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Rostás-Farkas György

Búcsú Szabad Györgyt�l

Szabad György tanárom, 
példaképem és meste-

rem volt, és marad az idők vé-
gezetéig.

Aradon született, abban a 
városban, amelyet Kossuth La-
jos egykoron a magyarok Gol-
gotájának nevezett.

Szabad György hazaszerető, 
hazaféltő mindannyiunk által 
tisztelt, szeretett barát, tanár 
volt.

Zsidó származását büszkén 
vállalta, és nem egy alkalommal 
fejezte ki nagy baráti társaság-
ban, hogy barátja a cigányoknak.

Testvéri, atyai jóbarátság 
fűzött bennünket egymáshoz. 
Minden rendezvényünkre el-
jött, érdekelte a sorsunk, a 
kultúránk, a történelmünk. 
Szavakkal és cselekedetekkel 
egyaránt kifejezte irántunk való 
megbecsülését, szolidaritását.

Szerette, becsülte és hirdet-
te a nagy ősök: Kossuth, Szé-
chenyi és Deák hagyatékát, és 
minden előadásában – amit 
rendezvényeinken is tartott – 
felhívta erre a fi gyelmünket..

Tisztelet és szeretet illeti azért 
is amit a hőn szeretett hazáért, 
hazánkért tett ifjúkora óta. Sza-
bad György nemcsak nekem volt 
barátom, mesterem és példaké-
pem, hanem sok hazaféltő, haza-
szerető honfi társnak.

A hálás utókor tisztelegni 
fog munkássága, gondolatai és 
cselekedetei előtt.

Drága Gyuri Bátyám! Sze-
retve tisztelt Barátom!

Mérhetetlen bánat kerített 
hatalmába halálhíred hallatán.

Nagy ember voltál, aki en-
gem, minket, cigányokat is fel-
karoltál.

Hozzád hasonló nagyon rit-
kán születik. Köszönök min-
dent, amit csak tőled kaptam: 
emberséget, tartást és jellemet. 
Ez meghatározta egész pályá-
mat, életemet.

Tanár Úr!
Büszke vagyok barátságodra, 

és őrizni fogom minden hozzám 
és népemhez intézett szavadat, 
intelmedet, egész életemben.

Egyik Kölcsey Ferencről 
írott mondatodat szeretném 
most mementóként említeni: 
„Történelemformáló voltál…” 
Antall Józsefhez hasonló gon-

dolkodású és jellemformáló 
személyiségként csak téged is-
mertelek, s amit róla mondtál 
rád is igaz: Nem fényesedni, 
hanem világítani…” Igen világí-
tani az utánad jövőknek, a fi a-
taloknak!

Tanár úr!
Soha nem fogom elfelejteni, 

amit egyszer másodszülött fi -
amnak mondtál, amikor meg-
látogattunk otthonodban.

„Fiam, jól vésd az eszedbe, 
én azért szeretem apádat, mert 
őszinte hitvallással őrzi őseitől 
örökölt törvényét, amit tovább 
akar adni az utókornak. Mél-
tónak kell lenned apád öröksé-
géhez. Én biztos vagyok benne, 
hogy folytatod és teljesíted ezt 
a küldetést.

Őrizd a kincset és mutasd az 
utat gyermekeidnek te is!”

1993-ban, az első hazai roma holokuszt megemlékezésen.
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Vándorút
Szabad György tanár úrnak
szeretettel

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

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

álmunkban
füvek selyme simult
arcunkhoz
a hold virrasztott
fölöttünk

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

Anyám
pengeélű arcát
már fi atalon
rozsdára marta
az idő,
s amikor meghalt,
magával vitte
szívemet.
*

Gondolatban
újra és újra
elindulok az ősök
lábnyomát követve,
szeretnék ismét
a tenyeremből inni
és nyársra tűzött
húst enni.

Ezeréves
fák árnyékában megpihenni
lenne jó,
s megcsodálni a kéreg
sebeit, amelyet
a viharok ejtettek.

Éjjel
újra álmodtam a fényt
s hívtam
szelíd szóval,
de a sötétség szárnya
betakarta arcomat

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

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

Bejártuk
a végtelen birodalmát
s amikor visszatértünk
már tudtuk,

ha aratni akarunk,
vetnünk kell
értelmet és öntudatot;

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

* 

A gyökerek
tagadása olyan,
mint a kivágott fa,
amely lassan
enyészetnek indul,
s ha ellobban,
már nehéz
az üszökből életet
csiholni.

Már megint
hívnak a horizontba vesző 
utak
nyissatok kegyelemkaput
vándorló szívemnek,
hogy elindulhassak oda
ahová kedvem tartja.

Félre csúszott
fekete kalapommal
üzenetet viszek, követem
a folyók sodrását.

A bolyongás
az igazi szabadság,
de a civilizáció
útját állja
vágyaimnak.
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Varjú Katalin

Amit nem ismerünk, nem biztos, hogy nem 
létezik…

Sokan és sokszor ítélkez-

tek, véleményt mond-

tak olyasmiről, amit nem lát-

tak át. Ne legyen szakértője az 

ácsmesterségnek aki könyvelő, 

ahogy ne szóljon szakértőként 

az elárusító a kamionos 

munkájához. Tudjuk?! 

Mindíg, minden kide-

rül. Nem kell harcolni, 

eljön az ideje. Többször 

megkérdőjelezték nem a 

légből, hanem a tapasz-

talatból vett állításaim 

valódiságát.

Ilyen valóság az oláh 

cigányok, romák uno-

katestvérek közötti há-

zassága mind a mai na-

pig. Egyidejüleg az ilyen 

házasságokból született 

gyermek jó egészségi 

állapota. Tanítványaim 

nagy része ilyen háttér-

rel rendelkezett. Nem 

volt sem mentális sem 

testi diagnózisuk.

Kívülállók megkérdőjelez-

ték a szülők unokatestvérsé-

géről szóló állításaim valódisá-

gát, és a gyermekek állapotáról 

való közléseimet. Az orvosi 

vizsgálatok sem találtak a 

gyermeknél kivetnivalót. Még-

is sokan állították: Ilyen nincs, 

nem létezik, lehetetlenség. 

Mind vérfertőzött, elmebeteg 

az ilyen háttérből való. Mit 

akarsz velük?

Mivel a házasságaik ro-

ma-módra köttettek nem bi-

zonygathattam a hitetleneknek 

a rokonságról szóló igazamat 

írásos dokumentumokkal. Vi-

szont a cigányok-romák igaz-

mondását élvezhettem.

Sokáig kellett várnom, hogy 

beigazolódjon igazam van. Lé-

tezik máshol is, nagyon kevés 

a kockázata az unokatestvérek 

közötti házasságnak. Nem a ci-

gányok az egyetlen népcsoport, 

ahol ez ma is működik.

Nemrégiben olvas-

tam Dr. Pázmány Péter 

2015-ben kiadott „Ne-

páli rokonaink a taman-

gok, a raik, a limbuk és a 

lepchák” című könyvét, 

aki tavaly felkutatta eze-

ket a népeket Nepálban. 

Faluról falura járt. Az én 

tanítványaim szülei bi-

zonyára nem találkoztak 

érintkezhettek ezekkel a 

népekkel.

Idézet az 55. oldal-

ról: … gurungok, a ta-

mangokhoz hasonlóan 

sokszor előnyben része-

sítik az unokatestvér-

rel, …kötött házasságot 

is. A menyasszony megkapja a 

szülei által kialkudott ajándé-

kot. (Ugye ez is hasonlít ahhoz, 

amikor pénzért veszi a cigány 

fi ú az asszonynakvalót.) A há-

zasságok általában a házastárs 

halálig tartanak.
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(Ez a mondat sem idegen ci-

gányéknál). Olvasd el „Milyen 

egy roma lagzi” című 2009-

es írásom, az élmény 1999-es. 

Vagy „Sikhlo a fölemelkedett 

papu” 2015-ös élményem.)

A lepcháknál is felfedeztem 

egy cigány szokással való ha-

sonlatosságot. A könyv a 67. 

oldalon írja: „Amikor a meny-

asszony a vőlegénnyel alszik és 

a reggel ott éri társa oldalán… 

Ezeknél a népeknél íratlan sza-

bály, hogy attól a pillanattól 

kezdve, amikortól a nő és a férfi  

együtt hált, azaz a nő a férfi val 

aludt, őket férj-feleségnek te-

kintik.”

Ez a lányszöktetést juttatta 

eszembe, amire van példa ci-

gányéknál a mai napig. Akkor 

is, ha nincs elég pénze a fi ús 

családnak megvenni a lányt, 

vagy amikor nem az egyesség 

szerinti lányt akarja a fi ú, ha-

nem a saját választottját. Ol-

vasd el például „Véleményt 

akarok kérni“ című írásomat 

2003-ból.

Célom nem a könyv tartal-

mát bemutatni. Ajánlom el-

sősorban azoknak, akik az én 

agyrémeimnek, kitalációimnak 

tartották az állításaimat. Is-

merjenek meg más kultúrákat 

is. Az amit nem ismer az ember, 

nem biztos, hogy nem létezik! 

Sárközi László

Pokolkapu
Szonettciklus

Előhang

I.

Fogvacogok. Az apró domb alatt
lámpás autópaca suhan távot,
átfagyott, nyúlós harmatba ragadt

napkorong duzzog a látóhatáron.
Zakómra huzat sóvárog, táncol,
szorosra húzom, a markom lángol,
Kosarat adok. Bár csak volna párom…

Holtvágányra pára poroszkál,
borzong a váltó, homályló bokrok,
az árokban: nyálkás foltok,
aljukon rothadó avar rozsdál.

A varjak harákolva zajolnak,
zárva tartanak a kocsmák, a boltok.
A faágak óvón rámhajolnak.

II.

Bomló, dús, barna hajjal hull alá
a fáradó hajnal. Kátyuktól kornyad
a foszló járda, a kocsma falán

róka csorog, a sárga lámpa roggyan
a ragyogásban. Akácfa alatt
Kapatos árny motoz, hátán hasadt
kabát, nagy tócsát hugyál s odaroskad.

Zsákmányt várnak a zsaruk a sarkon,
durván aláhulló szavuk forgácsa,
akár a marhahajcsárok korbácsa.
Ravasz ragadozók bakancs talpon.

Tolvajlámpájuk homályt kóvályog,
szó pattan. Szonda. Talán próbálna
más utat – gyalog gyorsabb a Boráros.
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Pató Selam

Halák László búcsúztatására

Drága Laci Bácsim, Cso-
dálatos Pártfogóm, Igaz 

Barátom!
Hát visszaölelt szívére a Te-

remtő… Kifejezhetetlen a fájdal-
mam szavakkal, és mégis csak a 
szavak tehetik elviselhetővé. Hi-
szem, hogy Áldott Lelked még 
itt lebeg felettünk, körülöttünk, 
mint Isten Lelke lebegett a vizek 
felett, a teremtés kezdetén. Te 
most egy teremtés végén jársz, 
annak a megismételhetetlen, 
egyszeri, csodálatos emberének, 
akinek a földi neve: dr. Halák 
László volt.

Te vagy az egyike azoknak, 
akiknek újságírói hivatásom 
köszönhetem –, de nem csak 
azt! Hanem a mélységes em-
berszeretetet, amit Lényedből 
megtapasztalhattam, amivel a 
szívedre tudtad volna ölelni az 
egész világot. Tehetségeddel, 
irodalmaddal méltó voltál arra, 
hogy a legnagyobbak közt fog-
lalj helyet, de Te mindig a ki-
csinyeket választottad inkább. 
Akik pártfogásra szorulnak, 
példára, útmutatásra, őszinte 
eszmecserére, szárnyacskáik 
kibontására. Azokra fi gyeltél a 
legmélyebben, akikre mások a 
legkevésbé, s olyan odaadó ér-
deklődéssel, a minden részlet 
iránti fi gyelemmel, ahogy csak 
nagyon kevesek képesek. Ezért 
leveleztél velem, az utolsó idő-
kig, ezért a hányatott cigányság 
sorsát vetted lelkedre –, s gon-

dolkodtál kreatívan és lelkiis-
meretesen erőd végső fogytáig 
azon, ki számára mi lenne az 
emelkedés, a kiút a viszontag-
ságos sorból.

Végtelen alázatot is tanul-
tam Tőled: képes voltál jelme-
zek nélkül viselni Emberi volto-
dat, a maga törékenységében, 
ugyanannyira tudtál adni Ma-
gadból, amennyire befogadni. 
Személyesen és közvetetten, 
egyaránt: versekben, esszék-
ben, értekezésekben, prózák-
ban –, amelyekben soha nem 
tényeket akartál kijelenteni, ha-
nem elindítani az együtt-gon-
dolkodás párbeszédét. Szóltál 
kicsikhez és nagyokhoz, a bib-
liai gyökerű meséktől kezdve 
mindenen át, ami a lélek szá-
mára könnyen megragadható, 
ami elindítja a belső fejlődés 

varázsgombolyagát, hogy aztán 
majd közösen szőjük tovább 
szálait.

Kimondhatatlan a gyászom! 
Még akkor is, ha tudom, hogy 
tündöklő szellemedhez mily 
méltatlan volt már a földi por-
hüvelyi lét –, önző módon, leg-
inkább magamat, magunkat 
sajnálom talán: HIÁNYOZNI 
FOGSZ!

Nem pótolhat senki oly 
drága emberi valódban, aho-
gyan köztünk éltél! Talán csak 
az emlékezés, az tarthat meg 
közöttünk, múlhatatlan szere-
tettel és hálával, amiért ismer-
hettünk, megajándékozottakká 
válhattunk általad.

KÖSZÖNJÜK! LEGYEN 
KÖNNYŰ NEKED A FÖLD, ÉS 
TÜNDÖKLŐ AZ ÉG!
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Fodor András

Affér

A tip-top ADIDASZ-ban feszítő
fehér vaddisznó csíkokkal ékes
fi úk dühöngő önmutogató
hangja regnál az egész vonaton.
Hiába változtatnál 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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Gergely Dezs�

A professzor úr elment
– Emlékezés Szabad Györgyre –

Mint arról minden je-
lentős hírforrás be-

számolt, életének 91. évében 
elhunyt Szabad György, Szé-
chenyi díjas akadémikus, An-
tall József első demokratikusan 
választott kormányának meg-
bízásából 1990-94 között az or-
szággyűlés elnöke.

A professzor úr – nekem 
csak az marad – nevéhez mél-
tóan szabad, igaz magyar em-
ber volt.

Ő hiába tette le az érettségit 
kitűnő eredménnyel 1942-ben, 
egyetemi felvételi kérelmét el-
utasították.

Miért? Mert zsidó szárma-
zású volt. Ő pedig származását 
ugyanolyan büszkén vállalta, 
mint izzó magyarságát.

Már ebben az ügyben is pél-
daképünk lehetne a sajnos még 
a XX. században is dúló faji 
gyűlölködés közepette.

Hamarosan munkaszolgálat-
ban találta magát, onnan meg-
szökött, és ezzel megmentette 
az életét. De 1945-ben, amely év 
számára részlegesen hozott fel-
szabadulást – máris egy szovjet 
kényszermunka-tábor lakója lett.

Diktatúrák, legyenek azok 
bármifélék is – egyet nem tud-
nak, bírnak elviselni, polgáraik 
gerincességét.

Szabad tanár úrnak szárma-
zásából fakadó megalázottsága is 

magyarázza egy másik üldözött 
népcsoport, a cigányság iránti 
rokonszenvét. Ő igazán megélte, 
hogy mit jelent igazságtalanul 
hátrányos helyzetűnek lenni.

De rögtön tegyük hozzá, 
hogy a jellemével az sem volt 
összeegyeztethető, hogy valaki 
a méltatlan hátrányból méltat-
lan előnyöket kovácsoljon ma-
gának.

Szigorú ember volt. Sokat 
nyújtott, és sokat követelt. Ma-
gától is, másoktól is.

Ezért is volt olyan nagy tekin-
télye. A tudományos munkássá-
gát mindig párosította közéleti, 
politikai tevékenységgel.

A múltat, annak történelmét 
nagyon ismerte. A jelenben 
cselekedett a jövő érdekében.

1945 – 46 között a Függet-
len Kisgazda Földmunkás és 
Polgári Párt tagja volt.

Az 56-os forradalom alatt az 
ELTE BTK forradalmi bizott-
ságának tagjává választották. 
A forradalom leverése után 
zaklatták, de eljárás nem indult 
ellene.

Aki ezt átélte, tanúsíthatja: 
az elnyomó hatalomnak, azok 
korifeusainak is imponált – az 
egészen megszállottaktól elte-
kintve – a bátor, jellemes ma-
gatartás.

Ebből is magyarázható Sza-
bad György gyors, erős és nagy-

szerű karrierje. A hivatalosan 
marxista szellemű oktatás nem 
nélkülözhette az ő nagy tudá-
sát. Így lehetett az újkori ma-
gyar történeti tanszék tanszék-
vezető egyetemi tanára.

Kutathatta, írhatta, tanít-
hatta a magyar történelem fé-
nyes – ha nem a legfényesebb 
– korszakát, az 1825-től 1848-
ig tartó reformkort.

Kossuth Lajos, Széchenyi 
István, Wesselényi Miklós, 
Eötvös József, Deák Ferenc és 
a többiek sok mindenben vitáz-
tak egymással – elgondolása-
ik, módszereik különböztek –, 
de egyben soha: abban, hogy a 
„haza minden előtt”!

A professzor úrnál sikeresen 
csak az vizsgázhatott, tudomá-
nyos fokozatot csak az nyerhe-
tett, további támogatást csak 
az remélhetett, aki tudásban 
és érzésben átitatódott ezzel a 
mondattal.

Egy olyan világban, amely-
nek vezető dallamát erre a mon-
datra szerezték: „és nemzetközi-
vé lesz holnapra a világ”…!

E sorok írója, magam, 
mint akkor az ELTE egyetemi 
könyvtárának dolgozója éppen 
ott, az újkori történeti tanszé-
ken végeztem könyvtári mun-
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kát, amikor Szabad professzor 
nyilvánosan kifakadt.

Arról volt szó, hogy kitűnően 
érettségizett lánynak a felvé-
teli kérelmét visszautasították 
azért, mert ezt az érettségi bizo-
nyítványt az egyre puhuló dik-
tatúra utolsó idejében egyházi 
gimnáziumban állították ki.

A nagy tiszteletnek örvendő 
egyetemi tanár, az oly sokak 
által ismert és elismert tudós 
újra átélhette a saját fi atalkori 
traumáját

„Én ezt tovább nem csinálom, 
lemondok a katedrámról, s ma-
gamnak más pályát keresek…”

Szerencsére ennek már nem 
kellett bekövetkeznie.1987-ben 

már részt vett a Lakitelki ta-
lálkozón, majd az ellenzéki ke-
rekasztal munkájában, s egyik 
alapítója lett a Demokrata 
Fórumnak. Így lehetett a de-
mokratikusan megválasztott 
országgyűlés elnöke. Eddig ta-
níthatta a reformkort, mostan-
tól alakíthatta annak új válto-
zatát!

2011-ben vonult vissza az 
aktív politizálástól, de a nagy 
nemzeti rendezvényeken mind-
végig jelen volt.

A Kethano Drom – Közös 
Út alapító főszerkesztőjével 
nagyszerű kapcsolatot ápolt, 
lapunkat olvasta, írta is. A ci-
gány konferenciákon részt vett, 

tanácsaival, biztatásaival nem 
szűkölködött.

Most fi zikailag tőlünk eltá-
vozott.

De a nagy üzenetet itt hagyta.
Tisztelt Olvasó! Lehetsz 

színmagyar, lehetsz kisebb-
ségeink, nemzetiségeink bár-
melyikéhez tartozó: német, 
örmény, horvát, zsidó, cigány, 
szlovák, román, szerb, Kár-
párokon inneni és túli, boldo-
guljon mindenki, virágozzék a 
sokféle kultúra.

Csak egyben nincs, nem le-
het vita köztünk; abban, hogy 
„a haza minden előtt”!

Üdvözlettel: Gergely Dezső

Gyurkovics Tibor

Mi lesz velünk?
Mi lesz velünk ha nem leszünk
ha mind a ketten eltűnünk
a sürü ködben egy letűnt
világban mint a sebesült
mi lesz velünk?

Akkor majd kiket szeretünk
ha nem leszel és nem leszünk
ha a ködök közt lebegünk
mint akinek az esze tűnt
mi lesz velünk?

Én nélküled te nélkülem
fölszállunk majd egyenesen
a kék szelekbe szertelen
és túlvilági szerelem
mi lesz velem?

Mi ketten már egyek vagyunk
és soha el nem szakadunk
te nélkülem én nélküled
többé már soha nem leszek
ugye szeretsz?

Csak örökké ezt kérdezem
mint szél a faleveleken
csak pörgök fújok reszketek
velem leszel de nélküled
én hol leszek?

Az űrbe dobva mint a kő
a végtelenbe térülő
időben hol lesz az a nő
aki te vagy és én meg ő
és én meg ő?
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Hattinger-Klebasko Gábor

El�szó az olvasóhoz

Most végre itt van előt-
tünk a magyarorszá-

gi nemzetiségi költők és írók 
lexikona, amilyen (tudomá-
sunk szerint) még nem készült 
egyetlen egy országban sem, 
ahol a nemzetiségeket elisme-
rik, és emberszámba veszik. 
Ez a Lexikon nem egy pályázat 
által inspirált munka, hanem 
a magunk – hazai nemzetisé-
gek – jól felfogott érdekében 
indult útjára és teremtődött 
meg a hazai nemzetiségek iro-
dalmát kedvelőinek, szellemi 
életüknek stimulálására. Bár 
meg kell jegyezzük, hogy a 
mai modern technika világá-
ban egy-egy nemzetiségi köl-
tőt, írót megtalálni már nem 
nehéz az interneten, azonban 
semmi sem nyújt ennél többet, 
ilyen komplex módon, mint 
e Lexikon. Alapműnek, isko-
lai segédanyagnak tekintjük, 
amely két-három évente jogo-
sult a megújításhoz, amihez 
az is hozzátartozik, hogy már 
csak egy lépés választ el attól, 
hogy átültessük a mai modern 
informatika valóságába úgy, 
hogy az angol nyelven is olvas-
ható legyen. A lexikon anyagát 
abc sorrendben rendeztük el, 
a szócikkek nemcsak a köl-
tőkről, írókról szolgálnak in-
formációval, hanem az általuk 
létrehozott művekről, amelyek 
többek között a távoli múlt-
ban szereplő hősökről, sze-

mélyiségekről és fi gurákról is 
szólnak.

