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Fényképek, illusztrációk
F. Tóth Zsuzsa
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Rostás-Farkas György

Mennyit érnek a cigányok 
maguknak

Napok óta vissza-vissza 
tér, kísért, elgondol-

kodtat egy mondat, amit Zsigó 
Jenő blog-bejegyzései között 
olvastam: „Nem az a kérdés, 
hány kiló krumplit érnek a ci-
gányok szavazatostól…az a kér-
dés, mennyit érnek a cigányok 
maguknak.”

Mennyit érünk magunknak? 
Mennyire tudunk helytállni 
magunkért? Mennyi áldozatot 
tudunk hozni azért, hogy a mi 
cigány népünk egyenjogú – 
egyenrangú partnere legyen a 
mindenkori többségi társada-
lomnak?

Sokszor elmondtam és leír-
tam már, hogy a cigányok saját 
erejükből nem tudnak helyzet-
be kerülni, hogy szükségünk 
van a többségi társadalom 
megértésére, segítségére, tole-
ranciájára.

Most azonban a mi önma-
gunkért vállalt felelősségün-
ket szeretném hangsúlyozni. 
Mennyit érünk magunknak! 
Mennyit ér a gyermekeink, az 
unokáink jövője!

Mit kellene tennünk, hogy 
érdemben képviselni tudjuk 
kultúránkat, értékeinket, érde-
keinket…

Összefogás, kitartás, tanu-
lás, identitástudat és munka…

Sorolhatnám még, de áll-
junk meg az első és jelen idők-
ben talán legfontosabb feltétel-
nél.

Az összefogás! Enélkül eleve 
reménytelen a megmaradásun-
kért vívott küzdelmünk.

Angela Merkel német kancel-
lár legutóbbi magyarországi tar-
tózkodása során meglátogatta a 
Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek vezetőit és beszélgetést foly-
tatott velük. Hozzájuk intézett 
szavai pontosan erre az össze-
fogásra intettek. Emlékeztetett 
arra, hogy a szélesebb tömegek 
nem ismerik a felekezetek és 
vallások közti különbözőséget, 
a szemünkben ezeket összeköti 
az Istenbe vetett hit.

A zsidó felekezetek közötti 
nézeteltérésekre utalva a kan-
cellárasszony kiemelte a vallási 
türelem és az összefogás fon-
tosságát.

Szavait hallgatva az a gondo-
lat jutott eszembe, hogy mind-
ezt akár nekünk cigányoknak is 
mondhatta volna.

Bizony, nekünk is meg kell 
tanulnunk értelmes párbeszé-
det folytatni egymással. Tisztel-

nünk és elfogadnunk egymást, 
a különbözőségeink ellenére is.

Egymásra vagyunk utalva, 
s egymás nélkül nem boldogul-
hatunk. Ha nem halljuk meg 
az idők szavát, ha nem fogunk 
össze, népünk felmorzsolódik 
és szétszóratik mint a pelyva.

Tehát összegezve mondan-
dómat a következő üzenetet 
küldöm Nektek – Enyéimnek, 
Mindnyájatoknak.

Hallgassatok a szívetekre, 
mert különben mind-mind el-
vesztünk.

Otthon kell lennünk egymás 
szívében. Ez mindannyiunk kö-
zös érdeke.

Ha nem tudunk élni ezzel a 
lehetőséggel, nem lesz több.. 
Elágazódnak az utak és soha 
többé nem találkoznak.

Több megértésre, alázatra és 
odafi gyelésre van szükségünk, 
mert ezt követeli meg tőlünk a 
múlt öröksége és utódaink jö-
vője. Van még egy szívdobba-
násnyi esélyünk!
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Sárközi László

Bels� Világ
Szonettkoszorú

I.
Az éj

Az álmok zöld és néma völgyét járom
és nem tudom még, hogy merre térek holnap;
érzéseim űznek, messzi elsodornak,
várva az estet; megnyugvásra vágyom.

Hámló seb az alkony, mögötte éjnek
kútja, a hold benne – hős, harcos végzet;
vértje csillan; lázad, hogy haljon újra.

Végtelen utakon új utak futnak,
s mi végre vándorlok, nem mondja semmi se.
Szegélykőre ülök, s nézek a semmibe.

Hideg villanás: egy sárga lámpa rám néz,
dohos, kék macskakőn tűnődik a fény,
s tízezer magánnyal ölel át az éj,
hol fekete holdtól barna minden árnyék.

II.
Koldus szonett

Hol fekete holdtól barna minden árnyék,
koszos kartonpapírján koldus köhécsel,
kutyája bökdösi; „hagyj már, nagyon fáj még…”
s gazdáján szeme a Hűség Zen-körével.
Törpe toporog; undorral tojnak rá;
csak négykézláb mászik: hátranéz térde,
agresszíven üti földhöz poharát;
márvány falakon kong az alkony mérge.
S míg zsebre tett kézzel mélázva sétáltam,
a koldus lökdöső poharába pöktem,
a többit fedje el feledés homálya…
Ő sem s én se lettem sehogyan se könnyebb.
Nyomorulok, s bennem meghal a jó szándék:
huszonkilenc évem nem több: szédült játék.

III.
Szemközt az örökléttel

Huszonkilenc évem nem több: szédült játék;
ma ékes vagyok – holnap tán éktelen,
végtelen örvénybe hull jó és rossz szándék.

Életem: mint álom – tűnik a sohába,
a sírnak súlyát felfogni képtelen,
s a kő illatát sem érzi a mohában.

Bármit építenék, hiába, mert légvár,
s porlepte ajak, mi a múltból dörög;
mert múló még tán az is, ami örök:
hamuvá lesz egyszer a csillogó gyémánt.

Fényem alkonyán, éjemnek reggelén
megvendégelsz egyszer sötét örökzölddel,
Pandora; szelencéd nyitott örökkön, mert
fáj a fény, és dideregve megyek én.

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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GERGELY DEZSŐ  ROVATA

A szentmise 
közösségteremt� er�

Az elmúlt esztendőben, 
Karácsony másnapján 

– december 26-án – délután 
4 órára mindazok, akik meg-
hívást kaptak Rostás – Farkas 
György úrtól, lapunk főszer-
kesztőjétől, a Cigány Tudomá-
nyos és Művészeti Társaság 
elnökétől cigány szentmisére 
gyűltek össze a VIII. kerület jó-
zsefvárosi Horváth Mihály téri 
plébániatemplomban. A temp-
lom kiválasztása a fővárosban a 
legalkalmasabb volt.

Mindaddig, amíg a roma 
népnek saját temploma nem 
lesz – tervek már születtek erre, 
próbálkozások is vannak – ad-
dig a Józsefváros főtemploma 
igazán méltó erre a szent litur-
giára.

Hiszen Budapestnek ebben a 
kerületében él a legtöbb cigány. 
A templom kapujában az új plé-
bános úr várja régi és új híveit. 
A házigazdának mindenkihez 
van egy kedves invitáló szava, 
és jelentős számban gyűlnek 
össze országos nevű, ismertsé-
gű cigány vezetők, éppen úgy 
mint a közéletben nem forgó 
hívek, istenkereső emberek.

A vezetők egyébként kü-
lönböző irányultságúak. Nem 
biztos, hogy egymás politikai 
vagy egyéb rendezvényein meg-
jelentek volna, hiszen vannak 

ellentétek, ahogyan a többsé-
gi társadalomban és a többi 12 
nemzetiségi csoportok esetében 
is.

Hétköznapjaink vitákkal ter-
hesek, mert ezek a hétköznapok 
nehezek.

De most ez a templom – ha 
lazán is – megtelik. Mert ide 
nem demonstrálni, tiltakoz-
ni jöttünk, hanem ünnepelni, 
imádkozni. Számunkra most itt 
mindenki felebarát, testvér.

Az Isten házában a rassziz-
mus, előítélet – bízunk benne 
– ismeretlen. Mi másért jönne 
ide bárki, ha nem jóakaratból?

Az ilyen emberek számára 
hirdetett az angyal békességet. 
Vagy nem ez a Karácsony lénye-
ge, amikor az emberré lett Isten 
a legfőbb vendég?

Megszólal a csengő és a mi-
nistránsok gyűrűjében lép ol-
tárhoz gyönyörű piros miseru-
hában dr. Székely János püspök 
úr, a Magyar Püspöki Konfe-
rencia cigányreferense.

Közismert karácsonyi éne-
kek csendülnek fel, váltakozva 
három cigány hegedűművész 
imádságos előadásával.

A szentmisét két nyelven 
mutatja be a püspök úr, lovári 
és magyar nyelven, az olvas-
mányt és a szentleckét ugyan-
úgy. Míg a bevezető szavakat az 

egyik szervező – Rostás – Far-
kas György szájából halljuk, 
a szentleckét ifj. Rostás – Far-
kas György olvassa fel lovári 
nyelven.

A szentbeszédben a példák 
bősége mutatja, hogy a főpász-
tor érti, érzi a népet, azonosul 
vele, és ha valaki netán mégis 
valamilyen ellenérzéssel érke-
zett volna, ez az istentisztelet 
végére elolvad.

Itt lehetetlen az urat úgy 
tisztelni, hogy egymást ne tisz-
telnénk. Itt mindenkinek át kell 
élnie az Evangéliumot, és mikor 
halljuk a felszólítást: „Engesz-
telődjetek ki szívből egymással, 
legyen békesség köztünk min-
denkor! – a kézfogások valóban 
testvériek.

Egyetlen megszorító mondat 
hangzik el: „A szentáldozáshoz 
az járuljon hozzá, aki a szent-
gyónást elvégezte.”

Sokan veszik magukhoz az 
Úr testét, majd a szentmise a 
végéhez közeledik.

Már elmondtuk közösen a 
Miatyánk-ot, ezt is két nyelven. 
A végén a hosszú püspöki áldás 
cigányul, lelket emelő.
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A himnusz éneklése után, 
miután békével távozhatunk, 
senki sem távozik sietősen, el-
beszélgetünk egymással.

Mit is hozott felszínre ez a 
legszentebb cselekmény?

Míg a rendezvényeken, ta-
lálkozókon, amelyek közéle-
tünkben számosak leginkább 

az érdekek jelennek meg, itt 
sokkal mélyebb valóság: az ér-
tékek.

Az Úr békéje legyen velünk 
mindenkor, 2015-ben is!

Amare Khangera

1. Boldogasszony anyánk 
– Baxtalyi romnyi amari dejóri

Baxtályi romnyi amari dejóri
Dulmutáni zhutori, ando pharo chorripe
Pa ungriko them, na brister ámen, na brister amen,
Amen chorre romen, amen chorre gázhoren

Le dévleszki draga, sunto shejori,
O Kristo dévleski dej, puter opre o cheri
Pa ungriko them, na brister amen, na brister amen,
Ámen chorre romen, amen chorre gázhoren

Dejori áshtyil bolde tye, jakhencá, dikli pe tye
Nyámura zhutin pé amende
Pa ungriko them, na brister amen, na brister amen,
Ámen chorre romen, amen chorre gázhoren

2. Isten hazánkért – O Del anda amáro them
Devleske themeske pe changa zhas ame,
amare pagubi tye lashimasa sharav tele
Sunti gazhenge uzho dyi dik feri
Leske lashe butya inger.

István krajeske ilesko barvalipe, sunto Imreszke
prico zuralo uzhimo – László krajesko vityazo
barvalipe, feri te shaj dikhos.

Sunto Erzsébet baro kamipe Del – Pe Margit
pale pela ural. – amen numa.
Raja, na rovjarma – skumpo Baxtali romnyi.

(Boldasles Rostás-Farkas György)
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20 éve történt

20 éve történt címmel a Közös Út – Kethano Drom archív 
anyagait feldolgozó sorozatot indítunk azzal a nem titkolt céllal, 
hogy a múlt tükrében jobban megérthessük a cigányság közéleti 
és politikai képviseletének lehetőségeit. A sorozatban most első-
ként egy Rácz Lajos által készített interjút idézünk, melyet Ros-
tás – Farkas Györggyel, a Fővárosi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat első elnökével készített 1996-ban. (Megjelent a Közös Út 
– Kethano Drom 1996/4. számában.)

– Két év után milyen ered-
ményeket mondhat magáénak 
a Fővárosi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat?

– A rendszerváltás egyik 
vívmánya, hogy létrehozta a 
Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségekről szóló törvényt. Itt 
azonban meg kell jegyeznem, 
hogy ez a törvény módosításra 
szorul. Szorgalmazzuk a kul-
turális autonómiát: anyanyelv 
ápolása és oktatása, amely fej-
lesztésre szorul. Én, személy 
szerint az iskolákat és az okta-
tási intézményeket az önkor-
mányzat kezében szeretném 
tudni.

– Milyen segítséget kapnak 
a kormánytól?

– A cigánysággal kapcso-
latban felmerülő gondokkal és 
javaslatokkal szemben nagy az 
érdektelenség. Ha Önön múl-
na, akkor milyen megoldással, 
eszközökkel segítené a cigány-
ság gondjainak megoldását?

– Először is ki kell monda-
ni, azokat a belső vívódásokat, 
mellyel naponta szembesülök. 
Kisebbségi politika, cigánykér-

dés, etnikai feszültségek – ezek 
nap, mint nap a terítéken van-
nak.

Kezdjük talán a legelején, 
ha kisebbségi politikáról van 
szó, azon általában a hatá-
ron túli magyarok problémáit 
értik. Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy a határon túli 
magyarsággal szemben érzé-
ketlen vagyok. De elsősorban 
a hazai kisebbségek sorsát kel-
lene felvállalni, párhuzamosan 
a hazánkon kívül élő magyar 
kisebbséggel.

– A hazai kisebbségi sors-
ban élők között azonosak-e a 
jelzett problémák?

– Sok vonatkozásban igen: 
nyelv, kultúra, oktatás… Az a 
véleményem, hogy a cigány-
ságot a pozitív diszkrimináció 
alapján kell kezelnie, megítél-
nie a mindenkori hatalomnak. 
Minden kisebbség rendelkezik 
anyaországgal.

Mi romák, Magyarországot 
tekintjük hazánknak, s ezért jo-
gosan várnánk el, hogy – ne a 
nélkülünk – rólunk – elv alap-
ján döntsék el sorsunkat.

– Hogyan képzeli el a kor-
mánnyal való együttműkö-
dést?

– Úgy, hogy bevonnak ben-
nünket a döntéshozatalba, 
s annak végrehajtását szolgal-
mazzák, hogy mielőbb jöjjön 
létre az, amire egyébként „hi-
telesítették” az önkormányza-
tot, a KULTURÁLIS AUTONÓ-
MIA. Vagyis el kell indulni újra 
a „kályhától”, létre kell hozni a 
kulturális hálózatot bel- és kül-
földön egyaránt, amely előse-
gíti a romák egymás köti infor-
mációcseréjét szerte a világon.

– Hogyan képzelné el az élő 
kapcsolat megteremtését?

– Minden országban ahol 
csak cigányok élnek, igény 
mutatkozik arra, hogy a kon-
zulátusokhoz hasonlóan olyan 
intézményrendszert hozzanak 
létre, amelynek segítségével 
identitást őrző, a nyelvápolást 
elősegítő programok valósul-
hatnak meg, kulturális együtt-
működés: könyvek, színház, 
tánc, zene és fi lm – hogy job-
ban megismerhessük egymást.

– Jövőkép?
– Az évezred végén, tűrhetet-

len a kialakult gazdasági, szociá-
lis, egészségügyi, politikai hely-
zet, amelybe a cigányság nyakig 
beleragadt. Képtelen önerőből 
kilábalni ebből az ingoványból, 
s egyre süllyed ez a nép…

Éppen ezért már két év óta 
próbálok Horn Gyula minisz-
terelnök úrral találkozni, hogy 
személyesen elmondhassam 
azt a fenyegetettséget, a tűrő-
képességet átszakító gondokat, 
amely lavinaként temeti be a 
cigányságot…
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A levél útján történő próbál-
kozásaim is eredménytelenek 
maradtak, mivel válaszra sem 
méltatták azokat. Éppen ezért 
most a lap hasábjain keresztül 
üzenem a kormánynak, hogy 
sürgősen hozzanak létre válság-
stábot, amely arra lesz hivatott, 
hogy elhárítsa azokat a kataszt-
rófákat, amelyet az éhezés, a hi-
deg, a szegénység idéz elő eddig 
még soha nem látott módon.

– A mi országos felméré-
sünk ezt regisztrálta… azt hi-
szem, hogy nem lehet egy kéz-
legyintéssel elintézni az ügyet…

– A 97-es költségvetéstől 
mit remél?

– Semmi jót. A 96-os nomi-
nál bérek maradnak, ami ellen 
én folyamatosan tiltakozom a 
főpolgármesteri hivatalban, és 
sajnos ezidáig eredménytelenül. 

Én javasoltam, hogy létszámará-
nyoknak megfelelően differenci-
ált költségvetést kérünk, amely 
valamelyest előmozdítaná terve-
ink megvalósulását. Túl az anya-
giakon a kormánnyal napi kap-
csolatot szeretnénk kialakítani, 
ami megalakulásunk óta, sajnos 
mindeddig nem sikerült.

– Miben reménykedik?
– Abban, hogy elkezdődik 

egy napon a valós párbeszéd a 
kormány és a kisebbségi roma 
önkormányzat között, amely 
mint a folyó végleges medret 
találva megleli helyét azon a 
politikai térképen, amelyet kö-
zösen rajzolunk…

A rendszerváltás idején létrejött a kisebbségi törvény, hogy 
jobb is lehetett volna, azt senki sem vitatja, de számunkra ez 
akkor vívmánynak számított, hiszen legalábbis papíron dekla-
rálta demokratikus jogainkat a kisebbségi képviseletre és a kul-
turális autonómiára. 1994-ben ennek alapján tartottuk meg az 
első kisebbségi választásokat és alakult meg a Fővárosi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat.

Nem volt előttünk példa arra nézve, hogyan is élhetünk de-
mokratikus jogainkkal, s milyen lehetőségekkel, jogosítványok-
kal működhetünk, új ösvényt kellett kitaposni.

Ezt az időt és ezeket a gondokat idézi az interjú, amit Rácz 
Lajos készített a Közös Út – Kethano Drom folyóirat számára 
1996-ban. (szerk)

Ravasz József

November, 1989

Amikor egykor kulcsot zörgettem,
akkor még jeles volt a hallásom.
Gyertyák összeszámolhatatlan láng-nyelvét,
csipkedte a sokatsejtő novemberi szél.
Együtt táncoltunk az éjszakai
tompa-fényben, s dúdoltuk
egy ismeretlen holnap dalát.
Így engedtem szabadon,
szívem-kalitkájából,
a cigányok betegszárnyú vándormadarát.
Repülj csak! – kiáltottam világgá.

Évek telnek,
se madár a szívemnek,
se dal a fülnek –
nem hallik odaátról!
Rendszerbe téved népem.
Úgy mint a kompjuterek
mesterséges agya.
Üres könyveket nyomtat a program.
Rövidlátásért és elhízásért dolgozunk.
Jól megfi gyeljük a szociális hálót.
Majd tankok jönnek.
Aztán döglött madarakkal etetik a cigányokat.
Mert mi mindig a szívünkkel látunk!…



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT10

Guy Pierre Geneuil

Kísérleti alany
Részlet a szerz� Narvalo cím� életrajzi ihletés� könyvéb�l

…Royallieu-ban, a tá-
borban a németek 

folytattak orvosi kísérleteket. 
Kis mértékben, de kísérletez-
tek, és mindezt francia orvo-
sok segítségével. Ezt is tudni 
kell. A bizonyítékul szolgálnak 
erre, a soha el nem múló hegek 
rajtam. Egyik, a kisebb, a jobb 
mutatóujjamon és a másik, na-
gyobb, ma kb. 15 centiméter, és 
igen összevagdalva, a bal alsó 
karomon.

Egyik délután egy ápoló jött 
értem a barakkba. Miért en-
gem, és miért nem mást válasz-
tott? Rejtély. Kénytelen voltam 
követni, kérdezés nélkül. Ellen-
kező esetben, egy fejbevágás 
hamar leeshetett.

A vizsgálóban két orvos fo-
gadott. Franciák voltak. Az 
egyik befogta az orrát, mielőtt 
felém hajolt. Nyilvánvaló, hi-
szen aznap reggel a latrina ta-
karítást végeztem.

Le kellett vetkőznöm tiszta 
meztelenre, letussoltak és be-
dörzsöltek éterrel. Mivel hozzá 
voltam szokva az ürülék szaghoz, 
most én ezt találtam büdösnek.

Ezalatt a mellettünk lévő he-
lyiségből halkan szűrődött át a 
« Lily Marlene ».Felemelték a 
jobb kezem és sokáig vizsgálták 
a mutatóujjamat.

– Meggyógyítsuk a kis sé-
rülésedet – mondta az idősebb 

orvos, miközben éterezte az uj-
jam. – Sérülésem? Milyen sé-
rülésem?

Mindenhol volt rajtam, még 
furunkulus is a fenekemen, de 
ez nem érdekelte őket.

Amikor beleszúrta a tűt az 
ujjam hegyébe, fájt, de ahogy 
lassan engedte a tartalmát, már 
nem éreztem fájdalmat. Mint-
ha az ujjam, sőt az egész kezem 
fából lett volna. Csak néztem, 
mint egy kívülálló, mialatt a 
szikével vágta az ujjam.

Utána egy ápoló kétoldalt 
fogva, nyitva tartotta a sebet, az 
orvos egy csokoládészínű kenő-
csöt tömött bele. Nagyon büdös 
volt, és egy kis krómszerű kés-
sel szedte ki egy tégelyből.

Amikor már nem tudott töb-
bet beletömni, összevarrta és 

egy hatalmas kötést tett rá. Mo-
solygott, és meg volt elégedve. 
Látod, látod, szép kisbaba, és 
meg fog gyógyulni a kezed.

És adott egy tablettát, amit 
lefekvés előtt kell majd beven-
nem. Attól majd jobban fogok 
aludni. Késő délután borzasztó 
fejfájásom kezdődött, és minél 
jobban fájt az ujjam, már kez-
dett az egész karom hasogatni. 
Lenyeltem gyorsan a tablettát.

A « vacsora » nagyon nehe-
zen ment le, már vacogtak a fo-
gaim. Egész éjjel gyötrő, rémes 
álmaim voltak, és reggel sírtam 
fájdalomtól. A hónom alatt sok 
hatalmas kemény csomó kelet-
kezett.

Három napig így feküdtem 
a priccsen. A felvigyázó kap-
hatott egy utasítást, mert bé-
kén hagyott, kivéve, hogy er-
öltetett a leves evéssel, amit ő 
hozott. A negyedik nap, mikor 
az ápoló értem jött, még min-
dig megállás nélkül kocogtak a 
fogaim, nemcsak a láztól, de a 
fájdalomtól is; a karom duplára 
dagadt, végig telis-tele mogyo-
rónagyságú nyirokcsomókkal.

Kaptam egy helyi érzéste-
lenítést, és az ájulás környé-
kezett, amikor megláttam a 
kötés alól kibúvó dagadt ujja-
mat, rajta a fekete körömmel. 
Még rosszabbul lettem, ami-
kor újból felvágták az ujjam, 
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és sűrű genny jött ki belőle sok 
fekete, hosszú cérnaszerűség-
gel. Nyomták az ujjam, és csak 
jött kifelé rengeteg fekete szál 
és sok sűrű váladék. Mindezt 
hosszú üvegtégelyekbe töltöt-
ték, megelégedve.

Végül újból összevarrták az 
ujjam, megint kaptam egy tab-
lettát, sőt még egy másikat is, 
vitamint; bekötöztek és vissza-
küldtek. A nyirokcsomók több, 
mint 15 nap múlva kezdtek el-
tűnni. Ezalatt az idő alatt, nem 
tudtam még lábra állni sem, de 
legalább megkíméltek a latrina 
tisztítástól.

Éppen kezdtem jobban len-
ni, mikor az ápoló újból jött 
értem. Nagyon ügyes kellett, 
hogy legyen, hogy el tudjon 
kapni, mivel végig rohantam 
a barakkban, üvöltve. De elka-
pott.

A vizsgálóban az orvosok 
lekötöztek egy asztalra. Most 
is átszűrődött halkan a « Lily 
Marlene » a másik helységből.

Ez alkalommal a bal alsó ka-
rom belső részét kezdték éter-
rel dörzsölni. Gondterhelt arc-
cal néztek rám, mondván: Egy 
fekete csíkod van. Ezt meg kell 
operálni.

Megint helyi érzéstelenítést 
alkalmaztak, és a szike most 
végigvágta az alsó bal karomat. 
Ezután ugyanaz következett, 
mint az ujjamnál. Széthúzták a 
vágásnál a sebet, és teletömték 
azzal az undoritó sötét kenőcs-
csel, ami még büdösebb volt, 
mint az előző. Összevarrták, 
bekötöztek, megint kaptam 
egy tablettát, és vissza a ba-
rakkba.

