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Rostás-Farkas György

Minden magyar felel�s 
minden magyarért…

Tavasz van, s én mint 
mindig, üzenetet hallok 

a szellők susogásából és a leve-
lek zizegéséből. De haladjunk 
szépen sorjában.

Egy cigány dalnok próbálja 
megfejteni az ősök álmát. Hir-
telen felindulásomban majd-
nem Emesét mondtam, de ma-
radjunk az őseinknél.

Lehet, hogy nem volt soha 
lehetőségük, de talán bátorsá-
guk sem az igaz szó kimondá-
sára, de ha nincs más, akkor 
marad az igazság.

Mert van úgy, hogy az em-
bernek több évszázadnyi, vagy 
még inkább több évezrednyi 
örökség jut osztályrészül, me-
lyet féltve őriz az ősök legendá-
riumában.

Gyurkovics a nagy költő és 
igazságmondó szerint pedig, 
a cigány lehet akármilyen hely-
zetben, mindig csak félárnyék-
ban marad.

De kanyarodjunk vissza az 
igazsághoz, mert az igazság 
mégiscsak igazság.

Magyarországon 13 kisebb-
ség él, illetve van egy szófordu-
lat – már nemzetiségnek hívják 
őket.

Hogy mitől lettek hirtelen 
egyik percről a másikra kisebb-
ségből nemzetiség, ne tőlem 

kérdezzétek. Még azt sem tu-
dom, hogy a nemzetiségi stá-
tusz milyen jogokkal jár. De 
abban biztos vagyok, hogy a kö-
telesség kötelességgel párosul. 
Ahogy az előttünk élők tették, 
úgy ez bennünket is kötelez.

Érdekvédelem, képviselet, 
kulturális autonómia – csak 
távirati stílusban. Erről jut 
eszembe; a kultúrát ápolni, 
a nyájat őrizni kell…

A szolgálatról: A miniszter 
latinul szolgálatot jelent. Hogy 
jutottam idáig?

Többször is hallhattam An-
tall József miniszterelnök urat 
a szolgálatról beszélni, s évek-
kel később hallottam még vala-
kit, aki azt mondta, hogy nem 
uralkodni akar, hanem szolgál-
ni…

Ebben a homloknyi hazában 
egymásra vagyunk ítélve, cseng 
a fülemben…

2015. május 16-án egy meg-
rendítő Holokauszt megemlé-
kezésen vettem részt a Nemzeti 
Színházban. Azóta is a csonto-
mig hatol a fájdalom.

Már sokszor elmondtam és 
még többször leírtam, de álljon 
itt örök mementóként a követ-
kező mondat:

A sorsunk összeölelkezett. 
Ha ez igaz, akkor miért nem 
szeretjük egymást, miért gyű-
lölködünk.

Szabad György tanár úr sza-
vai egy életen keresztül meg-
határozták sorsomat, és élni 
fog a szívemben, csengeni fog 
a fülemben, amíg csak élek: 
Szeretlek téged, mondta – nem 
egyszer.

Gyötörnek, felzaklatnak a 
súlyos gondolatok és szavak: 
miért nem lehetnek ilyen jósá-
gosak, alázatosak, méltóságtel-
jesek a többiek is.

Nehéz a szívem, üzennem 
kell az itt maradóknak, mert 
számon kérnek a szívverések.

Idegenek vagyunk-e, vagy 
csak idegengyűlölők vesznek 
körül bennünket.

Ahogy minden ember egy 
rejtvény, amit meg kell fejtenem, 
úgy ezt is meg fogom fejteni.

A kérdés a következő: itthon 
voltam-e a hazámban valaha… 
merthogy Isten India elhagyá-
sa miatt így kárpótolt volna? 
Talán igen, talán nem…
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Garcia Marques búcsúlevelé-
ben írt mondata jut most eszem-
be: „Csak akkor van egy embernek 
joga lenézni a másikra, ha fel akar-
ja őt segíteni…”

Mennyi, de mennyi a megvála-
szolatlan kérdés. Választ kell ad-
nom, a kérdések nem maradhat-
nak megválaszolatlanul!

Választ kell adnom, de némely 
kérdésre választ is kell kapnom. 
Például arra, ami 2008. április 
11-én az MTA székházában hang-
zott el a cigányság képviseletéről, 
intézményeiről, a kulturális auto-
nómiáról.

Végül mindig a szeretethez ju-
tok, mert az ember csak abból tud 
adni, amije van. A cigányoknak 
soha semmijük nem volt, csak a 
szeretet. Én cserébe ezt tudom 
adni nektek.

Gyökérrágta 
magunk
Valami alattomos
rögeszme rágja gyökereinket
Félelmem megalapozott
mert sokan kidőltek

Az asszimiláció 
rovarjai működésbe léptek
A diszkrimináció
csápjai mindenhová elérnek

Egyre sorvadó nyelvünk
már csak dadog a szánkban
Jéghegyként olvadva süllyedünk
az ismeretlen ember-óceánban.

Makkai-Kiss Nóra

Végs� kérdés a Teremt�höz

Uram
   Elválasztottad
      a Világosságot a Sötétségtől
Uram
   Elválasztottad
      az Égi világot a Földiétől
Uram 
   Elválasztottad
      az Állatokat a Növényektől
Uram
   Elválasztottad
      a Férfi  lényét a Nőétől
      a Tudást a Hittől   
      a Cselekvést a 
         Nemcselekvéstől

Uram! Megosztottad az Egészet
     mert nem bírtad elviselni
      Magánosságodat

     Hogyan várod el 
      éntőlem
   hogy elviseljem azt

Rövidítve

Nem vésem szavam a világba
A világ vési szavát énbelém
Sebez-karcol-betegít a lélektelen szó
Magam a Logosz puha leplével 
Gyógyítom – felkínálni Neked is 
Ezt tudom
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Ferenc pápa 
az örmény népirtás évfordulójáról

I. Ferenc pápa 2015. áp-
rilis 15-én szentmisé-

vel emlékezett meg az örmény 
népirtás centenáriumáról, va-
lamint egyházdoktorrá avatta 
Náregi Szent Gergelyt, a 10. 
századi örmény misztikus köl-
tőt és szerzetest.

Kedves örmény fi vérek és 
nővérek, kedves testvérek – 
kezdte üdvözlő beszédét Ferenc 
pápa a szentmise 
előtt, majd így foly-
tatta:

„Különböző alkal-
makkor ezt az időt 
a háború idejének 
neveztem, a »rész-
letekben folyó har-
madik világháború« 
idejének, amelyben 
nap mint nap tanúi 
vagyunk embertelen 
bűntényeknek, véres 
öldökléseknek és a 
pusztítás őrületének. 
Sajnos, még ma is halljuk szá-
mos védtelen testvérünk elfoj-
tott és fi gyelmen kívül hagyott 
kiáltását, akiket Krisztusba 
vetett hitük vagy etnikai hova-
tartozásuk miatt nyilvánosan 
és kegyetlenül megölnek – le-
fejeznek, keresztre feszítenek, 
elevenen elégetnek – vagy lak-
helyük elhagyására kényszerí-
tenek.

Ma is egyfajta népirtást 
élünk, amelynek oka az általá-
nos és kollektív közöny, Káin 
cinkos csöndje… Káin szavait 

hallani: „Mit érdekel engem?”; 
„Talán őrzője vagyok én a test-
véremnek?” (Ter 4,9).

Ferenc pápa utalt rá, hogy az 
elmúlt évszázadban az emberi-
ség három hallatlanul nagy tra-
gédiát élt át: az első, amelyet ál-
talában véve a XX. század első 
népirtásának tekintenek (II. 
János Pál és II. Karekin Közös 
Nyilatkozata, 2001. szeptem-

ber 27., Ecsmiadzin); ez az ör-
mény népet, az első keresztény 
nemzetet sújtotta, a szír-ka-
tolikusokkal és ortodoxokkal, 
az asszírokkal, a káldokkal és 
a görögökkel együtt. Megöltek 
püspököket, papokat, szerze-
teseket, nőket, férfi akat, időse-
ket, sőt védtelen gyermekeket 
és betegeket is. A másik két 
népirtást a nácizmus és a sztáli-
nizmus hajtotta végre. Azután a 
közelmúltban tömegmészárlás-
ra került sor Kambodzsában, 
Ruandában, Burundiban és 

Boszniában. Mégis úgy tűnik, 
hogy az emberiség nem tudja 
abbahagyni, hogy ártatlan vér 
folyjon. A második világháború 
végén fellobbant lelkesedés lát-
szólag eltűnőben van, mintha 
szertefoszlana. Úgy tűnik, hogy 
az emberi család nem akar ta-
nulni saját hibáiból, amelyeket 
a terror törvénye okoz; ezért 
még ma is van, aki meg akarja 

semmisíteni hozzá 
hasonló embertársát 
mások segítségével 
és hallgatag bűnré-
szességével, akik az 
események puszta 
szemlélői maradnak. 
Nem tanultuk még 
meg, hogy „a háború 
őrültség, értelmetlen 
mészárlás” – idézett 
Ferenc pápa 2014. 
szeptember 13-án, az 
észak-itáliai Redip-
uglia első világhábo-

rús katonai temetőjében mon-
dott homíliájából.

Kedves örmény hívek, ma 
fájdalomtól megtört szívvel, 
de a Feltámadt Úrba vetett re-
ménnyel eltelve emlékezünk 
annak a tragikus eseménynek 
a centenáriumára, arra a rette-
netes és őrületes mészárlásra, 
amelyet elődeitek elszenved-
tek. Szükséges, sőt kötelessé-
günk, hogy emlékezzünk rájuk, 
mert ahol nem él tovább az em-
lékezet, ott a gonosz továbbra is 
nyitva hagyja a sebeket; elrejte-

I. Ferenc pápa és II. Karekin pátriárka
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ni, vagy tagadni a rosszat olyan, 
mintha hagynánk, hogy egy seb 
továbbra is vérezzen, anélkül, 
hogy orvosolnánk!

A pápa megköszönte az ör-
mény hívek jelenlétét, majd 
külön üdvözölte Szerzs Szar-
kiszján örmény köztársasági 
elnököt, továbbá a pátriárkákat 
és püspököket, elsőnek II. Ka-

rekin pátriárkát, minden ör-
mény katholikoszát.

Köszöntését Ferenc pápa a 
következő szavakkal zárta: „Az-
zal a szilárd bizonyossággal, 
hogy a rossz soha nem a végte-
lenül jó Istentől származik, va-
lamint hitünkben gyökerezve 
valljuk meg, hogy a kegyetlen-
séget soha nem lehet Isten mű-

vének tulajdonítani, sőt, Szent 
Nevével soha nem lehet sem-
miféle módon ezeket igazolni. 
Éljük meg közösen ezt a szertar-
tást, tekintetünket a Feltámadt 
Jézus Krisztusra szegezve, aki 
legyőzte a halált és a gonoszt!”

(Forrás és fotó: 
Vatikáni Rádió)

Fodor András

Affér

A tip-top ADIDASZ-ban feszítő
fehér vaddisznó csíkokkal ékes
fi ú dühöngő önmutogató
hangja regnál az egész vonaton.
Hiába változtatál helyet humor petárdái 
idétlen robbangatnak a röhögésben
Kedélyük diadalma mint a
havasi kürt,
elfogyhatatlan.
Hogyan is tiltakoznál,
magabízó arcukon
fölényesen ott
a mentelmi jog,
mindent elértek ők
már főiskolások is.
A bácsi mért akar olvasni itt?
a bácsi tán civilben író?
Erről az útról is fog írni?
Milyen lapokban
tetszik publikálni?
Följelent bennünket? Hová?
A süket jövendőnek?

Örökség

Láttam megint, milyen
lehet a rituális
világ, mely végül nélkülem marad.
Hinni a szakadékony kötésekben? Olyan,
mintha nem is a
gyökerek alja,
pókháló képzelt geometriája
fogná az ágakat.
Pedig tudom, már
gúnyoltak is érte,
Van néhány autóbuszra való
elszánt híve”.
De ennyit vacakolni homályos
tárgyakkal, kényes emberi ügyekkel,
e vesződségből nem kér senki se.
Szoktat a múlandó, naponta egrecíroz
a megadás parancsa,
hisz a ragaszkodásotok éltető
forrása egyre keserűbb.
De ki velem marad,
kéretlenül kivallja,
ez volt mégis a legszebb
őrületem, a sóvár szeretet.
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Varjú Katalin

Sikhlo a fölemelkedett papu

Én már ültem, mikor a 
következő felszállótól 

elhangzott a kérdés. -Leülhetek 
ide, maga mellé? – Tessék, mu-
tattam a mellettem levő szabad 
ülőhelyre. Sikerült meglepnem 
utitársaimat és zavartalan be-
szélgetést biztosítani magunk-
nak. Akkor már tudtam, ki az 
az ember aki mellém akart ülni, 
mint ahogy már azt is, hogy 
oláhcigány és sok – sok uno-
kája van. Azt is tudtam, hogy 
naponta utazik, de nem velem 
azonos útvonalon. Papu vi-
szont még jobban tudta, hogy 
én ki vagyok.

Azonnal beszélni kezdett – 
El kell mesélnem mi a helyzet. 
Elmondom mit intézek mos-
tan. Az anyám, kórházban van. 
Gégemetszést kelletett végezni 
rajta. Egyik éjjel otthol, elesett, 
beverte a fejét. Reggel mikor 
átalment hozzája a fi am akkor 
vette észre, hogy baj van. Kór-
házba vitték. Meg kellett mű-
teni a fejét. Az a kórház kiadta, 
nem lehetett ottan tovább. Át-
szállították egy másik helyre. 
Mostan oda megyek. El kell 
intéznem a főorvossal, hogy 
adják őtet haza. Otthol akar 
meghalni a saját ágyában. Ez a 
végakarata.

Ezt már régen mondta, ak-
kor még semmi baja sem volt. 

Most már menni akar. A más-
világra. Tegnap voltam nála. 
Mondta, no nem úgy… Érti. Mit 
mondjak a főorvosnak Mennyit 
kéne adom? Én még mindíg 
dolgozom. Van pénzem.

– Mondja meg az igazat és 
ne adjon neki semmit. Szerin-
tem, nagyon kevés esélye van 
annak, hogy a kórház haza adja 
őt meghalni. –Node, hát meg 
akar halni. Azoknak meg, nem-
mindegy?! Az anyám annyja is 
otthol halt meg, és régi szokási 
szerint, ottholról lett eltemetve. 
Körbehordoztuk őt mindenfe-
lé, hogy elbúcsúzzon. Műanyag 
glázsákba lefagyasztott vizek-
kel volt körberakva. Igazán. 
Úgy volt. Anyám is úgy akarja. 
Hogyan tudnám eztet megcsi-
nálni? Mondjon egy receptet. 
Mit csináljak? –

A régi szokásaikat meg az 
új dolgokat összeegyeztetni 
nem könnyű. Azért próbálja 
meg nem beleélni magát, és 
nyugodtan viselni amit majd 
mondanak. Nehéz helyzetben 
van. Maga végakaratot akar tel-
jesíteni, azok meg majd másról 
fognak beszélni. Néha el kell 
engedni valami régit és elfo-
gadni valami más megoldást.

– Engedni, engedni, sokat 
kell engedni! Amikor elhozták 
az egyik unokámat abból a bi-

zonyos iskolából, azért tették, 
hogy egy másik iskolába kerül-
jön. Nehogy véletlenül ahhoz a 
tanítóhoz kelljen járnia, aki ak-
kor ott azt mondta, hogy meg 
fog bukni, meg még sok mást 
is mondott. Nem is ismerte a 
gyereket. A gyerek anyja fel 
volt háborodva. A paraszt azt 
mondta neki, unokatestvérek a 
szülők, itt csak beteg emberek 
jöhettek a világra. Különben 
igaz nálunk is, hogy az én fi am 
is a testvérem lányát vette asz-
szonyul, no meg az én romnyim 
is az én unokatestvérem.

A gyerekek viszont egészsé-
gesek. A parasztnak az jó, ha 
a cigány hülye, ha az dilis. A 
gyereket áttetetem a kisegítő 
iskolába-kiabálta a menyem. 
Legyen igaza annak a paraszt-
nak! Te fi am, te meg eljátszod, 
hogy hülye vagy! Ezt obézolta 
a gyerekének a menyem. A ki-
segítőből nincs tovább és majd 
invalidus pénzt fogsz kapni! A 
gyerek sírt. Mert, hogy az egész 
cirkuszért ő a bajos. Meg aztán, 
hogyan lesz majd ő kamionos. 
Egyébként szépen ír. Olvas az 
újságokból. Jól számol. Mi-
ért vágták az anyja fejihöz ott, 
hogy nem egészséges a gyerek. 
Az orvos sem talált semmi bajt, 
amiért oda a kisegítő iskolá-
ba kéne járnia. Bírom mikor 
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valaki olyasmihez szól hozzá, 
amiről sohasem hallott. Mert 
az a paraszt még nem hallotta, 
hogy nálunk unokatestvérek 
házasodnak. Meg ő azt olvas-
ta, hogy vérfertőzöttek az ilye-
nek és olyan képet vágott mint 
aki rögtön összehányja magát. 
Aztán éppen az mondta eztet, 
akinek még gyereke sincsen. Az 
más, amikor valaki direkt 
oda a kisegítőbe akarja 
adni a gyerekét, hát ilyen 
a szomszédunk. Tudja ná-
lunk mindíg az első uno-
katestvérek házasodtak, 
mégsem vagyunk debilek.

Az unokám unokatest-
vére ugyanaz a fajta, csak 
arról még nem tudják ki-
csoda. Az ott maradhatott, 
de mi nem vagyunk árulók. 
Tudjuk, hogy tanulni kell, 
csak elveszik a kedvünket. 
Most az van az iskolában 
ottan a papírra beírva, 
hogy a szülő kérésére tör-
tént a gyerek kisegítő is-
kolába való áthelyezése. 
Eztet a parasztok érték el. 
A menyem már nem akarja 
érteni, hogy tanulni kell. Azt hi-
szi, mindíg lesz invalidus pénz. 
Én még mindíg dolgozom. A 
parasztot visszadobták mun-
kaviszonyba, pedig tíz évig volt 
rokkantsegélyen. A munkahely-
re meg, nem vették ám vissza. 
Hallottam, ott voltam, akko-
riban munkatársam volt, még 
ismertem őt. Tanulni kell! A 
gyerek érti és most is azt mond-

ja: Ne félj papu sofőr leszek! 
Kamiont fogok vezetni! Én azt 
is megmondom magának, hogy 
volt már egyesség. Van már az 
unokámnak asszonynak valója. 
Azt is megmondom, hogy a test-
vérem unokája az. Ami szokás, 
az marad. Jaj, de szépek úgy 
együtt. Szép gyerekeik lesznek. 
Csak, hogyan vezethet majd az 

unokám kamiont? A munka-
adóm is azt mondja, kisegítő 
iskolát végzett ember esetleg 
a kecskét vezetheti a bakhoz. 
Nem ám kamiont.

– Papu, van nekem egy na-
gyon jó ismerősöm. Cigány 
nevén Api. Nagyon okos em-
ber. Talán azért is hívják őt 
így. Mindíg énekel. Ő most bi-
zonyára elénekelné a „Pocheri 

cherhaja” dalt. Aztán szépen 
minden gondját Devlára hagy-
ná. Ismeri ezt a cigány népdalt? 
1999-ben tanultam tőle. Amit 
a dal mond, az nem paraszt re-
cept. Az bölcsesség. „ JAJ DE 
SHUKARISZ RAGYOGI MAJ-
BARI CHERHAJ DEVLAM, 
MURO DROM SIKAVEL. JAJ 
MAMO, MAMO. TAJ NAJ 

KASZKI PENAV, PENO-
LE DEVLESZKE CI KAM 
ZSUTI MANGE.

Magyarra fordítva így 
mondták a valamikori 
dzsungel péróban hajdan 
ezt éneklő cigányok! ” Jaj, 
de szépen ragyog a legna-
gyobb csillag az Istenem. 
Az utamat mutatja. Jaj 
anyám, anyám, nincs aki-
nek elmondjam (a bána-
tom), megmondom Isten-
nek, hátha segít nekem”. 
Papu, ne feledje, régi cigá-
nyoknál még megvan a re-
cept minden bajra! Beval-
lása szerint maguk is őrzik 
a hagyományokat. Hagyja 
Dévlára a mamát.

– Jaaj, so te kerav? 
Dévla zsutin me! jaaj mit csi-
náljak? Isten segíts nekem!

Két nap múlva üzenetet 
kaptam. Sikhlo papu anyukája 
meghalt még aznap, akkor, ott 
a kórházban. A gyerek sorsáról 
meg majd üzen papu, hisz csak 
az anyja kérésére került a kise-
gítőbe, nem azért mert hülye. 
Talán még vissza lehet „csinál-
ni” az egészet?!

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Németh György

Az els� cigány pap
(Részletek)

Gyászhírt tett közzé a 
Magyar Távirati Iroda 

1930. március 30-án: elhunyt 
Pozsár Endre, Szentlőrinckáta 
nyugalmazott plébánosa Új-
pesten, a Károlyi-kórházban. 
Egy plébános halála, hacsak 
híre-neve valamely okból nem 
terjeszkedett túl a pásztorként 
rá bízott nyájon, nem lett volna 
MTI-közlemény. Pozsár Endre 
esetében azonban volt ok: az 
első és akkor egyetlen cigány 
származású pap volt, akiről 
– zárul a közlemény – „Jókai 
Mór is megemlékezett egyik re-
gényében”.

(…)
Pozsár Endre 1856. február 

24-én született Vácott. Amikor 
iskoláit megkezdte, még nem 
létezett általános tankötelezett-
ség; csak szülei kívánhatták, 
hogy tanult ember legyen. És ez 
esetében nem csak az írás, ol-
vasás, számolás megtanulását 
jelentette.

A 6. osztály elvégzése után 
(amelyet megelőzött négy ele-
mi), 18 és fél évesen segítségké-
rő levelet ír a váci püspöknek. 
Ismert korabeli műfaj: a tehet-
séges, de szegény diákokkal 
tanáraik kérvényt írattak a kör-
nyék hivatalból is jótevőjének. 
Pozsár Endre azt írta, hogy 
négy kisgyermeket nevelő sze-
gény szülei saját erejükből kép-

telenek őt tovább taníttatni, és 
pártfogói sincsenek, ezért „alá-
zatosan esedezem, kegyesked-
jék Nagyméltóságod engem, 
mindenkitől elhagyottat iskolá-
im folytatásában bármi módon 
segíteni”.

A püspök segített, így 1876. 
május 29-én érettségizett a bu-
dapesti piaristáknál (ami akkor 
még nem a mai értelemben vett 
érettségi vizsga sikeres letételét 
jelentette, azt német mintára 
nem sokkal később, 1880-ban 
vezetik majd be).

Az ifjú a papi pályát válasz-
totta, és a váci papi szeminá-
riumba jelentkezett. Fontos 
megjegyezni, hogy ekkoriban 
lényegesen nehezebb volt be-
jutni egy papneveldébe, mint 
orvos- vagy jogtudományt 
tanulni. A papneveldékben 
ugyanis numerus clausus 
volt, s a felvehetőknél lénye-
gesen több jelentkező, míg 
egyetemre bárki érettségizett 
beiratkozhatott. Előnye vi-
szont, hogy – mint a katona-
iskolákban – nem volt tandíj, 
s ez sokat számíthatott. Döntő 
azonban a váci és budapesti 
piaristák véleménye lehetett, 
akik feltétlenül alkalmasnak 
tartották arra, hogy papi pá-
lyára lépjen.