Milyen könnyű és kényel-
mes dolgunk van ma, hogy már 
a reformáció előtt, Mátyás ki-
rályunk korában Hesz András 
nyomdát működtetett Budán, 
amivel új korszak nyílt az infor-
matika terén, hogy nekünk ma 
már nem kell azzal törődnünk, 
hogy megírt műveinket ki má-
solja át több száz, adott esetben 
több ezer példányban. Szeren-
csénkre és szívós munkánkra 
való tekintettel, ott tartunk, 
hogy néhány nemzetiség nem, 
hogy bérbe adja kiadványinak 
nyomtatását- mint akár a XVI. 
században – hanem a maga 
nemzetiségi szerzőit ő maga 
adja ki a saját maga által mű-
ködtetett nyomdájában (lásd 
pl. horvát nemzetiség). A fent 
említett budai nyomda mellett 
feltétlenül meg kell említenünk 
a XVII. században felállított 
nagyszombati (Trnava) jezsui-
ta nyomdát, ahol talán néhány 
nemzetiséget leszámítva (pl. 
ruszinokat) valamennyi nem-
zetiség kiadványai megjelen-
tek. A nyomdával rendelkező 
városok sorából nem hagyhat-
juk ki Bécset sem, hiszen tud-
juk, hogy ott is szinte minden 
hazai nemzetiség nyomattatott 
könyveket (pl. szerbek).

Hej, de sokszor volt, van és 
még sajnos lesz is, Ady Endré-
vel az újságíró-költővel szólva, 

hogy „verseinket nem olvassák, 
ha olvassák, nem értik, ha értik, 
annál rosszabb”. E hon nemze-
tiségi költői hányszor élték át 
ezt az érzést? És ha már Adynál 
tartunk, nem véletlenül, akiről 
a mi köreinkben sűrűn elhang-
zik, hogy „magyarkodik”, hát 
mi nem 13 nemzetieskedünk? 
Első verseskötete a – Versek – 
talán remekművek? Nem! No, 
de mi történik a második köte-
tének megjelenésekor, melynek 
címe Még egyszer? Egy csoda! 
– mint nálunk nemzetiségi 
költőknél, íróknál. A második 
kötet után a nemzetiségi köl-
tészet költészetté vált, ahogy 
Ady Adyvá, és ezt tudomásul 
kell venni, elsősorban nekünk, 
nemzetiségieknek.

E Lexikon kezelése igen 
egyszerű – ez is volt a célunk 
– hiszen a szócikkek az adott 
szerzőkről ABC sorrendbe ke-
rültek, azonban mert 13 nemze-
tiség költőiről, íróiról van szó, 
és együtt ez nem kevés adat, 
ezért akár minden más Lexi-
kon, ahol valódi személyekről 
van szó a besorolás alapja a 
családnév, ami előtérbe kerül. 
Ha több személy viseli ugyan-
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azt a nevet, ott kifejtésre kerül 
a közöttük lévő kapcsolat, de a 
különbség is (pl. Stephan Bla-
zsetin – Stephan Blazsetin). 
Azok, akik csak nemzetiségük 
írásmódjával jelölik magukat 
szerzőként, azoknak zárójelben 
a magyar helyesírás szerint is 
leírtuk neveiket, kiindulva ab-
ból, hogy nem mindenki ismeri 
pl. az örmény betűket. A szüle-
tési időt és ha már elhunyt az 
elhalálozási dátumot követik a 
rövid, ám reméljük, minden lé-
nyeges információt tartalmazó 
életrajzi adatok. Miután meg-
történt az ismerkedés a szer-
zővel, következnek a kiadott 
művek eredeti nemzetiségi 

nyelven, majd annak magyar 
fordítása, feltűntetve a kiadás 
évét is. Az eredeti cím kiemelve 
jelenik meg.

Hogy kinek ajánljuk e Lexi-
kont? Mindenkinek, aki szereti 
e haza nemzetiségeinek irodal-
mát, függetlenül hovatartozá-
sától, mindenkinek, aki szeret 
olvasni és alaposan utánanézni 
annak, akit olvas, de nem is-
mer.

Végezetül azoknak, akiken 
múlik a hazai nemzetiségek 
megmaradása, mely nagyban 
függ a nemzetiség nyelvének 
megtartásától, identitásának, 
kultúrájának átörökítésétől. 

Vagyis a nemzetiségi iskolák-
ban tanító pedagógusok szá-
mára és nem utolsó sorban 
az azokban tanuló gyermekek 
számára, akiknek meggyőződé-
sünk szerint ez a Lexikon nagy 
segítséget nyújt tanulmánya-
ikhoz, egy-egy dolgozat, vagy 
olvasónapló írásához, esetleg 
szóbeli feleletre, beszámolóra 
való felkészüléshez. De nem 
zárjuk ki azt sem, hogy nagy 
segítséget nyújthat felsőfokú 
oktatási intézmények irodalom 
szakos hallgatóinak, vagy akár 
irodalmat oktató professzorok-
nak szolgálhat támaszul.

Biatorbágy, 2015. január

Szólni akarok

Mindenkihez akarok szólni, mindenekhez,
kiknél már elszigetelődtek az érzelmek,
kiknek gondolatviláguk nagyon régen
találkozott , és akiknél az igazság már csak
valamiféle hamis kegyelet, ahol féktelenül
száguld az ősgyűlölet.
Önmagamhoz szólnék először?

A múzsám

Az én múzsám
higgyen, szeressen,
daloljon és imádkozzon,
mert ezért van.
Hát ne korlátozzátok őt,
és általa a költőt,
mert nem marad benne
semmi, ami emberi lenne.

A gy�lölet

A gyűlölet nem ismer tényeket,
módjában áll, leszögezi őket.
Száz lángnyelv támad, száz karjával,
ez az egyszerűbb, üvölt lángjával.
Fegyverekkel él és száz fejével,
ijesztő karmokat nyújt félelmével,
tombol homályban, s szórja villámait,
misem fenségesebb, éli álmait.
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Szeret� Szabolcs

H�ség minden id�ben
Szabad György ellenzé-

ki képviselő! – kemény 
kézszorítással, katonás testtar-
tással, határozott, nyílt pillan-
tással kísérve „mutatkozott be” 
képviselőtársainak, a meghí-
vott vendégeknek az 1994-ben 
megválasztott parla-
ment alkotmányügyi 
bizottságának alaku-
ló ülésén a röviddel 
azelőtt még a házel-
nöki tisztséget betöl-
tött politikus.

Az eseményről 
tudósító újságíró-
ként is világos volt a 
számomra az akkor 
hetvenéves Szabad 
György gesztusának 
üzenete. A belülről 
sugallt értékrend 
melletti dacos kiállás, az igaz 
ügybe vetett megingathatatlan 
hit megnyilvánulása volt ez egy 
nehéz pillanatban.

Az újabb bukás és a sokadik 
újrakezdés pillanatában. Az 
igaz ügy a polgári Magyaror-
szág éppen megint veszni lát-
szó évszázados programja volt.

Az életének 91. évében eltá-
vozott Szabad György pályája 
fenyegetések, méltánytalan-
ságok, meghurcoltatások, és 
a konok kitartás, a hűség és 
a tehetség nyomvonalán való 
előremenetel felemelő és szép 

története. 1924-ben született 
a trianoni diktátummal elsza-
kított Aradon, ahol családja 
magyarként a kisebbségi lét 
keserveivel küzdött. Magyar-
országra áttelepülve az ifjú 
Szabad Györgyöt a zsidó szár-

mazás miatti megkülönbözte-
tés sújtotta; 1944–45 pokoli 
megpróbáltatásai során életét a 
szerencséjének és leleményes-
ségének köszönhette.

A háború után gazdálkodott 
első felesége családi birtokán, 
ám a történelem ismét közbe-
szólt: a saját tulajdonra és a 
tisztességes munkára alapozott 
polgári létet nem tűrhette a 
kommunista hatalom.

De ami vesztesége lett a 
magyar kisbirtokos gazdálko-

dásnak, az ő esetében nyereség 
a magyar tudománynak. Sza-
bad György történészként nagy 
ívű pályát futott be az ötvenes 
évektől kezdve – 1956-os sze-
repvállalásáért természetesen 
zaklatták, de a legrosszabbat 

elkerülte –, egyete-
mi oktatóként gene-
rációknak adta to-
vább a reformkorban 
gyökeredző magyar 
polgárosodás, az ön-
kényuralommal ösz-
szeegyeztethetetlen 
parlamentarizmus, 
a függetlenségi törek-
vések nemes öröksé-
gét. A Forradalom és 
kiegyezés válaszútján 
és a Kossuth politikai 
pályája című mun-

kái alapműveknek számítanak; 
aligha van nála mélyebb isme-
rője Kossuth Lajos életének, 
életművének, politikusi tevé-
kenységének. Szabad György 
bábáskodott a Magyar Demok-
rata Fórum megszületésénél, 
politikai csillaga Antall Józsefé-
vel együtt emelkedett az 1989-
es kerekasztal-tárgyalásokon.

A történelem kutatójaként 
felismerte a történelemformá-
lásra alkalmas pillanatot. Az 
első szabadon választott Or-
szággyűlés elnökeként a de-
mokratikus, jogállami átalaku-

Szabad György és Antall József a Nemzeti Kerekasztal 
tárgyalásán 1989. szeptember 11-én
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lás egyik kulcsszereplője lett, 
még ha a társadalom jó része 
kicsit idegenkedve fi gyelte is a 
gyakran a XIX. századi parla-
mentarizmus nyelvén megszó-
laló politikust. Megvolt benne 
az az önsúly, ami az eredeti 
szakmájában is elsőrangú ál-
lamférfi t mindig megkülönböz-
teti a megélhetési politikustól.

Keserves volt megélnie az 
MDF-kormány kudarcait, leg-
szorosabb szövetségese, Antall 
József halálát, majd az 1994-es 
nagy vereséget, a kétharmados 
MSZP–SZDSZ-koalíció létre-
jöttét.

Szabad György még négy 
évig parlamenti képviselő volt, 
a személyes politikai pálya csú-
csáról lefele jövet átélte az MDF 
szakadását, különös átalakulá-
sait, eltűnését. De azt is, hogy 
az ügy, amelyet egész életében 
képviselt, ahogy éppen lehetett, 
újra és újra esélyt kap a válasz-
tóktól.

Szabad György történész-
ként és politikusként is nagyot 
alkotott, nyomot hagyott maga 
után. Mégsem ez az igazi örök-
sége. Hanem a polgárosodás, 
a szabadság és a nemzeti füg-
getlenség ügyének rendíthetet-
len képviselete minden időben.

Tőle a történelem, az állam, 
az aktuális hatalom sokszor 
csak elvett. Válasza erre a re-
ménytelen helyzetet nem is-
merő újrakezdés, az alkotás és 
a hűség volt. Tudjuk-e, felfog-
juk-e, kit is veszítettünk el vele, 
mivel vagyunk szegényebbek? 
Isten nyugosztalja!

Ruva Farkas Pál

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

Micsó
Kedves Gizike!

Elutazom négy nap-
ra, sürgős hivatalos ügyek mi-
att: kérem, gondozza a cicámat, 
míg megjövök. Micsónak hív-
ják, a „mit csodálkozol” rövi-
dítéséből, ezt majd megérti, ha 
találkoznak, addig is néhány 
tanács a gondozásával kapcso-
latban.

Micsó napközben csak Ju-
nior száraz ételt hajlandó enni, 
mást minőségileg nem méltat. 
Ennek a dobozát Gizike meg-
találja a konyhában, az ablak 
alatti polcon. Biztonsági óvin-
tézkedésként tekintettel Micsó 
önellátó hajlamaira javasolt a 
patentzár rendszeres ellenőr-
zése.

A cica hasmenésének elke-
rülése érdekében az itatótálban 
legyen mindig friss a tejecske, 
gondoljon a lakás hőmérsék-
leti viszonyaira, ezért kérem 
Gizikét a tálka rendszeres ki-
sikálására és újratöltésére. 
Micsó mosdáskényszerének 
hiányosságai miatt, a tej általá-
ban rászárad az orra és a szeme 
közötti részre, melynek eltávo-
lítására még visszatérek.

A megfelelő kalcium és 
egyéb nyomelemek bevitele 
érdekében időnként javasolt 
Micsó sajttal történő etetése. 
Az igényre utaló jel: agresz-
szív hűtőajtó kaparászás, vagy 
az arcba tolakodó szuszogás a 
nappaliban, saját sajtfogyasz-

tás esetén. Ilyenkor Gizike ki-
csi, gyermekkörömnyi falatot 
letör, vagy leharap, melyet a 
szájában kissé megforgat, hogy 
benyálazza, majd a tenyerén 
felkínálja. Micsó mivel ilyen-
kor vak és szaglása sincs, ezt 
hosszasan keresgélni szokta. 
A táplálékot fi noman lehet un-
szolni, de kérem, vegye fi gye-
lembe Micsó érzékenységét: 
tudniillik, ha észreveszi, hogy 
testi hiányosságai miatt tör-
ténik a segítség, megsértődik, 
és a benyálazott, amúgy fo-
gyasztásra alkalmas darabkát, 
sértetten elutasítja. Ebben az 
esetben az átkozódást kéretik 
halkan, lehetőleg nem a füle 
hallatára megtenni, javasolt 
inkább a szemeteshez közelítő 
úton elvégezni. A továbbiak-
ban a sajttal való unszolás fe-
lesleges, ez Micsót idegesítheti, 
esetleg megsértődhet.

Kefír fogyasztásakor a gon-
dozott mértéktelen falánkságát 
fi gyelembe kell venni, mert az 
őrizetlenül letett, nyitott do-
bozt, a manccsal való beletur-
kálás veszélyének tesszük ki. 
Ennek ellenére az elfogyasztá-
sát csak is gondozói segédlet-
tel hajlandó megtenni. Ekkor 
mutatóujjunkat merítsük meg 
a kefíres doboz tartalmában, és 
kínáljuk fel Micsónak, közben 
javasolt Gizikének a védőru-
házat használata, mert a tevé-
kenységre jellemzően akár egy 

méteres körben is szétfröcsköl-
het az anyag.

A nyers hússal való etetés 
nem javasolt, ha Gizike kezdő, 
de próbálkozás esetére néhány 
fontos tudnivaló: fi gyelemfel-
keltés módjai a táplálék iránt, 
a mikró bekapcsolása. Máso-
dik variáció az étek felajánlá-
sa, mint lopási lehetőség: némi 
húslengetés után a cafat leló-
gatása a konyhapult széléről. 
Ez után diszkrét séta a lakás-
ban, míg a lopás folyamatban 
van. Harmadik variáció a cafat 
zsákmányként való felkínálá-
sa: a nevezett húst a konyha jól 
tapadó felületeire kell felvinni: 
legalkalmasabb a hűtő, vagy a 
pult ajtaja. A darabot, egy ha-
tározott mozdulattal vágjuk 
valamelyik felületre, ahol, ha 
szerencsénk van, elsőre lazán 
megtapad, és lassan csúszni 
kezd, ezzel hívva fel fi gyelmét a 
gondozottnak.

Ha Micsó elsőre unott pofát 
vág, legyünk kitartóak, a több-
szöri próbálkozás általában si-
kerélménnyel jár. A táplálékbe-
vitel ilyen módja igen nehézkes, 
és nagy rutint igényel. Javasolt 
a húscafatok után maradt fol-
tok azonnali eltávolítása, mely-
nek halasztása esetén, ez csak 
körömmel oldható meg.

Micsó, szakaszparancsnoki 
teendőket lát el a családban, 
ezért joga és kötelessége az 
alapos és mindenre kiterjedő 
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vizsgálat. Ezért kéretik minden 
olyan tárgy bemutatása, mely 
érdeklődését felkeltheti. Külö-
nös fi gyelmet szentel a cipők-
nek, és a szatyrok tartalmának.

A bemutatás módja: az orrba 
beépített szkenner elé helyez-
zük a tárgyat, és az érdeklődés 
lanyhulásáig tartsuk ott. Ennek 
elmulasztása súlyos depresz-
sziót okozhat, mely-
nek megnyilvánulási 
formája a sértődött 
mekegő nyávogás, de 
hisztériás roham kitö-
résére is számítani le-
het, mely akár karmo-
lásban is végződhet.

Naponta több alka-
lommal javasolt a szőr-
zet végigsimogatása a 
mellékelt kefével. Fel-
tétlen fi gyelembe kell 
venni egyéni igényét, 
mely általában kizáró-
lag a fül körüli tájékra 
szorítkozik. Csöndes 
enyhe unszolással, 
esetleg egyéb régió is 
megközelíthető, bár 
ennek esélye általában 
minimális. A pocak 
elkerülendő terület. 
Ez idő alkalmas arra, 
hogy a már említett 
száraz tejpacákat az orrocská-
ról eltávolítsuk. Ehhez a kö-
röm használata bizonyult leg-
alkalmasabbnak. Az óvatosság 
ebben az esetben is alapvető, 
mert amint Micsó észleli a ka-
pargatást, súlyos ellenérzések-
nek ad hangot, és megsértődik.

A macska, az emberekkel el-
lentétben, a lábbal való rugdo-
sást, nem tekinti játéknak.

Megfelelő kedélyállapot 
esetén Micsó hajlandó Giziké-
vel játszani: erre utaló jelek a 
kitágult pupilla, lapos kúszás, 
rejtekbe való visszahúzódás, 
ahonnan jól kilát, de ő is töké-
letesen látható. Jellegzetes bú-
vóhely az újságtartó. Az innen 
való kitámadások gyakorisága 
az általános, mely általában 

idétlen kalimpálásban be is fe-
jeződik, de néhány esetben Gi-
zike különös fürgeségére van 
szükség, különösen, ha haris-
nya van a lábán.

A kitámadás lényege a já-
tékra való felszólítás. Ekkor a 
felkért bújjon el. A fürdőszoba 
és a vécé a tanácsolt hely, mert 
ennél bonyolultabb rejtekhely 
megtalálására nincs mód, hi-

szen a játék érvényét veszti, 
és Gizike hiába üldögélt hosz-
szasan, mondjuk a szekrény-
ben. A megtalálás módja, hogy 
Micsó betekint a rejtekhelyre, 
különös kegy, ha leipiapacsol. 
Ekkor a megtalált Gizike, némi 
hangkísérettel üldözőbe veheti. 
Ez egészségileg áldásosan hat 
Micsó keringésére, és lelkére, 

mert roppant gyorsan, 
hátát begörbítve, im-
már ő keres búvóhe-
lyet, – mely alatt illet-
lenség fi gyelni. Ekkor 
a játék megfordul, és 
őt kell lassan meg-
közelíteni, miközben 
hangosan szólítgatjuk, 
aztán „megvagy” felki-
áltással utat engedünk 
a bombaként kirobba-
nó Micsónak. Ameny-
nyiben nem hajlandó 
rejtekét elhagyni, az 
“Egér, egér ki a házból” 
kezdetű gyermekdal 
hangos kántálása any-
nyira felizgatja, hogy 
a csalogató, valóban 
eredményes módszer-
nek bizonyul. A játék 
mindaddig tart, míg a 
gondozott érdeklődése 
nem lanyhul. Ez unott 

pofa, és – hát te mi a frászt 
rohangálsz itt? – pofakifeje-
zésben nyilvánul meg. Ha ezt 
észleljük, a játék befejezettnek 
tekinthető.

Egy másik játék kellékei: egy 
banános doboz és az MBB. (Mi-
csó Betartó Bot) Ez a szórako-
zás a vadászösztönök és a ref-
lexek ébrentartására alkalmas. 
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A banános dobozban helyet 
foglaló Micsó, ritka heves ag-
resszióval kapkod a feléje las-
san benyújtott bot után, összes 
karma csúcsteljesítményen 
járatása közben. Az élvezet fo-
kozása céljából javasolt a doboz 
oldalán enyhe zajok, és motosz-
kálások keltése, mely a végső-
kig fokozhatják a gondozott 
érdeklődését. Munkavédelmi 
szempontból a MBB hosszának 
meg kell haladnia a hetven cen-
timétert, de még így is fennáll-
hat a sérülés veszélye: emiatt a 
gondozott sem anyagi, sem lel-
ki felelősséget nem vállal.

Játék a fürdőszobában: 
a kádban való szunyókálás Mi-
csó rendszeres elfoglaltsága, 
ekkor nyílik lehetőség erre a 
tevékenységre. Alapja, a gon-
dozott pedáns rendszeretete. 
Helyezzük a dugót a kád pere-
mére, és hívjuk fel rá a bam-
bán néző Micsó fi gyelmét, aki 
némi rosszalló mérlegelés után, 
a dugót egy határozott mozdu-
lattal onnan lepofozza. Ezt a 
műveletet végezzük addig, míg 
unottan ott nem hagy minket. 
A játék felpörgetésére, más esz-
közöket is bevonhatunk.

Micsó, a saját állításával 
ellentétben, nem alhat az ágy-

nemű között. Ebben a tekin-
tetben akár a sértődésig is el 
lehet menni. A bevetett ágy 
azonban, jogosan használt te-
rülete. Segítséget nem igényel a 
hálószobaágyra való felmászás, 
de a háttámla felső peremére 
való felkepeszkedésben a fe-
nék enyhe megtolását, szívesen 
elfogadja. Rejtett alvózugként 
meg kell említeni a szobasarok 
függöny által elzárt területét, 
mely abban az esetben esedé-
kes, amikor a – hol lehet az a 
szemét dög – gondolatok spon-
tán törnek fel.

Kitörésre a legalkalmasabb 
pillanat a bejárati ajtó kinyílá-
sa. Ekkor Micsó, a felkészület-
len Gizike mellett elhaladva, 
kirobog a lépcsőházba, ahol egy 
méter múlva megtorpan, de ez 
az esetek nagy részében csak 
annak a gyenge illúziónak kel-
tése érdekében történik, hogy 
lehetőséget ad a lakásba való 
visszacipelésre. Ez általában 
négykézláb rohangálást vált 
ki a gyakorlatlan gondozóból, 
ezzel nem kevés szórakozást 
nyújtva Micsónak, viszont a 
lépcsőházi elfogás esélye, kábé 
egy, az egymillióhoz.

A kitörési akció megakadá-
lyozására néhány lehetőség: 

a szatyor ajtórésen való bedu-
gása, illetve, lábak előre helye-
zése. A siker kizárólag Micsó 
elhatározási aktivitásától függ. 
Az elkóborolt cica begyűjtésére 
legalkalmasabb a közöny szín-
lelése, mellyel súlyos kétségeket 
tudunk benne ébreszteni sze-
mélye fontosságát illetően, te-
hát mintha észre sem vennénk 
távozását, ne is tekintsünk utá-
na. Ezt követően általában Mi-
csó, a résnyire nyitva hagyott 
ajtón visszatér szálláshelyére. 
A folyamat meggyorsítására 
használjunk egy üvegpoharat, 
melyben egy kanállal hangosan 
kalimpáljunk, és a “cic, cic” hí-
vást alkalmazzuk. A módszer 
tökéletesen működik, Isten 
áldja Pavlov urat.