Kezdődött a láz, a fájdalom 
és a nyirokcsomók. A hónom 
alatt, és a könyök hajlatában. 
Amikor visszavittek a vizsgá-
lóba, delíriumban, röpködő le-
gyeket láttam. Nem tudom, mit 
szedtek ki a alkaromból, telje-
sen elaltattak.

Nyolc nap múlva, amikor 
felébredtem, üvöltöttem, akko-
ra fájdalmat éreztem a halánté-
komban. A felvigyázó hozzám 
szaladva felültetett, és próbálta 
a fejem előre dönteni. Lehetet-
len volt. A nyakam olyan merev 
volt, mint egy vasoszlop. Ak-
kor sokan kezdtek szaladgálni 
körülöttem, ápolók, végül egy 
mentőautó vitt, ide-oda him-
bálva.

Minden elhomályosult. Az 
emlékeim onnan kezdődnek, 
hogy kezem-lábam keresztbe 
kötve, egy ágyban vagyok. Egy 
szép vaságy, matraccal, ágyne-
művel. Egy tiszta szoba, és fű-
tés. Az ablakon kitekintve, há-
zak látszanak.

Majd később kikötöztek, és 
felkelhettem. Először elestem. 
De az orvos és az ápolók na-
gyon kedvesek voltak. Egészen 
mások, mint a táborban. Nem 
felejtettem el az orvos nevét, 
professzor Alajouanine. Több 
hétig maradtam ott, ez a Sal-
périére kórház volt. Időnként 
megkötöztek, mert idegroha-
maim voltak.

Amikor ezek kezdtek el-
múlni, azt mondták, már gyó-
gyulóban vagyok. Sétálhattam 
a folyosón, sőt beszélhettem a 
többi beteggel is. Segíthettem, 
pl a könyvlapokat hajtva az 
egyik béna betegnek. Megkö-

szönték, és kaptam ajándékot: 
papírt és színes ceruzákat. Ami 
eszembe jutott, azt rajzoltam. 
A professzor mutatta minden 
orvostanhallgatónak a rajzai-
mat.

A háború után, megkérdez-
tem ezeket az orvosokat, hogy a 
Royallieu-i « orvos kollégáik » 
mivel oltottak be. « Agyhártya-
gyulladással! »

A Salpétrieri kórházban 
majdnem boldog voltam. Csak 
édesanyám, nagymamám és 
Bella kutyám hiányzott. Eszem-
be jutott, mikor szabad gyerek 
voltam.

Alig, hogy meggyógyultam, 
jöttek értem és visszavittek a 
táborba, a barakkba……

Guy Pierre Geneuil – 
franciaországi cigány író, fes-
tőművész. Világhírű Narvalo 
című regényében írta meg ka-
landos életútjának történetét, 
többek között a Párizs melletti 
koncentrációs táborban meg-
élt szenvedéseit, ahová mind-
össze nyolc évesen került.

(A részletet franciából 
magyarra fordította: 

Kocsándly Kuti Margit.)
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Orsovai Mária

A tücsök heged�je
Szól a tücsök muzsika. 

Élvezettel hegedül. Az 
éjszaka csendjében messze 
száll. Tisztán, csengő hangon 
zeng a tücsök zenéje.

– Itt ciripel a tücsök az abla-
kunk alatt. – jegyzi meg a hófe-
hér kakas az ülőn, aki most ku-
kucskált ki, hogy pirkad-e az ég 
alja, kell-e már kukorékolnia?

– Ez, a mi kis tücskünk. – 
válaszol rá a kendermagos ka-
kas, s szárnya alá dugja a fejét. 
– Alszom még hajnal hasadtáig 
egyet.

S kint a csillagos éjben, egy 
bokorágon ülve muzsikál a tü-
csök. Fáradhatatlanul húzza 
és húzza a szép nótát. Reggel 
felé elszenderedik egy kicsit, 
s amint feljött a nap, leugrott 
a bokorról, hogy árnyékba 
bújjon, és még aludjon egy ki-
csit.

De, oh jaj! Megbotlik egy 
fűszálba, és olyan rosszul esik, 
hogy a hegedűje kettétörik. 
Kétségbeesve húzogatja a vo-
nóját a hegedűn, de semmi 
hang. A törött hegedű nem szó-
lal meg. Keserves sírásra fakad.

– Ühüm, ühüm. – zokog a 
kis tücsök. – Hol találok egy 
mestert, aki megjavítaná a 
hangszeremet?

Meghallja a szívszaggató sí-
rást egy arra repülő fekete rigó. 
Leszáll a bokorra és kérdi a tü-
csöktől:

– Ugyan miért sírsz ilyen 
nagyon kis muzsikus? Csak 
nem törött el a hegedűd?

Még keservesebben rázendít 
a sírásra a tücsök, alig tud meg-
szólalni.

– De igen. Megbotlottam 
egy fűszálban és ráestem a he-
gedűmre, s eltört.

– Baj. Ez nagy baj. – bóloga-
tott a kis madár. – Keresni kell 
egy hangszerjavítót, aki összera-
gasztja a törött hegedűt. Megke-
resem a fekete varjút, ő mindent 
tud. Megkérdezem tőle, hol lakik 
a hegedű foltozó. – azzal kiter-
jesztette szárnyait és felröppent 
a magasba. Hamarosan eltűnt a 
tücsök könnyes szemei elől.

A mindent tudó varjúval tért 
vissza a rigó.

– Vigasztalódj meg – csi-
csergett a még mindig szipogó 
tücsöknek –, itt a varjú koma, 
eligazít téged, merre találod 
meg a mestert.

– Kár, kár, itasd fel a köny-
nyeid. – károgott rekedt han-
gon a varjú. – Itt lakik az öreg 
csíkos borz az erdő szélén, 
ő egy-két szóból összerakja a 
hegedűdet. – s elmagyarázta a 
tücsöknek, merre menjen, me-
lyik fánál forduljon balra, s on-
nan a harmadik fa után lévő 
tisztáson megtalálja a borzot, 
aki segít a baját orvosolni.

Úgy megörült a tücsök a jó 
hírnek, hogy siettében, hogy 

minél előbb odaérjen, majd-
nem elfelejtette megköszönni 
az útbaigazítást, de azért eszé-
be jutott és visszakiáltott:

– Köszönöm a kedvessé-
geteket – s azzal hatalmas ug-
rásokkal elindult az öreg borz 
mesterhez.

Meg is találta könnyen. Ille-
delmesen köszönt és elmondta, 
mi járatban van.

Kezébe vette, nézegette, for-
gatta a mester a törött hegedűt 
nagy szakértelemmel. Végül 
megszólalt:

– Sajnos csúnyán eltört a 
hegedűd. Nem lehet megjaví-
tani.

A tücsök már-már újra sí-
rásra fakadt, de a borz meg-
előzte:

– Ne sírj! Készítek neked 
egy újat, csak fát kell szerez-
nem, mert az nekem nincs.

– Fát? De honnan? – kér-
dezte a tücsök.

– Hm, elég messze van a 
hely, ahol a megfelelő fa nő, 
ami jó a hegedűhöz. – ingatta a 
fejét a borz.

– Messze van, vagy közel, 
megkeresem. – mondta ha-
tározott hangon a kistücsök. 
– Hegedű nélkül nem élhetek. 
Mondd meg mesterem, merre 
menjek?

– Ezen az úton elindulsz. – 
mutatott a borz egy keskeny 
útra, amely az erdő széléről 
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Mária Orsovai

La grilaki lavuta
Ashundol la grilaki mu-

zika. Vojasa bashavel. 
Ande la ratyaki kalmipe dur hu-
ral. Uzho, somnalo glaso del la 
grilaki muzika.

– Kathe bashavel e grila tela 
amari felyastra – del vorba o 
parno bashno kon opre beshel, 
thaj kon akanak dikhel avri, 
zoril aba le cheresko teluno ko-
tor, aba trubul te bashol?

– Kadi amari cini grila si 
– del utarimo pe leste o sum-
boraslo bashno, thaj tela peski 
phak pizdel pesko shero. – Inke 
sovas jekh cerra zhi kaj e stafi l.

Thaj avri, andej cherha-
jasli ratyi, kaj jekhe bozulate 
beshindes, bashavel e grila. 
Bikhinyipe cirdel thaj cirdel e 
shukar gilyi. Deteharasa sovel 
jekh cerra, thaj sar opre avilas 
o Kham, tele xuklas andar e 
bozuli hoj andej ushalin te ga-
radyol, thaj inke jekh cerra te 
sovel.

Ba, oh joj! Bechil jekha cha-
ratar, thaj kasavo nasules perel, 
hoj laki lavuta ande duj kotora 
phagol.

Dukhasa, darasa cirdel o tu-
lung pej lavuta, ba naj khanchi 
glaso. E phagi lavuta na del gla-
so. Zorales startisarel te rovel.

– Ah, ah – rovel e cini grila. 
– Kaj akharav jekhe magiste-
res, kon lasharelas muro inst-
rumento?

Ashunel o dukhado rovipe 
jekh kali kriva kon kothe hural. 

Tele hural pej bozuli thaj pus-
hel la grila:

– Phen mange, sostar roves 
kasavo dukhades, cino lavuta-
ri? Numa na phagilas-tar tyiri 
lavuta?

Kade majzurales rovel e gri-
la, daba zhanel vorba te del.

– Ba, ova. Bechindom jek-
ha charatar thaj pe muri lavuta 
perdom, thaj phagilas-tar.

– Bida. Kadi bari bida-j. – 
hatyardas kethanes lesa e cini 
chiriklyi. – Trubul te rodes jek-
he magistres, kon intumentura 
lasharel, thaj kethane astarel 
e phagi lavuta. Rodav la kala 
chora, voj sa zhanel. Pushav 
la, kaj beshel kon zhanel te las-
harel tyiri lavuta. – kadalesa 
avri puterdas lae phaka, thaj 
opre huralas ando uchipe. Sigo 
xasardilas anglal la grilake as-
vale jakha.

La buzhangla chorasa reslas 
palpale e kriva.

– Na te aves brigasli – das 
duma la grilake, kon inke vi 
akanak rovelas jekh cerra. – 
Kathe si e chora kirvi, kon mo-
thol tuke kodo, kaj arakhes le 
magistres.

– K-rrr, k-rrr, khos tele tyi-
re asva, – phendas rinasle gla-
sosa e chora. – Kathe beshel o 
phuro borzo le vesheska rigate, 
vov andar jekh-duj alava ket-
hane astarel tyiri lavuta. – thaj 
mothilas la grilake, kaj te zhal, 
save kashteste te boldel pes pe 

stungo rig, thaj kothar pala o 
trinto kasht pej mal arakhel le 
borzes, kon zhutil te sastyarel 
lako problemo.

Kade losshajlas e grila le las-
he nyevipestar, hoj ande pesko 
sidyaripe majna bisterdas te 
najisarel e instrukcija, ba ande 
laki godyi avilas thaj palpale ci-
pisardas:

– Najisarav tyumaro lashi-
pe – thaj bare xuklimatenca po 
drom das pes le phure borzeste.

Bipharipesa arakhlas les. 
Patyivales pajkerdas thaj mo-
thilas, sostar avilas.

Ando vast las, dikhelas, 
boldelas o magistro e phagi lav-
uta, bare zhanglipesa. Palunes 
duma das:

– Bibaxt si sar zhungales 
phagilas tyiri lavuta. Nashtig te 
lasharen la.

E grila aba majna palesh 
startisardas te rovel, ba o borzo 
majsigo sas:

– Na rov! Kerav tuke jekh 
nyevi, numa trubul mange 
kasht, ke kodo naj man.

– Kasht? Ba kathar? – push-
las e grila.

– Hm, dosta dur si kodo 
than, kaj barol kasavo kasht, so 
lasho si la lavutake. – kinolas 
pesko shero o borzo.

– Dur si vaj na, rodav kodo. 
– phendas serioze glasesa a cini 
grila. Bilavutasa nashtig te tra-
juvav. Phen mange muro maje-
stro, kaj te zhav?
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indult. – Három nap és három 
éjt menj, akkor elérsz egy ha-
talmas tenger partjára. Annak 
a szigetén áll egymagában az a 
fa, aminek az ágából olyan he-
gedűt lehet faragni, ami zeng, 
mint a csörgedező patakocska 
tiszta hangja.

– Indulok máris és meg 
sem állok, míg a szigethez nem 
érek! – kiáltotta a tücsök, és 
már szedte is a lábait a nyaka 
közé.

Ment három nap, három éj-
jel, ahogy a borz mondta. Csak 
akkor állt meg, amikor beka-
pott egy-két falat ennivalót, 
egy korty vizet nyelt, vagy ami-
kor a cipőjét levetette, mert 
sebesre törte fáradt lábait. Így, 
a kitűzött időre el is érte a ha-
talmas tenger partját. Ekkor 
azonban rémülten hőkölt visz-
sza szegény vándor.

– Istenem, mekkora víz! – 
kiáltott fel. – Nincs ennek vége 
sehol! Nem is lehet látni a szi-
getecskét és rajta azt a kedves 
fát, amiből az én hegedűm ké-
szülne.

Fáradtan és reménytelenül 
roskadt le a parti homokba. 
Hogy hogyan tovább, nem tud-
ta. Csendesen sírdogálni kez-
dett. – Mindennek vége! Nem 
jutok el a kis szigetre soha. 
Nem lesz nekem hegedűm soha 
többé!

Ahogy így kesereg, erőt vett 
rajta a fáradtság, s elnyomta az 
álom. Álmában kiemelte a fejét 
a tenger vizéből egy kis halacs-
ka és így szólt hozzá:

– Van valaki, aki átúszna 
veled a tenger közepén álló szi-

getre. Csak most ő is bajban 
van. Nem messze innen a par-
ton fogva tartja ollójában egy 
rák. Menj szabadítsd ki! Ő el-
visz téged hálából a kis szigetre. 
Ez a vízipók.

Egy álló napot és egy teljes 
éjszakát átaludt a fáradt tücsök, 
de mikor a második nap regge-

lén felébredt, eszébe jutott kü-
lönös álma. Megdörzsölte sze-
meit. Nézte a csendes hullámzó 
tenger zöldes vizét. Sehol nem 
látott halacskát. Mégis elindult 
a parton, hátha megtalálja az 
említett vízipókot.

Nem kellett sokáig mennie. 
Egyszer csak felfedezett egy 
bokor alatt egy szunyókáló rá-
kot.

– No a rák megvan – ujjon-
gott magában a tücsök –, talán 
itt lesz a vízipók is!

Nesztelen lépésekkel, majd-
nem hason csúszva közelítette 
meg a bokrot, vigyázva, nehogy 
felébredjen a rák.

– Ni, ni ott a pók is! – csil-
lant fel a tücsök szeme.

A pók meglátta a közelítő 
tücsköt. Szólni akart.

– Pszt! – tette szájára az uj-
ját a kis vándor. – Pszt! Kisza-
badítalak!

Sikerült is óvatosan kihúzni 
a rák ollójából a vízipók lábát.

– Kérj tőlem bármit – há-
lálkodott a pók –, megteszem, 
amiért megmentetted az éle-
tem.

– Vigyél el a tenger közepén 
álló szigetecskére. – kérte a tü-
csök.

– Kapaszkodj a hátamra! – 
mondta a vízipók. – Hunyd be 
a szemed, majd szólok, ha ki-
nyithatod.

Úgy is volt. Felült a tücsök 
a pók hátára, aki a vízbe eresz-
kedett és ripsz-ropsz úszni kez-
dett, mint a szél. Amikor a szi-
gethez ért, így szólt:

– Kinyithatod a szemed, 
megérkeztünk!

A kis tücsök boldogan ug-
rott a földre. Megtalálta a su-
dár fát. Tört az ágáról egy friss 
hajtást és ahogy jött, a vízi-
pók hátán, úgy is ment vissza 
a tenger partjára. Elköszönt a 
póktól és meg nem állt, míg a 
borz mester házához nem ért. 
A mester fúrta, faragta, festet-
te a fa hajtását és olyan hege-
dűt készített belőle, aminek 
nem akadt párja a világon.

– Szebb ez a hegedűm, mint 
a régi volt. – örvendezett a tü-
csök, s egyből rázendített egy 
nótára.

Igaza volt borz mesternek, 
úgy csendült a dallam a hege-
dűből, mint a csörgedező patak 
tiszta hangja.
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– Pe kado drom nakhes-tar 
– sikadas o borzo pe jekh sani 
kerara, so pe le vesheski rig 
startisardolas. – Trin dyesa thaj 
trin ratya zha, atunchi resesa 
jekha bara deravaka rigate. Pe 
kodolako niso tordyol korkores 
kodo kasht, andar soski kranz-
ha kasavi lavuta shaj te keren, 
so kasavo uzho glaso del sar o 
gilyalo zvoro.

– Aketa, po drom dav man 
akanak sigo, thaj na tordyuvav 
zhi atunchi, zhi kaj na resav le 
nisoste! – cipisardas e grila, 
thaj aba vi gelas.

Gelas trin dyesa, trin ratya, 
sar o borzo phendas. Numa at-
unchi tordyindas, kanak buka-
das unyi kotor xaben thaj nak-
hadas jekh cerra paji, vaj kanak 
tele shuttas leske papucha, ke 
aba phugnya phagrenas pe les-
ke punre. Kade vi reslas-tar la 
deravaki dolmate, pe planut-
ni vrama. Ba atunchi darades 
tordyindas chorri lingari.

– Muro Del, savo baro paji! 
– cipisardas opre. – Naj agor 
nikaj kadaleske! Thaj chi o niso 
chi dichol thaj pe leste kodo 
drago kasht, andar soste muri 
lavuta kerdolas.

Khinyes thaj bisperantes 
perdas tele ande la dolmake 
kishaja. Sar majangle? Na zha-
nelas.

Kalmes startisardas te rovel. 
– Sakofeleske agor si! Nikanak 
na resav-tar po niso. Na avla 
man lavuta nikanak inke jekh-
far!

Sar kade brigil, zor las pe late 
o khinyipe, thaj tele burdajvelas 
la o suno. Ande lako suno avri 
vazdelas pesko shero jekh mas-

ho andar la deravako paji, thaj 
kadi duma das:

– Si varikon, kon perdal 
plemelas tusa po niso, so mash-
kar si pej derav. Numa akanak 
vi vov ando problemo si. Na 
dur, pej dolma, xuterdas thaj 
inkrel les jekh rako, mashkar 
leske kattya. Zha, muntusar les 
avri! Vov, andar najis, ingrel tut 
po niso. Vov si o pajesko pisano.

Pe jekh celo dyes thaj pe jekh 
sorro ratyi perdal sovelas e khi-
nyi grila, ba pe le dujte dyeses-
ki detehara sar trazilas, ande 
laki godyi avilas o bisiklo suno. 
Morelas lake jakha. Dikhelas la 
kalma, phundasla deravako zele-
naslo paji. Nikaj na dikhlas mas-
hores. Vi kade nakhelas-tar pej 
dolma, hajkam dikhel le pajeske 
pisanes, pala kaste vorba sas.

Na trubulas lungones te nak-
hel. Jekehfar arakhlas tela jekh 
bozuli jekhe sovinde rakes.

– Etalo, o rako kathe si – loss-
hajlas ande peste e grila –, dore 
kathe avla vi o pajesko pisano!

Biglaseske pasurenca, majna 
po per istrandes pasharelas la bo-
zulate, ferindes, na te trazol o rako.

– Aketa, kothe si vi o pisano! 
– ablyole opre la grilake jakha.

O pisano dikhlas la grila, sar 
pashol, manglas te del vorba.

– Kalmes! – shuttas pe pes-
ko muj peska naja e cini lingari. 
– Kalmes! Avri muntusarav tut!

Vi zhanglas avri te cirdel le 
pisanesko punro mashkaral la 
rakeske kattya.

– Te manges mandar akar-
so – najisarelas o pisano –, ke-
rav kodo, anda kodo, sar mun-
tusardas muro trajo.

– Inger man po nisoro, so 
mashkar tordyol andej derav – 
manglas e grila.

– Av pe muro dumo! – phen-
das o pajesko pisano. – Phand 
andre tyire jakha, phenava, ka-
nak shaj avri te putres len.

Vi kade sas. Opre beshlas e 
grila pe le pisanesko dumo, kon 
ande gelas ando paji thaj starti-
sarelas te plemen, but sigo, sar 
e balval. Kanak le nisoste res-
las, kasavo duma das:

– Shaj avri putres tyire jak-
ha, kathe reslam!

E cini grila baxtales xuk-
las pej phuv. Arakhlas o sano, 
uzho kasht. Phagrelas pala le-
ski kranzha jekh terno kotor, 
thaj kasavi lavuta kerenas an-
dar late, sostar majlashi nas 
inke jekh andej luma.

– Majshukar si muri kadi 
lavuta, sar e dulmutani sas – 
losshalas e grila, thaj sigo star-
tisarelas te bashavel jekh gilyi.

Chachipe sas le borzo mag-
istreske, kasavo uzho glaso avi-
las andar e lavuta, sar andar e 
gilyalo zvoro.

(boldas la: Selam Pató)
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DR. PAPP JÁNOS ROVATA

A cigányok nyelve

A szakirodalom alapján 
elmondható, hogy a 

cigány nyelv az indoeurópai 
nyelvcsoportba, az indoiráni 
élőnyelv-csoportba tartozik. Az 
indoeurópai nyelvekkel közös 
alapnyelvből származik, amely 
a Kr.e. 3. évezred előtt nagyjá-
ból egységes volt.

A magát a cigány nyelvet be-
szélő közösség az indiai ősha-
zán át, Iránon keresztül, az 5-7. 
században hagyta el őshazáját.

Nyelvük tovább gyarapodott 
a vándorlásuk közben érintett 
népek nyelveinek elemeivel. 
Szinte az összes nép nyelvéből 
vettek át, mellyel kapcsolat-
ba kerültek (pl. perzsa, osszét, 
kurd, örmény, bolgár, délszláv, 
román és jelentős mértékben 
a görögből). E szavak segít-
ségével egyben nyomon lehet 
követni a vándorlásuk irányát, 
bizonyítékul szolgálnak törté-
nelmüket illetően.

Valójában kevesen beszé-
lik ma a cigányt, mert gya-
korlatilag átvették azoknak az 
országoknak a nyelveit, ahol 
megtelepedtek, – többségük eu-
rópai országokban él, illetőleg 
Amerikában – ezáltal két- vagy 
többnyelvűvé váltak, kialakult a 
nyelvek keveredése, közeledése. 
„A romanit beszélő népesség 
számával kapcsolatban eltérő, 
általában 3,5 és 10 millió közöt-
ti becslésekkel találkozhatunk”, 
(SZALAI 2006: 165) – s mint 

kifejti, nyelvük nem territoriá-
lis, vagyis –„földrajzilag, poli-
tikailag nem körülhatárolható” 
nyelvről beszélhetünk. „Olyan 
kisebbségi nyelv, amely mind-
eddig elsősorban nem szten-
derd, beszélt nyelvként létezik, 
hanem számos regionális nyelv-
járás formájában.” (PÁLMAINÉ 
2007: 55). Vagyis több változat 
él egymás mellet, s gyakorta az 
azonos országban élők számá-
ra is nehézséget jelent a cigány 
nyelven történő kommunikáció. 
Ezek a nyelvi változatok mind 
romaninak mondhatók.

A cigány anyanyelvű cigá-
nyok csoportjába tartoznak a 
kárpáti és az oláh cigányok. 
A kárpáti cigányok a 15. század-
ban érkeztek Magyarországra, 
nyelvükre jellemző az archa-
ikusság, és az 1960-as évekre 
csak mintegy 10-20 százalékuk 
beszélte a kárpáti cigány dialek-
tust. Az oláh cigányok a 18. szá-
zadban jöttek az országba, és 11- 
13 dialektusban beszélnek, úgy 
mint „lovara, colara, kheldera-
ra, cerhara, masara, fodozo-vu-
ri, romane roma, bodoca, kher-
ara, bugara, curara, patrinara, 
drizara.” (ERDŐS 1958: 42). Ez 
a felosztás megfelel az eredeti 
törzsek szerinti tagolódásnak, 
az ősi mesterségek művelői kü-
lön kasztokat alkottak.

Elmondható, hogy nyelv-
használat szempontjából jelen-
leg három csoportba tartoznak 

a cigányok, a magyarul és ci-
gányul beszélő oláhok, a ma-
gyarul és románul beszélő be-
ások, illetve a magyarul beszélő 
romungrók, akik gyakorlatilag 
anyanyelvet váltottak.

Mindenesetre tény, 
hogy a lovári a régi foglal-
kozások alapján felosztott 
kasztrendszerben „a rang-
sor legmagasabb fokán 
álló kaszt.” (ERDŐS 1958: 
47). A romani nyelv dialek-
tuscsoportjain és dialektusain 
belül a „vlah romani változat 
északi vlah” (SZALAI 2006: 
171) ágába tartozónak sorolja 
a ma lovári néven ismeretes 
dialektust, mely a nyelvjárások 
közül több szempontból is ki-
emelkedik.