Ha nem így gondolják, nem 
ajánlják, s akkor biztosan nem 

vették volna fel az ország egyet-
len szemináriumába sem. De 
ha Pozsár Endre nem tanul to-
vább, akkoriban érettségijével 
is úr. Nyitva áll előtte a hiva-
talnoki-tisztviselői pálya, be-
léphet úri kaszinóba, és a társa-
dalmi illemkódex szerint joga 
van fegyverrel elégtételt kérni 
és kapni sérelmeiért: párbajké-
pes.

Három év után, 1879. július 
27-én szentelték pappá Vácott. 
A nagy feltűnést keltő esemény-
ről az ország legnépszerűbb 
képes hetilapja, a Vasárnapi 
Újság augusztus 3-i száma szá-
molt be. A feltűnés oka, hogy 
„a fi atal pap egy váczi czigány 
családból való. Nagy közönség 
töltötte be a templomot, s ott 
voltak a szülők is. Mise után 
Virter kanonoknál ebéd volt, 
aki áldomásában kiemelte az 
egyház ama személyválogatást 
nem ismerő anyai szeretetét, 
melylyel kivétel nélkül min-
denkit keblére ölel. Érdekes 
részlete volt az ebédnek az uj 
pap rokonai, kik a hires Rácz 
Pali vezetése alatt játszottak. 
Rácz maga is hivatalos volt az 
asztalhoz, és egész lelkesedés-
sel játszott.” Ha Pozsár Endre 
édesapja nem is volt a leghí-
resebb prímások egyike (csak 
azt tudjuk, hogy cigányzenész 
volt), Rácz Pali a kor cigányze-
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nész-szupersztárja. A legelőke-
lőbb rokon.

Papi működésének első fele 
a megszokottnál is mozgalma-
sabb volt. Káplán volt Bujákon 
(három ízben is), Bagon, Rom-
hányban, Kunszentmiklóson, 
Újkécskén, Csépán, Csong-
rádon, Kiskunmajsán, Do-
rozsmán, Turán, Hatvanban. 
1891-ben Kállón rövid ideig 
ideiglenes adminisztrátor 
(a plébánia vezetésével 
meghatározott időre meg-
bízva), majd káplán Kis-
kunfélegyházán, Cegléden, 
Hódmezővásárhelyen. 
1897-től Szentlőrinckátán 
adminisztrátor (a plébá-
nia vezetésével határozat-
lan időre megbízva), majd 
1901-től plébános, és az 
marad 1928-ig, amikor is 
nyugdíjba vonul. A helyi 
annales azt őrzi róla, hogy 
plébánossága alatt új plé-
bánia és kántorlak épült.

Működése vészterhesen 
kezdődött. 1880 nyarán 
Bagon szolgált. A falu 82 
éves nyugalmazott posta-
mestere levelet írt a püs-
pöknek, amelyben elpana-
szolta, hogy az ifjú káplán és az 
ő 35 éves hajadon lánya „a leg-
nagyobb mértékben szerelmi 
viszonyba jöttek”, amire – írta 
– neki bizonyítékai vannak, de 
ezek között sem lánya teherbe 
esését, sem a falu száját nem 
említi.

A káplán ellen vizsgálat in-
dult, de viselkedésében sem-
mi kivetnivalót nem találtak. 
A késő utókor csak találgathat: 

akkoriban vénlánynak lenni 
nem csupán egyéni tragédia, 
hanem periferikus társadal-
mi és gazdasági élethelyzet is, 
amely elől a lány talán vallá-
si buzgóságba menekülhetett, 
a fi atal pap pedig, hivatásához 
illően, lelki támaszt nyújtott 
neki. Ezt vehette zokon a lánya 
pártában maradása miatt meg-
keseredett, az egész világra ha-
ragvó apa, aki az egyházért kez-

dett aggódni, amelynek „ilyen” 
rossz papjai vannak. A szóban 
forgó káplánról azt tudta, hogy 
szegény szülőktől származik, 
s „jobb lett volna, ha szegény 
ember maradt volna, mint 
rossz pap”.

Kunszentmiklóson 1884 ele-
jén segédlelkész. Plébánosa fel-
jelenti a püspöknél, hogy lázít 
ellene. Ez persze nem hihető, 
de valószínű, hogy többről volt 

szó, mint az idős plébános és a 
fi atal káplán közötti szokásos 
feszültségről. A fi atal pap más 
típusú keresztény lelkiséget 
képviselhetett, mint az idős, ta-
lán hasonlót ahhoz, amit a nála 
két évvel fi atalabb Prohászka 
Ottokár, a századvég katolikus 
megújhodásának vezéralakja.

Alighanem az történhetett, 
hogy az ifjú káplánnak volt 
mersze a hívek előtt kétség-

be vonni az idős plébános 
véleményét, ítéleteit, amit 
az lázításként értelmezett 
és sérelmezett. Csak úgy 
áradt belőle a panasz: káp-
lánja „semmi papi jellegű 
magaviselettel nem bír” 
(értsd: egészen más a papi 
szerepfelfogása, mint az 
övé), és „nemzetségi ter-
mészeténél fogva – ezzel 
cigány voltára utalt – vak-
merően hazudik és tagad”. 
A püspöknek írt levél alap-
ján ezerszer inkább az gya-
nítható, hogy a plébános 
sarkos világlátása nem to-
lerálta a káplán árnyaltabb 
megközelítéseit, s azokat 
értelmezte így.

A következő panasz 
1890 elején érkezett a 

püspökhöz. Ekkor Dorozsmán 
szolgált. A plébános ágyban 
fekvő betegként szánta rá ma-
gát levélírásra. Infl uenzás lett, 
az ügyek vitelét káplánjára bíz-
ta, de „azt kell tapasztalnom, 
hogy a hívek egy része nem akar 
megbízottammal érintkezni, 
hanem inkább betegágyamhoz 
kívánkoznak lényegtelen ügye-
ikben is, csak hogy kápláno-
mat elkerüljék. Mi oka ennek? 
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Vajon Pozsárnak nem fi nom 
modora-e, avagy cigány erede-
te? Nem tudom.” A viselkedése 
vele szemben is kifogásolható, 
durva, neveletlen, „mondhat-
nám, brutális” – alighanem 
azonban a fi atalabb pap övétől 
jócskán különböző szerepfelfo-
gását és ennek védelmét észlel-
te így. De nem vádaskodik: „el-
lene, megvallom, hivatalos és 
lényeges kifogást nem tehetek, 
mert kápláni teendőit pon-
tosan végzi; moralitása ellen 
sem tudok pozitív adatot” – 
írja a püspöknek, akitől káp-
lánját eldiszponálni kéri.

Az 1894-es év Kiskun-
félegyházán találja, ahol 
maguk a hívek jelentik fel, 
mondván, veszekszik a nép-
pel, főleg a gyónás alatt. 
A már nem annyira fi atal 
káplán lelki megújhodásra 
kívánja rávenni a híveket, 
akik ragaszkodnak a rítus-
ként megismert katoliciz-
mushoz. De egy nyári napon 
ennél is súlyosabb konfl ik-
tus robban ki. 23 éves férfi t 
temet, akinek hozzátarto-
zói a ravatal és a sír között 
„hosszabb menetet” kíván-
nak, de ő csak rövidebb 
úton hajlandó menni, s megy 
is a kántorsegéddel és a lobo-
góvivővel, ami miatt csődület 
támad, a tömeg kiabál és levá-
lyogvetőcigányozza. Plébánosa 
azt írja e kellemetlen ügyről a 
püspöknek, hogy „nem volt he-
lyes eljárás a tömeg részéről, 
hogy inzultálta a fungáló papot, 
azonban a lelkésznek kell min-
dig körültekintőbbnek lenni, és 
nem adni az alkalmat ilyen bot-

rányra”. Bár plébánosa aznap 
este megpróbálja lebeszélni, 
a káplán hajthatatlan: másnap 
feljelentést tesz a járásbírósá-
gon, amely elítél három rend-
bontót hivatalból üldözendő 
bűncselekmény miatt.

Nem egyértelmű a plébános 
püspöknek írt leveleiből, hogy 
valójában mi is történt. Valószí-
nűnek ezt tartom, hogy a káplán 
nem talált rá okot, hogy a ha-

lott emléke előtt tisztelgő hosz-
szabb utat válassza a ravatal és 
a sír között. Ez csak a közösség 
tiszteletre méltó tagjainak jár 
ki, amit nem lehet pénzért meg-
vásárolni. Jó nagy botrány lesz 
ebből, jósolja a plébános, s ta-
nácsot ad püspökének, hová ve-
zényelje el a botrány okozóját: 
Abonyba vagy Szentendrére – 
nem túl fontos helyek. A püspök 
elengedi a füle mellett. Hódme-

zővásárhelyre vezényli. Fontos 
hely. Szinte nagyváros.

Hódmezővásárhelyen lel-
készként kiteljesedik, társadal-
mi kapcsolatai kiszélesednek. 
Fiatalokkal foglalkozik, hitok-
tató. Megtalálja igazi hivatá-
sát. Hitoktatóként tiszta lapra 
írhat, nem megrögzött szoká-
sokkal kell hadakoznia. Meg-
pályázza a kecskeméti hittanári 

állást. Támogatót szerez gróf 
Csáky Gyula szepesi főispán 
személyében. Csáky 1896. 
november 20-án ajánlóleve-
let ír főrendtársának, a váci 
püspöknek, amelyben „igen 
derék, ájtatos és mívelt lelkű 
fi atalember”-nek nevezi Po-
zsárt, aki „ifjú szívének tel-
jes lángjával képes magával 
ragadni a fi atalokat a vallás 
felé”, amire a vallástalanodó 
korban oly igen szükség van. 
A püspök válaszában köz-
li, hogy az állás már be van 
töltve, de „folyton szemem 
előtt lebeg az illető sorsa, 
s alig várom a kínálkozó al-
kalmat, hogy őt, már korára 
tekintettel is, valamely lel-
készség önálló vezetésével 
megbízzam”. Hamarosan 

Szentlőrinckáta adminisztráto-
rává, néhány év múlva plébá-
nosává nevezi ki. Közepes hely.

A plébános élete kevéssé 
mozgalmas, mint a kápláné. 
1908-ban megpályázza a mo-
gyoródi plébánosi állást, nem 
titkoltan az ottani nagyobb ja-
vadalmazás miatt is. Segíteni 
kell özvegy édesanyját, írja, így 
viszonozva, hogy szegény sorsú 
szülei nagy áldozatokat meg-

F. Tóth Zsuzsa grafi kái
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hozva taníttatták. „Jelenlegi 
plébániám szerény jövedelmé-
ből ez ideig csak a legkisebb 
mértékben felelhettem meg an-
nak a kötelezettségnek, mit sze-
gény szüleim és testvéreim iránt 
érzett szeretetem reám rótt.” 
A püspök, idézi fel az emléket, 
ismeri is édesanyját: akkor ta-
lálkozott vele, amikor beteges-
kedett, s a püspök „édesanyám 
házát legmagasabb látogatásá-
val kitüntetni méltóztatott”.

Nem kapja meg az állást. 
1910-ben viszont kitünteti Ba-
logh Lajos rozsnyói püspök, 
aki egyházmegyéje tiszteletbeli 
tanácsosává nevezi ki, ami vi-
olaszínű öv viselésére jogosí-
totta. Balogh fél évvel idősebb 
Pozsárnál, aki tíz évvel túléli 
őt. Együtt jártak a piaristákhoz, 
együtt végezték a szemináriu-
mot, ugyanabban a hónapban 
szentelték őket pappá. Később 
is többször találkoztak. A rozs-
nyói püspök a váci püspöknek 
1910. szeptember 17-én írt le-
velében elmondja, hogy Szent-
lőrinckátán ünnepelte pappá 
szentelésének 31. évfordulóját. 
Azért döntött a címadományo-
zásról, mert – mint írja – „min-
denkor épültem Pozsár Endre 
paptársam tettetés nélküli alá-
zatosságán, követésre méltó 
egyházias érzületén, egyházi 
felsőbbsége iránti mélységes 
tiszteletén és ragaszkodásán”.

(…)

A cikk Pozsár Endrére vo-
natkozó adatainak fő forrása: 
Váci Püspöki és Káptalani Le-
véltár, Acta privata tárgyi so-
rozat, fasc. 126., Nr 3.

Szolnoki Csanya Zsolt

Tájak és versek

Lélegzetben lélegzet lebeg

örvénylik hullámzik így

megyünk hunyt pillák

összenőtt árnyak

a színek halk vízmosásain

*

Megyünk

Bárhonnan nézhet a mező

mintha az idő

valami horzsol

felkarcol mindig

valami kéket

rozsdát és szögeket

pörget csikorog

belül csikorog

monoton szomorú

lépte ha lépek

jeltelen jelzés

csak zaj-

*

Mi ez a felhő

Sóhajtásod is

ez a beszéd

miféle nyelv

miféle kavargó

porhó tébolyult

törvénye menni

és menni haladni

lépni lehető

ösvényt fürkészve

hogyan is kéne

miképpen mégis

hogy ballagni belélegezni

minden zöldet

körös-körül az élet

szó igen

közelebb közelebb

hajolsz valami fényhez

*

Fehérben fehér

Tiszta fogható színek

hangok a kövek

és kavicsok felől

érkező szavak

távozó szavak

egy dallam

áramverése

árnya valahol

mindenfelőli csöndben

gyermekkor

meghitt kis zug

*

Honnan

hogy súgnak e színek

bennem is

miféle térben

vér

és gondolat között

szüntelen horror

és növényi béke –
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Gratulálunk Ruva Farkas Pálnak!!!

Az 1848. március 

15-i forradalom és 

szabadságharc 167. évfor-

dulója alkalmából szerve-

zett ünnepségén a Magyar 

Újságírók Szövetsége más 

szakmai elismerések mel-

lett átadták az életműdíj-

nak számító Aranytolla-

kat is.

Az idei kitüntetettek 

sorában üdvözölhetjük 

Ruva Farkas Pál, író, köl-

tő, újságírót, akinek mun-

kásságát a MÚOSZ ünnep-

ségén elhangzott laudációval 

ismertetjük, s egyúttal gratu-

lálunk - az ugyancsak a már-

ciusi ünnep alkalmával átvett       

- Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetéséhez is.

„Ruva Farkas Pál író, költő, 

újságíró egyedülállóan érté-

kes irodalmi és újságírói mun-

kásságnak elismeréseképpen, 

mely meghatározó a kisebbségi 

és többségi kultúra terén.

Ruva Farkas Pál kiváló író, 

költő és műfordító. Fordított 

Dickens-t, Faludy-t és orosz-

lánrészt vállalt az eddig legtelje-

sebb és igényesebb lovári nyel-

vű Újszövetség fordításban is.

Költői, írói munkássága 

mellett elismert újságíró- 

publicista, szociológus-tár-

sadalomtudós, aki méltó 

nevet szerzet szakmai kö-

rökben.

Alapító felelős szerkesz-

tője a magyar sajtótörté-

nelem első önálló cigány 

lapjának, a „Romano Nye-

vipe”-nek (Cigány Újság, 

1987), akinek irányítása 

mellett rangos alkotómun-

ka folyt az akkoriban csak-

nem húsz munkatárssal 

dolgozó szerkesztőségben.

Főmunkatársa és rend-

szeres szerzője a Közös Út – 

Kethano Drom című kulturális 

folyóiratnak. Alapító elnöke a 

kortárs roma szerzőket tömö-

rítő Cigány Írószövetségnek és 

alapító tagja a MÚOSZ Cigány 

Szakosztályának is.

Nem lenne teljes a kép, ha 

kihagynánk Ruva Pál közéleti 

munkásságát; aki meghatározó 

alakja a hazai cigány közélet-

nek, s jelentős szerepet vállalt 

a cigány értelmiségi és civil 

fórumok megalakításában és 

szervezésében. Munkássága 

külföldön is ismert és elismert, 

alapító tagja a Cigány Világszö-

vetségnek.

Írói, újságírói és a sajtó-

szervezői munkássága alapján 

Aranytoll díjban részesül.”Ruva Farkas Pál a kép bal szélén
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Ruva Farkas Pál

A hit morzsái

amikor utunk során
kiszáradnak a fák

és a remény bokraira
köd borul..

MORE MURO PHRAL
ne bánd

mert a föld forog tovább
és a kókadt lelked
hit morzsái között

tyo DUHO
máj dur zhutij tut

ké páshárdyol
tyo Pátyipe

ké o DÉL o szunto
ávri putrél pésko vudár

vi ánglá chorrárdé ROM
té bárváldyuvász

vá mé
ándé léski lossh…

numá kodi mángél
áméndár

té putrász ávri
ámáro ílo

ánglá lésté…
káná shinás

ámári sztungoni pálmá
é zhuvéndáni cháráké…

Mezítláb a csillagok között

e világ zarándokai
csak egy

előző lovas
nomád nép

leszármazottai…
egy biztos

aki a mesterében
csalódik

többé
a teremtőjében

sem hisz…
nagyon félek
a görbe hátú
sötétségtől

mert
mi van

ha a kerítésen túl
nem lesz ott
senki sem
és apámat

és anyámat sem találom
sehol

a csillagok meg
csak karácsonyi

szaloncukrok
meg díszek

a falon
a szegre akasztott gallyon…?
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Mezei András

A Lesz-e Bárka el�tt

A föld egésze, mint át-
élhető érzés ma már a 

XXI-ik század drámai tartalma. 
– Az ezredforduló baljós hori-
zontjának láttán írtam a Lesz-e 
Bárka című versemet, ami ab-
ból a felismerésből született, 
hogy a bioszféra nem csak egy 
esetleges atomháborúban, de 
egy természeti katasztrófában, 
háború nélkül is elpusztulhat: 
többé nem nézhetünk egy fára, 
bokorra, erdőre ugyanúgy, 
ahogy eddig. – A félts és a bú-
csú borzalma hatotta át a meg-
változott, új emberi, és ha úgy 
tetszik, művészi szemléletet: az 
apokalipszis, vagy az új genezis 
előtt állunk-e? – A pártállami 
hivatalos kritika tartózkodással 
fogadta jövendölő írásaimat, de 
bebizonyosodott, hogy az apo-
kaliptikusoknak titulált láto-
mások a valóság produktumai. 
Nem képzelgések. Ma: 2005-öt 
írunk. – Félve tekintünk talpuk 
alá a földre ami mind gyak-
rabban mozdul meg alattunk. 
A tengerre, óceánra, melyek 
szárazföldeken csapnak keresz-
tül. Forgószelek karistolják a 
kontinenseket. A nap gyilkos 
sugaraitól húzódunk be az ár-
nyékba. Felhők alá. Félve néz-
zük a kék eget, ha a magasban 
vonuló madárcsapatok seregei 
vírusaikkal már-már fölcsip-
penthetik a földről az emberisé-
get. Ugyanazt kérdezem ma is, 
mint 25 évvel korábban: Lesz-e 

Bárka? „Visszatérnek-e ma-
darak csőrükben oxigénnel?!” 
A világ keltető és húsfeldolgo-
zó üzemeiben zárt térben, tető 
alatt kell tartani az élelmiszer-
ipar számára növelt szárnyaso-
kat. Ezekből a húsipari „Bárkák-
ból” még Noé sem engedheti ki 
a galambot, mert csőrében nem 
olajággal tér vissza, nem oxi-
génnel, hanem vírusokkal, mert 
értésünkre adja a természet, 
hogy annak törvénye ellenében 
sem az életeket, sem a tőkéket 
nem lehet büntetlenül szapo-
rítani. Új törvénytábla kell. Új 
Szináj. Bölcs alázat ebben a még 
zöld „Bárkában”, mely a Nap 
körül kering. – Mert itt élünk. 
Az egészben való rész, a Kár-
pát-medencében, itt van a szü-
lőföldünk. Ebben kell meglelni 
bölcsen az egységet: a lokalitást 
a globalitásban. – Van ugyanis a 
Gellért-hegyen egy állóhelyem, 
épp annyi, amin elfér a két tal-
pam. Időnként felkeresem. Be-
leállok a tulajdonomba.

Általában késő délután, mi-
kor lenyugvóban van a nap, ak-
kor egyenesedik fel teli fényben 
a templomtorony, akkor éled a 
Vár, Tabán, a Krisztinaváros – 
egy öregúr botjának ezüst-nye-
lét markolja színaranyba az 
alkonyat, és egyazon színnel 
foncsorozódnak be nyugat felől 
a Duna-hidak, a mintha tűz-ku-
tak volnának a Duna parti pesti 
ablakok a Vámháztértől Újpes-

tig végigsorolnak – mondom 
– Arany János nyelvén – hogy 
nézni is tereh… Mert míg a 
Gellérthegy el nem olvad, s el 
nem folyik végleg a Duna –tal-
pamnak itt mindig lesz nyoma 
mert itt éltem, innen néztem át 
Pestre, a Duna hosszán, s a Par-
lamentre, melynek alatta sárga 
villamoskocsik szalagozzák a 
partot, mintha elhúznák magát 
az alkonyatidőt, hogy még ma-
radjon – Egy zöld ág kitakarja a 
Bazilikát, elhajtom, hogy kupo-
lájára újra kilássak és szemem 
alá hunyjam a tornyok városát, 
ezt az óriás szoftvert, melyben 
a „lágy anyag” része lehettem –

Itt szült anyám, két kulcs-
szavam innen származik: igen. 
Nem. – Minden tapasztalatom 
magyarul ágazódik le a nyelv 
őssejtjeibe ama kromoszómá-
kig, kiknek nyelvében éltem 
írtam, ha üldöztek, magyarul 
féltem, s a megannyi nyelvi 
salaktól itt tisztítottak meg a 
szavak, melyek végül is eljöttek 
értem. – Mint tűzmadár, szülő-
városomra teríti szárnyát az ég 
alja, zöld a lába és gyöngy a szá-
ja. Körötte Isten Csipkebokra.
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Lesz-e még bárka?

Mint mágnesezett vasgolyó
a temérdek vasreszeléket,
fölöslegét a fáradt föld
elereszti az emberiséget.

Halljátok népek! Zendülők!
Acsarkodók, a földnek fi ai:
lepuszulnak a városok,
mint a szegények asztalai.

Szervekbe kövült vegyszerek
tanulnak anatómiát.
Patkánypofákon véresen
habzik az ammóniák.

Az ismeretlen éjszakában
rezegnek új halálnemek.
Kalászosokból, mint a csótány
tagogat ki a rettenet.

Ami megvéd, a tiszta égbolt,
az lesz maga is védtelen,
mint az összegyűlt papiros.
csak zörög, zörög a menny.

A csillagok a rázott fáról,
gyümölcseink az Éden-kertben,
fémes zengéssel hullanak le,
ásványi, dermedt rémületben.

Tigris-fogak a napot tépik,
holdat a halak elnyelik.
A tenger tüdeje többé
nem süllyed, nem emelkedik.

Kívül s belül mint gyulladásos,
kozmikus homlok-lebeny,
koromban áll a fényes ablak,
sötétedik az értelem.

Távolodik tőlünk az Éden,
Nincs, aki megállítaná:
az aranyló pergetett mézben
fehérlő hamu hull alá.

A Hét titokról mindhiába
törjük le mind a hét pecsétet,
állóvizekben mint a rák,
robban az alga-tenyészet.