Gizike drága, Micsóval kap-
csolatban a tájékoztatás csak 
minimális információkat tar-
talmaz, ezért kérem, hogy a ki-
vételes és nagy koncentrációt 
igénylő gondozói munkát szí-
vem csücskével kapcsolatban 
vegye komolyan, és teendőit 
ennek tudatában végezze. Eh-
hez kívánok jó munkát és ki-
tartást, pár nap múlva találko-
zunk, köszönettel,

Láng Judit
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Ruva Farkas Pál

Rostás Farkas Gyurka versei fölé

Még kiskorú volt a Nyár
és mezítláb járt
az orgonasoron
Anyám még barna
zöldszemű Madonna
ott laktunk a Zugban
az öreg alkonyatban az elhagyott
temető mellett
ahová a Tavasz
akkor jött
amikor kellett
na onnan jött Gyurka is
Csatlós Lajosék
keresztgyermekeként
a gulyát ijesztgetve
a csordára ütött…
Pallér Pityuval
barátságot kötött
ott fenn a fán

a fakó eperfasoron
Zsótér néniék utcájával szembe
az allétól serdén
egy fasorral idább
ahol földet mértek apámnak
de búzát sosem termett
mert víz fakadt rajta
hát hogy is folytassam…?
na ez a kucsmás kiskorú legény
úgy gondolta hogy
ír egy mondókát
és le is írta
lemberzseko
lányodáru
dinnyefojáru
lagunáru…
s mivel ezeket a jambusokat
csak én értettem
így rátért a magyar nyelvre
amitől egykettőre
beleszerettek a lányok a suliban
és a fi úk is barátok lettek
és tanítók is megértették
hogy a Zugban is
születhetnek csillagok
s mivel a Démonok
odább röppentek egykoron
így az angyalok ölbe vettek
s ránk mosolygott a szerencse
s a Nyár is közelebb hajolt
s a kisfi úból költő leszen
s a költőből apa lett
lett oszt dínom-dánom
ölelem a párom
ha mese kell lányom
add hát a plajbászom

2015. június 6. 15.23F. Tóth Zsuzsa rajza
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Nagy Zsuzsa

Városi cigányok, avagy a zártság/
nyitottság dichotómia a budapesti Magdolna 

negyed tükrében
(Szakdolgozat – részlet)

Avárosi környezet hete-
rogenitásában a VIII. 

kerület kapta azt a szerepet, 
amit a köznyelv1 gettónak hív. 
Nem a kerület egészére vonat-
kozik azonban ez a kifejezés, de 
pontosan nehezen lehet meg-
határozni, hogy mire is gon-
dolunk alatta. Az is nehéz kér-
dés, hogy inkább társadalmilag 
vagy területileg értelmezendő 
ez a fogalom.

Jelen kutatásom a VIII. 
kerület egyik szegmensének, 
a mostanában úgynevezett 
Magdolna negyednek a hatá-
rait, illetve határainak feszes-
ségét, avagy zártságának-nyi-
tottságának jellegét, mértékét 
kívánja kibontani a követke-
zőkben. (…)

KÖVETKEZTETÉSEK

Az előbbi oldalakon külön-
böző szempontok szerint igye-
keztem vázolni a környék lakói-
nak és az ott tevékenykedőknek 
véleményei által kirajzolódó 
koncepciókat önmagukról, 
helyzetükről és a külvilágról, 
melyek közelebb hoznak a te-

rületen megteremtett zártság/
nyitottság defi niálásához. Ezen 
az oldalon, pedig az eddig rész-
letezett jelenségeket foglalom 
össze még egyszer.

Az első megvilágítási pontja 
a zártságnak a Magdolna ne-
gyed tükrében a területi meg-
határozásokon alapult. A kör-
nyéken élők elmondása szerint 
megkülönböztetik és elhatá-
rolják magukat számukra is-
mert Diószegi utca és környé-
kétől, majd a kevésbé közelről 
ismert, de konkrét elképzelé-
sekkel felruházott IX. kerü-
lettől, illetve a város további 
részeit kitevő kerületektől, és 
annak lakóitól (ilyen például a 
Gellérthegy).

A megélt távolságok ezek-
ben az esetekben nem annyira 
a gyakorlati messzeség fogal-
mával, mint inkább a relatív 
distanciákkal esnek egybe. Így 
a Blaha Lujza tér, a körút, vagy 
akár a Mátyás tér körút felé eső 
oldala, ami a más érzetet alakít 
ki interjú alanyaimban, a meg-
élt tapasztalat szintjén is kívül-
re esik, és így nem része a moz-
gástérnek.

A mozgástérben bizonyos a 
környék területén kívülre vo-
natkozó közömbösség, zártság 
mellett a társadalmi háló szö-
vésének mikéntjében is meg-
mutatkozik egyfajta közösségen 
belül maradás. A befelé forduló 
erős kapcsolatok a legfontosab-
bak, melyeket erősít a rokonság, 
a szegénység, a közös problé-
mák, a szolidaritás, az egymás-
nak való segítségnyújtás.

Ezek mellett megjelenik két 
olyan érv a csoporton belüli 
kapcsolatok erősségét legiti-
málandó, amely érthetővé te-
szi számomra is, hogy e nélkül 
nem működne az itteni élet. Az 
egyik az információáramlás jel-
lege, mely nagyban az informá-
lis kapcsolatokat felhasználva 
épül fel, ezek az információk 
pedig elengedhetetlenek a túl-
éléshez. A másik az üzlet, ami 
gyakran illegális, így alapfel-
tétele az egymásba fektetett, 
illetve fektethető bizalom és ti-
toktartás.

Az erre a közegre épülő szer-
vezetek, szerveződések külön-
böző megközelítések által, de 
hasonló szituációkkal találják 
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szembe magukat, és működé-
sükkel tovább befolyásolják a 
környék életét. Erre példa az 
iskola, mint a többségi társa-
dalmi rend és elvárások szim-
bóluma, mellyel ellentétes vi-
szonyban áll a belső rendszer 
által felépített norma.

A szövegben bővebben tag-
lalt Erdélyi utcai iskola túl-
nyomó többségben a környéki 
roma gyerekek által látogatott, 
a nem-roma szülők pedig pont 
erre a jellemzőjére hivatkozva 
máshová íratják a gyerekeiket. 
A környéken belül 
megmutatkozik 
egyfajta elzárkó-
zás a nem-romák 
részéről az olyan 
összezárt intéz-
mények esetén, 
mint az iskola. Ez a 
szegregáció tovább 
erősíti a környék 
zártságát a külvilág 
felé.

Hasonló a kö-
zösségi házhoz való hozzáállás 
is. Eredetileg a Kesztyűgyár 
azért alakult, hogy a Magdolna 
negyeden belül folyó életet ösz-
szefogási és előrejutási szinten 
felpezsdítse, e cél elérése érde-
kében sok speciálisan a terültre 
fókuszáló program indult.

Azonban mivel itt is ha-
sonló dinamika játszódik le, 
mint az iskola esetében, azaz 
amint a roma fi atalok ráta-
láltak a helyre a nem-romák 
látogatásainak száma lecsök-

kent, így az ilyen típusú kap-
csolatharmonizáló szerepe ez 
idáig nem alakult ki. Azonban 
a ház nemrég indult be, műkö-
dése és hatása még ily módon 
kialakulatlan, így hosszú távú 
következtetéseket levonni fe-
lesleges.

Az eddig beszólított közön-
ség azonban ennek esetében 
is, ahogy az a többi mozgásra 
vonatkozó értelmezésben is ki-
jelölődött, a Mátyás tér (ahol 
az épület áll) és környékének 
lakói.

További a terület életét irá-
nyító szervezetek a néhány 
lakó által indított Négy Ház 
Egyesület és a városrehabili-
tációs program. Mindkettő a 
terület belső problémáira kon-
centrál, a belső megszépülést, 
javulást, az „élhetőbb létet” 
akarják elérni. Ezek közül az 
egyesület fontossága inkább 
abban a tényben van, hogy a 
lakók önszerveződően fogtak 
össze közös ügyükért, ami-
ért úgy tűnik tenni is fognak, 

azonban ez ma még gyerekci-
pőben jár.

A Magdolna negyed vá-
ros-rehabilitáció viszont kész 
és konkrét tervekkel és néhány 
megvalósulással áll a háta mö-
gött, mellyel a negyed életébe 
kíván építően beleszólni.

Fő koncepciójuk gyakorlati-
lag a terület pozitív tartalommal 
való feltöltése, a diagnosztizált 
problémák helyi megoldása, 
mely által ez a program bár 
szebb jövőt ígér, a nyitottság 
irányába azonban nem mozdít-

ja el az ottlakó-
kat.

A zártság/
nyitottság kér-
dése a területen 
tehát összetett 
kérdés, azonban 
összevetve a kü-
lönböző aspek-
tusait, megnyil-
vánulási formáit 
mégis az látszik 
körvonalazód-

ni, hogy ez egy, a külső társa-
dalomtól elzárt világ, melybe 
betekinteni nehezen lehet a 
kívülről jövőnek. Ehhez képest 
paradox módon az egész kör-
nyék le van fedve a térfi gyelő 
kamerák látószöge által, me-
lyek kivetítői a lakóikon kívüli 
világ irodáiban kerülnek felállí-
tásra, ami által az az idegen en-
titás tolakszik be ebbe a belső 
életbe, ami egyenes úton, más 
formában talán semmit sem 
látna belőle.

Szilágyi Imre rajza
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Tamási Orosz János

Kunhegyesi Ferenc 
villanatai

Mindenekelőtt – szere-

tettel. A legnagyobbal, 

a legtermészetesebbel; sok éve 

érzem ezt Kunhegyesi Ferenc 

újabb s újabb munkái láttán. 

Amit képvisel, nem kevés: a mű-

vészköztársaság állandó jelenlé-

tének és csorbíthatatlanságának 

joga, a művészet olyan fokú lé-

tezésének megjelenítése, amely 

már-már a létformák darwini 

tudományába tartozó: akár ter-

mészettudományos defi nícióval 

is körülírhatjuk, mely szerint a 

művész az evolúciós láncban a 

kezdetektől minden eljövendő-

ig jelenlévő homo sapiens sa-

piens. De azt is mondhatnánk: 

az a kivétel, amely egyedüliként 

képes bizonyítani az exogene-

zis-elméletek alapját; mert a 

művész minden korban úgy él 

közöttünk, mint aki ugyan szer-

vesen ide tartozik, s mégis egy 

különös, furcsa, nagyon távoli 

világ emlékőrzőjeként szembe-

sít bennünket fel nem ismert 

ideáink képzeteivel.

Nem csupán felébreszti s 

kiteljesíti bennünk a vágyat a 

szép, a tökéletes, az emberiste-

ni iránt, hanem felidézi annak 

távoli emlékét: már jártunk 

ott, éltünk általa, valamikor 

fogantatásunk idején, amikor 

kezdetben a lélek táplálja a test 

sejtjeit. Engedjék át magukat 

ennek a képnek, merítkezze-

nek meg egyszer benne, hogy 

megértsék: milyen makacs 

erővel, milyen szelíd szeretet-

tel is ösztönöz bennünket a 

művészet arra, hogy felismer-

jük lelkünk bölcsőjének rin-

gató ritmusát. Ilyen művész-

ember közöttünk Kunhegyesi 

Ferenc, kicsit madárléptű, ez 

a jelző bennem egyszerre való-

ságos és képzelettel teli; mert 

hát sok évig táncosként járta a 

világot, s ezt a táncot azóta is 

őrzik léptei, a könnyed, kicsit 

suhanó mozgás, ám ez csak 

oly ott van festményein, fest-

ményeiben, rajzain, rajzaiban; 

átsuhan, mint a híres színész, 

aki egyszer épp így fejezte ki 

önmagát, „csak átsuhanni sze-

rettem”, és a festő is, a színek, 

a motívumok, a kompozíciók 

precíz kidolgozása közepette is 

mintha csak átsuhanna közöt-

tük; alkotásai előtt mintha lát-

nánk, pontosan és szépen, azt 

a kavargó, hullámszerű, lib-

benő mozgást, amit az elröp-

penő madár szárnyai hagynak 

maguk után a levegőben, azon 

a lég- s portéren, amelyen át-

nézve fi gyeljük s értelmezzük a 

Kunhegyesi-festmények álom-
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szerű valóságát. Ez az észreve-

hetetlen, nagyon lágy, nagyon 

fi nom vibrálás hatja át a képek 

felszínét, épül bele az „olajfes-

tékpixelek” felületébe, teszi 

sejtelmessé, lebegővé – átreb-

benővé – a Kunhegyesi-misz-

térium, a Kunhegyesi-genezis 

alkotórészeit, villanatait.

Himnikusan fogalmazok, 

engedtessék ez meg nekem, 

a sok éve tartó fi gyelem okán. 

Egyszerűbb módon meglehet, 

az öntörvényűség felületeit, 

a szabályszegés szabályszerű-

ségét vizsgálnám itt, azt a cso-

dát, ahogyan egy-egy festmény 

megszületik az ecset- és egyéb 

eszközök nyomán; ahogyan ez 

a festő pontosan ismeri s látja 

előre a megfestendő képet, ké-

szít rajz- és színvázlatot, kiméri 

az ecset nyelével a perspektíva 

arányait a matérián, de ez az 

egész valahol a közepénél, talán 

már a vége felé, olykor, megle-

het, az első szín felvitelének 

pillanatában – szertefoszlik. 

Marad annyi, amennyi a precíz 

képalkotáshoz szükségeltetik, 

épp csak a legszükségesebb ma-

rad a minden képzőművészeti 

alkotás mögött törvényként fi -

gyelő geometriából, a magzat 

megőrzi tehát a fi zikai egész-

ség meglétének szükségszerű 

készségeit, ám – magzattá kép-

ződik. Hogy végül álomszerű 

emberarcok, s még álomlátóbb 

Istenarcok lépjenek elénk, va-

lami elfeledett titkokkal teli, 

matériákon átlépő, azt megha-

ladó világból.

Amely világ hát bennünk 

képződött valamikor, oly köny-

nyen előhívjuk, amikor hiányát 

érezzük, de aztán ismét csak 

megfeledkezünk róla; álmod-

tam, mondjuk a következő órák 

valamelyikében társunknak, ál-

modtam valami különöset. Már 

nem emlékszem rá, lehet, tör-

ténete, még álomszerű, sosem 

volt, képek tűntek elő s szakad-

tak szét, mintha sok-sok színes 

homokot fújna a szél, a portöl-

csérekben néha képek álltak 

össze, arcok, tájak, tekintetek, 

majd szétfoszlottak; olyan – ál-

mok, mondjuk bizonytalanul 

a társnak, nem nagyon van rá 

pontos szavunk, fogalmunk; 

az egész olyan, mint ami meg-

marad az álmokból, tesszük 

hozzá, nagy sokára. Amikor 

karnevállal álmodunk, de azok 

a képek nem az általunk való-

ságosan látott karnevál pilla-

natai, s még csak nem is az, 

amit álmodtunk arról; hanem 

az, amit felidézünk, megéb-

redve; és meglehet, nem is ezt 

láttuk. Az álomban a karnevált 

láttuk, itt annak lelkét; álma-

inkban hol látott és hol sem lá-

tott embereket láttunk, és tája-

kat, és vándorokat, prófétákat, 

holdbéli csónakosokat, most 

viszont mindennek lelke lép 

elénk, jelenik meg, egy éles és 

mégis elmosódott álomfotog-

ráfi án. Színes dagerrotípiákat 

látunk, de olyan korban készül-

tek, amikor a képeken ezt még 

csupán érezték; a képek lelke 

őrizte a színeket, s a felületek 

sötétbarna szépiába öltöztek.

Beértek, összegződtek 

Kunhegyesi Ferenc festőmű-

vészi törekvései. Sok éve küz-

dött érte, az eredményében 

magam sohasem kételkedtem, 

s ma már csak azt várom, kí-

váncsian: a világ mikor fogja 

felismerni festményeinek cso-

dáját

(Forrás: http://mkdsz.hu)

Kunhegyesi Ferenc festményei
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Nem volt hiába
Dvorszky Hedvig beszélget Fekete Györggyel (Részlet)

– Régi együttműködésünk 
közös eredménye lett a Magyar 
Iparművészet című folyóirat. 
Jól emlékszem, hogy államtit-
kári időszakának utolsó idejé-
ben* örömmel támogatta azt a 
kezdeményezést, hogy a szer-
teágazó műfajokat magába 
foglaló kortárs magyar ipar-
művészeknek indítsunk igényes 
szaklapot Az ő hivatali támo-
gatásával, majd pedig közre-
működésével végül is 1992-ben 
létrejött az a kiváló szakembe-
rekből álló szerkesztőbizottság, 
amely lényegében megalapoz-
ta ennek a ma már több mint 

* Művelődési és Közoktatási Mi-
nisztérium helyettes kulturális 
államtitkára

két évtizede megjelenő orgá-
numnak a koncepcióját

Tulajdonképpen az 1944-ben 
megszűnt hasonló című folyó-
irat folytatásaként, de elsősor-
ban a kortárs magyar alkotókra 
koncentráló kiadványként hatá-
roztuk meg ezt a folyóiratot.

– Ezt valóban egy korsza-
kos jelentőségű eseménynek 
tartom, amelyet azóta Magyar 
Örökség-díjjal is elismertek. 
Lényegében ez tekinthető az 
utóbbi időszak egyetlen olyan 
dokumentumának, amely tö-
rekszik az említett széles ipar-
művészeti spektrum kiváló 
művészeinek, eseményeinek 
közreadására, részben a szak-
ma, részben a közönség felé.

A legváltozatosabb szer-
kesztőségi helyszínek után 
végül megállapodhattunk az 
anyaintézménynek is tekintett 
Iparművészeti Múzeumban. 
A kézművesség és az ipari ter-
melés számára készített design 
tervezői értékrendjeit igyek-
szünk sokoldalúan bemutatni. 
Aki kézbe veszi az eddig meg-
jelent lapszámokat, valamint a 
tízéves évfordulókra megjelen-
tetett összegző kiadványunkat, 
jól láthatja a magyar kultúra 
egészében betöltött jelentős 
értékmentő tevékenységünket. 
1992-től éppen az ön (Dvorszky 
Hedvíg, a szerk.) művészettör-
ténészi, majd az ön egyéb fel-
adatvállalásai miatt 2002-ben 
történt lemondása után az én fő 
szerkesztésemben jelent meg a 
folyóirat. A lap külön érdemé-
nek tekinthető, hogy sikerült a 
folyóirat köré színvonalas szak-
írógárdát is szerveznünk, így 
tehát az új főszerkesztő, Kiss 
Éva művészettörténész számá-
ra már egy jól folytatható kon-
cepciót tudtunk átadni, miután 
az MMA elnökségi funkcióm 
mellett, összeegyeztethetetlen-
ség miatt, nekem is le kellett a 
főszerkesztői teendőkről mon-
danom.

� 1990-ben Kolozsváry Ernô mûgyûjtô, a kortárs
mû vészetek szerelmese – a ma Gyôr egyik külön le -
ges ér tékének méltán tartott Kolozsváry-gyûjtemény
meg teremtôje – azt mondta a Magyar Ispita kis belsô
ud varában: „Régebben, a sötétebb években néha ki -
jöttem ide, vigasztalódni. Jelképesnek éreztem ezt a
kis udvart: minden oldalról körülzárva, de ha fölné -
zünk, ott egy világító, kék négyszög: az ég. A szabad
levegô.”

Széchenyi György püspök az 1660-as évek végén
alapította meg nagylelkû pénzadományával a Magyar
Ispitát, aggok házát, nevében is megkülönböztetve a

pár utcával odébb lévô német ispitától (ispotálytól). A
szépséges, oszlopos, loggiás, reneszánsz épület (több
polgárház összenyitása) ma a Rómer Flóris Mû vé sze -
ti és Történeti Múzeum patinás kiállítóhelye: mély
lélegzeteket lehet itt venni a szellem levegôjébôl. A
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Van-e a fáknak lelkük?
Trónszékek, kollázsképek – Mezei Gábor belsôépítész kiállítása 

a gyôri Magyar Ispitában

Mezei Gábor: Szék /
Gábor Mezei: Chair 

[2009] olaj, vászon
(Rómer Flóris
Mûvészeti és

Történeti Múzeum,
Gyôr) / oil, canvas

(Rómer Flóris
Museum of History

and Art, Gyôr)
[120x100 cm]

�

Mezei Gábor: Szék /
Gábor Mezei: Chair

[2014] 
pácolt cirbolyafenyô /

dyed Siberian pine
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Részlet a Magyar Iparművészet 2014/8. számából
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Bognár Katalin

Önvallomás

Tört a törékeny rózsaszál
Penge él, fojtott dühöt takar a fáradt mosoly.
Bűnnel, s sárral, fedi a gyarló,
mintha a világ perzselné a talpát…
Vess rám követ, s ezernyi szilánkot,
tollamból a tinta cseppenként szétmállott
Tűzpiros hold, a kék égköves partján
riadtan állok…
félek a haláltól…
Tombol bennem szemernyi kétely
Igaz- e, vagy csak hamis illúzió az élet?
Ha tehetném, szárnyat növesztenék
szelnék megannyi tájat, utat, dombot, hegyet…
Kikövezett a járda, mégsem megyek
egy helyben toporogva keserves, keserves 
 a bánat szele.

Sötétb�l- fehér 
villanás éget…

Sötétből- fehér villanás éget
Úgy zuhant rám,
Oly hirtelen, mint mikor eső szakad ránk
Mint mikor a szél töri le az ágakat,
Mint mikor pofont kap a gyermek
Attól, akit igazán szeret.
Sötétből-fehér villanás éget
Úgy hogy közben nyomot hagy
Bélyegként olvad a testbe,
S a pirosló égre tekintve
a föld porát markomba véve hajítom el.

Bújtass a pad mögé

Bújtass a pad mögé,
hogy senki se lásson
Bújtass, hogy lelkem ne érje több törés
Játszd, hogy víg a messzi távol
keringőt táncol az éjben
a fekete mámor…
Bújtass a pad mögé,
hogy senki se lásson
Az aszfalt olvadó tornácán hajolj fölém
képed rejtett zugai köddé málló
néma, fojtó méreg.
Ints tova! Utam egyedül járom.

