 
papírjaik, így dokumentumok 
sem igen maradtak utánuk – 
magyarázta Novák Tamás.

A magyarországi cigánysá-
got sújtó holokauszt története 
tehát csak megközelítően do-
kumentálható. Ahogy előadá-
sában beszámolt, annyi bizo-
nyos, hogy Magyarország 1944. 
március 19-ei német megszál-
lását követően több ezer romát, 
köztük gyerekeket, nőket és 
öregeket deportáltak a komá-
romi Csillag erődbe, majd on-
nan különböző koncentrációs 
táborokba. „A porrajmos so-
rán elpusztult magyarországi 
cigányokról sem rendelkezünk 
pontos számadatokkal. Karsai 
László történész, a magyaror-
szági holokauszt kutatója sze-
rint kb. 5000-re tehető azon 
cigány honfi társaink száma, 
akiket 1944–45-ben etnikai 
hovatartozásuk miatt álorvo-
si kísérletekkel megkínoztak, 
megnyomorítottak, illetve aki-
ket haláltáborokban gyilkoltak 
meg, vagy munkaszolgálaton 
pusztultak el” – mondta.

Felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy Magyarországon már 
1928-ban kiadott belügymi-
niszteri rendelet alapján do-
logházba zárták, vagy kito-
loncolták a romákat az egyes 
városokból de falvakból is. 
1931-ben országos rendelet 
tiltotta a cigányoknak a me-
gyehatáron kívüli iparűzést és 
a munkavégzéshez lovas sze-
kér használatát. A roma ho-
lokauszt első közvetlen előz-
ménye 1934-ben Endre László 
későbbi államtitkár követelése 
a romák koncentrációs tábor-
ba zárásáról és a férfi ak steri-
lizálásól.

Az 1935-ös a nürnbergi tör-
vényeket a cigányokra is kiter-
jesztették, majd 1936. március 
15-én a cigányoktól is megvon-
ták a szavazati jogot. 1938-tól 
pedig életbe lépett a romákat 
üldöző azon rendelet, mely 
szerint minden cigányt gyanús 
egyénnek kell tekinteni. 1941-
ben javasolták, hogy a cigányo-
kat hat éves kortól eltávolítha-
tatlan vegyszerrel jelöljék meg. 
A zsidókérdés „végső megol-
dás”-át szentesítő, nemzetiszo-
cialista vezetők részvételével 
zajló wannseei konferenciát 
követően Himmler 1942. de-
cember 16-án elrendelte, hogy 
az összegyűjtött és fekete há-
romszöggel jelölt romákat az 

Dr. Novák Tamás a konferencián
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Hetedik ecloga

Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad
tölgykerités, barakk oly lebegő, felszívja az este.
Rabságunk keretét elereszti a lassu tekintet
és csak az ész, csak az ész, az tudja, a drót feszülését.
Látod-e drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak,
megtöretett testünket az álom, a szép szabadító
oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor.

Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok,
Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra.
Búvó otthoni táj! Ó, megvan-e még az az otthon?
Bomba sem érte talán? ’s van’, mint amikor bevonultunk?
És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e?
Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?

Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva,
úgy irom itt a homályban a verset, mint ahogy élek,
vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron;
zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a ’Lager’
őrei s posta se jön, köd száll le csupán barakunkra.

Rémhirek és férgek közt él itt francia, lengyel,
hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben,
szétdarabolt lázas test s mégis egy életet itt,-
jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot,
s várja a véget, a sűrü homályba bukót, a csodákat.

Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák
ostroma meg-megujúl, de a légysereg elnyugodott már.
Este van, egy nappal rövidebb, lásd, ujra a fogság
és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra
rásüt a hold s fényében a drótok ujra feszülnek,
s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya
lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben.

Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok,
horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen és már
ujra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren,
féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod
íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert
nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.

Lager Heidenau, Zagubica fölött a hegyekben,
1944. július

magyar hatóságok végezték el 
„példás igyekezettel”. Az erről 
készült iratokat valószínűleg 
a front előtti kiürítéskor meg-
semmisítették, vagy valahol 
lappanganak – hívta fel a fi -
gyelmét a hallgatóságnak.

Adalékul még hozzá tette, 
hogy a háborús szlovák állam-
ban a rasszista motivációt lep-
lezni igyekeztek és a cigányok 
csavargó, vándorló életmódjára 
hivatkozva hozták meg rende-
leteiket. Törvényekbe sohasem 
foglalták, inkább az önkor-
mányzatokra bízták vagy a pol-
gármesterre, hogy kit jelöl meg 
aszociálisnak, akivel szemben 
pedig a kiadott rendeletek értel-
mében el lehet járni. A közfelfo-
gásra jellemző, hogy a szlovák 
nyelvben a cigányokat fekete 
zsidóként emlegették („čierni 
Židia”) – emlékeztetett.

Novák Tamás beszédében 
még elmondta, hogy a roma 
holokauszt vesszőfutása nem 
ért véget a háborúval. A cigány 
közösségek egyik problémája, 
hogy nem volt akarat vagy bá-
torság kibeszélni az átélt borzal-
makat. Az iskolázottság hiánya, 
az elszigetelődés, rányomta a 
bélyegét a cigány népre.

A roma holokauszt kutatá-
sának a kommunizmus évei 
sem segítettek. A roma áldo-
zatok kártalanítását a zsidók-
kal ellentétben a hivatalok el-
utasították és még 1985-ben 
határozottan elutasították, 
hogy romák is részt vegyenek 
a Bergen-Belsen-i koncentrá-
ciós tábor megemlékezésein.
„ Nem fogadták el a roma túl-
élők beszámolóit. Az elutasítá-

sokat elképesztő módon éppen 
minősíthetetlen sztereotípiák-
kal magyarázták még azokban 
az időkben is, amikor az an-
tiszemita kijelentéseket már 
elítélték” idézte Martin Fottát, 
a Kent-i egyetem szlovák szár-
mazású antropológusát.

Novák Tamás kiemelte még 
Simon Wiesenthal a roma ho-
lokauszttal kapcsolatos mun-
kájának eredményeit. A há-
borús bűnösöket felkutató 
Wiesenthal személyes nyomást 
gyakorolt Helmuth Kohl német 
kancellárra, hogy beszédében, 
megnyilvánulásaiban megem-
lítse a zsidó szenvedőkön kívül 
a romák tragédiáját is. 1944 au-
gusztus másodikán – egyetlen 
éjszaka alatt – négyezer romát 
megölve felszámolták az ausch-
witzi cigány tábort.

Az európai romák ezen a 
napon emlékeznek a holo-
kausztban meggyilkolt cigány 
áldozatokra. Kifejtette annak 
fontosságát, hogy e konferen-
cia hozadéka eljusson az em-
berekhez. Nem csak a tudo-
mányos szellemisége, de azok 
a történelmi tények, melyek-
ről mindenkinek tudnia kell. 
Azért, hogy ne maradjon fehér 
folt többé, mert aki nem isme-
ri a múltját, az nem tud jövő-
képet sem teremteni. A zsidó 
holokauszt árnyékában a roma 
holokauszt sokáig ismeretlen 
maradt a közvélemény előtt, 
ezen közös felelősségünk. „Le-
gyünk őszinték, igazak”- fejezte 
be előadását Novák Tamás al-
polgármester.

(Forrás: felvidek.ma/ 
Szalai Erika)

Radnóti Miklós

Járkálj csak, 
halálraítélt!

Járkálj csak, halálraítélt!
bokrokba szél és macska bútt,
a sötét fák sora eldől
előtted: a rémülettől
fehér és púpos lett az út.

Zsugorodj őszi levél hát!
zsugorodj, rettentő világ!
az égről hideg sziszeg le
és rozsdás, merev füvekre
ejtik árnyuk a vadlibák.

Ó, költő, tisztán élj te most,
mint a széljárta havasok
lakói és oly bűntelen,
mint jámbor, régi képeken
pöttömnyi gyermek Jézusok.

S oly keményen is, mint a sok
sebtől vérző, nagy farkasok.

Tajtékos ég

Tajtékos égen ring a hold,
csodálkozom, hogy élek.
Szorgos halál kutatja ezt a kort
s akikre rálel, mind olyan fehérek.
Körülnéz néha s felsikolt az év,
körülnéz, aztán elalél.
Micsoda ősz lapul mögöttem ujra
s micsoda fájdalomtól tompa tél!
Vérzett az erdő és a forgó
időben vérzett minden óra.
Nagy és sötétlő számokat
írkált a szél a hóra.
Megértem azt is, ezt is,
súlyosnak érzem a levegőt,
neszekkel teljes, langyos csönd ölel,
mint születésem előtt.
Megállok itt a fa tövében,
lombját zúgatja mérgesen.
Lenyúl egy ág. Nyakonragad?
nem vagyok gyáva, gyönge sem,
csak fáradt. Hallgatok. S az ág is
némán motoz hajamban és ijedten.
Feledni kellene, de én
soha még semmit sem feledtem.
A holdra tajték zúdúl, az égen
sötétzöld sávot von a méreg.
Cigarettát sodrok magamnak,
lassan, gondosan. Élek.

F. Tóth Zsuzsa grafi kája



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 1110

Paul Polansky rendhagyó kutatása 
a cigányokról

Senki sem ismeri biztosan a cigányok eredetét. Néhány nyel-
vész megállapította, hogy a romani (a spanyolországiak kivé-
telével az európai cigányok nyelve) erős hasonlóságot mutat a 
pandzsábival. De ha mélyebben tanulmányozzuk a romani nyel-
vet, kiderül, hogy igen sok perzsa szót tartalmaz, és a nyelvtana 
közelebb áll a kelet-bengáli dom nyelvhez, mint az északkelet-in-
diai pandzsábihoz.

Egy cseh archívumban 
több mind negyven-

ezer dokumentumot fedeztem 
fel egy haláltáborról, amelyet 
a második világháború alatt 
csehek működtettek, nem né-
metek. Amikor a jelenlegi cseh 
kormány tagadta, hogy csehek 
részt vettek volna ebben, elin-
dultam túlélőket keresni. Noha 
Havel elnök hivatala biztosított 
engem, hogy nincsenek már 
túlélői ennek a haláltábornak, 
több mind százat találtam. 
Nem csak a holokausztról szóló 
beszámolóikat rögzítettem, ha-
nem a legrégebbi történeteket 
is, amelyek elődeikről marad-
tak rájuk.

Ahogy legtöbbször az oral 
history esetén, a történetek-
ben jelentős ellentmondások 
voltak. A legrégebbi cigány 
történet, amelyet hallottam, 
a következő volt: „Kezdetben 
a zsidók cigányok voltak, és 
a cigányok zsidók voltak egé-
szen addig, amíg Isten nem 
tett minket vándorokká.” 
A cigányok lehetséges zsidó 
eredete mindig izgatott en-
gem, mivel számos olyan holo-

kauszt-túlélő, akik lakókocsik-
ban születtek, mesélte nekem, 
szüleik hogyan imádkoztak 
Ábrahámhoz, mielőtt a hosz-
szú útra elindultak. Amikor 
megkérdeztem, miért, mindig 
azt mondták, hogy a legendák 
szerint Ábrahámot, midőn el-
hagyta Úr városát, az útján 
cigányok kísérték, akik védel-
mezték őt. Ezért imádkoznak 
most hozzá védelemért.

Eme érdekes „zsidó” kapcso-
latok ellenére a legtöbb szak-
ember egyetért abban, hogy az 
első cigányok, Északnyugat-In-
diából jövet a 14. században 
érkeztek Európába. Miután 
közzétettem két kötetet a roma 
holokausztról, elhatároztam, 
hogy Indiába utazom.

Nem lévén olyan ember, aki 
fi gyelmen kívül hagyja a helyi 
ismereteket, az első dolog, amit 
Indiában tettem, az volt, hogy 
amennyi embert csak lehetett, 
megkérdeztem arról, mit tud-
nak vagy hallottak arról, hogy 
honnan jöttek a cigányok. Szin-
te kivétel nélkül azt válaszolták 
nekem, hogy „a mi cigányaink 
Izraelből jöttek.”

A cigányokkal kapcsolatos 
első tapasztalataim alapján úgy 
gondoltam, hogy rátaláltam 
a távoli rokonaikra azoknak a 
romáknak, akiket Kelet-Euró-
pából és Spanyolországból is-
mertem. Nem csupán a fi zikai 
megjelenésük, de viselkedé-
sük, zenéjük, táncaik is arról 
győztek meg, hogy elvihetném 
ezeket az embereket Magyar-
országra vagy Andalúziába, és 
senki sem vitatná, hogy „cigá-
nyok”. Háromezer kilométert 
utaztam Északnyugat-Indiában 
azért, hogy találkozzam „indiai 
cigányokkal”, akik többnyire 
szövetsátrakban laknak a na-
gyobb városok peremén. Noha 
fi gyelmeztettek, hogy soha ne 
menjek ezekbe a sátorvárosok-
ba, ugyanazokat a boldog, tár-
saságkedvelő, nagylelkű embe-
reket találtam, amilyeneknek 
az európai cigányokat ismer-
tem. Nem csak a zenéjükkel 
szórakoztattak, hanem a törté-
neteikkel is.

Nem telt hosszú időbe közös 
történeteket és foglalkozáso-
kat találni az indiai és európai 
romanik között. Noha India 
vándor cigányai az 1950-es 
években letelepedtek, ahogy a 
legtöbb európai roma is, a ván-
dor-kocsikban való életről szó-
ló történetek még gyakoriak. 
Ahogy az előítéletek is. A leg-
több indiai hiszi, hogy a banjara 
cigányok gyerekeket rabolnak. 
De ahogy az európai romanik-

nál tapasztaltam, a cigányok 
nem rabolnak gyerekeket, de 
készségesen befogadják a me-
nekülőket és otthontalanokat, 
akárcsak a sajátjaik volnának, 
bármilyen a származásuk vagy 
a bőrük színe.

Hányszor hallottam vándor 
cigányokról Európában. Indi-
ában rátaláltam a lohar népre, 
amelynek tagjai az út mentén 
készítik áruikat: egy kis ásott 
lyuk a víznek, egy másik a szén-
nek, amelyet a kovács fe-
lesége tart izzásban egy 
biciklikerék által meghaj-
tott fujtatóval, miközben a 
gyerekeik vevőt keresnek 
a házi készítésű vésőiknek 
és fogóiknak.

Ezek azok a cigány 
törzsek, amelyeket az ál-
talam ismert európai ci-
gányokhoz leginkább ha-
sonlóknak találtam:

Lohar – vándor ko-
vácsok, akik valaha nagy 
harcosok voltak, a fegy-
vereiket maguk készí-
tették. Legendák szerint 
Chittorgarthból származ-
nak, de 1308-ban, ennek 
a városnak az ostroma 
során legyőzték őket. 
Ezután nomádok lettek. 
Leginkább gyönyörű 
utazószekereikről híresek, az 
egyetlen cigány törzs a mai In-
diában, amelynek még vannak 
utazószekereik. Számosan az 
alább felsorolt törzsek/kasztok 
tagjai közül gyalog vagy egy 
szamár vagy egy öszvér hátán 
követték a loharokat. 1322-ben 
az első cigányokat dokumentál-
ták Kelet-Európában.

Dom – egyike India kevés 
eredeti dravida törzsének, 
ezek az emberek az árják invá-
ziója után, Krisztus előtt 1500 
körül lettek nomádok. Noha a 
domoknak erődeik voltak és 
híresek voltak a lovasságuk-
ról, az árják alatt a legalacso-
nyabb kasztba kerültek, és 
vándor táncosok és muzsiku-
sok lettek. Az alább következő 
törzsek legtöbbje a dom törzs 
alkasztja.

Bawari – a nomád, rabló 
törzsként ismert bawari még 
ma is olyan, a környék viszo-
nyairól szóló jeleket helyez el 
a házakon, kapukon és az utak 
mentén, amelyeket csak a saját 
törzsük tagjai tudnak elolvasni. 
Számos ugyanilyen jelet hasz-
náltak az európai cigányok az 
1950-es évekig.

Badu – egy kis törzs Kas-
mírban, amely medvéket 
szelídít és táncoltat. A múlt 
században az ő viseletük volt 
leginkább hasonló az európai 
cigányokéval.

Meos – híres marhatolva-
jok, akik tevékenysége és szo-
kásai nagyon hasonlóak az 
Angliában letelepedett indiai 
cigányokéhoz.

Beria – a dom törzs alkaszt-
ja, ez az a törzs, amelynek asz-

szonyai tenyérből jósol-
nak.

Gopal – nomád sátor-
lakók, akik jövedelmüket 
helyi vásárokon díjbirkó-
zásból szerzik. Sok euró-
pai roma volt híres birkó-
zó, és leszármazottaik ma 
mindig megtalálhatók az 
olimpiai birkózó csapa-
tokban.

Bansberia – Indiában 
híres rúdugrók, akik vi-
déki vásárokban állatok 
fölött ugranak. Az első 
spanyolországi bikavi-
adorokat cigányoknak 
tartják, akik a porondon 
támadó bikákat is átug-
rottak.

Kanjar – India egyik 
legmegvetettebb törzse, 
mivel prostitúcióra kény-

szerítik asszonyaikat. Nevük a 
strici szinonimája.

Sansi – Közeli kapcsolatban 
a kanjarokkal a sansi volt India 
egyik leghírhedtebb bűnöző 
törzse az ország brit gyarmato-
sítása idején.

Gandhila – India egyik leg-
alsó kasztja, tagjai vándorkö-
szörűsökként ismertek – ezt a 

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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foglakozást számos európai ci-
gány is gyakorolja.

Biloch – a lohárokat követik 
a vándorlásban, a holmijukat 
szállítják. Perzsa eredetűeknek 
tartják őket.

Kikan – híres lótenyésztők, 
akik eredete Iránba nyúlhat 
vissza, ez a törzs a muszlim hó-
dítókkal érkezett a 11. század-
ban. Ismerve rabló szokásaikat, 
a 12. században kiűzték őket

Lahore vidékéről, ezután 
más nomád, bűnöző törzsek-
hez csatlakoztak, és a 14. szá-
zadban a lohárokkal szinte 
valamennyien elhagyták Indi-
át. A kikánok hozták Indiába 
Ábrahám történetét. Szerintük 
Sára, Ábrahám felesége kikán 
volt. A cigányokat számos eu-
rópai országban tskianoknak 
nevezik.

Noha manapság politikailag 
nem korrekt a „cigányok” bű-
nöző szokásairól beszélni, vagy 
a cigányokat általánosságban 
gyakorlott tolvajoknak nevezni, 
a legtöbb cigány, akivel együtt 
voltam, nagyon büszke volt a 
tolvajlásra. Az egyik legrégebbi 
szóbeli történetük a régi idők-
ről szól, amikor még az összes 
lovak szabadon éltek, amíg a 
gádzsók be nem fogták mindet 
maguknak. Ezután a romák 
elkezdték visszalopni azt, ami 
egykor mindenkié volt. Sok 
roma úgy gondolja, hogy a tol-
vajlás a nagy eszesség bizonyí-
téka. Mások úgy okoskodnak, 
hogy minden ember lop. A ci-
gányokkal való együttélés so-

rán azt tapasztaltam, hogy csak 
azok a cigányok éltek bűnözés-
ből, akiknek nem volt munká-
juk, vagy akiket a munkaadók a 
bőrük színe miatt elutasítottak. 
Azok, akiknek megengedték, 
hogy rendes iskolába járjanak, 
vagy rendes munkájuk volt, ha-
mar felhagytak a tolvajlás „val-
lásával”.

Egységesen megítélni a ci-
gányokat manapság ugyanaz, 
mint azt állítani, hogy minden 
amerikai cowboy vagy minden 
spanyol bikaviador. Elmúltak 
azok az idők, amikor a cigányok 
lakókocsikban éltek és utaztak. 
A legtöbben elkülönült telepe-
ken élnek. Kelet-Európában 
vannak a legrosszabb helyzet-
ben. Egy roma holokauszt-túl-
élő így foglalta össze nekem, mi 
történik ma a Cseh Köztársa-
ságban ezzel a néppel.

„A csehek mindig gyűlöltek 
minket, a háború előtt, a Hit-
ler-éra alatt, a kommunista 
időkben, és még ma, ebben a 
demokráciában is gyűlölnek 
minket.

Egyetlen hely van ebben az 
országban, ahol a romák biz-
tonságban vannak. Ha elmégy 
az óvárosba Prágában, és vé-
gigmész a Perlova utcán, látni 
fogod a roma prostituáltakat 
rendőrökkel körülvéve, mert a 
rendőröket a sricik fi zetik, hogy 
megvédjék a prostikat. A rend-
őrség üzletel velük. De ezek az 
egyedüli biztonságban lévő ro-
mák ebben az országban. Ez az 
egyetlen hely a Cseh Köztár-

saságban, ahol a romák védve 
vannak a szkinhedektől.

Szerintem ami ebben az or-
szágban történik, olyan ször-
nyű, hogy azt el sem tudod 
képzelni. Én fehér vagyok, így 
nekem nincsenek problémáim, 
de az unokaöcsémnek sötét-
bőrű barátnője van, és ők fél-
nek kimenni az utcára éjjel. Az 
unokaöcsém lakást bérelt itt, 
de amikor be akartak költözni, 
a tulajdonos a lány bőrszíne 
miatt kirúgta őket. A szkinhe-
dekkel fenyegette meg őket, 
ezért elmentek. De nemcsak 
a szkinhedek, hanem az átla-
gos csehek is elküldenek az 
étteremből, megakadályozzák, 
hogy munkához jussunk. Rosz-
szabb ez, mint a második vi-
lágháború. Most, a szabadság 
idején az embereket elkezdték 
kilakoltatni. Ismerek egy hat-
gyerekes asszonyt, aki most 
egy parkban lakik. El sem tudja 
képzelni, mi történik ebben az 
országban.

De őszintén szólva nin-
csenek is már igazi romák. 
Anyámnak nem volt szabad a 
női ruhákat a férfi akéval együtt 
mosni; ahol az étel készült, ott 
nem volt szabad ruhát szárí-
tani. Ilyenek voltak a régi szo-
kások. De ma a fi atal romák 
elfelejtették a régi tradíciókat, 
a kultúránkat, a nyelvünket, 
a túlélésért folytatott küzdel-
münket.”

(Forrás: ciganyokrol.blog.hu,
Bencsik Gábor fordítása)

Alija Krasnici

Arrmandineja
Phabov ane rrapa

22.