Vérerekben a stronciumtól
növekvő fehér szigetek
úsznak a téboly csatornáin,
mint fölhabzó mosószerek.

Folyók gyújtják föl magukon
kontinensek szemeit,
prófétálnak új tűzözönt
forrásuktól a tengerig.

A hullafoltos óceánon
nyitottszárnyú madártetem.
A bálnák nyoma: szennyes 

 ösvény.
A hajók nyoma: förtelem.

Ismeretlen a tiszta forrás,
Szájak harapnak poharat.
Rágófogak közt megcsikordul
jövőnk, az üvegsivatag.

Ajtók, szobák és újra ajtók:
a tűz-özönre nyílanak.
Ajtók, szobák és újra ajtók:
a víz-özönre nyílanak.
Ajtók, szobák és újra ajtók:
magukra visszanyílanak.

Almába harapsz Szodomában,
féregirtó porzik a szádban!

S mintha bolygónyi bárka-éjben
suhanna az élő-világ.
Benne, nemzetek tápláléka:
a galamb és az olajág.

Lélegzetnyi levegő nincs,
amit már ki ne leheltek volna.
Nem nyílnak olyan virágok,
melyek már el ne hervadtak volna.

Nincs egy kalász a mezőkön,
olyan, mit meg ne őröltek volna,
Szívünkben nincse olyan atom,
amit már el ne temettek volna.

Mondjuk a fáknak, füveknek:
a jövevény napfénnyel áldott.
Vendégségbe jött le a földre
mihozzánk, marasztaljátok.

Mondjuk az élő óceánnak:
áldott legyen a jövevény
arany övekkel ékesítve –
Dicsértessék a vőlegény!

Paizsunk vagy te és őrizőnk!
Kiáltsunk a levegő-égbe.
Zónádon át a gondviselő,
a szelíd sugárzás lép be.

És ahogy tízezer éve
sütött a nap, úgy legyen áldott
minden halál, mely mint a 

 kőszén
tartalékolt élő-világot.

Akik tüdővel lélegeztek,
mindannyian egy-oldalon,
egyetlen gyönge akolban
áll a világbirodalom:

a víz, a só és a fehérje,
a szénhidrátok nemzete.
Zsírnak, savnak, tér-időben
rendezett gyülekezete,

kik akkoron egy élő-fáért
városokat lebontanának.
Kik akkoron egy fűmagért
utakat is fölszaggatának.

De lesz-e föld az Araráton,
a füst fölött egy zöld mező,
ahol a ritkás levegőben
zihálva, de él a tüdő?

Lesz-e bárka, mely megtelik 
 majd

minden égi és földi fénnyel?
Visszatérnek-e madarak
csőrükben oxigénnel?
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A Romani Kris megtartó 
ereje

(Interjú Nagy Gusztáv író-m�fordítóval)

Nagy Gusztáv a Kalyi 
Jag Nemzetiségi Szak-

iskola, Szakközépiskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben a cigány nyelv 
és irodalom tanára. Sok fontos 
költeményt fordított cigány 
nyelvre, sőt lefordította Az 
ember tragédiáját is, amit egy, 
a párizsi Sorbonne egyetem ál-
tal meghirdetett irodalmi pá-
lyázaton is díjaztak. Újságíró, 
költő, műfordító. Tevékenysé-
géért 2007-ben a Magyar Köz-
társasági Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetést kapta…

[…] Ez az új világ az én kor-
osztályomat nagyon megrázta 
– meséli Nagy Gusztáv –, saj-
nos sok szempontból negatív 
változások ezek. Felzárkózni 
ehhez a világhoz azoknak az 
embereknek, akik rosszab-
bul éltek, mint én, nagyon ne-
héz. Ráadásul ezt a váltást úgy 
megcsinálni, hogy tisztességes 
maradj, és ne ütközz a törvény-
nyel… Ez nagyon kemény.

A cigányok számára kemé-
nyebb?

Sokan nem tudják, de az én 
gyerekkoromban, ötven évvel 
ezelőtt a romák nem a társada-
lom perifériáján, hanem azon is 
kívül éltek, dzsuvás helyeken, 
ahol az iható víz is több mint fél 
kilométerre volt. Lehet-e elvár-
ni egy népcsoporttól, amelyik 
ötven éve még ki volt rekesztve, 

hogy illeszkedjen? A cigányok 
zöme nem tudott váltani, se 
gazdaságilag, se kulturálisan, 
se más szempontból. Ötven 
év semmi, ahhoz képest, hogy 
ötszáz évig itt éltek, s mégis 
a semmiben. Ezt a helyzetet 
meg kellene érteniük a magya-
roknak. Négy-ötszáz évet nem 
lehet ennyi idő alatt eltörölni. 
[…]

A nyelven túl mi az, ami ott-
hon megvolt a cigány kultúrá-
ból?

Nálunk uralkodott egyfaj-
ta cigány törvény, a romani 
kris. Ez egy íratlan törvény, 
de a gyerekek már a mesékből 
is ezt tanulják. A mesék is azt 
mondják el, hogy hogyan kell 
viselkedni, hogyan kell élni. 
A kultúra, ami így ránk ra-
gadt megtanított minket sok-
mindenre. A cigány törvény 
a szokásokból áll össze. Az én 
generációmnak szerencséje 
volt, mert mi megkaptuk ezt a 
kultúrát, addigra a rossz, a fe-
lesleges már lefoszlott.

Lefoszlott?
Olyan, látszólag apró dol-

gokra gondolok, mint az asz-
szonyok kötelező kendőviselé-
se. Az én fi atalkoromra ez már 
nem volt fontos, s az is megtör-
ténhetett, hogy egy cigányasz-
szony nadrágban járt. Az öltöz-
ködési kultúrából sok mindent 

leadtak, de a fontos dolgok 
megmaradtak.

Mi a fontos?
Az embertársadat, ha té-

ged nem sértett meg, akkor 
nem bánthatod meg. Ha téged 
megsért, akkor is, ha lehet, ak-
kor hagyd ott, s menj el, mert 
ő nem a te világod. Csak akkor 
fordulj szembe a másikkal, ha 
az meg akar ütni. Ha bántal-
mazni akarnak, akkor védd 
meg magad, de egyébként nem 
kötekedhetsz, nem verhetsz át 
senkit. Az én vérbeli családom-
ban mindenki eszerint él, és 
dolgozik a mai napig. Nem bal-
héznak. Persze, amikor a lánya-
ink férjhez mennek, s idegen 
ember kerül a családba, akkor 
már előfordulhatnak huncut-
ságok. A mi neveltetésünkben 
nem volt ilyen képmutatás. 
Sokat lehet még beszélni arról, 
hogy mi az, amit abból a kultú-
rából meg kellene őrizni. Sok 
olyan dolog van, amit én meg-
tartanék, de nem biztos, hogy 
erre vevő az újabb generáció.

Például?
Régen egy nőnek nem le-

hetett annyi minden megen-
gedve, mint egy férfi nek. Ez 
nálam már sokat oldódott, de 
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elég nehéz volt kijönni ebből. 
Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy nem éltem úgy, hogy én 
voltam a „főnök”, de akkor sem 
volt terror. Ez volt a dolgok 
rendje, ebbe nőttem bele. Úgy 
tanultam, hogy a nő feladata 
otthon minden, s a férfi  eltart-
ja a családot. Most ez összeke-
veredett, s bár elfogadom, de 
nem vagyok tőle maradéktala-
nul lelkes.

Ez a népcsoport, ez a törzs, 
a lováriak azért tanulták meg 
ezt a tisztességet, mert üzlet-
emberek voltak, s kellett a tisz-
telet meg a becsület. Máskülön-
ben ki állt volna szóba velünk? 
Az öregek tudták, hogy ha át-
vernének valakit, akkor az már 
nem lenne vevő legközelebb, 
s még hírét is vinné a dolognak.

Az is törvény volt, hogy 
szülőnek szót kellett fogad-
ni, a szülő szava érték, s nem 
csak amíg gyerek vagy, hanem 
mindig. Ahogy fontos a szülők 
szava, úgy fontosak a nagyszü-
lők is. Értéket jelent az össze-
tartozás. Nálunk, ha közel él, 
s együtt növekedtünk, akkor az 
unokatestvér is testvérnek szá-
mít. Bennünk van az a tudat, 
hogy, hogy ez a testvériség léte-
zik, s ez feljogosít minket arra, 
hogy minden bajban s jóban 
együtt tudjunk lenni. A testvé-
riség minket még kötelez. Per-
sze látom, ahogy ennek is csök-
ken a fontossága.

A tradíciók elvesztése szá-
momra nagyon fájdalmas, 
mert aki nem tudja, hogy hová 
tartozik, az könnyen elsodródik 
a rossz felé. Ha cigány ember 

létemre azt bizonygatom, hogy 
magyar vagyok, akkor abból 
csak baj lesz. A tetteim lehet-
nek azok, a szorgalmam, a hoz-
záállásom lehet olyan, mint 
bármelyik magyar embernek! 
Nem itt van a baj! Az lenne 
fontos, hogy cigány emberként 
éljem/élhessem meg azt, hogy 
ember vagyok. Így lehet belő-
lem cigányként orvos, jogász, 
vagy bármi. Nem az a cigány 
ember, aki taknyos, retkes, 
piszkos! A cigányember tud 
olyan lenni, mint bárki más… 
csak az sem mindegy, hogy a 
társadalmi környezet, amiben 
él, az milyen.

Hol vesztek el ezek az érté-
kek, hogyan tűntek semmibe a 
tradíciók?

Ez a haladó-rohanó világ 
érinti a cigányságot is, most 
már semmi kis dolgokat többre 
becsülnek, mint egy jó beszél-
getést. Akár az „okos” telefon 
piszkálása is többet jelent az 
embereknek, mint a közösség. 
A cigányok is benne vannak 
ebben, s ráadásul, amit elvesz-
tenek menet közben, annak a 
töredékét sem nyerik meg a 
társadalomban, mert olyanná 
lett a világ… A cigány ember 
rasszjegyeket hord, s amíg nem 
illeszkedik be, addig ezek a je-
gyek különbözővé, megbélye-
gezetté teszik.

Mi magyar közegben fel-
nőve, magyar iskolát végezve 
megismerjük a magyar kultú-
rát, de ugyanez a megismerés 
visszafelé nem működik. Lehe-
tőséget kellene arra adni, hogy 
a nem-cigányok ismerkedje-
nek a cigány kultúrával!

Hogyan?
Pont az oktatáson keresz-

tül. Itt élünk félezer éve, és a 
tananyagban semmi nincs a 
cigányságról. A Roma Holo-
kauszt is része a magyar tör-
ténelemnek! Az olvasóköny-
vekben nem szerepelnek a 
cigány szerzők magyar nyelven 
írt művei! Soroljam? Laka-
tos Menyhért, Holdosi József, 
Bari Károly… nincsenek a tan-
anyagban, s így a gyerekek mit 
fognak tudni? „Ha rossz leszel, 
elvisz a cigány!” Ezt? Nem lehet 
felzárkózni, ha nem kapunk le-
hetőséget. Hova, kihez kell fel-
zárkóznom így?

Forrás: folkMaGazin 2015/1.

Balogh Béla 
utódainak…
(1996)

Névnapja alkalmából
Fekete hattyúk
serege
most nézzetek az
egekre,
nézzétek a
csodát:
aranysarkantyúk
táncát:
zeng alattuk
a kékség,
lett
magasság,
s lett
mélység.
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Rostás Farkas Márió

A valóság?
Élek… tehát gondolkodom
Hiszek… ezért angyalokat és csodákat képzelek
Felkelek… tehát dacolok a sorssal
Kinyitom a szemem…
ezért büszkén nézzek a távolba
Gyakran esek szerelembe…
tehát érzek

Dolgozom…
ezért a társadalom része vagyok
Láncokat viselek…
tehát ismerem a múltam
Nevetek…
tehát van rá okom
Hallok…
ezért csodálhatom a madarak szabadságát
Vérzek…
tehát hallhatom a testem kiáltását
Vérzek…
de nem érzek fájdalmat,
csupán nézem gyönyörű vörös színét
Félek…
tehát borús oldalát mutatta az élet
Lenéznek…
tehát megismerték láncaimat
Lenéznek…
ezért megismertem a láncaimban gyönyörködöket
Élvezem a lángok melegét…
irigylem jóságát és szépségét
Megszületettem…
ezért porrá leszek
Ártatlannak születtem…
tehát az élet tett azzá ami
Egy ember vagyok…
ezért a gondolkodással szenvedek
Tükörbe nézek…
tehát elégedett vagyok ezzel az élettel
Én csak hiszek…
az angyalokra és a csodákra várva.

Megállt az id�
Csend járja be a várost
Üvöltő szelek jelentéktelenek
az alvóktól ragyogó házakban
Eltűntek a nap fényes csóvái
és sötétbe burkolózott a táj
Harmat szántja fel az élőkkel teli zöld füvet
Kihalt és kietlennek mutatja magát.
…Mégis soha nem volt még szebb
s természetesebb a beton dzsungel
Madarak dalaikkal hívják a napot
Vadak bújnak elő az éj hívására
Csend járja be a várost
Hol eddig ember mozgott
most az egész világ
Hol eddig heves utca zaja hallatszott
most szöcskék halk éneke járja be az utcákat
Az ember egész életében csodákat keres…
De az igazi szépségét sem képes észrevenni
ami a szeme előtt rejlik…
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Dr. Sutarski Konrád

Egy cigány orvos emlékezete
(Részlet az Én Katynom cím� könyvb�l)

Orsós Ferenc 1879. au-
gusztus 22-én született 

a Magyarország délkeleti részé-
ben fekvő, idővel Temesvárhoz 
(ma románul Timisoara) csa-
tolt Spindl nevű helységben.

Tanulmányait a budapesti 
orvoskaron fejezte be 1903-
ban. A kaposvári kórház kór-
boncnok főorvosa lett, s köz-
ben a budapesti egyetemen 
magántanári képesítést nyert 
kórbonctanból.

1918-ban a debreceni egye-
tem Kórbonctani Intézeté-
nek, majd három évvel később 
ugyanott a Törvényszéki Or-
vostani Intézetének vezetője 
lett. 1935-ben meghívást kapott 
Budapestre, s a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Törvény-
széki Orvostani Intézetének lett 
a vezetője nyilvános professzori 
rangban. Ebben az időszakban 
az Orvosi Kamara képviseleté-
ben tagja volt a Parlament Fel-
sőházának. A Magyar Orvosok 
Nemzeti Egyesületének elnöki 
tisztét is ellátta. 1928-tól a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja, 1940-től pedig 
rendes tagja volt. Mintegy 250 
tudományos munkát publikált 
a kórbonctan és a törvényszéki 
orvostan területéről.

1944 augusztusában, Katyn 
miatt tartva a szovjetektől és az 
NKVD-től, az Intézetet, annak 

tudományos javait és néhány 
munkatársát Németországba 
telepítette át (az egész orvoskar 
áttelepítésének keretén belül). 
Ugyanazon év októberében 

ugyan még visszatért Buda-
pestre, ám decemberben újra 
elhagyta, immáron véglegesen, 
Magyarországot.

Németországban telepedett 
le (az amerikai zónában), előbb 
Halle am Saaléban, 1946-tól 
pedig Mainzban ahol az ottani 
egyetem professzoraként mü-
vészeti anatómiát tanított. Itt 
kellene), említeni, hogy Orsós 
professzor nem csak kutatóor-
vosként ért el sikereket, művé-
szi adottságokkal is rendelke-
zett a rajz, grafi ka és a festészet 
területén. Alkotásait többízben 
is bemutatta nyilvános kiállítá-

sokon a háború előtt csakúgy, 
mint a németországi éveiben. 
Összesen tizenhét egyéni tárla-
ta volt.

1955-ös nyugdíjba vonulá-
sáig dolgozott a mainzi egyete-
men. Mainzban hunyt el 1962-
ben.

Orsós Ferenc életének jelen-
tős eseményeiről unokaöccse, 
dr. Orsós Sándor professzor 
mesélt egy közreműködésem-
mel 1990 tavaszán a kiváló 
krakkói történész, Stanislaw 
Maria Jankowski által a pro-
fesszor budapesti lakásán ké-
szített interjúban:

„Ferenc bácsikám másoknál 
többet tudott az oroszokról, az 
országukról, a mentalitásukról, 
arról, hogy milyen ravaszak és 
kegyetlenek tudnak lenni. Még 
az első világháború idején ke-
rült orosz fogságba, különfé-
le fogolytáborok után eljutott 
egészen Krasznojarszkig. A há-
ború befejezése után is fogva 
tartották, s később már nem 
volt könnyű hazatérni az előbb 
a bolsevik forradalom, majd a 
polgárháború által sújtott or-
szágból. Krasznojarszkban em-
lékezetébe véste, mire képes 
a bolsevik CSEKA (az NKVD 
elődje – K.S.)…

Bácsikámnak 1944-ben el 
kellett menekülnie Budapestről, 
mert jól tudta, hogy keresni fog-
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ja őt az NKVD. Gyanította, hogy 
a szovjet politikai rendőrség 
nem bocsát meg senkinek, aki 
ott járt a vérengzés színhelyén, 
holttesteket vizsgált, aláírta azt 
a jegyzőkönyvet, amely egészen 
mást tartalmazott, mint az oro-
szok által kiadott közlemény …”.

A budapesti Törvényszéki 
Orvostani Intézet áttelepítésé-
vel kapcsolatban viszont a kö-
vetkezőket mondta a professzor 
egyik közeli munkatársa, dr. 
Tamáska Loránd (a Kő András 
által készített interjúban, in: 
„Magyar Nemzet” 2005. II. 25.):

„Orsós 1944-ben kitelepítet-
te az egyetemet Németországba. 
Sokat szidták érte, de ő ezzel a 
lépésével sokak életét mentette 
meg, akik így megmenekültek 
a szibériai munkatáboroktól.” 
A háború után, 1949-ben, az 
egyre vérszomjasabb kommu-
nizmus idején, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Orsós pro-
fesszort – távollétében – kizárta 
tagjai sorából. A magyarázat így 
hangzott: „A II. világháború 
idején részt vett a katyni tömeg-
sírok feltárásában a hitleri kor-
mányzat által létrehozott nem-
zetközi orvos szakértői bizottság 
tagjaként. Többek között ez ügy-
ben adott hamis szakértői véle-
ményéért háborús főbűnösnek 
nyilvánították. Számos szakér-
tői véleményét szélsőjobboldali 
politikai állásfoglalása befolyá-
solta. Több szélsőséges politikai 
egyesületnek vezetője, a Magyar 
Orvosok Nemzeti Egyesülete 
(MONE) országos elnöke volt.”

(Magyar Életrajzi Lexikon, 
Budapest, 1990.)

Seljajdin Salijesor

Cemana me dzivdipasir

Tu cemano,
So krlea, vilo phraveja,
Kovlje jacha phandeja,
E manusese, gudlje sune pacareja.

Tuce, sa mo dzivdipe dindjum,
Te ovel man sine pana jekh,
me tuce, ka dav, Te vileste,
po sukar dzivdipe, ka sunarav.

Te krlea, upro asmanja, fordeja man,
To vilo, sar luludi phraveja,
Cerke asvencar, vadineja man,
Ti gudlji sung, te sunende nakhaveja.

Kana achavava tuth, me tute gndinava,
Sose? Tutar adjicerava,
Tuce dindjum, sa majsuze dive, me ternipastara,
Ki luludi, ki dzilji, so pacardilje.

Me tut cemano basalav,
Kana sijum bahtalo thaj hilno.
Sose? Ano dzivdipe,
Sa soj sukar, tuce kamljum.

Tuce vilo phravava,
Thaj oljestar, sa so isiman, tuce dava,
Sose, tuvara ulavava? Aso sukar thaj khaniripe,
Ando, mo cidljardo dzivdipe.

Tu cemano sikavdzan ma, te cuminav, te angljarav,
Thaj me kamljace, vilo te dav. Achovava, adjahare terno,
I suni, pe tharlencara nandzardzama,
Me ano gndipe, sune sunarava, boze cemana basalava.

Tu dindzan ma dzivdipe thaj manglje kamlja,
Asva dzilja, sa uzo mande, te icerav,
Thaj kana basalava, vilo sascarava,
Asvencar vacerava, so mo dzivdipe, tuce dava.
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Szále lászló

Pokolhegy
Nomen est omen

Pokolhegy különös hely, 
éppolyan, mint maga a 

világ: halmozottan hátrányos 
helyzetű emberek lakják. Rá-
adásul a világnak a kellős köze-
pén helyezkedik el, illetve attól 
kicsit délnyugatra. Pokolhegy 
ugyanis szülővárosomnak, 
Ráckevének – amely ugyebár, 
nekem a világ közepe – az 
említett irányban elhelyezke-
dő külterülete. Pontos helyét 
azonban furcsamód nem le-
het meghatározni, egyébként 
az irányon kívül a Biblia sem 
mond semmi határozottat a 
névadó – pokol – föltalálási 
helyéről. Ha megkérdezek va-
lakit azon a kis téren, ahol az 
egykori ún. pokolhegyi artézi 
kút állt, a járókelők azt mond-
ják, ó, ez még nem Pokolhegy, 
az igazi arra van, kifelé. Ha a 
régi pokolhegyi iskolánál (ma 
óvodánál) kérdezősködöm, a 
válasz ugyanez: a java odébb 
van, az erdő felé, de a sötéte-
dés után ne nagyon mászkál-
jon arra. Pokolhegy messziről 
nézve elátkozott hely, én arra 
keresem a választ ebben a 
könyvben, milyen közelebbről.

De vajon honnan kapta ezt a 
hátborzongató nevet, és miért 
– gyerekkorom óta izgat ez a 
kérdés. Micsoda igazságtalan-
ság! Miért lehet az egyik hely 
neve Széphalom, vagy Tündér-

lak, Mézesvölgy, a másiké pe-
dig az ördög lakhelyét idéző?

Elolvastam róla minden föl-
található helytörténeti mun-
kát, s igyekeztem megkérdezni 
mindenkit, akitől hitelt érdem-
lő választ remélhettem. Íme, a 
szerény eredmény.