A lovárok nyelve egy szűk, 
stabil szókészletre épül, de 
emellett egy folyamatosan vál-
tozó mobil szókinccsel rendel-
kezik. Egy fejlődőképes nyelv-
nek tekinthető, ezt bizonyítja 
az elmúlt évtizedekben kezde-
ményezett törekvés, aminek 
célja tudatosan bővíteni a szó-
készletet, fejleszteni a nyelvet.
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Emellett a már meglevő sza-
vak képzése általi (pl. korro 
’vak’, korripe ’vakság’, korrol/
korrajvel ’megvakul’, korris-
arel ’megvakít’, korrosaravel 
’megvakíttat’, korro grast (vak 
ló) átvitt értelemben ’moz-

dony’), valamint belső szóal-
kotással (pl. familijako kasht 
’családfa’) történő szókincs-
gazdagítás zajlik. Ennek lehe-
tőségét, folyamatát feltételezi 
egy kidolgozott, következetes 
nyelvtani rendszer, mellyel sza-

bályszerűen hozhatók létre 
újabb szavak. Kérdés, hogy az 
elméletben kidolgozott, írásban 
lefektetett szabályok milyen 
mértékben fognak elterjedni a 
beszélőközösség nyelvhaszná-
latában.

Amare Khangera

3. Mint a szép hives patakra – Sár pek scumpo abjóro
Sar pek scumpo abjoro, muro dyi lel doro, pe ungro Del
O cherbo doro lel, haj leste rudyil
Tute muro sunto del, trushajvel muro dyi kana,
Shaj zhav angla tute, angla muro zhuvindo Del

Mure asva so pityan muro manro ratyi dyese,
Sar pushen mandar kaj si tyo Del, kas zhukardan?
Me muro dyi avri dav sar tut kamav.
Sar ande manusha, losshav ande tye gilya.

Muro dyi sostar dukliál? So brigis kattyi?
Patya ando Del, ke voj chi mukel tilt, kaske
losshav. Sár pesko muj inkrel karing ma
O muro lasho Deloro, zurales pharoj muro dyi.

4. Az Isten bárányához – Pe Devleske bakróra
Pe dévleske bakrora téle shav e bezexa
Muro dyi pacha zhukarel pasha trushuleste.
Muro ilo angla simto Del ingrav, uzho zhatar
E mel anda Kristosko rat, anda Kristosko rat.

Sar pe shukar pajora, kade doroj pe muro raj,
O cherbo pajasles leste haj leste rudyipe
Tute muro sunto Del rudyipe muro dyi
Kana tordyuvav angla tute muro sunto Deloro.

Phagerdo haj shusho Dav man leske,
Te nyevarelma. O shoshipe te pizdel andre.
Sako briga chorripe, dav perdal mure devleke.
Voj phiravel muri phar, khosel muro gindo, khosel mure ghindura.

(Boldasles Rostás-Farkas György)
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Erdélyi Eszkimó Péter

Az utolsó zsidó
Füstté vált életekr�l üzennek az ajtófélfákból kivájt mezúzák

Bánffyhunyadról legtöbbünknek a Disneyland világát idéző 
cigánypaloták jutnak eszünkbe. Pedig 1944-ig a kalotaszegi pa-
rasztvilágot egy boldog zsidó közősség tette még színesebbé, gaz-
dagabbá, hiszen a mezőváros minden ötödik polgára volt zsidó. 
A deportálások kerek évfordulója okán kerestem fel ezt a telepü-
lés, ahol a hajdanvolt zsidó világ színes mozaikcserepeire leltem.

– Igazi gyermekszerelem 
volt a miénk – kutat legrégibb 
emlékeiben a nyolcvankét éves 
Bunyi Lajos bácsi, miközben 
zavarában a konyhaasztal te-
rítőjének sarkát gyűrögeti 
erős ujjaival. – Ötéves korunk 
óta sülve-főve együtt játszot-
tunk. Egyik reggelen azonban 
mindennek vége szakadt. Hul-
lott a hó, amikor Czóbel Sájnd-
lit és családját a német katonák 
teherautókra parancsolták. Ti-
zenegy éves kamasz volt akkor. 
Nem sejtettem, hogy milyen 
sors vár rá, de rettentően fájt a 
szakítás és megsirattam az el-
válásunkat – meséli Lajos bácsi 
könnyes szemekkel örök emlé-
ket úgy, mintha most is maga 
előtt látná a fájdalommal teli 
hűvös tavaszi reggel képsorait.

1944. május 3-án gyűjtötték 
össze a mintegy ezerszáz hu-
nyadi zsidót a helyi zsidótemp-
lom udvarára, hogy azután 
Kolozsváron keresztül a halál-
táborokba küldjék őket.

– Sájndlival első pillantásra 
köttetett meg örök szerelmünk, 
amikor először tértem be hoz-

zájuk, hogy tüzet rakjak a ke-
mencéjükbe. Szombat lévén 
a zsidó Czóbeléknek tilos volt 
dolgozniuk, hiszen a Szombat 
szent ünnep, ezért helyettük én 
végeztem el a kisebb házimun-
kákat. Czóbelék a szomszédja-
ink voltak a Víz utcában. A mi 
utcánkban három zsidó család 
élt az Ádlerék, a Czóbelék és a 
Rozenbergék – ízlelgeti a régen 
emlegetett neveket az öreg hu-
nyadi polgár.

Váratlanul megbarnult, gyű-
rött ódon képeslapot tesz elénk 
a konyhaasztalra a mindig 
derűs, nagyhangú háziasszo-
nyunk, Éva néni.

– Na, tessék, itt van fény-
képeken az a régi Bánffyhu-
nyad, amiről az öreg beszél 
– az „öreggel” urára utalva. 
– Minden kedden, ahogyan 
manapság is, vásárt tartot-
tak nálunk, csak régen nem a 
Nagy utcába, hanem a Fő té-
ren volt a helye. Ott sok zsidó 
kereskedő árult, de rég elmúl-
tak már azok a békebeli szép 
idők – sóhajt fel Éva néni és 
visszafordul a kemencéhez, 

amiben Lajos bácsi kedvence, 
a rahátos kalács sül.

És valóban, erről a vásárról 
visszaemlékezéseiben Klepner 
Eliezer Laci, a város zsidóságá-
nak krónikása is említést tesz: 
„Kedd volt a hetivásár napja. 
Igyekeznünk kellett a bevásár-
lással, gondolva az egész heti 
szükségletünkre és a közel-
gő Sábátra.” Ez volt az a nap, 
amikor minden mozgóképes 
családtag a piac körül forgoló-
dott, kik az üzleteikben, kik a 
sátraikban. A nagy rőfős textil 
sátraktól egészen a kis árusító-
kig, akik csak a keddi piacokon, 
vagy nagyvásár napján árulhat-
tak. Mindenféle árucikk kap-
ható volt náluk: színes szalag, 
illatos szappan, színes festett 
pogácsa középen tükörrel, csu-
ri bicsok, egyebek.” – meséli 
könyvében.

A vásáros képpel a kezem-
ben Schvarcz Tiborhoz igyek-
szem, aki az utolsó zsidó Bán-
ffyhunyadon, hiszen a többiek 
elpusztultak a vészkorszakban, 
vagy kitelepültek Romániából 
Izraelbe. Tibor ismerősként 
veszi kezébe a töredezett ké-
peslapot és máris szolgál egy 
adalékkal.

– Látja itt a jobb alsó sa-
rokban, fonott fűzfa kosárral a 
karján ezt a kucsmás férfi t? – 
mosolyog Tibor, ahogyan a so-
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kat tudó bölcs emberek szoktak 
a nagy titkok elárulása előtt. 
– Nos, ő volt Rozenberg bácsi, 
aki péksüteményt árult a pia-
con. A vásár vége felé mindig 
seregnyi éhes gyerkőc csapó-
dott az öregemberhez, mert jól 
tudták, hogy a maradékot szét-
osztja közöttük – teszi hozzá a 
kalotaszegi zsidóságot egyedü-
liként képviselő kereskedő.

A szegény zsidó emberek 
mellett sok kereskedő, iparos 
élt és dolgozott a kalotaszegi 
városkában. Hogy 
többet megtudjunk 
róluk, ismét Klepner 
Eliezer Laci bácsihoz 
fordulunk segítsé-
gül: „A textilárusok 
között szép beren-
dezett üzletekkel 
rendelkezett Fehér 
Márton, Judovits 
Kálmán, Nuszbechr 
Lajos, Havas Manó, 
és mások. A haszid 
árusok között nagy 
sátra volt Kohn Dávidnak, Éd-
elman Szendernek, Friedman 
Marthénak és még néhánynak, 
akiknek az asszonyaik segéd-
keztek az áru beszerzésénél és 
eladásánál, ekképp zavartala-
nul tanulhattak talmudista fér-
jeik” – írja a hunyadi zsidóság 
krónikása.

Mindenkit nem lehet fel-
sorolni, de említtessék meg a 
két hadiözvegy, özv. Deutsch 
Matild és özv. Markovits Berta, 
akik italmérési és dohányárusí-
tási engedéllyel rendelkeztek, 
emiatt ünnepeikre a zsidók 
náluk vásárolták a kóser bort. 
Érdemes szólni Goldberger 

Ödönről, aki a férfi  konfekció 
szakmát lendítette fel és igen 
sok kisiparost, illetve eladó 
foglalkoztatott. Nos, ezek kö-
zül az iparosok és kereskedők 
közülük termelőd ki a helyi ér-
telmiség, a fogorvos, az ügyvéd, 
az orvos, állami hivatalnokok. 
Például Dr. Borsai, aki hosszú 
évekig körorvosként működött, 
de valójában majd’ minden 
családnak megbecsült házior-
vosa volt. Hivatását fi a, Borsai 
Imre folytatta.

– Az alig több mint 5000 
lakosú Bánffyhunyadon majd-
nem 1100 zsidó polgár élt a 2. 
világégés előtt – veszi át a szót 
Oberlander Báruch, a Chá-
bád-Lubavics irányzat magyar-
országi főrabbija és a budapesti 
Ortodox Rabbinátus vezetője, 
akinek szintén élt rokona Bán-
ffyhunyadon. – A közösség 
gyökerei a XIX. század elejéig 
nyúlnak vissza, hiszen ekkor 
települtek be az első zsidó csa-
ládok Bánffyhunyadra. Később, 
az első világháború elől me-
nekülő nincstelen ortodox zsi-
dók jelentős hulláma érkezett 
Galíciából, de időközben nagy 

volt a Magyarországon belüli 
mozgás miatti gyarapodásuk 
is – foglalja össze röviden a hu-
nyadi zsidóság emberi forrásait 
a híres rabbi.

Miközben sétálok a hunyadi 
utcákon, sorra veszem a hami-
sítatlan kalotaszegi faházakat, 
a kisvárosi kőépületeket és se-
gítségükkel igyekszem felidézni 
a két világháború közötti szom-
batok hangulatát. „A déli órák-
ban megtelt az utca sétálókkal, 
ha bármely szerény öltözettel 

is, de nem maradtak 
el a megjegyzések. 
Nem minden eset-
ben voltunk jól néz-
ve. Sok zsidó üzletek, 
műhelyek zárva tar-
tottak egy-két kivé-
tellel. Érthető volt, 
ez a Szombat napja” 
– írja Klepner, a bé-
keidők szemtanúja.

Ilyenkor minden 
zsidó háznak megvolt 
a sábeszgója, vagy a 

János bácsi, vagy a Kati néni, 
akik jól ismerték a szomba-
ti tilalmakat. Sokan tartottak 
sikszét, vagyis cselédet, aki a 
sokgyermekes családnál, ahol a 
mamának nem jutott ideje, el-
mondatta a gyerekekkel a reg-
geli imákat, a Majde-ánit és a 
Májcit, vagyis az ébredés utáni, 
illetve a kenyérevés előtti imá-
kat.

Miközben betérek az egyko-
ri Zsidótemplom, a mai Stadi-
on utcába, döbbentem látom, 
hogy egy nagy faragott utcai 
kapun kívül szinte semmilyen 
építmény sem emlékeztet a 
zsidó közösség egykori életteli 
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világára. Az angyalkákkal dí-
szített hatalmas építmény jobb 
oldali sasfáján még most is lát-
szik a mezuza, a pergamenre 
írt bibliai fejezetek rejtekhelye. 
Nyoma sincsen azonban már 
sem a nagy templomnak, sem a 
rabbi háznak, sem a tanháznak. 
Mindet lebontották az utódok, 
a híres palotás cigányok.

„A zsidó iskolába jártam és 
a héber ábécét tanultam Zoli 
ikertestvéremmel, ahová té-
len-nyáron korareggel men-
tünk reggeli imára, s azután, 
hazatérve kaptunk csak regge-
lit, hogy indulhassunk az álla-
mi iskolába. Télen egy kis lám-
pással a kezünkben, amiben 
egy szál gyertya, vagy olajos 
kanóc égett, világította utun-
kat a chéderbe, ahol nem csak 
reggel, de iskola után estig ott 
tanultunk. Különben majdnem 
minden zsidó gyerek négy-öt 
éves korától a chéderben tanult 
szigorú ortodox keretek között” 
– pillanthatunk ismét bele a 
hunyadi zsidók hétköznapjaiba 
Klepner Eliezer Laci bácsi se-
gítségével.

Ekkor eszembe jutnak Fe-
kete Károly helyi tanfelügyelő 
korábbi szavai, aki kérdésemre 
csak ennyit jegyzett meg: „a zsi-
dó gyerekek mind szorgalma-
sak és jól felkészültek voltak”.

– A zsidókat általában ked-
ves embereknek ismertük, so-
kat segítettek a nem zsidóknak 
és soha, de soha nem hallot-
tam rosszat róluk – tette hozzá 
némi gondolkodás után Bánffy-
hunyad agg tanítója.

A nyolcvanéves tősgyökeres 
bánffyhunyadi Simon Jánostól 

tudtam meg, hogy a helyi zsi-
dók nagy többségének magyar 
volt az anyanyelve és hagyomá-
nyosan a magyar kultúrán ne-
velkedtek.

– Együtt játszottunk, tanul-
tunk meg úszni a Damos, meg a 
Körös vizében, rengeteget snú-
roztunk, bigéztünk és persze 
rengeteget fociztunk – meséli 
mosolyogva az idős magyar. – 
Közel volt hozzánk a vágóhíd, 
onnan szereztünk bivalyhólya-
got, felfújtuk és arra húztunk 
egy rossz külsőt. A zsidók kö-
zül a három Hersch fi ú volt a 
legjobb focista és máig legen-
dás a gyorslábú Lájb János, őt 
mindenki csak Lájbinak becéz-
te, aki szeretett trénere volt a 
bánffyhunyadi Fotbal Club Vo-
inþa-nak.

A nyolcvankét éves Mihalik 
András ma is aktív építőmér-
nök. Gyermekkorában gyakran 
vásárolt a Nagy utcában a zsidó 
Berkovits néni szatócs üzleté-
ben.

– Ötéves forma lehettem, 
amikor köhögve léptem be a 
boltba, mire az asszonyság így 
szólt: „gyere, Bandika drága, 
adjon neked Berkovits néni 
sárga gyógycukrot, hogy el-
múljon a köhögésed!” Annyira 
ízlett nekem az édesség, hogy 
máskor is, amikor feléjük jár-
tam, hangosan köhögtem, hogy 
kaphassak a spárgán függő 
nyalánkságból. Persze az asz-
szonyság akkor is adott, igaz, 
észrevette a turpisságot és ezt 
később kedvesen mesélte a szü-
leimnek, akiknek mindig csak a 
fi zetéskor kellett rendezniük a 
felgyülemlett számlájukat.

A Zsidótemplom-Stadion 
utcában állva hiába forgatom 
alkalmi historikusom, Klepner 
vázlatos térképét, az utcának 
csak a jellegzetes kanyarulata 
maradt a régi. Ezért csak né-
hány pillantást vetek a cigány-
palotákra, cifrán csipkés bá-
dogteteikre, keletiesen színes 
falaikra, amelyek teljesen elbo-
rították a környéket és vissza-
ballagok Éva néniékhez, hogy 
folytassuk megkezdett beszél-
getésünket a hunyadi zsidók-
ról.

– Emlékszem, minden esz-
tendőben valamelyik nagy zsidó 
ünnepekkor ősi szokás szerint 
Steimetz bácsi viselő edénye-
iket ládába tette és pénzért el-
adta az apámnak. Pontosabban 
csak látszólag tették ezt, mert 
az edények nem cseréltek gaz-
dát – meséli kacagva a fontos 
szavak szentélyében, a takaros 
konyhájában Éva néni. – Ne-
kem, mint gyermeknek nagyon 
furcsa volt ez a szokás, de el-
magyarázták, hogy ilyenkor 
kizárólag az ünnepi edényeket 
használhatták, a régiektől meg 
kellett válniuk – magyarázz a 
háziasszonyom.

És valóban, régebben a 
nyolcnapos Peszách ünnep 
előtt a zsidók úgy szabadultak 
meg a cháméctól, vagyis ko-
vásszal érintkezett edényektől 
hogy vagy elajándékozták őket, 
vagy, ha volt valami értéke, el-
adták egy nem zsidónak. A nem 
zsidó vevővel azonban meg 
szokták beszélni, hogy Peszách 
után az eladó valamivel maga-
sabb áron visszavásárolhatja a 
chámécot.
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Nekem az életemet mentet-
te meg Ádler bácsi a szomszéd 
tímár – igyekszik überelni fe-
lesége meglepő történetét La-
jos bácsi. – Nagy tél volt, vízért 
mentem a befagyott Damos pa-
takra és persze, milyen a gyer-
mek, csuszikáltam és véletlenül 
beleestem az egyik lékbe. Ádler 
bácsi pedig, aki húsz méterre 
tőlem húzta a csigán vödör-
rel a vizet, hogy a földbe ásott 
hordóiban ázó bőreire öntse 
azt, látta hogyan esem a lyuk-
ba. Odaszaladt a kö-
vetkező lékhez, mert 
milyen a víz törvé-
nye, az egyik nyílás-
tól a másikig áramlik, 
szóval a következőnél 
sikerült kihúznia és a 
lábaimnál fogva ad-
dig rángatott, amíg 
ki nem hánytam az 
össze vizet, majd ölé-
ben hazavitt az édes-
anyámnak. Hány-
szor, de hányszor 
akartak az ördögök elvinni, 
mégis itt ülhetek – teszi hozzá, 
de már csak szinte önmagának 
a nyolcvankét éves férfi .

Másnap Schvarcz Tiborral 
és feleségével, Katalinnal fel-
keressük a két bánffyhunyadi 
zsidó temetőt. Útközben fel-
vesszük Sanyit, a romungró 
temetőcsőszt, a kulcsok őrét. 
Előbb az új cinterembe me-
gyünk, mert itt láthatjuk Bán-
ffyhunyad csodarabbijának 
sírját, amely nemzetközi zarán-
dokhely. Miközben caplatunk a 
meredek, burjánnal sűrűn be-
nőtt domboldalon, Tibort hall-
gatom.

– Igaz, apám, Schvarcz An-
dor teljesen zsidó volt, de mivel 
az édesanyja árvaházba adta, 
egész életében tartózkodott a 
zsidóságától, mert ez kapcsolta 
össze anyjával, aki eltaszította 
magától, a lányom ennek elle-
nére visszatért ősei vallásához 
és ma már Izraelben él – ma-
gyarázza családtörténetét az 
utolsó hunyadi zsidó.

Schvarcz Brigittát telefonon 
érem utol és beszámolok neki 
érdekes időutazásunkról, ő pe-

dig nagyapja különös sorsát 
kezdi elemezni.

– Dédanyám, Schvarcz Amá-
lia örökségként mindössze egy 
zsidó vallási pecsétet hagyott 
kisfi a pelenkájában. Nemré-
giben tudtam meg, hogy déd-
anyám és az egész rokonsága 
Auschwitz áldozatává vált, vagy-
is éppen azzal mentette meg fi a 
életét, hogy nevelőotthonba 
adta és ha nem is szándékosan, 
de éppen ezzel tette lehetővé, 
hogy a Schvarcz család fennma-
radjon – mondja derűsen a vo-
nal másik végén Brigitta.

Közben felértünk a csoda-
rabbi sírjához. A nyughelyen 

mécsesek és rengeteg kvitli, 
vagyis kivánságokkal teli papí-
ros hever. Tiborék mindössze 
azt tudják a csodarabbikról, 
hogy szent emberként tisztel-
ték őket, fejükön strámlival, 
széles karimájú, fekete plüss-
kalappal, fekete kaftánban jár-
tak és büszkén viselték hosszú 
pajeszukat.

Később budapesti lakásán 
Oberlander rabbi egészíti ki tu-
dásomat.

– A csodarabbi az ortodox 
zsidófelekezetben 
olyan pap, akiről hí-
vei azt hiszik, hogy a 
jövőbe lát, betegsé-
geket és egyéb vesze-
delmeket imádkozás-
sal képes elhárítani s 
ezért sokan zarándo-
kolnak hozzá. Ilyen 
csodarabbinak szá-
mított Freund Isra-
el, aki 1930 és 1940 
között Bánffyhunyad 
rabbija volt – puskáz-

za az évszámokat Oberlander a 
rabbik életéről szóló egyik kö-
tetből.

A főrabbi elbeszéléséből az 
is kiderül, hogy a helyi zsidósá-
got a román fennhatóság idején 
sok zaklatás érte. Az 1920-as 
évek közepétől jelentkezik az 
antiszemitizmus, ennek egyik 
gyászos tette az 1927. decem-
beri nagyváradi–bánffyhunya-
di–kolozsvári pogrom és temp-
lompusztítás.

– Nagymamám unokatest-
vére, bizonyos Grünwald Já-
ákov, akit később „pápai rab-
biként” is ismerne, a román 
fasiszta ifjak pogromja idején 
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éppen a jesiva iskolában oktat-
ta a nebulókat. Amikor a vad 
horda kövekkel betörte a tante-
rem ablakait, a rabbi rezzenés-
telen arccal folytatta az oktatást 
úgy, mintha mi sem történt vol-
na. Kőkemény lélekjelenlétével 
meggátolta, hogy a gyermekek 
között pánik törjön ki, és ami 
még ennél is fontosabb, a csür-
he elvethesse bennük a félelem 
magját – mondja büszkén a ma 
élő rokona.

A román fasiszták azonban 
betörtek a zsinagógába és nem 
csupán feldúlták a templomot, 
de a szent tóratekercseket és 
a szakrális szfurem könyveket 
tűzre vetették, a tálit imaken-
dőket szétszaggatták. Ennek 
okán a rabbi háromnapos 
böjtöt rendelt el. A városban 
szinte mindegyik zsidó üzle-

tet feltörték. „A környékbeli 
román falvakból szekerekkel, 
zsákokkal megrakva vitték 
haza a közprédává vált árukat. 
Honnan lettek értesülve a pog-
romról, ki tudja? Napokon, éj-
szakákon át minden zsidóház-
ban felöltözve virrasztottak” 
– állítja Klepner.

– Grünwald rabbit bátor 
kiállása miatt sokan támad-
ták, mígnem 1929-ben a zöld-
határon át Pápára menekült. 
Az éjszaka leple alatt kellett 
elhagynia az otthonát, mert 
megtudta, hogy a román ható-
ságok azzal az ürüggyel kere-
sik, hogy külföldi állampolgár-
ként, vagyis magyarként végez 
hitbéli és oktatási feladatokat. 
A szükséges iratok beszerzése 
akkor lehetetlen volt, az illegá-
lis tevékenység vádja pedig be-

láthatatlan következményekkel 
járhatott volna.

Mindez azonban semmiség 
azokhoz a megpróbáltatások-
hoz képest, amelyek a bánffy-
hunyadi zsidóságra vártak a 
„magyar világban”, illetve a 
német megszállást követően, 
amikor zengett a „Kinek zsidó 
lány a babája, kössön kötelet 
a nyakára” kezdetű uszító dal, 
amelyet a kilencvennégy éves 
hunyadi származású Glück 
Csipu néni idézett fel a minap 
Tel-Avivban.

Elég, ha azt jegyezem itt le, 
hogy az ezerszáz elhurcolt zsi-
dó polgárból mindössze száz 
térhetett vissza ebbe a kis er-
délyi városkába, hogy ma már 
csupán egy hirdesse közülük, 
itt valaha nagy zsidó közösség 
élt boldogan.

Dsida Jen�

Drótok között

Hálózó drót felett
megakadt testemet
nem veszik észre.

Áramtűz aranyoz,
rángat és villanyoz:
nem veszik észre.

Vergődök, remegek,
mint lázas betegek:
nem veszik észre.

Mélységes rögökre
vérezek hörögve:
nem veszik észre.

Ordítok, mint a vad:
mindenki elhalad,
nem veszik észre.

…Simulok, hallgatok,
kinyúlok, meghalok…
Nem veszik észre.
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Gyurkovics Tibor

Figura

Testem verve vasszögekkel,
csüngök egyre künn a fán,
vékony, lanka pléh vagyok csak,
csavargó sem áll alám.
Szenvedésem, mint a gyémánt,
késő éjjel is ragyog,
én eleget irgalmaztam,
ti is irgalmazzatok.
A csontom megtöretik,
ölnek kicsik és nagyok,
megfeszítettek, pedig
mégcsak Isten sem vagyok.