Me Rrom e mahlavako
Zurajlipe an mande
Naj
Dural vardiv
e jag buhljol thaj buhljol
E kash cherende pharron
E duvara parrne
Kaljardon
Sarsavo paso munrro
Si pharardo
Zurajlipe an mande
Naj
Ni te dikhav
Ni te pashijav
Ni te vardiv
Phabol
Sa an mande
Sar kaj jag e cherendyi
Thuvardo o cher
Thuvardo vi me
Thuvarde munrre chavorre
Vardiv dural
Zuraljipe an mande
Naj
Mrcome
Asvardo
Dukhardo

Bajram Haliti

Dukhavni upral o hramo
e merimasko e kosmetese rromendje

7.

Ano cheljipe e marimasko
Cheljipe e trajimasko
E drosin ane luludjin
Savi golgota!

Iskirisarde e historija
A as grapheme ni djanglje.

Khamesa roshlipeisaren,
Tatipe den –
Pachiv ane maj lache djivesa,
Saiktovar si amencar
An amende e chavorrikane jakha hasavutne.

9.

Ko ka djilabel
Godi sa e vaktesi djilji,
Te si kaj amen trajisara,
Cicidine dandendje…

O gajako ka mukljarel e jagh
Ciknardini ano praho
O gajako ka phabarel e muljendji jagh
Pe savi ka phabol e tunkarikani lumija.
Gajako sem,
Previlegikano manush,
Cerda man o Del,
Maj but averendar hacarav
O biagoripe e ceriesko,
E bahtaljutnengo thaj nilaengo,
Aj vadje maj but hacarav
Sa o biagoripe e dukhako
Mudree etnoseski.
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Szekeres Erzsébet

Bada Márta Balázs János díjas 
fest�m�vész kiállításán

Bada Márta Nógrád me-
gyében, Erdőtarcsán 

született, 1951. február 21-én. 
Szegény családból származik, 
szülei vályogvetéssel és rongy-
kereskedéssel foglalkoztak. 
A családnak öt gyermeke szüle-
tett, Márta volt a harmadik.

Négy esztendős, 
amikor a szülei Gö-
döllőre költöznek. Az 
elemi iskolát már itt 
kezdte el. Mint kis-
iskolás már akkor is 
rajzolgatott. Nagyobb 
ünnepekkor a család 
apraja-nagyja ösz-
szejött, beszélgettek 
és meséltek. Márta 
közben elképzelte és 
lerajzolta a hallottakat. Nagyon 
szép meséket hallott, különö-
sen a nagyapja meséit szerette.

Első és másodikos diákként 
rajzolgatta magának a sárká-
nyokat, királyfi kat és királykis-
asszonyokat, tündéreket, ma-
darakat, varázslatos halakat, 
ahogyan a mesék után elkép-
zelte.

László Lilla rajztanárnő fi -
gyelt fel először tehetségére, 
„Neked nagyon ügyes kezed 
van!”. Hatodik osztályos ko-
rában meghívta az iskola rajz-
szakkörébe. Gödöllőn a Kos-
suth Lajos utcában volt a kis 
kultúrház, itt működött a rajz-

szakkör is. Tagjai különböző 
korosztályhoz tartoztak, felnőt-
tek, fi atalok és természetesen 
gyerekek.

Meg kell említenem Halász 
József és dr. Vámos Ignácné 
nevét is, akik Kiss Lilla tanár-
nővel együtt elindították Bada 

Mártát a festőművészet útján.
A tanítónak, a nevelőnek 

igen nagy a felelőssége van 
abban, hogy a gondjaira bí-
zott gyermekből virággal, gyü-
mölccsel teli fa, vagy pedig csak 
egy husáng lesz, mert úgy „gon-
dozta”, hogy közben minden 
ágat levágott róla.

Bada Mártával a kultúrház 
rajzszakkörében ismerkedtem 
meg, ahol magam is rajzolgat-
tam. Most is magam előtt lá-
tom, a vékony fekete hajú kis-
lányt, piros masnival a hajában, 
ahogyan félve nyitotta ki az aj-
tót, s megállt a küszöbön ijedt, 
tágra nyitott szemmel, kezében 

a rajztábla szinte nagyobb volt, 
mint ő maga.

Alkotói tevékenységének ki-
bontakozásában a legnagyobb 
segítséget a Remsey családtól 
kapta, hiszen Iván, a legidősebb 
fi ú maga is festőművész volt. 
Atyai szeretettel oktatta, megis-

mertette vele a színek 
szépségét, tisztaságát 
és harmóniáját.

A rajzszakkör na-
gyon „gazdag” cso-
port volt: gazdagsá-
gunk a szeretet, jóság 
és egymás iránti tisz-
telet volt. Egy igazi 
tiszta közösség. Már-
ta erről a talajról in-
dult, és jó úton halad 

a mai napig is.
Tájképein a gödöllői domb-

ság szépségét láthatják, alakos 
képein kisebb közössége, a ci-
gányság mindennapi élete, szo-
kásai köszönnek vissza.

Mesevilága: repülés fenn 
és a vízalatti világ színes ka-
valkádja lenn – együtt adja a 
nagybetűvel írt CSODÁT, az 
álmot, melyet lát és nekünk is 
megmutat.

Szakrális képei, sorozatai is 
egyedülállók:

– Krisztus szenvedéstörté-
nete (16 darab olajkép)

– Mária élete (22 darab 
pasztellkép)

– Mese a teremtésről – Ho-
gyan lettünk cigányok (35 da-
rab pasztellkép)

Márta tiszta szívű, hithű 
asszony. Az élete példaértékű, 
ahogyan szülei példája is, a sza-
vaik, mellyel útnak indították 
az életben: „Legyen mindig 
tiszta, rendezett a ruhád, a ke-
zed, soha ne hazudj…” Márta 
megszívlelte és betartotta a 
szülői intéseket.

Az iskola befejezése után el-
ment dolgozni: a Jászberényi 

úti téglagyárban, majd Gödöl-
lőn dolgozott takarítónőként. 
Innen is ment nyugdíjba. Egész 
életében kemény fi zikai mun-
kát végzett.

Három fi úgyermekét egye-
dül nevelte fel, s mindegyiknek 
szakmát adott a kezébe! A mai 
napig együtt él a család, az uno-
kákkal együtt.

Márta nem naív festő, igazi 
festő!

Sokan tanulhatnak tőle, 
ahogyan az ecsettel bánik, 

ahogyan felviszi a festéket a 
vászonra, vagy pasztellkrétá-
val bravúrosan száguld a papí-
ron… Hipp-hopp máris ott te-
rem a papíron egy angyal, vagy 
egy madár…

A Jóisten minden kicsi gyer-
meknek ad Talentumot, ami-
kor megszületik, azt azonban 
rábízza, hogy hogyan gazdálko-
dik vele a jövőben.

Mindannyiunk örömére 
Márta is megkapta ezt az aján-
dékot.

 

Szolnoki Csanya Zsolt

Jósn�

Sínek sikoltásain merengő jósnőt vallatok
virágok széttárt karjain megfeszült mezőt.
Hová tűntek az íratlan idők üvegcsendjébe berepedt arcok
letakart tükrök homályán felsejlő történetem hol van?
Távoli egek verítékeibe ágyazott végtelen lebeg,
a nyártól ellopott szivárványhamvait szórja
Évszakok körhintáján szédül , dadog a tébolyult idő
nyomában repülők vontatta vonalak úsznak



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 1716

Dr. Beer Miklós

Mit tenne ma Jézus a 
cigányokért?

Az alábbiakban közreadjuk Beer Miklósnak, a Váci Egyház-
megye püspökének körlevelét, amelyet szeptember 21-én az egy-
házmegye minden közösségi szentmiséjén felolvastak.

Krisztusban Kedves Test-
vérek!

A mai evangéliumban Urunk 
elénk tárja a munkanélküliség 
kiszolgáltatott, reménytelen 
helyzetét. Egyre égetőbb prob-
lémája ez a jelenkori társadal-
munknak is. Ez a világméretű 
nyomorúság különösképpen 
érinti Európában és elsősorban 
hazánkban a cigányságot. Fe-
renc pápánk sürgető felhívása 
egybecseng Jézus tanításával. 
Nem mi döntjük el, hogy ki 
méltó az irgalomra.

A cigányság nyomorúsá-
gos helyzetének megoldásában 
egyházunknak sajátos felelős-
sége van.

Tényként tapasztaljuk, hogy 
évszázadok óta velünk élnek. 
Arányszámuk a lakosság vonat-
kozásában rohamosan növek-
szik. A megszületett gyermekek 
aránya néhány megyében már 
elérte az 50%-ot.

Tényként tapasztaljuk, hogy 
a mélyszegénység elsősor-
ban őket érinti. Az utóbbi 25 
év alatt vált drámai méretűvé 
körükben a munkanélküliség, 
az analfabétizmus, az éhezés, 
a közbiztonság romlása. Meg-
szűnt a kötelező munkahely, 

a sorkatonai szolgálat, megje-
lentek a városi gettók.

Keresztényként szemünk 
előtt kell tartanunk azt az igaz-
ságot, hogy egyikük sem maga 
választotta meg, hogy cigány-
nak szülessék. Ahogyan mi 
sem választottuk meg a csalá-
dunkat, személyes adottsága-
inkat.

Keresztényként szemünk 
előtt kell tartanunk azt az 
igazságot is, hogy mindany-
nyian emberként születtünk 
és hordozzuk a Teremtő Isten 
képét.

Keresztényként valljuk, 
hogy egyedül Isten Fia válasz-
totta meg, hogy hol és milyen 
körülmények között szüles-
sék. Jézus Krisztus személye 
és magatartása vezet ahhoz az 
igazsághoz is, hogy mindnyá-
jan testvérek vagyunk. Ha pe-
dig testvérek vagyunk, akkor 
Krisztus követőiként felelősek 
is vagyunk egymásért.

Jézus Krisztus példája adja 
meg a testvéri szeretet megol-
dását. Ő testvéreiért, értünk, 
sorsközösséget vállalva kiüre-
sítve önmagát és a megváltó 
szeretet mindhalálig való ál-
dozatát hozta meg a kereszten. 

„Ha Isten így szeretett minket, 
nekünk is szeretnünk kell egy-
mást.” /1 Ján. 4,8/

Ezeket a legalapvetőbb ke-
resztény igazságokat a jelen 
társadalmi helyzetben önvizs-
gálatként újra és újra át kell el-
mélkednünk.

A világban szörnyű dolgok 
történtek és történnek. Az 
indiánok lemészárlása, a né-
gerek rabszolgasága Ameri-
kában, a népirtások, a holo-
kauszt többféle formája, a mai 
nemzedékben is jelen levő 
fajgyűlölet, a rasszizmus jelzi 
azt az embertelenséget, amely 
a másik ember emberi mél-
tóságát nem tudja elfogadni: 
a káini tragédiát, a testvériség 
megtagadását.

Keresztényként roppant 
nagy a felelősségünk.

Ferenc pápánk szüntelenül 
szembesít bennünket a sze-
génység, az ártatlanok nyomo-
rúságával.

„Hogyan marad meg az Is-
ten szeretete abban, aki – bár 
bőven van neki a világ javaiból, 
mégis – amikor látja, hogy test-
vére szükséget szenved, elzárja 
előle a szívét?” / 1 Ján. 3,17/

Keresztényként nem utal-
hatjuk át a megoldás felelős-
ségét másra. Keresnünk kell az 
együttműködés lehetőségeit az 
állami intézményekkel, jószán-
dékú civil szervezetekkel.

Nem csaphatjuk be magun-
kat. A cigányság nem maga 
kereste a nyomorúságát, de 
saját erejéből nem is tud abból 
kiemelkedni. A foglalkozta-
tás, a munkahelyteremtés, az 
önmagáról való gondoskodás 
képességének megtanítása, 
az oktatásban való részesítés 
mind-mind feltétele annak, 
hogy önbecsülésük lehessen. 
Mindezt nekünk kellene meg-
adnunk, nekünk kellene ehhez 
hozzásegíteni őket.

Az Úristen egymásra bízott 
bennünket. Tőlünk várja, hogy 
testvérként tegyünk értük va-
lamit.

Keresztényként nem feled-
kezhetünk meg arról sem, hogy 
a cigányság sajátos kezdetleges 
vallásossággal keresi az egyház-
zal való kapcsolatot. Szentnek 
tartják a keresztséget, a csa-
ládot, gondoskodnak az öre-
gekről, tisztelik a halottakat, 
különös gyermeki vonzódással 
tekintenek a Szűzanyára.

Nem ők tehetnek arról, hogy 
a vándorló, gyűjtögető élet-
mód, a sajátos cserekereskedel-
mi viszonyok, a régi mestersé-
gek iránti kereslet mind-mind 
eltűnt a mai európai civilizáci-
óból. Partra vetett halként ten-
gődnek.

Amikor az egyházban ke-
resztény testvérként ismerünk 
rájuk, csak akkor nevezhetjük 
magunkat is valóban keresz-

ténynek. A mai európai tár-
sadalomban a cigánysággal 
szemben tanúsított magatar-
tásunk egyfajta kontrolljelzése 
hitünk mélységének és őszin-
teségének.

Krisztusban Kedves Testvé-
rek!

Mindnyájan tisztában va-
gyunk azzal, hogy olyan súlyos 
kérdésről van szó, amire nem 
vagyunk felkészülve. Béníta-
nak az előítéletek, a korszellem 
önző érzéketlensége, az egyéni 
fájdalmas csalódások, sérel-
mek. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a cigányság nyomorúsá-
gát nem a börtönök és az erő-
szak fogja megoldani. Nekünk 
kell kitalálni a számukra felkí-
nálható munkahelyeket.

Hálát adunk Istennek, hogy 
korunkban is vannak nagylel-
kű papok, szerzetesek, világi 

testvérek, kik a közvélemény 
gúnyos megjegyzései ellenére 
is vállalják a cigány testvérek-
kel való önzetlen törődés áldo-
zatát. Álljunk bátran melléjük, 
legyünk munkatársaik!

A Szentlélek Úristen ad-
jon bátorságot, nagylelkűsé-
get, ötletességet, hogy példát 
és bátorítást adhassunk min-
den olyan kezdeményezéshez, 
amely ezt a súlyos ellentmon-
dást, igazságtalanságot segít 
megszüntetni.

Ne feledjük el Urunk Jézus 
Krisztus példáját! Sokszor te-
gyük fel a kérdést, hogy Ő mit 
tenne ma Magyarországon, Eu-
rópában a cigányokért? „Noha 
gazdag volt, értetek szegény-
nyé lett, hogy szegénysége ál-
tal meggazdagodjatok.” /2 Kor 
8,9/

Amen.

Kovács József Hontalan

Els� zsoltár

Akkor is
hazámnak mondalak,
sejtjeimbe vackoló földnek:
amikor a zsarnokság- gumibotja tolakszik
ébenfekete arcomhoz, és szerelmes asszonyölnek
becézlek olyankor is, amikor ragályos gőgödtől
rühösen, menetjegy nélkül virrasztok ideggyulladásos
pályaudvaraidon érted, mert nincs hová lennem
nélküled: kikapart méhedben, liliom-tajtékosan
kell véres anyagokkal elkeverednem, és hatalmad 
 láthatatlan rozsdás
fullánkjaival húsomban, énekelek akkor is, ha tömlöcben –
rohadva lehet csak nevedet kimondani:
szívverésemtől pironkodó ország!
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József Attila

Betlehemeske kraja
(Betlehemi Királyok)

Tedel o Del, amaro Jézus, amaro Jézus!
Trin kraja ame sam.
Phabarde cherhaja tordyile opre amende,
Phujatar avilam, ke sidyardam,
Cino bakro phendas – shajke
Kathe beshel o Jézus Krisztus.
Menyhárt kraj muro anav.
Zhutin, muro guglo Del!

Devlesko shavo, lasho dyes, lasho dyes!
Chi sam ame phure rashaja.
Kade ashundam, rakhadyilan,
Chorrengo kraj kerdyilan.
Andre dikhlam ek cerra tute,
Amaro losshaimo, cherhajengo them!
Gáspár avos, kasavo
phuvako kraj.

Tedel o Del, Amperato, Amperato!
Avilam anda tato them.
Amare goja sa xalam,
Vi amare fi mlale khéra shutyile,
Andam somnakajan buten,
Me som o Boldizsár,
Kon si baxtalo kraj.

Loli kerdyol e Mária,
Baxtali khamni Mária.
Peske bute asvenca
daba dikhel jezushos.
E lavutara sa gilyaben.
Vi trubuj te chajaren les.
Dragonale bare kraja
Lashi ratyi mangav!

(Boldasles: ifj. Rostás Farkas György)

Babits Mihály

Csillag után

 Ülök életunt szobámban,
hideg teát kavarok…
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
ígéretes csillagot.
Ó ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton –
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirrhát
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg
utamat szelné a vám.
„Aranyad tilos kivinni!”
szólna ott a vámos rám.
„Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsőíteni.”
Százszor megállítanának, –
örülnék, ha átcsúszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsőd köré
szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirrhámmal
keserűszagú mirrhámmal
kenném véres lábadat. 

Ady Endre

Cini, krechuneski gilyi

Izh klopotisarde,
Tehara klopotosaren,
Kaver tehara le suncora
Somnakune jiva anna.

Kamos le Devles
Te asharav,
De cino shavoro som,
Te traji kamos.

Devlesko – asharipe
Te cipij zhanav
Skumpo raj malyara,
Te trajin le trin kraja.

Vi me feri zhos, zhos,
Te gilyabos kamos,
mashkar le bare anda jezush
sa shukar keros.

Mure nyeve khera
chi bunuj chi kana
de muro kamipe
dos le Devloreske

(Kade gilyabos me
Shavoro tromano,
1883 zhungalo krechuno.)

(Boldasles: 
ifj. Rostás Farkas György)

Kis, karácsonyi ének

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfi ú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten – dicséretre
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok,
S a három királyok.

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám.
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

(Így dúdolgattam én
Gyermek-hittel, bátran,
1883 Csúf karácsonyában.)
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akik elbeszélgettek a kilenc sze-
méllyel.

Az Úr jutalmazza meg mind-
azokat, akik ebben a kötetben 
ugyan nem szerepelnek, de a ne-

vük egy másik „könyvben” föl van 
írva. Akik talán nem is vágynak 
arra, hogy őket néven nevezzék.

Az élet cselekedetei önma-
gukért szólnak.

 A Rashajok, papok, szerze-
tesek  című könyv itt-ott még 
kapható. Mindenkinek legyen 
áldott Karácsonya és Boldog 
Újesztendeje.

GERGELY DEZSŐ  ROVATA

Rashajok, papok, szerzetesek
Istenes emberek a cigányok között

(A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány kiadványa, 
Budapest, 2014.)

Fontos, hiánypótló kötet 
jelent meg az idei könyv-

hétre. Hat cigány pap, egyházi 
ember és három romákkal fog-
lalkozó, körükben pasztorációt 
végző nem-cigány, gádzsó lelki-
pásztor pályafutását mutatja be.

Miért a Jézus Társasága, a 
jezsuiták a leginkább kezde-
ményezői ennek a feladatnak, a 
róla szóló híradásnak?

Mert ez az újkori szerzetes-
rend, amely a maga felkészült-
ségével, aktivitásával tudta és 
tudja az 1500-as évektől kezd-
ve, amikor létrejött a katolikus 
anyaszentegyházban a legna-
gyobb gondokat a leghatározot-
tabban kezelni.

Ne felejtsük el, a rend alapí-
tója Loyolai Szent Ignác katona-
ember volt, és ha pap, szerzetes 
is lett, nem szűnt meg katoná-
nak lenni, de már „miles Ch-
risti”,  Krisztus katonája. Nem 
tévedünk, ha a rendben Jézus 
legférfi asabb alakulatát látjuk.

Azt, hogy a hitújítás. a refor-
máció nem jelentette a katoli-
kus egyház végét, azt – nagy-
részben- nekik köszönhetjük. 
Gondoljunk csak Pázmány Pé-
terünkre, a nagy magyar jezsui-

tára. Ő és társai meg tudták for-
dítani az egyház süllyedését, és 
mint keresztény élcsapat ( nem 
tudok rájuk jobb fogalmat talál-
ni) megtalálta a módját a lelki 
újjászületésnek.

Akkor  –  az ő tevékenységük 
révén is - lettünk úrrá a lelki-er-
kölcsi meghasonlottságon. E 
megerősödés híján itt hazánk-
ban a török veszélyen aligha 
lettünk volna úrrá. 

Ma a társadalmi krízis a leg-
fenyegetőbb, ezen belül a ci-
gány népcsoport helyzete. Ezt 
lapunk olvasói közül senki sem 
vitatja.

Csak egyszer kell ellátogatni 
a VIII. kerületi  Horánszky utca 
20-ba,  Jézus Társaságának  
Párbeszéd Házának cigány-
pasztorációs műhelyébe, és ki-
ki tapasztalni fogja a résztvevők 
szellemi-gondolati erőfeszítését 
ebben az ügyben.

Ennyit ennek a könyvnek a 
hátteréről, ennyit páter Forrai 
Tamás és páter Hofher József, 
valamint rendtársaik küzdel-
méről.

Csak soroljuk föl ebben az 
interjúkötetben szereplő cigány 
fölszentelt papok és szerzetesek 
neveit:

Balázs József, Lakatos Péter, 
Csonka Csaba, Orsós Mózes, 
Gávodi Róbert, Popva Valér. 

Valamit azokét, akik ebbe a kö-
tetbe nem fértek bele.

Mit jelent ennek az etnikum-
nak a fi aként, halmozottan hát-
rányos helyzetből eljutni a gim-
náziumi érettségiig, meghallani 
és megérteni az Úr hívó szavát, 
jelentkezni a teológiára, azt el-
végezni , majd vállalni egy élet-
re Isten és a barna bőrű testvé-
rek szolgálatát.

Mit jelent népünkből szár-
mazó testvérünk kezéből fo-
gadni az Úr testét, miután meg-
gyóntuk neki életünk bűneit?

És a fehér bőrű híveknek is 
elfogadni a cigány atyát, roma 
lelkipásztort, egy rasszizmustól 
sajnos nem mentes világban?

Miután föl sem merülhetne 
az, hogy Isten fölkent szolgái 
között különbséget tegyünk: 
milyen is a bőrének a színe…

Ami a három másik lelkészt 
illeti, ők, akik nem cigányok:

Lankó József alsószentmár-
toni plébánossal a Kethano 
Drom – Közös Út legutóbbi szá-
mában olvashatunk interjút.

Hogy Somos László mit ért 
el a kaposfői cigányaival, ahhoz 
nem kell kommentár.

E sorok írója mélységes meg-
tiszteltetésnek veszi, hogy ő is 
helyet kapott ebben a könyvben.