F. Tóth Zsuzsa rajza
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Suki Éva

„Zenél� képek”
A nyolcadik kerületi Napház adott otthont annak a kiállításnak, 

amely „Zenélő képek” címmel a hazai cigányzenészek művészeté-
nek állít emléket.

A tárlat tablóin a hazai cigányzene kiemelkedő művészeivel, is-
koláival, dinasztiáival ismerkedhettek meg az érdeklődők.

A Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a 100 tagú Ci-
gányzenekar és a Rajkó Művészegyüttes együttműködésével meg-
valósított rendezvény résztvevőit a június 29-én megtartott meg-
nyitón Suki Éva köszöntötte.

Szeretettel köszöntöm 
kedves vendégeinket!

Köszönjük, hogy megtisztel-
ték rendezvényünket.

Szeretnénk be-
mutatni Önöknek 
a cigány kultúra 
egy olyan szeletét, 
melyet a muzsikus 
cigány társadalom 
képvisel.

„Zenélő ké-
pek” című kiállí-
tásunk célja, hogy 
lehetőségeinkhez 
mérten hozzájá-
ruljunk a cigány-
zenészek társadal-
mi presztízsének 
elismertségéhez.

Engedjék meg, hogy néhány 
szót mondjak azokról a cigány-
zenészekről, akikről ez a kiállí-
tás szól.

Ők azok, akik pici gyerek-
koruktól kezdve, a hagyo-
mányokhoz híven kezdetben 
édesapjuktól, később kiváló pe-

dagógusoktól, karmesterektől 
tanultak, fejlesztették maguk-
ban a bennük rejlő ősi tehetsé-
get. Bejárták mind az öt föld-

részt, muzsikáltak királyoknak, 
hercegeknek, politikusoknak 
és mindenkinek, aki értékelni 
tudta különleges tehetségüket, 
virtuozitásukat. Muzsikájukkal 
elbűvölték az egész világot. Ők 
azok, akikre nem csak mi ro-
mák, de az egész ország is büsz-
ke lehet.

De ne én alkossak a cigány-
zenészekről véleményt, szóljon 
helyettem Yehudi Menuhin he-
gedűművész, aki így ír Boross 
Lajos cigányprímásról „Az em-
ber zenéje” című könyvében:

,,Pár éve készítettem néhány 
műsort a francia televíziónak a 
hegedűművész szerepéről Ke-
let-Európában. Budapesten le-
fi lmeztünk egy cigányzenekart; 
emlékszem, mennyire lenyű-
gözött, hogy az egész zenekar 

egy emberként lé-
legzett a zenében. 
Kontrolljuk teljes 
volt; minden frázi-
son belül képesek 
voltak egyetlen pil-
lanat -alatt gyorsí-
tani és lassítani, és 
mindezt egyszer-
re. Boross Lajos, 
a prímás diktálta 
az iramot; balke-
ze vibrátóinak és 
csúszásainak vál-
tozatossága és szí-

ne még megejtőbb volt, mint a 
jobb kéz sziporkázó vonókeze-
lése. Boross eljátszott néhány 
dallamot, amelyeket Brahms is 
felhasznált Magyar táncaiban. 
Gyermekkorom óta játszom 
ezeket a darabokat, de ma is 
koncertstílusban: minden hang 
a helyén van, / többé-kevésbé 
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helyes érzéssel és hangzással. 
Boross azonban egészen meg-
lepő stílusban tolmácsolta, 
tékozlóan gazdag díszítéssel, 
villámgyors tempókkal – ilyen 
lehetett eredetileg az a zene, 
amit Brahms hallott annak 
idején. Legfeljebb úgy lehetett 
volna követni, mit csinál, ha az 
egészet betápláljuk egy számí-
tógépbe, vagy ötödére lassítjuk. 
Egyszerűen nem tudtam felfog-
ni: az ösztön, amiből megszüle-
tett, egészen más volt, mint az 
enyém.”

Végezetül szeretném bemu-
tatni Önöknek Lukács Tibor 
prímást és cigányzenekarát, 
akik a verbunkos stílus egyik 
legnagyobb képviselőjének, 
Bírhari Jánosnak a szerzemé-
nyével örvendeztetnek meg 
bennünket.

Engedjék meg, hogy külön 
üdvözöljem kiállításunk két 
védnökét, Beke Farkas Nán-
dort az idén 30 éves 100 Tagú 
Cigányzenekar elnök-manage-
rét és Gerendási Istvánt a több, 
mint 60 éves Rajkó Művész-
együttes igazgatóját.

Mindkettőjüknek és nem 
utolsó sorban Szomora Zsolt-
nak szeretnénk megköszönni 
a segítséget, hogy ez a kiállítás 
létrejöhetett.

Végül, de nem utolsó sor-
ban köszöntöm Lakatos László 
urat, a Fővárosi Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat elnökét, 
aki egyben rendezvényünk fő-
védnöke is.

O Lùngo Drom

And -i káli răt o drom lilăm anglal amenøe.
Karik ʒasa ame na ʒanasa.
Amari bari phuw ame mukhlăm la anglal
ame baro drom kidindăm.
Bút droma phirdăm.

(taro “Romano ABC lil”, [Sofi a], [1993], 
k-i rig 30-to).

Ràjko Djùríć

Bi kheresqo bi limoresqo

O-o-o lele manqe savaxt
O-o-o joj, dade more!ana,
Tu bi limoresqo
Amen bi kheresqo
Ta avas e balvalăqe p-o phurdipe
e themesqe p-o khandipe

Kaj maj
ʒikaj maj

O-o-o, da!lé, gugli!ene,
Pe savo bar te aćhav
Katar tűt te akharav
Phandlo si amenqe o devel
I phuv śargo kaj ćući si
bi khanikasqo

Kaj maj
ʒikaj maj

Kon paśavˇol
Kon duravˇol
Maśkar-e xasarde droma ʒivimnasqe.
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Nagy Gusztáv

Kon sam ame, shibake Roma?

Phenav me tumenge Ro-
male! Ame bi tromake 

Roma sam! Ame chi hamisaras 
amen andej politika, ame chi 
zhas avri pej vulici te vazdas 
opre amaro glaso, anda amari 
pacha thaj anda amaro trajo. 
Ame feri pijas thaj xas, prava-
ras amen, sar kana le grasten 
pravaren. Thuljuvas, 
baro per sikavas, thaj 
amare thule romnyan 
daravas, aver gindo 
naj amen, feri te ker-
as, amari slabo romani 
kris, so aba lokhes vi 
bisterdam. Keras ame 
godyavera, thaj pe kodo 
gindisaras, hoj maj var-
ekon ande amaro than 
avri rodel amenge e 
pacha thaj amari slobo-
dija, amaro lasho trajo. 
Cerra zhene si kasave 
Roma, kon opre zhanen 
te gindin, hoj zhan thaj 
tordyon angla gazhenge 
jakha thaj avri tordyon 
misto ande pengi na-
cija. Ba kon zhanel 
avri te tordyol? Feri 
kodo mursh vaj zhuv-
lyi, save sityon andel 
oprune ishkoli, kodol zhanen 
pel gazhengi vorba, vorba te 
den, capeno vorbasa, hatyar-
de, zurale vorbenca zhanen te 
den vorba. Kaj kado but trubuj 
te sityon andel iskoli. Ame le 
kovle godyange, so keras? Chi 

mukas amare shejan andel is-
koli, amare shaven te sityon! 
Sostar daravas amare shejan? 
Ke lel len varekon? Nashaven 
len le shave? Sostar gindisaras 
ame pe kadala butya? Phenav 
me tumenge! Ke vi ame kasa-
ve samas! Kon shukares, pa-
tyivales bararel peske shejan, 

kodo dad, kodi dej, chi gindil 
pe kasave butya. Kodo gindisa-
ras, hoj inke e dulmutani luma 
si, kade gindisaras, hoj amen-
ge slobodoj sogodi te keras, 
kade sar amen faj! Nachilastar 
aba kodi vrama! Tena las ame 

sama, tena gindisaras amen 
kade sar le gazhe, atunchi chi 
zhanas te inkras amaro trajo 
opre, len amaro trajo, ke aba 
na e dulmutani vrama si, sogo-
di zhanen le gazhe pa amende, 
pinzharen amen, kodo phe-
nen, ke chi sityuvas, chi phi-
ras andel iskoli, chi las avri 

amari rig, andaj butyi! 
Sostar iskirisarav tele 
kadala gindura? Aka-
nak, ando augustushi 
shon, po dujto dyes, avla 
le romengo Porraimos 
(Holokaust), pe amare 
mulengo dyesesko se-
roimo, kana phabardi-
ne amare papon, amare 
mamen, amare Nanon, 
le nyamci. Kodo avlas 
shukar butyi, sako rom 
andaj Budapeshta ko-
the te avlas, te dikhen 
le gazhe, hoj sar dukhal 
amenge amare mule, 
sar serosaras pe amare 
mule, ke kasave trabi te 
sikavasa angla le gazhe, 
atunchi vi von opre asta-
ren godyasa, hoj majbut 
kasavi luma nashtig te 
avel, vi von sama len ke 

sode zhene sam, kon chi kame-
nas pale te avel kasavi luma. 
Aven Romale! Maladyuvas 
thaj vorbisaras duj trin vorbi 
jekhavresa pa akanutni vrama, 
ke shajke phenla varekon am-
enge jekh-jekh lashi vorba!

Budai Tibor rajza
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Zelk Zoltán

Este jó, 
este jó

Este jó, este jó,
este mégis jó.
Apa mosdik, anya főz,
együtt lenni jó.

Ég a tűz, a fazék
víznótát fütyül,
bogárkarika forog
a lámpa körül.

Lassú tánc, lassú tánc,
táncol a plafon,
el is érem már talán,
olyan alacsony.

De az ágy meg a szék
messzire szalad,
mint a füst elszállnak a
fekete falak.

Ki emel, ki emel,
ringat engemet?
Kinyitnám még a szemem,
de már nem lehet...

Elolvadt a világ,
de a közepén
anya ül, és ott ülök
az ölében én.

Pe rátyáte lásoj, 
pe rátyáte lásoj

Pe rátyáte lásoj, pe rátyáte lásoj,
Pe rátyáte tháj szá lásoj.
Muro dád thovelpe, muri dej tyirável,
Káná khetáne szám, lásoj.

Phábol i jág, i piri
pájeszki gyili phurdel,
bungári hurál
krujál i lámpá.

Loko khelipo, loko khelipo,
khelel o pláfonyi,
vi reszávlesz fájmá,
keccávo cignoj.

De o páto, tháj o szkámin
dur násen,
szár o thuv kádé hurántar
le kále fáluri.

Ko vázdel, ko vázdel
opre mán?
Ávri putrosz mure jákhá,
de ába nástig...

Bilyájlász i lyumá,
de pe láko máskár
muri dej besel, tháj khote besáv
ánde Iáki ángályá me.

(Boldasles Vajda Imre)
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Sinka István

Levél Móricz Zsigmondnak
(részletek)

Kedves Zsigám!

– Van úgy néha, hogy az Is-

ten előtt összeomlik az ember/ 

és van úgy néha, hogy az em-

berben omlik össze az Isten.

Milyen különös az ugye, 

hogy én minden emberi jósá-

got/ minden emberi tisztasá-

got, és minden emberi forra-

dalmat – ami tiszta és szent 

– vittem ennek a földnek s 

ennek a népnek az arca felé, 

és ugyanakkor gyalázatosan és 

közönyben, szinte egy hangta-

lan világba kell elsüllyednem. 

Másodszor is ide írom: vagy 

az Isten omlott össze bennem/ 

vagy én omlottam össze az Is-

ten előtt. Ez furcsa, tragikus 

és mindegy. Néha azért, mint 

ember, mint Istennek porból 

előhívott gyermeke, megpró-

bálok fölmagasodni, fölnézni 

ama Isten felé/ kivel Jákob egy 

rettentő birokban küzdött meg 

sok ezer év előtt egy hajnalon. 

De lásd, Zsigám, én hiába ma-

gasodok, hiába hívom az én Is-

tenemet viaskodni néha, velem 

– Ő nem jön, csak fényes táblái 

mögül hajít rám sorsot/ tragi-

kumot, a vállamra keresztet 

rak, s amikor végtelen emberi 

bánattal felsírok felé, hogy – ne 

bánts tovább/ Atyám! – akkor 

a pofámba kacag, mint valami 

Ősnihil, és messziről fúvatja a 

halál sípját/ mely a véremen 

lassan átmorajlik. Vagy Ő így 

szokott birkózni? -

Nem! Ne így birkózzon ve-

lem! Hanem jöjjön, s egy utol-

só, halálos öleléssel semmisít-

sen meg, de ne úgy, hogy földdé 

válva majd fa, virág, búzaszem 

legyen belőlem, s aztán valami, 

még ismeretlen titok folytán 

összerakjon megint emberré – 

Ne! Ne így semmisítsen meg, 

hanem – örökre. Én nem aka-

rok feltámadni soha!

* * *

Hova lettél, ó, haza!? Hova 

lettél, föld, jóság, tisztaság, 

ének, zsoltár, ima, hit, kék 

Duna, apáink temetője, ha-

tárunk köve?… Lásd Zsigám! 

Olyan végtelen minden, és 

olyan kezdet nélkül való min-

den! Nincs se kezdet/ se vég! 

Egy van csak: az anyánk gügyö-

gése, óvó, fi gyelő szeme, s ál-

dott ujjainak pásztorkodó moz-

dulata, mikor álomba borult 

szemeinkről elhajtotta a legyet; 

melle bőrének sima és drága 

melege érzik az arcunkon, amíg 

élünk; mindig visszamegyünk 

hozzá álomban, gondolatban, 

keressük őt estében, hajnalban, 

messziben, közelben, s mikor 

néha megtaláljuk – tán-tán ez 

a pillanat, az Istenből egy – 

csöppnyi…

* * *

Cscs!!!cscs…sss…Cs..scsijj-

ja!!!Aludj csak kicsi ember.

Majd jönnek Krisztusok, ha-

lászok, ácsok… s aztán kezdő-

dik elűl minden. Bűn… kötél, 

megkövezés, máglya……

Azért mégis lehet, hogy van 

Isten. Hogy is mondotta Gor-

kij? – „Ha hiszed Istent, akkor 

van Istened – ha nem hiszed, 

akkor nincs” -
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Íme, így van ez Zsigám! Az 

vigasztaljon csak, hogy ez nem 

mindenkinek a véleménye, 

s nem egyedül az én vélemé-

nyem… Látod, ha gondolkozik 

az ember, mindig két véglet 

csap össze benne, soha nem 

bírja szétfúni a titkot, akkor 

összeroppan… Ezt a gondolat-

menetet lezárom azzal/ hogy 

nékem azért van Istenem, kit 

mindennap keserű, magányos 

birokra hívok. Ha ő győz, akkor 

jó nekem, de ha én győzök, ak-

kor mindörökre kivetett leszek. 

Ez az egyenlőtlen harc kettőnk 

között, azt hiszem, rövidesen 

eldől…

* * *

…Hogy pedig a mindennapi 

dolgaimról írjak Neked… íme 

így van: – A feleségem gyógyít-

hatatlan. Elvittem a kórházba 

Gyulára/ de nem bírta az injek-

ciókat, s haza kellett hozni.

Most idehaza fekszik tehe-

tetlenül, és tudja hogy mi vár 

rá. Pénzem nincs, hogy valakit 

fogadnék, ki némileg gondoz-

ná. Búzám nincs egy szem sem 

télire, se fűtőanyag, se ruha 

a gyerekeknek, egyéb dolgo-

kat nem is említve. Szegény 

„rossz asszony”-nak gyümöl-

csöt kellene, szabadna enni 

csak- ki bírja ezt megvenni!… 

A kis Zolikám oda van, egyszer 

Váradon/ egyszer Szalontán,., 

Már úgy ahogy, mikor ki sze-

reti… Én most mint a pusztu-

lás előtti ember, megpróbálok 

még egyszer szétütni magam 

körül. A házat itt Vésztőn el-

adom, s fele árával a feleségem 

elviszem Szalontára Ferkóval 

(14.000-15.000 lejből egy évig 

kijönnek). Zoli Váradon lesz a 

nővéremnél – az édesanyámék 

adnak helyet az asszonynak 

szegénynek, hisz’ mi kell neki: 

egy ágy és egy karszék. En meg 

megyek Jancsi fi ammal neki 

a nagyvilágnak. Lehet, hogy 

Kecskemétre megyek. Ott leg-

alább napszámra lehet járni/ 

s ha maradna – úgy gondolom 

– 500 pengőm, vennék ott egy 

hold földet – ott minden szem 

gyümölcs, minden fej salá-

ta érték. Valami földkunyhót 

csak tudok tán építeni, illet-

ve ásni. Ha Jancsit sikerülne 

Baltazáron keresztül valami 

internátusba elhelyezni – amit 

nemigen hiszek –, akkor még 

könnyebben tudnám megráz-

ni az öklöm a sors előtt. – S ha 

sikerülne megvetni a lábam, 

majd összeszedném az enyéi-

met magam köré. – Most már 

sietni kell a dolgokkal, mert 

Vésztőn csak homály és halál 

van számomra.

– Az is lehet, hogy itt ha-

gyom ezt az országot mind-

örökre/ de akkor még a porát is 

leverem a lábamról, hogy még 

az se emlékeztessen rá.

* * *

Baltazár püspök úrnak köny-

vet küldtem. Levelet kaptam 

tőle. Azt írta, hogy ő már régen 

várja az Istentől küldött köl-

tőt, ki egyszer majd himnusz-

ba zengi az ő nagy szerelmét… 

„Íme itt van, íme megjött/ Te 

vagy az Öcsém-”… Most leve-

let küldtem Neki, s felvilágosí-

tottam magam s az Isten felől. 

Hogy mit ír majd vissza/ nem 

tudom. Mit gondolsz, Zsigám! 

Nem jó lenne Glattfelder Gyu-

lának, a szegedi katolikus püs-

pöknek írni?

Leszek én katolikus is. 

Mindegy, az én Istenem úgy 

is más, mint az övéké. Kedves 

családod sokszor üdvözlöm. 

Feleségednek kézcsók.

Téged pedig ölellek: Pista

László Gyula rajzai
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DR. PAPP JÁNOS ROVATA

Si ando Ungriko Them 
romesko pushipe?

Pa kado pushipe adyes 
pharo-j chacho alosaripe 

te das, ke e politika zhukarel-tar 
amendar, la politikako korrekto 
vorbipe. Aba vi kodo tromipe 
si, hoj opre te shuvas o pushi-
pe. Sakon daral kodolestar, hoj 
rassishtake inkren, vaj diskri-
minacijasa, vaj segregacijasa 
sumnaren. Apol si pa soste te 
vorbil, ke pe’kh majbaro-j o du-
ripe mashkar le duj etnikumura. 
Le romane familiji pa dyeseste 
pe dyeseste majphares trajon. 
Najle butyi, najle love, najle bax-
talo trajo. Le romane terne chi 
phiren sako dyes andej shkola, 
chi agordine pengi shkola, kade 
naj le ternen professija. Khonyik 
chi lel te kerel butyi. Ashel o 
shegelyo lenge, so le ungrura, le 
gazhe chi dikhen lashe jakhenca. 
Pe kadaleste naj so te chudisa-
rel. Ba so shaj te shuvel? Kaske 
trubul variso te kerel?

O Drótos András1 sityari thaj 
zhanglimasko manush si, kon 
pashal phinzharel kadi proble-
ma, kade iskiril: „Le ungrikone 
thaj romane kethanipesko trajo 
chachipe si ando Ungriko Them. 
Pe jekhkavreste sam te mukhas. 
Ba shuvimasko si buxles, so bi-
politikako gindipe doril.”

1 Drótos András, 2000: Cigány 
gyerekek az iskolában.In: Új 
Pedagógiai Szemle, 50., 7-8. 
(pp. 102-106.)

Iskirisarel inke o zhangli-
masko, hoj kaver-i e unkriko 
thaj e romani kultura. O ma-
nush egalo-j, te avel ungro vaj 
rom. Ba sar niposko grupo, sar 
etnikum aba naj egalo. Kaver-i 
e ungricko sociokultura thaj ka-
ver-i o romani sociokultura. Po-
gano-j o duripe mashkar le duje 
niposke grupura. Le rom kathar 
le ungrura shelbershenca si 
majpalal, so dichol ande pengo 
patyipe, ande pengo lyako, ande 
pengo ekonomijako krujalipe, 
thaj kade majdur. But romane 
familiji aba andre andine kado 
teleashipe, ba but romane cha-
ladura inke na. 

Kadi butyi feri kethane zha-
nas te keras, le rom thaj le ung-
rura, ba seldujenge te kamel 
trubul. Le zhanglimaske ma-
nusha jekh hatyaren ande kodo-
leste, hoj e butyi aba ande teluni 
shkola trubulas te lelpe. Kaj e 
lashi butyi apol avri trubul te 
phandel e politika, ke e politika 
chi mukhel, hoj puterdes duma 
das pa kado pushipe. Na anda 
kodo, ke chi kamel te alosarel 
kadi problema, tena anda kodo, 
ke pe rigate te dikhel, pe len-
ge vokshara.2 Kathar kadi avla 
jekh alosaripe lasho si vaj naj 
lasho, na o chachipe fontosho-j.

Amari butyi kodi-j, hoj ang-
le te dikhas, pe anglunimeste 

2  le vokshara= szavazók

sama te las, pe shavorende. 
Kana le shavora andej óvoda 
lenpe te zhan, trubul te zhanas, 
hoj kathar aven, ande sosko 
krujalipe, ande soski familija, 
so anen kheral, soske lyakura 
sile. Bikadalenge chi avla lashi 
pedagogijaki sistema, savi te 
hasninas ando sityaripe. 

Trubul te losaras pe kadal 
lyakura, so pa khereste anen 
thaj le intregone themeske 
fontosho-j, thaj perdal trubul 
te formakeras sa kodol, so chi 
zhutin le ternen majucha shko-
late, majlasha butyate, kaj maj-
lasho trajo. Professija te del sa 
ternenge, hoj te na aven bibu-
tyara. Te zhanen te trajon anda 
pengi butyi.

Kamasas te resas, hoj pel bu-
tyako piaci vi le romane terne 
kothe te aven. Te keren butyi, 
na inkerde te aven, tena roden 
pengi butyi, te hatyaren, hoj 
vi von resen kattyi, sar kavera 
ande kado them! Pune kado 
na kade avla feri dujto titulus-
ho manusha avena, thaj ashel 
penge o ive trajo vaj o kushipe. 
Kado nashtig avla celo lenge!
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Rostás-Farkas György

Válaszokat keresek
Gondolatok egy múzeumlátogatás kapcsán

Nagyrábén jártam, 
a nagyszerű barátom – 

Ványai Gusztáv – által alapított 
Mezőgazdasági Hagyományok 
Gyűjteményében.