Próba

Jézus próbakő.
Jézusra mindenkinek választ kell adnia.
Az üveges váróteremben állva
erre felel az utazó, a pap, a bandita.
Jézus próbakő.
Nagy, csillogó teher,
amit elvisz az ember,
vagy nem visz el.
Megkettőzött bizonytalanság,
emberszabású ábra,
felirat a szeretetről
s a zsidók királya.
Jézus olyan, amilyen.
Nincs vele senki,
de a randevún el kell hallgatni őt,
vagy az arcát meg kell fi gyelni.
Jézus olyan,
mint egy kereszt.
Két karja ki van tárva
s átmetszi egy függőleges.

Nature Morte
Van ami van van ami nincs
nyűglődnek fák és kispapok
fejünk búbjára esnek és
összetörnek a csillagok
mi aztán földig hajolunk
ragyog az isteni hideg
és szedjük, mint a koldusok
csillogó cserepeiket.

Síremlék
Kutyák őrzik a temetőt is,
őrkutyák.
Fegyveresek fogják közre
a kétéves unokát.
És lecsüng a zászló széle,
tapossa a láb.
Nem megyünk a temetőbe
harminc évig legalább.

Csupa beton most a
temető.
Bokrok közül kutya
szimatol elő.
Keresi a gazdát.
Belelő
az ég közepébe a nap,
a fölkelő.
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Janardhan Singh Pathania

So si “vasant-panchmi”, te “herdilazizi” ???

Kai o Indiako baro dives 
“ VASANT - Panchmi” 

vi si akhardosar o “Herdilaziz”, 
“Herdilazizi” te “Ederlezi” !!!

O purano INDIA-ko Fes-
tivalo avel ko phutardo kana 
aven phutarde e luludija,
te akava e Luludijango - Fes-
tivalo si akhardo “VASANT 
– Panchmi” ko Festivalo.
(VASANT ko mane si “Spring”, 
te “Panchmi” ko mane si 5-to. 
o 5-to dives ko Spring masik).
Akava VASANT – Panchmiko 
Festivalo Phutarel ko jek-to kur-
ko ko Feburi masik kana aven
phutarde e luludija, pe sa e tha-
nende.

Kai INDIA si jek tatoro them, 
adaleske e luludiango Phutari-
penesko - dives avel angleder 
e EVROPA-ke e shudre/shilale 
themende.

Kana ko mai anglal e ROMA 
mukle INDIA sa e vaktenge, 
te von legele/ingerde/carried 
pesa pesky daiaki – Romani 
chib, te ni khanchi aver. Kana 
von aresle IRAN, kote von avele 
tele-ko e lokalni IRAN-eski chi-
bako asari, te pale e vaktesko 
nakhlipestar cira-cira o pura-
no Indiako “VASANT-Panchmi 
ko nav paruvda ande e Lokalni 
Iraneski chibate sar o “ HER-

DIL-AZIZ ”, te leske mane si 
kas e sare manusha but kamen 
te mangen.

Te pale aver var kana jek 
– dui shelavdiande/centuries 
kana e ROMA mukle IRAN, te 
aresle ande TURKIJA, otoska 
lengi e mujaki Romani- chib 
aveli tele ko e Turkijaki - chi-
bako asiri/infl uence. Te pale 
e vakhtesko nakhlipenestar 
o IRAN-esk nav “HER-DIL-
AZIZ” paruvda ko “HER-DIL-
AZIZI”.

Te pale aver-var e ROMA 
mukle Turkije te Gele-ko BAL-
KAN-eski themenge , te kote 
von avele tele-ko e Balkani lo-
kalni chibange asiari/infl uence 
, te pale e vaktesko nakhlipestar 
o nav ko “HER-DIL-AZIZI” pa-
ruvda ko “EDERLEZI”.

E Romane nava sar o ‘HER-
DILAZIZ”, te “HERDILAZIZI”, 
te “EDERLEZI”, te avera sa si e 
aver-aver nava ko o INDIA-ko 
Purano Festivalesko nav akhar-
do “VASANT – PANCHMI”. 
Kai e Romani-chib sas jek e 
MUIAKI – CHIB, odoleske o 
Romano “VASANT – PANCH-
MI” FESTIVAL”-esko nav pa-
ruvda pe aver aver thanende, 
ko aver-aver vaktenge, andare 
aver-aver themende.
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Prof. Dr. Csermely Péter

Gondolatok a semmir�l

Az elmúlt évtizedekben 
a semmi egyre nehe-

zebben értelmezhetővé vált… 
A modern ember képtelen ki-
üresíteni magát. Mindig töb-
bet és többet akar. Képtelen a 
meditációra, képtelen megélni 
és örülni a semminek. Pedig a 
semmiért ennek a túltelített va-
laminek a közepén, ami körül-
hömpölyög minket, ritkasága 
miatt lassan már az aranyár is 
kevés. A semmivel sem foglal-
kozó agy nem üres. A semmit-
tevés a legkomplexebb tudati 
működések egyike. A semmit 
sem tevő ember „takarítást” 
végez az addigi élményeiben. 
Átrendezi, fontosságuknak 
megfelelő sorba rakja őket. 
A semmivel való foglalatosko-
dás új gondolattársítások soka-
ságát hívhatja elő.

A semmi köznapi formái, így 
a csend, a rohanásmentesség, 
a változások őrült iramának át-
meneti megállítása mind-mind 
lelki egészségünk igen fontos 
elemei. Az első fontos gondolat 
tehát az, hogy becsüljük meg a 
semmit, mert érdemes.

Fontos kiegészítés az, hogy 
a semmi köznapi formái a leg-
több ember számára csak ak-
kor értékesek, ha átmenetiek. 
A tartós semmi kiszakítja az 
elmét az élet körforgásából, 
és így gyilkos erővé válik. Ez 
alól csak a világ áramát a leg-
mélyebben megérző emberek 

lehetnek kivételek, akiknek töl-
tekezése immáron teljes, és a 
világ köznapi megnyilvánulási 
formáihoz való kötődése elha-
nyagolható.

A semmi fogalmához na-
gyon sok olyan gondolat társul, 
amely a birtoklással kapcsola-
tos. A kisemmizett ember szá-
nandó, sőt néha akár szánal-
mas is.

A világ áramát megélő em-
ber érti, érzi, hogy tulajdona 
átmeneti és viszonylagos. Min-
den és semmi egyszerre. Az ezt 
igazán megértő embernek a 
veszteség nem letaglózó, az élet 
értelmét elvevő esemény. Az 
ilyen ember addig elért belső 
gazdagsága külső birtokai sem-
mivé foszlásával nem változik. 
A világ teljességének árama a 
helyi átrendeződésektől függet-
lenül Egész marad.

A belső gazdagság földi for-
májának semmivé oszlása a 
gazdagságot felépítő szervező-
dés elemeinek szétkapcsolódá-
sával jár együtt. Hálózatosan 
fogalmazva: az élet, a tudat 
mind-mind egy nagyon komp-
lex rendszer csoportjellemző 
tulajdonsága, azaz olyan tulaj-
donság, amely a felépítő elemek 
tulajdonságaiból nem követke-
zik. A komplex rendszerek ro-
busztusak, azaz kisebb sérülé-
seik esetén a csoportjellemző 
tulajdonságaik csak kevéssé 
változnak meg. Ugyanakkor, ha 

a sérülések mértéke egy kriti-
kus szintet meghalad, akkor a 
csoportjellemző tulajdonságok 
igen rohamosan leépülnek. Az 
élet esetén ezt a leépülést halál-
nak nevezzük.

A komplex rendszerek cso-
portjellemző tulajdonságai 
esetén a semmi igen nehezen 
szerveződik, de a kritikus szint 
elérése után rendkívül hamar 
beáll. (A jelenség fordítottja is 
igaz: az önszerveződő rendsze-
rek esetén, legyen az egy szü-
letendő gyermek, avagy egy 
tehetségsegítő hálózat, a rend-
szer egészének működése ak-
kor válik értékelhetővé, amikor 
a rendszer komplexitása már 
átlépett egy kritikus szintet. 
Azaz nagyon hosszú ideig a 
rendszerből rendszerszinten 
semmi sem látszik. Aztán hir-
telen olyan tulajdonságai jelen-
nek meg, amelyekről az ember 
korábban még csak nem is ál-
modott.)

(Forrás: Csermely Péter 
blog-bejegyzései)
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Duray Miklós

Lehet-e az él� fát szoborrá faragni?

Lehet-e szobrot faragni 
az élő fából, hogy az élő 

maradjon? A feladvány soha 
sem volt műszaki feladat, meg-
oldása nem található a bota-
nika szakterületén és pusztán 
bölcseleti fejtörőként sem fog-
ható fel. Valahol a téren és időn 
túli negyedik szegletben, a kép-
zelet világában, a mérhetőn túli 
jelenségek világában keresen-
dő a válasz. Akkor is, ha a fara-
gással szakavatott szobrász kí-
sérletezik vagy gyermekember 
bajlódik.

Az élő fát zöld lombozata 
ékesíti, de törzsének anyaga 
sokszor holt matériának lát-
szik, mégha a kéreg alatti ré-
tegekben áramlik is az életető 
nedv. Az emberi kéz érintése 
vihet a szövetbe új életet, akár 
„örökéletűvé” teheti a fát, még-
ha anyagából eltávozott is az 
élő természet körforgása. Kér-
dés, milyen üzenetet és kinek 
az üzenetét közvetíti a kéz?

A faszobrászok felvidéki fel-
legvárában, Csicsón, Alsó-Csal-
lóköz szegletében Nagy Géza 
műhelyében ezek a felvetések 
látszólag hétköznapi ügynek 
tűnnek. Az anyag, az alkotó 
és az üzenet itt nap, mint nap 
együtt jár. Az anyag adott, az 
alkotó évek óta együtt él az 
anyaggal, az alkotótábor kéz-
művesei pedig évek óta együtt-
gondolkodnak, az anyagról is. 
A megfogalmazható üzenet 

mindenkor ihlet, alkalom, in-
díttatás kérdése.

Amíg a fa zöldel, ágakat hajt, 
nyers mivoltában a folyamatos 
változás bizonyítéka, addig az 
élő természet üzenetét sugá-
rozza. Végleges elpusztítására 
a tűz, a férgek vagy az ember 
alkalmas, de csak az ember ké-
pes új életre kelteni az eredeti 
anyagot. Van példa rá, hogy 
háromszáz éves szarufából cso-
dálatos hegedű született, ami 
által megszólalhatott az anyag-
ba zárt összes visszhangja a 
természetnek. Ugyanígy váltja 
az ember szoborrá a vélten ha-
lott fát, és az ember varázsolja 
ki belőle a benne szorult ösz-
szes természetes és teremthető 
erőt. Ez csodálatos összhangja 
a természetnek, az anyagnak 
és az emberi értelemnek, érze-
lemnek. Így jut kifejezésre az 
alkotó és az anyag közötti kap-
csolat.

Nem sorolom fel Csicsó 
község területén állított, fatör-
zsekből kiálmodott, helyben 
kifaragott szoborok üzenetének 
sokaságát. Aki itt él, érezheti 
a belőlük kiáramló erővonala-
kat. A táj és benne a szobrok, 
önmagában hungarikum, amit 
a nemzet leragadt szemű, szu-
nyókáló őrei még nem fedez-
tek fel. De a helybéliek nyitott 
szemmel és éberen járnak. Fáj 
nekik, hogy csak ők látják az 
emlékezet jelképeinek halmo-

zódását – ezért sokszor fölösle-
gesnek is érzik mindezt, a meg-
alkotókat pedig csökönyösnek 
és rögeszméseknek vélik. Ezt az 
érzést nehéz, vagy talán nem is 
lehet szavakba foglalni, csak a 
helyszínen észlelni – a hatása 
itt azonban megsokszorozódik. 
Az így összegyülemlett feszült-
ség összetett hatású, mert kese-
rűséget, dacot és újabb elszánt-
ságot válhat ki az alkotóból 
– végeredményében mégis ter-
mékenyítő. Nyilván ez szülte az 
ötelet és Komárom közelsége, 
hogy Széchenyi István alakját 
egy fa törzsében keressék meg, 
amelyikben szellemisége éppen 
otthagyta lenyomatát. Ezt a fát 
kellett meglelni.

Széchenyi István szellemé-
nek és lelkének a fából való 
előcsalogatása páratlan feladat, 
mert az ő élete iskolapélda a 
természet, a lélek és az ember 
minden gyarlóságának, anyagi 
korlátoltságának és szárnyalá-
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sának együttes megjelenítésé-
re. Igen, arról a Széchenyiról 
van szó akinek volt egy nap az 
életében, amikor egyszerre volt 
forradalmár és reformer.

Ritkán beszélünk Széche-
nyi, korának mércéje szerinti 
fékezetlen ifjúságáról, tombo-
lásáiról, nőiről, társasági életé-
ről. Mindig csak a nemzet 
sorsával terhelt embert, 
az őrültségig elkötelezett 
hazafi t idézzük föl. Pedig 
a szertelenség és az elkö-
telezettség szorosan ösz-
szefügg. Nem párhuzamos 
jellemként vagy sorsként, 
hanem egymást kiegészítő 
magatartásként összesül. 
Olyan ez mint a fi atal bükk 
lombjának csapkodása 
a szélben, és a szálbükk 
merőleges méltóságának 
összefüggése. A kettő el-
választhatatlan egymástól, 
mert az utóbbi az előbbinek a 
következménye. Az ösztön és a 
tudatosság ha szervesül, egekbe 
tör – egyszerűen magyarul: vég-
zetszerű elkötelezettséggé válik.

Széchenyi István, iskolai 
tudásunk szerint a legnagyobb 
magyar volt. Azt kevesen tud-
ják, mert nem tanítják, hogy 
Kossuth Lajos nevezte őt így 
először és méltán maradt meg 
a minősítése máig. De ismere-
teink tárházába az sem tarto-
zik, hogy Széchenyi Istvánnak, 
a tudományos akadémia ala-
pítójának édesapja, Széche-
nyi Ferenc hozta létre családi 
adományból a magyar Nemzeti 
Múzeumot és az Országos Szé-
chenyi Könyvtárat, már több 
mint kétszáz éve.

A világhálón ezek az ada-
tok ma könnyen elolvashatók, 
nem kell súlyos könyveket for-
gatni érte. Csakhogy összeáll-e 
tudatunkban, hogy apja és fi a, 
kevesebb mint negyed évszazad 
alatt megalkotta a modern ma-
gyar tudományosság legfonto-
sabb intézményeit?

Egy család annyit hozott 
létre ezen időben, amire ma 
aligha lenne képes a működő 
állam. Arról nem is beszélve, 
mennyi bírálatot kapna a kor-
mány az ellenzékétől, hogy így 
elherdálja a közpénzt.

Az érzelem, a csapongás, 
a belső energia és az elkötele-
zettség együttes megjelenése a 
széchenyi-géniusz nyitja. Az ér-
zelmileg kiegyensúlyozott apa 
a család fekvő értékeit adomá-
nyozta a nemzetnek, fi a a csalá-
di birtok évi bevételét ajánlotta 
fel a tudomány intézményének 
megalapítására. Csaknem be-
legebedt. Annyi pénze sem 
maradt, hogy eltartsa magát. 
Elszegődött óraadónak nem-
zetes családok lurkóinak taní-

tójaként, de kinézték őt, asz-
talukhoz sem hívták meg őt 
egy falásra, mert adományával 
őket is adományozásra kény-
szerítette. Ez elegendő volt az 
iránta való gyűlöletre – pénzt 
kellett kiadni holmi léhaság-
ra. A magyar tudományosság 
intézményének megalapítója 

egy éven át éhezett, noha 
ingatlanjait tekintve gaz-
dag, talán a leggazdagabb 
ember volt az országban, 
de évi bevételének egészét 
ajánlotta fel a haza oltárá-
ra. Zsebpénze sem marad.

Ezen a ponton talál-
kozik a szertelenség és az 
elkötelezettség. A főúri 
társaságok hölgyeit elbű-
völő férfi , világfi , a főúri 
bálok táncparkettjeinek 
oroszlánja és a nemze-
tének elkötelezett haza-
fi . Széchenyi István nem 

volt forradalmár, „csupán” 
(ezt hangsúlyozottan időzőjel-
be teszem) nemzetének, hazá-
jának elkötelezett ember. Ez 
apai örökség volt, és nem csak 
a nemzet tudását építő alapí-
tásai miatt. Széchenyi István 
hazája iránti elkötelezettsége, 
ami messzemenően nem a táj, 
hanem a nemzetnek életet adó 
otthon felvirágoztatására irá-
nyult, egyívású Kölcsey hitval-
lásával, amit két rövid, sokszor 
idézett mondatában lehet tö-
möríteni: „Hass, alkoss, gyara-
píts: s a haza fényre derűl!”, va-
lamint „A haza minden előtt”.

Széchenyi Istvánnak nem 
volt politikai rendszerváltoztató 
elkötelezettsége. Édesapja, Fe-
renc, ugyancsak habsburg-pár-

Széchenyi István szobra Csicsón
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ti volt, de elfordult a kalapos 
királytól annak magyarellenes 
abszolutizmusa miatt. Ezt úgy 
lehet értelmeznünk, hogy az or-
szág, a hazám érdeke határozza 
meg az uralkodó iránti hűsége-
met. Ez a magatartás Pázmány 
Péternek a jezsuita együttható-
val beszorzandó meggyőződésé-
hez hasonló, aki pontosan tud-
ta, hogy Magyarország három 
részre szakadása a töröknek és 
a Habsburgoknak a számlájára 
írható, talán azonos mértékben, 
vagy az utóbbiakat még inkább 
terhelőn. Az ország egyesítését 
mégis a Habsburgok segítségé-
vel tudta csak elképzelni, ami 
beilleszthető az Árpád-házi ori-
entációs hagyományokba és 
mai szemmel ítélve is helytál-
ló – hiszen akkor nem létezett 
harmadik út, mint ahogy ma 
sem igazán járható. Széchenyi 
István is elképzelhetetlennek 
tartotta az ország talpraállítását 
és megújítását másként, mint a 
birodalom egybenmaradásával. 
Ezért nem volt forradalmár, de 
reformer volt, sőt a legradiká-
lisabb képviselője. Félve nézett 
mindazokra, akik a hatalmi vi-

szonyok megváltoztatásán gon-
dolkodtak, mert bennük az ő 
nagy, nemzeti intézményeket 
létrehozó terveinek veszélyezte-
tőit látta. A forradalom kezdetén 
azonban eljutott egy sajátságos, 
egyben tragikus felismeréshez: 
a hatalmi viszonyok megváltoz-
tatása és Magyarország őnálló-
ságának visszanyerése nélkül 
megvalósíthatatlanok az elkép-
zelései, ugyanakkor a változás 
kikényszerítése magában rejtet-
te az összeomlás veszélyét. Ez a 
sem vele, sem nélküle állapot-
nak az őrületbe kergető felisme-
rése volt.

A két Széchenyinek, apának 
és a fi únak a magyar tudomá-
nyosság megteremtésére ho-
zott adományai mögött tehát 
nem valamiféle főúri gesztu-
sok rejtőztek, hanem minde-
nekelőtt a magyar modernitás 
eszméje. Ezt István fogalmazta 
meg egyértelműen a korabeli 
Magyarország gazdaságának 
átalakítására tett javaslataiban, 
ami jellegében hasonlítható a 
1990-es rendszerváltoztatás 
reformista gazdasági elképzelé-
seihez: az átalakítást fokozato-

san, de mélyrehatóan és intéz-
ményszerűen kell végrehajtani. 
Az elmélet azonban sosem vált 
gyakorlattá.

Százhetven évvel Széchenyi 
elképzeléseinek megfogalmazá-
sa után könnyű neki igazat adni. 
Hiszen tudjuk, oka volt minden 
félelmének és azt is tapasztal-
tuk, hogy azóta szinte minden 
reform – elsietettsége, átgon-
dolatlansága vagy egyébb körül-
mények miatt – többé-kevésbé 
rosszul sült el. Valószínüleg az ő 
fokozatossági elképzelését kel-
lett volna példaként tekinteni a 
közelmúltban és a távolabbiban 
is, de ma sem elemezzük beha-
tóan ezt a gondolkodást.

Annyi biztos, hogy a magyar 
reformkor századának legna-
gyobb forradalmára és legna-
gyobb reformere is elbukott. 
Ma már csak intő példaként 
idézhetjük őket. Tudatosítva, 
hogy csak az a bölcs, aki a múlt-
ból tanul. De a legbölcsebb az, 
aki tudja mit kell tanulni.

(Elhangzott Széchenyi 
István szobrának avatásakor, 

2014. szeptember 27. Csicsó)
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Makkai Kiss Nóra

Kérdezed
miért – hát üzenem

Nem vésem szavam a világba
a világ vési szavát én belém

sebez-karcol-összetör betegít a
szellemtelen szó

Magam a Logosz puha leplében
gyógyítom

Gyógyírként felkínálni
számodra is ezt tudom

Születésnapi
Barátaimhozsms

Barátaim,
kérdezitek,

mit érzek ma?

Sok szép meleg
öröm volt az életemben.

:őrizem, és őrizőim.

Nem szenvedélyből éltem
nem életéhségben

Csak úgy
a halálra

ráadásképpen
hálában
félszben

szenvedésben
és reményben
: félszáz évet

Ölelve
Mindannyiótokat
Makkai-Kiss Nóra

Tájkép-festés sms-sel

Nézd
fenséges acélkékre
festődött a Duna

az előtte a
látóteremben

maradó-futó ártéri táj
méltón fekszi a

medrét
asszonyi bőséggel marad Vele

minden útján
A kelő nap

arany-ragyogású koronája
mindkettőt ékesíti

Ülj kicsit képzeletben itt
és hallgasd velem

a véges partot érő végtelenben
halkuló csobogást

: A víz az víz.
Folyhat is kedvére szerte.

De a lelke a Medre.
Kicsit megpihentem

Hiszem Neked is
a megváltást

KöszönömSMS
KisHalomnak

Köszönöm a beszélgetést
: azt hogy
VAGYsz,

azt amit adsz
s amit

nem adsz
Égiek Veled
Ölellek Nóra
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Kovács Ilona Judit

,,Egy igaz történet, részletekben…”
,,Hát ez nem az én gyermekem!”

1994-ben jelent meg az a gyűjteményes kötet, mely az akkori 
Kőbányai Önkormányzat cigány - magyar együttélés témaköré-
ben közzétett felhívása nyomán beérkezett igaz történetek alap-
ján megírt elbeszéléseket, történeteket gyűjtötte egybe. Kovács 
Ilona Judit az erdélyi Csíkkozmásról küldte be írását.

Egymást kergető gondo-
lataimat a harang zúgá-

sa szakította meg. Igen, 8 órára 
harangoznak. Elérek. Ma 9 órá-
ra kell mennem munkába. Az-
tán csomagolok és nemsokára 
indulok is.

Megkezdődött az 1969-70-
es iskolai év előkészítése a csík-
kozmási iskolában. Kezemben 
a beiratkozási naplóval az is-
kolába megyek. Ma jönnek a 
gyermekek iratkozni. Az első 
osztályosokat a szülők hozzák. 
Nemsokára koppantás hang-
zik, nyílik az ajtó. Barna, gön-
dörhajú, gyönyörű feketeszemű 
kislányt tuszkol be édesanyja 
maga előtt.

Éva, kezében kislánya anya-
könyvi kivonatát szorongatja. 
Köszön és biztatja a kis gön-
dörhajú lánykát is a köszönés-
re, aki mosolyog és selypítve 
cotolom-ot köszön. Nem fél a 
kislány, hiszen ismerjük mi egy-
mást, sokszor találkoztunk. Az 
asszony tartózkodóan, szó nél-
kül felém nyújtja a kislány ke-
resztlevelét. Tudja, ha valamit 
szól, akkor a még nagyon fájó 

sebet még fájdalmasabbá tehe-
ti vele. Beírom a kislány nevét, 
születési adatait és az osztályt.

– Igen, első osztályos lesz, 
az enyém is az lenne-szalad ki 
a szó a számon és a gyorsan el-
eredő könnyektől már beszélni 
sem tudtam, csak nyújtottam 
az iratot az asszony felé és ő in-
dult is. Az ajtó becsapódott mö-
götte, a zajra magamhoz tértem 
és gyorsan utána léptem.

– Éva! Éva!- szólítottam. Az 
asszony kezefejével megtörölte 
szemeit és visszafordult.

– Tessék, tanító néni?- szólt 
vissza.

– Éva, holnap a boltban ta-
lálkozzunk 9 óra előtt. Ígérje 
meg, hogy ott lesz.

– Jó, tanító néni.
– De a kislányt is hozza ma-

gával.
– Elviszem- szólt vissza és 

mentek.
Szomorúan, lehangoltan 

tértem vissza az irodába és gon-
dolataimba mélyedve ültem. 
A gondolatok gyorsan száguld-
tak, az évek visszaperegtek egé-
szen 1962. júniusáig, tavaszáig. 