A legelterjedtebb magya-
rázat a névadást a tatárdúlás 
idejére teszi. Eszerint a tatárok 
elől menekülő lakosság fele a 
Duna egyik szigetére menekült, 
a másik fele ide a homokdom-
bok közé, az erdőbe. A szigetiek 
mind megmaradtak, ezért azt 
Angyali-Szigetnek nevezték el. 
A legenda szerint a folyón át-
kelni nem tudó tatárok ki akar-
ták éheztetni a szigetre mene-
kült magyarokat, akik azonban 
a sonkákat, szalonnákat és ösz-
szes megmaradt élelmüket ki-

aggatták a parti fákra, jelezvén, 
hogy ők még nagyon sokáig 
bírják. A tatárok ezt látva elvo-
nultak, s a lakosság megmene-
kült. nem úgy a dombok közé 
rejtőzők. Őket mind egy szálig 
megölték a tatárok, azért lett ez 
a hely Pokolhegy. Némi kételyt 
ébreszt a történelmi hitel iránt, 
hogy ugyanezt a történetet me-
sélték a török időkbe helyezve 
is, ilyenkor a beszélő törököt 
mond tatár helyett, s a név-
adás háromszáz évvel későbbi. 
Egyébiránt gyakoriak az efféle 
utólagos etimologizálás, tehát 
alighanem vándormotívumok-
ról van szó. Veresegyházon 
például úgy él a történet, hogy 
ott a lakosság a templomba me-
nekült a tatár (török) elől, ahol 
a katonák mindenkit legyil-
koltak, a templom köve pedig 
tiszta vér lett. Ezért nevezték 
el Véresegyháznak, amiből ké-
sőbb lett Veresegyház. Számos 
hasonló példát hozhatnánk, de 
minket most csak a Pokolhegy 
neve érdekel. Egy másik vál-
tozat szerint itt volt az akasz-
tófadomb a középkorban, s itt 
vetették alá kínvallatásnak a 
boszorkányokat is. Jakab Lajos, 
pokolhegyi lakos szerint ez a 
„hegy” a Béke utca végén volt – 
biztosan tudja, egy paptól hal-
lotta. S minthogy az akasztófá-
ról egyenes út vezet a pokolba, 
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illetve pokoli kínokat kell átélni 
vallatás közben, ezért lett a hely 
neve Pokolhegy. Skarica Máté, 
a jeles református prédikátor – 
olvasom a város monográfusá-
nál, Miskei Antalnál (Ráckeve 
története I.) – már 1581-ben 
Akasztófás utcának nevezi a vá-
ros egyik utcáját, akkor pedig 
ez az utcanév legalábbis közve-
tett bizonyíték arra, hogy volt 
akasztófa Ráckevén, méghozzá 
Pokolhegyen, már ha ez a bizo-
nyos utca odavezetett.

Többen azt tartják a legva-
lószínűbbnek, hogy természeti 
jelenségről kapta a nevét. Pesty 
Frigyes helynévgyűjtéséből 
(1864) ezt idézi Miskei Antal: 
„A város alsó végén egy rész 
neveztetik Jeruzsálemnek, a 
másik rész Betlehemnek, egy 
harmadik rész Pokolhegynek – 
hogy a két első név honnan van, 
nem tudhatni, a Pokolhegy név 
azonban hihetőleg azon rendkí-
vüli öldöklő por iránti irtózat-
tól ered, melyet az ottani nagy 
homokhegyek szeles időkben 
idéznek elő.”

Ez talán eddig a legvalósze-
rűbb: ha a nagy szél fölkavarja 
a futóhomokot, s azon átsüt a 
lemenő nap, akkor a város fe-
lől nézve tényleg olyan, mintha 
lángolna az egész pokolhegyi 
vidék, mintha a pokol tüze vö-
röslene fenn az égen. Ilyesmit 
magam is láttam gyerekkorom-
ban: nagy szél lesz, mondtuk, 
ha vöröslött az ég alja. S legin-
kább kétségkívül délnyugaton 
vöröslött. Aminek persze, jól 
tudjuk, az a fő oka, hogy nyu-
gaton megy le a nap. Megint 
mások szerint az egyik – talán 

az 1656-os – nagy ráckevei tűz-
vész idején kapta a nevét, ami-
kor itt az összes ház lángolva 
égett, mint a pokol. Lehetsé-
ges ez is, bár a nagy tűzvészek 
idején olykor a fél falu leégett, 
vajon miért csak a pokolhegyi 
házakat elemésztő tűz emlé-
keztette volna a lakosságot a 
pokolra.

Mondják azt is, hogy nem 
kell olyan messzire menni a 
magyarázatért. pokolhegyen 
mindig a szegények, a kire-
kesztettek laktak, életkörül-
ményeiket tekintve aligha 
túlzó a szó: pokol. Ezt viszont 
az teszi kétségessé, hogy Ma-
gyarországon az elmúlt évszá-
zadokban nagyon sok helyen 
éltek – élnek máig – hasonló 
vagy még rosszabb körülmé-
nyek között, eszerint a magyar 
földrajzi nevek szótárában leg-
alább minden harmadik név-
nek pokollal kéne kezdődnie, 
márpedig pokol előtagú (vagy 
utótagú) földrajzi nevet alig-
alig ismerünk.

Maradjunk abban, hogy 
ezek színes legendák, s enged-
jük át a dicsőséget egy leendő 
ráckevei helytörténésznek, aki 
majd kideríti – ha ez egyáltalán 
lehetséges –, Pokolhegy miért 
is Pokolhegy. Biztosan csak 
azt tudhatjuk, hogy az 1700-
as években a név már létezik. 
Magdics István híres Ráckevei 
Okmánytárában (Diplomata-
rium Ráczkeviense, 1888.) írja 
egy akkor árvízvédelmi nyúlgát 
építse kapcsán: „A reformata 
temetőnek mellette való töltés-
sel együtt, mely Pokolhegyig 
tartott.” Magdics említi olyan 

összefüggésben is, hogy 1810-
ben „A pokolhegyi dombok fel-
osztattak ősszel és beültetődni 
elkezdődtek…” (Mint kiderül, 
fanevelési célzattal.)

Tamássy Andornál, aki az 
1950-es években foglalkozott 
Ráckeve történetével, részle-
tesebb magyarázatát kapjuk, 
miért is épültek azok a gá-
tak: „…nagy árvíz volt 1770. 
május 1-jén, amikor a város-
ból csak úgy tudtak kijárni a 
szőlődombokra, hogy a Sa-
voyai-kastélytól fölfelé majd 
egész Ürgehegyig a város alső 
részén, továbbá a református 
temetőtől egészen Pokolhe-
gyig nagy fáradsággal gátakat 
építettek.”

Úgy fest, vagy a túl sok ho-
mok vagy a túl sok víz volt az 
oka, hogy az emberek nem te-
lepültek szívesen erre a rész-
re. Csak azok jöttek, akiknek 
másol nem jutott hely. Bár ez 
sem volt mindig így. Pokolhegy 
tőszomszédságában, a mai Cse-
revíz-dűlő dombjain létezett 
valaha egy Cserevitz nevű falu, 
amely Luigi Ferdinando Mar-
sigli olasz származású földrajzi 
író 1726-os térképén „temp-
lomos, emeletes házas” hely-
ségnek van feltüntetve. Sőt, a 
térkép szerint ezen a tájon, Ló-
rév és Makád között, ott voltak 
még Simonfa, Gyála és Tamási 
nevű települések is, melyek ne-
vét csak egy-egy dűlőnév őrzi. 
Vagy már az sem.

(…)

(Részlet Szále László: 
Pokolhegy címmel megjelent 

kötetéből.)
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Tóth László

Ne t�nj el
(Fohász)

Ne tűnj el, idő,
ne még,
engedj nyomodban járnom,
nézegetnem egyre távolabb
homályló képeid,
a messzeség faláról szedegetem a pókhálót,
ökörnyál ragad satnyuló hajamhoz,
elröppent madara
után tátong a fészek,
urnák hamvaival teleszórt
porondok bohóca –
fogatlan számból kiszáradt a nevetés,
saját lábamban akad el lábam,
mégse tűnj el,
ne még,
nyomodban kacsázva tegyem a dolgom,
s hihessem
percre (órára, napra, hétre, hóra) –
még rajtam is múlik,
milyen lesz,
milyen
a múlt.

Bazalt
Mögöttem zárt jövőm,
nyitott múlt előttem,
nyilam a semmi levegőfalába ütközik,
megáll, majd – kés a vajban –
visszafelé nyit magának utat a bazaltban.

Csak te kérded…

Kinézek az ablakon
már rég nem magyarázom igazam
a főtéri templom tornyába akadva
kókadt felhő foszladoz
csak te kérded rendületlen
hogy vagy fi am az ég alaktalan kékjéből benézve
az ablakon
és megbocsátón mosolyogsz
már nem mondod
mindened föláldoztad értem
s én sem hogy mindezért cserébe
az arcom követelted
te már halhatatlan vagy
fű
eső
égbolt
s én rossz lábammal kacsázok utánad
hogy öledbe vehesd újra fejem

Daniela Hívešová-Šilanová

***
S jönnek majd a napok, tiltott szerelmem,
jönnek a napok, amikor szétterítem
szárnyaim,
amikor megérintem az életed,
és kettőnket látom majd mindenütt,
ahol soha nem jártunk,
s ahová már nem is megyünk el soha.
Jönnek majd a lázzal teli
napok.

És arcomat este késélre fektetem.
Átölelem a kést kettőnk között.
Átölelem az időt.

Tóth László fordítása
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Dr. Székely János

A cigányság helyzete 
a II. világháború után

Nyugat-Európában a 
cigányság egyre több 

országos és világméretű szer-
vezetet hozott létre. Enne a 
szerveződésnek nagy eredmé-
nye volt az első Roma Világ-
kongresszus (1971, London). 
Itt született meg a cigányság 
jelmondata: ’Opré roma!’ (Fel, 
cigányok!), és ekkor válasz-
tották ki a cigány himnuszt és 
zászlót. A Göttingeni Roma Vi-
lágkongresszus (1981) döntött 
a nyelv kérdésében is: a kiala-
kítandó cigány irodalmi nyelv 
alapja a lovari és a khelderashi 
dialektus lesz. A cigány világ-
szervezetek fő célkitűzése a 
vándor életmódhoz való jog 
elfogadtatása, és a romani 
nyelv valamint a cigány kultú-
ra ápolása.

Európa sok országában 
(pl. Franciaország) tör-

vény kötelezi az önkormányza-
tokat, hogy létesítsenek alkal-
mas táborhelyet a vándorlók 
ideiglenes ott-tartózkodására. 
Amennyiben egy önkormány-
zat területén ilyen hely van, 
akkor az önkormányzatnak 
joga van más helyekről, ahol 
a nomádok illegálisan tartóz-
kodnak, kiutasítani őket.

A szocialista tábor országai-
ban, és így Magyarországon is, 
sajátosan alakult a cigányság 
helyzete. A földosztáskor cigá-

nyok nem kaptak földet. A sze-
mélyi igazolványok első kiosztá-
sakor (1954) a cigányok zömmel 
fekete színű igazolványt kaptak 
(ami vagy az elveszett igazol-
vány helyetti pótigazolvány, 
vagy a megbízhatatlan elemek-
nek adott igazolvány színe volt). 
Ezt a megkülönböztető gyakor-
latot 1956-ban beszüntették.

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt 1961 júniusában hatá-
rozatban rögzítette, hogy a ci-
gányság nem egy külön etnikai 
csoport, vagyis nincs szükség a 
cigány nyelv, a cigány kultúra 
ápolására. Megszüntették a Ci-
gányok Kulturális Szövetségét. 
A cigányságot egyszerűen egy 
sajátos szociális gondolkodást 
igénylő néprétegnek tekintet-
ték. A cigányság asszimilációjá-
ra, beolvasztására törekedtek. 
Ezt gyakran megalázó módon 
tették, például a kényszermos-
datások esetében.

Az iskolákban külön cigány 
osztályok szervezését is enge-
délyezték. A cigány gyerekek 
jelentős részét kisegítő osztá-
lyokba helyezték. Egy budapes-
ti kerületben például a gyere-
keknek csak 3,7%-a volt cigány, 
ám a kisegítő iskolákban a 
gyerekek 20,5%-a cigány volt 
(1978-as adat).

Szociális téren néhány nagy 
és pozitívnak mondható lé-

pést is megtettek, bár ezeknek 
is volt árnyoldala. Kb. 23000 
úgynevezett Cs (azaz csökken-
tett komfortfokozatú) lakást 
építettek romák számára. A la-
kások hol a roma család, hol 
az ingatlankezelő vállalat, hol 
az OTP tulajdonába kerültek. 
A lakás felépítésére szánt ösz-
szeget az OTP közvetlenül a 
kivitelező mesterembereknek 
fi zette ki, akik gyakran csak 
bediktálták a bankban, hogy 
milyen munkákat végeztek el. 
A lakások sok esetben rendkí-
vül rossz minőségűek voltak 
(földre fektetett linóleumpad-
ló, vályog falak, olyan padlás, 
amelyre nem lehet felmenni, 
mert könnyen beszakadhat, 
alig fűthető).

Az új lakások másik prob-
lémája az volt, hogy újra egy 
tömbben telepítették le a ci-
gány népességet. A falu egyik 
vége helyett a másik végén épí-
tettek egy kicsit jobb minőségű 
telepet. A cigányok kb. 2/3-a 
még 1971-ben is telepeken élt. 
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A telepen gyakran probléma volt 
a vízellátás, csatornázás hiánya. 
Sok esetben közös volt a villany-
óra, amit így nem tudtak fi zetni, 
ezért egy idő után a villanyt ki-
kapcsolták.

Kétségtelenül nagy pozitívu-
ma volt a kommunista időknek 
a szinte teljes foglalkoztatottság, 
ami szerény, de biztos megélhe-
tést nyújtott mindenkinek. A ci-
gányság esetében ez a régi mes-
terségek végleges elveszítését, 
és a segédmunkási, betanított 
munkási állásokat jelentette (ko-
hókban, bányákban, nagyüze-
mekben, stb.).

A médiában a cigányság há-
rom alaptémában jelent meg: 
bűnözés; kulturális és politikai 
elit. Mindmáig óriási szükség 
lenne egy valóságosabb, pozitív 
cigánykép megjelenítésére.

(Részlet dr. Székely János: 
Cigány népismeret című köny-
véből.)

Jónás Tamás

Párhuzamosok

Gazdag lennél, szegénységgel dicsekednék nálad.
Papír lennél, önmagammal összefi rkálnálak.
Szent könyv lennél, éjjelente megrágnám a széled.
Tévé lennél, bolondsággal telebeszélnélek.
Szoknya lennél, összevarrnám középen a textilt.
Fiú lennél, én az apa, ki lányától eltilt.
Jónás lennél, prédikálnál, elhagynám a várost.
De csak az vagy, ami vagy, és én te vagyok már most.

A bizalomról

Nem lusta disznó, kismadár.
Udvarodra száll, ha száll.
Diófaágon ülve néz.
Nagyon merész.
Rebbenékeny jóidő.
Hallgatag, de nő, de nő.
Udvarlást el nem visel.
Nem malackodik senkivel.
Örök csitri, de kortalan.
Akkor hiányzik, ha van.
Ha nincs, visítasz, mint a szél.
Örökké ingó hintaszék.

Rövid vers magamnak

Van a magánynak teste. Öltönye.
Gyárában rabszolgák dolgoznak, a vágyak.
Az elmúlás az ő örökös egzisztenciája.
Sportlövész. Minden lövése telitalálat.Lakatos Klára grafi kája
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Ruva Farkas Pál

Utazólevelem

A napokban került bemu-
tatásra Ruva Farkas Pál 

legújabb, Rókatánc című köte-
te, amely önéletrajzi ihletésű 
rövid prózákat tartalmaz. Íze-
lítőül a borítón szereplő sajátos 
írói önéletrajzot idézzük:

„A Teremtő akaratából két 
évszázad, sőt két évezred uta-
zója vagyok. Nagyon rövid ide-
ig voltam gyermek, majd annál 
tovább – feltűnően hosszú ideig 
majd nem felnőtt –, de sohasem 
igazán, inkább koravén lettem. 
Majd igen hosszan voltam gya-
kornok – vagy lótifuti –, aki so-
hasem akar felnőni, mert abból 
aztán nagyon elegem volt, már 
azokból – akik olyasfélék voltak!

Nos így aztán voltam Békés 
megyében előbb négytusa baj-
nok, majd a csapatunk nyerte 
el fociban is a megyei bajnoksá-
got. Aztán engem is felhozott a 
fekete vonat Pestre, ahol a IX. 
kerületben, a Húsos pályán, ke-
zet foghattam Albert Flórival. 
Kicsit később Fazekas Laci mel-
lett öltözhettem, amikor Baróti 
Lajos mester télvíz idején ki-
próbált az Újpestben.

A sors úgy hozta, hogy in-
kább ökölvívónak mentem, így 
aztán a Honvédban Kajdi Jan-
csival, Botos Andrissal, Badari 
Tibivel, a két Orbánnal, no meg 
Tüsivel már kesztyűztem, amíg 
a velem egyidőben odakerültek 
még a tükör előtt árnyékoltak.

Esténként meg doboltam és 
énekeltem Soroksáron, a Vi-
dám Étteremben, de délutá-
nonként a VOSÉ-ban rúgtam 
a bőrt tartalékban, ahol Tasler 
Őcsi mindig ragasztóval küldte 
a skúlót.

Csak megjegyzem, az első 
csapatot mi tartalékosok elver-
tük,amikor csak akartuk, mint 
a jég a határt.

Aztán voltam kongresszusi 
küldött Göttingenben, ahonnan 
visszavonatoztam, mert honvá-
gyam volt, még anno 1981-ben.
De így voltam én Párizzsal is, 
mert a harmadik nap után nem 
bírok maradni, sietek vissza a 
magyar ugarra.

Hiába – ott ahol Bólya Péter, 
Kézdy Gyuri, Káldy Nóra, Sik-
lósi Norbert, Somlyó Zsuzsa, 
Csertői Oszi, Bajor Nagy Ernő – 
aki nyugdíjazása után is bejárt 
a rádió ebédlőjébe, hogy talál-
kozhasson volt tanítványaival, 
akikhez mindig volt egy-egy 
kedves szava – Gyurkovics Ti-
bor és Hernádi Gyula, nemcsak 
barátaim, hanem a hindu szer-
tartás szerint gyermekeimnek 
lettek a keresztapjuk.

De itt van Koncz Gabi, aki 
szemműtétje napján is eljött a 
könyvbemutatómra, hogy felol-
vasson. Székhelyi József és He-
gedűs D. Géza testvérbarátaim 
nélkül sem tudnám elképzelni 
egyetlen egy irodalmi estemet 
sem.

„Istenek” lába nyomában 
járhatok, s ha becsukom a sze-
mem, látom kedves arcukat, s 
itt a fülemben hallom feledhe-
tetlen hangjukat, intelmeiket! 
Ezek a mesterek nem csak ok-
tattak és biztattak, de akkor is 
bíztak bennem, feltétel nélkül, 
amikor sokan mások már le-
mondtak rólam

Na ezt nem lehet „onnan” 
külföldről szeretni – azt csak 
itt, a néhai New York Palota 
presszójában egy forró kávé 
mellett lehetett igazán élvezni. 
Hát én megpróbálom öregedő 
pesti jampiként továbbvinni 
Marton Frici, Komlós János, 
Antal Imre, meg az örökifjú Ba-
jor Imi, Karinthy Frici és Abo-
dy Béla szellemiségét, és őrizni 
még egy darabig.

Sosem felejtem el a nagy 
mackó Abody Bélát, aki egy 
darabig a főnököm volt, s emí-
gyen oktatott: „Tudod Ecsém! 
Ha következetesen rakod ösz-
sze a lapokat, no nem mint 
Rodolfó, akkor még belőled is 
lehet »valami«! „ Megfogad-
tam öreg barátom tanácsát. 
Már harmadszor nyertem 
snapszerben Mokránckival 
szemben, és már hatvanhárom 
lapot kaptam fentről, a legöre-
gebb Mestertől. Megpróbálom 
megbecsülni a küldeményüket 
– áldásaikat –, és őrzöm azt a 
lángot, amit még ők gyújtottak 
meg.
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Németh Attila

Meséltem

Anyám lelke repülő kő.
Besüppedt az eső áztatta,
puha, fekete földbe.
Ki érti meg anyám lelkét,
mely meleg, mint a kenyér,
mint a kék ég.

Kiásom őt a fekete földből
tíz körömmel, az
ő meleg testéből lettem
kitépve; lettem
őrült és költő –
Csontig rág az idegrendszer.
Fekete telet cipel a lelkem.

Meséltem egy tengernek,
szél lett, este lett,
ereimbe költözött
a tenger, a félelem.
Szenvedés lett a kenyerem,
s lett belőle ez a vers,
meg víz, szerelem.

De nem voltam rest 
az elmémet is palléroz-
ni, nem csak a testemet. 
Elvégeztem a foxi-ma-
xi mellett az Újságíró 
Iskolát, hallgattam a 
Köz-gazdasági Egyete-
men Bata Imre profesz-
szor úr feledhetetlen 
előadásait, majd Fer-
ge Zsuzsa istállójában 
nemcsak a szociológiát 
tanultam, az Ő „har-
madik útja” nélkül nem 
igazán értettem volna 
meg az összefüggések 
láncolatát, az akkori 
forrongó, változó Ma-
gyarország és Európa vi-
szonylatában. Hát ilyen 
csodákat hagytam volna 
ki, ha nem jövök haza 
nyolcvanban Bécsből, 
nyolcvanegyben Göt-
tingenből, vagy nyolc-
vanhatban Párizsból. 
Milyen szegény lettem 
volna nélkülük.”

Milyen madár…?

Milyen madár ez a nyár?
-piros, mint a pipacsvirág.
Róka oson az úton át.
Szájában veréb, virágszál.
Dobbantok lábammal:
fut, szalad erdőn, mezőn, réten át.

Milyen madár ez a nyár?
-piros, mint a pipacsvirág.
Mezítláb lépek a forró porba.
Tintakék égbe madár száll.
Reszket az őz, erre farkas járt –
fába bújik, s alszik tovább.

Anyámnak

Rőzsét hoz a tűzre,
pattogó, csattogó, lángos fényesre.
Öregasszony,
talán a faluban a legöregebb.
Melegszik, olvadozik,
meséli, meséli kínos, öreg történeteit.
Rőzsét hoz a tűzre,
pattogó, csattogó, lángos fényesre.
Ruhája rongy, cipője posztó,
haja szalma, olyan távoli
keleti, indiai forma.
Markában bot, megy az úton,
lejten, porban, sárban.
Rőzsét hoz a tűzre,
pattogó, csattogó, lángos fényesre.
És meséli, meséli
kínos, öreg történeteit.

Bálványos Huba rajza
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Duray Miklós

A kisebbség mennyiségi 
vagy politikai fogalom?

A kisebbség kifejezést a 
19. és a 20. század eu-

rópai nyelvhasználatában két 
összefüggésben ismerjük. A 19. 
század végének és a 20. század 
legelejének kisebbség fogalma 
egyértelműen és kétséget kizá-
róan pártpolitikai összefüggé-
sekre utal. Azokra a politikai 
csoportosulásokra vonatkozott, 
amelyeknek számarányuk, 
számszerűségük, csekély tá-
mogatottságuk miatt nem volt/
nem lehetett beleszólásuk az 
állampolitikába, a kormány-
politikába, nem szerezhettek 
döntő befolyást a közügyek me-
netére. A kisebbség az volt, akik 
kiszorultak a hatalomból.

A huszadik század második 
évtizedében, az első világhábo-
rú idején, a világot a modern 
hatalmi politika elvei szerint 
újra felosztó hatalmi érdekek 
függvényében a kisebbség fo-
galom új értelmezést kapott. 
A korábbi pártpolitikai értel-
mezését felcserélte az etnikai 
értelmezés. A történelmi Ma-
gyarországtól elcsatolt terüle-
teken élő, mintegy 3 millió ma-
gyar vonatkozásában kezdték 
elsősorban használni a kisebb-
ség megváltozott értelmezésű 
fogalmát.

A kisebbség megnevezés 
nemzeti vagy etnikai vonatko-
zásban hivatalosan 1919-től, 

az első világháború győztes ha-
talmai által megalkotott Ver-
sailles-i békerendszer életbelé-
pése és az ezen belül létrejött 
ún. „kisebbségvédelmi” szerző-
dések óta használatos. (…)

Nem egyértelmű, hogy a faji, 
vallási vagy a nyelvi eltérést 
csoportos jellemzőként, vagy 
egyénekre lebontva értelmezi-e 
a Versailles-i dokumentum, 
azaz jogi szempontból csoport-
jogként vagy egyéni jogként ke-
zeli-e, de mindkét értelmezés 
belemagyarázható.