Sok kérdésem van, 
de megelégednék 
egyetlen válasszal is. 
A tényekkel szembe 
kell nézni, s ez nem 
bátorság kérdése.

Egyszer véget ér 
mindenki földi külde-
tése, s az utókor vagy 
számon tartja az em-
bert, vagy nem.

Az az érzésem attól 
függ, hogy mit hagy 
maga után. Amint 
erről a képek is ta-
núskodnak, Ványai 
Guszti barátom mara-
dandót alkotott, hihe-
tetlenül gazdag gyűj-
teményt hozott létre.

Nagyrábén jártam 
az általa alapított Me-
zőgazdasági Hagyo-
mányok Gyűjtemé-
nyében.

Azóta dörömböl a 
szívemben a kérdés: 
Nekünk cigányok-
nak miért nem sikerült ezidáig 
hasonló módon megörökíteni 
kulturális kincseinket, hagyo-
mányainkat, mesterségeink 
kellékeit, tudását.

Rátérek a lényegre. Európa 
legnagyobb kisebbsége, ill. im-
máron nemzetisége a cigány-
ság, mégsincs múzeuma, intéz-
ménye…

Sokan – köztük kiváló tu-
dósok, kutatók – szót emeltek 
már előttem a cigány múzeum, 
kulturális intézmény létesítése 
ügyében.

Erdős Kamill, Hermann 
Ottó, Wislocki Henrik, Balas-
sa Iván, Újváry Zoltán, Voigt 
Vilmos, professzorok, Gémes 
Balázs, Lakatos Menyhért, Or-

sós Jakab, Farkas 
Kálmán – hogy csak 
néhány nevet idézzek 
azok közül, akik múl-
hatatlan szükségét 
sürgették a cigány-
ság kulturális értékei 
mentésének, a múze-
um létesítésének.

Sokan már nin-
csenek közöttünk, de 
maradtunk még néhá-
nyan, akik azt szorgal-
mazzuk évtizedek óta, 
hogy legyen a cigány-
ságnak múzeuma.

A Közös Út – Ket-
hano Drom című fo-
lyóiratunk negyedszá-
zados léte során már 
többször publikáltuk 
ezeket az írásokat, az-
zal a nem titkolt céllal, 
hogy hátha egyszer a 
hatalmasok, akik az 
erre szánt források 
felett rendelkeznek, 
mégiscsak meghallják.

Nem történt meg, süket fü-
leknek beszéltünk. Én, amíg 
élek, nem adom fel, csak mon-
dom, csak mondom a maga-
mét. 

(Fotó: Fialovszky Magda)
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Dr. Szírtesi Zoltán

Miért írtam?
Ezt a tanulmányomat 

soha meg nem írtam 
volna, ha nem lennének olyan 
csoportok, akik a szélsőséges 
politikai eszme parazsát fúj-
ják és félő, hogy lángra is lob-
bantják. Ilyen fújdogálás már 
történt egy bizonyos gonosz 
vezetésével, kinek nevét leírni 
is bűn. Ez a szél hazánkra is 
átterjedt az 1940-es években, 
mely itt is ott is lángra lobbant 
és tragikus következményei 
lettek. Akkoriban nem vették 
komolyan. az események ala-
kulását, csak akkor, amikor 
már baj lett. Most sem veszik 
komolyan a fenyegetettséget 
azok, akiknek észre kellene 
venniük. A szélső jobb 
oldal ünnepelteti magát, 
sőt még külföldről is ide 
jöhetnek eszmei testvé-
reik.

Ezt a-tanulmányomat 
meg nem írtam volna, ha 
mindenki tudná, hogy ha 
a kisebbség egy ország-
ban veszélyeztetett hely-
zetbe kerül bármilyen 
ok miatt, akkor a több-
ség védelmét kell, hogy 
kérje;, ugyanis a többség 
felelős a kisebbségért. 
A többséggel nincs is baj, 
csak a hatalom nem elég-
gé tevékeny.

Ezt a tanulmányomat 
meg nem írtam volna, ha 
a cigányokat a különböző 

pártok meg nem osztják a sza-
vazatokért. Hiába mondogat-
tam évek óta, hogy a cigányok 
nem kötelezhetik el magukat, 
mert a pártok jönnek-men-
nek és az elkötelezettség miatt 
könnyen ellenzékbe szorulhat-
nak, amely csak hátrányt jelent 
számukra. Ez nem azt jelenti, 
hogy a választások alkalmával 
ne menjenek el szavazni. Sza-
vazzanak, magyar állampolgár-
ként, meggyőződésük szerint.

Vannak azonban olyan ci-
gányok is, akik saját fajtájukat 
tapossák csak azért, hogy a bi-
zonyos hatalom előtt jó fi úk 
legyenek, és anyagi haszonhoz 
jussanak. Természetesen ezek 

a. cigányok megtalálják azo-
kat a cigányokat, akik viszont 
ő hozzájuk csapódnak szin-
tén anyagi haszonért. Ez egy 
cigány hűbéri rendszer. Ezek 
a cigányok saját fajtájukat és 
még a kenyéradó gazdájukat 
is félrevezetik. Hangoztatják, 
hogy milyen sok hívük van és 
a választáskor milyen haszno-
sak lesznek. A tagság létszámát 
azzal növelik, hogy különböző 

rendezvényeken az aláírt 
jelenléti íveket a tagság 
létszámához csapják.

Végül a tanulmányo-
mat azért írom meg, 
mert a mai napig sem 
ismernek eléggé ben-
nünket. Nem hajlandók 
tudomásul venni, hogy 
minden népnek, nem 
csak a cigányoknak, a ki-
emelkedő nagyjain kí-
vül van közép rétege és 
vannak lenti, így lumpen 
csoportjai is. Természe-
tesen a létszámuk függ a 
kérdéses nép társadalmi 
fejlettségétől is.

Mi cigányok abba 
a helyzetbe kerültünk, 
hogy sokan a lumpen, az 
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elmaradott rétegünkön keresz-
tül ítélik meg egész népcsopor-
tunkat. Általánosítanak rajtuk 
keresztül. Mi viszont nem álta-
lánosíthatunk!

Írásom első részében né-
hány mondatban magunkról 
írok, majd a közülünk kiemel-
kedőkről. Azokról, akikről tud-
juk cigány származásukat, vagy 
a hiedelem szerint ide soroljuk.

Továbbiakban írok a balsor-
sunkról, a múltról és a jelen-
ről, amely egyszer majd jobbra 
fordul. Tudom, hogy jelenleg 
a többség helyzete sem rózsás 
– kivételt a szuper gazdagok je-
lentenek. Azt is tudom, hogy a 
többség helyzetének javulása a 
kisebbségek helyzetének javulá-
sával jár együtt, ha ezt nem ront-
ják el a szélsőségesek. Bízzunk 

abban, hogy lesz még közös 
megegyezés, béke, mint régen.

Legyünk ebben a kis ország-
ban közösen büszkék cigányok 
és a nem cigányok a nagy elő-
dökre és a jelen nagyjaira. is, hisz 
mindegy, hogy nem cigány. vagy 
a cigány kisebbséghez tartozó a 
tisztelt személyiség. Közös hazá-
ban élünk, közösek az érdeme-
ink és szellemi törekvéseink is.

Szepesi József

Elmélkedés

A világ amelyben
élek kiköpni készül.

Vajon túl rágós vagyok
vagy csupán megkeseredtem?

Építkezések

Kormos kaptárok méhei
rajzanak dongva szerte,
sós harmat lepte vasvirág:
bontja szirmát az erő.

A házak magasra nőnek
itt is, akár az árak
s a rengeteg kőrengeteg
kóbor farkasa vonít.

Rövid reggeli fohász

Ne vekkercsörgés,
ne kakas, ne harang autóduda

motortülök költsön,
gyárkürt zenéje,
szirénavijjogás,
könnyű és súlyos
léptek reggelente,
az ESTI HÍRLAP
fáradt zizegése
amint a szomszéd
szalonnát, sót csavar
talán az ÚJABB
ÁREMELKEDÉSEK
című rovatba
éppen, pelenkaszag,
teagőz-sikoly,
kávékotyogás /az
élet éltető,
friss jelenségei/
megmérni újból
egy túlterhelt napot
sorsom kíváncsi
értékmérlegén: most
és mindörökké
így legyen, add uram…
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Vekerdi József

Magyarországi cigány nyelvjárások

Magyarországon jelenleg 
négy fő cigány nyelvjárás 

különböztethető meg. Túlnyomó 
többségben van az oláh cigány 
(vlach, szokásos hangjelöléssel 
vlax), néhány ezer főre és kisebb 
földrajzi területre korlátozódik 
az összefoglalólag gurvári-nak 
nevezhető csoport (e név helyett 
másutt cerhárí, maskar, fódozó 
használatos, illetőleg beszélői és 
szomszédságuk semmiféle elne-
vezést sem ismernek a nyelvre), 
még korlátozottabb a magyar 
cigány (romungro) tájszólás, 
s csupán néhány száz fő beszéli 
a német cigány (szinto nyelvjá-
rást. A négy nyelvjárás között 
az eltérés olyan mértékű, hogy 
beszélőik egyáltalán nem értik 
meg egymást (főleg az eltérő 
kölcsönszavak nagy mennyisé-
ge következtében). Valamennyi 
nyelvjáráson belül nyelvjárási 
alcsoportok különböztethetők 
meg, amelyek között azonban 
az eltérés jelentéktelen: kisebb, 
mint pl. a magyar nyelvjárások 
között.

A nyelvjárások feltárásához 
szükséges előmunkálatok hi-
ányoznak. Mindössze az oláh 
cigány nyelvjárás lovári cso-
portjáról jelent meg tudomá-
nyos értékű nyelvtani leírás 
(Hutterer–Mészáros, 1967), és 
a gurvári nyelvjárás cerhári cso-
portjának rövid nyelvtani vázla-
ta készült el (Mészáros, 1976). 
A magyar cigány nyelvjárásról 
1853-ban jelent meg először és 

utoljára néhány oldalas nyelv-
tani ismertetés (Bornemisza). 
Ezeken kívül József foherceg 
sok nyelvjárásra kiterjedő, de a 
mai nyelvállapottal csak részben 
azonosítható összehasonlító ci-
gány nyelvtana áll rendelkezé-

sünkre (1888). Szójegyzékekkel 
hasonló a helyzet.

A nyelvjárások vizsgálatából 
a szorosan vett nyelvtudományi 
eredmények mellett bizonyos 
gyakorlati következtetések is 
fakadnak. Egyes téves kultur-
politikai elképzeléseket cáfolva, 
világossá válik, hogy még egy 
országon belül sincs egységes 
cigány nyelv és egységes cigány 
kultúra. Így a cigányság cigányul 
még beszélő kisebbségének egy-
séges csoporttá (nemzetiséggé) 
tömörítése és az ország összla-
kosságától való különválasztása 
nyelvészeti szempontból is kép-
telenségnek bizonyul.

II.

A cigány nyelvjárásokról 
nemcsak pontos nyelvtani le-
írásokkal, hanem megbízható 
nyelvi gyűjtésekkel sem ren-
delkezünk. Ennek következté-
ben a nyelvi jelenségek leírása-
kor kizárólag saját gyűjtéseim 
anyagára támaszkodhattam. 
Minthogy a Magyarországon 
jelenleg létező, közel 2000 ci-
gány településnek csupán kis 
részét tudtam bejárni, termé-
szetszerűleg akadhatnak még 
olyan nyelvjárási szórványje-
lenségek, amelyek az általam 
feldolgozott anyagban nem 
szerepelnek. Ez teljes bizonyos-
sággal állítható mindenekelőtt 
a szókincsről. Így munkámat 
csupán kiinduló segédletnek 
szánom, amelyre a későbbi, 
minden részletet feltáró kuta-
tások támaszkodhassanak.

A cigány nyelvjáráskutatás 
módszertanilag eltér a többi 
európai nyelvétől abban, hogy 
a cigányság vándorló életmód-
ja következtében a területi 
szempont csak részben alkal-
mazható. Az oláh cigányok az 
ország egész területén elszó-
ródva élnek, s nem a területi 
elhelyezkedés, hanem a törzsi 
hovatartozás kapcsolja össze a 
nyelvjárási alcsoportokat. Így 
az oláh cigányon belül a lovári, 
másári, colári stb. törzs nyelv-
járása különíthető el, lénye-
gében függetlenül pillanatnyi 
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elhelyezkedésüktől. Nagyobb 
arányú a területi összetartozás 
a magyar és fódozó nyelvjá-
rásban, ami arra mutat, hogy 
bevándorló beszélőik egységes 
hullámokban telepedtek le.

III.

A négy nyelvjárás – a szó-
kincsbeli gyökeres eltéréseken 
kívül – alábbi fő vonásokban 
különbözik egymástól:

1. Hangtan terén az oláh ci-
gányra jellemző az eredeti dzs 
hang zs-vé, eredeti csh hang 
s-sé változása: dzsal ’megy’ oláh 
cigányban zsal-nak, cshávo 
’fíú’ oláh cigányban sávo-nak. 
hangzik. A hangváltozás még 
nem zárult le; régiesebb állapo-
tot őrző csoportokban még dzs 
hallható, többnyire szabad vál-
tozatként. A német és a fódozó 
cigány nyelvjárásban a hehezet 
gyengülése fi gyelhető meg a 
csh hangban: csdvo.

2. A másik három nyelvjá-
rást megkülönbözteti az oláh 
cigánytól a magánhangzók kö-
zötti sz mássalhangzó h-vá vál-
tozása a ragozásban: lesza ’vele’ 
helyett leha a megfelelő alak.

3. A magyar cígányra jellem-
ző az eredeti ch réshang h-vá vál-
tozása: chal ’eszik’ ejtése itt hal.

4. Az eredeti szóvégi hang-
súlyt a magyar cigány teljesen 
feladta a magyarral azonos szó-
kezdő hangsúly kedvéért. Az ere-
deti hangsúlyt megőrző nyelvjá-
rásokban is bizonyos szabadság 
fi gyelhető meg: egyes ragozási 
kategóriak kivételével – ame-
lyekben a hangsúly szigorúan 
kötött – többnyire tetszőlegesen 
használható szókezdő hangsúly 

is. Az eredeti hangsúlyt legjob-
ban az oláh cigány őrzi.

5. A magánhangzók hosz-
szúságának nincs jelentésmeg-
különböztető szerepe a cigány 
nyelvben, ennek ellenére való-
ságosan meglevő nyelvi ténye-
ző valamennyi nyelvjárásban. 
Legélesebben az oláh cigány 
különbözteti meg a rövid és 
hosszú magánhangzókat, vi-
szonylag kevés szóban enged-
ve meg tetszőlegesen a rövid 
vagy hosszú ejtést, pl. phuro 
’öreg’ akár rövid, akár hosz-
szú u-val. Viszont a hosszúság 
nyelvjárási megkülönbözte-
tő tényező: sok olyan szó van, 
amelyet egyik nyelvjárásban 
hosszú, másikban rövid ma-
gánhangzóval ejtenek, pl. olah 
báro ’nagy’, magyar baro. Á 
hosszúság elmosódása főként 
a német cigányban fi gyelhető 
meg, amelyben a többi nyelvjá-
rásnál gyakoribb a tetszőleges 
ejtés. A hosszú magánhangzók 
előfordulása részint hangtani 
helyzettől függ (kül. r előtt), 
részint szófajhoz, ill. képzés-
módhoz kötődik (elsősorban 
névszói tövekben van hosszú 
magánhangzó, igetövekben ke-
vésbé), általános érvényű sza-
bály azonban nem állítható fel.

6. A ragozásban igen kevés 
eltérés van az egyes nyelvjá-
rások között. Az említett sz/h 
megfeleléstől eltekintve, csak az 
igeragozás múlt idejében van je-
lentős különbség. Oláh cigány-
ban (egyetlen alcsoport kivéte-
lével) a múlt idő jele kemény d l, 
magyar és fódozó nyelyjárásban 
lágy gy ly (j),. németben kemény 
d és lágy/. Pl. oláh phendem 
’mondtam’, magyar és fódozó 

phengyom, német phendom. Az 
egyesszám 2. személy oláhban 
és fódozóban -an, magyarban és 
németben -al ragot kap.

7. Ugyanakkor a létige ra-
gozása erősen különbözik az 
egyes nyelvjárásokban: szim, 
szom, szlyom, szinyom, hom 
’vagyok’ stb.

8. Az oláh cigányt minden 
más cigány nyelvjárástól meg-
különbözteti a csi ’nem’ taga-
dószó használata az eredeti na 
helyett, amely utóbbi itt ’ne’ 
tiltószói jelentést vett fel: oláh 
csiphenel ’nem mondja’, töb-
bi nyelvjárásban naphenel. 
Ugyanezen tagadószó helyett 
a német cigányban általában a 
németből kölcsönzött nit szót 
használják: phenel nít.

9. Mondattanban igen kevés 
nyelvjárási eltérés tapasztalha-
tó. Az egyes nyelvjárásokon be-
lül alcsoportok különbsége nem 
fi gyelhető meg. A négy nyelvjá-
rás között mindenekelőtt a szó-
rendben van különbség, jelentős 
mértékben. Főként a magyar ci-
gány nyelvjárást érő magyar és a 
német cigányt érő német szóren-
di hatás okoz erős eltérést. A né-
met cigány nyelvjárás mondatta-
ni jellegzetessége az is, hogy nem 
ismer alany nélküli mondatokat. 
A német nyelvhez hasonlóan, 
személyes vagy mutató névmást 
tesz ki ott, ahol a másik három 
nyelvjárás nem ismétli meg 
névmással az előző mondatban 
szereplő főnevet alanyként. Pl. 
oláh aba khére gélasz ’már ha-
zament’, magyar már khére géja, 
német sun gjasz lo khéri.

(...)
(Részlet a szerző 1970-ben 

megjelent tanulmányából)
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André Barthélémy

André Barthélémy (1910-1992) sas jekh katoli-
kano raśaj, andar-i Frànca, kaj sas les preokupàcie 
vaś i ćhib aj literatùra rromani. Wow xramosardăs 
jekh lilorro, e savesqo anav sas Źanes romanes 
(Manuel de conversation tsigane. Dialecte kalde-
raś, [Paris], [1982], 95 p.). And-o lil sine 70 tèkste 
p-i käldärarìcko ćhib. Kadala tèkste ʒi akana na 
sine sas diné avri (printisarde). Sas nùmaj jekh 
kseroedìcia dini avri lesøar. Das ame máj tele trin 
paramìća kidine lesøar, save sine but interesànto, 
odolesqe sine andre lenee but ćhibutne fòrme line andar i ćhib käldärarìcko.

O André Barthélémy, vaj”o Jòśka”, kerdăs vi aver lilorre pal i rromani ćhib aj literatùra. Kadă, 
wow xramosardăs jekh tikni Gramàtika pal i kïkavarenqi ćhib (Grammaire du Tsigane kalderasb, 
[1982], [55] p.), kaj aćhili sár lil xramosardo vaste^a [and-i manuskrìsa] aj jekh Romano – francika-
no alavàri (Dictionnaire du Tsigane kalderasb, [201] p. – sa kadă aćhilo sár manuskrìsa).

Wow dias avri vi jekh paramićěnqo lilorro, savó sas les and-i anèksa jekh kanutni kasèa kadale 
paramićěnçar. O lilorro bućholas pes Paramića la Balvalăqe (Les Contes du Vent).

Sar i ćik kerdili manro
1 – Sas jekh gaʒo aj jekh gaʒi aj na-s len reklorre.
2 – Line aj rugisàjle ka-o Del te dél len raklorren.
3- O Del aśundă len aj dia len do glaten. Murś aj ʒuvli sas len.
4 – Le duj sas len vi rupune balença aj sumnakune dandença.
5 – Ći nakhli bút vrămă aj mulo lenqo dad. Pòrme muli vi lenqi dej.
6 – Aćhile le raklorre kòrkoro aj na sas len so te xan.
7 – Rovelas e raklorri aj mangelas pesqe phralesøar vareso te xal.
8 – Gelo laqo phral aj lia ćik aj frementisardă la aj kerdă la sar manro aj thodă la and-e jag.
9 – Nakhle ka biś minúte. Phenel e rakli:
10 – Ankalav, phral!a, o manro anda jag te xas. Mulem bokhaøar.
11 – Na akana – phenel o raklorro. Naj inke peko o manro. Maj aźuker biś minúte.
12 – Avilo o Del lenøe aj phenel: “So keren kathe, raklorra!le?”
13 – “Beśas aj totˇuvas ka-e jag” – phenel o raklorro.
14 – “So si turné and-e jag?” – pućhel o Del lenøar.
15 – “Laʒav manqe te mothav… Si ma ćik and-e jag phenel o raklorro, te xoxavav murra phia ke si 

manro, kàste na máj rovel, ke bokhali la”.\
16 – “Apo, len aj xan són si tume and-e jag!” – phenel o Del. Aj ha pes aj gelotar lenøar.
17 – Kana ankalade e ćik anda jag, ma sas ćik, manro ćaćo sas.
18 – KjOsle o vućhar pa-o manro aj xale les aj pile paj.
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Miklóssy Endre

A magyarországi cigány 
holocaust történelmi 

körülményei

Az üldözésnek az eszmei 
kiindulási pontja a rasz-

szizmus volt, vagyis az „alsóbb-
rendű fajok” elmélete. Már 
most a rasszizmus ugyan tudo-
mányos szempontból teljesen 
alaptalan, viszont ezen belül a 
cigányok kirekesztése még kü-
lönösképpen is az. Hiszen a hit-
leri fajelmélet szerint az „árja” 
faj a felsőbbrendű, márpedig 
maga a szó is Indiából 
származik, ahonnan a 
cigányok valamikor út-
nak indultak. A dolog 
mindenesetre jól jelzi 
azt a tökéletes eszmei 
és erkölcsi zűrzavart, 
ami az Értelem és a 
Haladás csúcspontjá-
nak tekintett 20. szá-
zadban rászakadt az 
emberiségre.