Köszönet illeti Vojnicsné Ke-
reszty Zsuzsát és Békési Ágnest, 

Búcsú Dilinkó Gábortól

Szeretve Tisztelt Gábor 
Bátyám!

Megdöbbentett a hír és le-
sújtott. Mostanában sokat gon-
doltam rád, és lélekben készül-
tem hozzád.

Talán megérezte a szívem, 
hogy látnom kellene téged! De 
elsodort az élet!

Annyi a tennivaló, és nem 
jutottam el hozzád, hogy meg-
szoríthassam kezed, és átölel-
jelek.

Mostmár majd odafönt!
Soha nem fogom elfelejteni 

azokat az emlékezetes órákat, 
amiket társaságodban tölthet-
tem. Olyan vidám és színes 
egyéniség voltál. Nagy ember, 
jó testvér és jó barát.

Emlékszem, ahogyan az 56-
os eseményekről meséltél, ott 
a Corvin közben… És meséltél 
Kócosról..

Itt van előttem a képed, min-
den nap nézegetem.

Szeretem a képeidet, olyan 
rejtélyesek és sokatmondóak. 
Vajon mikor születik hozzád ha-
sonló cigány Magyarországon?

Sokat fogok rólad mesélni, 
és írni, hogy emlékezzünk rád 
és velünk maradj. Néha-néha 

majd tekints le ránk itt mara-
dott testvéreidre!

Emlékezni fogok rád, amíg 
élek és szívem legféltettebb kin-
csei között őrzöm emlékedet.

Rostás-Farkas György

Dilinkó Gábor 1929. február 
8-án Újpesten született ci-

gány családban, apja dokkmunkás 
volt. Kilencen voltak testvérek, any-
ja betegsége és szülei válása miatt 
8 éves korában állami gondozásba 
került. Négy elemit végzett, s mint 
lelenc gyerek paraszti családokhoz 
volt kihelyezve. A második világhá-
ború után anyja magához vette, s a 
nagybátyjánál a szegkovács mes-
terséget kezdte tanulni. 1947-ben 
anyja meghalt. 1948-ban Dilinkó 
leszerelt a sorkatonaságból, s bőr-
gyári munkás lett. Az 1956-os for-
radalom idején a Corvin közben 
harcolt, súlyos karsérüléssel esett 
fogságba, élettársát, Kócoskát, 
Szabó Ilonka, újpesti cigánylányt, 
Corvin közi parancsnokot, 17 éve-
sen, négy hónapos terhesen agyon-
lőtték. Dilinkót a forradalom leve-
rése után 12 évi börtönbüntetésre 
ítélték, majd a Legfelsőbb Bíróság 
7 évre változtatta az ítéletet. 1966-
ban szabadult, évekig nem tudott 
elhelyezkedni, s ha álláshoz jutott 

is, amikor ötvenhatos múltjáról 
értesültek, azonnal elbocsájtották. 
Végül 1975-ben háztakarítóként és 
fűtőként sikerült elhelyezkednie az 
IKV-nál. Innen ment nyugdíjba. 
Ötvenhatos múltjának elismerése-
képpen 1991-ben megkapta a „Hű-
séges helytállásért” kitüntetést, 
majd a dandártábornoki rendfo-
kozatot.

Az újpesti József Attila utcai 
elemi iskolában már megnyil-
vánult rajzkészsége, tanárai is 
felfi gyeltek erre. Hosszú ideig al-
kalmanként rajzolt, festett, majd 
1975-ben egy buszbalesete kap-
csán hosszabb ideig ágyhoz volt 
kötve, s ugyan sérült kezével az 
ecsetet nem tudta fogni, de fele-
sége megmutatta neki, hogyan 
próbáljon az ujjaival rajzolni, s ez 
olyan annyira sikerült, hogy ez-
után íly módon készítette képeit. 
Már az 1980-as évek közepétől 
felfi gyelt képeire a sajtó, sok fest-
ménye külföldi tárlatokra is elju-
tott. (wikipédia)
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Kocsándly Kuti Margit

Találkozásom „Narvalo-val”

Hosszú út áll előttünk. 
Nem kilométerekben, 

hanem lelkiekben, különösen 
nekem. Akihez készülünk fér-
jem számára nem idegen. Egy 
közel harminc éve ismert bará-
tot talált meg ismét.

Velem más a helyzet. Sze-
mélyében egy olyan embert 
ismerhetek meg, aki nem egy 
életet, hanem többet élt le. Ke-
vés, az övéhez hasonló történet 
létezik. Könyve, – a NARVALO 
– amelyben megörökítette éle-
tének eseményeit megríkatott.

Ez az úr, a cigányok nagy 
családjába tartozik. Ő az egyik 
legismertebb cigány a világon. 
Származása megadta neki azt 

a « jogot », hogy mártírként 
szenvedjen, már 8 éves korá-
ban. De származása megen-
gedte azt is, hogy becsületes, 
egyenes maradjon egész éle-
tében, az örökös veszély és 
hihetetlen megpróbáltatások 
ellenére is.

Amikor megérkeztünk 
a dél – franciaországi Pro-
vance-i városkába, ahol lakik: 
egy meleg mosolyú, kék sze-
mű, hófehér hajú úr fogadott 
bennünket, lábainál hűséges 
kísérőjével, Elsa-val, a kis fe-
hér kutyával.

Ez az úr, GENEUIL Guy 
Pierre, festő, író, és még szám-
talan titulus birtokosa, akinek 

élete példaként szolgálhat min-
den cigány számára.

Férjem boldog, hogy rátalált 
egy régi barátra, nekem pedig 
különleges megtiszteltetés, 
hogy megismerhetem, és hogy 
elfogad engem « prali »nak, 
vagyis nővérének.

Narvalo
Részlet Pierre Geneuil: Narvalo cím� életrajzi regényéb�l

Nyolc éves és három hó-
napos voltam, amikor 

narvalo lettem. Egy életre. Ez 
egy náci koncentrációs tábor-
ban történt. Seine et Oise me-
gyében, Dél Compiegne-ben, 
Royallieu helységben 1941. 
szeptemberében.

Előző nap, Párizs Marais 
negyedében, a Vertus utcában 
még szabad gyerek voltam. 
Egészen addig, amíg a szür-
ke egerek nem dobtak be egy 
« traction »-ba, azért, mert ci-
gány voltam.

Amikor észhez tértem, a Re-
publique térhez közel egy ápo-
lói szobában, meztelenül egy 
fehér lepedővel borított ágyon 
találtam magam. Két francia 
orvos hajolt fölém gondterhel-
ten. Még sohase fordult elő ve-
lem, hogy vizsgálnak, és kana-
lat tesznek a nyelvem alá.

Kezdtem kiabálni. És akkor 
kaptam egy hatalmas pofont, 
amitől még a fogaim is kiröpül-
hettek volna. Szépen mondva, az 
orvosi vizsgálat után, megmértek 
mindenhol egy nagy körzővel, 
különösen a koponyám körül.

Egyikük írta, amit az orvo-
sok diktáltak. Fajról beszéltek, 
cigány fajról. Az orrukat vakar-
gatták, míg rólam folyt a szó. 
Végül, felöltözhettem, és ked-
vesen jelezték, hogy elküldenek 
vidékre feljavulni egészségileg. 
Belöktek egy nagy terembe, 
ahol különböző korú gyerekek 

voltak szanaszét, egyik jobban 
bömbölt, mint másik.

Ez már több volt, mint amit 
elviselhettem. Anyámra, nagy-
mamámra és Bella kutyámra 
gondoltam, és én is bömbölni 
kezdtem, mint a többiek. Este, 
kamionokkal kivittek minket 
az északi pályaudvarra, ahol 
vagonokba zsúfoltak, mint az 
állatokat.

Erős tehéntrágya szag volt 
bent. Sok gyereknek sárga csil-
lag volt a ruhájára varrva. So-
kat kellett várni, mire elindult 
a vonat, és nagyon sokszor, sok 
helyen meg is állt.

Akárhányszor megállt, pró-
báltam kinyitni a vagon ajtaját, 
de kívülről volt bezárva. Fél-
tünk, hideg volt, és sötét. Egyre 
büdösebb lett, a gyerekek nem-
csak bepisiltek, hanem mást 
is végeztek. Már világosodott 
mire végleg megállt a vonat.

A vagon rácsos ablakán ke-
resztül néztem a fehér felhő-
ket. És most először éreztem, 
hogy cigány vagyok. Rab ci-
gány, mint az állatok a cirkusz-
ban…

(Franciából fordította: 
Kocsándly Kuti Margit)

GUY PIERRE GENEUIL-RŐL

1933-ban született Párizsban. Már 5 éves korában halhatat-
lanná tette őt a híres festő, Poulbot, mint világszerte ismert ké-
pének modelljét.

8 éves, amikor egy Párizs melletti koncentrációs táborba vi-
szik, ahol kísérleteznek rajta. A mesterségesen előidézett agy-
hártyagyulladás következtében borzalmas szenvedéseket él át.

10 évesen megszökik, és a háborút egy Párizs környéki er-
dőben vészeli át. Közben az ellenállásban is jelentős szerepet 
vállal, mindezt alig 12 évesen.

A háború után színvaksága ellenére is tehetséges festőként 
a híres Monmarte-i Tertre téren árulja képeit, melyeket hamar 
elkapkodnak.

Később részt vesz az algériai háborúban, valamint a távol ke-
leti csatározásokban is.

Hivatásos bokszoló, és De Gaulle tábornok testőre.
Jean Seberg amerikai fi lmcsillag barátja, testőre, Az ő révén 

ismeri meg a néger gettók életét Amerikában.
A sort még sokáig folytathatnám ismertetve Guy pierre Ge-

neuil életének érdekes történeteit, melyeket remélem, a jövő-
ben megoszthatok az olvasókkal.

Guy Pierre GENEUIL 
és Kocsándly Kuti Margit 

2014 augusztusában

Rajko Djurić

Bi kheresko bi limoresko

O-o-o, lele mange sajek
O-o-o, joj dade morejana
Tu bi limoresko
Amen bi kheresko
Te avas e balvalake po phurdipe
e thameske po khandipe.
Kaj maj!
Dži kaj maj!

O, o, o, joj, dade guglijena,
pe savo bar te achav?
Katar tut te akharav?
Phanglo si amenge o del,
e phuv sargo, kaj čuči si
bi khanikasko.
Kaj maj!
Dži kaj maj?
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Ibrahim Osmani

Klasikani sanskritikani literatura

Majpurani indusengiri 
literature, bare ljila po-

ezija, ritualikani-fi lozofi kani,-
Vedi, palo nekaste, pana nane 
hramome klasikane sanskri-
teja, ja puraneindijakere chib-
jaja. Klasikani sanskritikani li-
terature ovela e duje bare 
epikane kotorenca ani 
Indija, adala si I MAHAB-
HARATA (paramiz kotar 
baro mariba Bharate), is-
torija jerjesere konfl ikteja 
jekh sar ki gili “GILI KO-
TAR O NIBELUNZJA”. O 
dujto baro kotor e Indija-
kor si “RAMAJANA”, (PA-
RAMIZ KOTAR O RAMA).

Kotor: “MAHABHA-
RATA”” si baro kotor, ko-
tar 100.000 varge (stihja), 
chivde si disave kotora, so 
si but hari phanlje e šeru-
ne bučaja, sar soj, duj tiko-
re paramiza –kotar o Nali, 
thaj Savitrija, sar hem i 
pendžarutni gilji fi lozofi ka-
ni BHAGAVADGITA. Vakeripe 
so i MAHABHARATA, kerdi 
kotar 100 milja strofe, kotar 18. 
šere. MAHABHARATA, gilabe-
la kotar o vakti kotar anglune 
1000. berša amare erakere. But 
persone si devlikane, Mahab-
harata vakerela kotar barvalo 
vakti e mitesoro. O epi ljela te 
vakerel kotar angluno hra-
moviba kotar e Vyasasere loza-
tar, soj devlikane manuša, thaj 

ov sine o chavo e nimfakoro Sa-
tyavati, kola hovadža o riši.Sar 
te vakerel olake so kamlja ola 
but, irini olake o chajakoro muj 
thaj muklja ola. Vyasa sine ba-
rilo garavdo, a palo hari vakti, o 
thagar Satyavati ljela ola romn-

jake. I tema e Mahabharatakiri 
si o mariba maskaro duj kuput-
ne e dinastijakere –BHARATE. 
Angluno drom akava epi, sine 
olje 24. 000. stihja, a po palal o 
Vyasa buljarda ole ko 6. milion-
ja stihja, a arakhlo si 200.000 
stihja.

Epi “RAMAJANA”, perela 
ko maškarune vaktesoro pe-
riodi.Adava si kotor so vak-
erela kotar o Rama. Akava 

kotor, pošukar te vakerel pe o 
Rama si phanlo legenda kotar 
o Roma. I phenli e Ramasiri, 
olesoro phiriba, pana paldela 
e Romen.

Palal avena o tikore kotora, 
epja,: PURANE (paramiza), so 

arakhena o karakteristike 
maškaruneindijakere vak-
tesor, kote si o personaže 
devle, thaj –murša-.zorale.

Akala epja ulje ko mil-
jengoro ulavipa angleder 
e Hristosor. Ko agor akale 
vaktesor, o sanskriti na 
sine po but dživdi chib. 
Po palal pana sine ljela pe 
ko vakeriba ama sar deka-
dentno, šužoro, a butfar 
kovlo thaj šužo poetengoro 
vakeriba, gilajba. (kavya). 
Maškaro drame adale vak-
tesoro, sose ko adava vakti 
vakerela pe sine thaj o pra-
kriti, ozolo sanskriti, pere 
literaturakere džandipn-
jaja ulavela pe sine e KA-

LIDASINESIRI SAKUNTALA. 
Palo olende avena sine: MRC-
CHAKKTIKA, THAGAR SUD-
RAKA, RATVANALI, THAGAR 
HARSADEVA… Palje, avela 
o Kalidasa pere gilja: MEG-
HADUTA, (devel so igarela o 
avazi), akaja gili but pherdža 
o vilo e Getesor. Adžahar si 
pendžarutne thaj i Amaru thaj 
godzavera hramonle sar soj o 
BHARTRHARI.

Paramizengiri literature 
ki sanskritikani chib sila po 
baro than, sar hanik bare nu-
merengere legendengere thaj 
mitongere, so po palal lende ki 
Evropa. O paramiza telo anav 
–PANČATANTRA- kerdi ki 
nevi sanskritikano keriba-HIT-
OPADESA, KERDE SI HEM 
BASNE, sose olenca sikade e 
princon, a nakhavde si ko maš-
karunopersijakoro, arabikano, 
grkikano, talijanikano, ko pu-
rano slavjenengoro, herbrejs-
ko, latinikano, germanikano 
thaj aver. Uli sar jek kotor ko-
latar ljelje pes te hramonen pes 
o paramiza ki Evropa. Palo sa 
akala na kamela pe te bistrel 
pe, so but hramomo ko sans-
kriti kotora korar sikljoviba.Ko 
sikljovibasor than, thaj ko than 
e chibjakor (gramatika thaj lek-
sografi ja). O Indusja chide baza 
ko sa o kotora sikljovibasere, 
kotar i fi lozofi ja, literatura, ast-
ronomija, astrologija (zorali 
tenzija kotar i grkani, politika, 
medicina, matematika, teo-
logija thaj erotika; kamela te 
vakerel pe kotar o pendžardo 
lil “KAMASUTRA”, SO VAK-
ERDŽA SA KOTAR O GARJA-
RIBA E KAMLIPASOR.

Specifi kane sanskriteja, kote 
haljola pes, maškarunoindija-
koro originali, hramome si hem 
kotora kotar budistikani thaj 
džanaistikani literatura.Akaja 
sanskritikani literatura si kotar 
sekundarno džandipe, isi po 
bare kotora tekstja hramome 
ki maskaruniindijakiri chib (ko 
budistikano vakti Titaka, cejlo-
neskiro kanoni ki pali chib.

Ibrahim Osmani

Phanden me jakha

Kale poftaneja phanden me jakha
te na dikhav o čačibe.
Dikhena, phravdžola nevo dive
ano galbeno javin.
Sa so keraja amen,
adava si čučo phiriba ano tajsato,
šunaja o bašalipe e čemanakor,
so beršenca haljam maro olakor.
Našldžovaja ano javinakoro pani,
ano kheliba thaj i gili romani.
Amen, na sijam bijande teli bahtali čere
amen sijam našalde ano drom
thaj sijam o phirutne e Dantesere,
Kokorutnipnjaja uchardam amaro ternipe,
ratvalje kotoreja uchardam amari phenli,
šunde, palo bašaliba thaj kheliba,
ucharde phenlja, mulje vakteja.
Amari phenlji si:
vešesoro čingadiba,
oreoli rovibasor,
nakhle vaktesor,
uchardo chareja thaj štupoja.
Me jakha phanden,
te na dikhav o čačibe,
te na dikhav nevo dive,
po šukar te dikhav nevo suno.

Illusztrációk: Mahabharata
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Kárpáthy Gyula

A pálya-rangid�s Farkas Kálmánról

Farkas Kálmán a negy-
venes évek végén indult 

el a törökszentmiklósi cigány` 
sorról – írja Lakatos Menyhért 
az „Ajánlás”-ban, Farkas Kál-
mán,,Értetek kiáltok” c. köny-
véhez.

Abban a mindentől el-
zárt és mindenki által le-
nézett világban nem volt 
szokás másról álmodni, 
mint a máról, mert a hol-
nap mindig olyan távoli-
nak tűnt, hogy türelmét 
szegte az alig éhes em-
bernek is. Nincsen olyan 
konzervatív közösség, 
amelyik meg ne szülné a 
maga álmodozóját, más-
ként gondolkodóját.

Ilyen volt Ökrös Mari 
is.• A kis töpörödött ci-
gányasszony, akit a nagy-
ságos urak tiszta Marinak 
hívtak, mert -úgy mosni 
és olyan szépen vasalni 
senki nem tudott, mint 
Mari néni. Ritkaságszámba 
ment ez cigányéknál. Olyan is 
kevés akadt a cigánysoron, aki 
fogadalmat tesz a Boldogságos 
Szűz Máriának, hogy Kálmán-
ból tanult embert csinál, ha a 
Szent Anya is segítségére lesz. 
Mindkét anya beváltotta az ígé-
retét. Farkas Kálmánnak már 
csak tanulni kellett. És hogy se 
Ökrös Mari, se a Boldogságos 
Szűz Anya ne csalódjon benne, 
elviselt minden megaláztatást, 

egy cigánysorról jöttnek el kel-
lett viselnie…”

Ennél szebben, líraibban, 
s ugyanakkor valósághűen 
aligha lehet jellemezni Farkas 
Kálmán élet-indulását, mint 

ahogy Lakatos Menyhért írta. 
Farkas Kálmán a legrégibb és 
legnagyobb gyakorlatú hivatá-
sos újságíró valamennyi cigány 
kolléga közül. (Ő országosan a 
pálya-rangidős.)

A „hivatásos” szakmai érték-
jelzés itt egybeesik az elhiva-
tottsággal, (Akár cigány, akár 
nem-cigány újságírókat nézve, 
e kettő korántsem fedi mindig 
egymást, miként napjaink mé-
diájában is tapasztalhatjuk.)

Az elhivatottságát ékesen 
tanúsítja Farkas Kálmán pá-
lyaképe: már fi atal szerkesz-
tőként felfi gyeltek rá, és csak-
hamar megyei napilapnál, 
fontos, vezető szerepet töltött 

be. Én tudom, hogy az az 
egész szerkesztőségi világ 
valóban demokratikus, 
nyitott, előítélet-mentes 
volt, de az egy percig sem 
kétséges számomra, hogy 
ha nem rendelkezik tár-
sai sorában kiemelkedő 
szakmai képességgel, tar-
tós-töretlen munkalendü-
lettel, nem sugárzik belőle 
a szakma szeretete, nem 
élvez személyi rokonszen-
vet és egyre inkább tekin-
télyt is, akkor őt, a cigány 
embert aligha emelik 
ilyen posztra a lapnál.

A lapnál? Nem 
csak ott: az egész nagy 
Szabolcs- Szatmár-Bereg 
megyében olyan tekin-

télyt, népszerűséget élvezett és 
élvez most is, amely kiállta az 
időközbeni politikai földcsu-
szamlások során a stabilitás 
próbált. Gazdag tapasztalata-
it, szívós szervezőkészségét s 
népszerűségét, személyi kap-
csolatait a cigány nép szol-
gálatába állította. Hatalmas 
cigányrezervoár ez a Nyírség, 
Borsod megye után itt a leg-
magasabb a lélekszámuk, és az 
is országosan köztudott, hogy 

a rend-szerváltásnak (miként 
az építőipar gépesítésének, 
a nagyszabású építkezések 
megfogyatkozásának) milyen 
megrendítő, nyomorba taszí-
tott vesztesei a fekete vonatok 
egykori utasai. (Eszembe jut 
Bessenyei Ferenc indulatos ki-
törése, amikor a „Barátaim, ci-
gányok” című nagylemezének 
megjelenése alkalmából készí-
tettem vele interjút:

„Ezek a cigányok szerte az 
országban kétkezi munkával, 
hőben és fagyban városokat, 
városrészeket emeltek fel, ott 
senyvedtek a kohászati üzemek 
legnehezebb munkahelyein – 
és erről most az ország, a nem-
zet megfeledkezik?!”

Az „örökmozgó” Farkas Kál-
mán elpusztíthatatlan szerve-
zői-írói-politikusi tevékenysé-
gének hatalmas felhajtó ereje 
az, amit itt naponta megél az 
övéi között. (A tragikus prob-
lémákról, s főként az ezek ál-
tal ösztönzött felismerésekről, 
a cigány szervezői munkáról hű 
képet adnak különböző írásai.) 
Elhivatottságának, munkaere-
jének éltető artézi forrása ez a 
nyírségi cigány mélyvilág.

Több mint egy évtizede szer-
kesztői gyakorlatból is követ-
hetem Farkas Kálmán újságírói 
munkásságát, s így világos ké-
pet nyertem arról, hogy milyen 
szakmai biztonsággal kezeli a 
különböző műfajokat: a való-
ban életszagú riportázs, a vi-
ta-hevületű interjú, színes lírai 
tárcák, szatírikus krokik – szép-
irodalmi írásaival – ugyanúgy 
mesterségbeli tudását jelzik, 
mint korábbi publicisztikái.