Itt Csíkban június még tavasz-
nak számít. Ilyenkor nyílnak a 
tavaszi virágok. A megújult élet 
erőre kap és fejlődésnek indul.

Ekkor történt. Mintha hal-
lanám a mentőkocsi zúgását. 
Igen, értem jött akkor, hogy egy 
új embernek adjak életet én is.

– Hogy is volt? Ültem a ko-
csiban, néha borzalmas fájdal-
mak törtek rám, aztán meg-
szűntek. Az autó még ki sem 
ért a faluból, megállt. Kiszállt a 
kocsivezető és megállapította, 
hogy defekt van. Nyomban ki-
jöttek az emberek, körülvették 
a kocsit és érdeklődtek, hogy 
mi történt. Kit visz a kocsiban? 
Rögtön ki is nyílik a kocsi ajta-
ja és beszól egy asszony rajta. 
Maga, tanító néni? -Igen én 
vagyok. – Nagy baja van-e en-
nek a kocsinak? -kérdeztem.- 
Nincs- felelt rá a sofőr.

– Az elég nagy baj, hogyha 
maga nem tud olyan kocsival 
jönni egy ilyen esetben, amely 
az úton nem romlik el. Mert 
tudja meg, hogy ez bajt is je-
lent. Ehhez a gyermekhez nem 
lesz szerencséje a tanító néni-
nek!

– Na, rám ne haragudjon, 
mert ezt így mondják- mondta 
az asszony.

Én mosolyogtam az asszony 
szavain, mert nem hittem a ba-
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bonás jóslataiban, de a szavait 
még mai napig sem felejtettem 
el. Aztán megjavították az autót 
és gyorsan vittek, közel volt a 
szülészet. Este 8 órától reggelig 
tartott a többszörösen megis-
métlődő borzalmas kín. Reggel 
megvizsgál az asszisztens és ré-
mülten néz jobbra-balra. Már 
nem hallja a szívhangokat – a 
fülembe cseng az asszony jósla-
ta. Gyorsan elszánja ma-
gát, gátvágást végez és 
nemsokára megszületett 
a kislány.

A nagy kínban nem 
vettem észre, hogy köz-
ben még érkezett vala-
ki éjszaka. Csak reggel 
láttam, hogy a szemben 
lévő ágyban ismerős az 
arc. Ahogy szemügyre 
vettem, rögtön észrevet-
te és hozzám szólt: Maga 
is itt van, tanító néni?

– Igen- szóltam. – 
Mikor került ide, hogy 
én nem vettem észre? 
És mikor szült?- kérdez-
tem.

– Ó, én nem is cso-
dálkozom, hogy nem 
vett észre, mert maga akkor 
nagyon rosszul volt és aztán én 
mán túl voltam.

– Hogyhogy túl volt?
– Úgy, hogy én már otthon 

megszültem. Úgyhoztak be az 
éjjel a babával együtt és én már 
elég jól érzem magam, már fel 
is keltem. Szóljon, ha valami-
re szüksége van, én segítek. Én 
már a hatodik gyermekemet 
szülöm és ilyenkor gyorsabban 

erősödik az asszony. Az elsővel 
a leggyengébb, ne csodálkozzon 
magán, hogy erőtlen- oktatott. 
Megköszöntem jószándékát.

Őszintén örültem, hogy 
ilyen szíves asszonnyal ho-
zott össze a sors. Aztán leste 
minden mozdulatomat, hogy 
mikor jöjjön segítségemre, és 
segített. Három nap múlva ér-
kezett vissza az orvos és jelezte, 

hogy jön vizitre. Fiatal, tempe-
ramentumos és igen-igen szi-
gorú volt. Megvizsgált engem, 
majd következett Éva. Amikor 
felhajtotta az Éva takaróját és 
meglátta a kopott, lyukas le-
pedőt szörnyű haragra gerjedt 
és odaszólította a szolgálatos 
nővért. A takarót lepedőstől 
a kórterem közepére dobta és 
megparancsolta, hogy minden 
szülőmamát tisztába kell tenni. 

A nő összeszedte és kicserélte 
a lepedőt. Éva restelkedett és 
mondta, hogy nem kellett vol-
na érte ezt tegye a doktor úr, 
most bizonyára megharagszik 
rá a nővér.

– Ez a rendje- felelte- ezért 
ne izgassa magát.

Aztán eltelt a hét. Mentünk 
haza mind a ketten. Éváért 
jött a férje szekérrel, én meg a 

mentőautóra kellett vára-
kozzak délutánig. Így én 
még az ágyban marad-
tam. Éva gyorsan öltözött. 
Szép új fehérneműt és új 
ruhát vett neki a férje és 
azzal úgy el volt foglalva, 
hogy nem tekintett arra, 
hogy hogyan öltözteti a 
babát a takarítónő. Aztán 
én is láttam Éva örömét, 
gondoltam, megviccelem 
és fi gyelmeztettem, hogy 
vessen egy pillantást a ba-
bájára is és ne csak magá-
val legyen elfoglalva

– Nézze meg, hogy 
Mári néni kit öltöztet. Ne-
hogy elvigye az én gyer-
mekemet-mondtam neki.

– Már késő, fel is van 
öltöztetve- mondja Mári néni.

Aztán Éva gyorsan odanéz. 
Látom, hogy tágul a szeme:

– Hát ez nem az én gyerme-
kem!-felkiált. Ölébe kapja és 
hozzám hozza.

– Nézze meg tanító néni! Ez 
a magáé. Nézze meg a kezén az 
írást.

– Igaz, Éva, ez az enyém és a 
kezén lévő rongycsíkon is a Pi-
roska neve van.
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– Na, látja, ha nem viccelő-
zött volna, még elviszem a ba-
báját.

A takarítónő hitetlenül néz-
te az esetet.

– Hisz én a maga babája 
ágyából vettem ki a csecsemőt.

Éva kérte a bocsánatot- -Ne 
haragudjék, én nem akartam 
elvinni a maga gyermekét. De 
ha véletlenül elvittem volna, 
úgyis visszacseréltem 
volna- mondta a ci-
gány asszony.

– Nincs semmi 
baj Éva, jó, hogy így 
történt.

Mári felöltöztette 
a másik babát, a sze-
kér indult és Évát 
vitte haza. Én is ha-
zaérkeztem és elme-
séltem a férjemnek 
az esetet.

Három hét eltel-
tével jön a férjem és 
újságolja, hogy Éva 
megszólította a piacon.

– Nézze meg a babámat, 
hogy mekkorát nőtt.

– Meg is néztem- mondotta 
a férjem, szép nagy baba, de ne 
félj, mert ez a mienk. Aztán telt 
az idő a gyermekek nőttek és 
eljött az 1969-es tavasz május 
10-éje, amikor a kistestvérével 
együtt az óvodába vittem Piros-
kát, utoljára.

Fél tizenkettő az óra, rajz-
órán voltam az V. osztályban.

Egyszer az ajtó kivágódik, 
két kislány lihegve szalad be 

rajta. Üvöltik: tanító néni jöj-
jön, mert egy autó elütötte Pi-
roskát! Őrült módjára szalad-
tam az iskola elé, de nem láttam 
sehol a gyermekeimet. Az óvó-
nőktől kérdezem -hol vannak a 
gyermekek, hiszen még nincs 
vége a tanításnak. Ők sem tud-
ták. -Talán hazamentek a da-
dával. Én szaladtam a falun 
végig és láttam, hogy mindenki 

szalad, és a templomkanyarban 
hatalmas tömeg van. Aztán to-
vább nem tudtam, hogy mi tör-
tént velem, hogy jutottam oda, 
vagy talán nem is egészen oda, 
ahol a kislányom holtan feküdt, 
csak a szomszéd udvarra, ahol 
mindenképp megakadályoztak 
abban, hogy odamenjek. Az idő 
megállt. Nem tudtuk feledni 
a nagy veszteséget talán még 
most sem.

Többször találkoztam Évá-
val és a kislányával. Ő látta a 
nagy bánatomat, már nem is 

akart találkozni velem, ha csak 
tehette, kitért az utamból. Az-
tán eltelt a nyár. Jött az ősz, az 
iskola kezdete és az én kislá-
nyom is iskolába ment volna…

Éva, ígéretének eleget téve 
másnap a boltba jött a kislá-
nyával együtt. Álltak szótlan, 
némán vártak. A kiszolgálónő 
átadta az összecsomagolt isko-
lai egyenruhát minden kelléké-

vel, amely akkor kötele-
ző volt minden iskolás 
számára. Csodálkozva 
nézett rám, hogy minek 
kell én ezt vásároljam, 
hiszen nincs elsőosztá-
lyosom. Én kifi zettem és 
szóltam Éváéknak, hogy 
mehetünk. Kimentünk 
az üzletből és a kislány 
ölébe tettem a csoma-
got.

– Itt az új isko-
lai egyenruhád, viseld 
egészséggel és szeren-

csével.
– Köszönöm- mondta a kis-

lány ragyogó szemmel.
Ő, csak ő örült neki igazán.
A könny kicsordult a sze-

memből. Évára néztem- ő sem 
tudott szólni, ő is sírt. Elvál-
tunk egymástól és továbbra is 
kerültük a találkozást. Ma, 24 
évvel később mindketten úgy 
érezzük, hogy volt egy közös 
örömünk a gyermekek születé-
sekor és mintha az évek során a 
bánatomban is osztozott volna 
ez a cigány asszony.

A jóslat betelt.

F. Tóth Zsuzsa grafi kái
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Nebojša Vladisavljević

Sar te kerolpe integracija 
pa e roma?

Ande Evropa trajil 10 -12 mi-
lionurja Roma, so avela lenca?

Šaj ke džanas, vi korkoro te 
žutisaras amenge?

Kađa mothon, ke o fotos, 
majdbut mothol katar e vorbe, 
šaj ke si vi kavak integraciono 
proceso?

Gindin ke nade Evropa 
trajin katar 10 džikaj 12 mili-
onurja Roma, save si majdbaro 
minoriteti, vi paša kodo amen 
sam čhutine rigate,.Milionurja 
Roma, si ando drabarimaski 
rrota, čhute rigate, kaj si majd 
baro čormos thaj bibah, a sa 
kavak vazdel predrasude thaj 
diskriminacija pa e Roma.

So si čorrmos? Defi nisano si 
sar o fenomeno savo, paše kodo 
ke najamen trajoske cipja, naš-
tik te avas bućarne manuša, bi 
lačho kheresko bešimos, pha-
res aresas dži kaj socialno arak-
hipe, sastipe, sikavimasko thaj 
komunalno žutimos.

Trubul te kerđolpe edukaci-
ja, pa e but Roma, ke aresla e 
vrjama pa e neve ekonomikane 
phučimate, thaj bućake thana. 
Musaj te kerđolpe, baro eko-
nomikano thaj socijalno phar-
rudipe, seperatno kote kaj si 
dulmutani thaj tržišno bi čači-
mosko privredako khuipe.

Bare cipja trubuna, aba naj 
numa kodo jekhutno phuči-
mos.

E Države, thaj lake institu-
cije, dum dumeste pa o lokal-
no nivelo, thaj, NVO kidima-
te, thaj ažukarimasko maškar 
ljunljkko žutipe, musaj te keren 
lačhi klima, sogodi majdsigo te 
vazdelpe privredno thaj buhlja-
rimasko nivelo, ekonomikano 
thaj socijalno phučipe, alterna-
tivno goresko aresipe, pa e but 
manuša save ačhena bi bućako.

Trubul lačhi primena pa 
e programe, save si aba fun-
dome, aj vi te kerđonpe neve 
programurja, thaj aktivitetur-
ja, save avena vorta čhutine 
pa e, majdčhorre thaj socialno 
bibahtale, sargodi si bejaturja, 
phurane manuša, invalidurja,-
našade thaj interno bi thanen-
ge manuša, thaj Roma.

Kala aktiviteturja anena, tel-
jarimosko process, pa edukativ-
no žutimos, te šaj kale grupaci-
je te crrdenpe andar o čorrmos, 
kavak sa trubul te džal kađa te 
vazdelpes lengi ekonomikani 
zor, thaj te kerđolpe minimalno 
trajesko standardo.

Kađa šaj te kerđolpe aresi-
mos, pa e kaja majdčorri gru-
pacija, te kozom šaj, avelen 
majd lačho aresipe pa e bućake 
thana, sastimaske, thaj sikavi-
maske thana.

Trubul te kerđolpe reakcija 
pa e Romenge politikano čači-
mos, te delpes žutimos e rom-

enge pa o evropako, nacional-
no, thaj lokalno nivelo, prdal e 
politika savi anel integraciono 
proceso, te romani zajednica 
aresel, ande ađesutni vrjama, 
thaj prdal čačimosko phučipe, 
pe sa so anel e diskriminacija, 
aj savjasa e Roma, đes đesesa 
malađonpes.

Sa rte nakhas,sa kala bajur-
ja? Amen gindisaras ke si inke 
zor, tena aver, te majdlokharel-
pe kala bajurja.Te kodo šaj te 
kerelpes, trubul te terminate 
gatisaren sikhavne thana, aj 
save džanena so si von

(tena garaven ke si Rom),
penge bućhasa te sikaven ke 

si laćhe, aj kodolesa lena pesko 
čačimos, thaj čačimos pa o ro-
mano kolektiviteto.

Kodo šaj te keren numa kola 
terne save gatisarde, sikhavne 
vučhe thana, thaj beskompro-
misne manuša, save aven an-
dar Romano kolektiviteto, ande 
kodova ke buteste žutisarde e 
gadže pe Roma, me mothava, 
NAJIS TUMENGE, ke dži aka-
nak žutisarde amenge.

Kađa mothon, ke o fotos, 
majdbut mothol katar e vorbe, 
šaj ke si kavak?? Talo pa o in-
tegraciono proceso?
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Luminita Cioaba

O Dell Ameng Phendeas
O Dell amengă phendeas
Sa e phuw kaste phiras
Nai o drom bi le grastengo
O millai bi luludeango
O văš bi le čirikleango
Thai o čem bi le romengo.
Te na pe lumea avasas
Khančestar nahkă jeanasas
Nai traio bi kamblimahko
Nai e reat bi le desăhko
O manuši bi le illehko
Thai le rom bi sumnakahko.
Zăleno thai bištaidui
Orkai sî khă rom sau dui
O Dell amengă thodeas
O illo te dilabas
Sa e phuw kaste phiras
Ande sal čema te avas.

Mirsadeta Ali -Osmani

Bijando than
Nažti te naše bijande thanestar
thaj te kame:
Ov si ano tute andre,
ov bišundo bešela,
ov si bihaljardo pharipe.
Sovela ano tute
thaj keda godinjan
so našljan olestar.
Tasljardžan ole,
bisterdžan ole,
o pharipe olesor akhareja,
dži ko meriba nane te bistreja.
Savo tej – te ovel!
Ov vileste ka achol.
prof. eng. shibari

Ibrahim Osmani

Achaven man
Achaven man!
Nashaldilo moro
Pachiba!
Achaven man
Na rodava pobut
Jivdiba!
Godinjum, so shay
Amen o Roma,
Te na phira pobut
O droma!
Thavdinje amender
Asva!
Kerje bare lenya.
Runjam, a na janjam
Sose o sap jivdini
Telo bara,
A o Roma rodena
Thana ozolo lenya.
Achaven man
Athe kote so
Sinyum,
Nakhle mere dive
So runyum.
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Ruźdija Russo Sejdović

Ka rodav tu
Gurade mujesqo,
tala mo izravno prrno
o bidžanglo drom,
sar dǐvesença xasarrdo,
trajosqo ʒungalo,
putarrde jakhengo sunarno
ka rodav tu
ka rodav…

Pe barresqo kolaźo,
forosqe dromenge,
ande traguri bi sungaqo.

An-e rrovarrde luludja
tal-a ći penʒerava,
sar o manuš
kaj bistarrdah pe nakhle djivesa,
ka rodav tu,
ka rodav…

An-e rromnǎqe jakha
biʒangle anavesqo,
ando ujrape e čirikljengo kamlutnengo,
ande e marrnesqi troja
kaj ni xalem tuha.

Sar o paluno suluko
e manušehko p-o mulipe,
ka rodav tu,
ka rodav…

Keresni foglak téged
Arc rejtőzködése,
remegő lábam alatt
az ismeretlen út,
mint a napokkal elvesző,
az életnek csúf,
nyitott szemű hóhér
keresni foglak téged
keresni foglak…

A város utcaköveinek
kollázsán
illatok maradványaiban.

A zokogó virágokban
ablakod alatt,
miként a múlt napokkal
magát elveszejtő ember
keresni foglak téged,
keresni foglak…

Ismeretlen nevű
asszonyok szemeiben,
madarak szerelmes szárnyalásában,
a kenyér megtörésében
hogy nem ettem veled.

Mint az utolsó sóhaj
az ember haldoklásakor,
keresni foglak téged,
keresni foglak…

(Pató Selam fordítása)
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Dr. Papp János

Maczóné Káplár Zsófia: 
Elmulasztott utak, megtalált 

ösvények cím� könyvér�l
Beszélgetés Harangozó Imre néprajzkutatóval

Maczóné Káplár Zsó-
fi a kezemben tartott 

könyve az újkígyósi Harangozó 
Imrével folytatott beszélgeté-
sének összefoglalója, sok tény-
anyaggal, érdekes néprajzi és 
önéletrajzi adalékokkal, korhű 
fényképekkel, idézetekkel, ver-
sekkel. Az elsőkötetes szerző 
visszafogottságát vagy szerény-
ségét tükrözi – majd az olvasó 
és az idő eldönti melyiket – a 
„beszélgetőtárs” önazonosítás, 
és a Csoóri Sándortól kölcsön-
zött címötlet: „Elmulasztott 
utak…”, ami a mű élvezetéből 
nem vesz el.

A FRÍG Kiadó gondozásában 
megjelentetett rövid, 120 olda-
las interjúkötet tetszetős, amo-
lyan zsebkönyv benyomását 
kelti, kisméretű, hordozható, 
könnyen kezelhető. Borítóját 
Harangozó Imre fotója díszíti: 
Életfa, cifraszűr ujj-minta.

A kiadvány jelentőségét az 
aktualitás adja: mitől vagyunk 
mi azok, akik vagyunk? Mi az 
identitásunk alapja? Miből táp-
lálkozik hitünk? Van-e egyálta-
lán hitünk? Merre akarunk men-
ni? Ilyen sorskérdésekre keresi a 
választ a „főszereplő”, a néprajz-
kutató a fő kérdés középpontba 

helyezésével: ad-e a felsorolt kér-
désekre választ a hagyomány?

Belelapozva a könyvbe látni: 
jól szerkesztett, igényesen tör-
delt kiadvány, ami Sípos Katalin 
szakértelmét dicséri. Továbbol-
vasva Kallós Zoltán Kossuth-dí-
jas néprajzkutató, népzene-
gyűjtő előszavaiból megtudjuk: 
hogyan ismerkedett meg a fi a-
tal Harangozó Imrével a ’80-as 
években. Felfi gyelt a tanár népi 
hit- és hagyományvilág iránti 
elköteleződésére. A gyimesi és 
a moldvai csángók, valamint 
szűkebb szülőföldje, az Alföld 
valamint Erdély területén vég-
zett gyűjtéseire, kutatásaira. 
Tanulmányait tudományos 
publikációk sora örökíti meg. 
Kimagasló jelentőségű magán-
gyűjteményét időszaki kiállítá-
sokon láthatja a közönség.

A könyvről megállapíthatjuk 
azt is, hogy szerkezete a mű-
faj (interjú) szabályait követi: 
kérdések-válaszok rendszerére 
épül. A kérdések a beszélgetés 
folyamatába próbálnak logikai 
és érzelmi mintát követni, az 
olvasó gondolkodását, fi gyel-
mét az adott témára irányítva.

A néprajztudós író, néprajz-
kutató, hittanár szellemi szár-

nyalása olykor nehéz helyzetbe 
hozza a kérdezőt. Változatos, 
ízes kifejezésmódja szenve-
déllyel telt, élvezetes stílusú 
előadásmódja magával ragad-
ja az olvasót. Mondandójából 
kitűnik Újkígyós (szülőhelye) 
szeretete, az ott élők élő hagyo-
mányai, „egyetemes” katolikus 
gyökerei, világképe, a paraszti 
hitvallás, a vallás, és Isten-sze-
retetet. A lét miben léte. Ha-
rangozó Imre nem magának 
gyűjt, ő át akarja adni az „ősi 
tudást”. Életfelfogását, identi-
tását az általa 1992-ben alapí-
tott Ipolyi Arnold Népfőiskola 
viszi tovább és adja át az utó-
kornak. Erről is olvashatunk 
gazdag életútját követve.

A tanár-néprajzkutató hité-
ben erős útkereső ember, aki 
mindig az Isten által kijelölt 
teret járja. Gyakran emléke-
zik meg tanárairól, név szerint 
említi, fényképekkel illusztrál-
ja „beszélgető” társait, a hite-
les forrásokat. Tiszteli az EM-
BERT! Szenvedélye a csángók 
életéhez köti. Bemutatja a ma-
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gyar ajkú és a magyar nyelvet 
már nem beszélő, esetleg romá-
nul szóló csángótudat egységét. 
Van egységes identitás, akkor is, 
ha nem egy nyelvet beszélnek az 
ott élők. Ők katolikus hitükben 
egyek, „katolikus nemzetiségű-
ek, mégha ilyen nincs is. Mert 
hit nélkül nem lehet élni! A Kár-
pát-medencei magyarok önazo-
nosság-képe valláshoz kötődik 
– vallja Harangozó Imre.

Itt vetem közbe, hogy aki 
sokat akar tudni a csángók éle-
téről, szokásairól, az e könyv 
elolvasása után látogassa meg 
az Újkígyósi csángóházat, ahol 
megtekintheti a néprajzkutató 
gyűjtéseinek sok szép tárgyait. 
Aki hosszabb útra is vállalko-
zik, annak fi gyelmébe ajánlom 
a szamosújvári Téka Alapítvány 
házat, ahol élő mezőségi magyar 
hagyományok elevenednek fel. 
Ebben a munkában Harango-
zó Imrének kimagasló érdemei 
vannak, amit a Téka Alapítvány 
kuratóriuma a Téka-díj 2013-
ban történő odaítélésével ismert 
el. Ezt írták: „Harangozó Imre 
azok közé a barátaink közé tar-
tozik, akik már a kezdetektől 
meghatározták a Téka szelle-
miségét. Lehet, ő nem is tudja, 
de nagyon sok szamosújvári 
fi atal személyiségfejlődéséhez 
hozzájárult. Akkor volt mel-
lettünk, amikor a legnagyobb 
szükség volt rá.”

Megtudhatjuk a most mélta-
tott könyvből azt is, mit jelentett 
egykor Erdély szép lankái, magas 
hegyei között magyarnak lenni, 
titokban táncházba járni, mi-
közben a megélhetés nyomasztó 
súlya alatt görnyedt a magyar. 

Képet kaphatunk a hagyomány 
emberének szakrális és hétköz-
napi világáról. Arról, miként él-
ték meg elődeink, és miként élik 
meg utódaink a „hungarus” tu-
datot. Hogy mit jelent ez, erre is 
találunk választ Harangozó Imre 
mondatai között.

Érdemes odafi gyelni sa-
ját hagyományainkra – vallja 
a kutató. Megtudhatjuk tőle, 
mennyivel lehetne egyszerűbb 
és boldogabb a létünk, ha a 
paraszti műveltséget a mo-
dern műveltség szerves részé-
nek tekintenénk. Kultúránkat 
megtisztítanánk a rárakodott 
szennytől.

Az útkeresést Szent Tamás-
hoz hasonlóan Jézushoz való 
közeledéssel kell kezdenünk. 
Erre ad tanúbizonyságot Ha-
rangozó Imre eddigi élete, 
munkássága, tettei.

Tehát a HŐSÖK köztünk él-
nek!

Ajánlom szíves fi gyelmükbe 
ezt az érdekes olvasmányt!

Király Gábor

A hegyek

Miféle kincseket

halmoztál fel? – kérded,

– Gyere, és mutatom,

remélem megérted,

milyen birodalom

az, ahol én lakom.

Nekem vannak hegyeim.

Gonddal építettek,

kőből, fából, fájdalomból,

sárból, bajból vertek,

savasak, lúgosak,

lebomlók, inertek,

és vannak hegyeim

nemtörődöm módra

dirib-darabokból

csak úgy összehordva,

messziről látható,

szóra összeomló

fenséges ormokkal,

s tenyerembe rejtett

leheletnyi szirtek,

virággal borított

tündérlakta kertek,

ahol vidám manók

csiszolják, fényezik

mákszemnyi sárkányok

ércpikkelyeit;

és most félve kérdem,

szívvel, szerelemmel,

vannak-e neked is hegyeid?
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Dr. Székely János

A boldoggá avatott cigány 
vértanú

2010-ben, a Szent István Társulat kiadásában jelent meg Dr. 
Székely János, a magyar Püspökkari Konferencia cigánypaszto-
rációért felelős referense által összeállított „Cigány népismeret” 
című kötet, mely a cigányság történetéről, szokásairól, hagyo-
mányairól ad átfogó képet. Aze alábbiakban Boldog Ceferino Gi-
menez Malla történetét idézzük a kötetből.