A magyarországi 
borzalmak 1944. már-
cius 19-ével, a német 
megszállással kezdődtek. Ezen 
belül a tényleges pokol május 
végén szabadult el, amidőn 
a nácik által államtitkárnak 
kinevezett két hazaáruló tö-
meggyilkos, Endre László és 
Baky László elkezdték a zsi-
dók deportálását Auschwitz-
be. Cigányok deportálására 
azonban ezidőtájt nem került 

sor. Jött azonban októberben 
a nyilas puccs, és ők ekkor 
már a cigányokat kezdték de-
portálni. Fel tudták használni 
ehhez azt a zavaros helyzetet, 
hogy nem lehetett igazán tud-
ni azt, hogy a nyilas kormány 
törvényes-e, vagy nem, éppen 
ezért a terveikhez nagyrészt 
fel tudták használni az állam-
apparátusnak a meglévő ma-

radványait, így a csendőrséget 
is. Ekkor azonban már a ke-
zükben csak a Dunántúl ma-
radt, tehát a brutális terv csak 
az itteni cigányságot sújtotta. 
(Ezek egyébként szerencsére 
jóval kevesebben voltak, mint 
az ország más részein, a pusz-
títás tehát kevesebb embert ért 
utól.)

Maga a csendőrség, a fel-
adat végrehajtója, meglehe-
tősen különös szervezet volt. 
Kemény katonai fegyelem alá 
tartoztak, és megszokták azt, 

hogy minden paran-
csot végrehajtsanak. 
Ennek a szemlélteté-
séül csak annyit, hogy 
márciusban még har-
coltak volna a náci 
megszállók ellen, 
hogyha parancsot 
kapnak rá, júliusban 
viszont egy másféle 
parancs szerint meg-
döntötték volna a Hor-
thy-rendszert, és csak 
az esztergomi pán-
célosok felvonulása 

mentette meg a helyzetet és 
benne a budapesti zsidóságot. 
Igaz, annyi változás történt 
azért, hogy a megszállás után 
a csendőrtisztek 87 %-át levál-
tották a náciügynök vezetők.

Nos, ez a tisztességes vezetők 
nélkül maradt csendőrtestület 
intézte a cigányok deportálását. 
Maga a közcsendőr katonai fe-
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gyelem alá tartozott, parancsot 
kellett végrehajtania. De más 
baj is volt ezen kívül. Ezek az 
emberek rendkívül korlátoltak 
voltak, a világismeretük igen 
fogyatékos és nagy mértékben 
leszoktatva az önálló gondol-
kodásról. A példa kedvvért 
hadd hozzam fel apám ese-
tét, aki olyan ember volt, hogy 
mindenkivel szót tudott érteni, 
útkaparó munkástól kezdve 
akadémikusig – kivéve a csend-
őröket. Amikor megkérdeztem 
tőle, hogy ez miért volt, azt fe-
lelte, hogy ha egy 
csendőr megszó-
lalt, akkor mintha 
egy gramofonle-
mez forgott volna 
a fejében, képtelen 
volt reagálni a má-
sik félre, és ettől az 
apám annyira za-
varba jött, hogy ő 
sem tudott tovább 
beszélni. Tegyük 
még hozzá azt is, 
hogy ezek arra vol-
tak szoktatva, hogy 
többé-kevésbé el-
lenséget lássanak 
a rendezetlen életű 
szegények között, a cigányokat, 
de nemcsak őket értve ezalatt. 
Veres Pétert például többször 
is elvitték bilincsbe verve az ott-
honából, természetesen felsőbb 
parancsra, és ha aztán szabadon 
is kellett bocsátani vádemelés 
híjján, könnyű elképzelni, hogy 
milyen presztizsveszteség ez a 
falusiak szemében.

Adjuk még hozzá ehhez a 
vesztésre álló háborúnak a 
pszichózisát, amit már a leg-

korlátoltabb embernek is látnia 
kellett, és akkor megkapjuk azt 
a légkört, amely nem csupán 
a deportálást, hanem ennek a 
brutalitását is megmagyarázza.

Az ember minden cseleke-
dete személyes, tehát a szemé-
lyes felelőssége minden körül-
mény között fennáll. De hát 
bizonyos körülmények között 
nagyon nehéz emberhez mél-
tóan cselekedni. Ezért szoktuk 
azt imádkozni, hogy „ne vígy 
minket a kísértésbe”. Esetünk-
ben, ha egy csendőr részt vesz 

a deportálásban, mert paran-
csot kapott rá, nagyon nehéz 
elítélnünk ezért. (Ki kellett 
volna lépnie abból a testület-
ből, amely már a hazaárulók 
szolgálatába került – de ezt a 
maga primitív eszével nemigen 
fogta fel, a parancsnokai pedig, 
akik eligazíthatták volna, ekkor 
már gazemberek voltak.) Vi-
szont aki verni kezdett valakit, 
az már a személyes felelősség 
körébe tartozik. Ha maga a de-

portálás nem is, de a vele kap-
csolatos brutalitások Isten és 
ember előtt számon kérhetőek.

A dunántúli cigányokat a 
komáromi Csillag-erődbe össz-
pontosították. Ez egy hatalmas, 
üres, jól őrizhető épületegyüt-
tes volt, az összpontosítás fő 
célja pedig a Németországba 
szállításnak az előkészítése. 
Azok az egészen elképesztő kö-
rülmények, amik itt fogadták 
az embereket, és amik egyma-
gukban oly sokaknak a pusz-
tulását eredményezték, úgy 

tűnik, hogy nem 
szándékos bruta-
litásnak, hanem a 
teljes hozzánem-
értésnek és felelőt-
lenségnek a követ-
kezményei voltak. 
De ez a lényegen 
persze nem változ-
tat. Úgy tűnik vi-
szont, hogy eff éle 
feladatokra már a 
csendőrök közt is 
a szakosodott sza-
disták álltak össze. 
(Lélektani magya-
rázatként annyit 
tudok mondani, 

hogy jóval biztonságosabb véd-
telen cigányokat rugdosni egy 
lágerben, mint szembe állni a 
fronton a T34-esekkel…)

Maguk a cigányok pedig az 
egészből nem értettek semmit, 
információjuk nem volt, hon-
nan is lett volna, de az is igaz, 
hogy nem is volt mit megérteni 
az egészen, mert itt a szadiz-
mus már közvetlenül átment 
az őrületbe. A kálváriájuk aztán 
folytatódott Németországban, 

(A képek a Metro Galéria „ Egy elhallgatott tragédia” 
című kiállításának anyagából valók.)
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egészen a háború végéig, itt 
már elállatiasodott civilekkel is 
volt találkozásuk.

Nehéz megmondani, mi lett 
volna ennek a vége, ha más-
képp üt ki a háború. Átment 
volna minden túlélő lemészár-
lásába? Vannak bizonyos jelek, 
hogy talán igen, és hogy a fog-
lyokra csak mint munkaerőre 
volt szükség – de ez sem biztos. 
Egy egészen meghökkentő tény 
például, hogy a nácik minden 
megszállt országban deportál-
ták a zsidókat – magában Né-

metországban viszont nem. Ezt 
értse, aki tudja! Az eff éle dön-
tések a Führer agyában szület-
tek, és amennyire ezt az agyat 
ismerjük, egyebek között töké-
letesen zavaros is volt.

A huszadik század olyan 
brutalitást szabadított ránk, 
amilyen talán még nem is volt 
a földön. megszabadultunk-e 
végleg tőle? Attól tartok saj-
nos, hogy nem. A bűnbeesés 
óta ott lappang mindannyi-
unkban a Gonosz, és nagyon 
könnyen úrrá lehet rajtunk. 

A fő fegyvere, mint ebből a 
példából is láttuk, az intézmé-
nyi rendszer, aminek a részei 
vagyunk, és amivel oly nehéz 
szembe szegülnünk, hogyha 
úrrá lesz rajta a Sátán. Amit itt 
tehetünk. fáradozzunk azon, 
hogy ez ne következhessen be.

(Elhangzott 2015. 
augusztus 2-án a Roma 
Holokauszt Nemzetközi 

Emléknapja alkalmából, 
a Tabán moziban megtartott 

megemlékezésen.)

Nagy Gusztáv

Tudat…

Az idő mily sebes,
az élet oly röpke,
– hát alkoss és szeress
élhetsz mindörökre. –

Üzenet 
a rasszistáknak…
(Holokaust emlékére)

Ne ébresszétek fel a halottainkat,
mert azok bennünk alusznak szótlan,
de ha felébresztenétek,
megmozdulnának az auschwitzi temetők,
és akkor a világ összes fáslija sem lenne elegendő,
hogy bekössétek sebeiteket…

Holokauszt emlékére…
(és a Roma gyilkosságok áldozatainak 

emlékére)

Vértől szivárgó csonthegyek
Emlékeink fájó csúcsa
Itt magasodtok előttünk
Isteni dicsben, s emberi búval
Mert megint ölni jöttek
Ifjakat és véneket
Nem számolva vétkeket
Lőttek, lőttek s öltek
Amint tették ezt egykor
E maroknyi hazában
Ahol az emberiség jogait
Az auschwitzi temetőig
Vonszolták a vonatok.
Ó, Urunk, teremtőnk, Isten!
Ígéretet tettél,
Hogy megszabadítsz minket a gonosztól,
Miért nincs úgy?
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Mesébe ill� vasárnap
A Cigány Tudományos és Művészeti Társaság és a Cigány Író-

szövetség a 2015-ös Ünnepi Könyvhét alkalmával a budapesti Vö-
rösmarty téren várta a cigány kultúra, irodalom és képzőművészet 
iránt érdeklődőket a 20-as pavilonban kiadványaival.

Ez az ünnepi alkalom lehetőséged adott, hogy megismerked-
jünk a kortárs alkotók műveivel és nem utolsó sorban, hogy ta-
lálkozhassunk és beszélgethessünk a sok-sok baráttal, kollégával.

A könyvhét zárónapján „Cigány írók a színpadon” címmel ze-
nés irodalmi összeállítással várták az érdeklődőket.

A könyvhét záró napján 
bemutatkozó szerzők 

munkáiban dominált a meta-
fi zikai jelenlét, a csodakeresés, 
és sok mesekönyv is bemuta-
tásra került. A nemzetek, etni-
kumok közötti együttműködés 
igényével kapcsolatos külön-
böző megnyilvánulásokban 
megmutatkozó érzékenység, 
fi nom humor, empatikusság 
és szolidaritás is hozzájárult a 
varázslathoz. A nagyszínpadon 
mutatták be az Orpheusz Ki-

adó szerzőinek munkáit, Ughy 
Szabina Séták peremvidéken, 
Lázár Balázs Bomlik a volt, Ka-
rácsonyi Zsolt A Krím és Pin-
tér Lajos Fényöröm, fénybá-
nat című versesköteteit. Ughy 
Szabina kötetéből kiérezhető 
egyfajta környezettudatosság, 
ám alapvetően költészetében a 
metafi zikai vonatkozások do-
minálnak: a verseskötetet az 
istenkeresés, az istenfaggatás 
gesztusai uralják. Három cik-
lusba sorolt verseinek élén a Ki 

helyett nyitóvers kérdésárada-
ta egyfajta összegzése ezeknek 
a dilemmáknak. A hármasság 
jellemzi Lázár Balázs költő és 
színész kötetét is, akinek mun-
kájában szintén hangsúlyos 
a metafi zikai hatás jelenléte, 
amit már a borítón látható Ca-
spar David Friedrich-kép is 
sugall. A kötet szerzője alapve-
tően színházi alkotónak tart-
ja magát, a beszélgetés során 
kitért arra is, hogy a költészet 
milyen lehetőségeket nyújtott 
és nyújt a színházi világ szá-
mára az egyetemes kultúrában. 
Karácsonyi Zsolt erdélyi vonat-
kozásokkal telített kötetében 
megjelenik az „idegen anyag” 
is: más szerzők munkáival való 
párhuzam megjelenítése mel-
lett a Krím világa iránti foko-
zott érdeklődés is hangsúlyossá 

„Cigány írók a színpadon”
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válik. A szerző jelezte, hogy a 
kötet jellegére utaló „válogatott 
versek” megjegyzés csalóka: 
kivételesen ebbe a kötetébe az 
előbbiektől eltérően minden 
ebben a periódusban meg-
írt munkáját beemelte. Ezzel 
szemben azonban valóban vá-
logatott versekből áll Pintér La-
jos kötete, aki elmondta, hogy 
mennyi nehézséget jelentett 
számára válogatás folyamata: 
alapvetően ő sosem javítgat a 
versein, az elengedés gesztu-
sával szemben a visszafogadás 
gesztusa számára idegen. Ki-
emelte még, hogy milyen re-
mek anyagra lelt költészetéhez 
a festészet világában.

Két órától a Vörösmarty-szo-
bor előtt felállított színpadon a 
cigány irodalommal, kultúrával, 
a cigány íróknak népük sajá-
tosságaival, jelenlegi helyzeté-
vel kapcsolatos gondolataival 
ismerkedhettünk meg köze-

lebbről. A felszólalók megnyi-
latkozásain keresztül egyaránt 
szembesülhettünk azzal, hogy 
milyen az önmagukról alkotott 
képük, s hogyan látják a róluk 
kialakult előítéleteinket, a hoz-
zájuk való viszonyulásunkat. 
A művészek gondolataiban do-
mináns szerepet játszott népük 
örök vándorló hajlama, mély 
vallásossága, melyet a rend-
szeres gyakorlat is jellemez: 
a hit megélése, az Istenhez való 
viszony, az Istennel való kap-
csolat kifejezése és megélése 
mindennapjaik szerves része. 
Fájó szívvel konstatálták a ve-
lük szembeni ellenséges maga-
tartást, ami jelenünkben egyre 
csak erősödik, s egész Európát 
jellemzi. Hangot adtak felhábo-
rodásuknak az idegenekkel, me-
nekültekkel szembeni aktuális 
magatartásnak. E rendezvény-
ről sem hiányzott a „különleges 
varázslat”. Az elszomorító hely-

zet ellen ható különleges gesz-
tusnak volt tekinthető a szín-
padon elhangzott cigány áldás 
a magyar és a cigány zászlókra 
vonatkozóan, ami az összetartás 
és összetartozás iránti igényük 
kapcsán azt kimondatlanul is 
jelezte, hogy egyfajta egység el-
érése a kereszténység eszméje 
felől lehetséges. A műsor alatt a 
Mezítláb a csillagok között cím-
mel megjelent antológia szerző-
inek versei hangzottak el. Kocsis 
Csaba énekmondó és a Dunave-
csei Csillagok cigány néptánc-
együttes is fokozta a rendezvény 
sokszínűségét. A pódiumon fel-
szólalt többek között Miklóssy 
Endre közíró, Rostás-Farkas 
György József Attila-díjas író, 
valamint Ruva Farkas Pál, Ma-
gyar Arany Érdemkereszttel ki-
tüntetett író, költő is.

(Forrás: Irodalmi Szemle, 
2015. június 8.)

A „Dunavecsei csillagok” közkívánatra táncolnak a pavilonok előtt
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Szécsi Margit

Sanzon

Úgy kerestem én az igét,
mint aki forgószélbe lép,
s míg kínban-kéjben hánytorog,
mit bánja: rálelnek-e még –

Fekete bársony a sötét,
életem elszállt mint az ég,
dereng hamvakkal homlokom,
kioltott hittel álmodom.

De hogy ilyen nyomorúság
szólni, ilyen szomorúság,
ha csak megálmodtam volna,
bármi inkább lettem volna.

Lettem volna csöpp ősanya,
kölykek tej-teli korsaja,
sötét kuckóban tiszta nap,
– vagy csak szopnának őz-fi ak.

Vállam noha füstös volna,
kék palásttal domborodna.
Testem a vézna motolla
drágalátos bárány volna.

Jaj, hogy engem kiárulnak,
szívemre redves pénzt raknak,
terméketlenné fogdosnak –
kit vadásznak, jobb a vadnak.

Fekete bársony a sötét,
életem elszállt mint az ég,
dereng hamvakkal homlokom,
kioltott bittel álmodom.

Mezey Katalin

Ami tökéletes

Csak ami nincs,
csak az tökéletes.
Élünk panasszal,
hiányokkal tele,
és csak a nincs
döbbent rá azután,
hogy az a tökéletlen
– az az élő, halandó –
mennyire kellene.

Emlékek ingei

Emlékek ingei, ruhái,
még meddig látlak titeket,
meddig fáj – ha moslak, vasallak –
a nem múló emlékezet?

Ezt a hajszál-csíkos kék inget
még tőlem kapta az apám
ezerkilencszázhatvanhétben,
születésnapjára talán.

Milyen boldogan nézegette!
Én meg szégyelltem magamat:
fi llérekért, leárazáskor
veszem az ajándékokat.

És most a fi am hordja. Az apám
sosem látta az unokát.
Meghalt. Ingek, ruhák, emlékek,
miért élhettek léhán tovább?
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Dinók Zoltán

Egy doboz cigaretta
Egy napos délután, mi-

kor az ég beborult s 
felhők takarták el a napot, 
a parktéren egy hajléktalan ép-
pen felkelt a ház bejárata előtti 
felvezető lépcső mellett. 
Alighogy magához tért, 
elővett egy szendvicset és 
majszolni kezdte. Mikor 
befejezte az evést, a fű-
ben egy pakli dohányt ta-
lál. Azonnal zsebre vágta. 
Túl magányos volt, ezért 
visszatért Ábelhez és 
Kálmánhoz. Persze Zoli-
val nem akart találkozni. 
Fogta kis batyuját s ment 
a Várad utcába. Ábel és 
Kálmán éppen iszogattak. 
Nem mondta el nekik, 
hogy mit talált. Nem is 
gyújtott rá előttük.

– Mi van veled Sza-
bolcs? – kérdezte Kálmán

– Semmi.
– Most jókedvűnek 

tűnsz!
– Miért legyek bús?
Kálmán fejét csóválta, vállát 

vonta majd válasz nélkül meg-
húzta a konyakot. Hamarosan 
jött Zoli is. Nagy szatyrokkal 
tele érkezett, benne kenyerek-
kel és szalámival.

– Ezt nézzétek! – mondta.
– Ez igen! Ugye adsz belőlük 

nekünk?

– Azért hoztam!
Szabolcs félre húzódott. Ki 

nem állhatta Zolit. Nagyképű 
természetét rühellte, pedig a 
tyúknak vagy a marhának több 

esze volt nála. Csendben rá-
gyújtott. Ám Zolinak feltűnt – 
miközben a kenyeret eszegette 
– hogy Szabolcs nincs velük.

– Hát ez hová lett? – kérdez-
te Kálmántól

– Nem tudom! – felelte az.
Utánament. Ott ült egy kö-

vön. Cigarettázott. Látta kezé-
ben a dobozt.

– Hé, te! Adj nekem is!

– Csak egy szálat kapsz, s tö-
röld orrod-szád!

Zoli látta hogy Helikon ciga-
retta.

– Adok egy ötszázast, ha 
odaadod az egészet!

– Miért nem ezrest 
adsz? Azon tudok venni 
másik dobozzal!

Zoli már ki akarta verni 
a kezéből, mikor egy rend-
őr észrevette őket.

– Mi folyik itt? – kér-
dezte, ahogy kiszállt az 
autóból

– El akarja venni a ci-
garettámat!

– Ő is lopta!
– Ez nem igaz!
– Lopta? – kérdezte a 

rendőr
– Nem loptam, a fűben 

találtam.
– Jól van, akkor az az 

öné. Maga meg hagyja bé-
kén!

Zoli otthagyta. Visszament 
két barátjához.

– Köszönöm, rendőr úr!
– Nincs mit! Vigyázzon ma-

gára!
S eltette a dobozt mélyen a 

zsebébe. Kicsit álmos volt, ezért 
lefeküdt a házsarok közepén s 
elaludt. Zoli épp Kálmánnal és 
Ábellel beszélgetett. Kíváncsi 
volt Szabolcsra. Megnézte mit 

Szentandrássy István rajza
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csinál. Látta, hogy igen mé-
lyen alszik. A zsebébe nyúlt 
s megpróbálta kivenni a do-
bozt, mire az felkelt, de Zoli 
egy ütéssel úgy pofon vágta, 
hogy az eszméletlenül vissza-
zuhant az álomba.

Majd lelépett. Mikor Sza-
bolcs felkelt, vörös volt mint 
a rák, zsebébe nyúlt s nem 
találta a cigit. Kálmán és 
Ábel éppen ettek és beszél-
gettek. Szabolcs odalépett 
hozzájuk:

– Hol van az a gazember?
– Ki?
– Hát Zoli!
– Azt mondta, most leg-

alább két napig nem fogjuk 
látni.

Szabolcs mindent értett.
– Valami rosszat tett?
– Igen.
– Mit?
– Nem lényeges!
Kálmán és Ábel érthetet-

lenül néztek egymás karikás 
szemébe. Nagyjából sejtették 
miről lehet szó. Szabolcs is 
azt mondta:

– Most elmegyek s engem 
sem fogtok egy darabig látni!

– Ha valami bajod van, 
csak szólj nekünk!

– Persze, köszi, srácok!
S elballagott egy áruház 

felé. A rendőröket, ha lehe-
tett, kerülte. Még arra sem 
volt most mersze hogy egy 
szál cigit is kérjen valakitől, 
úgy elege lett már a világból. 
Csak sétált s a nappali hold 
búsan nézett rá.

Tandari Éva

Ébredés
Nem rég azt hittem balgán:
én leszek tán, ki Jelet róhat
még az Idő borús homlokára
Mára nem lehet nem látnom:
minden szavam, mit leírtam
mint hull a legmélyebb sárba!
~ s tán így van jól: mi szenny csak
és mi sötétség: szikrázó Fényben,
ugyan, mit is kereshetne…?
Megrázom magam: az Álmok
kápráztató leple, hogy lehulljon,
s mint megtévedt, s megrótt diák:
lehajtott fővel állok a sor legvégére
 öröktől jogos helyemre…

Balgán és vakon…
Súlyossá komorult álmaim
egykor pillekönnyű szárnya
így lelkem az álmok vizén is
a Lét ezer vad árnya várja

Nem csókol Csillagok fénye,
s nem ringat édes Látomás
Fakó az Ég is felettem, és
holttá lett rég, mindahány
új állomás

hová balgán és vakon fut
vélem a Lét vonata, s a Szó
mi tegnap még ámított: az
Új Perc majd új Álmot ád,
– most gúnyosan szólal meg
köröttem s bennem:

No, balga, hisz mit vártál?
Csak ez volt, s lesz is tiéd
mert ez már
a végső Állomás…
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Le Janoshesko Evangeliumo
4. Vorbisaripe la samaricka romnyasa (Jézus és a szamáriai asszony)

1 Kana o Jezush avrizhang-
las, ke le farizana ashundine, 
ke o Jezush majbut sityarden 
lel peste haj bolel, sar o Janosh

2 – ba voj o Jezush chi bol-
elas, numa leske sityarde –,

3 mukhlas la Judea, haj pale 
ande Galilea gelas.