Az államok közötti és na-
gyobbára az államokon belü-
li jog vonatkozásában ezzel a 
megkülönböztetéssel kapcso-
latban három sajátosságot ta-
pasztalhatunk:

– a leíró „eltérő fajú, vallású 
vagy nyelvű lakók” meghatáro-
zás helyett a kisebbség kifejezés 
vált bevetté, az államok közötti 
kapcsolatok nyelvezetében is;

– jogaik vonatkozásában 
nagyobbára csak egyéni jogok-
ról beszélnek, noha a kisebbség 
kifejezés csoportra is utal. A fe-
lekezetek esetében egyértelmű, 
hogy mind egyéni, mind közös-
ségi vonatkozása is van.

– az etnikai kisebbséget csu-
pán negatív tartalmú megjelö-
léskor kezelik csoportként, pl. a 
kollektív bűnösként való meg-
bélyegzés esetében. A nácik 

a zsidókat, Csehszlovákiában 
1945-től évekig a magyarokat 
és a németeket, beleértve a né-
met evangélikus egyházat és a 
(túlnyomóan magyar) reformá-
tus egyházat a csoporthoz való 
tartozás okán, illetve csoport-
ként sújtották jogfosztással. 
A nemzetiségként való korábbi, 
igaz, helytelen megjelölése a 
mai (etnikai) kisebbségeknek 
nem vonta kétségbe az oda tar-
tozók közösségi létét.

Az etnikai hovatartozás 
függvényében átfogalmazott 
kisebbség kifejezés sajátos, 
új fogalmak bevezetésére is 
késztette az új államalkotókat. 
Emiatt keletkezett például a 
csehszlovák nemzet fogalma, 
ugyanis az új államban a né-
metek nagyobb létszámban él-
tek, mint a szlovákok. Politikai 
okok miatt a szlovákokat nem 
lehetett kisebbségnek tekinte-
ni, ezért meg kellett alkotni a 
csehszlovák nemzet fogalmát, 
ami egyértelművé tette, hogy 
kik alkotják az uralkodó több-
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séget. Ugyanez következett be 
később Jugoszláviában is – 
megalkották a jugoszláv nem-
zet fogalmát.

Kisebbség az, amit az ural-
kodó többség kizár a hatalom 
gyakorlásából.

Mit lehet kezdeni a Ver-
sailles-i rendszerben átírt ki-
sebbség fogalommal? Kezdjük 
a minősítő jellegével és men-
jünk vissza néhány szó erejéig 
a gyökerekhez.

A kisebbség a korábbi „bé-
keidőben” azt jelentette, hogy 
a politikai többséghez tartozók 
az ő fejük fölött átnyúlva hoz-
nak döntéseket. Ezeket a poli-
tikai csoportokat vagy pártokat 
az első világháború után poli-
tikai ellenzéknek, jobb esetben 
a kormányt kívülről támogató 
politikai csoportnak/pártnak 
nevezték. Viszont 1919-et köve-
tően, azt a számbelileg kevesebb 
létszámú, az állam felségterü-
letén lakó népcsoportot, elté-
rő nyelvű egyéneket vagy ezek 
csoportját jelölte kisebbség-
ként a nemzet-hatalmi többség, 
akiket ki akart rekeszteni, vagy 
eleve kirekesztettnek tekintett 
a közügyek gyakorlásából, aki-
ket ki akart zárni a döntéshoza-
talból, meg akart különböztetni 
az uralkodó többségtől. Azokat 
jelölték vagy bélyegezték meg 
kisebbségként, akik zavarták a 
„nemzetállamnak”, mint a leg-
újabb-kori abszolutizmus esz-
méjének bűvkörét.

A megoldást is kitalálták 
arra, hogyan lehet kitörni a ki-
sebbségi helyzetből. A korábbi 
felfogás szerint a politikai ki-
sebbségből csak kollektív ki-

törési lehetőség nyílt azáltal, 
hogy a politikai csoportosulás 
belépett egy többségi koalíció-
ba, kormánypárti szövetségbe. 
Az új felfogás szerint, a kisebb-
ségi helyzetből egyénenként is 
ki lehet válni. Erre találták ki a 
nemzetiség szabad megválasz-

tásának jogát, ami korábban 
is létezett spontán asszimilá-
cióként, de senki nem nevezte 
néven és valóban rá volt bízva 
az egyéni döntésre. A nemzeti-
ség szabad megválasztásának a 
joga 1919 óta azt jelenti, hogy 
pl. nem azért magyar vala-

Ravasz József

Egy

cipelhetetlen batyuba a jövő,
amit megdézsmált szívünk
nyikorgó-ajtajú kamrájában
megtalálsz a múltból.

Vissza álmodod
az elsétált időt,
amikor virágba kötözött
napokon felmondtad
a cigányok házifeladatát:

Isten házába térdepelő
kényszerített zarándokokká lettünk.
Gyógyíthatatlan sebekben
viseljük örökös háborúnkat
a hazáért,
amit a Teremtő megszületésünkkor
minden cigány fülébe súgott

Megfejthetetlen titok
a mosolyunkból kikalapált
arcunkba beültetett ábránd-nélküliség.

Ezt rabolja tőlünk
a VILÁG- EMBERE!
Apró ízekre szaggatva
törvényekbe csomagol.
Ingyenes árunak sem kellünk.
Mert reményeinkbe beletébolyodott az EMBER…



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT32

ki, mert úgymond magyarnak 
született, minden felmenője 
magyar volt vagy ezt az iden-
titást választották felmenői, 
vagy azért mert magyar az 
anyanyelve, magyarnak nevel-
ték a szülei. Az új felfogás sze-
rint a szabad identitásválasztás 
a felnőtté válással teljesedik 
ki, mert a nagykorú személy 
maga dönti el, mi a nemzeti-
sége. Felnőttként, gazdasági, 
azaz anyagelvű, esetleg poli-
tikai érdekei szerint másként 
is dönthet, mint a származási 
meghatározottsága. Esetleg 
más is dönthet helyette, ami-
nek egzisztenciális, vagy ha-
talmi, esetleg politikai okok 
miatt nem mer ellentmondani. 
Ez utóbbinak a sajátos példá-
ja az 1946-ban Csehszlováki-
ában törvényileg bevezetett 
„reszlovakizálás”, ami a ma-
gyarok szlovákká nyilvánítását 
jelentette „önkéntes” kérelem 
alapján (reszimiláció). Ezek a 
körülmények magyarázzák a 
kollektív jogok elutasítását is.

A kisebbség fogalom etnikai 
vonatkozású használata tehát 
arra is utal, hogyan szüntethető 
meg a kisebbségi helyzet. Erre 
egyetlen kínálatot ajánl: iga-
zodni kell a többséghez. Ami 
végső soron asszimilálódást, 
beolvadást jelent. Ezt a lehe-
tőséget nevezik humanisztikus 
szómisztikával integrálódás-
nak, ami az állampolitikák gya-
korlata szerint homogenizáció-
ként nyilvánul meg. Ha önként 
nem lépsz ki a kisebbségi álla-
potból, kizárt maradsz. Ha se-
gítenek benne maradni, akkor 
is. Ez utóbbi helyzetet ma elő-

szeretettel nevezik szegregáló-
dásnak, gettósodásnak. (…)

Az ajtón kopogtat a múlt.
Önmagában az a tény, hogy 

2013-ban Magyarországon a 
kisebbség (kisebbségi önkor-
mányzat) helyett az új alap-
törvény szellemében ismét a 
nemzetiség (nemzetiségi önkor-
mányzat) kifejezést használják, 
nem enyhíti ezt a megítélést – 
inkább súlyosbítja. Arra hívja fel 
a fi gyelmet, hogy a magyar ál-
lamjogszemlélet sem tud kitör-
ni egy bűvös körből. A nemze-
tiségfogalom újbóli használata 
szerencsétlen visszatérést jelent 
nem csak a szocialista nemzetre 
hajazó szocialista állam és nem-
zet felfogáshoz, hanem a 19. 
századi elhibázott nemzetszem-
lélethez, mely szerint a nemze-
tiség a valós jelentésével, azaz 
a nemzethez való tartozással 
ellentétben másodlagosságot 
jelentett – mert a nemzet akkor 
magyart jelentett.

Nagy hiba csak azért vissza-
térni a magyar történelmi nem-
zetszemlélethez, főleg annak a 
nemzetpolitika szempontjából 
sikertelen 19. századvégi, akár 
még liberálisnak, de inkább 
zavarosnak nevezhető felfogá-
sához, mert a körülöttünk élő 
nemzetek a mi 19. századvégi 
hibás felfogásunkat a 18. száza-
di körülményekhez mérten má-
solják, mert a nemzetállamot II. 
József szellemében képzelik el. 
Azaz a megszerzett területhez és 
az ott lakó „másfajúakhoz” gyar-
matosító módján viszonyulnak.

Tény, hogy ma nem illendő 
ebben az irányban vizsgálódni, 
mert kiderülne, hogy a huszadik 

századi téveszmék, a fasizmus 
és a nácizmus rettenetes mód-
szerei a ma is felmagasztalt eu-
rópai nyugat hagyományain ala-
pulnak. Kiderülne, hogy a mai 
nyugat-európai nemzetállamok 
két- háromszáz évvel ezelőtti 
elődeinél ringott a fasizmus és 
a nácizmus bölcsője. Ugyanis a 
mai Európa-uniós felfogásban 
a nemzet azonos az állammal. 
Ha értelmileg felfogjuk, hogy 
Európa újkori szellemtörténe-
tének és állameszme szemléle-
tének a megvilágítása az abszo-
lutizmus vetületében nem áll 
messze a fasizmus valóságától, 
akkor azon sem csodálkozha-
tunk, hogy Trianon után min-
den fogalom megváltozott, nem 
csak a kisebbség fogalma. Az 
elszakított magyarokból meg-
szüntetésre ítélt kisebbség lett, 
illetve az 1947-es Párizsi Béke-
szerződés után röviddel a nem-
zet csehszlovákot a nemzetiség 
magyarul beszélő csehszlová-
kot jelentett; a nemzet románt 
a nemzetiség magyarul beszélő 
románt jelentett, a nemzet jugo-
szlávot a nemzetiség magyarul 
beszélő jugoszlávot jelentett és 
így tovább – a szovjet nemzet 
ennek csak amatőr párlata volt.

Összefügg az Európa-eszme 
torzulása korunk kirekesztő tö-
rekvéseivel.

Sem a politológusok, sem 
a történészek nem tudatosít-
ják kellőképpen, hogy Európa, 
mától visszaszámolva az elmúlt 
négyszáz évben szinte értel-
mezhetetlenül megváltozott, 
aminek sok következménye 
lett. A Quedlinburgban létreho-
zott középkori Európa moder-
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nizálódása a reneszánsszal 
kezdődött, majd a reformá-
cióval folytatódott. E két esz-
mei áramlat nem térítette ki 
Európát eredeti medersod-
rásából, csak a korábbi folyá-
sát módosította. Elsősorban 
gazdagította és demokrati-
zálta. Erre a két, máig meg-
határozó eszmei áramlatra 
adott hatalmi és ideológiai 
választ a birodalmi szemlé-
letű abszolutizmus, aminek 
az erőszakossága máig ható, 
a mai viszonyokat is befolyá-
soló alapvető értékrendi vál-
tozást eredményezett.

A politológusok és törté-
nészek azt állítják, hogy a ko-
rai abszolutizmus által meg-
erősített államhatalom és ezt 
követően a modern abszo-
lutizmus által modernizált 
társadalom majd a felvilágo-
sodás teremtette meg annak 
az ugrásszerű változásnak a 
lehetőségét, ami a modern 
nemzetek kialakulását ered-
ményezte. Nem gondolják 
végig, hogy ez nem a modern 
nemzeteszme kialakulásához 
vezetett, hanem az abszolu-
tizmus bedarálási módsze-
reinek hatására megszülte a 
totalitárius államnemzetet 
valamint a nemzetállamot.

Az Európa-eszme torzu-
lásának útvesztőjén végig-
botorkálva láthatjuk ennek 
a folyamatnak az egyik vég-
termékét: a nemzeteszme 
eltorzulását, ami a nemzet-
nek hatalmi kérdésként való 
megjelenését, egyidejűleg a 
nemzeti ellenségkép tudatos 
megrajzolását is jelenti. Ezt 

a képet a többségi társada-
lom saját frusztrációjának 
ellensúlyozására alakítja ki a 
nemzetiség, a kisebbség vagy 
a szomszéd nemzet felé. Ez a 
kényszerkép teljesebbé teszi 
a kisebbség fogalomnak az 
érthetőségét. Egyúttal azt is, 
hogy a nemzeti kérdés egyes 
vonatkozásai miért váltak ki-
sebbségi kérdéssé. (…)

–-
1 – Duray Miklós (1979) 

Adalékok a kisebbségi politi-
kához. In.: Bibó Emlékkönyv 
I. kötet, Századvég Budapest, 
Protestáns Magyar Szabad-
egyetem, Bern 1991, 85.-99. 
old.

2 – CSEPELI György 
(1996). Kisebbség és képze-
let (a BM Rendőrtiszti Aka-
démián 1996. február 24-én 
elhangzott előadás rövidí-
tett szövege). Elérés: http://
www.csepeli.hu/pub/1996/
csepeli_kisebbseg_kepze-
let_1996_02_24.pdf

3 – Milyen legyen Cseh-
szlovákia? (1991). In.: Ön-
rendelkezési kísérleteink. 
Méry Ratio, Somorja, 1999, 
99.-100. old.

Duray Miklós (1979) Ada-
lékok a kisebbségi politikához. 
In.: Bibó Emlékkönyv I. kötet, 
Századvég Budapest, Protes-
táns Magyar Szabadegyetem, 
Bern 1991, 85.-99. old.

(Részletek a Nemzetstra-
tégiai Kutatóintézet által 
szervezett Nemzetstratégi-
ai Akadémia konferencián 
2014. március 6-án elhang-
zott előadásból)

Mirsadeta Osmani

Den man dajte mi

Den man pherdo chon,
thaj i javin keda phravdžola,
den man o dive,
thaj i dživa so korkori pes rovela.
Den man o vakti,
olesoro doliba,
olesor agor,
e manušengor roviba.
Soj o manuša,
ano sa o vaktja
nange, prnange,
a soj ola bange.

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
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Fábián György

Anyámnak

Gyakran véges a vágy,
Fellelhető bárhol,
Hótakaró, melegágy,
Palánta-lelket pártol.
Anyám sírját övezik,
Szélcsíkok, ezüst fák,
S folyton dara esik,
Nagykendőben talál.
Széna – és fű-alom,
Gondolati jelvény,
Napsugár a szavakon,
Hókristály türelmén.
Hajszál vonja gyökerét,
Tömpe ujj a hagymát,
Föld veszi föl jelmezét,
Megüli farsangját.
Örökmécs a szerelem,
Templomok pillérén,
Freskó-ágyú kegyelem,
Vár temetőd szélén.
Gyakran véges a vágy,
Fellelhető bárhol,
Könnyeimből a világ,
Előrajzolja táncod.

Augusztusi dal

Hajadban bogarak a mély-bombázók.

Arcodon az emlék, s a cirpegő zene

eleddig ismeretlen akkordot nyit,

és minden mennyei dallal lesz tele.

Igéznek téged kották és virágok,

míg fölötted Isten hang-fátylas ege.

Tömjén illatú csillag tenyeredben,

és augusztusi érés ideje.

Téged igézlek én, mint mély-bombázód.

Figyelem a mezők apró kis jeleit.

Benned a hangsor, szinte egy vonalnyi!

A tájban élsz. Szemed halhatatlan ív.

Álom

ahogy elaludtam,

a természet:

cigánykerék-hányó

szabadság.

bent lila az éj.

holt ajtón kopogtat

a remény

kifesletten.

igen gyönge ármány

a szitokpajzs,

s dobban egy szív

mohanyomban.F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Gyurkovics Tibor

Menny és pokol

Szelíden mentem tönkre
szelíden törtem-zúztam
a Jézusból örökre
Jézushoz voltam útban
dühöngve és recsegve
éltem egy alagútban
és végül elterültem
egy titkos infarktusban

Indultam Rákosfalván
mint városi fi úcska
a szelíd bokrok alján
sohase voltam durva
inkább az esti fényben
mélázó bávatag csak
ha láttak a sötétben
inkább kenyeret adtak

Hamar az égra törtem
mint nagy terű madárka
az röpül ilyen bőszen
őrülten aki árva
mert mindig árva voltam
az irodalmi pályán
de tudtam a magosban
az örök élet vár rám

Addig csak csapkolódtam
két szárnyam kimeresztve
félig-meddig földobva
félig-meddig leesve
majd a Szentlélekisten
galambalakban rám szállt
megdicsőített engem
nem érzek ma se hálát

Lettem vadóci Jézus
aszkéta-hedonista
ki mint a narancs vérdús
de saját levét issza
kiűzi a kufárok
hadát a templomokból
de azután az árok
mélyén lányukkal tombel

Félig szent félig bűnös
felébe-harmadába
kerültem be a hűvös
igazság udvarába
ott agyonvertek engem
az irodalmi pályán
de magában a mennyben
az örök élet vár rám.

Erd�

Ó, istenem, de csoda volna,
ha az erdő megsokasodna,
még erdőbb lenne, csupa gyémánt,
és én ott állnék benne némán.

Egy madár ülne fönn a fákon,
amilyenre én magam vágyom,
nem szólna, csak reám meredne,
és az én könnyem megeredne.
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Kocsis Csaba

In memoriam Bai Károly
„…áldjon mindig, s mindörökké.”

Az ember nehezen köt 
barátságot ötven felett. 

A lélektanát nem tudom annak, 
hogy egy munkakapcsolat mitől 
lesz baráti, mert nem vagyok 
lélekbúvár, de nekem megada-
tott, hogy megtapasztaljam. 
Annyi minden belefért ebbe a 
néhány esztendőbe, 
hogy nem volt időm 
rajta gondolkozni.

„Baikarcsi” sokat 
foglalkoztatott vőfély 
volt. Megkérdeztem 
egyszer tőle, hogy 
mit tart fontosnak az 
általa is őrzött hagyo-
mányban: „– Szin-
te mindent – felelte 
vidáman –, de ha 
felkérnek vőfélynek, 
mindig megemlítem 
a fi ataloknak, hogy kár len-
ne veszni hagyni a hívogatást, 
mert ez is szerves része volt va-
lamikor a munkánknak. Szívből 
szóló invitálás ez, a vendégváró 
család követeként érkezünk a 
meghívottakhoz:

„Tisztelettel kérem, fi gyel-
jék, mit mondok, mikor be-
szédimmel hozzájuk fordulok. 
Általam hívatja és szívből el-
várja, kedves lányuknak, fi uk-
nak esküvő napjára…” A sze-
mélyes meghívás szerintem 
pótolhatatlan az emberi kap-
csolatokban.”

Bús Anikó könyvbemutató-
ja tudatosította bennem, hogy 
Bai Károly nagyon szereti az 
irodalmat. Én erről az oldalá-
ról ismertem meg igazán. Ez 
után minden évben összeho-
zott minket az alkotás öröme, 
közös előadásaink katarzisa. 

2011-ben irodalmi felolvasó es-
tet tartottunk Bakonszegen és 
Nagyrábén.

A Bessenyei Györgyről szó-
ló drámát tolmácsoltuk a hall-
gatóságnak, ahol a második 
felvonás negyedik jelenetében 
összevész a két Bessenyei fi -
vér, jelesül Karcsi, aki Besse-
nyei Sándort alakította, és én, 
aki öccsét, Györgyöt. Ez volt 
a mi vérszerződésünk, ami-
nek egy-egy mondatát fel-fel 
emlegettük-éveken át egy-egy 
beszélgetés alkalmából. Aztán 
következett 2012-ben Nadá-

nyi Zoltán születésének 120. 
évfordulója, tudtam, hogy ki-
hagyhatatlan ebből a műsorból 
és olyan alázattal mondta el a 
Körmenetet, hogy a mai napig 
beleborzongok, ha eszembe jut:

„Magam nevét is elkiáltom, 
/ süketen kong a holdvilágon, 

/ kiáltom újra, egy 
se néz rám, / men-
nek tovább, tünőd-
ve, némán. / Men-
nek, mennek, meg 
ujra jönnek / és vé-
ge-hossza nincsen 
ennek, / domb körül 
járnak fejlehajtva, 
/ egy szál jegenye 
reszket rajta. / És 
leple hull egyszerre 
mindnek / és mezte-
len testtel keringnek, 

/ azt most a holdfény úgy nyi-
lazza, / hogy átüt rajta cson-
tuk rajza.”

Négy felejthetetlen előadás 
következett Berettyóújfaluban, 
Nagyrábén, Bakonszegen és 
Nagyváradon, és nem is beszél-
ve arról, hogy ettől a pillanattól 
kezdve állandó szereplője lett a 
költészet napi megemlékezések-
nek Nadányi egykori házának 
udvarán, az idén is csak a kez-
dődő betegsége akadályozta meg 
abban, hogy velünk szerepeljen.

2013-ban végleg „összefonó-
dott sorsommal”. Rostás Far-

Irodalmi esten Békéscsabán (Bai Károly a kép jobb szélén)
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kas György volt a költészet napi 
vendég, és beleszerelmesedett 
a verseibe, későbbi összeállí-
tásainkból is nélkülözhetetlen 
volt az Óda, amelyet mély átér-
zéssel mondott mindig:

„Engem oly’ sokszor meg-
öltek már, hogy néha szégyel-
lem, hogy élek. (…) Fogoly 
voltam, boldog fogoly, mert a 
rabtartó szerelemmel etetett.” 
Felejthetetlen közös utunk volt 
a Duna Televízióba, amelyre 
nagy műgonddal készült, hogy 
jó hírét keltsük a Sárrét íze 
Fesztiválnak, és örömmel töl-
tötte el, hogy milyen sok visz-
szajelzést kaptunk az adások 
nyomán.

Aztán kezdetét vette a Szól-
jon aki látta című Sinka mű-
sorunk. Az egyik fellépés előtt 
megkértem, olvasson fel egy 

rész a Fekete bojtár vallomá-
saiból. Az Ásvány legelőjén is 
volt egy háza a csősz feleségé-
nek, Bainénak, akiről Sinka, így 
ír: „ Az ura oda volt az olasz 
harctéren, hogy végre egyszer 
kikiabálhassa és verekedhesse 
magát!” Itt megáll egy pillanat-
ra. Szemmel láthatóan megren-
dült:

Te, öregem, ez az én apám! 
A híres Sinka vers Az Anyám 
balladát táncolt, (amelyet 
Papp Imréné Ibolyával együtt 
előadva egészen más értelme-
zést nyert) mellett két olyan 
verset kapott tőlem, amitől el-
áll a szava. Furcsán nézett rám, 
mikor a Lovasok opál mezőkön 
első versszakára esett a pillan-
tása:

„Tizenegyen voltunk sárral 
dobált fi ak, / jó lovasok, ismer-

tük a bút, / az ős-sírást, s gyé-
mánt éjszakákon / ágyunk 
volt a penészes ól-piac, / hol 
szemünkre, mint hó zuhant az 
álom. / Óh, mi régi kóborló 
fi úk! / S angyal-őrünk a meny-
nyei Lenge / vigyázott, hogy 
ne legyen túl sáros / tizenegy 
hosszú nagy vándorút.”