A POLITIKAI ESSZÉIRŐL

Újságírói-közéleti pá-
lyájának jelentős új 

eseménye a „Korona nélkül „ 
című kötete. Ebben az egyik 
legmarkánsabb, érdekfeszítő 
írás, mely summásan a szerző 
merész gondolkodásmódját: 
a „Sallangos önkormányzatok’’. 
Élesen fi gyelemfelhívó már a 
címe is. Vérbeli navigátorként 
radarságával jelzi-fi gyeli azt 
is, jó irányba megy-e a hajó, 
avagy nem zátonyra fut éppen, 
amikor a hajósok már a bizton-
ságos révet vélik maguk előtt. 
Mindjárt az utóbbi ellentétpár 
(zátony vagy rév) már utal is 
Farkas Kálmán legújabb köte-
tének első írására: „ Veszély-
ben, hatalomban”, az Országos 
Cigány Önkormányzat megala-
kulása pillanatában, született, 
őt az egyik alelnöknek válasz-
tották. Ennek utolsó mondatá-
ból idézem: „Veszélyben, hata-
lomban. Soha ne feledjük, hogy 
e kettőség között irányítjuk a 
cigányság hajóját…”

Az olvasó majd maga fel-
mérheti, hogy közben Farkas 
Kálmán módszeres logikával, 
felismerésekkel, éles kritiká-
val, gondolat-gazdagon és kri-
tikusan, ám az ügy féltő-szen-
vedélyes szeretetével elemzi a 
hatalomra kerülés mindenkori 
antinómiáit. Itt hivatkozha-
tom arra: tapasztalhattuk az 
előző kormánynál csakúgy, 
mint a jelenleginél. Ám az ön-
kormányzatoknál tényleges 
hatalmi státus állt elő, ezzel 

szemben esetünkben, az Ön-
kormányzat vonatkozásában 
maga a hatalom mibenléte, 
milyensége is kérdőleges – s 
akkor széles ívben már ott 
vagyunk a „Sallangos önkor-
mányzatok” probléma-labirin-
tusában.

A kötetben az egymást kö-
vető írások mesterépítész be-
nyomását, a jól mesterművész 
megkomponáltság érzetét 
keltik az olvasóban. Vagyis: 
mintha a Szerző eleve úgy ter-
vezte-építette volna a köny-
vet. Holott szó sincs erről. 
Valamennyi írás külön-külön, 
alkalmanként született, aktu-
alitáshoz kötődik; felmerülő 
konfl iktusokra, eseményekre 
adott azonnali válaszok, in-
nen forró lüktetésük, mint a 
szívdobbanásoké… Ezek a rög-
tön-ráfelelések nagy veszéllyel 
járnak. Éppen az időszerűség-
ben fogantságuk révén efemer-
ré válhatnak. (Lásd a szótár 
értelmezését: „tiszavirág-életű, 
röpke, átmeneti”.) A kötetet 
olvasva miért nem így érezzük, 
miért az a meggyőződésünk: 
nemhogy ma, most, ám mesz-
szibb időkre is előre tekintve, 
maradandónak bizonyulnak 
majd. Korántsem valami „fi lo-
szi” szőrszálhasogatás, fontos-
kodás a műfaji különbségtétel, 
publicisztika és politikai esszé 
között. A reális értékelés miatt 
ez szükséges. Nem „copyright 
by…” saját gondolatom a kü-
lönbségtétel.

Hosszú évekkel ezelőtt Ko-
lozsvári-Grandpierre Emil, az 
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esszéírás európai nagymestere 
hívta fel a fi gyelmemet erre, 
amikor egy baráti beszélgetés 
kapcsán bemutattam neki még 
a Romano Nyevipében megje-
lent „A cigányság a nagypolitika 
kapujában” c. két és fél kolum-
nás írásomat, amit vezércikk-
nek neveztem, ő azonban poli-
tikai esszének minősítette.

Az ő gondolatmene-
tének nyomán – jelen 
esetre alkalmazva – pró-
bálom felvázolni az esszé-
írás ide vonatkozó főbb 
szempontjait – a publi-
cisztikával egybevetve. 
A publicisztika általában 
(hát még olyannál, aki-
nek újságíró személyisé-
ge a napilap lüktetésé-
ben formálódott), éppen, 
ha eleven-naprafelelő, 
túlnyomó többségében 
mindig időhöz is kötött, 
értvén ez alatt jelentősé-
gének múlandóságát, ak-
tualitás-vesztését. Igen, 
csakhogy miközben Far-
kas Kálmán egész dinamikus 
lényével benne van a mában, 
soha nem tapad le ahhoz, min-
dig felülről-távlatosan (nem 
félek kimondani a szót, törté-
nelmileg is) rá tud látni a mára, 
bizonyára mert mindig, követ-
kezetesen félszemmel a jövőbe 
is tekint.

A jövőre irányultság feltű-
nő jelenség nála, napjainkban, 
amikor politikusi-politológu-
si köztéma, hogy jelen össz-
társadalmi krízisünk egyik 

szorongató jelensége a jövő-
kép hiánya, az ebből szárma-
zó pesszimizmus, a fejlődést, 
termelő, alkotó munkát aka-
dályozó depressziós közérzet. 
Farkas Kálmánban – miközben 
áltatás nélkül könyörtelenül 
felméri a cigányság, a társada-
lom roppant súlyos helyzetét 
– szinte genetikusan munkál 

az ősi cigány vitalitás, az az 
optimizmus, amely a keserves 
századokon át fenntartotta ezt 
a legmostohább sorsú népet 
Európában. Kolozsvári-Grand-
pierre kiemelte, hogy az esz-
széíráshoz nélkülözhetetlenül 
hozzátartozik a személyiség 
kiforrottsága, értvén ez alatt 
a dolgokat, jelenségeket kellő 
felkészültséggel, egységes lá-
tásmóddal kialakult attitűdöt. 
Nos, az esszéket így egy kö-

tetben olvasva: kibontakozik 
előttünk, hogy Farkas Kálmán 
mennyire egységben látja a ci-
gány nép, s a társadalom prob-
lémáit, jelenségeit; a külön-kü-
lön született írások egymásra 
felelnek, s végül kerek egészet 
alkotnak.

A nyitottság, a társadalom 
egészében, a nemzetben való 

gondolkodás is karakte-
risztikus vonása Farkas 
Kálmán személyiségé-
nek, aki ebben is követ-
kezetes, hiszen esszéiben 
visszatér az az alapvető 
gondolathoz, hogy (a ki-
sebbségi törvényben 
deklaráltan) a nemzeti 
és etnikai kisebbségek 
államalkotó tényezők. 
A Kolozsvári-Grandpier-
re Emil által említett ala-
nyisághoz tartozik, mély 
érzésvilág tükröződése 
az írói eszméletben. Én 
most így fejezem ki: az 
étosz, a nemes indulat. 
Ez Farkas Kálmánnál át-

fűti valamennyi esszéjét.
Legszenvedélyesebben ak-

kor mutatkozik meg, amikor 
a cigányság összefogásáról, 
együvé tartozásáról szól; jelleg-
zetesen az „Egy asztalnál”, vagy 
az „Elmaradt kézfogás” című 
esszéiben. Szívszorító olvasni 
drámai könyörgését, érvelé-
sét a cigányság szempontjából 
létérdekű egység megteremté-
séért. A mély élettapasztalat, 
a korszakokat átívelő újságírói 
gyakorlat, az intellektualitás 

és az érzésvilág egysége együtt 
formálta ki Farkas Kálmán 
stílusát (itt a buffoni értelem-
ben: „a stílus maga az ember”), 
s lendítette előre a fejlődés út-
ján. Ezt a rátermettséget lát-
juk megnyilvánulni a címadó 
„Korona nélkül”,,esszéjében, 
amellyel valóban, mintegy 
megkoronázza többi írását.

Politizáljon-e a cigányság?” 
– veti fel a kérdést egyik esszéje. 
Azt, hogy ő hol maró iróniával 
a tagadókkal, hitetlenkedőkkel 
szemben, hol felelős mérlege-
léssel hogyan válaszol a kérdés-
re, az olvasó majd megtudhatja 
kötetéből és a „Cigány Hírlap” 
főszerkesztőjeként írott cikkei-
ből. Én azt fűzném ehhez: lép-
tek a kapun (a „Rubiconon”), 
a civil szervezetek élén, az ön-
kormányzatokban.

Felkészültségi, tényleges 
hatásköri problémákkal is vias-
kodnak azok, akik a cigányság 
részéről a politikai területen 
tevékenykednek? Igen, való-
ban – de vajon nem ugyanez a 
helyzet a parlamenti képvise-
lők világában, a pártok élén? 
Nem halljuk-e újra és újra a 
leglényegesebb politikai ténye-
zőktől, hogy még tanulni kell a 
demokráciát? Igaz. Tanuljunk: 
együtt! Mindezt átfogóan tár-
ják fel ezek az esszék. Farkas 
Kálmán politikai esszékötete 
korjelző dokumentum: a ci-
gányság képviselőinek aktív 
részvétele nélkül immáron nem 
létezhetik össznemzeti hitelű, 
országos politika. 

Paksi Éva

Farkas Kálmán emlékére

Miután Rostás-Farkas 
György megkeresett, 

hogy emlékestet szeretnének 
szervezni Farkas Kálmán bá-
csi tiszteletére, és szeretné, 
ha én is ott lennék, sajnos 
személyesen ezt most nem 
tudom megtenni, de lélekben 
ott vagyok, nos, napok óta 
azon gondolkozom, mit is ír-
hatnék, mit üzenhetnék.

Egyetlen szót: NAGYON 
HIÁNYZIK!!!!!!!!!

Egy település, Sóstófürdő, 
egy utcanév és szám, Mókus 
köz 8, egy telefonszám: 475-
008…

Sok-sok év után is ponto-
san emlékszem rájuk, bárhol, 
bármikor. 475-008…

Valamikor, egy másik vá-
rosban, egy szerkesztőségben 
megszólalt a telefon. Kálmán 
bácsi volt a telefonvonal vé-
gén. Azokban a napokban je-
lent meg az általam szerkesz-
tett havi lap legelső száma. 
Farkas Kálmánnak, az akkor 
még csak írásaiból ismert 
írónak-újságírónak is küld-
tünk egy tiszteletpéldányt, 
Ő pedig felhívott, hogy gra-
tuláljon, és hogy felajánlja a 
segítségét.

Attól a naptól kezdve he-
tente többször beszéltünk. 
Kálmán bácsi lapunk főmun-
katársa lett. Fontos volt a ta-
nácsa, az ötletei, jó volt hal-

lani a hangját, tudni, hogy jól 
van.

„Csókolom a Szíveteket!” 
mindig így köszönt el tőlünk.

Nagy megtiszteltetés volt, 
amikor felkért, szerkesszem 
én a könyveit.

A Csisznyikói Cserepek 
gyönyörű novellái éppúgy 
belém égtek, mint a Gordo-
ni ceruzarajzok, az Ember 
a viharban, vagy a Jegyző a 
Csisznyikóból.

Éva nénivel minden nyá-
ron meglátogatták az or-
szágos olvasótáborunkat. 
Mindig ünnep volt, amikor 
megérkeztek, és mindig 
ünnep volt, amikor mi is 
meglátogathattuk Őket Sós-
tófürdőn. Több közös könyv-
bemutatónk volt: Török-
szentmiklóson, Szolnokon, 
Nyíregyházán. Otthon érez-
tem magam mellette, és Éva 
néni mellett.

Mindig, mindent megbe-
széltünk. Tudtunk egymás 
örömeiről, sikereiről, bána-
táról. Atyai jó barátom volt, 
én pedig, ahogy Ő mondta, 
a harmadik lányuk…

Nagyon hiányzik…
Egy telefonszám: 475-

008. Egy utcanév és szám: 
Mókus köz 8, egy település: 
Sóstófürdő.

Sok-sok év után is ponto-
san emlékszem rájuk…
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Le Matesko Evangeliumo 6.
(kotor)

SITYARIPE PA RAJUNO 
MANRO

22 Kaver dyes e butima-
ta, save pe maraki ka-

ver rig tordyolas, sama las, ke 
numa jekh bero sas kothe, haj 
ke o Jezush chi hulyilas andre 
ando bero peske sityardenca 
ke-thanes, leske sityarde kor-
korunes gelinetar. 23 Ba aviline 
anda Tiberish kaver 
berura kaj kodo than 
pashe kaj le manres 
xaline, pala soste o 
Raj najisipe phendas. 
24 Kana apol e bu-
timata dikhlas, ke naj 
kothe chi o Jezush, 
haj chi leske sityarde, 
andre hulyiline ande 
berura, haj le Jezus-
hes rodindes ando 
Kafarnaumo gelinet-
ar. 25 Kana rakhline 
les perdal pa mara, kodo phen-
dine leske: „Rabbi, kana avi-
lan kathe?” 26 O Jezush kodo 
phendas: „Amen, amen phenav 
tumenge: „Roden man, ba na 
anda kodo, ke chudicka som-
nura dikhen, ba anda kodo, ke 
xaline anda manre, haj chaji-
line. 27 Na anda kodo xamo 
khinyaren tumen, so xasalyvel, 
ba anda kodo xamo, savo ashol 
po sagutno trajo, saves maj le 
Manushesko Shavo dela tu-
men. Ke les o Daduno Del som-
nosardas.” 28 Pe kado kodo 
pushline lestar: „So te keras, 

ke le Devleske trabi te keras?” 
29 O Jezush kodo phendas: „Le 
Devlesko kerdyipe kodo si, ke 
te patyan ande kodo, kas voj 
bishaldas.” 30 Pe kado push-
line lestar: „Sosko somno sika-
ves, ke te dikhas haj te patyas 
tuke? So keres? 31 Amare dada 
Manna xaline ande pusta, sar 
iskirime si: »Anda rajo das len 
manro te xan« {Avr 16,4}. 32 O 

Jezush kado phendas palpale: 
„Amen, amen phenav tumen-
ge: Na o Mozesh das tumen 
anda rajo manro, ba muro Dad 
del tumenge anda chacho rajo 
o manro. 33 Ke le Devlesko 
manro kodoj, so anda rajo hu-
ralylas tele, haj trajo del la lu-
make.” 34 Atunchi kodo phen-
dine leske: „Raja, sagutnes de 
amenge kado manro!” 35 O 
Jezush kado phendas lenge: 
„Me som le trajosko manro. 
Kon mande avel chi bokhajve-
la, haj kon ande mande patyal, 
chikana trushajvelatar. 36 Ba 

phendom tumenge, ke dikhline 
man, haj chi kade chi patyan. 
37 Sakones, kas mange del o 
Dad, mande avel, haj kon man-
de avel, chi bishalav les, 38 ke 
na anda kodo huralylom tele 
anda rajo, ke muro kamipe te 
kerav, ba kodalesko kamipe, 
kon man bishaldas. 39 Koda-
leske, kon man bishaldas, kodo 
si lesko kamipe, ke tena xasarav 

khanchi anda kodo so 
mange das, ba opre te 
trajaravles po palut-
no dyes. 40 Ke mure 
Dadesko kamipe ko-
doj, ke sakoneske kon 
dikhel le Shaves, haj 
patyal ande leste sa-
guno trajo te avel les: 
haj me opretrajarav 
len po palutno dyes.” 
41 Atunchi le bibol-
de xolyajline pe les-
te, ke kodo phendas: 

„Me som o manro, kon anda 
rajo huralylom tele”, 42 haj 
kodo phendine: „Na o Jezush 
si kado, le Jozhefesko shavo, 
kaske pinzharas vi leske dades 
haj deja? Apol sar phenel aka-
nak kado: »Anda rajo huraly-
lom tele«?” 43 O Jezush kado 
phendas lenge palpale: „Na 
xantume mashkar jekhavreste! 
44 Khonyik nashtig avel man-
de, kana feri o Dad, kon man 
bishaldas, chi pasharel les: haj 
me opretrajarav les po palutno 
dyes. 45 Iskirime si kaj le pro-
feta: »Savora zhene le Devleske 

sityarde avna« {Iz 54,13}. Sa 
kodo kon le Dades ashundas 
haj patyalas lesko sityaripe, 
mande avel. 46 Na sar le Da-
des te dikhlino varikon: numa 
kodo dikhlas le Dades, kon ka-
thar o Del si. 47 Amen, amen 
phenav tumenge: Kon patyal, 
sagutno trajo siles. 48 Me som 
le trajosko manro. 49 Tumare 
dada manna xanas ande pusta 
haj muline. 50 Kado anda rajo 
tele huralylo manro si, ke kon 
anda kado xal, tena merel. 51 
Me som o zhuvindo manro, so 
anda rajo huralylas tele. Kana 
varikon anda kado manro xal, 

sagutnes trajil. O manro pale, 
so me do, muro trupoj anda lu-
mako trajo. 52 Linepe te xanpe 
mashkar pende le bibolde anda 
kado, haj kado pushline: „Sar 
shaj del pesko trupo, kako am-
enge, te xasles?” 53 O Jezush 
kado phendas lenge: Amen, 
amen phenav tumenge: tena 
xana le Manusheske Shavesko 
trupo, haj chi pena lesko rat, 
chi avla trajo ande tumende. 
54 Kon xal muro trupo, haj pel 
muro rat, kodales sagutno trajo 
siles, haj me opretrajaravles po 
paluno dyes. 55 Ke muro trupo 
chachikano xamo si, haj muro 

rat chachikano pimoj. 56 Kon 
xal muro trupo, haj pel muro 
rat, kodo ande mande ashol, 
haj me ande leste. 57 Sar man 
bishaldas o zhuvindo Dad, haj 
sar me lestar trajisarav, kade 
kon man xal, vi kodo mandar 
trajil. 58 Kado kodo manro si, 
so anda rajo huralylas tele. Na 
kasavoj, sar so le dada xaline 
haj muline: kon kado manro 
xala, sagutnes trajila. 59 Kadal 
phendas ando Kafarnaumo, 
kana ande zhinagoga sityardas.

(boldasles: 
Vesho Farkas Zoltán)

Gyurkovics Tibor

Örökké

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

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

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

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

Hitet
Magyar rácsoldó hengerrel végighúztam
az ajtón, kioldódtak a vízszintesek.
Imacsúcsos kezem beszuszakoltam a lé-
ha állóvasak közé, összeragadt (…)
Vagy valakitől. Benn pedig nem volt
senki. A dohos múlt bosszúja?

nem így, nem így,
eddig ez álságos fent:
Nyújtsunk be kegyelmi kérvényt a maholnapnak.
Vegyünk kölcsön tartást.
Fokozzuk le kalákában a számlapot.
Huszonegyre kérjünk lapot.
Csapoljuk a kátyút.
Hitelt hitelért.
Ivarérett magok szöknek.

Kétszáz esztendősek föl gének nyugatról.
Voltak Schallok,
voltam Sal
kétszáz éve vagyok magyar
nagyon.
Engedtessék.

Lesnyik László

December 24.
Ingyenkonyha, néma telefon.
Pár fenyőág az asztalon.
Közte színes Hanuka-gyertya.
Körülötte békés Istenek.
Idén nem kívánok semmit.
Kinyújtom a kezem.
A semmit markolom.
Benne van mindenem.
Halottaimra gondolok.
Megbocsátják bűneim.
A néma csendben, imát mormolok.
Áment visszhangzik a csend.
Reményt hoznak a fények.
Menekül a sötétség.
Eltűnnek az árnyak.
Magukkal viszik bűneim.
Meglátom a jövőm.
A ráncok kisimulnak.
Megbocsát a múltam, elenged.
Reményt ad a jövő és befogad.

Király Gábor

A puszta
Nem jártam ott, ahol mások már jártak,
pedig a tömeggel együtt mentem,
Yorick kiszikkadt csontkoponyájának
mondtam a versem, ha egyedül leltem.
Szívtam a szagát a múltba menőknek,
láttam a vezetők hamis nyomát,
írtam a magukat nem ismerőknek
feltáró jellegű episztolát.
Mögöttem nem jött sohase senki,
felettem nem repült turulmadár,
tudtam, hogy itt vagyok, nincs hova menni,
sose ér közel a látóhatár.
Ahol én állok, ott nincs miért szólni,
nincsenek szavak és fülek se még,
előre menni, se visszatáncolni
nem lehet innen, hogy észrevegyék,
nélkülük ugyanúgy zajlik az élet,
rohanás nélkül is létezik jólét,
meg lehet látni a csodát, a szépet
egyhelyben állva is, jelenvalóként

A cigány értelmiség vala-

mint a kisebbségi kép-

viseletek támogatják a cigány 

nyelv tanítását, tanulását, ez 

ebből való nyelv-vizsgabizo-

nyítvány megszerzését.

A közel múlt történése, hogy 

2012-ben az Országos Roma 

Önkormányzat és a Türr Ist-

ván Képző és Kutató Intézet 

az ÁROP 2.2.15 Roma felzár-

kózás módszertani támogatá-

sa kiemelt projekt keretében a 

felnőttképzésben akkreditált 

nyelvi képzési programot foga-

dott el. A lovári nyelvi képzést 

a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

akkreditálta 2013 nyarán. En-

nek keretében közel 250 sze-

mély, köztük döntően (80%-

ban) roma fi atal tanulhatta az 

ország különböző településein 

teljesen ingyen a lovári nyelvet, 

tanulásához a tankönyveket té-

rítésmentesen megkapta.

A program ki nem mondott, 

de beteljesült eredménye az is, 

hogy fellendítette a nyelvi kép-

zést, miközben népszerűsített 

a lovári cigány nyelvet. Amire 

komoly szükség van, mert a 

statisztikai adatok alapján év-

ről évre egyre kevesebben vá-

lasztják a lovári nyelvet vizsga-

nyelvként. Évente mintegy 800 

fő az, aki a Rigó utcai lovári/

cigány nyelvvizsgát szeretne a 

korábbi 2-3 ezer nyelvvizsgázó 

helyett.

A számok mögött keserű 

nyelvvizsga-tapasztalatok áll-

nak. Nem egy nyelvvizsgázó 

ötször, hatszor (vagy többször) 

is neki vág a szóbeli nyelvvizs-

gának, mert annak ellenére el-

bukik a labor feladaton, hogy 

sorozatosan magas pontszámo-

kat kap a szóbeliztető két vizs-

gáztató tanártól. Számos eset-

ben lovári anyanyelvi cigány 

nyelvvizsgázó sem érti ki/meg 

a hallott cigány nyelvű szöve-

get, így teljesítménye nem éri el 

a minimum 40%-ot.

A sorozatos reklamációk ha-

tására Farkas Flórián az Orszá-

gos Roma Önkormányzat elnö-

ke 2013-ban úgy döntött, hogy 

az ORÖ a jövőben nagyobb 

befolyást szerez a lovári nyelv-

vizsgáztatásában. Ennek meg-

felelően ORIGÓ nyelvvizsga-

rendszer szerint az ELTE ITK 

Kft. új vizsgahelye jöhetett lét-

re Tiszapüspökin 2014 január-

jában, az ORÖ fenntartásában 

lévő köznevelési intézmény-

ben. Az új vizsgahely létesíté-

se mellett a személyi feltételek 

meglétéről is gondoskodott: az 

ORÖ hat új nyelvvizsgáztatót 

képeztetett ki a feladat ellátá-

sára. Az első önálló nyelvvizs-

gáztatás 2014. március 05-én 

sikeresen megtörtént és azóta 

is folyamatos.