4 Perdal trubusardas te zhal 
pa Samaria.

5 Reslas apol ande Samari-
ako jekh foro, saves Sikareske 
anavaren, pashe kaj kodi phuv, 
saves o Jakob peske shaveske, 
le Jozhefeske das.

6 Kothe sas le Jakobeski xaj-
ing. O Jezush atunchi khinyilas 
kathar o drom, haj tele beshlas 
kaj e xajing. Dore karing le shov 
chasura phirelas e vrama.

7 Kothe avilas jekh samaric-
ko romnyi, ke paji te cirdel. O 
Jezush kado phendas lake: „De 
man te pav!”

8 Ke leske sityarde gelinetar 
ando foro, xamasko te kinen.

9 E samaricko romnyi kodo 
phendas leske: „Kana biboldo 
san, sar shaj manges mandar te 
pes, kana me samaricko rom-
nyi sim?” Ke le bibolde chi vor-
bin le samarickirenca.

10 O Jezush kado phendas: 
„Te pinzharesas le Devleski tof-
na**, haj ke kon si kodo, kon 
phenel tuke: »De man te pav«, 
dore tu manglanas les, haj voj 
trajimasko paji dinosas tut.”

11 E romnyi kade das duma: 
„Raja, haj china naj tut khanchi 
sosa cirdesas, e xajing pale mil-

noj: kathar lesas apol o traj-
imasko palyi?

12 Dore chi san majbaro ka-
thar amaro Jakob dad, kon am-
enge e xajing das, anda soste vi 
voj, haj vi lesko shavo haj leske 
pedura piline?

13 O Jezush kado phendas: 
„Sa kodo kon anda kado paji 
pel, pale trushajvela,

14 ba kon anda kodo paji 
pela, so me dav leske, chikana 
trushajvelatar, ba o paji, so dav 
les, po sagutno trajo shordyili-
no ab avla ande leste.”

15 Pe kado e romnyi kade 
das duma: „Raja, de mange kodo 
paji, ke tena trushajvav, haj tena 
phirav kathe te cirdav o paji!”

16 O Jezush kado phendas 
lake: „Zhatar, haj akhar tye 
romes, haj av kathe!”

17 E Romnyi pe kado kodo 
phendas, ke: „Naj man rom.” 
O Jezush kado phendas lake: 

„Mishto phendan: »Naj man 
rom«.

18 Ke panzh rom sas tut, haj 
kon akanak si tut, kodo naj tyo 
rom. Kado mishto phendan.”

19 E romnyi atunchi kade 
das duma: „Raja, dikhav ke 
profeta san.

20 Amare dada pe kado plaj 
luvudyinas le Devles, tume pale 
kodo phenen, ke ando Jeruz-
halemo si o than, kaj les trubuj 
te luvudyisaren.”

21 O Jezush kado phendas 
lake: „Patya mange romnye, 
ke avlatar o chaso, kana chi pe 
kado than, haj chi ando Jeruz-
halemo chi luvudyina le Dades.

22 Tume kodo luvudyi-
saren, so chi pinzharen, ame 
kodo luvudyisaras, so pinzha-
ras, ke o muntusardyipe kathar 
le bibolde si.

23 Ba avelatar o chaso, haj 
aba vi kathe si, kana le chache lu-
vudyisara ando Duho haj chachi-
pe luvudyina le Dades, ke o Dad 
kasave luvudyisaren rodel peske.

24 O Del duhoj, haj kon les 
luvudyin, ando Duho haj chachi-
pe trubuj te luvudyisaren les.”

25 E romnyi pe kado kodo 
phendas: „Zhanav, ke avelatar 
o Messhiasho, kas Kristoske 
anavaren, haj kana voj avelatar, 
avriphenel amenge sakofalo.”

26 O Jezush kado phendas 
lake: „Me som kodo, kon tusa 
vorbijma.”

(Boldasles: 
Vesho Farkas Zoltán)

Simon András rajza
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Prof. Csermely Péter

Hálózatok b�völetében
(részlet)

– Mennyiben tartod sike-
resnek, sikereresnek az elmúlt 
évtizedeidet?

– Életem nagyon nagy esé-
lye, hogy már több évtizede 
tehetséges fi atalokkal vehetem 
körül magam. Az ország egyik 
legjobb egyetemén tanítok. 
A kutatócsoportom diákjaival 
naponta bombázzuk egymást 
az új ötletekkel. Több mint tíz 
évig vezettem az egyetemem, 
a Semmelweis Egyetem külön-
böző tehetséggondozó mozgal-
mait. Estébe nyúló előadásokat 
tartottam és tartok több ezer 
diáknak stresszfehérjékről, há-
lózatokról, és arról, hogyan is 
lesz jó a kutató. Tizennégy éve 
alapítottam meg a kutató diák 
mozgalmat, amely mára tíz-
ezernél is több tehetséges kö-
zépiskolással ismertette meg 
a kutatás örömét. Négy éve 
szerveztem meg a Nemzeti Te-
hetségsegítő Tanácsot, amely 
mára az egész Kárpát-meden-
ce magyar tehetséggondozását 
fogja össze, és állítja új, egész 
Európában nagy tisztelettel né-
zett növekedési pályára.

Mindezek az erőfeszítések 
és évek nem csak az adakozás 
évei voltak. Minden alkalom, 
amikor a tehetségekkel talál-
kozhattam, olyan új helyzetet 
jelentett a számomra, amelyet 
csak a saját megújulásommal 

tudtam megoldani. Nagyon 
sok olyan kérdés, amelyet kap-
tam, új utakon megfogalmazott 
válaszokat kívánt. Az értelem 
tisztaságot követel. Tisztaságot 
a gondolatokban és tisztaságot 
a szándékokban is. A tehetség 
intenzitása megtisztító erő.

A fi atal tehetségek bizalma 
hihetetlenül nagy kincs az éle-
temben. Azok a beszélgetések, 
amelyekben bár melyiküknek 
mondtam segíteni az élete ki-
sebb vagy nagyobb buktatóinak 
megoldásában, sokszor többet 
adtak nekem, a segítőnek, mint 
– vélhetően – annak, aki segít-
ségre szorult. Nagyon köszö-
nöm a velem szóba álló tehet-
ségeknek. hogy nem engedtek 
begyöpösödni, eltunyulni, szel-
lemi és lelki restségbe záródni.

A tehetségek mellett a tehet-
séget gondozók is különleges 
emberek. A kreativitás rop-
pantul nagy érték, de a legtöbb 
esetben nehezen elviselhető. 
A kreativitást csak hasonló 
mértékű kreativitással lehet 
irányítani. Az a tanár, aki a kre-
ativitásra szabályokkal, vagy 
tiltással válaszol, megöli a ki-
bontakozó gondolatot. A tehet-
séggondozók azonban nemcsak 
kreatívak. Adakozók is.

Önzetlenek. Együttműkö-
dők. Nagyon sok fontos elem 
megvan bennük tehát, ami 

egy új Magyarország építésé-
hez kell. Rengeteg kitartást, 
elszántságot, szeretettel teli 
türelmet tanultam a tehetség-
gondozó kollégáimtól. Mindezt 
hálás szívvel köszönöm nekik.

Mindig is olyan embereket 
kötöttem össze, akik sok eset-
ben a közvetítésem nélkül talán 
soha sem tudták volna meg, 
hogy mit gondol a másik, mert 
sose álltak volna szóba egymás-
sal. Ez a csoportszéli helyzetem 
mindig furcsaságokat hozott. 
A középiskolások között én vol-
tam a tudós, a tudósok között 
meg a középiskolás. A paradi-
csomok között én voltam a na-
rancs, a narancsok között meg 
a paradicsom. Szeretném azt 
is megköszönni mindenkinek, 
hogy ezt a „mindig ottlétemet, 
de soha ott nem létemet” olyan 
türelmesen elviselte.

A segítség nagyon sokszor 
indirekt úton jutott el hozzám. 
Erről egyetemem egy néhai 
biofi zikus professzornak, Tar-
ján Imre lások között én vol-
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tam a tudós, a tudósok között 
meg a középiskolás. A paradi-
csomok között én voltam a na-
rancs, a narancsok között meg 
a paradicsom. Szeretném azt 
is megköszönni mindenkinek, 
hogy ezt a „mindig ottlétemet, 
de soha ott nem létemet” olyan 
türelmesen elviselte.

A segítség nagyon sokszor 
indirekt úton jutott el hozzám. 
Erről egyetemem egy néhai bio-
fi zikus professzornak, Tarján 
Imre bácsinak az egykori szü-
letésnapi köszöntése jut eszem-
be. Romics László, aki akkor 
az egyetem rektora volt, így 
fordult Tarján professzorhoz: 
„Imre bátyám, sokszor gondol-
kodtam azon, hogy miért szeret 
Téged annyira mindenki. Ma 
értettem meg. Az a szeretet, 
amelyet Te az évek során árasz-
tottál magadból, visszaáramlik 
Rád.” Valóban. A szeretet ára-
ma olyan hálózat, amelynek 
dicső fénye, „haló”-ja minden-
kit beragyog és segít annak, aki 
csak belekerül. A hálózatok bű-
völetében könnyű esélyt terem-
teni bármilyen válságból, mert 
megkapjuk hozzá a legnagyobb 
segítséget: az Erőt.

– Vannak, akik mernek na-
gyot álmodni – mert erejük, 
hitük van megvalósításukhoz…

– Amikor a szüleim még 
nagyon fi atalok voltak, de már 
együtt tervezték a jövőt, so-
kat gondolkodtak azon, hogy 
templomot kellene építeniük. 
A Rákosi-rendszer azonban 
„nem kifejezetten kedvezett” 
az ilyen álmok megvalósításá-
nak. Ahogyan egyszer a padon 
ültek egymás mellett, és azon 

szomorkodtak, hogy nem fog 
templom épülni a kezük nyo-
mán, a szél elkezdte fújni Bib-
liájuk lapjait Hirtelen elállt a 
szél. Az a lap került ’legfelül-
re, amelyen a királyokról írt I. 
könyv 8. szakaszának 19. verse 
volt: „Mégis nem te építesz há-
zat nékem, hanem a te fi ad, a 
ki a te ágyékodból származik, 
az épít házat az én nevemnek.” 
Ez súlyos örökség mind a bá-
tyám, mind az én számomra. 
Templomot, akárcsak a szüle-
ink, még mi sem építettünk. De 
azzal az élettel, amelyet élünk, 
azzal a bizalommal és szeretet-
tel, amelyet terjeszteni próbá-

lunk, talán sikerül Isten házát 
építgetnünk, és ez a könyv is 
egy kicsi tégla lehet ebben.

Eddigi életemre visszatekint-
ve úgy érzem, hogy gondolataim 
nem megosztók, hanem inkább 
egyetértést, közös alapot terem-
tők. Reményeim szerint ezekből 
olyan írás született, amelyben az 
egymástól nagyon eltérő nézetű 
emberek is egyaránt találhatnak 
a szeretetüket és a megértésü-
ket kiteljesítő tartalmakat. Így 
legyen. Ámen.

Forrás: Kapitány Katalin be-
szélgetés Csermely Péter Pro-
fesszorral.

Kocsis Csaba

Els� találkozás-sziget
vörös ló nyargalt az álmommal tova
szívemből messze költözött a béke
arcom pírja tűz okozója
Edit volt az első aki eljött végre
első látásra szerelem
hintába ült és repült az égre
nevettem s ellöktem messzire

Els� csók-sziget
a Szűz után Mérleg a sorban
serpenyőit egyensúlyba hozva mér
egy dénár az ára a búzának
az árpa harmad annyit ér
karom már ölelne nyelvem tétova
érzem a napfény ízét
a lány hangja fuvola
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A 70 éves Duray Miklós 
köszöntése

Duray Miklós politikus, 
író, tanár és gondol-

kodó, a felvidéki magyarság 
kiemelkedő személyisége het-
venéves. 1945. július 18-án 
született Losoncon. 70. szüle-
tésnapja alkalmából a Felvi-
dék. ma készített interjút vele.

Értelmiségi családba szü-
letett, milyen útravalót kapott 
Losoncon a háborút követően?

– Szerintem nem az a dön-
tő, hogy értelmiségi, vagy nem 
értelmiségi családba születik 
az ember, hanem az, hogy mi-
lyen értékrend az uralkodó a 
családban. Ugyanis az embe-
rek magatartását, legalább is 
kezdetben, mindenképpen az 
határozza meg, az befolyásolja 
szemléletvilágának alakulását. 
Ezt tartom döntő szempontnak. 
Olyan értékrendben nőttem fel, 
ami természetesen keresztény 
értékrend, de ez önmagában 
még keveset mond. A meg nem 
alkuvás, a tisztesség, a magán-
tulajon és a közösség tisztelete, 
a közösségért való cselekvés és 
a látástól vakulásig való mun-
kálkodás jellemezte közegben 
nőttem fel. Három-négyéves 
koromban a nagypapám laka-
tosműhelyének közepén ültem 
egy kisszéken, és néztem, aho-
gyan dolgoznak. Ötéves korom-
ban pedig már én adtam ki a 
megrendelt, elkészített tárgya-
kat. Tehát már iskolás korom 
előtt felnőtt-feladatokkal vol-

tam megbízva. Vagy amikor a 
Csemadok megalakulását köve-
tően megjelent az első Népnap-
tár, az előfi zetőknek szánkón 
hordtam szét Losoncon, pedig 
még nem is jártam iskolába. 
Tehát ez a közeg alapvetően be-
folyásolta a magatartásomat és 
gondolkodásmódomat.

Ha visszagondol gyermek-
korára, derűs emlékei támad-
nak? Nem voltak ugyanis köny-
nyű évek ezek…

– Az ember két szempont-
ból szokott emlékezni a gye-
rek- vagy fi atalkorára. Az egyik 
maga a pozitívum, hogy fi a-
tal volt, mert az mindig pozi-
tív élmény, függetlenül attól, 
hogy milyen közegben éli meg. 
A másik meg az a szörnyűség, 
amiben élni kellett. Figyelmez-
tettek például, hogy ne han-
goskodjak, mert meghallják, 
hogy magyarul beszélek, s ab-
ból gond lehet. Emlékszem a 
családom belüli betegségekre, 
a nagyapám halálára 1949-ből, 
emlékszem hogyan hurcolták 
el apámat. El akarták vinni 
Jáchymovba kényszermunká-
ra… Végül is egy olyan beteg-
ség árán menekült meg, mely-
nek következtében hónapokig 
kórházban feküdt. Emlékszem 
1956-ra, naplót vezettem az 
eseményekről… Két síkon jele-
nik meg korai ifjúságom: a bor-
zalmak és a fi atalság kellemes 
emlékei alapján.

„Életutad üzenete, hogy 
nincs külön nemzeti kérdés és 
demokrácia kérdés. Ha a nem-
zeti kérdések nem nyernek a 
demokratikus értékek jegyében 
megoldást, akkor súlyos hiány 
marad a demokráciában. És 
ebbe nem lehet belenyugodni. 
Ezen a téren mutattál példát, és 
vállaltál bármilyen árat, a bör-
tönt és a megaláztatást is. Meg-
győződésem, hogy a magyarság 
helyzete e példa híján rosszabb 
lenne” – fogalmazott az ön a 
65. születésnapja alkalmából az 
akkori magyar külügyminisz-
ter, Martonyi János. Az, hogy 
a nemzet kérdései kezdték el 
egyre inkább foglalkoztatni, 
a családi indíttatásnak köszön-
hető, vagy valami más is közre-
játszott?

– Nyilván az ember is úgy 
épül fel, mint egy ház. Egymás-
ra rakják a téglákat, majd eljut-
nak odáig, hogy tetőszerkezetet 
kell készíteni. Hogy az ember 
idős korára milyenné válik, 
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rengeteg benyomásnak, isme-
retnek, tudásnak a következ-
ménye. Egyáltalán nem vélet-
len, hogy a nemzettel kezdtem 
el foglalkozni, hiszen azt láttam 
kiskorom óta, hogy a nemzettel 
gond van, a nemzethez tartozás 
miatt üldözésben részesülhet 
az ember, nehéz az iskolába 
járás, mert nincs olyan iskola, 
vagy csak éppen megalakult. 
Szóval a nemzethez kapcsoló-
dó nehézségek és 
bonyodalmak min-
denképpen hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a 
nemzet egy közpon-
ti, gondolkodásom 
irányultsága szem-
pontjából meghatá-
rozó kérdéssé vált. 
Mert ha valamivel 
baj van, ha valami 
miatt emberek egy 
csoportját támad-
ják, azt védeni kell. 
Ha hovatartozásod, vallásod 
vagy faji származásod miatt 
támadnak, azzal szembe kell 
szállni, mert ezek alapvető ér-
tékek.

Gondolom szívesen emlék-
szik vissza a hatvanas évekre, 
akkor kezdődött a Prágai Ta-
vasz, amikor egyfajta felszaba-
dultság érzése uralkodott el az 
embereken, s ön többedmagá-
val megalapította az önálló Ma-
gyar Ifjúsági Szövetséget.

– Ez már a kibontakozás 
időszaka volt, az ezt megelőző 
időszakot a készülődés jelle-
mezte. Egyetemista koromra 
viszont már teljesen egyértel-
művé vált az irány. Elsőéves 

koromban alakult meg a József 
Attila Ifjúsági Klub, ahol azon-
nal el kezdtem dolgozni, 1965-
től már az elnöke voltam. Ab-
ban az évben szerveztük meg az 
első Nyári Ifjúsági Találkozót, 
amelynek jelentősége mind a 
mai napig abban rejlik, hogy a 
háborút követően ez volt az első 
ilyen jellegű ifjúsági találkozó-
hely. Nem a hivatalos hatalom 
szervei jóváhagyásával, rész-

vételével szerveződött, hanem 
teljesen civil alapon. Most van 
az 50. évfordulója, ezt nem len-
ne szabad elfelejteni. Tudatosí-
tani kellene, hogy ott indult el 
egy olyan országos méretűnek 
nevezhető civil szerveződés, 
amely 1968-ra oda érett, hogy 
megalakíthattuk a független 
Magyar Ifjúsági Szövetséget, 
melynek 20 ezer tagja volt.

Most is szívesen találkozik 
fi atalokkal, ott volt a martosi és 
a krasznahorkai táborban is. Az 
első martosi szabadegyetemet 
követően, mondhatni lelken-
dezve nyilatkozta, hogy valamit 
visszaérez abból, ami a hatva-
nas éveket jellemezte.

– A hatvanas évek azon szel-
lemiségét éreztem visszakö-
szönni ezekben a táborokban, 
ami minket is fűtött akkoriban. 
Tehát nem a 60-as évek körül-
ményeit, hanem ami bennünket 
is mozgatott annak irányában, 
hogy függetlenül, de elkötele-
zetten cselekedjünk. Közösségi 
elkötelezettséggel szervezni az 
életünket, a kapcsolatrendsze-
rünket. Tény, azóta sok min-

den megváltozott, 
egy valami nem: 
a hatalomnak és a 
szlovákiai többsé-
gi társadalomnak 
a viszonyulása a 
magyarokhoz. Egy 
biztos: magyarelle-
nesség volt, van és 
lesz. Nyilván nem 
arra kell az ember-
nek az életét felépí-
tenie, hogy létezik 
magyarellenesség, 

de ha a társadalmi szervező-
déseit, a kapcsolatrendszereit, 
a szakmáján kívüli szellemi éle-
tét ennek tudatosítása nem be-
folyásolja, akkor veszélybe ke-
rül a társadalom, mert szét lehet 
verni. A társadalom egységben 
tartásának fontos eleme, hogy a 
nemzet nyelvi, kulturális, törté-
nelmi és tudati egységét próbál-
juk megőrizni. Ez önmagában 
olyan érték, hogyha támadják, 
ahogy említettem, akkor védeni 
kell. Ha a kormányzat nem védi, 
nekünk, civileknek kell ezt meg-
tenni. Ezért kellenek a szerve-
zeteink, erre kell felkészülnünk. 
Ha küzdeni kell, akkor küzdeni 
kell. Ilyen szempontból meg-
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ítélve, mind a martosi, mind az 
ún. gombaszögi, azaz kraszna-
horkaváraljai rendezvényen is 
visszaköszön ez a probléma, de 
úgy érzem, mintha ma másként 
tudatosítanák ezt, mint 50 évvel 
ezelőtt, noha a mai korszak sok-
kal nehezebb, mert jóval meg-
osztottabb a társadalom. Soha 
nem lehet tudni, a társadalom 
melyik szegmenséből kap az 
ember támadásokat, 
melyik része adja fel 
a küzdelmet. Nos, 
mintha az életnek 
ezt a fajta bonyo-
lultságát nem igazán 
tudatosítanák a mai 
fi atalok.

Önnek is bőven 
kijutott a támadá-
sokból élete során. 
Kezdve mindjárt a 
hatvanas évektől, 
el egészen a közel-
múltig. Azonban 
nem adta fel. Hogy tudott azzal 
együtt élni, hogy módszeresen, 
szervezetten támadták?

– Mindenhez hozzá lehet 
szokni, és egy bizonyos idő 
után az ember már nem veszi a 
lelkére…

Akkor sem, ha Slotával egy 
szinten emlegették?

– Megnéztem, hogy ki 
mondja, s kialakítottam róla a 
véleményemet. Tulajdonkép-
pen a hetvenes években jutot-
tam el oda, hogy kezdett nem 
érdekelni, ki, hogyan minősíti 
a tevékenységemet, magatar-
tásomat, véleményemet,. Több 
évtizede már, hogy rólam ez 
úgy lepereg, mintha nem is len-

ne. Ne hogy félreértsék, nagyon 
fontosnak tartom a párbeszé-
det, az eszmecserét, de a minő-
sítő vélemény nem érdekel.

Viszont akik azon igyekez-
tek, hogy Duray Miklóst lejá-
rassák mint politikust, közéleti 
embert, egész jó hatásfokkal 
dolgoztak. A felvidéki társadal-
mon belül is máig megmaradt 
ennek a nyoma.

– Igen, sajnos ez arról ta-
núskodik, hogy azok, akik ezen 
dolgoztak, megrendelésre cse-
lekedtek, mert ha saját véle-
ményt nyilvánítottak volna ki, 
akkor lehetett volna velük pár-
beszédet folytatni. De ezek uta-
sításra feladatot hajtottak vég-
re, s hogy volt némi sikerük, az 
azt jelenti, hogy vannak a felvi-
déki magyar társadalmon belül 
hasonló emberek, akik nem 
ugyanezt mondják, de elfogad-
ják azt. Minden társadalomnak 
megvan a maga szemétje.