Honnan tudtad, hogy ti-
zenegyen voltunk fi úk, szegez-
te nekem a kérdést… Mikor a 
Búcsú egy summástól verset 
megkapta, elmosolyodott. Ak-
kor volt hatvanhárom eszten-
dős: „Aztán egy kortyot iszol, / 
áldjon meg az Isten annyiszor. 
// Áldjon meg jó tojó tyúkkal, 
/ szöllővel, malaccal / a hat-
vanhárom ősz után is játékos 
tavasszal. / S ha nem találkoz-
nánk többé, / áldjon mindig, 
s mindörökké.

Szentandrássy Csaba

Kiégett!
kiégett kopár lélek ,lelkek
csak kiáltanak feléd
Ísten! hova lettél
míg kinpadra vitt testünk áldozzuk fel
csak némán,értetlenül,még az eső is ver,
csak ki nem mondott ima,
elmúlt életek,
vígaszra már nem várhat,
csak a sár ami belepi a testet
azzá lettünk,leszünk.
s kiáltok én még most, még élek,
hogy hol vagy Ísten
Várlak! remegő térdekkel,
még adj időt a megváltásra!

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

Túró Zoltán grafi kája
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Jean Pierre Geneuil

Narvalo
(Farkaskölyök – részlet)

Részlet Guy Pierre Geneuil életrajzi művéből. Az író kilenc 
éves volt, amikor nagymamája saját élete kockáztatása árán is 
kimenekítette a koncentrációs táborból. 1942 és 1944 között az 
erdőben találtak menedéket…

Mikor megérkeztünk, 
Nagymama, kisöcsém, 

Bella kutyám és én, már több 
hónapja senki sem lakott itt. 
De ez nem volt nagy baj: szep-
temberben jártunk, s még na-
gyon jó volt az idő. Volt még 
elég időnk, hogy felkészüljünk 
a télre. Neki is láttunk azon-
nal. Jó, meleg tüzet raktunk a 
kis kályhában, és a « verdine » 
mindjárt barátságosabbá vált. 
A « verdine » egy lakókocsi. De 
egy speciális lakókocsi, ilyen 
csak a cigányoknak van. Négy 
méter hosszú, 2 méter széles, 
az oldalai deszkából vannak, 
és a teteje boltozatos,kátrányos 
papírból készül. Egy ajtaja van 
elöl, és egy kis, kerek ablaka 
az oldalán. Elején, egy ponyva 
védi azt, aki irányítja a két lovat, 
de általában csak egy ló van. 
A hátsó kerekei magasabbak, 
fából készülnek, jó erős vasa-
lással. Az elsők alacsonyabbak, 
így ezek könnyen meg tudnak 
fordulni a lakókocsi alatt.

Abban az időben sok ilyen-
nel lehetett találkozni. A mi 
lakókocsinkat még Adolf nagy-
bátyám készítette. Levette a ke-
rekeket és a védő ponyvát, és az 

egészet egy beton talapzathoz 
rögzítette.. Mostanra már, úgy 
nézett ki, mint egy kis lakóház. 
A padozata belül vert földes 
volt. A kis vaskályha csöve át-
fúrta a tetőt egy kis vaslapon 
keresztül, így a kátrányos papír 
védve maradt a kiáradó meleg-
től. A cső tetején egy cinkből 
készült kalap volt.

Bent egy matrac foglalta el 
a tér nagy részét. Volt egy kis 
szekrény, egy asztal, kis kerek 
székekkel, és a kis vaskályha. 
Végül egy petróleumlámpa a 
világításra.

A kocsi körül a nagymama 
földterülete kb. 500 m2-et tett 
ki. Tölgyek és nyírfák voltak 
rajta, középen egy nagy gödör, 
ami az idők folyamán elmocsa-
rasodott. Hasonlót sokat lehe-
tett látni az Essarts-le-Roi kör-
nyékén is, a Versailles-i palotát 
építő kőművesek, innen vitték 
az építéshez szükséges köveket.

Nagymamám körbekerí-
tette a területet, és ezt nagyon 
szépnek találtam. Futórózsák 
kapaszkodtak mindenhol a ke-
rítésre az őszi napfényben.

Megérkezésünket követő 
éjjelen a nagymama azonnal 

hozzáfogott, hogy megtanítsa 
velünk a megélhetés fortélyait. 
Ez bizony sürgősnek ígérkezett, 
mivel alig volt élelmünk.

Mielőtt elindultunk a nagy-
mama egy szögről leemelt két 
méter hosszú, háromszoros 
réz-fonalat. Majd erőteljesen 
megrázta a vaskályhában lévő 
rácsot, így szítva fel a szuny-
nyadozó tüzet. Ezután kivette 
a hamugyűjtőt, és ráöntött egy 
fazék vizet (a vizet a pocsolyá-
ból vettük).

A lakókocsit teljesen ellepte 
a pára, és amikor ez szertefosz-
lott, láttam, hogy nagymama 
egy kanállal összeszedte a vizes 
hamut, gyorsan beletéve egy 
újságpapírba, és összegöngyöl-
ve a zsebébe tette.

Aztán elindultunk az éjsza-
kába. A baglyok huhogtak, és 
különböző susogások hallat-
szottak. De, aki megismerte 
Royallieu-t (a gyerek-koncent-
rációs tábort), az már az ilyen 
hangoktól nem félt. Az em-
berek sokkal veszélyesebbek, 
mint a baglyok, vagy a mezei – 
erdei állatok.

Egy kis idő múlva megér-
keztünk utunk céljához. A hold 
világánál tisztán lehetett látni a 
föld alatti nyúl üregét. A lehaj-
ló faágakra mászva az üreg fölé 
értünk, és nagymama elkezdett 
dolgozni. Kivette a zsebéből a 
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papírba göngyölt hamut és le-
szórta a földre. Majd az egyik 
rézszálat a nyaka köré tekerte, 
és az egyik végére csomót kö-
tött, így a szálat húzni lehetett. 
A másik végét áttekerte egy fa 
derekán, majd az ujjait bele-
mártva a nedves hamuba vé-
gighúzta a rézfonalon.

Halkan súgta; so-
hase felejtsd el, nem 
szabad, hogy a szál 
fényes maradjon. 
Mert különben a

Szent Hubert meg-
látja.

Szent Hubert???

Az erdőőr, az orv-
vadászok vadásza.

Nagymama meg-
hajlította a szálat a 
csomó fölött « V » 
alakban, így köny-
nyen lehetővé vált 
a szál kerekformájú 
összeszorítása hurokként.

Ezt se felejtsd el soha. – 
mondta. Mert különben a nyúl 
ki tud bújni és elszalad.

Ezután a virágos ruhájában 
hasra feküdt, és a a hurkot az 
üreg elé tolta. Negyedóra alatt 
három ilyen hurkot készített. 
Mi egy tölgyfa mellé bújva vár-
tunk, félve, nehogy a « Szent 
Hubert » ha jön, észrevegyen.

Nagymama halkan súgta: 
az ő lépteik hangja szabályos. 
Mint a dörzsölt forgács.

Már több, mint egy órája le-
hettünk ott, amikor nagymama 
hirtelen felugrott.

Elkaptunk egyet! Kiáltotta.
Odarohantunk, s láttam 

a nyulat, amint ide-oda ug-

rált, miközben a hurok egyre 
jobban szorult a nyaka köré. 
A szeme is kidülledt. Egy han-
got sem adott, ezért nem értet-
tem, hogy nagymama hogyan 
vehette észre, hogy horogra 
akadt.

Később persze már én is 
tudtam, hogy ilyenkor a homok 

felett lévő rézszál megfeszül, 
vagy a felette lévő bokrok meg-
rázkódnak.

Nagymama a fülénél fog-
va elkapta a nyulat, és a hátsó 
lábainát egy mozdulattal meg-
rántotta.

A nyúl egyből felhagyott 
a kapálódzással, a teste eler-
nyedt. Éngem a rosszullét kör-
nyékezett, de nem sokáig, mert 
arra gondoltam milyen fi nom 
eledel is lesz belőle.

Hajnalban, mikor visszafe-
lé mentünk, már két nyulunk 
volt. Nagymama szoknyája 
alatt lógtak egy zsinóron. Azért 
ott, nehogy találkozzunk egy « 
Szent Huberttel ». Felkötöttük 
a plafonra, és lefeküdtünk.

Nagymama nagy elégedett-
séggel fújta el a petroleumlám-
pát.

De ez csak a kezdete volt a 
tanításnak, amiben Madame 
Jules – ahogyan nagymamát 
ismerték és tisztelték – részesí-
tett, hogy tökéletes « orvvadász 
» legyek.,

Pisztrángot is ha-
lásztunk, éjjel. Ki-
hegyeztünk egy 20 
centiméteres bodza-
vesszót. Majd a kö-
zepén egy kb 1,20 m 
hosszú kötéllel kör-
becsavartuk, a végén 
egy kettéhajlított 
tűvel. A tű végén pe-
dig egy toll, ez lesz a 
csali a pisztrángnak. 
Majd a késsel egy « 
V » alakú nyílást ké-
szítettünk, és ebbe 
beleállítottuk a « ha-
lászbotot ». Mielőtt 

betemettük volna a gödröt, jól 
megvizeztük.

Így a bodzaág meg fog da-
gadni, és elég erős lesz, ha a 
hal ráharap, és fi ckándozni 
kezd. Több ilyen halászbotot 
készítettünk és nagymamá-
val kicsit távolabb elbújtunk, 
várva a reggelt, amikor vissza-
mentünk, hogy megnézzük az 
eredményt.

Van egy másik módja is a 
halászatnak, ez « roumagnole » 
(ejtsd: rumanyol). Ilyenkor egy 
mogyoróvesszőt vízszintesen 
fektetünk a víz felszínére, rá-
kötve egy tollat, ami odacsalja 
a halat. A vessző közepére egy 
nehéz ólomdarabot, vagy egy 
követ helyeztünk, a végére pe-
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dig egy háromágú horgot tet-
tünk.

Csaléteknek kis krumpli-
darabokat, gilisztákat, vagy ha 
volt sajtdarabokat használtunk. 
Ezzel a módszerrel nagyobb 
halakat lehetett fogni, pontyot, 
keszeget, csukát, vagy sügért.

A roumagnole ideális mód-
szer volt a kacsák vadászatához 
is. A kacsa nagyszerű. Zsírja 
tele van fontos vitaminokkal, 
amit nagymama szerint nem 
találunk meg sehol máshol.

A mezei nyúlra ugyanaz vo-
natkozik, mint a kis üregi nyúl-
ra, azzal a különbséggel, hogy 
ilyenkor 10 centiméterrel széle-
sebb horgot kell készíteni. De ez 
veszélyes vadászat, mert nem 
lehet elbújni, ott kell maradni a 
horog közelében. A mezei nyúl 

pedig üvölt, ha csapdába esik, 
ez pedig messzire elhallatszik.

Kitűnőek a kisvarjúk is. Egy 
hónappal a tojások lerakása után, 
tavasszal, a fészekből kell őket el-
lopni. A nyárfák közt lévő varjú-
fészkek egész kis varjúfalut alkot-
nak. Először, amikor nagymama 
felküldött egy nyárfára, pánikba 
estem. A varjúszülőktől jobban 
kell félni, mint a leeséstől.

Pedig nagymama megnyug-
tatott, a varjú fél az embertől. 
Rendben, de ha a varjúk közt is 
akad egy « narvalo »?

De nagymamának igaza volt, 
a varjúszülők elszálltak, és én 
lehoztam a három kis csipogót. 
Szürkék voltak, és csipkedtek, 
míg jöttem lefelé. Természetesen 
tojásokat is szedtünk, akkorák 
voltak, mint egy galambtojás.

Az erdőben nemcsak nyu-
lak, kisvarjúk, kacsák és halak 
voltak friss ennivalóként. Ta-
láltunk csigákat is, amik eső 
után jönnek elő, békákat is, 
amit ujjal halásztunk; vékony 
kötelet csavartunk az ujjunk 
köré mielőtt a vízbe nyúltunk.

Nagymama, amikor elkapott 
egyet-egyet, mielőtt a szoknyá-
ja zsebébe tette, bicskájával 
kioltotta az életét, hogy ne mo-
zogjanak.

De az igazi csemege mégis a 
niglo – azaz a sündisznó – volt. 
Ha rábukkantunk egyre, rögtön 
megfogtuk. De leginkább Bella, 
aki az orránál fogva lógatta a 
kezében, nehogy megszúrja.

(Franciából fordította: 
Kocsándly Kuti Margit)

Novaković Živko-Bakro

Romano gindipe

Phirav thaj uštavav ande ljumlja
ći arakhav kathende murro than.
Thaj dukhade ilesa
gindiv pe murri familija.

Murro than ći arakhav khatende
aj dulmut rodavles
an devlale mure ileske
radujala, bah thaj lašimos.
Jaoj Devla so kerdan!
e romen phuv ći dana
katargodi našade sam

andar e ljumlja.
Aj e čore rom so te keren
žantar penge majdfeder
ći trubun kanikaske
žantar penge ande ljumlja.

Jaoj Devla so kerdan!
sostar e romen pe ljumlja andan
kanak ći trubusaras khanikaske
feri ame jekhavreske
thaj e suntone Devleske.
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Bajram Haliti

Dukhavutni gili

Ažukardem te irisavol an miro ӡivdipe
Crra, te šantikerel miri horutni dukh,
Te tatarv miri šudrri morthi
Tela savi, varekana, čhuta pes.
Palal, odoring kaj phabilo o kamlipe,
Akana si jamnutno ćućipe,
A anglal…
Uštavav e patrin tela o rošlipee e neonesqe 
forutne kvartesqo,
Patrinisarav e jamgala.
Ašunav e gili e merutnenqi thaj dikhav
E kokala o xoro ingaren.
E balval, vaӡe ni anel e meripnasqi sung
Anθar tiro nevo kher.
Tusa o rošlipeutno Kham, hondisajlo…
Ni tatarel man…
Ni dikhav le…
Xaćarav numaj tire xatmako izdravipe,
Kovlo sar e dihia le balvalaki.
Po drom biirutnipnasqo pe savo vareko,
E ӡivdipnasqe, pe ćalavimata e merutnipnasqe 
ansverisarel,
An mande e balvala e risparipnasqe ,
Dukha thaj rovimata.
Ӡiko palutno trujingarel tiro drom.
Ćhinavdutno suno…
Thaj sa vaht kaθar o šird.

Gyötrelemóda

Arra vártam, hogy életembe visszatérjen
Kissé enyhítse mély fájdalmamat,
Felmelegíthessem didergő bőröm
Mely alá egykor elrejtőzött.
Amely mögött lángolt a szerelem,
S hol mára fagyos űr
Az úr…
Lépdelek hulló levelek közt
A város terének neonfénye alatt,
S a levelek emlékeket idéznek.
Hallgatom a halotti dalt, és elnézem
Ahogy a csontvázak a mélybe keringnek.
A szél még mindig nem hozza a halál illatát
Új otthonodból. Pedig
A veled tündöklő Nap nyugovásra tért…
Nem melegít már engem…
Nem látom őt…
Csak lelked reszketését érzem,
Gyengéd, mint szellő fuvallata.
Az úton, amelyről nem térhet vissza senki
Az élet számára, akit a halál sújtása eljegyez,
Bennem a szelek emlékeket hintenek,
Gyötrelmeket és zokogást.
Ameddig utoljára körbeér utad.
Szakadozó álom…
És mégis örök, a kezdetektől.

(fordítás: Pató Selam)
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Pató Selam

Ravasz József Selamit bárkái cím� 
új kötetének bemutatóján

Valódi ünnepnap volt 
számunkra az idei év 

március 13.-a, amikor hosszas 
előkészületek után végre kéz-
ben tarthattuk és első ízben a 
nyilvánosság elé tárhattuk szép 
bemutató keretében Ravasz Jó-
zsef: Selamit bárkái című há-
romnyelvű (magyar, romani, 
szlovák) tanmese könyvét.

A jeles eseményre a szlo-
vákiai Rimaszécs Művelődési 
Központjában került sor, nagy 
lélekszámú érdeklődő közön-
ség, a helyi egyházközösség ve-
zetője, az oktatási intézmények 
pedagógusai megtisztelő je-
lenlétében. Rimaszécs polgár-
mestere, Vavrek István kiváló 
tanár, s elkötelezett romaügyi 
személyiség nem csupán meg-
nyitóbeszédében köszöntött 
minket s az egybegyűlteket, 
de rendhagyó szertartás kere-
tében a kötet keresztapjának 
tisztségét is boldogan vállalta. 
A bemutató fi náléjában, a kötet 
stílszerűen pezsgővel való meg-
locsolása mellett, kívánta, hogy 
áldott utat járjon be a kötet, 
minél többekhez eljutva töltse 
be küldetését, a fejezeteiben 
felsorolt roma nemzeti értékek 
napvilágra tárása útján.

A könyv szerzője, Ravasz 
József író, költő, egyetemi do-
cens, e most megjelent 11. kö-
tete bemutatóján ugyancsak 

hosszan és színesen beszélt 
önmegvalósítási lehetősége-
ink kiaknázásának a fontossá-
gáról, a fennálló helyzetekről 
és a kiutat jelentő irányvona-
lakról.

Az esemény díszvendége 
volt Rostás-Farkas György, 
József Attila díjas, Babérko-
szorú Díjjal elismert költő, író, 
a CTMT elnöke. A beszédében 
elhangzott nemes és magvas 
gondolatok közül talán annak 
kiemelése a legfontosabb, hogy 
egymásban nem a különbsége-
ket kell keresnünk, és konfl ik-
tushelyzetbe állítani, hanem a 
hasonlóságokban összekapcso-
lódni (s ennek egy csodálatos 
esélyt adó színtere az irodalom, 
amelyben az emberi lelkek ta-
lálkoznak egymással.)

Jómagam, a gyönyörű kötet 
szerkesztőjeként, illusztrátora-
ként, cigány nyelvű fordítója-
ként a nyelvi egység egyetemes 
fontosságát helyeztem előtérbe 
gondolataim sorában, amely-
ben határok feletti, élő közös-
ségünk fennmaradásának zá-
logát látom, s beszéltem arról, 
milyen nagy szerepe volt szóbe-
li kultúránkban a mesélésnek, 
s mekkora azok felelőssége, 
akik csak az utóbbi évtizedek-
ben kezdték írásokba foglalni 
értékeinket, kollektív ismeret- 
és emlékanyagunkat.

Röviden ismertettem a 
korosztályoktól és nemzeti 
hovatartozástól függetlenül 
mindenkit megszólító mű fel-
építését, a lenyűgöző szépségű 
természeti képekben, metafo-
rákban megszemélyesített, lé-
lekbe kódolt kincsek fejezete-
it: A meghallgatás művészete, 
a szeretet s tisztelet lelki bé-
kéje, a szabadság, hit, remény, 
mese, tűz misztériumait.

A prezentáció záró akkord-
jában költészetünkből is ízelí-
tőt adtunk, Ravasz József, Ros-
tás-Farkas György s jómagam 
is felolvastuk néhány versün-
ket.

Kis roma irodalmi delegá-
ciónk az eseményt követően 
zarándoklatot tett nagy törté-
nelmi, kulturális elődeink em-



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 43

lékhelyeire is a térségben, így 
Mátyás király és Czinka Pan-
ka gömöri szobrainál, Radnóti 
Miklós őseinek radnovcei házá-
nál, Tompa Mihály hanvai lak-
helyén, ahol a Gólya című verse 
felolvasásával is tisztelegtünk 
avulhatatlan értékű szellemisé-
ge előtt.

Hálás szívvel köszönjük a 
megtisztelő alkalom megva-
lósítását Polgármester Úrnak, 
s mindazoknak, akik részvéte-
lükkel, közreműködésükkel fe-
ledhetetlenül széppé tették ezt 
a jeles irodalmi eseményt.

Határtalan tisztelettel és sze-
retettel gratulálok Ravasz Jó-

zsefnek, a könyv nagyszerű alko-
tójának, aki e művével fenséges 
irodalmi munkássága egy újabb 
csúcsával gazdagította a nemzet-
közi roma kultúra kincsestárát, 
s szívből ajánlom az esztétikailag 
is tartalmához méltóan szép, szí-
nes kiadványt elolvasásra, min-
denki belső gazdagodására!

Suzan Amet

Biirami uchalin

Ako dengjum tut
mlo ilo,
oh, mlo meleko
zarem odobor haljoveja tut bichaljardo.
Odobor li legareja la e kamipaskiri holi
karshi tute thaj mande,
mangeja sar zrlija sap
te pije mlo tato rat.
Mangeja mashkar o dive te korakhere man
te dendare man dzunahime andinja,
te achave man rovani
fukhalimi
ladzavkherdi,
uzalo o drumalipe thaj i phralain e dzuvlengiri.
Zarem odobor sijan lokho thaj nashavdo
tahj mukheja chuco than,
ki tli bichaljardi angali
khorole kamibaskere bavlalinja te legaren tut,
ko biagoripaskere duripa.
Te sovljakheren tut javera dzuvlja
te hovaven tut sar samudrakhere bavlalinja,
ko ple biladzavutne
hovavne pagjerde agalinja.

Ili hinateske
khereja le mangje sa odova
mlo maglo meleko,
soske dzaneja…
Kaj naje man holjamo ilo
te ladzakherav tut,
te durakherav tut
tari mli uchalin,
te chinljarav la i parlain
koja parvarela man fi lhalime dukhaja.
Palo odova…
Kedani haljoveja tut korkorig
rodeja mlo takharipe,
anglo udara tari amari rovavno kamipe.
Tergjoveja sar barali khuvljardi cirikli
rodeja telomukhipe
afetluko,
te doastarel tut mli kovli dzivda.
Te sovljakherel tut mli rovavni asvin
koja tali nasvali thaj bijami salde tuke,
i fukhal te trampinav la
e irame bakhtaja tari tli bi mulikani uchalin,
sa odova kherela la tli biirami uchalin.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT44

Ravasz József

Az ötödik bárka útleírása
A remény

Selamitnak különös gon-
dolatok érlelődtek el-

méjében. Már több napja nem 
gondolt arra, hogy vegye a 
horgonyát és tovább evezzen 
az életerőt sugárzó folyón. Ez 
a hely, ahol most tartózkodik, 
telis-tele van lenyűgöző, szá-
mára még isme-
retlen növény-
zettel. A színeket 
próbálta egy cso-
korba kötni, akár 
a virágot. A nevei-
ken gondolkodott, 
mert hiszen előtte 
ember még ezen a 
tájon (Földön) so-
hasem járt. Töp-
rengett.

– Milyen ne-
vet adjak például 
ennek az apró, ér-
dekes illatot ontó 
növénynek? – sóhajtott fel 
hangosan Selamit, a kezében 
tartott teremtményről elmél-
kedve.

– Semmi gond, Selamit –, 
szólalt meg kezében и meleg 
színeket ontó növény. Selamit 
már megszokta a meglepeté-
seket, úgyhogy most sem le-
pődött meg az emberi hangon 
megszólaló növényen.

– Üdvözöllek szép növény. 
Örülök, hogy megszólítottál. 
Felettébb érdekel, hogy amikor 

a jegyzeteimet fogom készíte-
ni, milyen neveket használjak 
egyes növények leírásánál? – 
válaszolt és kérdezett Selamit.