Nagyot léptünk előre, de 

nem mondhatjuk ki, hogy ez-

zel a lovári nyelv helyzete vég-

legesen megoldódott. Sok még 

a tenni való. Vissza kell állítani 

a nyelv népszerűségét, pozitív 

megítélését! Ehhez szükség 

van a lovári cigány nyelv iránt 

elkötelezett értelmiségiek kö-

zös összefogására, tenni aka-

rására.

(Dr. Papp János

oktatási szakértő, ORÖ)

PAPP JÁNOS ROVATA

Változások a cigány/
lovári nyelvvizsgáztatás 

gyakorlatában

Szentandrássy István grafi kája
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Varjú Katalin

Mese a fehér varjúról
Egy volt, és még mindíg 

csak egy fehér varjú van 
aki, hol itt, hol ott felbukkan a 
feketék között. Méregeti őket, 
kémlelgeti, hisz azok nem az 
övéi. A feketék is nézegetik mé-
regetik, biz ez nagyon elüt tő-
lünk.

Ritka mint a fehér holló? Le-
het egy fehér varjú is a feketék 
között, nemde. Egyik is madár, 
meg a másik is madár. Kérdés 
csupán annyi: Madár a jóma-
darak közt? Netán jómadár a 
madarak közt?

Volt mit tenni, hogy a sok 
fekete elfogadja,másságával 
együtt befogadja a fehéret, ha 
csak időlegesen is. Pedig hát 
neki is két szeme, két füle meg 
egy csőre van. Az is feltűnt, 
hogy a fehér más hangon szó-
lalt meg. Határozottan, mégis 
másképp. Halkabban, esetleg 
másról károgott. Sokat kóbo-
rolt, nyughatatlan egy varjú 
volt. Néha túl kellett harsog-
nia a tömeget,hogy jelenlétét 
észrevegyék. Amikor ez meg-
történt a sokaság mindig el-
csitult. Hallani akarták hogy 
miről csörrög? Talán rájöttek 
valamire? Igazodik, megválto-
zik? Nem! Nem! Miért is kéne, 
hogy megfeleljen egy fehér a 
feketéknek? A fehér kitartott 
amellett, hogy önmaga legyen.

A feketék sokat rikácsol-
tak, vitatkoztak. Mit is akarhat 
mégis ez a fura madár hol itt, 
hol ott, hol amott a mieink kö-
zött?

Az erőegyenlőtlenséget mind-
két fél hamarosan felismerte.

Esteledvén mindenki a saját 
fészkébe vonult. Senki sem kér-
dezte a másikat, hol bújik meg 
éjjelre. Csupán a fehéret izgat-
ta, vajon hova tűnnek a többi-
ek sötétedés után. Tudta, hogy 
ezek a varjak nem időszakos 
vendégek arrafelé. Valahol len-
niük kell, ahova nagyon gyor-
san behúzódnak. Azt is tudta, 
hogy ott nincs hölgyválasz, meg 
hogy már inkább a települések 
közelében költenek.

Törte is a fejét eleget. Mi 
van akkor, ha van köztük vetési 
varjú, aki a szomszéd kukoricá-
ját is kiforgatja? Netán vannak 
köztük dolmányos varjak is, ők 
még kukáznak is. Van ami van, 
egy biztos. Csoportos az élet-
módjuk. Minden esetre elvo-
nult az ő „fehérvarjú” fészkébe 
tovább elmélkedni.

Egy varjú, legyen az bármi-
lyen fajtából való, gondolko-
dási képességgel rendelkezik. 
Bizony ám! Ez hamarosan be is 
igazolódott. A fehéret próba elé 
állították a feketék. Elárulja va-
jon, hogy tönkretettük a szom-

széd veteményét, tudatja az il-
letékesekkel, hogy szétszórtuk 
a szemetét? A fehér varjú csak 
nem szólalt. Nyitva volt a sze-
me is a füle is, de száját nem 
nyitotta. A feketék fészkeihez 
közelített, már nem először. 
Na, ő nem szarka,hogy lopjon. 
Nem is fészekfoglalás céljából 
tette. Egy idő után már nevet 
is adtak neki a feketék. Igaz a 
kapott név egyáltalán nem il-
lett rá. Almának nevezték. Nem 
volt sem gömbölyű, sem piros, 
sem kicsi. Éppen, hogy tőlük 
sokkal nyúlánkabb a súlyuknak 
meg talán csak a fele.

Aztán kibújt a szög a zsák-
ból. Eleinte álnév volt, hogy 
senki se tudja kiről csörrögnek 
a feketék. Ugyanakkor azért ez 
a név, mert olyan ennivaló ez 
a“ fehér jómadár“. Aztán meg,-
hogy az övéik között senkit sem 
hívtak így. Ezután már csak az 
általuk keresztelt nevén, Al-
mának szólították a jövevényt. 
Észrevétlenül vált a tiszteletbe-
li testvérükké, kívülállóak ré-
szére beazonosíthatatlan egyé-
niséggé. Ezt a tényt gyorsan 
szétkárogták a feketék, itt is, ott 
is meg amott is. Mert nagy ám a 
varjak sokasága.

Most pedig elárulom, hogy 
én vagyok Alma a cigányok fo-
gadott tesója.

Uszin Kerim

Vallomás

Életemben nem a pénzt kapartam,

cipőm sem volt a legmódisabb.

Tél derekán volt úgy, hogy izzadtam,

s hideg rázott nyári nap alatt.

Csillagokat láttam sokszor délben,

mikor csillagos volt fönt az ég.

Ki nem sírt bánattal szememben

szavakat rendeztem hajnalig.

Lehajtottam fejemet a pultra,

nem bortól – bútól részegen.

Lányok is voltak ott, de számomra

mind oly távoli és idegen.

Hajnal hasadt, mikor útra keltem,

a Nap népem szívéhez vezetett.

Közben elcsigázva estem – keltem,

meg-megálltam, mint ki elveszett.

Cigány vagyok

Cigány vagyok. Mezítláb nőttem én fel

hűvös estéken, cigánytáborokban.

Minden elmúlt – nem járok már késsel.

Nem kereskedek lesből lopott lóval.

Cigány vagyok. Közös bográcsból ettem,

táncos medvét vezettem hőben, hóban.

De mint nagyapám, nem kínom éneklem –

könyveket írok, házam, otthonom van.

Hajdani játékaim messze tűntek,

rongyos remeteként éltem, bolyongtam.

De nézzétek most két kis gyermekünket

városi ruhákban, a homokozókban.

Vadvizeken hajóztam, s nem teknőben,

a szárnyas ló csalogatott tán már ott?

Olyan földekig, országokig értem,

amiket apám álmában sem látott.

Ömölj csak, vad eső, lövöldözz égbolt,

te alantas vihar, csak sóhajtozzál!

Nem fáklyával – villannyal világítok,

az egész világot fogja be antennám.

(Kiss Benedek fordításai)
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Hans Christian Andersen

A két gyertya – E memelyi

Sas jekhfar jekh thuli, 
momuni memelyi, so 

lashes zhanelas pala peste, hoj 
kon si voj.

– Andar mom arahadyi-
lom, thaj andej shukar forma 
shordineman! – phen-
das. – Majzurales fi mlaj-
vav thaj majdur phabu-
vav, sar kavera memelya. 
Muro than andej axtom 
lampa si, vaj andej la me-
melyaki rupuni tirtica.

– Kodo mishto shaj! – 
phendas e kholyuni me-
melyi. – Me numa andar 
kholyi som, chaches kodo, 
ba vash kodo majbut mu-
vav kaverestar, kan numa 
trinvar bolden andre, 
ke man oxtovar boldine 
andre, hoj thuli t’avav. 
Avrilicharelman muri 
zhelya. Apol majrajikano 
dyelo si andar mum te 
rakhadyon, sar andar kholyi 
–, ba o manush chi pes anel 
pe kadi luma. Tu andej shu-
kar sobi avesa andej glazhuni 
lampa, me apol andej kinda 
ashuvav. Chi kodi chi paluno 
than si, ke kothar den xabena 
le sorre khereske.

– Ba si variso, so majbut 
mol, sar te xan! – phendas e 
momuni memelyi. – La bara 
lumako trajo! O manush te 
shaj ablyol mashkar kaverz-
hene –, kodo aba variso si! 

Adyes ratyasa kathe baldo 
avla, pala jekh cerra vrama 
avena vash mande thaj vash 
muri intrego familija.

Sar kado avriphendas, 
aba aviline vash late, ba vi 

e kholyuni memelyi inger-
dine-tar. E romnyi lasla 
thaj ingerdasla andej peske 
shukara vasta, vortakes avri 
andej kinda. Kothe tordyi-
las jekh shavoro, ande leske 
vasta jekh koshnyicasa, so 
pherdes shuttine gilchasa,t-
haj mashkar kodol sas vi 
unyi phabaj. E romnyi, kas-
ke lasho sas lako jilo, kothe 
das le chorre shavoreske.

– Etalo, vi jekh memelyi 
si lende, muro shavoro! – 

phendas. – Tyiri dej intrego 
ratyi kerel butyi, trubul lake 
kadi!

Sar pasha lende tordyilas 
vi la romnyaki shejori, thaj 
shundas hoj „intrego ratyi”, 

losshasa phendas:
– Vi me opre avo intre-

go ratyi, ke baldo avla 
amende, thaj pe muro gad 
buxlyi, loli chipta avla! – 
Sar kado phendas, la bara 
losshatar numa kade ab-
lyolas laki musura. Chi 
e mumuni memelyi chi 
zhanel kade te ablyon, sar 
le shavoreske jakha!

– Bari lossh si kado te 
dikhen! – gindilas e me-
melyi. – Chikanak chi 
bristola, ke aba chi kade 
chi dikho kasavo!

Andej koshnyica shut-
tinela, andre sharadinela, 
thaj o shavoro ingerdasla.
– Dore kaj ingrenman? 

– gindindas e memelyi. – 
Chorre manushende, kaj 
dore inke chi xarkomuni 
tirtica chi lav! E mumu-
ni memelyi apol andej rup 
shuvena, thaj krujal late 
barvale, anavale raja ave-
na! Axtom dyelo si kodo, 
te phabol o manush pe hi-
reshe manusha! Ba muri 
zhelya kodi si, hoj andar 
kholyi-, thaj na andar mum 
shordineman.

Thaj kadi memelyi chorre 
manushende inkerdine. Kaj 
jekh phivlyi trajolas peske 
trin shavorenca, ande jekh 
cini, biuchi kolyiba. Lasa 
vorta jakhenca sas o baro 
rajikano kher.

– O Devla te ishtyin la 
lashi romnya vash kodo, so 
das amenge! – phendas e 
dej. – Axtom memelyi! Sorri 
ratyi phabola! – Thaj pha-
bardinela.

– Phfuj, phfuj! – 
gracilas e memelyi. – 
Khandel e mashina, 
sosa phabarelman! 
La mumuni me-
melyasa chi troman 
kasavo te shuven, 
ando rajikano kher!

Vi kothe phabar-
dine le memelya. 
Avri ablyonas pej 
vulyica. Le vurdona 
manushen andine 
ande cifre gada, thaj bashaji-
pesko glaso ashundyolas.

– Akanak kezdindyol o 
khelipe! – gindindas ando 
peste e kholyuni memelyi, 
thaj serilas pe barvala she-
joraki ablyolindi musura, so 
majablyolindo sas, kathar sa 
mumune memelya. – Kadi 
nichikanak chi dikho aba!

Ba akanak e legmajcini 
gugli shejori, kothe avilas kaj 
le majbutzheneste. Angalyi 
das peske phrales thaj peska 
phenya, thaj skumpes phen-
das lenge variso:

– Te gindinen tume pe 
kodo, hoj adyes kiradi gilcha 
avla la ratyako xaben!

Laki musura ablyolas 
anda baxtalipe: la memely-
ako nuro kothe perdas, thaj 
e memelyi kasavi lossh thaj 
kasavo baxtalipe dikhlas, sar 
kothe, ando rajikano kher, 
kanak e barvali shejori kodo 
phendas: „Balva avla amen-
de, thaj pe muro gad buxlyi, 
loli chipta avla!”

– Vi e kiradi gilcha katy-
tyi mol! – gindindas e me-

melyi. – Dikhav kodo: le duj 
shejora jekhformes losshan! 
– Thaj chixdas –, vaj fi m-
lajvlas – kattyi zhanel te ke-
rel jekh kholyuni memelyi.

Colosa sharadine tele 
e mesalya, thaj xaline e 
gilcha. Óh, soski fajni sas! 
Chachikanes sirbotaresko 
xaben sas kodo, thaj pala 
kodo inke vi jekh-jekh pha-
baj line, thaj e legmajcini 
shejori vi jekh poema phen-
das-tar:

Muro Devla, mukh te as-
haravtut,

ke amende das xaben thaj 
piben.

Ámen!

– Shukares phendom-tar? 
– cipindas opre e shejori.

– Kado nashtig te pushen 
vaj te phenen! – phendas e 
dej. – Numa po Devla trubul 
te gindis, kon xaben das, hoj 
chali te shaj aves!

Le shavore tele pashlyi-
line, chumi line, thaj sigon-
es sutine-tar. Ba lengi dej 
sorri ratyi sudas, hoj te shaj 
rodel manro pes thaj pes-

ke shavoren. Thaj 
kathar o vechino, 
andar o rajikano 
kher, perdal ab-
lyonas le memelya, 
perdal avilas le 
bashajipesko glaso. 
Le cherhaja jekh-
formo nuro thaj 
jekhformo ishtyipe 
das, opre pe bar-
valenge dyiza thaj 
opre pe chorrenge 
kolyibi.

– Chachikanes bares 
shukar ratyi sas! – phen-
das ande peste e kholyuni 
memelyi. – Dore le mu-
mune memelyengi zhelya 
majlashi si, ande le rup-
uni tirtici? Kamlom te 
zhanav kado, angla soste 
merav.

Thaj pe duj shavore gindi-
las, kon jekhformes baxtale 
sas vi atunchi, kanak pe jekh 
mumuni memelyi, po kaver 
kholyuni memelyi rispisar-
das e vudera.

Andar kado tordyol kado 
intrego paramicha.

(Boldasles: Pató Selam)

Moldován Mária rajza
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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…

Gyula, 1960. november

Kedves Iván,
  Tisztelt Barátom!

Mellékelten küldöm a ci-
gány-gyűjtemény fel-

állításával kapcsolatos feljegy-
zést.

Nem is tudom, hogyan fe-
jezhetném ki Neked köszö-
netemet pártfogásodért.

Régi szívügyem már egy 
cigánymúzeum felállítása, 
de a barátaimhoz és isme-
rőseimhez küldött ezirányú 
észrevételeim mindig és 

mindeddig válasz nélkül ma-
radtak.

Emlékszel, mikor nálad 
jártam Sárospatakon, meg-
kérdezted tőlem: vállal-
nám-e, hogy beszerezzem az 
összes, cigány kovácsok ké-
szítette tárgyat?

És mi lett belőle? A meg-
valósulás ígérete.

Nagyon szépen köszönöm 
Balassa Iván, – erőt, egész-
séget, és további sikeres jó 
munkát kíván, gratulálva 
könyvedhez.

Szívélyes üdvözlettel igaz 
híved: Erdős Kamill

Erd�s Kamill: Levél Balassa Ivánnak
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Paszternak Antal

Szembenézés a múlttal
A Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 23. Nemzetközi 

Tudományos Konferenciáján Paszternák Antal a Komáromi Zsi-
dó Hitközség nevében köszöntötte az emlékezőket a Holokauszt 
jubileumi 70. évfordulóján. Mint mondta, ez a rendezvény példa-
mutatás is egyben, hiszen e cselekedetükkel az egyetlen emberi 
utat mutatják: nyíltan vállalják gyökereiket, őseiket, tragédiá-
jukat. Pasternák Antal annak a Komáromi Zsidó Hitközségnek a 
vezetője, amely már több mint 220 éve van jelen Komárom vá-
rosában.

Az alábbiakban a beszéd szerkesztett változatát olvashatják:

Tisztelt Emlékezők!
A Komáromi Zsidó 

Hitközség nevében köszöntöm 
Önöket, köszönöm, hogy kép-
viselhetem közösségünket ezen 
a konferencián, a Holokauszt 
jubileumi 70. évfordulóján.

Rendezvényük példamuta-
tás is egyben, hiszen cselekede-
tükkel az egyetlen emberi utat 
mutatják, nyíltan vállalják gyö-
kereiket, őseiket, tragédiájukat.

Közös a fájdalmunk, a vész-
korszak áldozatai lettek romák 
és zsidók egyaránt, Komárom 
városa pedig élen járt a szörnyű 
események meghatározó hely-
színeként.

Tudjuk, a holokauszt Ko-
máromban sem 1944-ben kez-
dődött, itt a déli oldalon már 
1920-tól éreztette hatását a 
numerus clausus, majd a ma-
gyar parlament által hozott zsi-
dótörvények. Az északi oldal, 
ahol kis közösségünk szeren-
csére még a mai napig is mű-
ködik, 1938-ban került vissza 
Csehszlovákiától Magyaror-

szághoz. Ennek ellenére a he-
lyi közigazgatás gyorsan képes 
volt alkalmazni a zsidóellenes 
intézkedéseket. Ez csak a helyi 
hivatalnokok aktív közreműkö-
désével és a lakosság passzivi-
tásával magyarázható.

A komáromi erődök fontos, 
szomorú szerepet játszottak 
nemcsak a helyi és környék-
beli több mint 3000 fős zsidó 
közösség összegyűjtésében,ha-
nem későbbi deportálásában 
is. Tudjuk, hogy a zsidó mellett 
roma polgártársaink sokasága 
is raboskodott e falak között. 
Az sem titok már régóta, hogy 
az 1944 koranyarán történt de-
portálások után is működött itt 
gyűjtőhely, ezzel lettek a komá-
romi erődök hírhedtek a mara-
dék zsidóság és a roma közös-
ségek megsemmisítésében.

Alig pár évtizeddel korábban 
Komárom zsidó közössége is a 
magyar hazáért harcolt 1848-
ban, majd az első világháború 
idején, ennek ellenére ember-
telen módon gyilkolta meg 

őseinket német segédlettel az a 
társadalom, amelybe éppen in-
tegrálódni szerettek volna.

Felfogásunk szerint az idei 
emlékév a múltra való emléke-
zés mellett elsősorban a jelen-
nek és a jövőnek szól.

Szeretnénk, ha az Önök 
konferenciája eljutna a helyi 
lakossághoz, Komáromban is 
megkezdődne a múlttal való 
szembenézés, az emlékezés 
fontosságának hangsúlyozá-
sa romákra, zsidókra és vala-
mennyi áldozatra egyaránt.

Ma itt a déli oldalon mind-
össze a Csillag erőd falán ta-
lálható emléktáblák emlé-
keztetnek a 70 évvel ezelőtt 
deportáltakra… Szerencsére 
vannak páran, a helyi iskolák 
tanárai és a múzeum vezetése 
közül, akik oktatási progra-
mokkal, kiállításokkal segítik a 
szembenézés folyamatát.

Köszönöm, hogy meghívtak, 
kívánom, hogy e konferencia 
híre minél több helyre eljus-
son, és sok hasonló rendezvény 
legyen,

Eredményes tanácskozást 
kívánok.

Glonczi Ern�

Köztes lét

– Horváth Gyula költőnek –

Bársony-sötét az éjszaka.
Meleg ruhákat öltök álmatlanságomra.
Szél fúj.
Az eső is eleredt,
ettől az éjtől sem várok semmit.
Odébb reklámfény
ácsorog.
Zuhogó magányban ázom.
Eltávolodtam tőled
sátor-szabadságú
pipadohány-gondú
szegkovács.
Tőled is
vásárok, rétek
és kocsmák fi a:
bölcs cigány vajda.
Tőled is apám,
ki oly lelkesen daloltad:
„Már termelnek újra a gyárak”
hogy belebetegedtél
amikor leálltak.
Bár a mámor dala
s az álom gyakorlata
elővarázsol titeket,
hogy szememre vessétek
hűtlenségemet,
olyankor mindig sokan vagytok
és nagy út előtt álltok,
karotok hívást integet.
A halottak napi gyertyák
fénye is körülragyogja arcotok, egyek vagytok
a merengő, bús nézésben,
a megtört, gyűrt ráncokba szedett
bölcsesség is egyformán gomolyog
szátokból a pipafüsttel
mint a nevetés, mely annyira valódi,
hogy nem érti más csak mi.

Eltávolodtam tőletek,
de sosem pártoltam el,
Csak a köztes lét mezsgyéjére
feszültem
világok közé.
Minden szakadás engem szaggat meg,
Minden nyomorban én éhezem,
minden lopással én leszek szegényebb,
és minden bilincsbe én nyújtom kezem.
Világok mezsgyéjén élek…
de milyen nagy itt a tömeg:
„Fele magyar, fele tót”
munkás-paraszt
magyar-zsidó
székely-sváb
csángó magyar és román…
Mindannyian itt állnak most velem
az esőben a szélben,
míg leázik rólunk minden ránk száradt köpet
önmegvetés , szégyen,
míg kitisztul minden sebünk
melyet e vonagló
bűntudattól halálba görnyedő
leggyilkosabb század
ejtett bennünk.
Még nyitva egy presszó,
részeg támolyog.
Mogorván rám mered…
Otthon vagyok végre
én
köztes embere
e köztes országnak.
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Ruva Farkas Pál

Holokauszt a Himnuszok 
árnyékában

Arról tanakodtunk Papp 
János kenyeres pajtá-

sommal –, hogy vannak népek, 
nemzetek, akiket igenis meg 
lehet különböztetni egymástól, 
pontosan be lehet mérni, hogy 
kik, melyik nációhoz tartoznak. 
Például a franciák olyan rusz-
tikusan romantikusak, a né-
metek meg halálosan ponto-
sak, precízek, a hollandok meg 
olyan liberálisok, szabadok. 
A magyarok pedig olyanok, 
mint a magyarok. Lakodalma-
san mulatósak, igen szeretik 
a bort, és azt nagyon nem sze-
retik, ha megmondják nekik, 
hogy merre van a merre.