Ceferino az első olyan ci-
gány, akit a katolikus 

egyház boldoggá avatott. Szim-
patikus, nagylelkű ember volt, 
akit már életében a cigányok 
polgármesterének, a cigánypk 
védőszentjének neveztek. Le-
gyen példa minden cigány test-
vérünknek!

Ceferino Giménez Mal-
la (ejtsd: Szeferino Himenesz 
Majjá), cigány nevén El Pelé 
1861-ben született Spanyolor-
szágban. Szülei vándorcigá-
nyok voltak. Két nővére és egy 
nála sokkal fi atalabb öccse volt. 
Ceferino nem tudott írni-olvas-
ni, ám ez abban az időben nem 
volt ritkaság. Gyerekként meg-
tanulta a kosárfonást: nádfona-
tokat, puttonyokat, kosarakat 
készített. Sokszor ment kol-
dulni is és sokat éhezett. Télen, 
amikor felkelt, arcát és kezeit 
hóval dörzsölte be, amíg kicsit 
ki nem melegedett. Sokszor 
kellett átmennie a Monogro si-
vatagon, ahol megismerkedett 
egy cigány banditával (Cuca-

rachával), aki gyakran enni is 
adott neki.

Ceferino 18 éves volt, ami-
kor megkérte Teresa kezét. Te-
resa nála két évvel idősebb volt 
és eleinte nem akart Ceferinó-
hoz menni, mert Ceferino ’kissé 
csúnyácska’ volt (így mesélte az 
unokája, Maruja). Elálló fülei 
voltak, a hangja sem volt szép. 
Azonban magas, erős, jószívű 
ember volt, így Teresa később 
mégis igent mondott neki.

Cigány szokás szerint es-
küdtek, egyházi esküvőjük csak 
több mint harminc évvel ké-
sőbb volt. Teresa kicsi, kövér-
kés, nagyon tiszta asszony volt. 
Ceferino kimondhatatlanul 
szerette őt. Amikor később Te-
resa meghalt, Ceferino nagyon 
egyedül érezte magát. Estén-
ként gyakran gyertyát gyújtott 
a képe előtt. Az egyik kezében 
egy hajtincsét, a másikban a 
rózsafüzérét szorongatta, úgy 
imádkozott.

Ceferino esküvője után nem 
sokkal az apja elhagyta a fele-
ségét (Ceferino édesanyját) és 

eltűnt egy másik nővel. A ’go-
nosz szenvedély’ úrrá lett rajta, 
mondták a cigányok. A csalá-
dot ez az eset nagy fájdalommal 
töltötte el. Ettől kezdve Cefe-
rino lett a családfő és ő nevelte 
fel a kisöccsét, El Meninót is. El 
Menino a bátyját így szólította: 
Pelé papa.

Ceferinónak és Teresának 
nem születtek gyermekei. Cefe-
rino ezért örökbe fogadta egyik 
unokahúgát, La Pepitát. A kis-
lányt rendkívüli módon sze-
rette, nagy odaadással nevelte. 
Az irgalmas nővérek (apácák) 
iskolájába járatta. La Pepita 
megtanult írni-olvasni, kötni 
és zongorázni is. Azt tervezte, 
hogy tanítónő lesz.

Ceferino lókereskedőként 
dolgozott. Mindig becsületes 
volt. El Bomba, egy öreg cigány 
vallotta róla:,, Az apám lóke-
reskedő volt, sokat hazudott. El 
Pelé soha.” Ceferino és családja 
beköltözött Barbastro városá-
ba. Egy lakást bérelt. A környé-
ken vízvezeték nem volt, vizet 
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a folyó túloldaláról, egy kútból 
hoztak. Ceferino Barbastro vá-
rosában egyre vallásosabb éle-
tet kezdett élni. Napont járt mi-
sére. Körmenetek alkalmával 
az egyik zászlót mindig ő vitte. 
Csütörtök esténként a szent-
ségimádásokon szintén mindig 
ott volt, imádkozott és énekelt. 
Nem tudta elviselni, ha valaki 
káromkodott. Azt mondta:,,Mi-
vel sértett meg téged az Isten? 
Ne szidd az Istent és ne mondj 
rosszat Istenről, de a papokról 
sem!”

Barbastro városában Cefe-
rino egy igen szép dolgot tett, 
ami megváltoztatta az életét. 
A főutcán egy idős ember rosz-
szul lett, vért hányt. Látszott, 
hogy tüdővészes. Sen-
ki sem mert odamenni 
segíteni, mert minden-
ki rettegett attól, hogy 
megkapja a betegséget. 
Ceferino éppen arra járt. 
Amikor látta a beteg em-
bert, rögtön odalépett, 
hogy segítsen. Volt ott 
egy kút, a zsebkendőjével 
megmosta az idős ember 
arcát, aztán hazatámo-
gatta. Kiderült, hogy az 
öreg ember -Rafael Jor-
dan- a város előző pol-
gármestere volt. Ettől 
kezdve Ceferinót nagyon 
megkedvelték a városban.

A volt polgármester öccse, 
Simón, elhatározta, hogy segít 
Ceferínónak. Akkoriban ért vé-
get az I. világháború és sok ka-
tonaló fölöslegessé vált. Simón 
adott egy nagyobb összeget 
Ceferinónak, hogy menjen el 

Franciaországba és ott vegyen 
egy vagon öszvért, amelyeket 
akkoriban nagyon olcsón ad-
tak. Ceferinó el is ment, meg-
vette az öszvéreket, áthozta 
őket Spanyolországba (vasúton 
és gyalog át a hegyeken) és 
nagy haszonnal eladta őket. Az 
első dolga az volt, hogy a köl-
csönkapott pénzt visszafi zette 
Simónnak. A nyereség felét is 
neki akarta adni, de Simón ezt 
elutasította.

Ceferino egyszerre gazdag 
ember lett (az eddigi szegény-
ségéhez viszonyítva). Megvette 
azt a lakást, amelyben addig 
is laktak, mögötte pedig nagy 
istállót rendezett be. Ettől 
kezdve nagyon sokat segített 

a szegényeken. Egyik cigány 
barátjának, aki segítséget kért 
tőle, azt mondta:,, Menj csak 
be az istállóba és vidd el, amire 
szükséged van!” A koldusokat 
gyakran behívta a házába, enni 
adott nekik és gyakran pénzt is. 
Aztán vállukra tette a kezét és 

azt mondta:,,Adiós, adiós!” (Is-
ten veled!) Teresa néha nyugta-
lankodott is, hogy a végén még 
újra szegények lesznek.

Ceferino összebarátkozott 
egy barbastrói egyetemi tanár-
ral, Don Nicolás Santos de Ot-
tóval. Don Nicolás a barátság 
kezdetén próbára akarta tenni 
Ceferinót. Két ismerősét meg-
kérte, hogy amikor ő kimegy 
a szobából, azok kezdjék el őt 
jó hangosan szidni, kritizálni. 
Ceferino egy ideig meglepet-
ve hallgatott, aztán az ajtóhoz 
ugrott és kiterjesztett karokkal 
azt mondta:,,Vigyázzatok, mit 
mondtok! Nem egyet támad-
tok, hanem kettőt, Don Nico-
lást és engem!”

Don Nicolás gyakran 
magával vitte Ceferinót 
Valladolidba az egye-
temre. Ceferino így ott 
lehetett a püspökök és 
miniszterek között, ami-
kor XIII. Alfonz király 
felajánlotta Spanyolor-
szágot Jézus Szívének. 
Ceferino Don Nicolás 
gyerekeinek fogadott és 
nagyon szeretett nagy-
bácsija lett, rengeteget 
mesélt a gyerekeknek. 
Gyakran Ceferino ott is 
aludt Don Nicolás csa-
ládjának a házában. Volt 

ott egy kis szobája és sokféle 
munkát elvégzett a ház kö-
rül. Don Nicolás nagyban ha-
tott Ceferinóra, segítette őt a 
 hitében.

Ekkoriban (51 éves korában) 
döntötte el, hogy egyházi há-
zasságot köt a feleségével, Te-
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resával. Ekkor gyóntak először 
és ekkor lettek elsőáldozók is.

Egyszer egy igen kellemet-
len eset történt Ceferinóval. 
Sok kiváló öszvért vitt egy lóvá-
sárra Vendrellbe. Ott a vásáron 
egy kereskedő felismert Cefe-
rino öszvérei közül egyet, amit 
őtőle loptak el. Azonnal hívta a 
rendőrséget, Ceferino fogdába 
került.

A tárgyaláson aztán tisztá-
zódott, hogy az öszvért tényle-
gesen ellopták az illető kereske-
dőtől, de a tolvaj nem Ceferino 
volt. Ő becsületesen, pénzért 
vette meg az állatot és fogalma 
sem volt arról, hogy lopott jó-
szág. A tárgyalás végén a bíró 
kicsit viccesen azt mondta:,,Pe-
lé nem tolvaj, ő szent Ceferino 
Giménez Malla, a cigányok vé-
dőszentje!”

A tárgyalás napján a cigá-
nyok 40 kilométer hosszan 
megszállták az országutat kor-
dékkal, lovakkal. Így követel-
ték Pelé kiadatását, akinek az 
ártatlanságáról meg voltak 
győződve. Másnap Ceferino 
elment a barbastrói dómba és 
hálát adott Istennek.

Ceferino lassan a cigányok 
vezére, ’polgármestere’ lett. 
Nagyon sokaknak segített. Sok-
szor nagy gyerekcsapat kísé-
retében felment a dombra és 
mesélt a gyerekeknek a cigány 
banditával (Cucarachával) való 
találkozásairól, de az evangé-
liumról is. Az egyik kisgyerek 
így emlékezett vissza ezekre 
a vidám, boldog órákra:,,Úgy 
beszélt velünk, gyerekekkel, 
mintha felnőttek lennénk.” Fe-

lesége Teresa halála után Cefe-
rino a házát átadta Pepitának, 
a fogadott lányának, ő egy kis 
lakásba költözött. Pepita csa-
ládját is újra meg újra nagyobb 
összegekkel támogatta.

1936-ban kitört a spanyol 
polgárháború. Barbastro és 
környéke a vörösök (kommu-
nisták, köztársaságiak) kezére 
került. Hajtóvadászat kezdő-
dött a papok ellen. Néhány 
hónap alatt a barbastrói egy-
házmegye papjainak 87%-át 
megölték. Egész Spanyolor-
szágban a polgárháború alatt 
4184 papot és kispapot, 2365 
szerzetest és 283 apácát öltek 
meg a hitük, hivatásuk miatt.

A polgárháború első napjai-
ban történt, hogy Barbastróban 
egy fi atal papot elfogtak a vö-
röskatonák. A fi atal pap próbált 
kiszabadulni a kezeik közül. 
Ceferino éppen arra járt, odalé-
pett a katonákhoz és azt mond-
ta:,,Szűzanyám, segíts meg!” 
Ennyien egy ellen, aki ráadá-
sul még ártatlan is?” Azonnal 
őt is elfogták. A zsebeiben egy 
rózsafüzért és egy lókaparót is 
találtak, amiket szintén bűnje-
leknek tekintettek.

Ceferino börtönbe került. 
A börtönben rengeteget imád-
kozott, főként a rózsafüzért. 
Két héttel később,1936.aug. 
8-ról 9-re virradó ékszaka több 
társával együtt kihurcolták a 
temetőbe. Ott a temetőben lőt-
ték agyon őket.

Ceferino kezében a rózsafü-
zért tartva halt meg, miközben 
azt kiáltotta:,,Viva Cristo Rey!” 
(Éljen Krisztus király!) A foga-

dott lánya, Pepita ezen az éjje-
len nem tudott aludni. Újra és 
újra felkelt, járkált, aztán hal-
lotta a temető felől a lövéseket. 
Akkor még nem tudta, hogy Ce-
ferinót is kivégezték.

Másnap a cigányok egy cso-
portját hajtották ki oda, hogy 
megássák nekik a sírt. Ceferino 
egy paphpz kötözve, arccal lefe-
lé, vérese feküdt a földön.

II. János Pál pápa 1997. má-
jus 4-én avatta boldoggá. Li-
turgikus ünnepe is május 4-e. 
Boldog Ceferino a cigányok vé-
dőszentje, példaképe. Fiatalon 
bátran segített a beteg, vért há-
nyó öregembernek. Idős korá-
ban próbált megvédeni egy ár-
tatlanul elhurcolt fi atal papot. 
A családját szerette, a fogadott 
lányát nagy gonddal nevelte, 
taníttatta. Amikor csak tudott, 
segített a nálánál szegényebbe-
ken.

Becsületes, mindig igazat 
mondó ember volt, olyan, aki-
ben a barátai vakon megbízhat-
tak. Mély hitű ember volt, aki-
nek a történeteire a gyerekek 
egy életen át emlékeztek.

Segítse az ő példája cigány 
testvéreinket, hogy úgy élhes-
senek, mint boldog Ceferino! 
Segítse boldog Ceferino életpél-
dája a nem cigányokat is, hogy 
hasonló barátsággal álljanak 
cigány testvéreik mellé, mint 
azt Don Nicolás vagy Simón 
tette! Hogy testvérként, egy-
mást megbecsülve és tisztelet-
ben tartva tudjunk együtt élni 
ebben a kicsi, sokat szenvedett 
országban, úgy, mint egyetlen 
Atyának gyermekei!
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R. Kovács Aranka

Átutazás

Gyakran kívántam utazásom
végső állomásának Tartaroszt.
Róma helyett örök városom
lett volna, ha követem Orfeuszt,
megkérve a bús képű Kharónt,
vigyen át a Sztüx túlsó partjára,
bár tágra nyílt szememen nincs font,
se rézobulus nyelvem aljára
nem tapad, s testemet árnyékká
még nem sápasztotta a hűs halál.
Sokszor az élet tesz vádlóvá
és a test menedéket OTT talál.

Imám

Én Istenem áldj meg kérlek!
Szeretteim őrizd, vigyázd,
Ki gonosz, azt mind leigázd.
Álmaimról mit meséljek?
Éber létben merre lépjek?
Vezess, mint jó anya fi át!
Én Istenem áldj meg kérlek!
Lehet sok az, amit kérek.
Nevelj! Taníts! Költőd kiált!
Ne adj nekem olyat mi árt!
Bizony sok az amit kérek.
Én Istenem áldj meg kérlek!

Kocsis Csaba

12x12 mondat a 
barátságról

IV.

Jézus leül az indiánok közé.
Szentlélek helyet cserél a Nagyszellemmel.
Bölények vágtatnak a pusztában.
Kerek dobok ritmusa paták dobbanása.
Sötét van, mint a Föld gyomrában.
Izzó kövek közé nézek.
Gondolataim tapogatják parázsló kövek.
A forróság tisztítja gondolataimat.
A távolból üzennek az ősök.
Az együttlét öröme összeérinti arcunkat.
  Eddig tart a barátság?
– Én csak egy pillanat vagy az Örökkévalóság
vagyok? – kérdezte az Isten.

V.

Egyszer volt, hol nem volt.
Litván vagy észt mese volt.
Isten almaként teremtette meg az embereket.
Kettévágta a gyümölcsöket: férfi ra és nőre.
Szétszórta őket a földön.
Az egy almából valók nem veszekednek.
Békében élnek, amíg meg nem halnak.
Szentestén szétosztunk egy almát.
Mindenkinek jut belőle egy szelet.
Sokan vagyunk, nagy a család.
Az alma maga a szeretet.
– Nekem is adsz majd egy gerezdet?
– szólalt meg bennem egy hang.
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IFJ. SÁNTA FERENC

Cigányzenész családba 
született 1945-ben, már 

dédapja is hegedült…
Kilenc évesen már apja ze-

nekarában is bemutatkozott. 

Hegedűművészi és tanári dip-
lomáját 1969-ben szerezte meg.

Első népi zenekarát 1973-
ban alakította meg. Cigányze-
nészként bejárta a világot, de 
időről időre klasszikus zenét 
is játszik: pályafutása elején 
például tagja volt a budapesti 
Operaház zenekarának, 1969-
ben a Göteborgi Szimfonikus 
Zenekarnak is zenésze volt.

Európa szinte minden or-
szágában játszott, járt az USA-
ban, Japánban, Ausztráliában 
stb. Alapító tagja volt a 100 
tagú Cigányzenekarnak.

Jelenleg az 1990-es évek kö-
zepén alakult Nagyar Nemzeti 
Cigányzenekar művészeti igaz-
gatója és vezető prímása.

Magyar nóta- és csárdásfel-
dolgozások sorát készítette el. 

Tanított is az OSZK Stúdiójá-
ban, ahonnan sok sikeres nö-
vendéke került ki.

Hangfelvételeket 1972 óta ké-
szít, ezeken a cigányzene klasszikus 
darabjai mellett –többek között – 
Johannes Brahms, Liszt Ferenc és 
Bartók Béla műveit is játssza.

Sok más kitüntetés mellett 
2002-ben Liszt Ferenc-díjjal, 
2007-ben pedig Kossuth-díjjal 
tüntették ki. 2009-ben Prima 
Primissima díjas, 2011-ben Bu-
dapest díszpolgára lett.

Tudja azt, amit a legnagyob-
bak -36. Rácz Laczi óta (bár 
persze előtte is) – megérinteni 
az emberek szívét, s az ünnepek 
világába emelni őket, megszé-
pítve-jobbítva életünket!

Méltán lett a NEMZET MŰ-
VÉSZE!!!

A Nemzet Művészei lettek

Ravasz József

Röptetni a SZÓT!

A vers olyan,
mint a gyermekét megszülni
készülődő boldog anya!
Magában hordozza, félti,
számolja a napokat, órákat, perceket.
Aztán egy örömteljes napon,
felsír a világot is majdan –
megváltható utód…

Mert szavalni kell a verset.
Gondozni, s tudni,
hová kell vinni.
Átmenteni az emberek szívébe.
Ott magas színpadot
ácsolni és röptetni a SZÓT!
Mert egyszer felnő a vers,
mint a gyermek –
aki nem találja a helyét…
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SZAKCSI LAKATOS BÉLA

Jazz-zenészként legendás 
együttesekben játszott: 

Kovács Andor gitárossal, a Rák-
fogó, a Saturnus tagjaként… 
A montreaux-i Jazz Fesztiválon 
Pege Aladár Kvartettjével má-
sodik díjat nyert, nemzetközi 
karrierje során partnerei vol-
tak többek között Bob Mintzer, 
John Pattitucci, Jack Dejoh-
nette, Frank Zappa …

A hetvenes évektől a cigány 
folklór gyűjtésével és színpadi 
művekké formálásával is fog-
lalkozott, első musicalje a „Pi-
ros karaván” (1979), ezt követte 
az „Egyszeregy cigánylány” és 
„Cigánykerék” … Na Dara (Ne 
félj) c. albuma a cigány jazz 
műfajteremtő albuma (2004.)

Életműve elismeréseként 
2005-ben Kossuth-díjat kapott.

Szakcsi elhivatottan kutat-
ja a lehetőséget, hogy az eddig 
elkülönülő zenei műfajokból 
(Kurtág, Ligeti) közös nyelvet 
teremtsen.

Szakcsi a magyar jazz emb-
lematikus alakja zeneszer-
zőként, interpretálóként, ze-
nekarvezetőként, tanárként 
műfajának legnagyobbja, aki 
kiérdemelte a legmagasabb el-
ismerést!!!

(Nyári Sárkány Péter összeállítása)

Gratulálunk roma kiválóságainknak!

Jónás Tamás

Perellek, Úr!

Elhallgat a hallgatag. Valakit. Végleg el.
Úrrá lesz a bizonytalankodó tényeken.
Nem úr itt sem szerelem, sem politika.
Egyiknek sincs értékelhető titka.
A harangok gyanúk, kondulnak, gyógyszerrel 
 kezelhetők.
Hittel büntetik a hitetlenkedőt.
Elfogadók a szabadok, szabadok a fogadók.

A jók sem látják a rosszat, és nem hiszik a jót.
A szívek nyitva. Szegény prostituáltak!
Boldog az ember, ha erdőbe ér és kiálthat.
Jaj, Uram, te vagy a Jaj, a csended megvakít.
Hadd higgyelek még holnapig, hajnalig.
Titokban növögetek, mint a gomba.
Magammal viszlek minden gondomba.
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„Er�s és elhivatott”
Beszélgetés a Domján Edit díjas Nyári Szilvia 

színm�vészn�vel

Tehetséges, fi atal, vidéken játszó színésznők művészetének 
elismerésére hozta létre a Domján Edit-díjat a színésznő emlé-
két ápoló alapítvány. Az évente egyvalakinek odaítélt elismerést 
2014-ben Nyári Szilvia, a kaposvári Csiky Gergely Színház mű-
vésze vehette át. Az interjút készítette: Vas András

– Domján Editről először…
– …a hangja jut eszembe – 

vágja rá Nyári Szilvia. – Az a 
senkihez sem hasonlítható, csi-
csergő hang. Egy csodálatos or-
gánum, mely óriási előny ezen a 
pályán. És persze gyönyörűszép 
nő volt olyan kisugárzással, 
mely nem tanulható. Adomány. 
Emellett varázslatos egyénisége 
volt. Sajnos, színpadon, élőben 
sohasem láthattam.

– Akkor a róla elnevezett díj…
– Egy pillanatra megállí-

tott, hogy átgondoljam, miért 
is kaptam. A főiskolán musical-
osztályban végeztem, a többség 
elfoglalta a két fővárosi zenés 
színházat, az operettet és a Ma-
dáchot, csak hárman kerültünk 
vidékre: mellettem Kuthy Pat-
rícia és Szirbik Bernadett.

– És mára mindannyian 
Domján Edit-díjasok. Melynek 
alapfeltétele a vidéki lét. Nem 
hiányzik a főváros és a zenés 
karrier?

– Nem engedtem el teljesen 
egyiket sem, lakásunk van Bu-
dapesten, s még ma is játszom 
a Madáchban.

– Egykori osztályfőnöke, 
Szirtes Tamás miatt?

– Annak idején az Ódry Szín-
padon a Chicago volt a végzős 
vizsgaelőadásunk, s a darab a 
Madách repertoárjába is beke-
rült. Ahogy az Anna Karenina 
is. Utóbbit harmadévesen ját-
szottuk, s az akkori direktor, 
Kerényi Imre látott benne, s hí-
vott. Már, ha elenged Babarczy 
László, ugyanis akkor már, friss 
diplomásként a Csikyhez tartoz-
tam. Mehettem. Mint ahogyan a 
Macskákba is beugrónak. Óriási 
élmény volt: tízévesen láttam 
először, s levelet írtam Almási 
Évának, küldje el nekem a Me-
mory dalszövegét. Tizenöt évvel 
később pedig belebújhattam a 
bársonykabátjába és eljátszhat-
tam Grizabella szerepét… A töb-
bi madáchos szerepemet meg-
hallgatásokon kaptam, az Anna 
Kareninát tizennégy éve játszom.

– Ha ennyire futott a szeke-
re Pesten, miért ragaszkodott 
Kaposvárhoz?

– Ahol ráadásul Babarczy 
László az érkezésemkor közöl-
te: nehéz dolgom lesz, ugyanis 
a színház nem bír el két prima-
donnát, s akkor szerződött ide 
Balla Eszter is, aki amúgy az 
osztálytársam volt a főiskolán.

– Mégis felvette a kesztyűt…
– Nem primadonnának jöt-

tem, hanem színésznek. És 
végig kellett járnom a szamár-
létrát, Babarczy nem dobott 
egyből a mélyvízbe. S igaza 
volt, még nem voltam minden-
re kész. Azt hiszem, ezt bizo-
nyította a főiskola is: csak ne-
gyedszerre vettek fel, ám ha 
korábban kerülök be, szerin-
tem kirostáltak volna menet 
közben. Így aztán Kaposváron 
sem duzzogtam, hanem tudo-
másul vettem, itt többféle stí-
lust kell megtanulnom, sokféle 
ízlés létezik, ráadásul csak egy 
zenés darab fut évadonként. 
Amiben vagy játszottam, vagy 
nem…

– Babarczy, vagy a férje, 
Nyári Oszkár miatt vágyott a 
Csikybe?

– A színház miatt jöttem, 
viszont Oszi volt a kapocs a vá-
rossal. Mielőtt megismerked-
tem vele, csak tévében láttam 
kaposvári előadásokat. Amikor 
először leutaztam ide előadást 
nézni, majdnem elkéstem. 
Korábban sohasem jártam er-
refelé, s a balatoni útról leka-



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 45

nyarodva állandóan megálltam 
nézelődni, annyira lenyűgözött 
a táj. Ősz volt, s elvarázsoltak a 
színek…

– Azóta hányszor tette meg 
az utat?