– Az én nevem Timales, 
a Hajnalvirág –, folytatta tün-
döklőén. – Az én feladatom, 
hogy elsőként ébredek ott, ahol 

fa, virág, fű és sok-sok más 
növény teremtődött a Földön. 
Mindannyiunknak megvan a 
maga feladata.

Nekem az jutott osztályré-
szül, hogy majd egy megszüle-
tendő népnek a legkedvesebb 
virága legyek.

– Te Timales! Már ilyen dol-
gokról is vannak értesüléseid, 
hogy meg fog születni egy nép, 
akiket Cigányoknak fognak 
hívni? – kérdezett vissza léleg-
zetvétel nélkül Selamit.

– Igen. És minden egyéb 
másról. – válaszolt Timales.

– Mit jelent számodra, hogy 
a cigányoknak a legkedvesebb 
virága legyél? – türelmetlenke-
dett Selamit.

– Nem szabadna nekem er-
ről beszélni, de azért neked el-

mondom. – Kissé 
suttogva mondta 
Selamitnak Tima-
les.

– Mielőtt ha-
zára találnak a 
cigányok, sok-
sok megpróbál-
tatás éri őket. 
A vándorlásaik 
alatt sok esetben 
az erdő fog szá-
mokra oltalmat 
nyújtani. Nekem 
még az álmaikba 
is be kell férkőz-

nöm. A szívük legmélyén lesz 
az én otthonom. S reggel, ha 
majd felébrednek, tündöklő 
fényeket fogok szemeik elé va-
rázsolni. A Teremtőnk azért 
ajándékozott meg engem mil-
lió sok tündöklőszínnel, hogy a 
cigányoknak reményt nyújtsak 
a sok igazságtalan fájdalmaik 
közepette azokon a hajnalo-
kon, amikor minderre nagy-
nagy szükségük lesz. – Fejezte 
be kissé szomorúan gondola-
tait Timales.

F. Tóth Zsuzsa rajza Shakespeare V. szonettjéhez
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– Lenyűgöztél. – folytatta 
rövid időn belül Solamit. – Te-
hát te, Timales, úgy érzed, hogy 
ekkora feladattal képes leszel 
megbirkózni? – kérdezte aztán 
nagyon komolyan.

– Természetesen. – vála-
szolt Timales. – Ez az én kül-
detésem. A cigányok bonyolult 

színvilága, amihez csak ők fog-
nak érteni, ebből ered. Ebben 
a színek labirintusában lesz 
vigyázva A CIGÁNYOK RE-
MÉNYE. Megfejtésének kulcsa 
csakis az ő szívükben lesz meg-
található.

Selamit azon vette észre ma-
gát, hogy bárkájában ül; nem 

érdekelte, hogy került ilyen 
gyorsan oda. Egyben biztos 
volt; Timales, a Hajnalvirág, 
a cigányok kacaját, örömét vi-
gyázza. Reményt hoz és ad a 
HOLNAPBA…

(Részlet a Selamit bárkái 
című kötetből)

Bognár Katalin

Szerelem, szerelem

Szerelem, szerelem 
Édes-keserű gyötrelem 
Viaskodó dacom ellenére 
Zsebre teszem mindkét kezem. 

Szerelem, szerelem 
Édes-fanyarú förtelem 
Bolond talál bolondot 
Közben vígan eszem kenyerem. 

Szerelem, szerelem 
Kínzó-basás dörgedelem 
Megfúj minket szél szele 
Elvisz minket tél közepe. 

Szerelem, szerelem 
Gyógyító- baljós idegen 
Vizet adsz bor helyett 
Prédikálsz is eleget. 

Szerelem, szerelem 
Nagyképű-basás cinege 
Szemem sarka másfele 
Egyet fordulok elfele.

Kéj-vers 

Talpam alatt  
virágok.
ujjamon szilánkok.
Szívemen bástyázó
remény palánkok.

Borzoló kedélyek
szikrázó tenyéren
mászó,imbolygó
harapós vérebek.

Csókos villanás
tébolyult sikamlás
őrült e vad tánc
s lejts most vígan hát.

Szavak perzselik
a sebző szívet
Burjánzó kéjek
tapossák a lelket
 
Özönlő patakokba
folyik a tinta 
Pirosra festi a kék eget
a vér
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DR. PAPP JÁNOS ROVATA

Sostar trubulas romanes te 
sityol?

Interesnoj pushipe. Kaske 
trubulas e romani shib te pinz-
harel andel adyesutni luma, 
kana le lumake shiba, sar e 
anglicko vaj e nyamcicko haj 
majnyevones e rusicko shib 
sityaren sakaj? Vi andel zhani-
pesko trajo po alosaripe zhu-
karel kado pushipe.

Me kade gindij, hoj jekh 
nipo, jekh etnikum pa peske 
identitasheske somnura shaj 
phinzharas. Mashkar kadal si 
e shib, so vorbin, Sako nipos-
ko grupo ande peska daki shib 
phiravel peski tradicija haj kul-
tura, e shib kodi pe soste peske 
gindura perdal den kavrenge.

Le unrikone etnikumeske 
dopash avri shuvindo rom-
ipeske duxosko numero tela 
desh bersha shel thaj panhz-
vardesh thaj trin percentosa 
baradas – kathar 2001 zhikaj 
2011 –, phenel amenge le leg-
majpalune niposke ginavipe 
ando bersh 2011. Le romengi 
sama trinshela deshushov mijji 
si. Kaver rodara* kade gindin, 
hoj kado numero naj lasho, ke 
majbut sar jekh milliovo shajsi 
e lashi sama. Chi zhanas, kas-
te si o chachipe. Jekh variso 
bizonyitindoj: andel romipes-
ke duxoske tranda thaj trin 

* O rodari, le rodara = a kutató, 
a kutatók, tudománnyal hiva-
tásszerűen foglalkozó/k.

percento shavoroj. Von chi 
pheren andre lenge deshush-
tar bersha, vi vaj andej shkola 
phiren. Si ando Ungriko Them 
kasavo than, kaj vi kathar kado 
majbut shkolako romano cino 
shavoro kezdil e teluni shkola. 
Kade anda la sociokulturako 
krujipe avel pe’kh majbut si-
tyimasko/i. Jekhvar von avena 
pel butyako piaci le legmajfon-
toshi. Bilenge naj anglunimo, 
naj nacionalno oprevazdyipe. 
Zurales fontoshoj pa lende 
chaches te grizhil.

Hoj so hatyarav tela ka-
daleste? Kodoj, hoj aba andej 
ovoda si te lel sama pe lende. 
Sama trubul te lel lenge mol, 
save kheral anen lenca. Kadal 
si: la daki shib, e romani tra-
dicija, e romani kultura thaj 
kade majdur. Kaver si jekh 
ungriko familija haj kaveri 
jekh romani familija. Le mol 
naj jekhformave. O romano 
shavoro slobodnoj ande peski 
familija, sar jekh opre barade 
mursh vaj opre baradyi zhulyi. 
Xal kana bokhalo, pel te trus-
halo, avelzhal sar kamel, chi 
shoffi nel leske (lake) khonyik. 
Voj si korkoruno zhenipe. Les 
si, la si peski luma. Le shavo-
ren lengo dad thaj lengi dej po 
trajo bararen. Kodo tubul te 
kerel le shavoreske, so dikhel 
khere. Le shave lenge dadesa 

phiren andej butyi vaj kasht te 
shinen, te kiden, kethane zhan 
po majbut than; le sheja apol 
lenga dake zhutin krujal le 
majcine, vaj kiraven, uzharen, 
keren, so trubun. Von andre 
si ande intrego chalado. Chi 
pecil bilenge khanchi. Kothe 
si sakaj, kaj o chalado. Palaj 
shkola e butyi, so lenge alosa-
ren, anda soste te trajon ka-
men, kodi ande lengi familija 
dikhen, kothar alosaren. Fon-
toshoj lenge e tardicija. Ando 
sityaripe kadi te dikhel trubul.

Te e ovokinya vaj o sityari/e 
sityarica kadal chi dikhel vaj 
chi mukhel len kade te phira-
vel, sar e romani tradicija ink-
rel, atunchi chi resel dur lenca. 
Me kade gindij, hoj andre tru-
bul te shuvel e romani tradicija 
ando sityipe. Si te mukhel len 
andej ovoda romanes te vorbin, 
te ande pengi familija romanes 
vorbin. Kadaleste e romani shib 
phinzharde sityara trubun. Pej 
opruni shkola thaj po univer-
siteto mishto avlas, te sityaren 
e romani shib le anglunime si-
tyareske thaj sityaricake. Te o 
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romano cino shavoro hatyarel 
shundyi vorba andel shkolake 
inshtituciji**, atunchi chi da-
rala duma te del, thaj vi aba 
majmishto hatyarelpe, te phe-
nas andej ovoda. Kothe kothe 
dikhel, kerel peski butyi, thaj vi 
le sityara lashe phenen pa leste. 

** E inshtuticia = az intézmény, le 
inshtituciji = az intézmények

Le cine losshasa phirena mash-
kar le kaver shavora.

Le romane deja zurales lo-
saren pe penge shavora. Phares 
mukhentar len kheral, ke naj le 
cine angla penge jakha. Anda 
kado te mukhel trubul len, hoj 
te zhan andre pel foglalkozas-
hura, vaj pel chasura. Te dik-
hen, hoj shukares bunun lenge 

shavorenca, sama len pe lenge 
shavora, po lasho than si. Ung-
rika: majbut kamipe, majbut 
hatyaripe trubul kaj romane 
shavora. Bihatyaripesko sitya-
ripe chi anel babert.

Kethane te trajol kavera 
kulturake ande intrego Európa 
pharo pushipe. Te shuvel tru-
bul anda leste.

József Attila

Nem emel föl

Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba.
Fogadj fi adnak, Istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva.

Fogj össze, formáló alak,
s amire kényszerítnek engem,
hogy valljalak, tagadjalak,
segíts meg mindkét szükségemben.

Tudod, szivem mily kisgyerek –
ne viszonozd a tagadásom;
ne vakítsd meg a lelkemet,
néha engedd, hogy mennybe lásson.

Kinek mindegy volt már a kín,
hisz gondjaid magamra vettem,
az árnyékvilág árkain
most már te őrködj énfelettem.

Intsd meg mind, kiket szeretek,
hogy legyenek jobb szívvel hozzám.
Vizsgáld meg az én ügyemet,
mielőtt magam feláldoznám.

Chi vezdel opre

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

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

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

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

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

(Boldasles: Ifj. Rostás-Farkas György)
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Szeverényi Barnabás

Apámhoz

Apám, öreg apám,
füst, jég és vágy,
a semmi, a nincs-gyökér.
Apám, öreg apám.

Apám, öreg apám,
a vágy-apa, az eső,
az eső, amely csak ver.
Apám, öreg apám.

Apám, öreg apám,
szereteted a bot, a vessző,
az „égi” simogatás.
Apám, öreg apám.

Apám, öreg apám,
nem értem öregszel,
nem nekem haldokolsz.
Apám, öreg apám..

Apám, öreg apám,
tőlem vizet nem kapsz,
halottas ágyra leplet.
Apám, öreg apám.

Apám, öreg apám,
Isten fogja le szemed,
fi ad keze ma béna.
Apám, öreg apám.

1986.

Bakay Péter

El�szó gyanánt
– röpke lepke lét; lepke csapongó röpte; lepke mázsás súlyokkal lá-

baira kötve; lepke vágya megnyugvásra (még nem/már tudja) csalóka
– vérbő, de száradásra kárhoztatott, vérvörös, de fakulásra ítélt – 

virágszirmon; vágya tengerfájdalmával elveszni csöppnyi könnyben, 
Napra várva, szippantaná fel, a Földről bárcsak tűnne el; Holddal jár-
ni táncot, csillagra kötött hintát lendítni magasra; lelni óvó zugot, hol 
a háború is béke lehet, s a háborgás alázattá szelídül; lelni végtelen 
látószöget, melyben nincs többé rejtély, hozzá csodaprizmát, szépnek 
látni apát, anyát, szerelmet, keresztet –

„Én meghalok!” „Imádkozok.” Ezek ezen versgyűjtemény nyitó és záró szavai, főmondatai. Vajon 
mi fér e ki tudja honnan fakadó rettentő felkiáltójeles és e reményt keltő, megérkezést jelző ponttal 
lezárt két kijelentés közé? – tettem föl a kérdést magamnak az egy életet átfogó versfolyam olvasása 
előtt. A válasz a kötet végére megtalált: A két mondat közé Szeverényi Barnabás lepke léte fért.

Szegődjünk mellé merész útitársnak – vele messzire röpülhetünk…
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Ima

Könnyet imádkozom
az arcomra,
földet a tegnapra,
csöndet a holnapra.

Kérget imádkozom
tenyeremre,
tengert a szememre,
harmatot fejemre.

Vizet imádkozom
a folyónak,
hideget a fagynak,
szárnyat a madárnak.

Otthont imádkozom
a házaknak,
lépést a lábaknak,
hazát az országnak.

2005.

Isten az árban

Ott vagy-e Isten az árban
gyermeket gyilkoló sárban
Fullasztó vízi-halálban,
Ártatlanok sikolyában?

Ott vagy-e Isten a mában?
A tegnapok vigyorában,
holnapok abortuszában,
álmaink riadalmában?

Ott vagy-e Isten a nincsben?
Vagy-e még, vagy semmi sincsen?
Dobjam-e ki minden kincsem?
Vagy álmodjam újra Istent?

Százezrekből maradt meg egy,
egy ágon fennakadt gyerek.
Te voltál a fa, Krisztusom…
Nem, ezt biztos nem álmodom.

2005.

Nem tudok sírni

Akartam ma írni,
az éjszakába sírni
a minden-bánatot,
de hangom elhagyott.

Zokogni próbáltam,
versbe kiabáltam
volna a fájdalmam,
de nem nyílt meg ajkam.

Akartam szenvedni,
végleg elsiratni
apámat, anyámat,
de hűtlen lett a bánat.

A testvér hiányát,
a csillag magányát
próbáltam dalolni,
de nem tudok írni.

A könnyem elfogyott,
tollam cserben hagyott,
hűtlen a papírom.
Jöjj, álom-halálom!

1994.
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Rostás-Farkas György

Bai Károly halálhírére

Ledöbbentett a hír, lesúj-
tott. Bai Károly halott. 

A nagy versmondó itt hagyott 
bennünket. Átköltözött egy 
másik dimenzióba, hogy külde-
tését teljesítve, ezután ott sza-
valja tovább kedves verseit.

Igaz, hogy most hara-
gudnom kellene, hiszen 
árvábbak lettünk az árvák-
nál. de nem teszem.

Úgy, mint ő még senki 
sem szavalta Sinka Pista 
nagy versét: „Anyám bal-
ladát táncol …” A legem-
lékezetesebb, megrázóbb 
vers, amit valaha hallot-
tam. Ezt csak ő tudta úgy 
elmondani … és senki 
nem értette úgy az én Óda 
című versemet sem, aho-
gyan Ő..

Áldja meg érte az Isten 
ott a csillagok között,

fenn az egekben!
Remélem, ha még egyszer 

ide születek a földre, ismét test-
vére lehetek, és még egyszer 
hallhatom őt szavalni.

Karcsi, Testvérem!
Megvicceltél minket! Ha van 

olyan, hogy reinkarnáció, akkor 
ott is szeretnék a testvéred len-
ni. Veled együtt felszabadultan 
nevetni, együtt örülni, énekelni 
és szavalni.

Nagy az Isten akarata, el-
vette tőlünk az egyik legjobbat! 
Megfejthetetlen, hogy miért 
tette.

Számon kérem az Istent! 
Miért kellett ennek így történ-
nie?

Bai Karcsi jó testvér volt! 
Ilyen ember talán ezer éven-
ként egyszer, ha születik.

De jó, hogy volt nekünk! 
Hálát adunk Istennek az ő éle-
téért. Örülök, hogy testvére le-
hettem!

Az égbolton egyik legfénye-
sebben ragyogó csillag Ő. Majd 
ha egyszer eljön az idő, ott is-
mét találkozunk.

Karcsikám!
Égig ér az én szívem fájdal-

ma. Mindig hiányozni fogsz, 
keresni foglak égen és földön!

Tudnod kell odafönt, vagy 
odaát, hogy nagyon szerettünk 
téged. Elvittél a szívünkből egy 

darabot.
Őrizzük emlékedet, 

azokat a csodálatos együtt 
töltött perceket szívünk 
legféltettebb kincsei kö-
zött.

Szóljon a költemény! 
Szavalj ott, tovább! Hogy 
velünk együtt sírjanak az 
angyalok.

Szavalj tovább Bai Kar-
csi ott az égi kávéház tera-
szán!

Ahogyan versemet idé-
zed, én idelent is hallani 
fogom: „ … engem már oly 

sokszor megöltek, hogy 
szinte szégyellem, hogy 

élek…”
A következő életemben – 

életünkben is barátunk, testvé-
rünk leszel.

Köszönöm még egyszer Bai 
Karcsi életét, barátságát! Őriz-
zen az ég, és vigyázza örök ál-
modat én édes Testvérem!!

A te szerető testvérbátyád: 
Rostás-Farkas György

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Király Gábor

A Fiastyúk

Tűzapa lássad, bajba kerültem,
messze a kedvesem, hű Aranyág,
dobj lobot földre s a szép magas égre
három egész nap még a világ.
Haj, kicsi lányka, éj van a földön
éj van az égen is, nem tehetem,
Bízz Aranyágban, jó szeretődben,
én tehelyetted nem keresem.
Földapa lássad, bajba kerültem,
messze a kedvesem, hű Aranyág,
mondd meg a Földön merre találom
három egész nap még a világ.
Haj, kicsi lányka, nincsen a Földön,
bús tengerégen a vészt keresi
Bízz Aranyágban, jó szeretődben,
visszarohan amint megteheti.
Vízapa lássad, bajba kerültem,
messze a kedvesem, hű Aranyág,
rekkentsd el útját tengerözönnel
három egész nap még a világ.
Haj, kicsi lányka, csendes a tenger
karcsu hajóján nem fog az ár,
úgyse találnád messzire tévedt,
nem keres tégedet meg soha már.
Szélanya lássad, bajba kerültem,
messze a kedvesem, hű Aranyág,
adj piheszárnyat, hadd keresem meg
három egész nap még a világ.
Hej, kicsi lányka, szárnyam, az nincs, de
itt van a tyúkom és hat csibéje.
Hátukon szállva harmadik éjre
hű Aranyág szive úgy ölel át,
nem jut az ördögök rusnya kezére,
s szép szerelembe borul a világ.

A Göncölszekér

Ősz atya, Göncöl az életet járva
nézte ki lassú, leste ki árva,
nagy szekerére villával hányta
a gondot
Vitte a bánatot szép magas égbe,
tette a jó Öregisten elébe,
tette és kérte, rejtse ölébe
a gondot!
Jó Öregisten nézte csak bölcsen,
annyi a baj odalent, hova öntsem?
Akkora puttonyom nincs, mibe töltsem
a gondot?
Így szól a táltos az ég öregének,
lent a világban úgy terjed a méreg,
hogyha te nem tudod, hadd tegyem én el
a gondot.
S ettől a naptól az emberi lények
szép kerek ég alatt boldogan éltek,
hisz ősz atya, Göncöl szívébe égtek
a gondok.
Járta a földet, újra meg újra,
s egyszer csak eltört a vén szekér rúdja,
és nem vette vállára senki se róla
a gondot.
Ősz atya szívihez kapva leült,
szíve keservibe mélyre merült,
s mérgesen öntötte vissza a földre az összegyűlt
gondot,
s míg nem akad, aki megszereli,
vissza se tér, hiszen nem teheti,
s azóta nem veszi senki magára az emberi
a gondot.
Ajánlás:
Mindenek atyja, a jó Öregisten
bánatotokban meg ne segítsen,
hogyha a szívetek lángja sötét 
meg ne javítsa a lelketek
kátyúba fulladt, tört szekerét!
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Tandari Éva

A „Sár” költ�je

Én a sár költője vagyok …
Olyan, kit lenéznek a „nagyok”,
de kit szeret a Föld röge:
Ennek szócsöve lettem,
annak ördöge.

De ha a sarat égeti a Nap tüze
porát arcodba fújja az ősz szele.
S mert porból vétettünk, és porrá leszünk:
jobb ha belátod: Végül is
mi nyerünk …

Hová lettek…?

Magadba fordult lelked húrja
csak a régi dalt zúgja újra és újra.
Nem nyílik kifelé virága :
csak befelé száll szava és imája.

Nem látsz körötted fényt… árnyat…
Csak önnön sorsodért mardos a bánat!
Nem hívsz Holnapot és nem kérsz társat

majd azon tûnõdsz;
 mért vet nap mint nap néked
   fájó, sûrû magányod ágyat…

Bezárt lelkedbõl csordul a szó :
Világgá kiáltod, mi ki nem mondható,
s ha magányod faláról visszapattan az átok ,
tûnõdsz : hová…
  Vajh’ hová lettek a nyár-végi virágok…?

Lehet-e?

Nem voltam soha gazdag,
s üres zsebemben a szél
mint vásott kedvű kölyök:
füttyögve ma is ki – be jár…

Nem bánom mégse, mert
enyém a Föld legdrágább,
legékesebb kincse: a tiszta
Öntudat-adta Szabadság!

Az, melyet én is az Égből
hoztam egykor magammal,
épp, mint bárki más…

Ám egy percre elvesztettem
balga fővel sárba ejtettem
lelkem Atyánktól kapott
izzó méz-színű aranyát…

Most újra lelkembe zártam:
vezesse léptem e fura Világban…
– Kit érdekel hát, hogy zsebem
s erszényem üresnél üresebb?

Lehet-e vajon Dárius kincse
lelkem szabadságánál
édesebb, s értékesebb…?
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Szakolczay Lajos

Kocsis István: Az áldozat
Az Újszínház el�adás

A II. Keresztény Szín-
házi Fesztivál nyitása-

ként került színre Kocsis Ist-
ván drámája, a Szent Margit 
legendáját fókuszába emelő 
Az áldozat. Misztériumjáték-
ként, egy különleges történel-
mi helyzetet és a nemzet meg-
váltása jegyében az Égieknek 
fölajánlott lány boldogságos 
vesszőfutását megjelenítő po-
étikus sorsként? Harangokat 
egybecsendítő szakrális törté-
netként – miseként! –, mikor 
is az orgona és a gregorián 
hangja tért ölelő gesztussal 
szinte wagneri ünnepélyesség-
gel teríti be a Nyulak Szigetén 
épült kolostort?

A királyt, IV. Bélát és az 
egyházi hatalmasságokat is 
az igazság zsámolyára térde-
peltetve, hogy nyíljanak meg 
– akár örvendezve, akár a ré-
vületbe eső Lány fölött ítéletet 
mondva – a Magyarország sor-
sát ama Égi Kapuval összekötő, 
a harci mezőket szakrális térré 
változtató Szent Akarat előtt? 
Mikor is – kényes helyzet – a 
tatárjárás utáni fojtogató hely-
zet úgy is megoldható, hogy – 
íme a józan királyt töprengésre 
késztető politikusi bölcsesség! 
– az így vagy úgy gyöngének, 
főképp, ha az Isten nem segí-
tette meg, föl kell állnia.