A cigányok meg olyan in-
tuitívek, mondom én. Folyta-
tom, azt mondom professzor 
barátomnak, aki szintén Vi-
harsarokról származik, ahon-
nét csak egy ugrásnyira van, 
de hogy tartsam a szokást, egy 
pár dűlőnyire van Újkígyóstól. 
Tudod Jánoskám, amikor én 
próbálgattam a szárnyaimat, 
akkoriban úgy éreztem, hogy 
ami a szívemen, az a számon 
volt. De az életérzésem is ezen 
a hullámhosszon mozgott, ez-
által úgy fogadtam be a világ 
dolgait és eszméit, ahogy ára-
moltak felém. Most, hogy el-
múlt több, mint egy fél évsszá-
zad, most hogy átrendeződtek 
az értékek ebben a felgyorsult 

eszmerendszerek világában, 
sehogy sem tudom párosítani, 
pontosabban mellérendelni a 
napi eseményeket s főleg a ki-
kerülhetetlen gondolatokat és 
életérzéseket. Mondom a ba-
rátomnak: Te Pista, én ennek 
a rohanó világnak nem ülök föl 
a szekerére! És azt mondom: 
a cigányok zöme megmarad 
intuitívoknak, olyanok, ami-
lyenek a szüleink voltak, a föl-
menőinkről nem is beszélve. 
– Igen, én is azt hiszem – csat-
lakozott hozzám. Majd szinte 
jön az elmaradhatatlan kérdés: 
de miért akarsz te a rasszizmus 
ellen irodalmi zenés műsorral 
ágálni? – Azért, mert nem tu-
dom elfogadni, hogy a magyar 
testvéreink részéről, akiknek 
köszönhetem az életben mara-
dásomat, de nem csak én, és a 
családom, hogy életben ma-
radtunk, előbb a náci, majd a 
kommunista rendszerben, de 
most, a szabad világban job-
ban kell félnünk és tartanunk, 
a ránk zuhanó rasszizmustól, 
mint akkor. Most, hogy nem 
vagyunk nyomás alatt, most 
kellene csak igazán őriznünk az 
értékeinket, de olyan helyzetbe 
kerültünk, hogy nem tudunk 
élni a lehetőségeinkkel, re-
ménytelenségünkben. De mint 
ahogy mondják, a remény hal 
meg utoljára.

Most hogy megint össze-
jöttünk, immár közel negyed 
százada, minden évben konfe-
renciákat ülni, megint a Holo-
kausztról emlékezünk. Ez a mi 
sorsunk. Sereghajtóknak. Min-
den évben emlékezünk, és csak 
remélni szeretném, hogy nem 
úgy forog ez a föld, hogy ismét 
a szélsőjobb náci, rasszizmus-
nak kell majd asszisztálnunk a 
halálos precizitásukat ismerve.

Mire vigyázzunk hát? Vi-
gyázhatunk-e akkor, amikor 
Európában közel hazánk és nem 
túl távoli iszlám országokban 
halomra ölik egymást a jók és a 
rosszak?! Mert mindegyik náció 
az ő Istenük nevében cselekszi, 
amit tesz. Most megállok. És 
csak annyit szeretnék monda-
ni, a keresztény Biblia szerint 
Isten a Teremtő egyetlen homo 
sapiens fajt teremtett: az em-
berit. Akkor miről beszélünk? 
Az USÁ-ból elindultak szép ha-
zánkba, fajvédő konferenciát 
tartani. Kedveseim! Ne emberré 
nevelgessük egymást, hanem 
emberként. És higgyük el: nincs 
ebben az iskolában már „osztály 
vigyázz!”-szerűség! És az sincs 

már, vagyis nem kellene, hogy 
legyen, hogy „aki nem lép egy-
szerre, nem kap rétest estére!”. 
Hát akkor ha ilyen demokráci-
ában élhetünk, mi az Úristenért 
kell nekem, öreg diákként kör-
beutazni kicsiny országunkat, 
hogy emlékeztessem kortársa-
imat arra, hogy a világ változ-
hat, de mi ragaszkodjunk a régi, 
szelíd, intuitív, szívből jövő ha-
gyományunkhoz, egymás iránt. 
Na akkor, ha ez sikeres program 
lesz, illetve hatékony, akkor 
nem kell kedves kis országom te 
orcádra ütnöm –, mondom én, 
a nagy költő árnyékában setten-
kedő költőcske.

Azt mondja a Józsi, a Ravasz, 
hogy „drága Palikám, nekünk 
öregségünkre tudod, mi jutott? 
Semmi más, csak a remény. 
Nincs a világon József Attila 
után a cigány nemzeten kívül 
olyan identitásőrző, akiknek az 
intuitív képességük mellett csak 
a remény az utolsó hajszál, ami-
be kapaszkodhatunk.

Tudod Józsi, te Ravasz, erről 
a következő gondolatok jutnak 
az eszembe: „Anyámtól a ke-
nyérszagú szeretetet, apámtól a 
cigányfúró keménységet, taná-
raimtól a hiteles emberséget, és 
emberarcú bölcsességet, pajtá-
saimtól piros alma szelídséget, 
a kulákoktól a kereszténységet, 
a lányoktól a szelídséget, végül 
ha nehezen is- de felcsepered-
tem… De egyet sohasem felejtek 
el: hóesésben, csúszva, mászva, 
rátok támaszkodva, emberként 
élni, és megőszülni, az isteni 
hithez hűnek maradni.”

Komárom, 2014.okt.07.

Ravasz József

Ki nem mondott szavakból

kötelet fon az idő.

Sok évszázadok nyakaköré tekeri azt.

Lesi, várja a parancsot,

a dob hangját,

a menetelő csillagszemű-cigányokat…

Naplemente után erdőbe

vetnek ágyat,

ősz hullajtott lepedőre

fektetik asszonyaikat…

A mából vissza álmodják a múltat.

Keresik az eltűnt utak kezdetét.

Az idő gyermekét…

A történelem szinpadát :

amelyen a kötéltáncos sikolya –

lehet egy JEL,

gyönyörbe ölt NEMZETÉ…

A pillanat fogságában

Ahová cigányként születtem,

még mindig egyformán folydogál,

az egyre szűkölőbb, ferde irányú kanális.

Nyaranta azúrkék felhők vigyázzák

a búza és pipacsvirágos Hazámat.

Szinte vérzik a szülni készülődő szülőföldem :

a pillanat fogságában,

amikor tekintetembe ölöm

az el nem múló,

Teremtő alkotta –

talpalatnyi otthont…

Egy térképnélküli-létben!
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„Hagyjatok cigánynak lenni“
(Levélféle Rostás – Farkas Györgynek)

Rostás-Farkas György a gon-
dolkodó, nemzetébresztő, aggó-
dó költő, a nagy RENDSZER-
VÁLTÓ, és bármi…

Gyurikám, tudod min-
dig is felnéztem rád. 

Amit meg lehetett tanulni a ci-
gányság néprajzáról, azt 
mind tőled tanultam. 
A 80-as évek elején na-
gyon örültem, amikor le-
hetőségem nyílott, hogy 
átnézhessek Budapestre 
és magamba szippant-
hassam mindazt, ami 
Szlovákiában nem ada-
tott meg a számomra.

Az irodalmi műso-
rok, a nagy versfelolvasó 
esték, a naiv és az au-
todidakta cigányfestők 
verniszázsa, és persze so-
rolhatnám tovább azokat 
a rendezvénysorozatokat, 
amelyek Rostás-Farkas 
György levédett kézjegyé-
vel voltak ellátva.

Emlékszem Gyuri-
kám a rendszerváltás 
után, amikor a Buda-
pesti Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnökévé 
választottak. Még ma is látom, 
azt a romákból álló hosszú sort 
az irodád előtt, akik egyenként 
csakis veled kívántak konzul-
tálni. Nyilván azért, mert csakis 
benned bíztak. Csodaszép, szá-
momra irigylésre méltó napok 
voltak azok.

Később nagyon sok minden 
megváltozott. A magyarországi 
roma értelmiségiek különböző 
érdekcsoportokra oszlottak. Ki 
ide csapódott, ki oda csapódott, 
ahol úgy gondolta, hogy a karri-
er-építés úgy fog menni, mint a 
karikacsapás.

Gyurikám, ma már tudjuk, 
hogy hol az igazság. De azok-
ról nem is akarok beszélni, akik 
homlokukra írták, hogy köl-
tő, író, festőművész, politikus, 
nyelvész vagyok…

Engem felettébb a te mun-
kásságod érdekel. Például azok 

a könyvtárnyi alkotások, ame-
lyekkel megörvendeztetted ol-
vasóidat.

Ma már tudom, hogy olva-
sókönyvekben a helyed. Hiszen 
nélküled abszolút szegény len-
ne a cigányság európai kortárs 
irodalma, nyelve, történelmé-

nek feldolgozása, nép-
szerűsítése.

Nagyon jó érzés veled 
incselkednem. S hidd el, 
nem találom műfaját e 
jegyzetnek szánt írásom-
nak.

Egy valamiben azon-
ban nagyon biztos va-
gyok. Tudom, hogy éj-
jel-nappal töretlenül 
gondolkodsz.

Félted a jövő cigány-
nemzedék életútját. Ha 
nem is mondod, érzem, 
hogy hiányolod a dialó-
gust.

Tudom azt, hogy 
nemzetednek teremtet-
tél egy laboratóriumot, 
amelyet képletekkel ren-
deztél be.

Nos, mégis rájöttem 
titkodra. Néped iránti szerete-
ted hajlításaira. És egy utánoz-
hatatlan fi ntorra: Hagyjatok 
cigánynak lenni! (Jobb kezed-
del gyengéden belepiszkálsz 
borostásnak tudott bajuszod-
ba.)

Dr. Ravasz József

Ravasz József

�rjít� sípok

(Rostás-Farkas Györgynek, testvéremnek ajánlom)

A cigány történelem vastag képkeretben,
egy régiség-kereskedő boltjában porosodik.
Egyedül az idő az,
ami kegyes védelmébe pólyázta,
ringatva láthatatlan gyermekként…
Majd egyszer
falra kerül láthatatlan arca.
Torkában őrjítő-sípok szólalnak meg.
Odavész az emberiség csendje.
Európa-lelki-ismerete…
Elbujdosott-remény
költözött vissza virágbozótos-lelkembe.
Betűk-harcmezejét
rajzolom egy könyvbe.
Tábornoki seregszemlét,
trombitákat,
az eszme sugárútján –
DIADAL- MENET-et…

Kiáltás

Kiáltok a holnapért,
mert cigány ember siet,
hóna alatt hegedűvel,
a faluszéli nádasba...

Kiáltok a holnapért,
mert fecskék után repült
az ábrándos-szemű cigánylány...

Kiáltok a holnapért,
mert visszakövetelte álmait az éj...

Kiáltok a Kiáltásért !...

Rostás Farkas György

Cím nélkül

Ha tiszta a gondolat
és vitára nyitott a beszéd
akkor torz ideológiák
nem gáncsolják el a reményt
mert a bölcsesség
átsegít bennünket kiagyalt ingoványon.

Szivárvány leszünk és fény
hajszolatlan szívverés
ha megnyitja börtönét
és eldobja mindörökre az előítélet
kulcsát az emberiség.

F. Tóth Zsuzsa grafi kái



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 4746

Tóth László

Miért tanultam?
– Édesanyám egyedül ne-

velt, mivel apám pici gyermek 
koromban (11éves voltam) meg-
halt. Nagyon szegényesen szinte 
nyomorogva éltünk egy 4 X4-es 
pici lyukban: vízet, villanyt 
és egyéb luxust nélkülözve.

Anyám iskolázatlan írni 
olvasni nem tudó cigány 
asszony, de engem mindig 
arra tanított:

„Fiam tanulj! Látod ne-
kem nem volt lehetőségem 
tanulni és mi lett belőlem. 
Szenvedéssel keresem meg 
azt a pénzt amiből a min-
dennapit megadom neked.”

Fiatalon – 13-14-évesen 
-bele kellet tanulnom a fi -
zikai munkába, mivel én 
voltam édesapám helyett a 
családfő. Amíg mások gyer-
mekként nyáron nyaral-
tak, s élvezték gyermekkoruk 
gondtalan éveit, én dolgoztam. 
Folyamatosan azon agyaltam 
mivel tehetném könnyebbé 
családom megélhetését. Ké-
sőbb sikerült egy szociális la-
kást igényelnünk Abaújszántó 
önkormányzatától, ahol már 
volt villanyunk.

A Diósgyőr Vasgyári Szak-
képző Iskolában, határrendész 
tagozaton töltöttem középisko-
lai éveimet. A nagy álmom az 
volt, hogy rendőrtiszt legyek. 
Rengeteget kellett bizonyíta-
nom, mivel az osztályban egye-
düli cigánygyerek voltam.

Szerencsémre osztályfőnö-
köm – Lukács Mátyásné – szin-
te pótanyaként, nagy szigorral 
és még nagyobb szeretettel 
óvott engem.

Sok segítséget kaptam Mol-
nár László nyugdíjas-alezredes 
úrtól is, aki nevelőként nagy-
ban segítette személyiségem 
formálását, rendőri pályámat.

A sors azonban úgy hozta 
hogy egészségi állapotom meg-
romlott, és a BM-el kötött szer-
ződésemet fel kellet bontanom.

Osztályfőnököm segített, 
ő tartotta bennem a lelket, hogy 
ezen a mélyponton túljussak. Az-
zal háláltam meg, hogy tovább-
tanultam és nem adtam arra le-
hetőséget, hogy elkajlódjak.

Főiskolai Tanulmányaimat 
a Miskolci Egyetem Comenius 

Tanítóképző főiskoláján végez-
tem, gyógytestnevelés és ma-
gyar szakon.

Ezekben az években ismer-
kedem meg Kálló Károllyal és 

testvérével Kálló Norbert-
tel, valamint a BHIM RAÓ 
Egyesülettel. Velük közö-
sen valósítottuk meg szü-
lővárosomban az Abaúj-
szántói Telepes programot, 
aminek keretében, mint a 
cigányok érdekképviselője 
tevékenykedtem.

A BHIM RAÓ Egyesület 
segítségével mentori tevé-
kenységet láttam el Ormos-
bányán is. Továbbtanuló 
gyerekeknek segítettem a 
sikeres pályaválasztásban 
és továbbtanulásban. Jó 
volt érezni, hogy a munká-
mat elismerik.

Ebben az időszakban ismer-
kedtem meg Sopronban egy 
Járóka Lívia által szervezett 
találkozó Kamarás Istvánnal és 
a Roma Szakkollégium intéz-
ményével. Pisti személyében 
őszinte barátra találtam. Tagja 
lettem a Roma Szakkollégium-
nak és rengeteg barátra tettem 
szert és még több élménnyel 
lettem gazdagabb.

A BHIM RAÓ Egyesület 
idővel befejezte tevékenységét 
településünkön és közös mun-
káink is háttérbe szorultak.

Közben befejeztem tanul-
mányaimat Sárospatakon. 

Megvolt ugyan az államvizs-
gám, de nyelvvizsga hiányában 
nem volt diplomám. -Kilátás-
talannak tűnt a helyzetem, ho-
gyan tovább?! Mihez kezdjek?!

Kapcsolataim révén kijutot-
tam Svájcba, a francia határhoz 
közeli Neuchátel településre. 
Fél évet töltöttem ott. Magyar-
ország legszegényebb Borsodi 
régiójából érkezve döbbenetes 
volt látnom az ottani fényűző 
életmódot.

Egész életemben éreztem 
az élet szegényekre mért igaz-
ságtalanságát. A látottak még 
inkább megerősítették bennem 
ezt az érzést. Még jobban tisz-
teltem azokat az embereket, 
akik küszködnek a mindennapi 
kenyér előteremtéséért.

Nagyon gyötört a honvágy, 
ezért hazajöttem Abaújszántó-
ra. Döntésemet furcsálották, de 
tiszteletben tartották vendéglá-
tóim. Abban a tudatban tértem 
haza, hogy itthon szeretettel és 
lehetőségekkel fogadnak majd.. 
Tanító vagyok, sokat tanultam, 
lesz munkám – gondoltam….

Sajnos a lehetőségek elma-
radtak, és csak a közmunka-
program várt rám..

Jogosan tettem fel a kérdést: 
Miért tanultam?

Úgy éreztem, hogy küldetést 
kaptam az élettől: tegyek azért, 
hogy gyermekeink ne kerülje-
nek hasonló helyzetbe, és a hoz-
zám hasonló fi atalok ne elret-
tentő példaként szerepeljenek 
a felnövekvő cigány nemzedék 

előtt. (Minek tanulsz!!!! XY is 
tanult még sincs munkája…..)

2014. szeptemberében végre 
nevelőtanári állást kaptam a Bár-
czay János Mezőgazdasági Szak-
képző Iskola Kollégiumában.

Hogy milyen gondolatok 
foglalkoztatnak?

A cigányok nagy része szen-
ved a szegénység terhei alatt. 
Nincs hiteles érdekképvisele-
tünk sem országos, sem he-
lyi szinten. Én úgy gondolom, 
hogy szükség van egy etnikai 
alapon felépülő, hiteles, szak-
mailag felkészült roma értelmi-
ségiekkel vezetett pártra.

Teret kell követelnünk /ér-
telmiségi romáknak/ a politi-
kai életben, s az alapoktól kell 
építkezni ……… 

Bari Károly

Hazánk
Ráncokkal szíjjazta arcunkat
e földhöz az idő, e csontokkal-kártyázó
temetőhöz ráncokkal kötött, nem jön
tavasz, nem jön tél sem, hogy eloldozzon,
szívünket éjszakánként álom-ekékkel szántja körbe
a sötétség, ideszülettünk virággyökerek étkéül;
megsirattatni magunkat a szélben hófehér esővé ijedt
almafákkal, mert még szeretőnk sincs, ki könnyet ejtsen
értünk, elszöktek, elfutottak csalódva, hajnali füvek tornyain
harmat harangokat kondított halálba a léptük, ez hát
a hazánk, ez a káromkodásainkra-feszített
szegénység, dobravert életünkért a nyomorúsággal-alkudó
kalmár, nem rejtőzhetünk mezők vállaira taszított
homály mögé innen; zúzmara-szőrű ágak mögé nem
rejtőzhetünk, törvények, szerelmek vigyázzák
szökésünk, éjszakák fekete csontjaiért marakodó
kutyák, lobogni, zúgolódni itt tanított
a tűz, suttogta nekünk villámmá dühödve:
csillaggá feketedsz hajlongó sors!
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után ne az utcán csellengjenek, 
levitte egy tornaterembe, ahol 
küzdősportokkal is foglalkoz-
tak. Ki gondolta volna akkor, 
hogy a fi úk egy életre szóló 
sportot, sőt életvitelt, ő pedig 
asszonyt talál magának?

A fi úk gyorsan megtanultak 
csehül, neki már nehezebben 
ment a dolog, és mai napig ke-
veri a cseh és a szlovák nyel-
vet, de a beilleszkedéssel nem 
volt gond, csak őt gúnyolták 
néha a munkatársai, hogy ke-
veréknyelven beszél. „A fi úkkal 
kártyáztunk, s így tanultunk 
csehül” – mondja mosolyogva, 
s főleg Jancsi volt az, aki pár 
hónap alatt már úgy beszélte 
a nyelvet, mintha azzal szüle-
tett volna. De nem okoz gon-
dot a két fi únak az angol sem. 
Amikor lementek a már emlí-
tett sportklubba, örömmel fo-
gadták őket, s legkevésbé sem 
érdekelte az edzőt, hogy ro-
mák. Taekwondóval kezdték, 
s a fi úval foglalkozó két edző 
teljesen ledöbbent már az első 
eredmények láttán. Mintha 
bokszkesztyűvel születtek vol-
na – mondta egyikük alig két 
hónap elteltével, úgy vereked-
tek, mintha ezt csinálták vol-
na az előző életükben is. A két 
edző eleve úgy fogott az okta-
táshoz, hogy tisztában voltak 
vele, nem a gyerekek szégyene, 
ha valamit nem tudnak elsajá-
títani, hanem az ővék. A fi úk 
nem hobbiként kezelték a taek-
wondót, hanem életmódként. 
„Tévedés azt hinni, hogy a harci 
sportok az agresszivitásra épül-
nének, inkább önkontrollra ta-
nítják az embert” – mondja az 

apuka, s nem tudom kihagyni 
a kérdést, hogy volt-e már rá 
példa, hogy használták a fi zikai 
erejüket a privát életben. „Min-
dig mondom nekik, hogy az ut-
cára ne vigyék ki, s csak a leg-
végső esetben tegyék ezt” – vág 
közbe az apuka, de Jancsi hoz-
záteszi, hogy egy alkalommal 
egy étteremben vacsoráztak, 
amikor a szomszéd asztalnál 
ülő férfi  elkezdte a társaságuk-
ban lévő lányt zaklatni. „Nem 
nézek ki egy izompacsirtának, 
65 kiló a versenysúlyom, s mi-
vel ő jóval testesebb volt, biz-
tos volt a dolgában. Kértem, 
hogy ha már annyira verekedni 
akar, intézzük el odakint, de ő 
odabent akarta megmutatni 
magát. Gyorsan megbánta a 
dolgot” – mosolyog Jancsi, de 
miután feltápászkodott a föld-
ről, kibékültek, s azóta még az 
egyik közösségi hálón is tartják 
a kapcsolatot.

SIKEREK SIKEREK 
HÁTÁN

Gyorsan jöttek az eredmé-
nyek is, félév gyakorlás után 
már korosztályos cseh bajno-
kok lettek, s nem egy nemzet-
közi versenyen is sikeresen sze-
repeltek. A falakon érem érem 
hátán, a szekrények tele ku-
pákkal és oklevelekkel. Alig pár 
hónap után már fekete övest is 
simán elvertek, az edzőik nem 
győztek csodálkozni. Jancsi 
2010-ben két kategóriában is 
cseh bajnok lett, ahogy Tamás 
is cseh bajnoki címig jutott, s az 
edzőjük már akkor kijelentette 
róluk, hogy ilyen lelkesedéssel 

és talentummal akár a világbaj-
noki címig is eljuthatnak. Akik 
mellett az apjuk is elkezdett a 
fi úkkal foglalkozni, sőt négy hó-
napra még a cigiről is leszokott. 
„De híztam is közel harminc 
kilót, s inkább a dohányzást 
választottam” – mondja szinte 
szemlesütve a fi úk rosszalló pil-
lantását látva. De az edzőterem-
ben jött össze a későbbi felesé-
gével is, aki szintén otthon volt 
a kick-box-ban, s az ismeret-
ségből szerelem, majd házasság 
lett. Eleinte a kisvállalkozás is 
egész jól ment, de aztán kide-
rült, hogy Csehországban sem 
minden fenékig tejfel, s több 
beszállító nem fi zetett, s mint-
egy másfél millió cseh koro-
nával tartoztak neki. De hiába 
ment rendőrségre és bíróságra, 
bűncselekmény állítólagos hi-
ányában még csak eljárás sem 
indult, s ők inkább úgy dön-
töttek, hogy hazajönnek, s új 
életet kezdenek. „Azt tartottam 
első sorban szem előtt, hogy a 
fi aim megtalálják a számításu-
kat, s mivel Tornalján működik 
thai-box klub, a közelben, Kö-
vecsesen telepedtünk le” – zár-
ja le a csehországi évek szám-
bavételét János.