– Bő másfél évtized alatt he-
tente legalább egyszer. A fi zeté-
sem egy komoly része benzinre 
megy.

– Azért kell valami negatí-
vum is, hogy az ember értékel-
je a jót…

– Azon az első látogatáson 
eldőlt a sorsom. A második este 
láttam a Bezerédi Zoltán-féle 
Üvegcipőt, s ott valami történt 
velem. Pesten a Radnóti Szín-
ház volt a kedvencem, de itt 
megláttam a híres csoportlétet: 
egy-két mondatos szerepeket, 
melyeket mégis érdemes há-
rom órán át nézni. Onnantól 
mindenképpen ide szerettem 
volna kerülni.

– És akkor jelentkezett As-
cher Tamás…

– Én jelentkeztem nála, hogy 
segítsen, és ő hívott a Sweeney 
Toddba, harmadévesen. A kö-
vetkező évben pedig a János vi-
tézbe jöhettem Iluskának.

– Annak ellenére, hogy ké-
sőn érő típusnak mondja ma-
gát, hamar megkapta a lehető-
ségeket. És nemcsak itt, hiszen 
ugyanakkor a Szegedi Szabad-
téri Játékokon az Evita fősze-
repét is eljátszhatta.

– Lehet, hogy hihetetlen, 
de hét vagy nyolc éve tud-
tam a szerepet. Megtanultam, 
mert éreztem, szükség lesz rá. 
A klasszikus szerepálom.

– Végzősként… Négyezer 
ember előtt léphetett fel a Dóm 

téren. Majd ősztől jött Kapos-
várra, s ülhetett vissza a tanu-
lópadba…

– Az első évben egy egyet-
len stúdiódarabban, a Bezeré-
di rendezte Störr kapitányban 
kaptam szerepet, mely azonban 
csak kilenc előadást élt meg.

– Sokan bedobták volna a 
törülközőt.

– A színészethez erősnek 
kell lenni. És elhivatottnak. 
Mindkettő megvan bennem, ha 
érzem a kiegyensúlyozottságot. 
Óriási szükségem van a harmó-
niára otthon, a munkában, az 
életben. Ha valahol nem stim-
mel valami, felborul bennem 
az egyensúly. Ez történt az első 
felvételiken is: háromszor ki is 
estem az első rostán.

– Pedig addig bárki eljut-
hat… Nem gondolta, hogy 
elég, ennyi volt?

– Nem volt B-terv. És ne-
gyedikre bekerültem.

– Meddig próbálkozott vol-
na még?

– Az volt az utolsó esélyem, 
így is kicsit túlkorosnak számí-
tottam.

– Mi változott egy év alatt?
– Megismertem közben 

Oszit, aki sokat segített, ho-
gyan nyíljak meg, mutassam 
meg magam. A felkészülésben 
viszont nem tudott, ugyanis a 
Deseda-parton képtelen vol-
tam neki elmondani a felvételi 
verseimet… Emellett addigra 
már sok kaposvári előadást lát-
tam, s többet tanultam belőlük 
egy-egy alkalommal, mint ké-
sőbb hosszú hetek során a főis-
kolán. Huszonnyolcan voltunk 
az osztályban, talán túl sokan 

voltunk, kevés idő jutott egy-
egy emberre.

– Elég látványos a különb-
ség egy-egy osztálytársa sor-
sát látva. Sokan komoly pályát 
futottak be, mint Bereczki Zol-
tán, Balla Eszter, Gallusz Niki, 
Oroszlán Szonja vagy Rezes 
Judit, mások viszont…

– Még pályaelhagyók is 
akadnak köztük. Többen kül-
földön tudtak csak boldogulni, 
például hajókon énekelnek. 
Mert ez egy vízfejű ország: ami 
nem Pesten van, az tulajdon-
képpen nincs is. Ezért is fon-
tos a Domján Edit-díj: elismeri 
azokat, akik a főváros közigaz-
gatási határán kívül dolgoznak. 
Mert rengetegen állnak hét-
ről-hétre estéről-estére szín-
padra vidéki színházakban. Én 
is azt szoktam mondani ma-
gamról: nagy titokban elját-
szottam vagy hatvan szerepet…

– Kellett erőltetnie ezt a ka-
posváriságot…

– A lehető legjobb dolog 
történt velem, amikor először 
autóba ültem, hogy idejöjjek! 
S ma is nagyszerű szerepeket, 
bizalmat és kíváncsiságot ka-
pok Rátóti Zoltántól és Bérczes 
Lászlótól. Amíg ez így van, ad-
dig nincs miért elvágynom in-
nét.

– A művészi részét értem. 
Azt viszont nem hiszem, hogy 
emberként könnyen hagyta ott 
a fővárost.

– Ma is pesti vagyok! Egy 
panelgyerek Rákoskeresztúr-
ról. Csak éppen van bennem 
egy kapcsológomb, s ez kattan, 
ha elindulok haza, de akkor is, 
ha jövök vissza Kaposvárra.
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– Nem fárasztó ennyit utaz-
ni?

– Fészekfüggő vagyok, 
kell, hogy lássam a családom 
egy-másfél hetente. Egy kí-
vülálló számára ezért mindig 
szabadnap után vagyok a legel-
gyötörtebb. Ugyanakkor ilyen-
kor rendkívül fel is töltődöm. 
Nehéz viszont, hogy 18 éve tá-
vol vagyok a szeretteimtől, s bi-
zony sok mindenről lemaradok.

– Lehet, egyszerűbb lenne, 
ha nem sikerül a negyedik fel-
vételi…

– Tényleg nem volt B-ter-
vem. A cukrászat érdekelt, 
s dolgozgattam kertészként 
vagy éppen önkormányzatnál. 
Amolyan semmire sem alkal-
mas kávéfőző, teddide-teddoda 
lányként. És közben Toldy Má-
ria musicalstúdiójába jártam. 
Amúgy ő sem vett fel először…

– Így még rögösebbnek 
tűnnek a kezdetek…

– A családom sokáig nem 
is hitte, hogy valóra válhat az 
álmom, de a kitartásomat tisz-
telték. Harmadik gimiben két 
magyar óra között találtam ki, 
hogy énekelni akarok. Aztán be-
leszerettem a musicalekbe, majd 
a színházba. Utóbbi a nővérem-
nek köszönhető, akit mindenben 
utánoztam. S ő nem diszkóba 
járt hétvégenként a társaságával, 
hanem színházba. Én pedig rá-
juk akaszkodtam. Amúgy belőle 
is színházi ember lett, csak nem 
a színpadon dolgozik, hanem a 
szervezésben. És mindig azon iz-
gulok a legjobban, ő mit szól egy 
alakításomhoz. Boldog voltam, 
amikor már el tudta választani a 
testvért a színésznőtől.

– A Barátok közt-szerephez 
mit szólt?

– Őszintén? Semmit. Szá-
momra pedig egy izgalmas-ér-
dekes három hónapot jelentett. 
Még főiskolásként vettem részt 
a castingon, s évekkel később 
kerestek meg. Babarczy elen-
gedett, ugyanis a forgatás na-
gyobb része a nyári szünetre 
esett. És belekóstolhattam egy 
ismeretlen világba, mert ne-
künk még a főiskolán sem volt 
ilyen kurzusunk. Érdekelt, mert 
még most sem látok sok esélyt, 
hogy fi lmezzek. Így amikor jött 
a lehetőség, belevágtam. Pedig 
tudom, sokan lenézik ezt a mű-
fajt, noha ez is ugyanolyan sze-
rep, mint egy színházi.

– Csak, mondjuk, kétszáz-
szor annyian látják…

– Fura volt, hogy megállítot-
tak az utcán, s főleg, hogy azo-
nosítottak a szerepemmel. És 
nagyon utáltak… Ami amúgy, 
negatív karakter lévén, azt is je-
lentette, hogy annyira nem le-
hettem rossz… De hosszú távon 
nem vállalnám, mert a színhá-

zat nem adnám fel, a kettő pe-
dig nem megy együtt.

– Mi fér a színpad mellé?
– A tehetséges, hátrányos 

helyzetű roma fi atalokat felka-
roló Karaván Művészeti Ala-
pítvány, melyet Oszi talált ki és 
vezet, mindenképpen. Eleinte 
csak a biztos otthoni hátteret 
adtam támogatásként, s szán-
dékosan nem játszottam, ma-
napság már fel is lépek velük. 
A körülmények persze mások, 
mint egy kőszínházban, nincs 
állandó apparátus, külön kell 
szakembereket keresni, akik 
nemcsak szakmailag, de em-
berileg is megfelelnek. Mert az 
ember ilyen esetekben csak ak-
kor tud megfelelően dolgozni, 
ha teljes mértékben azonosul-
ni tud az üggyel. Hiszem, hogy 
mindenkinek van feladata a hét-
köznapok során is, s nemcsak a 
munkájában, azaz esetemben a 
színpadon, hanem akár egészen 
egyszerű helyzetekben. Ez je-
lenthet egy bögre forró teát, egy 
tányér levest, de adott esetben 
néhány biztató szót…

Nyári Szilvia
1973-ban született Budapesten Kovács Szilvia néven.
1996-ban játszotta első szerepét a Thália Színházban a Fame-ben.
1997-ben vették fel a színművészeti egyetemre.
2000-ben ment férjhez Nyári Oszkár színészhez.
2001-ben diplomázott, s a Csiky Gergely Színházba szerződött.
2006-ban megkapta a Komor-gyűrűt.
2011-ben és 2012-ben közönségdíjasként az év színésznője a 

Csikyben.
2014-ben Domján Edit-díjat kapott.
Jelenleg Kaposváron négy darabban szerepel (A király beszéde, 

Bányavakság, Magyar Elektra, Bál a Savoyban), emellett még két 
premiere lesz, s játszik a Nemzetiben (Egerek–Lidi mama) – és a 
Madáchban (Anna Karenina).

(Forrás: sonline.hu)
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Fábián L. Mihály

Napfogyatkozás

Fent a nap,
Lassan múlik,
percek cammognak.
közelebb bújik…
ajkak hallgatnak…
Szerelem: nem múlik!
lágy lélekpihenő,
a nap lassan lemenő.
Ölelj még szerető..

Lent a nap
Feketébe bújik.
Delelni készül,
Idő… búcsúzik…
Sötét lesz végül.
Szerelem: elmúlik!
szív… feledő,
bús csillagtemető.
Emlékezz szerető..

2014.07.17. Budapest.

Ràd gondolva

megannyi gondolat,
elmèmben szakadatlan,
felhõ látta köfalak,
kèrdèsem: viszonzatlan.
bèkjók ordítanak:
mièrt nyüg a perc?
ha szólítalak…
de már nem felelsz.

2014.06.26. Budapest.

Szinva Pataki Gy�z�

Merengés

Mint lágy szellő könnyű csókja
Úgy tűntél el ifjúság, tegnap még sűrű volt hajam
magas voltam és sudár
csupa jókedv
mosoly és derű
Mosolyt csaltam sok-sok arcra.
Ma kopaszodó fejem dér csókolja
erőm lassacskán fogy
Tovaszáll
De elmém régi!
Ha emlékeimből merítek
újra szárnyalok.

Csak zöld…

csak itt
csak most
csak veled
megosztom a lényeget
minden gyökér táplál
vagy ontja az illatot
szára levele zöld
a mindenható találta ki
az élet színe ez
mely nyugtat, felüdít
a lelket élettel tölti meg
zöld az erdő
zöld a rét
ezen múlik az emberi lét.
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Ravasz József

Álom

Egyszer egy kislány, egy a sok közül, azt álmodta, 
hogy a világon egyetlenegy nyelvet beszélnek az 

emberek, az pedig nem más, mint a cigány nyelv. Meg-
riadt a kislány, s álmában keserves sírásba kezdett:

Én nem vagyok cigány! Én nem leszek cigány! 
A cigány nyelv a tolvajok nyelve! … ismételgette 
egyfolytában.

De mivel továbbra is erről álmodott, kis idő eltel-
tével beletörődött sorsába, s módfelett eltöprengett 
azon, vajon hogyan is fogjon hozzá eme nemkívána-
tos nyelv elsajátításához.

Ha az álom megvesztegethető lenne, a kislány 
bizonyára mindent megtett volna annak érdekében, 
hogy ne kelljen cigányul tanulnia, de mivel az álmot 
nem lehet lekenyerezni, kénytelen-kelletlen elin-
dult cigány nyelvet tanulni.

Már hosszú ideje gyalogolt, amikor hirtelen elé-
be toppant egy kisfi ú.

– Légy szerencsés! – üdvözölte a kislányt. – 
Hová, merre tartasz? – érdeklődött.

– Megyek cigány nyelvet tanulni! – válaszolt a 
kislány.

– Cigány nyelvet? – csodálkozott a fi ú. – Miért 
kell neked a cigány nyelvet tanulnod, mikor úgy be-
széled, akár a vízfolyás.

– Még hogy beszélem? – Most rémült meg csak 
igazán a kislány.

– Hát már hogyne beszélnéd, hiszen én cigányfi ú 
vagyok, az anyanyelvemen beszélgetünk, s kitűnő-
en értjük egymást. Különben engem Princonak hív-
nak. És tégedet? – kíváncsiskodott a kisfi ú.

– Engem Margarétának kereszteltek.
– Szép neved van – örvendezett Princo.
– Tehát te azt állítod, hogy én máris beszélem a 

cigányok nyelvét? – kételkedett tovább Margaréta.
– Hát már hogyne beszélnéd, hiszen mondom, 

hogy az első perctől fogva cigány nyelven beszélge-
tünk – erősítette meg Princo a kijelentését.

– Nahát! De hiszen ez csodálatos! Amikor beszé-
lek, akárha a nyelvem helyett madárszárny suhog-

Suno

Jokhar jekh shejori, jekh maskar le but, 
kodo suno dikhlas, ke pe luma jekh shib 

vorbin le Rom, kodi naj kaver, sar e roma-
ni shib. Darajlas e shejori, ande pesko suno 
rovelas.

– Me chi som Rom! Me chi ava Rom! E ro-
mani shib le chorrengi shib si! … Phenlas pala 
jekhavreste. De sagda pa kadi dikhelas suno, 
pak cini vrama andre phad’ilas ande pesko 
trajo ci zhanlas sar te vorbi e romani shib.

O suno te shaj chochavos, e shejori sako-
falo. Solas te na trubuj romanes te sityol, de 
sar e sunes nashtig shaj kinesles, na loshasa 
gelastar e shejori romani shib te sityol.

Aba dur drom gelas phujatar, kana sigo 
angla late kerdyilas jekh cino shavo.

– Av baxtalo! – najisarde jekhavres.
– Karing, kaj zhas? – pusherlas. Zhav ro-

mani shib te sityovav!
– Das duma e shejori. – romani shib? – 

mucijas pes o shavo.
– Sostar trubuj tuke e romani shib te si-

tyos, kana kade vorbisla, sar pa lesko zhape.
– Inke ke vorbij les? – akanak inke daraj-

las shejori. Aba sar te na vorbijas ke me ro-
mano shavo som, pe mura daki shib vorbij haj 
hatyaras jekhavras. Kaver falo man Kamores-
ke kharen. Haj tut – pushelas o shavo. Man 
Margarétake bolde.

– Šukar anav si tu. – loshalas khamoro.
– Dapol kodi ashaves, ke me vorbi e rom-

engi shib? – Aba sartena zhanesas romales, 
me phenav kathar angluno minuto ke ame pej 
romani shib vorbi saras zhurardas kadi kha-
moro.

– Dapol! kadi but`i achtom. Kana vorbij, 
sar anda mura shibako than sar phaka te av-
nas: Mure gindura sar chirikl`a te avlas. La 
slobodimaski shib si kadi! – loshalas Marga-
réta.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 49

na. A gondolataim madárröptűek. A végtelen sza-
badság nyelve ez! – ujjongott Margaréta.

Reggel, amikor a kislány felébredt, s tudatosítot-
ta, mit is álmodott, kezébe vette az iskolatáskáját, 
és …

Ettől kezdve az álomfejtésben a tudásszomj ve-
zényelte.

Detehara, kana e shejori opre ustyilas, 
hajgindijas pes sosko suno dikhlas, ande pes-
ko vast las peski skolaki taska haj … kathar 
kadi vrama la lindrako avri rakhipe zhanis-
maski trus ingrelas la.

(Boldasles ifj. Rostás-Farkas György)

Arany János

Mure shaveske
(Fiamnak)

Najis Devleske! Ratyi si pale.
Viadyes nachilas la phuvako kino.
Andre korrkoro, geri memelyi phabol:
Avral dikhel amen o tunyariko.
Akanak muro shavo, sostar san opre?
Gataj tyo pato so lasho –tatoj:
Tye vas pejekhavreste shutime,
Rudyin tu muro shavo shukares,

Dikhes me chorro poeto som:
Losshav chi mukav but palal?
Shajke feri chorro anav:
Kathar e manusha chorro trajo.
Ande tyo primavarako ilo
O rudyimo andakode pajarav.
Tye vas pejekhavreste shutime,
Rudyin tu muro shavo shukares,

Ke e chorreske kuchi o patyaimo,
Sityarel te patyas, te gindisaras:
Leske míg chi merel
Trubuj te patyal, te gindij pe!
Te viandemande, sar dulmut
Trajijas o patyajimo losshavo leske!…
Tye vas pejekhavreste shutime,

Rudyin tu muro shavo shukares,
Kana anda tye amala
Butyi akharel tu-kade shajke detehara –
Strajinoske keresa butyi

Kon shajke kamel tu… de na chachikanes:
Drab tavel po patyaimo
Pe sharade asva.
Tye vas pejekhavreste shutime,
Rudyin tu muro shavo shukares.

Kana dikhes o chorrimo,
So e patyaimaske phíke ingrel:
Mukhlines la godya,
Kana o gindo po xanzhvalipe ingrel
Thaj e dileski zhelya phuvako trajo:
Tavel o rudyimo o angluno.
Tye vas pejekhavreste shutime,
Rudyin tu muro shavo shukares.

Kana barosa,thaj dikhesa
Tye nyamurangi phuv na tyiri-j
Mashkar tyo pato, murmunt
Butenge das mesgyaki phuv:
Le tyi voja anda rudyimo:
Garadyuvas pe phuvake droma.
Tye vas pejekhavreste shutime,
Rudyin tu muro shavo shukares.

Mang tu mang jek majlasho them!
Thaj ande leste o chachipo:
Ke tyo trajo thaj kadi phuv
Angal del phurdesa tu. –
Phír losshasa ande tye sune,
Petyo drom muri chumid tavel:
Tye vas pejekhavreste shutime,
Rudyin tu muro shavo shukares!

(Boldasles ifj. Rostás-Farkas György)
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Ruva Farkas Pál

Ducestyo ima

ugye még nem késő
gyorsan fát ültetni
a Fekete Erdőben
sátrat építeni
hogyha mámim itt jár
le tudjon feküdni
xárkumo bográcsban
bákrot tudjon főzni
este az erdőben
tüzet tudjon rakni
úgy mint Nagyszebenben
lóvásárra menni
papómmal beszélni
mámival nevetni
apámmal bort inni
anyámat szeretni
a kígyósi mezőn
lovat legeltetni
kishúgom hajába
gyöngyvirágot tenni
amerre csak nézek
szerencsére lelni
estefelé phrala
egymásmellé bújni
hogyha még kérhetek
drága jó Istenem
hátralévő utam
napsugaras legyen
ne sajnáld az áldást
láthatóvá tenned
a csorró népemnek
mert sokat szenvedtek
s ha majd jó sokára
eléd állok egyszer
ne kelljen szégyelljem
hogy miért nem siettem
de ha nem vagy otthon
tudomásul veszem
csak ne feledd Devla

már jártam nálad kétszer
ha megérkezel végre
nincsen semmi veszve
a térdre zuhant este
felszállt a mennyekbe
most hogy hazaértem
ómen az ámenben
szavakkal átkötve
tedd a belső zsebbe
mert a hazaért vándor
felnéz a keresztre

De More

Ha elesel
az még nem
jogosít arra
hogy ülve
is maradj…
állj fel
és zha maj dur…
emeld fel arcodat
mert az úton
végig kell menni
de nem megtörve
vánszorogva
inkább büszkén
magadat kihúzva
mert képes
vagy rá
hisz én is
meg tudtam
azt csinálni
kiskomám

Kereszt közelben

téridőben
lángok közé zárva
most már
csak kettesben
tu
haj me
a gyászban
térdig gázolva
a kukoricásban…
még sem kegyelmezek
a ducestyo árva…
mire felkel a NAP
a vurmát megtalálva
félelemben élve
az ómenre várva
végre felismerem
hogy annyi vagy
nekem
amennyi
a keresztre feszített
Jézus szent szemeiből
a Mama szívbezárva
a kereszt alatt
egy régi hangra várva…
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Ilonka néni a kenguru

Még pici volt a lányom, 
csecsemő, amikor na-

ponta mentünk szinte minden 
reggel ugyanabban az időben, 
és toltam ki a babakocsit a ka-
pun. Egy idő után, felfi gyeltem 
Ilonka nénire. Hol a templom-
ba ment harangozni, hol a bolt-
ba, így aztán naponta találkoz-
tunk. Feltűnt, hogy nehezen 
jár, kínlódva, hangosan nyögve 
a fájdalmaktól, hol a csípőjét, 
hol a gerincét fájlalta. – Ilonka 
néni segítsek valamit? – Jaj, 
kislányom van neked elég ba-
jod, még hogy segítsél? Mit 
tudsz te segíteni? – Tudja mit 
Ilonka néni? Adja csak ide a 
szatyrát, cókmókját, ide teszem 
a babakocsi alá. És tessék tolni 
a babát, így legalább egy dara-
big együtt megyünk. Na, attól a 
naptól kezdve egyre kevesebbet 
panaszkodott, de legalább is, 
amíg velünk volt nem igazán.

Ilonka néni úgy vettem észre 
jól járt, mert arra a rövid időre 
elfeledkezett fájó derekáról, egy-
re romló lábairól, mert csak a jó 
Isten tudja hányféle nyavalyája 
volt, amitől hangosan panasz-
kodott, de akkor úgy tette azt, 
hogy az egész utca hallotta. Én 
azon csodálkoztam, de ezzel nem 
voltam egyedül, hogy köszvénye 
és hajlott kora ellenére egyetlen 
egy haranghúzást – harangozást 
nem halasztott volna el.

Na, telt múlt az idő, a kislá-
nyom felcseperedett. Észre sem 
vettük, hogy egyik napról a má-
sikra már totyogott, sőt már-
már önállóan is tudott menni. 

De azért a régi szokás miatt, 
vagy csak azért, hogy Ilonka 
néni tolhassa a babakocsit, 
minden reggel kocsiba raktam 
a lányom, hogy az addigra már 
a barátnőmmé avanzsált Ilonka 
néni tolhassa. Sokat beszélget-
tünk, nem felejthetem el, ami-
kor látta, hogy pelenkát teszek 
a kislányom alá, majd pilla-
natokon belül összepakolom, 
törlőkendővel megtörlöm a fe-
nekét, és új pelenkába bugyo-
lálom. – Na, látod kislányom, 
jegyezte meg Ilonka néni Nek-
tek már könnyű, bezzeg az én 
időmben a pelenkákat ki kel-
lett mosni, majd főzni és nem 
ilyen eldobható csodapelenkák 
voltak. Úgy hogy te és a hozzád 
hasonló asszonyok, hálát ad-
hatnak a jó Istennek, hogy nem 
kell annyit szenvednetek, mint 
nekünk, amikor ilyen fi atal asz-
szonyok voltunk.

Történt, hogy egy hétvégen, 
amikor szép tavaszi, szinte nyá-
ri meleg köszöntött ránk amit 
már nagyon vártunk, hogy el-
vihessem a kislányom az Állat-
kertbe. Megígértem neki, hogy 
akkor megyünk az Állatkertbe, 
ha már önállóan is tud járni. 
– Hová – hová Katikám? – bil-
legett felénk és szólított meg 
vasárnap reggel Ilonka néni. – 
Tudja, megyünk a lányommal 
az Állatkertbe. De sietünk, na, 
Isten áldja Ilonka néni, majd 
holnap találkozunk, ahogy 
megbeszéltük. – Jaj kislányom, 
– szólt Ilonka néni, bárcsak 
mehetnék én is, de tudod sok a 

dolgom, meg hát a harangozás 
nem maradhat el. Mert azt se 
a tisztelendő úr, se a Jó Isten 
nem bocsátaná meg. Így van 
angyalom? Simogatta meg a tü-
relmetlen lányom arcocskáját.

Már szinte végigjártuk az 
Állatkertet, megnéztük a mac-
kókat, tigriseket, az elefántot, 
a majmokat és a lepkeházat is, 
amikor a kenguruk ketrecé-
hez érkeztünk. Na, kislányom 
milyen állat ez?- kérdeztem, 
Tudod sokszor rajzoltuk és 
annál is többször színezted ki 
a füzetedben. Láttam, hogy a 
kislányom nagyon töri a fejét, 
de sehogy sem jön a nyelvé-
re a furcsa állat neve. De pár 
pillanat múlva, mindkét kezét 
arcához kapva boldogságtól 
ragyogó arccal válaszolt. – Tu-
dom Anyu, már eszembe jutott. 
– Hát akkor mondjad? És a lá-
nyom kimondta: Ő az Ilonka 
néni. Úr Isten néztem körbe 
zavartan. Hát így lett az én öreg 
Barátnémból kenguru.