A szent magyar könyvek 
(a régi magyar hitvilág, mon-
dák, regék, mesék, népi imád-
ságok őrzői), amelyeket a 
Szentszék üldözendőnek tar-
tott, betörettek-elégettettek, s a 
históriás múlt nem képezhet a 
nemzet számára bizodalmas 
jövőt. Valójában az esztergomi 
érsek, Fülöp előtt vall IV. Béla 
– még a darab elején vagyunk 
– arról az állapotról, amely a 
kormányzásra képtelen nagy 
embert (is) sújtja. „A feláldo-
zására a királynak réges-régen 
akkor került sor, ha fennállt a 
veszélye annak, hogy nem ké-
pes már tartani a kapcsolatot az 
Égi Világgal. Fel kellett bizony 
áldozni azt a királyt, aki miatt 
az Ég Kapuja bezárult az ország 
fölött, mert ily helyzetben az 
ország és a nép kiszolgáltatottá 
válik.”

Az Égi Kapu nyitogatásában, 
hol eleven eszű gyermekként, 
hol az apját megvilágosító lát-
nokként, Margit, hitünk őrzője, 
a szenvedést oltáriszentségként 
tisztelőüldözött veszi hátára a 
mindenséget. Ha kell, szembe-
száll szeretett apjával, tengelyt 
akaszt – igazi népi hős, miért 
ne akaszthatna tengelyt – az 
egyházi hatalmasságokkal: Pa-
ulus atyával, a pápai követtel, 
Fülöp esztergomi érsekkel, és 

a domonkos rend tartományfő-
nökével, Marcellusszal. Még a 
kolostor fejedelemasszonyával, 
Olimpiádesszal is megütközik, 
hogy látomásos igazságának 
érvényt tudjon szerezni. Jottá-
nyit sem enged kiküzdött-meg-
szenvedett igazságából, ám 
poétikus lázadásában még a 
golgotai kertet is fehér liliom-
mal szegélyezi. Bizodalom, hit, 
emberi méltóság van abban a 
csokorban. Ha szeretett orszá-
ga és népe nem feszíttetik ke-
resztre, küldetése célba ért.

Kegyetlen őszintesége on-
nan, hogy legtöbbször magába 
mélyeszti a tőrt. Tüskés korbá-
csa nyomán kiserken a vén. Ez-
zel magához – állhatatos igaz-
ságához – vonzza a korábban 
vele szembefordulókat, apáca-
társait. Révületben való magá-
ra ébredése és megtisztulása az 
éleslátás alapja: a Szent Korona 
az Ég darabja, az Égi tér a szfé-
rák hangjáról, zenéjéről regél. 
A legmagasabb tudományosság 
sem képes megmagyarázni ezt 
a titkot – a hit titkát, a költészet 
titkát – noha elismeri, hogy az 
írás – így az üldözött magyari-
írás is – szent cselekedet.

Kocsis István történelmi, 
ugyanakkor szakrális köröket 
érintő drámaköltészetében erre 
teszi a hangsúlyt. Hőseit is úgy 
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építi föl, hogy ha valóságban 
nem is, lelkük jobbik részével 
átlépjék azt az Égi Kaput. Saját 
meglátását, az Élő Égí Térről 
való érzületét, megigazulásá-
nak eme fontos állomását aján-
dékozza Margitnak – a régmúlt 
minden íze költői medencében 
fürdik –, hogy még hitelesebb 
legyen az áldozatvállalás fensé-
ge. Az önmaga építés eme 
módját, vagyis Margit 
tündérkedését, értő sze-
retettel egy visszafogott-
ságában is remek fi gura, 
György, pálosrendi szer-
zetes nyugtázza. Az apa, 
IV. Béla – paradox – Mar-
gitból sarjadt király: gyer-
mekét megértő, humoros, 
szolgálatát teljesítő, bölcs. 
A hatalom nem köti gúzs-
ba, úgy reálpolitikus, hogy 
nem esik folt a becsületén. 
Kettejük környezetükkel 
való megannyi ütközése 
arra szintén jó – némely-
kor egy szikrányit ön-
magukkal is pörölnek –, 
hogy a csatában az ellen-
felek valamennyire meg-
nemesedjenek. Érezhető, 
az őszinte szó akkor is 
őszinte szót szül, ha a ha-
talom szülte félelemérzet 
nyilván sarokba szorítja a saját 
igazát hangsúlyozó ítélkezőt.

Az áldozat mint olvasmány-
élmény fölöttébb élvezhető, 
még akkor is, ha egy-egy mono-
lóggá növő megszólalás költői 
túlcsordulásként hat. A szín-
padon, köszönhetően az erős 
meghúzásnak, a kitűnő drama-
turgiai munkának (dramaturg: 

Falussy Lilla), viszont mindez 
nem érezhető. A két részben 
játszott darabnak, amelyet jó-
magam misztériumjátékként 
láttam, így kitűnő lett a ritmu-
sa (I. rész: 72 perc; II. rész 49 
perc).

A rendező, Nagy Viktor tér-
szervezése, színészvezetése, ér-
telmezése elsőrangú. Ritmusa 
van a jeleneteknek, olyannyira, 

hogy az invenciózus színváltás 
is – a tárgyakkal való átrende-
zés és főképp a nyolc tagból álló 
apáca-kar (kórus) mozgása – 
élménnyel teli. A rendező térbe 
kifeszített hangzásvilága oly-
annyira illik a szenvedés-stáci-
ókhoz– a csöndnek és beszéd-
nek, nem szólván a nyilván 
általa jól megválasztott zenéről, 

dramaturgiája van –, hogy egy 
kissé a darab „operai” megszó-
lalását is ünnepelhetjük. A lele-
ménnyel megalkotott külső és 
belső tér itt egy, vagyis azonos, 
s ez az egyszerűségében is frap-
páns díszlet – a kolostor hom-
lokzata a stilizált „rózsaablak-
kal” üzenetet hordoz – fontos 
hangulatfokozó (díszlet- és jel-

meztervező: Berg Glória).
Hát persze, hogy a fön-

tiek nélkül nincs előadás. 
Ám a játék, a megjelenítés 
varázslata, olykor megbor-
zongtatóan (Margit ön-
korbácsolása, múlt-ima-
ként hangzó regölése, 
stb.), a színészek vállán 
nyugszik. Elsőbben Koncz 
Andreát kell kiemelni. 
Belső tüzű, testét és lelkét 
ugyancsak megdolgoz-
tató Margitja megannyi 
átváltozásával – édes ha-
ragjával és a hitét erősítő 
poétikus eszme-kosárral 
tűnik ki. Az apát, IV. Bé-
lát alakító Koncz Gábor 
bölcs, a humortól sem ide-
genkedő fenség, Nyugodt, 
meggondolt, a kifogyha-
tatlanná váló türelem isko-
lapéldája.

Mihályi Győző (Fülöp, 
esztergomi érsek) hit és „hitet-
lenség” közt vergődik, hangulat-
váltásai leleményes önarcképek. 
Tóth Tamás (Marcelliusz, do-
monkos rendi tartományfőnök) 
egyszerre az Isten és az ember 
szolgája, Nagy Zoltán (Paulus 
atya pápai követ) kis szerepében 
is súlyos. Jánosi Dávid (György 
pálos rendi szerzetes) hittel teli, 

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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okos szerzetes, Margit fi lozófi á-
ját értelmezendő bukik ki önzet-
lensége. Ifj. Jászai László villa-
násnyi megjelenése – egy olasz 
példa mellett érvel – Margit 
látomásainak valódiságát hite-
lesíti. Tordai Teri (Olimpiádesz, 
a kolostor fejedelemasszonya) 
nagy ívű szerepformálása, ben-
ne a házsártos türelem és a jó-

szívű bibliai példázat, főhajtást 
érdemel.

A kórust, a gyűlölet, a szere-
tet, a türelmetlen türelmesség, 
s végül az elfogadás – a Margit 
igazságaival való azonosulás – 
szimbólumát nyolc apáca ké-
pezi. Mozgásuknak – térfi gyelő, 
önmegvalósító jellemüknek – 
külön koreográfi ája van. Köké-

nyessy Ági (Csenge), Fazekas 
Zsuzsanna (Alinka), Gregor Ber-
nadett (Katarina), Danyi Judit 
(Cecília), Nemes Wanda (Ste-
fánia), Farkasházi Réka (Judit), 
Bátyai Éva (Anna), Brunner 
Márta (Szabina) fölszabadultan, 
alázattal teszi a dolgát. Egy-egy 
mondatuk jellemtanúsító érve-
léssel ugyancsak üt.

Csajka Gábor Cyprian

Többek közt azt is

rengetegszer hallanom kellett: „nehéz
vagy neki, ne ülj az ölébe, gengszter”.
Fölugrottam, mint aki tényleg nehéz,
s hittem is meg nem is, ó, rengetegszer.

Megszégyenített természetemmel
kábán visszaültem a Nagyi ölébe,
kipihenni, amit az Értelem Verése
belém fájdított, ó, rengetegszer.

Akkoriban már fölemelhettem,
hogy letörölje a poros lámpatányért
csak úgy ingyér? vagy húsz palacsintáért,
éjfélkor akár. S, ó, rengetegszer

előfordult, hogy a kedvenc léviszem
szó szerint egy óra alatt kimosta,
megszárogatta, (sajnos) kivasalta,
pedig se mosógép, s centrifuga sem.

Ő egész életében egyetleneggyel,
a nagyapámmal, míg én „rengeteggel
és rengetegszer mindenféle nővel”,
s hogy ez ne ütközzék magasabb erőkkel:

mindent azonnal hangosabban csinált,
zörgött a mosogatótálban kés, kanál,
s közben túlénekelte szobám zajait.
Ó, rengetegszer így, egészen így.

Azt mondta, „tudom én, milyen szomorú
lennél enélkül, de nem vagy rossz fi ú”.
Csak „ako Bindász” (akár = ako),
a nagyapám is rengetegszer, ó.

*

Rengeteg volt, és az volt rengetegszer:
erős ölében ültem, ringatott,
csak mindig attól félt, hogy meghalok
(pedig én éppen ott, ha mégis egyszer).

Azóta, persze, nem ringatnak úgy,
csak ráng és reng ez összevissza út;
néhanap szeretnék újra „mink-lehetni”,
míg rengetegszer (bárki) (senki) (semmi).
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Kézdi Kovács Géza

Gyógyító emberek a f�szerszigeten
Zanzibár, a kultúrák találkozása

Zanzibár Ceylon 
(Srí Lanka) után 

a világ második fűszer-
szigete. Számtalan fű-
szer –, gyógynövény 
– és gyümölcsfajta meg-
terem itt. Termesztenek 
szegfűszeget, illata be-
lengi az egész szigetet, 
van fekete bors, rend-
kívül erős chili, a világ 
három legdrágább fű-
szere is jelentős szere-
pet játszik: a sáfrány és 
a vanília mellett az indi-
ai Malabár partvidékről 
származó kardamom, és 
van még szerecsendió, 
fahéj, citromfű, gyöm-
bér, lehetetlen felsorol-
ni is mi minden. Nem 
csoda, hogy itt készül a 
világon az egyik legjobb 
curry fűszerkeverék a remek 
alapanyagokból.

Éppen 50 éve engedélyez-
ték a gyarmattartó britek az 
első szabad választásokat 
Zanzibár lakossága számára. 
A ma Tanzániához tartozó, de 
különállását folyamatosan ki-
nyilvánító, a turisták által is 
nagyon kedvelt és Fekete-Af-
rika partjaihoz közel fekvő szi-
get nemcsak a fűszerek miatt 
érdekes a világ számára, ha-
nem lakosságának és kultúrá-
jának sokszínűsége is vonzóvá 

teszi – nemcsak az antropo-
lógusoknak – az In diai-óceán 
egyik földrajzi ékességét.

PORTUGÁLOK ÉS BRITEK

Saját nyelvükön Unguja, 
azaz Zanzibár már igen korán 
célpontja lett több kontinens 
népei bevándorlásának és ér-
deklődésének. A Perzsa-öböl 
vidékéről már az 1. század-
ban érkeztek iráni, később 
arab telepesek és kereskedők, 
de Nyugat-India felől is el-

jutottak ide a vitorlás 
hajók. Az 1000 körül 
Kelet-Afrikából betele-
pülő hadimu és tumba-
tu fekete-afrikai etniku-
mok már a 11. századtól 
kezdve keveredtek a 
Perzsa-öbölből érke-
ző muszlim hívőkkel. 
A portugálok 1503-ben 
foglalták el Zanzibárt, 
és egészen 1698-as vég-
leges kiűzetésükig volt 
uralmuk alatt. Innen-
től kezdve az omani és 
maszkati szultanátusok 
uralma alá került és az 
arabok az iszlám vallást 
is szinte egyeduralko-
dóvá tették. Végül a brit 
gyarmatosítók színez-
ték a sziget kultúráját. 
Gyakorlatilag 1890-től 

először protektorátussá, majd 
a brit birodalom részévé tették 
a szigetet.

A 19. században fellendülő 
karavánkereskedelem egyik cél-
állomásává is vált a sziget, aho-
vá ekkor már nemcsak sót és 
bőröket, de az egyre kelendőbb 
elefántcsontot és rabszolgákat is 
szállítottak. Stone Town, a fővá-
ros az egyik leghírhedtebb rab-
szolgapiac és elosztóhely volt, 
ahonnan továbbították az „em-
ber árút” a világ többi része felé. 
Ez addig működött, amíg az an-

Gyógynövényt szárító asszonyok
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golok a század végén be nem til-
tották azt.

Ma a kevert lakosság két hi-
vatalos nyelvet használ, a szu-
ahéli mellett az angol számít 
annak.

A FŰSZERSZIGET 
LAKÓINAK GAZDASÁGI 
ÉLETE – MANIÓKA ÉS 

KONYAGI

A lakosság fő tápláléka a 
manióka és a kukorica, de ter-
mesztenek burgonyát is. 
A rizs külföldről – főleg 
Ázsiából (döntően Indi-
ából) – érkezik, hajón. 
Szerencsések, mert a 
trópusi éghajlatnak kö-
szönhetően a sziget igen 
gazdag gyümölcsökben 
is. A banán, a papaya, az 
ananász és a kókuszdió 
mellett nagyon kedvelik 
a kenyérfa gyümölcsét, 
fogyasztják a cukornád-
ból kisajtolt levet, szere-
tik a fufa nevű zanzibári 
almát, és természetesen 
van narancs és citrom is.

Jellegzetes nemze-
ti italuk a cukornádból 
erjesztett konyagi, ami 
erős nádpálinka. Ezt 
persze csak az fogyaszt-
ja, aki a moszlim előírá-
sokat kevésbé tartja be. Főként 
a fekete-afrikai lakosság kedve-
li, a szigetlakó arabok kevésbé. 
Az itteni ültetvényeken minden-
hol találhatunk olajpálmát is.

Teanövény is megterem a 
szigeten, a menta mellett nagy 
mennyiségben fellelhető az 
Euphorbia hirta, amelyből a 

helyiek a Tafedim elnevezésű 
gyógyteát készítik.

A földművelés, a növényter-
mesztés mellett a sziget lakos-
ságának döntő része halászatból 
él. A Melanéziában is használa-
tos vendéghajókkal és a Délke-
let-Ázsiából származó, fedéllel 
is rendelkező kis dzsunkákkal 
járják az Indiai-óceán part men-
ti vizeit és vetik ki hálóikat, hal-
fogás reményében. Mindebből 
szerényen meg lehet élni, sőt a 
zanzibári városi piacon igen bő-

séges a halkínálat, már csak az 
erős szagot kell elviselni, mely 
szétárad az angol gyarmati kor-
szakban épített fedett csarnok 
falai között. Ugyanakkor adat-
közlőnk, egy tengeri lélekvesztő 
kapitánya szerint: „Amikor épp 
nincs turistaszezon, kutya élet 
ez”. Ő is a halászatból próbált 

megélni, de szerencséjére az év 
egy-két hónapjában a delfi nekre 
kíváncsi külföldieket szállíthatja 
ki az Indiai-óceánra, mely sok-
kal többet hoz a konyhára, mint 
a halászat bizonytalan bevétele. 
Jellemző pillanat volt, hogy ér-
kezésünkkor három halászcsa-
pat is lihegve futott a sofőrünk, 
Szaidi vezette terepjáró mellett, 
versenyezve a vendégért és a 
napi betevő falatért, mert nekik 
a huszonötezer tanzániai shil-
ling ezt jelentette. Márpedig a 

turisták ennyit fi zettek 
egy delfi ntúráért. Kis, 
ütött-kopott hajóikkal, 
csónakjaikkal futnak ki 
az Indiai-óceánra, hol 
halászni, hogy kifogják 
a napi megélhetéshez 
szükséges halmennyi-
séget, hol pedig a kí-
váncsi turistákat viszik 
delfi nnézőbe. Emellett 
szorgalmasan gyűjtik a 
tengeri moszatot is. Ez 
utóbbit szárítás után ad-
ják el a nagykereskedők-
nek, mert ebből később 
cipők és szandálok ké-
szülnek mind a helybéli 
lakosoknak, mind pedig 
a külföldiek számára.

Zanzibáron a lakos-
ság döntő része szunni-
ta mohamedán vallású. 

Gyakorlatilag a népesség 97%-
a követi az iszlám előírásait. 
A keresztények nagyjából 1%-
ot tesznek ki. Az ide bevándo-
rolt hindu kisebbség hasonló 
létszámot jelent, míg az afrikai 
kontinensről kisebb csoportok – 
köztük maszájok is – a törzsi 
vallásokat képviselik.

Halotti maszk
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A GYÓGYÍTÁS TUDÓI ÉS 
A GYÓGYNÖVÉNYEK

A gyógyítás alapvető tevé-
kenység a legtöbb zanzibári 
vallási vezető hétköznapi gya-
korlatában. A már fentebb em-
lített Euphorbia hirta, azaz, 
a Tafedim gyógytea jelenti 
itt gyógyító tevékenységük 
alapját. Ez a gyógynövény Fe-
kete-Afrika középső és kele-
ti részein ismert. Egy erdélyi 
származású magyar asszony, 
Tamás Eszter afrikai munka-
vállalása során Zaire-ban talál-
ta meg ezt a növényt – először 
saját betegsége gyógyítására 
– először, ahol tizenhat évig 
élt családjával, és ahol közép-
iskolákban és egyetemen taní-
tott. Ő maga is ettől gyógyult 
meg daganatos betegségéből. 
Ott Zaire-ban a francia és bel-
ga katolikus apácák mondták 
neki, hogy az itteni feketék ez-
zel gyógyítják magukat. Azóta 
másokon is szeretne segíteni e 
gyógynövény révén. Napjaink-
ban már itthon, Magyarorszá-
gon is egyre többen ismerik és 
használják a Tafedim gyógyte-
át, mert gyógyszertárakban és 
gyógynövényboltokban, mint 
bejegyzett, gyógyhatású készít-
mény kapható, és jótékony ha-
tásának híre szájról szájra jár.

A családnak egyébként bir-
toka van Zanzibár szigetén – 
amióta átköltöztek ide a Kongó 
vidékéről – és itt történik ültet-
vényeikről a begyűjtött gyógy-
növény tisztítása, osztályozása, 
szárítása, majd szállításának 
előkészítése Magyarországra.

Módunk nyílt rá, hogy he-
lyi fekete-afrikai származású 
gyógyító embereket is megkér-
dezzünk arról, hogy mire hasz-
nálják, milyen betegségekre 
használják az Euphorbia hirta 
– ból főzött teát.

Az interjúk során például a 
Jambiani faluban lakó Hasz-

szán női bajokra, bőrbetegsé-
gekre, daganatos betegségek 
gyógyítására és gyomorbajra 
ajánlja betegeinek, de elmon-
dása szerint szem kötőhártya 
gyulladásra is kiváló.

Egy másik ismert gyógyító, 
a Stone Town külvárosában 
élő Mabrouk Haji már gyer-
mekkorában, négy-öt évesen 

segített nagyapjának a gyógy-
füvek gyűjtésében, így korán 
megtanulta, mi mire való. Ta-
pasztalata szerint enyhébb be-
tegségek esetén elegendő egy 
hétig inni a teát, súlyosabb 
esetekben azonban kúrasze-
rűen kell fogyasztani hóna-
pokon keresztül. Ő szintén a 
fentebb, Hasszán által említett 
betegségek leküzdésére alkal-
mazza. Ezek a gyógyító embe-
rek ugyanakkor ötvözik a népi 
gyógyítást a vallással, mert 
azon kívül, hogy gyógyfüvet 
adnak a betegeknek, a Korán-
ból is felolvasnak, vagy ottho-
ni alkalmazásra kijelölnek a 
szent könyvből idevonatkozó 
részleteket, hiszen a lakosság 
néhány százaléktól eltekintve 
mohamedán vallású és hitük 
szerint a testet és a lelket egy-
szerre kell gyógyítani.

Százával ismerik és hasz-
nálják a gyógynövényeket Zan-
zibár szigetén. Vannak olya-
nok, melyeket ültetvényeken 
rendszeresen és tervszerűen 
termesztenek, de nagyon sok 
olyan is van, amelyik szabadon 
nő és csak be kell gyűjteni a ter-
mészeti környezetből. Gyógyító 
erejűnek tartják a zanzibári ül-
tetvényeken termesztett szeg-
fűszeget is, a bimbójából olajat 
sajtolnak ki, és fájdalomcsilla-
pítóként alkalmazzák elsősor-
ban izomfájdalmak és fogfájás 
enyhítésére. A gyulladt vagy 
fájó testrészt és fogfájás esetén 
a környező fogínyt szakavatot-
tan bekenik ezzel.

(Fotók: Kézdi Kovács Géza)

Hasszán, a gyógyító
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Indiától HazáigIndiától Hazáig
Történelmi id�utazásTörténelmi id�utazás

Szerkesztőségünkbe látogatott profesz-
szor G. Karunanithi, a Chennay (Madras) 

egyetem professzora aki hozzánk hasonlóan ku-
tatja a cigányok eredetét, ősi hagyományait indi-
ai kötődéseit.

Megidéztük együtt közös őseink szellemét, és 
kölcsönösen szívünkbe fogadtuk egymást.

Bensőséges, szinte testvéri viszony alakult ki 
közöttünk, mintha visszatértünk volna az évez-
redekkel ezelőtti őshazába.

A professzor érdeklődött a nálunk elfogadott 
eredetelméletekről, az újabb kutatásokról, a 
nyelvhasználatról és a cigányság mai rétegződé-

séről hazánkban. Sok kérdést tett fel az oktatási 
és felzárkózási lehetőségekkel kapcsolatban.

A cigányság eredetkutatása mellett másik té-
mája a társadalom peremére szorult népcsopor-
tok társadalmi diszkriminációja. Ezzel kapcso-
latban is több kérdést tett fel, kíváncsi volt a mi 
,hazai és európai tapasztalatainkra.

A családias hangulatú megbeszélésen szer-
kesztőségünk munkatársain kívül részt vett a 
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
korábbi és újonnan megválasztott elnöke, Cson-
ka Gyula és Tar József, valamint a professzor úr 
kíséretében Ágopcsa Réka, a Corvinus Egyetem 

munkatársa is.
Én is így ér-

zem, egy életre a 
szívembe zártam a 
cigányok őshazájá-
ból érkezett tudós 
testvéremet, akit 
őszinte, alázatos és 
nyíltszívű ember-
nek ismertem meg.

(RFGY)
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