NEM VOLT KÖNNYŰ 
AZ ÚJRAKEZDÉS

Kövecses se Tornaljától, se 
szülőfalujától nincs messze, 
s úgy döntöttek a feleségével, 
hogy ez megfelelő kiindulási 
pont lesz az egész család szá-
mára. Az asszony, aki angolul is 
kitűnően beszél, gyorsan mun-
kát is talált magának Tornal-

Juhász Dósa János

Sikert sikerre halmoznak a thai boxban a 
Szajkó fivérek

Nagyon büszke a fi aira, Jancsira és Tamásra a felvidéki Köve-
csesen élő Szajkó János, de ketrecharcban már nem nézné meg 
őket élőben. Nagyon szerény körülmények között élnek egy nem-
rég vásárolt családi házban, ahol disznót és baromfi t tartanak, 
s amíg az asszony a közeli kisvárosban, Tornalján dolgozik, addig 
az apa van otthon anyaságin a két kisebb gyerekkel. „Megfogad-
tam magamnak, hogy mindent megteszek azért, hogy a gyerekeim 
érvényesüljenek, ha már nekem nem vált valóra minden álmom” 
– mondja, s most beteljesülőben látja mindezt, hiszen fi ai sikert 
sikerre halmoznak, s céltudatosan építgetik sportkarrierjüket.

NAGYON NEHÉZ, DE 
NEM LEHETETLEN

Szajkó János Sajókeszi-
ből indult, ebből a vi-

lágvégi, ma már szinte teljesen 
romák lakta kisfaluból, de már 
gyerekkorában elhatározta, 
hogy nem segélyből vagy koldu-
lásból akar megélni. „Irtó 
nehéz innen elindulni” – 
mondja, amikor egy kávé 
mellett leülünk beszélget-
ni kövecsesi otthonukban. 
Bal oldalamon a kisebbik 
fi ú, Tamás, jobbomon a 
két évvel idősebb Jan-
csi foglal helyet. Tamás a 
csendesebb, bátyja több-
ször is kiigazítja az apját, 
hiába, sok mindent már 
más szemmel lát, mint az 
édesapja. Két kistestvé-
rük időnként besétál, ve-
lük külön kell foglalkozni, 
ahogy a fi as disznóval is, 
amelyik éppen nyolc kis-

malacát neveli az ólban. Tamás 
többször feláll, s kimegy, hogy 
leellenőrizze, minden rendben 
van-e. Az udvaron két nagy-
testű kutya, valamint tyúkok, 
kacsák és pulykák futkároznak.

„Nem divat ma állatot tar-
tani”, – vetem oda, de rögtön 
jön is a válasz. „Aki nem tart 

állatot, az nem falusi ember, 
s ha már itt van a nagy udvar 
és a nagy kert, vétek volna nem 
kihasználni” – mondja az apu-
ka, de erre csak Tamás bólogat. 
„A disznó gondozása elsősor-
ban Tamás feladata” – tudom 
meg, „Jancsi már inkább városi 
ember, s miután hazajöttünk 
Csehországból, ő nem sokkal 
később Besztercebányán foly-
tatta a sportgimnáziumban, 
így nem szokott vissza a falusi 
életvitelhez. Ez Tamásnak nem 
okoz gondot, aki imád főzni is 
és egy-egy recept alapján bár-
mit képes elkészíteni” – dicséri 
az apja, de a fi ú feláll, s inkább 
kimegy a malacokat meglesni. 
„Csak a kecskét nem merem 

felvállalni még, pedig gaz 
van elég a környéken” – 
zárjuk le a témát, s vissza-
térünk a kezdetekhez.

IRÁNY CSEHORSZÁG!

János első házassága 
nem igazán sikerült, az 
asszony elhagyta, s ő a 
két fi úval egyedül maradt. 
Csehországban próbált 
szerencsét, méghozzá Čes-
ké Budějovicében, ahol 
építkezési kisvállalkozó-
ként próbált érvényesülni. 
Úgy tűnt, az üzlet beindul, 
s János a fi ait, hogy iskola 
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ján, így János maradt otthon 
a két, már közös házasságukba 
érkezett jövevénnyel. „Sokszor 
még a hivatalba is ő megy in-
tézkedni, s hiába, hogy csak 
csehül beszél, sokkal könnyeb-
ben el tudja intézni a dolgokat, 
mint én. Ha lássák, hogy cigány 
vagy, mindjárt másként áll-
nak hozzád” – mondja János, 
aki mindig apja ars poeticáját 
tartotta szem előtt, aki szerint 
nincs olyan, amit ne lehetne 
megcsinálni. Csak az álmokat 
soha sem szabad feladni. „Le-
het, hogy nekünk cigányoknak 
nem százszázalékosan, hanem 
kétszáz százalékosan kell tel-
jesíteni, de akkor is meg kell 
mutatni, hogy mire vagyunk 

képesek. Ma sokan várják a sült 
galambot, s bizony olyan ez a 
rendszer, hogy nem is nagyon 
éri meg dolgozni, sőt tanul-
ni sem. De nem lehet minden 
cigányt egy kalap alá venni, 
ahogy ma teszik sokan, sok he-
lyen, és higgye el, sokszor meg 
is értem ezeket az embereket. 
Rájöttem arra, és ezt mondom 
folyamatosan a fi aimnak is, 
hogy nincs más út, csak a tanu-
lás, ez az egyetlen kitörési le-
hetőség, s ahogy látom, mind-
ketten nagyon céltudatosak, 
és elhatározták, hogy kihozzák 
magukból a maximumot” – 
mondja János, de hozzáteszi 
azt is, hogy bizony az edzések 
és az utazások nem kis összeget 

emésztenek fel. „Nem egyszer 
mondta már az öcsém, nehogy 
megbánjam, de én úgy szeret-
nék majd meghalni, hogy min-
dent megtettem azért, hogy a 
fi aim elérjék a céljaikat, s csak 
rajtuk múljon mindez.”

MEGÉLNI 
A VERSENYSPORTBÓL

Mindkét fi únak ez az álma, 
Jancsi 99 százalékra biztos 
benne, hogy mindez sikerül, de 
ha nem, akkor rendőr szeretne 
lenni, míg Tamást a technikai 
dolgok érdeklik, s el tudja kép-
zelni az életét gépészmérnök-
ként is, s még azt sem zárja ki, 
hogy egyszer éttermet nyisson. 

Sárközi László

Csikágó ciklus – XLI szonett

A holdfény visszapattan a város
villogó aurájáról s a holdgyöngy
tovább gurul sápadtan a sáros

égbolton. A talponállónál bort költ
a csap, friss pogácsa ropogása
harsog s szomszédom káromkodása,
mikor torkába dől a zavaros sör.

…távolabb gubbaszt a nő, kikandikál
ujja a csukából, csontos háta
roskatag rongy, párás pillantása
tán a galaxisokon túlra cikáz,

ki tudja hová, mily’ távolba néz,
s mily’ vágyálmok fogják? hogy frászkarikát
kap, amikor odanyújtom a pénzt… F. Tóth Zsuzsa grafi kája

A Roma Szeretetszolgálat közleménye

Kedves Barátaink!
Sajnálattal tudatjuk, hogy 

2014.11.25.-i Országos Jótékony-
sági rendezvényünk anyagi for-
rás hiányában elmaradt.

Terveink szerint, amennyi-
ben lesz rá forrásunk, még eb-

ben az évben megvalósítjuk ezt 
a programunkat a Millenárison.

Honlapunkon és Facebook 
oldalunkon hamarosan tá-
jékoztatjuk az érdeklődőket, 
a helyszínt és az időpontot ille-
tően. Szíves megértésüket kö-
szönjük.

A nagy érdeklődésre való 
tekintettel minden igyekeze-
tünkkel azon leszünk, hogy még 
idén eleget tegyünk azoknak a 
kéréseknek, amelyek hozzánk 
érkeznek. Közeledik a szeretet 
ünnepe, a karácsony, s renge-
teg segítségkérő levél érkezik 
postaládánkba. Szívünk szerint 
mindenkinek eljuttatnánk azt a 

kis szeretetcsomagunkat, ami-
vel enyhíthetnénk a rászoruló 
családok gondjain.

Azt tanultam és meg is győ-
ződtem róla, hogy az isten sze-
ret bennünket és segít rajtunk. 
Bízom benne, hogy most is így 
lesz. A leveleket és a bizalmat 
köszönöm, és lehetőségeimhez 
mérten szeretném meg is há-
lálni.

Magam és munkatársaim 
nevében is kívánok mindenki-
nek áldott, békés Karácsonyt és 
egy boldogabb új esztendőt.

A Roma Szeretetszolgálat 
nevében:

ifj. Rostás Farkas György

Stelli Fruzsina rajza

József Attila

Krechuno
(Karácsony)

Shil si avri,
Balvalya taj manusha gilyaben,
Muline le kranzhi, dé rakhadyilas Jézus,
Pamanushengo patyaimo
Gindinpe le phuva,
Le vulyici kamaimasa
Betlhemesesken traden,
Feri o brigako kamimo phenel,
Mishtoj kaj chi malade felyastra,
Bikashtengo tato si kathar le manusha;
Kaj shona le luludya?
Choka beshel pokasht.
Jile hodinin potrushul
O Krisztus kranzhenca
Jag kerel pala shudrimaske chikata.

Lekasht zalinpe kathar o shil,
O pedo sovel, tato rodel,
O manush kerel e jag
Taj vi phabarel le gindonca.
Sostar tavel ame inke shil?
Tatyaras amen andre so chi phabardyol,
Te phabaras opre o shudro shelto
Bershenca jivesko them.

(Boldasles: ifj. Rostás Farkas György)
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Jónás Tamás

Illatok nélküli sötét
Rám hervadt a nap néha. 

Ránk. Én ugyan senki-
vel, az egyetlen rontott után, 
közösséget nem vállaltam. 
Csak az illendő segítség moz-
dulatait. Mégis közösen éltük 
át, milyen elveszíteni a béke 
illatát, és valójában mennyire 
szagtalan a pusztulás. Orrtalan, 
így. Ránk hervadt néha a nap, 
ahogy a fák elvesztik mindenük 
egy röpke hét alatt. És mi ott ül-
tünk szemmel megverve, mégis 
vakon. Hol is, tényleg nem tu-
dom. Na, ez a kísértet rohadt, 
mint az alma: el se megy, mégis 
visszajár. Néha bezárom előt-
te az ajtóm, de előtte nincs 
akadály, mire a kulcs elfordul, 
ő már mögöttem áll. Kortárs 
bőröndöm üres. Mintha Dubai-
ba utaznál csupa gyógynövény-
nyel. Gyanús, hogy alig érdekel, 
hiába lehet, vonaglik, térdepel 
tudásod legvégén, hogy végül is 
bármilyen célba juss.

+ + +

Osztalékaim nincsenek. 
Azt korán megtanultuk, 

hogy mindent meg kell osztani, 
ételt, ruhát, könyvet, de még a 
reményeket is, de az okos túlélés 
legfőbb szabálya az lett: ami a te 
részed, azt már ne add tovább, 
ne mondj le róla. A magad építé-
sére, karbantartására használd 
fel. Butaságnak, sőt eltitkolt 
harag árulkodó tüntetésének 

tűnt volna, ha bátyám, aki fenn-
tartotta magának a jogot, hogy 
a közös ételből maradt utolsó 
adagot eszi meg ő, lemond tu-
lajdonjogáról. Később rájöttem, 
hogy utolsónak lenni ebben 
az étkezési sorban, kifi zetődő: 
mindannyian óvatosan ettünk, 
gondolva arra, hogy maradjon 
az utánunk következőnek. Az 
együttérző gondoskodásban ép-
pen a legelőször étkező evett a 
legkevesebbet. Anyánk nem tö-
rődött ezzel a szabállyal, lemon-
dott mindenéről, véletlenszerű 
volt, kinek a javára. Meg is halt. 
Nehéz ilyen gyerekkor után már 
érett felnőttként is szégyentele-
nül megenni egy fagyit, kefi rt, 
de még az eléd rakott, éttermi 
tányért is nehéz üressé rendez-
ni, mintha mindig kellene hagy-
ni egy keveset abból, amid van. 
Már rég nem tudható, kinek. 
A halál elfogyaszt téged. Bele-
szólhatsz, milyen tempóban. 
Ahogy az engedelmes kutyádat 
is képes vagy valamelyest kor-
dában tartani: ne egyen meg 
rögtön mindent. Ne habzsoljon. 
Hogyan fogyasztod el magad? 
Kényelmesen-krúdysan vagy 
kézzel, ahogy a törökök, kínaiak 
eszik a zabkását, rizst, vagy fi ny-
nyásan, az evőeszközökkel tolo-
gatva az ennivalót – ebben van 
egy kevés látszólagos elegancia, 
visszafogottság. És lehet módi 
az étvágytalanság is. De a vágy-
talanság, még, ha ét- is az, nem 

jellemző ránk. Ez a ránk legyen 
most a család, a magam-fajták, 
rendben: magyarok. Ha úgy 
tudja az ember, hogy nagy soká-
ra lesz csak következő adag – vö: 
egyszer élünk – még problémá-
sabb a fogyasztás. A gyertyát két 
végéről, vagy meg sem gyújtva 
azt, vagy hol meggyújtva, hol 
elfújva – ezzel a viselkedéssel 
azért gyakrabban találkozol az-
zal a kellemetlen szaggal, ami 
az elfújt gyertya után marad. 
Előbb-utóbb beköszönt a sötét, 
az üres tányér, hűtő, zseb. És 
ilyenkor megpróbálsz az üres-
ségben pompázni. Talán neked 
sikerül is. De a veled együtt 
nélkülöző miatt visszatérsz te 
is a szenvedésbe, és ugyan már 
csak miatta, erősen bánod, hogy 
minden elfogyott.

Film

Ne szedjük fel a sínt soha.
Tanít egy félkész félszoba.
Korongra ír az ostoba.
Igazságos a mostoha.
Idegent bánt az otthona.
Elmegy szabira az elmegyár.
Ma semmiből se lenne kár.
Üres a széf, nincs benne zár.
Soha sem éhes, enne bár:
lángol az angol kelme már.
Készen a bandita, árva idő.
Kényszer a sorsa, a szárnya kinő

Rabindranath Tagore

Kamimaski vorba
(kotora)

Muro kamipe, mo 
jilo ratyate-dyeses-

te kodo trushajvel, hoj shaj 
te maladyuvav tusa – apol 
kado maladyipe kasavo-j, 
sar o meripe so sakofeles 
nacharel.

Nachar mana, sar o stra-
fi n; le-tar mandar sa, so 
muro-j; phag andre ande 
muro dopash-suno, thaj 
chor-tar mure sune! Chor-
tar mandar e sorro luma!

Ande kado mudaripe, 
ande le dyisko agorutno 
nangipe, ando shukaripe te 
jekharas amen!

Dukh-i o baripe, so-j 
mure mangipesko! Kaj si 
e speranta, kaj shaj jekha-
ras amen, te na ande tuto, 
muro Del?

+ + +

Agorisar-ta e paluni gi-
lyi, thaj mukh te uladyuvas!

Bister kadi ratyi, kanak 
kadi ratyi aba na avla ma-
jangle…

Kas mangav me ande 
mure kuja te phandav? Su-
nen nikanak nashtig te ink-
ras sar raburen.

Mure bokhale vastenca 
o Khanchi kikidav mure ji-

leste, thaj kodo ande muri 
kolyin shinel.

+ + +

Pe muri korr shuvesas 
tyiro frissho luludyengo 
girlando, mi andyeli.

Ba trubul te zhanes, hoj 
kodo girlandos o me khuv-
dom,butzhenenge-j, kodo-
lenge, kan numa pe jekh 
sekundo dikhas, kon ande 
biphinzharde thema bes-
hen, thaj kon numa ande le 
poetenge gilya trajon.

Zebindan kodolesa, hoj 
muro jilo te manges misto 
tyiro jilo.

Varikanak muro tra-
jo inke kasavao sas, sar e 
phangli luludyi: sa sung 
ande muro jilo sas phang-
les. Akanak aba sa sung 
avri huralas kothar.

Kon pinzharel e vrazhi-
maski zor, so palesh ketha-
ne shaj kikidel thaj andre 
phandel len?

Muro jilo naj muro, hoj 
korkores numa jekheske te 
dav les; butzhenenge dom 
les sar podarka.

(boldaslen: 
Selam Pató)

Makkai Kiss Nóra

Végül – Így jó
Nem felejt már
Itt az ősz
aranyló fényei
ölelnek
Nem varázslás
csupa valóság
minden

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

:Volt idők
sas szárnyait
az Időtlenség
angyalszárnyaira
cserélte

Búcsúzás
Miért sietsz mindig
– mintha maradnál
ostoba hétköznapi
létezésed
unos-untalan
ide-oda miért lök-vet
Az időtlenség arca szebb
Bocsásd meg
ha nem tartok Veled
Késő van
: csupa
Maradás
a lelkem
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Árvai Attila

Lelkek

Csikókkal szökkenő kócos lélek,
Ezerarcú fájdalom menedék.
Könnyektől duzzadó, furcsa lények,
Selymes álmom, könnyű és derék…

Sugárral dacoló lélekégő,
Szikrája tévelygő gondolat.
Hideg gonosz, mosolyában meddő,
Délibábos, istentelen fogat…

Vérehulló patakban fürdőző,
Léha testű, bujálkodó alak.
Vonszolódva turbékol az idő,
Én mégis, a szívemben tartalak…

Azúrkék erdőben imádkozom,
Rongyolódó perceim tűfokán.
Éveimen ülök, mint pejlovon,
S nézem, ahogy lángokat fog szobám.

Kis lelkeket mentek, most pihegnek
Íriszüket kérdőn rám szegezve,
Érzik rajtam illatát a mennynek,
S, hogy általam lesznek majd szeretve…

Radics Renáta

Képzeletben

Képzeletben elmegyek oda,
ahol a szeretet fogan.
Eggyé válok minden elemével,
s ad szívemnek örök menedéket.

Fábián L. Mihály

Sóhaj

Esőcseppjébe
olvad a láng,
hűtött bűnében
szóra vár.
kitörne lelke
szűk ketrecéből,
Igaz lenne,
szárnyra kelne,
éjszínű börtönéből.
de nem szabadul
álom marad az óhaj,
ő bólint hangtalanul.
..Sóhaj..

R. Kovács Aranka

Kétely

megbúvok csendemben
évem napjai között.
A világ rám talál
életem ráncainál?
Vagy csak közöny köszönt
koszorút fonva körém,
magával vonva egy
végtelen zuhanásba.

Rácz Lajos

Hófedte csúcsok

Hófedte csúcsokra kapaszkodva,
szakadékok fölött csüngve
emlékezem: a holt idő vegetáló
      partjaira,
   kavicsot hajigáló
      magányomra,
   a szomorú szemű
      szirénre,
   aki levetette
      pikkelyét,
   hogy fölvidítson –
már ketten álmodoztunk
a hófedte csúcsokról a
holt idő partján…
elfogytak a kavicsok –
   Hát eldobtuk egymást.
Hófedte csúcsokra kapaszkodva,
szakadékok fölött csüngve,
zúzódásokat és töréseket
      kiheverve
újra fölegyenesedve
nekilódul hitem, hogy
megmentse maradék
   büszkeségemet –
   nyeregbe száll,
   hogy szelídre
   lovagolja a vad
      szeleket.

Ruva Farkas Pál

Itt vagyok

dörömböl a szó
szavad kapukat nyit…
   – jövök –
harmatot hintek a búzamezőkre…
itt vagyok homlokod mögött
   – szeress –
csillagjaid között eltörpül a hold
megküzdök a lázat hozó
   álmossággal
világgá megyek
ódát énekelek
szerelmed hókristályairól

Nagy Gusztáv

Elmúlás…

Ifjú évek,
elmúltak, félek.
Siratom éretten,
elmúló fény lebbent,
s ezeregy éjszaka
virága hullt vállamra,
aranyló sárgán,
hetyke barnán.
Most szürkén lapuló,
nyugalmat sugalló,
nyárutó melenget,
s őszít, ezüstös színben,
fáradtan,meghajolt ívben.
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DR. DOMOKOS ISTVÁN 
FELSZÓLALÁSA A DÍJ 

ÁTVÉTELEKOR

Tisztelt Újkígyósiak!
Köszönetemet feje-

zem ki Újkígyós város közössé-
gének a”Díszpolgári” cím ado-
mányozásáért.

Nagyon jó érzéssel tölt el, 
hogy az újkígyósiak között itt-
hon vagyok.

Szerencsésnek érzem ma-
gam, hogy közösségünk a sok 
kiváló újkígyósi közül engem 
talált a kitüntetésre méltónak 
településünk 200. éves fenn-

állásának évfordulóján, állam-
alapításuk 2014. évi ünnepén, 
a történelmi magyar ország kö-
zepén, Békés megye szívében.

Köszönet az újkígyósi őseim-
nek-különösen Szüleimnek és 
helyi gyökereimnek a méltatá-
somban ismertetett életpályá-
mért, melyet az újkígyósiaktól 
tanult belsőindíttatású hitvallás-
sal, erényekkel és sok szerencsé-
vel tudtam csak megvalósítani!

Az Újkígyósiak Hitvallása; 
„Ora et labore „/Imádkozzál és 
dolgozzál./

Ehhez szorosan kapcsolódik 
az újkígyósiak örökmegváltású 
földjének feltétlen szeretete, 
megbecsülése és tisztelete.

Erényeik: Hit, remény, sze-
retet, szorgalom, takarékosság, 
becsületesség, erkölcsösség.

Üzenet a jövő újkígyósi Pol-
gárainak;

Soha ne tévesszék szemük elől 
az ősök hitvallását és erényeit!

A szülőföldjüket soha ne fe-
ledjék!

Mindig segítsék egymást és 
soha ne hagyják cserben társa-
ikat!

Életük ezekre a gyökere 
épüljön bárhova is kerüljenek 
a világban, s mindig térjenek 
vissza Újkígyósra!