A lányom már megnőtt és 
Ilonka néni is átharangozta 
magát réges-régen a menny 
templomába. Remélem ott is 
talált egy babakocsit magának, 
hogy ha pár percre is, megfe-
ledkezzen legalább arra a rövid 
időre, fájós lábairól és dereká-
ról, hogy legalább a boltig és 
vissza elfeledhesse minden föl-
di búját-baját.

Budafoki Kató 
elbeszélése alapján

lejegyezte Ruva Pál Sándor
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Kézdi Nagy Géza

A n�k szerepe India középs� területein
Abban a szerencsés hely-

zetben lehetett részem, hogy 
kulturális antropológusként 
terepmunkát végezhettem In-
diában. Magával ragadott és 
rabul ejtett e szubkontinens 
varázslatos világa. A világ 
legnagyobb demokráciája 
vendégeként átélhettem a 
harmóniára vágyó emberek 
millióinak érzéseit. Az idő 
lelassult, az értékek átren-
deződtek, valami hihetetlen 
nyugalom szállt meg.

ÉKSZERBEN A 
FÖLDEKEN

Láthattam Dzsaipurban 
és Agrában a mesés kelet 
elképzelhetetlen kincse-
it, tapasztalhattam a lélek 
békéjét, a különféle vallások 
egymás mellett élését, egyfajta 
vallási szinkretizmust. Megcso-
dálhattam India művészetét, 
melyben összekapcsolódott a 
hindu vallás bonyolult hitvilá-
gának az istenek tiszteletével 
és az emberek érzéki vágyai-
val összefonódott hétköznapi 
élni akarásának tobzódása az 
iszlám építőművészet emberi 
ábrázolást megtagadó, helyette 
a kalligráfi át alkalmazó realitá-
sával.

Ugyanakkor találkozhattam 
a végtelen nyomor hétköznapi 
valóságával, az indiai nők és 
asszonyok kiszolgáltatottságá-

val, a már betiltott kasztrend-
szer emberi gondolkodásban 
még mindig létező béklyóival 
és az éhező gyermekek könyör-
gő tekintetével.

Jártam Rádzsásztánban, 
Madhya Pradesh és Uttar 
Pradesh államban, Dzsaipur, 
Udaipur, Chittaurgarh, Rant-
henborn, Ujjain, Bundi, Agra, 
Sanchi, Kadzsuráho települése-
ken, Benáreszben (Varanasi) és 
persze Delhiben is.

A NŐK ORSZÁGA

Nehéz helyzetük ellenére 
úgy éreztem, India a nők orszá-
ga, valójában ma a nők világa. 
Jelen vannak az élet valameny-
nyi területén és identitásuk el-
vesztése nélkül voltak képesek 
alkalmazkodni a modern élet-

hez. A nőké, akik ragaszkod-
nak hagyományaikhoz és még a 
mai modern Indiában is viselik 
a szárit, autentikus ruházatu-
kat, melynek létezik nagyvárosi 

modern, a gazdagabb réte-
gek számára arany- és ezüst-
szálakkal díszített változata 
és egyszerűbb, hétköznapibb 
példája, amit vidéken, a föl-
deken dolgozva, fejükön ter-
het szállítva vagy a Gangesz 
vizében ruhát mosva, a pia-
cokon árut pakolva, utat sö-
pörve, építőanyagot cipelve, 
tömött buszon utazva hor-
danak. A szári minden alka-
lomra megfelelő öltözék, és 
ez így lesz a jövőben is.

Az indiai nő mindig fel 
van ékszerezve. Arannyal és 
ezüsttel, néha drágakövekkel. 

Bár a nők legnagyobb barátja a 
gyémánt, az indiai asszonyok az 
aranyért lelkesednek. Az arany 
szentség. Minden családban – 
legyen az gazdag vagy szegény – 
van arany. A dolgozó nők gazda-
gabbá, így függetlenebbé váltak. 
Aktívabban tevékenykednek a 
gazdasági életben és hozzájárul-
nak növekedéséhez.

Bokaláncok, karperecek, 
karkötők és ritkábban nyaklán-
cok és gyűrűk. Mindez nemcsak 
ünnepeken van rajtuk, templo-
mokban és más szent helyeken, 
hanem hétköznapokon is állan-
dóan, munkaközben a termő-
földeken, téglákat hordva az 
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építkezésen vagy mosott ruhát 
szárítva a folyóparton.

Az ok egyszerű. A nőknek 
nincs földtulajdonuk, nincs in-
gatlanuk, főleg vidéken. Ha a fér-
fi  eltaszítja magától, minden ér-
téke az, amit a testén hord. Ezért 
a sok ékszer. Viselete a vagyona.

RÖVID 
GYERMEKKOR, 

SOK MUNKA

A nők Indiában sokat 
dolgoznak. Amerre jár-
tam legtöbbször nőket 
láttam dolgozni, és álta-
lában fi zikai munkát vé-
gezve. Láttam őket utat 
építeni, marhatrágyát 
szárítani, szövőszéken 
szőni, vizet hordani, építőanya-
got rakodni, kordét húzni, ru-
hát mosni patakban vagy folyó-
nál, esküszöm férfi val kevésbé 
találkoztam munka közben.

Korán férjhez adják őket. 
Gyermekkoruk rövid ideig tart, 
ifjúságuk szinte nincs is. Ha-
mar szülnek, és már cipelhetik is 
anyaságuk terheit. Mégis valami 
megfoghatatlan méltóság sugár-
zik tekintetükből. India ereje, 
a nyugalom, az 5000 éves kultúra 
minden biztonsága, a harmónia 
megnyugtató érzése és a tudat, 
hogy részei annak az egésznek, 
amit e kultúra jelent, hiszen ez a 
hagyomány az indiai civilizáció 
mindenkori kötőanyaga.

NŐK ÁBRÁZOLÁSA

Észak-India védikus val-
lásaiban is sokkal komolyabb 
szerepük volt a nőknek, akiket 

később a papok fokozatosan 
háttérbe szorítottak. Észak 
brahmanista papsága azt kom-
munikálta a közösségek szá-
mára, hogy a nők csak annyit 
érnek, mint a barmok az udvar-
ban. Azokon az ábrázolásokon, 
melyeket Chittaurgarh, Sanchi, 

Kónárak vagy Khadzsuráho X. 
és XII. századi épületein, az 
ottani szobrokon, faragványo-
kon láthattam, a nők annak a 
fi lozófi ának a megtestesítőivé 
váltak, mely az én föladását és 
az egyénnek a közösség érdeke-
inek alárendelését hirdette.

Alasza kanják, azaz a „tétlen 
égi lányok”: ők azok táncos- és 
zenésznők, akiknek rendelte-
tése az, hogy Szúrja, a napisten 
dicséretét fejezzék ki táncukkal 
és hangszereikkel. Szúrja di-
csőítése mellett csábító módon 
dicsekszenek varázsos szépsé-
gükkel. Ezeknek az életnagy-
ságnál nagyobb nőalakoknak a 
teste telt, keblük duzzadt, csí-
pőjük kerek. A szép táncoló nő-
fi gurák különféle hangszereken 
játszanak. Az erotikus jellegű 
női ábrázolások e helyszíneken 
több templom szobrainál lát-
hatóak, de talán Khadzsuráho 

Laksmana-templománál, a Vis-
vanáth-templom falán és Káli 
Dévi-templom kőfaragásainál 
mutatkoznak meg legjellemzőb-
ben e korszak művészetében. 
Az égi lányok – apszarák vagy 
szuraszundarík – a Nagyistennő 
varázsos erejű lányai és követei, 

akikről azt feltételezték, 
hogy aki a szépségük 
hatása alá kerül, az az 
istennőhöz jut közelebb.

Ezt a khadzsuráhói 
szobrászatot manieris-
tának tartják, mert a 
változatosan beállított 
emberalakok szépségét 
és eleganciáját lelki tar-
talom nélkül adja vissza.

Ugyanez a tradicio-
nális indiai táncok ese-

tében is igaz. Van olyan tánc, 
mely például a táncosnő Krisna 
iránt érzett feltétel nélküli sze-
relmét és odaadását fejezi ki, 
úgy, hogy az én megfeledkezik 
arról, hogy egyáltalán létezik.

„Teljesen feloldódom az 
irántad érzett szerelemben” 
– fejezi ki táncával a Krisna 
templom táncosnője.

A szerző felvételei
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Fodor András

Az �rült lábas peremén

Ahogy elém kavarodnak
  a mélytenger alól özönlő
halak, hüllők, növények,
a tobzódó formák, szinek,
lilák, biborlók, türkizek,
a hullámzó mohájú barnák,
a dühödt zölden virítók,
az arany és ezüst csillámuak,
a pöttyösek, a bársonfeketék,
a tintakéken át,
sikító kadmium,
s a virágok pompája, mind
a szárnyalón kecses
hártyák, a villámló, a vaskos,
az ördögin viharzó
csápok, szirmok
az áttetsző-fehér
derengés hajnalából
a megszámolhatatlan
pazarló milliárd
  ütés között

       egy kicsit mintha sejteném,
      mi ez a véges végtelen,
     a lét őrlángjain
       lobogva nekiszabadult
        és mégis rendezett káosz,
         mely mint
       az őrült lábas peremén kihabzó
        víz forró göngyölege, mindig
         áttör a foghatón.

Puttó

Ha apja furulyál neki,
izeg-mozog, alig
fér el magában, mintha
csiklandoznák belül-kívül.

Ha szólni tudna, legszívesebben
azt mondaná, mit egyszer
Dávid a rádióból hangzó
furulyaszóra Jean Piere Rampallnak:
  Jaj de szépen
  beszél ott az a bácsi…

Ha anyja áthalad a szobán,
Két apró szeme körül
  fokonként úgy derül föl
   a kalács-kerek arc,
ahogy a Nap közelgő
  küllőitől a pirkadó ég.

S mikor búcsúztat,
  karja dús ívét
félig emelve úgy int feléd,
  akárha templom konzoláról
  áldását osztaná
egy lakodalmas képű angyal.
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Szondi György

Jártányi kézügy
Hajdanvolt füstélmény a karima foglya
Áll hetykén, láblengve pár pipaszár comb
Derék ez így, hát komoly derék fonva át
Kézügyben hegymenet dünnyög saroglya
Indiánosonás, libikóka, pácolt
Forgács szemerkél alá, léhállja farát
Az idő, gyia, cserdül dühorgona,
Billeg egyet, homlokáról hessenti
Elmatat erre, feni kaszáját.
Fenik a száját.

Viadalra.

Alél az átló
Mese

előbb a szemöldök, a pilla
majd fölmoccan tétován utána a szem
a kerek nagy fehérség, dülled
harsan is valami, füléhez csusszan
lepottyan
fenn héja, veri a paskolás vízszintes vállát
szögben áll
melegség járja át, sajog a kereszt
a terpesz gyökeres
bokaütögetésre kész az övé
szemerkél valami más
a dülledő fehér domb kiválót billen
rogyadnak az inak itt odalenn
az erőteljes nadrágszárak
az erőteljes nadrágszárak – azok nem
két cövek; terülő éj rézsút-szemek fölött, ív
terülő éj, a terpesz gyökeres
a valami elgurult
a moccanás el
a tétovaság vissza
a pilla
a pilla befelé

Lélegezni kell! Függőlegeseket!

Csajka Gábor Cyprián

Azután
Mártának

Mikor a szép, tiszta,
megszántott földeket nézem,
mindjárt beléjük képzelem magam.
Hány hónap, hány hét, ami hátravan.

Mint kés az élét, még szeretem,
hogy vagyok, de nincs szavam.
Te sem tudhatod, mennyire így
van ez, így, pontosan.

Mint késnek az éle – ahogyan
csak egyetlen valami szeretheti
’egymást’ –, elég vagyok:
éppen annyi, épp ugyanannyi.

Ezt létezem az életem után,
s az: már egy másik Nem-maradni.

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Farkas Kálmán

Átok és f�hajtás
(Részlet)

(Farkas Kálmán írása a Ci-
gány Áldozatok Borsod – Aba-
új-Zemplén megyei emlékmű-
vének avatására 1994-ben.)

CIGÁNYOK BOLTJA. 
Legtöbben így ismerték 

Klein Zoltán két helyiségből 
álló szatócsüzletét. Ott volt egy 
saroklakásban a hosszú, álmos, 
immár város Törökszentmiklós 
legvégén, a Kossuth és Zenész 
utca sarkán, éppen a cigány-
város szélén. Ide jártunk ke-
nyérért, íróért. Itt vásároltuk 
a medvecukrot, a petrót, min-
dent, mnident, amire szüksé-
günk meg pénzünk volt.

Klein Zolinál minden be-
csületes cigánynak volt hite-
le. Az ősz hajú öreg hölgy, az 
édesanyja franciakockás füzet-
be vezette az adósok nevét. Én 
gyerekemberként legfőképpen 
azon csodálkoztam, hogy a fél 
(-fa) lábú Zolinak hogyan lehet 
olyan szép, égszínkék szemű, 
mindig mosolygós, csinos fe-
lesége, mint a kis ténsasszony, 
Gizike. Sokszor megfordultam 
gyerekként ebben a boltban, 
s képzeletemben most is látom 
a keskeny folyosót, amelyik a 
másik helyiséggel kötötte ösz-
sze. Ott volt a kocsma kármen-

tővel, a nagy, hosszú kecskelá-
bú régi asztallal, s szinte érzem 
orromban a padló olajos illatát. 
Károly, de leginkább Bandi bá-
tyámmal ide is be-betértünk 
egy fél deci rumra, s ilyenkor 
óhatatlanul is nosztalgiáztak 
apámról, akit a romák csak 
aranyozó Kálmánnak neveztek. 
A Csisznyikóban minden ci-
gány tudta, mikor érkezik haza 
az orgonamester, mert akkor 
este terítve volt minden asztal 
Klein Zolinál, ettek, ittak a ci-
gányok, s szólt a zene két nap, 
két éjszaka egyvégtében. Mula-
tott mindenki.

NEVES ÉS JÓ FIZETŐ 
VENDÉG VOLT. Szerették, 
tisztelték. Mindig volt hitelünk 
Kleinnél. Anyám, Ökrös Mari, 
ha tehette, nem élt vele. Fize-
tett. Nem szíveltem Zolit, mert 
olyan kimért, mogorva volt.

Nyiladozó értelmű, negye-
dikes polgárista voltam. 1944-
et mutatott a naptár. Éppen 
abba a korosztályba tartoztam, 
amelyik ismerkedni kénysze-
rült a leventével. Tanítás he-
lyett ott gyakorlatoztunk a 
Piac-téren. Nem tudtam mire 
vélni a nagyon sietős kikép-
zést. Még csak nem is sejtet-
tem mindaddig, amíg egyik 

reggel megpillantottam Gizi-
ke blúzán a sárga, hatágú Dá-
vid-csillagot. Akkor még nem 
tudtam felmérni e megbélyeg-
zés, megkülönböztetés jelentő-
ségét. Félve kérdeztem:,,Miért 
tetszik viselni ezt a sárga csil-
lagot, Gizi néni?”,,Azért, mert 
zsidó vagyok” -válaszolta kissé 
röstelkedve, szemlesütve. Az-
tán megláttam a sárga csilla-
got Zoli zakójának hajtókáján, 
az öreg ténsasszony blúzán is.

A SÁRGA CSILLAG meg-
bélyegzett, elkülönített, ki-
rekesztett, s vele, viselésével 
szomorúság költözött Kleinék 
lelkébe, s ez úgy sugárzott ki, 
mint az atom, az egész környe-
zetet, a Csisznyikót szomorú-
ság fellege fedte be. Sejtették 
az öreg cigányok, nem lesz jó 
vége, közeleg a vészterhes idő-
szak. S ha a zsidóknak ilyen 
sorsot szántak, akkor követke-
zünk mi, romák. Csak az volt a 
kérdés, mikor és hogyan? Mert 
a szórványokban élő zsidókat 
nem volt nehéz megbélyegezni, 
elkülöníteni. Ám mi történjék 
egy telep cigányságával? Hol, 
hogyan kezdjék? A Klein-féle 
szatócsüzlet ajtaján kattant a 
lakat, még csak annyi sem szi-
várgott ki, kik voltak a tettesek, 
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leltároztak-e? Elvitték a sánta 
lábú Zolit, az öreg nagyságost, 
meg a búzakék szemű Gizikét. 
Azóta sem hallottam róluk. 
Felfalta, elpusztította őket a,,-
Gonosz szellem”. És csupán né-
hány napot kellett várni, hogy 
a rettegés átterjedjen a cigány-
ságra is. Ezt csak olykor-olykor 
az égi mennydörgés csillapítot-
ta, a berepülések, a közeledő 
front zaja-levegője, amelynek 
puskaporos illatát szinte már 
érezni lehetett. Látni, meg 
észlelni pedig, hogy úrrá kezd 
lenni a német vezetésen a fej-
vesztettség, a zűrzavar, s ilyen 
lelkiállapotban, no meg a hábo-
rúvesztés árnyékát előrevetítés 
tudatában kimerülni látszott a 
koncentrálóképesség, a sátá-
ni ideológia előre kidolgozott 
tervének a megvalósítása. Csak 
ennek tudhatom be, hogy miu-
tán egy késő esti mozielőadást 
követően a cigányokat egy 
csoportba terelve bezárták a 
községháza pincéjébe, másnap 
délután az éjszakai bombaria-
dó riasztó hatására, no meg a 
front közeledése miatt kényte-
lenek voltak szélnek ereszteni 
valamennyiünket.

ÉREZTÜK A VESZÉLYT, 
hogy a halál torkából mene-
kültünk. De hová? Vissza a ci-
gánytelepre, ahol a tapasztal-
tak után még csak növekedett 
a zűrzavar, vad hírek keltek 
szárnyra, de a városban batyu-
zó cigányasszonyok már felfe-
dezték a gettót, látták Gizikén-

ket, a falábú Zolit, s éhségüket 
csillapítandó a darizott ételből 
etették meg őket. A Csisznyikó-
ban egyre sűrüsödtek a csend-
őrök ellenőrzései. Utóbb már 
naponta jöttek. Elsősorban 
azokat keresték, akik ételt ad-
tak a gettóba zárt zsidóknak. 
Bevitték, megverték őket. Ezt 
elmondták a cigányvárosban 
mindenkinek. Ha ideig-óráig 
is, de hatott a megfélemlítés. 
Néhány nap múlva azonban 
még ezt is elvették a segíteni 
akaró cigányoktól. Jött a hír a 
Csisznyikóba: elvitték Zoliékat. 
Kiürült a gettó.

KÖVETKEZÜNK MI? 
CIGÁNYOK?! Szinte érezni 
lehetett a megszeppentettsé-
get, a kilátástalanságot, a tehe-
tetlenséget az öreg romák ar-
cán, mozdulatain, bénultságán, 
Mind sűrűbben kerítették be a 
csendőrök a Csisznyikót. Ürügy 
a fertőtlenítés volt, valójában 
mindig kerestek valakit. Eszü-
kön túljárva, nemegyszer a gle-
dicsics bokrok között jutottam 
ki gyűrűjükből, s mentem a 

polgári iskolába a Petőfi  utcára. 
Ha késtem, megbüntettek, bé-
kaügetésben kellett körülugrál-
nom az épületet

Átéltem légicsatát, nappali 
fényt árasztó éjszakai Katyusa 
vijjogásokat, éltem bunkerben, 
s szinte éreztem, hogyan fogy el 
a levegő a hadban állók között, 
stitkon reménykedtem a ro-
mákkal együtt, hogy megmene-
külünk. A nácik cigányt-zsidót 
elemésztő ideológiáját kiterve-
lő fertőzött agyú vezérei az idő-
vel száguldottak versenyt. És 
alul maradtak, mert már sem 
erejük, sem idejük nem maradt 
arra, hogy sátáni programjuk 
teljesen megvalósuljon. Cson-
kán maradt, félbemaradt, torzó 
lett, de olyan, amelynek nyomai 
ott éktelenkednek bélyegként 
az emberiség homlokán, s amíg 
ember él a földön, örökre em-
lékezni fognak: a gázkamrák 
emberszellemeket emésztő 
füstje ismét felszállhat, ha nem 
fogjuk le az újjáéledő nácizmus 
kezét, ha nem irtjuk ki e gonosz 
szellemet. (…)
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Dr. Paszternák András

Három hónap jutott nekik, 
avagy a szurok és a dédszüleim

A világot járva gyakran 
megkérdezik az embert, 

honnan jött. Nem szoktam 
ezen a kérdésen gondolkodni, 
automatikusan jön a válasz: 
Komáromból.

Bár lassan tizen-
négy éve élek Buda-
pesten, az OTTHON, 
az mégis csak ott van 
valahol a Duna és a 
Vág összefolyásánál.

Itt nőttem fel, ide-
kötnek a csodálatos 
gyerekkor élményei. 
Itt jártam bölcsődébe, 
óvodába. Itt koptattam 
a Béke Utcai Alapiskola és a Se-
lye János Gimnázium padjait.

Nagymamám itt vitt el elő-
ször a zsinagógába, a Menház 
ódon falai között hívtak fel 13 
éves koromban a Tórához a Bar 
Micvámon.

Itt hallgattam a történeteket 
dédnagyapámról, Paszternák 
Zsigmond pékről, a Tolnai ut-
cából, feleségéről – dédnagy-
anyámról – Paszternák Má-
riáról. Hallottam a boldog 
komáromi éveikről, s a 30-as, 
40-es évek sötét mindennap-
jairól. Mindig megrázott, ami-
kor a Vészkorszak áldozatainak 
névsorában megláttam nagy-
apám három testvérének Mar-
gitnak, Dezsőnek, Sándornak 
és családjaiknak a nevét.

Sajnos személyesen nem 
ismerhettem a nagyapám. 
Szerettem volna megkérdezni 
tőle, honnan volt ereje 1945-
ben hazatérni a kifosztott 
szülői házba, szembesülni a 

ténnyel, hogy nincsenek töb-
bé szülei, testvérei, nem tért 
vissza a sógora, sógornője, az 
ő gyermekeik… Szerettem vol-
na megérteni, hogy tudott Ko-
máromban családot alapíta-
ni, újraindítani a Tolnai utcai 
pékséget, majd az államosítás 
után még hosszú évtizedekig 
sütni a cipókat azon a helyen, 
ahol elragadtak tőle minden-
kit, akiket szeretett.

Amikor feltettem ezeket a 
kérdéseket a nagymamámnak, 
aki 1945-ben jött Komárom-
ba, ő mindig csak azt mondta: 
“Nagypapa annyira szerette ezt 
a várost, hogy soha nem tudott 
volna máshol élni. Mindazok 
ellenére sem, ami a családjával 
történt.”

A nyáron, 69 évvel az elhur-
colásuk után, “visszatértek” a 
dédszüleim és megölt gyerme-
keik a Tolnai utca helyén lévő 
Komenský utcába. Amikor 
szeptemberben Izraelből ha-

zajöttem, első komá-
romi utam hozzájuk 
vezetett. Megálltam az 
emlékezés kövei előtt, 
s hittem egy ember-
öltőnyire mindattól, 
ami velük történt, jár 
ennyi. Három hónap 
jutott nekik “odaha-
za”. Ennyi engedtetett 
meg az emlékező bot-

lóköveknek, mielőtt valaki vagy 
valakik szurkot öntöttek rájuk.

Sorsuk időtlen időkre meg-
őrzi a sárga csillag viselésének, 
a komáromi gettósításnak, 
a családi otthonok kifosztásá-
nak és a dél-komáromi vas-
útállomás marhavagonjainak 
kitörölhetetlen emlékét, bár-
mennyire is szeretnék azt egye-
sek feledtetni szóban vagy egy 
kanna szurokkal.

Drága Mária dédanyám, 
Zsigmond dédapám, Margit, 
Dezső és Sándor, ha rátok szur-
kot öntenek, az olyan, mintha 
rám öntenék azt.

Nem tehetek mást, példát 
veszek Jenő nagyapámról, s ha 
forró szuroktól égetve is, büsz-
ke komáromi maradok.
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A Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 2014. decemberében nemzetközi konferenciát  rende-
zett a holokauszt roma áldozatainak emlékére Komáromban. Ehhez a programhoz csatlakozott az a 
„békemenet”, amely a Nyárasd község mellett Dunába lőtt roma áldozatok halálmenetének stációit 
követte Komáromtól Nyárasdig.

Összeállításunk az esemény emlékezetes pillanatait idézi.

A Közös Út szerkesztői



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT60

Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 
23. Nemzetközi Konferencia

A Magyar Holokauszt Emlékév keretében

Békemenet
Komárom–Nyárasd

2014. december 14–15.