Dr. Domokos István, 
Újkígyós Díszpolgára

Díszpolgárt választott a 
200 éves Újkígyós

Újkígyós Város Önkormányzata augusztus 20-án, az Első Ke-
nyér ünnepi megemlékezésen adta át az Újkígyós Díszpolgára, 
valamint az Újkígyósért kitüntető címeket. 2014-ben Dr. Domo-
kos István belgyógyász, endokrinológust (a Közös Út – Kethano 
Drom Baráti Kör tagja) köszöntötték Újkígyós Díszpolgáraként, 
az Újkígyósért kitüntetést Balogh Antal Zoltán vállalkozónak, 
valamint Nagy Tiborné pedagógusnak adományozta a képvise-
lő-testület. A címmel járó arany pecsétgyűrűt, illetve az oklevelet 
Szebellédi Zoltán polgármester adta át kitüntetetteknek, akiknek 
ezúton is gratulálunk!

Dr. Domokos István 
1950-ben született 

Újkígyóson. Szülei önállóan 
gazdálkodó szorgalmas pa-
rasztemberek voltak, akik 
egész életükben becsületesen 
dolgoztak többek között azért, 
hogy a fi ukból orvos lehessen. 
Az általános iskolát Újkígyó-
son végzete kiváló eredmény-
nyel. Szerette az újkígyósi is-
kolát, a tanárait, megkapva a 
biztos tudás alapjait, ötvözve 
az újkígyósiakra jellemző kö-
zösségi viselkedési normákkal. 
A középiskolás éveit Békés-
csabán töltötte, majd 1975-
ben a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem Általános Orvosi 
Karán diplomázott. 1980-ban 
belgyógyászatból,

1985-ben endokrinológiából 
tett szakvizsgát. Az egyetemi 
tanulmányai befejezése után a 
Szegedi Orvostudományi Egye-
tem I. számú Belgyógyászati 
Klinikáján dolgozott, kutatott 
és oktatott 10 évig, majd főor-
vosa lett a Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Kórház- 

Rendelőintézetének és igazgat-
ta az ország egyik legnagyobb 
önállóvá vált Szakorvosi Ellá-
tását is. 2007-től a Szegedi Tu-
dományegyetem Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ I. szá-
mú Belgyógyászati Klinikáján 
dolgozik, valamint ismét oktat 
az endokrinológiai járó beteg 
szakambulancián. Ezeken túl 
endokrin szakrendelést folytat 
az orosházi és a makói kórház-
ban is.

Több orvostudományi tár-
saság tagja. Számtalan nem-
zetközi klinikai kutatásban vett 
részt. Egészségügyi közgazda-
ságtani diplomáját 1995-ben, 
az alapfokú államigazgatási bi-
zonyítványát 2000-ben szerez-
te meg. Alapító tagja a Szegedi 
Polgári Orvos Körnek, mely 
szervezet életében ma is aktív 
szerepet vállal. Tagja a Magyar 
Orvosi Kamarának, ügyviteli 
vezetője és elnöke is a Magyar 
Orvosi Kamara Csongrád Me-
gyei Területi Szervezetének. 
Tevékenykedett a Parlament 
Egészségügyi Bizottság szak-

tanácsadójaként, orvosi szak-
mai képviselőként részt vett a 
Csongrád Megyei Közgyűlés 
Egészségügyi Bizottság mun-
kájában, a Szegedi Tudomány-
egyetem Szent-Györgyi Albert 
Klinikai Központ Tanácsának 
állandó meghívottja. Orvos 
szakmai tevékenységét Csong-
rád megyei Alkotói Díjjal, majd 
állami „Pro Sanitate” Díjjal is 
elismerték. 1975 óta él Szege-
den családjával; gyógyszerész 
feleségével, gyógyszerész lá-
nyával, katonai ügyész fi ával 
és három unokájával. Szülő-
helyéről, Újkígyósról és az új-
kígyósi emberekről soha nem 
feledkezett meg. Mindenkor 
mindenben és mindenhol tá-
mogatta őket; akár betegekről 
vagy egészségesekről, szoci-
ális otthonról, alapítványról, 
polgárőrségről volt is szó. Dr. 
Domokos Istvánt magas szin-
tű tudása, valamint szakmai 
felkészültsége miatt elismert 
orvosként tartják számon or-
szágos és nemzetközi szinten 
egyaránt.

Mezei András

De megismered
Örülj, ha van valakid, aki
melletted áll, ha van, aki véd.
Aki aggódik, még ha gyöngébb és
elesettebb is, mint Te, de gyöngéd.

Ki a nagyságrendeken túl
és az alatt, sérthetetlenül él,
veled tart, nem marad le, de
meg nem haladva lép veled.

Nem kép, nem tapintás, illat,
nem csúnya, nem szép,
nem alak, de érzet. Ki ne mondd!
Mi néma ajakkal megerősít:

a lélek, mi lábadba botol,
estedben felemel, nem izomzat, nem
erről a világról való erő, nem anyag,
nem térfogat, de jövevény, mint fény,

a vaksetét foglya; ki szabadul.
Eljön. Meglátogat. Átlényegít. A tárgyak
felől nem tér ki. Szeret, de nem lélegzi
a szeretetet, mert az Ő maga.

Létező, mit a Mindenható erő nem teremt,
nem új, nem ősi, de benned lakó. Támaszték.
Nem szerkezet. Nem hull szét. Tégedet
benne az időtlenség szeret.
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OLVASÓNAPLÓ

Kamarás-Lakatos Katalin

Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame

A cigányok igazi karrierje 
az irodalomban a ro-

mantikával kezdődött –olvas-
hatjuk Veres András tanulmá-
nyában. A cigányok javarészt 
tolvajokként jelennek meg az 
irodalmi alkotásokban, amely 
mellé rendszerint párosul némi 
jólelkűség is. A bűnözés példá-
ul a kalandregények, pikareszk 
regények világában szinte telje-
sen természetesnek mondható. 
E regények hősei nincstelenek, 
bűnözők vagy a társadalom ha-
tárvonalán élő emberek, akik 
rátermettségük és leleményes-
ségük révén próbálnak előrébb 
jutni. A cigányok is a bűnö-
zésből élő réteghez tartoznak. 
Rajtuk kívül azonban még szá-
mos népcsoportot sorolhatunk 
a zsiványok táborába. A roma 
származás az irodalmi ábrá-
zolásokban döntő fontosságú: 
az író rendszerint negatív tu-
lajdonságokkal együtt jeleníti 
meg a népcsoportot vagy magát 
a roma személyt.

Veres András szerint a „bi-
zarrt és groteszket előtérbe 
állító romantikus esztétika 
számára igencsak kapóra jött 
a cigány tematika, keresve sem 
találhatott alkalmasabb sze-
replőt a másság képviseletére. 
Talán Victor Hugo regénye, 
A párizsi Notre-Dame lehet rá 
az egyik legmeggyőzőbb bizo-

nyíték. Esmeralda, a szép ci-
gánylány képtelen megértetni 
magát előítéletekben elmerülő 
környezetével, jóllehet csak-
nem mindenkit megbabonáz, 
aki kapcsolatba kerül vele. 
Félrevezető látszatok soro-
zataként bontakozik ki a cse-
lekmény – valamennyi fősze-
replőt a maga rögeszmés hite 
hajtja feltartóztathatatlan vég-
zete felé. A középkori Párizs 
fölött csak névleg uralkodik 
XI. Lajos király, az igazi úr a 
zabolátlan szenvedély és a vak-
buzgóság. Azzal, hogy valaki 
cigánylány, már félig-meddig 
meg is váltotta belépőjegyét 
ahhoz, hogy boszorkányként 
ítéljék el. A regény kifejezet-
ten ironikus célzatú leleplezé-
se, hogy Esmeralda valójában 
nem is cigány, hanem csupán 
cigányok nevelték fel, miután 
kisgyermekként elrabolták 
szüleitől.”

Victor Hugonak A párizsi 
Notre-Dame az első terjedel-
mesebb műve. A mű írását 
1828-ban kezdte meg. A könyv 
befejezése azonban abba ma-
radt az 1830-ban kitörő júliusi 
forradalom miatt. Az alkotás 
egy év késéssel látott napvilá-
got, melynek eredményeképp 
Hugo a forradalomban gyűj-
tött élményei hasznosításával 
gazdagabbá, színesebbé és 

életszerűbbé tették a megfo-
galmazást.

A regény hősei tipikus roman-
tikus jellemek. A főszereplők ki-
vétel nélkül egy-egy fontosnak 
vélt tulajdonságot jelenítenek 
meg. A személyeket fejezetről 
fejezetre ismerjük meg. A jelen-
tősebb szereplők ismertetésének 
külön fejezetet áldoz az író.

„A regény fő témája az em-
ber küzdelme a végzet ellen és 
a végzet feltétlen győzelme, va-
lamint a romantika egyik köz-
ponti gondolata: a folyamatos 
változás szükségessége (erről 
szól az „Ez megöli amazt” feje-
zet). Érdekes, hogy a főszerep-
lő ennek ellenére egy statikus, 
élettelen dolog: a Notre-Dame 
épülete, az egyetlen biztos pont 
az események körforgásában, 
az állandóság megtestesítője.” 

Szentandrássy István

Impresszió
A finom por felszállt a lép-

tei nyomán, puhán lépke-
dett felém. Én tizenkettő voltam, 
azt hiszem, de mint egy negyven 
éves férfinak úgy dobogott a szí-
vem, hogy a délutáni csendes roz-
maring illatból felnézni merjek 
harangvirág szirmú derekának 
könnyed libbenésére. Pipacsok 
lengtek bátorra meredő kamasz 
cigányfiú mosolyom mögött. 
Ahogy elhaladt mellettem a leg-
drágább csoda érintette meg szí-
vemet: a nő illata. Tiszta, finom 

mint a kiteregetett álmok, amire 
öregkorában is szívesen ébred az 
ember! Ahogy elment mellettem 
varázsa annak, hogy csak ket-
ten vagyunk most ezen a földön. 
Apró kacaja szívemre szállva szi-
lánkokra tört, előttem szégyenlős 
fiúcska előtt. Utána fordultam, 
hogy lássam azt, ami a nyárról, 
a nyár illatáról, a szerelem igéze-
téről, róla szól: aki már álomnak 
is oly nehéz, hogy meghalni tud-
na az ember, ha lenne elég mer-
sze hozzá.

Fábián György

Ha meghallgatnál
Ha meghallgatnál most
boldogabb lehetnék egy
   néma perccel
s legbelül élne a
kiagyalatlan szó
   a tenger
átköltözne hirtelen
   tebeléd
- s nem tűnne oly
borzalmasnak
parti gyerekek
   játéka.

de keveset tudunk - 

s a gyilkos
fölfedi nékünk a
szépség nyomait

Ha bogáncsról beszélek
ha bogáncsról beszélek
Testamentumról beszélek
téged idézlek
ha talpat bámulok
rajzról beszélek
téged idézlek
ha jóról beszélek
rosszról is szólok
gyere hívlak, itt van
egyedül hajlék, itt van
hajlékony álom
ami az örökletest
leképezni hajlandó
téged idézlek
beszéljek bármit
együtt az út és a 
fájdalom is könnyebb

Szentandrássy István 
festménye
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/Somogyi Tamás: Victor Hugo 
– A párizsi Notre-Dame című 
művének elemzése/

Somogyi utóbb idézett mű-
vének jellemábrázolásait ala-
pul véve Esmeralda, a 16 éves 
cigánylány központi helyet 
foglal el a történetben, a négy 
férfi t Quasimodot, Frollot, 
Gringoire-t és Phoebus-t erős 
kapcsolat fűzi hozzá. Idealizált, 
természetes, tökéletes alakjá-
val, elbűvölő kisugárzásával 
és jóságával mindannyiunkat 
magával ragad. A jót képviseli, 
tisztán él és tisztán is hal meg.

Quasimodot tekinthetjük a 
helyszín, a Notre-Dame egye-
düli urának. Csúnya, torz, sze-
rencsétlen sorsú, nemes lelkű 
lény, akinek ereje munkájában 
és a szerelemben, elszántsága 
pedig Frollo szolgálásában mu-
tatkozik meg.

Ő az egyetlen alakja a mű-
nek, aki képes megélni a tiszta 
szerelem csodáját.

Frollo tanult, középréteg-
beli, kéjsóvár, képmutató pap, 
aki hatalmát arra használja fel, 
hogy megszerezze bűnös vágyai 
célját. Képes gyilkolni is, s ha 
nem lehet övé a lány, senkié se 
legyen. Jelleme szemben áll tár-
sadalmi pozíciójával. Szerelme 
őrült, mindent felégető, s mikor 
Esmeralda eltaszítja magától, 
fel is adja a lánnyal együtt.

Pierre Gringoire költő, fi lo-
zófus, Esmeralda férje. A cse-
lekményben inkább melléksze-
repet vállal. Eleinte csodálja a 
lányt, vonzódik hozzá, később 
már nem törődik sokat vele, 
csak Frollo kérésére terveli ki 
kiszabadítását.

Phoebus kapitány délceg 
külsejével szemben áll a to-
ronyőr rútságával, ám a szép, 
erőteljes külső, értéktelen, 
gyenge belsőt rejt. Látszólagos 
érzelmei érdekeinek képvise-
letére jönnek létre, kihasználja 
Esmeralda érzéseit, csak játszik 
vele. Nem hatja meg az sem, 
mennyire ragaszkodik hozzá a 

lány, gátlástalanul hazudik sze-
relmet neki.

Quasimodo esetében a belső 
tulajdonságok és a társadalmi 
megítélés ellentétét fi gyelhet-
jük meg: hiába lovagias udvari-
assága, odaadósága, környeze-
te mégis megveti külseje miatt, 
nincsenek barátai. A szereplők 
belső tulajdonságai szélső-
ségesek, végletesek, s rész-
ben ettől válik romantikussá 
a regény: csak mérhetetlenül 
jó (Esmerealda, Quasimodo) 
és csak mérhetetlenül rossz 
(Frollo, Phoebus) jellemeket 
fi gyelhetünk meg. Felfokozott 
érzelmek, bonyolult szerelmi 
történet, váratlan fordulatok, 

félreértések, nagy lélegzetvéte-
lű romantikus leírások, cselek-
mény késleltetések jellemzik a 
regényt. Cselekményének ide-
je és a regény tartalmi hossza 
aránytalanná válik a leírások 
és a késleltetések révén. Nyel-
vezete egyszerű, a több szálon 
futó cselekmény ellenére is. 
Sokkal inkább az érzelmekre, 
a cselekedetekre, a leírásokra 
fordít hangsúlyt. Hugo festői 
módon tud látni és ez teszi lá-
tomásszerűen érzékelhetővé a 
leírtakat. A Notre-Dame szé-
kesegyház leírása önmagában 
is irodalmi remekmű. Attól 
válik romantikussá, hogy ele-
meit túlnyomó részt romanti-
kus eszközök alkotják. A mű a 
történelmi nagyregények közé 
sorolható. Hugo a késő közép-
korba helyezte történetét, mint 
kívülálló személy, múlt időben 
meséli el. A regény hitelesen 
mutatja be az akkori Párizs 
épületeit, lakóit. Szereplői ki-
talált személyek, rajtuk keresz-
tül mégis megismerhetjük a 
középkor társadalmi rendsze-
rét, a főváros népének életét. 
A mű szerkezete a romantikus 
alkotásokhoz hűen több szálon 
fut, mivel a történet során visz-
szatekintünk a múltba. Megfi -
gyelhető a műfajok keverése is, 
érdekes történet (történelmi) 
leírás és kultúrhistóriai esszé 
egyszerre. A regényben benne 
van az alkotó élete is: az őrület-
be került bátyja és a sikeres író 
(öccs) lelkiismeret-furdalása 
érezhető a regényben Claude 
és Jehan Frollo kapcsolatán. 
A szétesett család élménye, 
a rettenetes anya (Gudule nő-

vér) jelleme is jelen van, a főes-
peres vívódása pedig magáé a 
szerzőé. Így a személyes eleme-
ket tartalmazva olyan, mintha 
maga az író is megélte volna 
a középkorban játszódó ese-
ményt. A belső tulajdonságok 
alapján kell megítélni egymást. 
A külső, a társadalmi pozíció 
végtelen gonosz lelket is rejt-
het. A végzet ereje azonban úgy 
tornyosul felettünk, mint maga 
a Notre-Dame örökkévaló, 
csodálatos épülete. /Somogyi 
Tamás: A párizsi Notre-Dame 
című művének elemzése/

A könyv sikerét az is mutat-
ja, hogy alapjául szolgált A No-
tre Dame-i toronyőr, eredeti 
címén: The Hunchback of No-
tre Dame című fi lmnek. Bár a 
regény fő mondanivalója meg-
található a fi lmben, azonban 
lényeges különbségek vannak a 
két mű között.

Ez a romantikus regény, 
A párizsi Notre-Dame ma is 
nagy hatással bír. Felejthetet-
len ismerős marad Quasimodo, 
a púpos, sánta, süket haran-
gozó, akiben sajátosan egyesül 
minden testi csúnyaság és min-
den lelki szépség.

A regény azonnal világsiker 
lett. Szerzője azonban sokáig 
nem írt regényt A párizsi No-
tre-Dame után. Költőnek kel-
lett lennie, drámákat várt tőle 
színház és a közönség. Csak 
száműzetésének közel két év-
tizedében tért vissza a prózai 
nagyepikához. Egy angol szi-
geten írta meg a Nyomorulta-
kat, a világirodalom mindmáig 
egyik legtöbbet olvasott regé-
nyét.

Tandari Éva

… s most itt állunk…

Mert éheztünk és fáztunk,

és nem volt többé álmunk

, – jó se, és gonosz se –

mi a valóságot lekösse.

És reszketett a lábunk

ha emberek közt álltunk,

kik undorodva nézték

szegényes, – vad világunk.

És befelé fordult a lelkünk,

és már egymás felé sem mentünk,

és már egymáson is rúgtunk unva,

ha az éhségtől összeestünk.

És ha kinyújtottuk a kezünk

hogy csak pár fi llért is kérjünk;

– sokszor volt hogy beleköptek

még többször hogy arcul ütöttek…

S ha kicsordultak a könnyek,

gonoszul pofánkba röhögtek,

és utánunk rúgtak durván,

mint bármely kóbor ebnek…

– S most itt állunk bénán, szürkén,

és hajunk csapzott, és deres,

és fogatlan szájunkból kifordu

l az emberségünk árán szerzett

– utolsó kanál leves…
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Varga Norbert

Kígyótestvér

A Lilium Aurum Kiadó 
gondozásában a közel-

múltban jelent meg a Kígyó-
testvér című legújabb néprajzi 
kötetem, amely a gömöri 
régió egy kevésbé kuta-
tott belső kistájára a Gort-
va-völgyébe kalauzolja 
el az olvasót, hogy egy 
kiemelkedő egyéniség se-
gítségével mutassa be a 
vidék cigányságának epi-
kus folklórtudását, illet-
ve azt a miliőt, amelyben 
a közreadott mesék és 
történetek még a maguk 
természetessége és funk-
cionalitása mellett él-
tek. A 95 folklórszöveget 
tartalmazó kötet meséi, 
mondái, apokrif történe-
tei átfogó képet nyújta-
nak a magyar anyanyelvű 
gömöri romungrók nar-
ratív folklórjáról és annak ma-
gas fokú esztétikai mivoltáról. 
A könyv a szöveghű formában 
közreadott tündérmesék, novel-
lamesék, történeti-, betyár-, he-
lyi- és hiedelemmondák mellett 
a hagyományos mesemondás 
és történetmesélés szerepéről is 
bővebb tájékoztatást nyújt.

Balog Ernő mesemondói vi-
lágának és mondáinak jellem-

zése mellett szólok a formális 
és informális mesemondó al-
kalmakról, a mesetanulás fo-
lyamatáról, továbbá a szájha-

gyományozott történetek és 
az írott források hatásáról az 
egyéni repertoár alakulására. 
Az alkotó mesemondó típust 
példázva jellemzem Balog Ernő 
mesemondói stílusát, variá-
ciós készségét, innovációs ké-
pességeit, valamint meséinek 
nyelvezetét, tartalmi megfor-
málását, szerkezeti felépítését, 
műfaji megoszlását, illetve jel-

legzetes mesehőseit. Nem utol-
só sorban részletesen kitérek 
a vidék tájtörténeti és néprajzi 
bemutatására, úgy ahogy a gö-

möri egyéniségkutatás 
és cigánykutatás eddigi 
eredményeire is.

Mindezek okán úgy 
gondolom, hogy e kötet 
hasznos segítséget nyújt-
hat a regionális oktatás-
ban, a népköltészet műfa-
jainak (mesék, mondák) 
ismertetésében, a magyar 
anyanyelvű cigányság 
kultúrájának megismeré-
sében, valamint a mese-
mondó versenyekre való 
felkészülésben egyaránt.

A Kígyótestvér című 
kötet terjedelme 216 ol-
dal, ára 11Euro. Ameny-
nyiben a könyv felkeltette 
érdeklődését és szeretne 

belőle rendelni, kérem jelezze 
az alábbi elérhetőségeim vala-
melyikén:

Mgr. Varga Norbert
e-mail: binor@stonline.sk

tel: 00421-908-041947

A könyv kapcsán továbbá 
lásd: www.facebook.com/

kiado.liliumaurum

Kocsis Csaba

Angyalka
Angliában és Amerikában 
az ajándékot a Mikulás viszi
hozzánk az angyal érkezik.
A Kiskarácsony
nagy karácsonyt
énekli a család
vacsorára bejgli van,
kakaó és kalács.
Gyertya fénynél
az angyalka 
hallgat a sarokban,
de ha felgyullad a lámpa,
eltűnik az éjszakában.

Kispamacs
Mikor kicsi voltam 
elneveztem mindent,
ami a kezembe akadt.
Megszületett egy
tenyérnyi szőrmók: 
Kispamacs.
Egy kabátból maradt
a markomban.
Sokat simogattam,
megoszthattam vele
minden titkomat.
Nem maradt sokáig
a tenyeremen,
apró szálanként
lassan elkopott.
Azóta, nevet,
senkinek sem adok.

Kis elefánt leszek
A tévét néztem, 
Sára már alszik.
A nagy melegben
elefántok vándorolnak.
Álmomban én is
kis elefánt leszek
a forró Afrikában, 
aki egyedül marad
egy kiszáradt 
folyómederben.
Ijedtemben
elsírom magam,

de egy nagy fa
tövében vizet találok.
Örömömben trombitálok, 
trombitálok, trombitálok:
találtam vizet,
jut mindenkinek!
Hívom szüleimet,
Sára is jöhet,
hogy mindenki hallja 
tovább trombitálok
de anya csitítgat:
miért kiabálok?

Kocsis Boglárka rajzai
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