Most, hogy már idestova öt 
éve nem foglalkozik aktívan 
pártpolitizálással, hogyan érzi 
magát? Megkönnyebbült egy 

kicsit, hogy lerakta ezt a terhet? 
Hogyan éli ezt meg?

– Őszinte leszek, a pártpo-
litizálás engem sohasem von-
zott. Nem olyan típusú ember 
vagyok, aki különböző hatalmi 
taktikákban képes odaadóan 
cselekedni. Idegennek érzem 
magamtól, s nem is igazán 
vagyok hajlandó a végrehaj-
tásra. A stratégiai kérdések 

más jellegűek, nem 
mindenféle alan-
tas taktikákról szól, 
hanem az irányok-
ról. Ezzel szívesen 
foglalkozom ma is, 
publikálok is ebben 
a témakörben. Még 
a stratégiát meg-
valósító politikát 
is kedveltem, de az 
alantas manőve-
reket nem. Mond-
hatni, megköny-

nyebbültem, amikor 
2010-ben kiléptem ebből a kör-
ből. Ráadásul azzal a szomorú 
összegzéssel kellett kilépnem, 
hogy a rendszerváltozástól, 
1989-90-től kezdve az életem 
talán szinte feleslegesnek bizo-
nyult, mert semmi maradandót 
nem tudtam létrehozni. A het-
venes-nyolcvanas években leg-
alább azt sikerült elérni, hogy 
megmentettük a magyar is-
kolákat. Mert azt csak azzal a 
módszerrel tudtuk megtenni, 
amit akkor választottunk, bele-
értve a kétszeri bebörtönzése-
met is. Ez utóbbit nem vereség-
ként, tragédiaként élem meg, 
hanem a cél elérése érdekében 
vállalt eszközként.

A fotók Duray Miklós honlapjáról valók
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Ha hét évtized sikereiről, 
kudarcairól kérdezem, részben 
meg is adta a választ. A ´89 
utáni időszakot kudarcként éli 
meg…

– Azoknak nem kudarc, akik 
meggazdagodtak, de a felvidéki 
magyar társadalom számára ez 
egy kudarcos 25 év. Mert csak 
gyengültünk társadalmilag, 
anyagilag, a politikai érdekér-
vényesítés terén, a szülőföld-
höz ragaszkodás szempontjából 
is. Valamikor az üldöztetésben 
is azt keresték, hogyan szökhet-
nek vissza. Ma a kiúttalanság 
miatt elmennek, és nem válta-
nak menettérti jegyet.

Mindez bizonyára nagyban 
befolyásolja Duray Miklós köz-
érzetét, azt, hogyan érzi magát 
a bőrében így hetvenévesen?

– Mindez szomorúságot 
vált ki belőlem, csakhogy ezen 
én most már nem tudok vál-
toztatni. Csak a véleményemet 
tudom elmondani. Próbálok 
oktatni, próbálom leírni mind-
azt, amit tapasztaltam, illetve 
a jövőben alkalmazhatónak is 
vélek. Tehát nem vesztettem el 
az aktivitásomat, de most már 
nem pazarlom az erőmet arra, 
ami éveken keresztül ered-
ménytelen volt.

Az aktivitása tehát megma-
radt, az optimizmussal hogy 
áll?

– Aki nem veszíti el az ak-
tivitását, s ennek révén próbál 
jövőben gondolkodni, csak op-
timista lehet.

(Forrás: Barta József, 
Felvidék.ma)

Fábián György

A vándor

Valami szegény úttalan
ördög járt erre, a köd gomolygott,
s emelkedtek háztetőnyit
a legszédületesebb dolgok.

mentében utat seperve
lógott oldalán tarisznyája,
csakis a nedv-ittas vándor:
mert gondolni az elmúlásra!

hogy merre kószált: ki tudja,
nem őrzi e tájon semmi se –
ó, méla madár, a horizont, mely
egy képzelt közegben libeg.

Villámló táj

mereng a tölgy, az éji szél zajos.
halál búvik az ágon, jóanyám.
szagolgat virágot. Lesz még talán
egy-két mondat, melyet az illatos

emlék sugall, s amíg e förtelem,
nyomában kitart, s félve lép a láb
mocsárba és nyomba. Villámló táj
ragyogtatója mind a négy elem,

az ágcsúcs – imhol hárító remény,
szavamat le kell halkítani, lám
Illés jő el, szikrázó szekerén.

keleten szürke felhő-oszlop, tán
rejti előlünk: a Szentek Szentjét,
s nem mutatja, hogy merre az irány.
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Mezei András

Kordék

Ezek a kétkerekű kordék nem a
tejeskannákat hordják Tóbiással a
tejesemberrel, nem a nyárutó
gyümölcseit szállítják, barackot,
dinnyét hátul a ponyván, nem almát,
játéksípot sem, pörgettyűt, hajtűt,
melltartót, munkásinget, cérnát,
bakkancsot, gombot.
Ezek a kétkerekű kordék, ezek a
nyöszörgő alkalmatosságok nem a
nyírott gyapjúval, ronggyal,
nem libatollal döccennek a kietlen
sikátorokban a házalóval, ki a bakon
ül, nem énekel.
A halk káddis, a csönd, a csönd,
a csönd, mögötte jajveszékel

Már mindegy

Már mindegy, milyen marhavagonban tapadt
az arc a deszkarésre, ki szívta be
a tiszta levegőt, mi táj küldte a tüdejébe
a gyűszűnyi nyíláson át az ázott
szénaillatot, a mezőt borító hó szagát,
már mindegy, hogy a bűzhödt,
bentivizeletgőzben, kübliszagban kúszva,
lábak közt kicsoda találta meg ott azt az
emlőt, mely a lyukon át betüremlett
akár a csecs, a puha lágy hús a
csecsemőt, az oxigéndús földi légkör kit
táplált,
kinek hosszabította meg,
mily fogolynak az életét –
hogy zsidó, szerb, orosz, vagy magyar
szíve vert egyre nyugodtabban,
ki volt, ki megerősödött,
kinek szeme e vak vagonban
tapad a talált égi résre
azóta is, hol beszüremlik
az e-világon túli fény,
amelyben az egész vagonsor
áttűnik valamennyiükkel,
akár egy sugár a pokolból.Sós László és Kemény Éva plakátjai
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T�kés László

„Fogságban hitükért és meggy�z�désükért”
(Közmeghallgatás az Európai Parlamentben Brüsszel, 2015. május 26.)

Részlet a megnyitó beszédből

A nagyváradi Partiumi 
Keresztény Egyetem 

(Románia) ifjúsága egy temati-
kus nap keretében ismerkedhe-
tett meg a magyarországi 
zsidók és romák hetven 
évvel ezelőtti deportálá-
sának és megsemmisí-
tésének, valamint a ke-
reken száz esztendővel 
ezelőtt végbement ör-
mény genocídiumnak a 
történetével. Az áldoza-
tok millióinak egyetlen 
„vétkük” az volt, hogy 
zsidónak, cigánynak és 
örménynek születtek…

Az ő emléküket idé-
zem fel most, amikor 
– ez esetben – világ-
szerte többnyire a ke-
resztényeknek kell 
üldöztetést és halált 
szenvedniük vallási ho-
vatartozásuk miatt. Az 
Európai Uniónak és civil 
szövetségeseinek – ne-
künk mindannyiunknak 
– azért kell összefog-
nunk, hogy a világon soha töb-
bé és sehol ne fordulhasson elő 
emberek és közösségek etnikai 
és/vagy vallási hovatartozásuk 
miatti üldözése vagy éppen ki-
irtása. Keresztény emberként 
„a szeretet vallása”, Krisztus 
nevében is visszautasítom az 

alapvető emberi jognak számí-
tó lelkiismereti- és vallássza-
badság bárminemű megsérté-
sét.

A vallásszabadság az EU 
egyik legfőbb alapértéke, mely 
iránt az ún. harmadik orszá-
gokkal fenntartott viszonyában 
föltétlen elkötelezettséget ta-
núsít. Ezen túlmenően az Unió 
a vallási kizárólagosság elleni 
nemzetközi küzdelemnek is az 

élén jár. Meggyőző bizonysága 
ennek, hogy 2013-ban, a civil 
társadalommal, az egyházak-
kal és felekezeti közösségekkel 

való átfogó egyeztetés 
nyomán,az EU Külügyi 
Szolgálata a vallási és lel-
kiismereti szabadságra 
vonatkozó uniós irány-
mutatót fogadott el és 
léptetett életbe.

Az Európai Parla-
mentben szorosan nyo-
mon követjük, hogy az 
EU miképpen teljesíti 
sajátvállalásait. Őszin-
tén meg kell monda-
nunk, hogy az eredmény 
sajnálatos módon fele-
más. Noha saját állítása 
szerint az emberi jogok 
védelmében minden 
lehetőt megtesz, ezzel 
szemben a valóság az, 
hogy a stratégiai és gaz-
dasági meggondolások 
gyakran háttérbe szo-
rítják azokat. Gyakran 
előfordul, hogy belső 

ellentéteinken sem sikerül túl-
lépnünk, amikor a vallássza-
badság érdekében közös fellé-
pésre volna szükség. Noha az 
eszközeink megvolnának hoz-
zá, a kellő egyeztetés hiányá-
ban a hatékony fellépés – saj-
nos – rendre elmarad.

F. Tóth Zsuzsa rajza
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Napjainkban a kihívások 
egyre nagyobbak, a vallási ül-
dözés növekvő méreteket ölt. 
Az EBESZ kimutatása szerint 
a vallási üldözöttek 80%-a 
keresztény – ők tehát a világ 
leginkább üldözött vallása. 
A keresztény koptok Egyip-
tomban, a jezidik Irakban, az 
alaviták pedig Szíriában mind 
erőszakos üldözés áldozatai, 
de Nigériában, Vietnamban, 
Észak-Koreában és Pakisz-
tánban sem jobb a helyzet. 
Hozzájuk hasonlóan Kínában 
a tibetiek, az ujgur muzulmá-
nok és a Falun Kung követői 
szenvednek kíméletben ül-
döztetést.

Amint a HRWF jelenté-
se megállapítja, a vallási és 
hitbeli szabadság egy olyan 
többtényezős ügy, melynek 
biztonságpolitikai, társadal-
mi, kulturális, egyben pedig a 
polgárháború és a terrorizmus 
irányába mutató vetületei is 
vannak. Az EP-ben elfogadott 
határozatok esetében mindeze-
ket következetesen szem előtt 
kell tartanunk. Frakcióülése-
inken, bizottsági munkánk-
ban, tematikus munkacsoport-
jainkban és a törvényhozás 
plenárisán – nyilvános vitá-
inkban és felszólalásaikban – 
egyaránt érvényesítenünk kell 
a vallásszabadság ügyét, és az 
Unió külügyi főképviselőjével 
összhangban ebbe az irány-
ba kell továbbfejlesztenünk 
emberi jogvédő politikánkat. 
Egyéni törekvéseink és erőfe-
szítéseink az összehangolt kö-
zös fellépés híján aligha vezet-
nek eredményre…

Prágai Tamás

Hajnalban hagysz el

      majd mint egy hasonlat,
könnyen, zuhanva: nyolc lesz napokig
a pontos idő és körbe karikára
akkoron országos eső esik –

Te nem, de valaki itt lesz
belőled (helye egyre hűl),
és bemondják majd: a trópus értelemhiány
csak és bádogpohár lesz fogkeféd körül.

Rácz Lajos

Apám

Kilúgozták halántékod az évek
s a napokból-napokba hulló gondok
Türelemmel szántod a sorsod
szelektől csipkézett arcéllel
Hatvanhét éve faragja álmod a fény
mennyi dac és higany-indulat
ráncolta homlokodat
amíg meghajlítottad emberséged ívét

Hit és álom

Apámtól örököltem
A gerinc egyenes hitét
Anyámtól az álom ívét
S a beszédes csöndet
Hitemnek lett gerincsérve
Mely sokáig mankóval járt
S az álom törött szárnyát
A bölcs csönd nem értette
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Halák László

Taven pekhthan le paja
(Gy�ljenek össze a vizek)

Kodo phendas amaro ba-
chi, hoj o Del inke chi 

hatyardaspe mishto, le pajan-
ca, andakade kade phendas, 
so pejphuv asshel, kodo tavel 
pekhthan. Shaj gindis, kabor 
phiripe kerdyilas!

Sostar?
Ke le paja chiz-

hangle, kaj trubuj 
te zhan. Vikathe, 
vikothe shordyile. 
De o Deloro gelas te 
zhutil lenge! Sakone 
pajesa hatyaradas, 
karing trubuj te 
zhan, karing e phuv 
tele zhal.

Haj so kerde le 
buzhangle paja?

Chiakanak nash-
tig zhanas opre, ge-
letar penge tele. But paja ma-
ladyile jekhavresa. Kado baro 
losshajimo kerdas lenge. Kade 
khelenaspe hoj dural ashundyi-
le le abava. De sar kamlepe 
vinyeve paja avile haj kade chi-
birinde te khelenpe avri ke vi e 
nyevenca khelenas.

Sostar sas kasavi bari e voja?
Kodo phendas amaro bachi, 

hoj o Deloro andepaski voja 
kerdas la luma, haj pekado 
dyes na feri lepajange phen-
das, hoj pekhthan taven, vi la 
phuvake das vorba. La phu-
vake avri trubujas tavel anda-

paji, hoj feri shuki phuv tavel, 
le pajange kaj tele zhanen te 
shordyon.

Haj e phuv muklaspe?
Kodo phenel amaro bachi, 

le andyelura po norura shu-

te penge kuja, puterdemujesa 
dikhenas so kerdyilas pe phuv 
sosko baro phiripe. Pharradyi-
le le plaja kade kerde le pajan-
ge than ande phuv. Kavera kar-
ing o cheri phadyile haj kasave 
bare plaja kerdyile andale, hoj 
perdal phagerde o cheri haj 
le norura karing penge mash-
kara nashenas. Sas vi kasavo, 
hoj le barura bandyile, ke maj-
bareske phagerde, vady feri 
xukle. haj pejekhavreske korr 
pele haj phandade le pajange 
droma. Le paja majanglal bari 
dikhle, ke nashenas majdur. 

de palakodo phutyarde kerdyi-
le. ke kasavo baro ab kerdyi-
las andale. vi na jek pej phuv, 
ande so shaj resen e paja. Vi 
nyevo khelimo kerdyilas, ke 
kana pherde kerdyile le gro-

pi. le paja feri avi-
le, atunchi perdal 
shordyile pekaver 
rig haj tele shordyi-
le. Kodo phenel 
amaro bachi. hoj le 
manusha aba feri 
dikhen kadal bare 
pajengoperipe.

Haj le mari sar 
kerdyile?

Shaj gindis, soske 
bare gropi ashil ko-
the, kathar le plaja 
avrivazdepe! Le aba 
karing kadal gropi 

kamnas te zhan. Bare glasonca 
pele ande gropi, so lokhes pher-
de kerdyile, taj kaj patyivales, 
kaj xojarnyikanes de kerdyile 
kadal mari haj vi lendar maj 
bare le oceanura.

Akanak aba mishto hatyar-
daspe o Del?

Tus o gindis? Fajas tu e 
luma, te ferin paji phuv taj pla-
ja avnas?

Chifajasma. So avalas ande 
devleski godyi palakado?

(Boldasles 
Ifj. Rostás-Farkas György)
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Tandori Dezs�

A Kis Verébkönyv

(„És megnyitja a könyvet”
Pilinszky János)
A Kis Verébkönyv megnyitása volt ez?
1976 nyarán?
Hogy egy madár lógott a csenkefán,
láb-madzagán; mentünk, féltünk, halott lesz.
De nem – ! S leszedtük: egy bicikliről
ágaskodva fej-le-madár-magasba;
aztán, madzagát leszedni se hagyva,
elrepült zajosan. Jó, s ki elől?
Számos hullt-madár-temetés után
ez volt végső jelünk, hogy bizodalma
régi vágyát – félelmét félrehagyva –
a Madárkirály új év hajlatán
felénk hajlítsa. Bárhová tekintesz,
így peregnek a levelek. Kidől
egy fa, nő egy gally, mind Valamiről
vall. Legmélyebb bizalmai szerint tesz.
Nem tesz semmit, mondja. És mi lapozzuk
levelek, tollak könyvét, végre nyitva,
valahova felvisszük, ha lehoztuk,
s csak múló záruláshoz igazítva.
– – – Csak jaj, hogy mindig oda, soha vissza!

A Kis Verébkönyv (II.)

„Sea-Bird II, Lacungo-me XIV,

Lovak, vitorlás hajók, vízi medvék,

Örök-sokadikak, semmi szerencsén

Nem kívánnám már, hogy bárhova mennék!”

A Tabán rézsűjéhez igyekeztem,

hol a Föld oly fi nom porlása zajlik:

sok apró csonté. Olykor füve rebben,

míg kocsisor-altatója morajlik

harminc madárnak. Mentem a Tabánnak

egy-ily helyéhez, és egy fa tövén

megláttam egy fél könyvet. Sárgulásnak

indult lapok. Karácsony közelén

mindig egy „Vernét” kérhettem anyámtól.

Ennyire futotta. Most lehajoltam,

és azt láthattam, Némó kapitányról

a könyv-fél. Lapozgattam, leporoltam,

vittem. Vajon milyen üzenet ez?

S mit járok itt épp ma? A sírjaiknál?

Nehéz volt a szívem. Valakihez

húzott: súlyos zsákot. S akkor bevillant

egy név: az én Némómé! Kis veréb volt,

akit elárultam húsz év előtt.

Így volt az is, hogy bizonyára rég holt

létében épp itt nem  nem láthatom őt

(rézsűben, autó-altatómorajban),

ám ennél több történt. Személytelen

fél-könyv felbukkanása – „Na, mi baj van?” –

mondta (veréb nem érzeleg sosem),

„Semmi baj!” Így álltam ott a Tabánban,

de még öt-hat év kellett, hogy oda

se járjak (s hát mit járnék „a világban”),

s meglesz az a fél könyv is, a SOHA.
Tandori Dezső rajza



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 59

A cigány identitás nem a 
magyar identitás ellen van

(Részlet Gyarmati Orsolya dr. Székely Jánossal 

készített interjújából)

(…)
– A cigányságnak, és általá-

ban a leszakadó népcsoportok-
nak van három fontos alaposz-
lopa: az oktatás, a munkához 
segítés, és a szív, vagyis a men-
talitás. II. János Pál is mondta, 
hogy a történelemben igazi fej-
lődés akkor történik, ha az em-
berek szívében, mentalitásában 
történik változás. Sok állami 
projekt azért nem annyira sike-
res, mert nem az embert veszi 
fi gyelembe. Ezzel szemben az 
egyház a hit által képes az em-
bereket úgy megszólítani, hogy 
gondolkodásuk átformálódjon, 
és ők maguk akarjanak tenni 
valamit a családjukért, a népü-
kért.

– Milyen a cigányok hittel 
való viszonya?

– A cigányoknak a legtöbb-
ször van valamilyen hitük. Ez 
nem feltétlenül az egyházhoz 
kötődik: ahogy a többségi tár-
sadalom kultúrájával is újkele-
tű a kapcsolatuk, úgy az egyház 
és köztük is van egy távolság. 
Ennek ellenére a cigányember 
szívében nagyon erős a hit. Ha 
például valaki meghal, a világ 
végéről is odautaznak a teme-
tésre. Beszélgetnek a halottról, 
napokig imádkoznak érte és az 
örök életbe vetett hittel temetik 
el. (…)

– Ön hogy látja, miért ilyen 
negatív a cigányok megítélése 
Magyarországon?

– A cigányok egészen a 
rendszerváltásig tudtak dolgoz-
ni. Utána azonban egy át nem 
gondolt gazdasági átalakulás 
zajlott le, és ennek a fordu-
latnak nagyon sok társadalmi 
réteg lett a vesztese. 1993-ra a 
munkaképes cigányoknak már 
csak a 28 százaléka dolgozott, 
tehát három év alatt kétharma-
duk kiesett a munkaerőpiacról 
és erre a problémára azóta sem 
született megoldás. Az egyház 
nagyon sokat tud tenni azzal, 
hogy megbecsüléssel, szeretet-
tel, bizalommal fordul feléjük. 
Egy cigány ismerősöm mesélte, 
hogy gyermekkorában renge-
teget szenvedett a származása 
miatt. Kinevették, megalázták, 
nem bíztak benne, ezért az a 
kép alakult ki benne saját ma-
gáról, hogy ő rossz. Mire tizen-
nyolc éves lett, már annyi sebet 
hordozott magában, hogy úgy 
érezte: ezeket azoknak kell be-
gyógyítani, akik okozták. Fel-
került Budapestre dolgozni és 
bekerült egy keresztény közös-
ségbe. Egy karácsony előtt nem 
tudott hazautazni a családjá-
hoz. Megtudta ezt a közösség-
ből egy asszony és meghívta a 
cigány fi út a saját családjához 

szentestére, aki el sem akarta 
hinni, hogy ilyen létezik. A be-
járatnál reszketett a lába, hogy 
hogy fogják fogadni, nem ne-
vetik-e ki, de hatalmas szere-
tettel fogadták, és azt érezte, 
hogy óriási kövek zuhannak le 
a szívéről, attól, hogy ember-
számba vették. Azóta is tiszte-
letbeli családtag. Az a fajta em-
beri segítség és szeretet, amit a 
keresztény lelkületű emberek 
tudnak adni, nem pótolható 
projetekkel, pénzzel. Egy dip-
lomás cigánysori ismerősöm 
mesélte, hogy annak idején 
örömmel ment az általános is-
kola első osztályába, de nagyon 
gyakran fordult elő, hogy nem 
ért oda az iskolába, mert a csa-
ládja nem tartotta fontosnak, 
hogy tanuljon. Egy tanítónő 
felfi gyelt a kisgyerekre és ha 
nem jelent meg az osztályban, 
ő maga ment el érte, fogta ké-
zen és vitte be az iskolába. Ez a 
fi ú ma azt mondja, a diplomá-
ját ennek az elsős tanító néni-
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nek köszönheti, mert bizalmat 
kapott tőle. A kereszténység 
pedig pontosan ezt tudja tenni: 
kinyújtani a kezét feléjük. (…)

– Akárhogy is nézzük, na-
gyon nagy a szakadék cigány és 
nem cigány emberek kapcsola-
ta között…

– Nem áthidalhatatlan sza-
kadékról van szó! Azt tanácsol-
nám mindenkinek, aki érez 
erre indíttatást, hogy menjen 
oda cigány fi atalokhoz, kérdez-
ze meg a nevüket, érdeklődjön, 
mi a cigány nevük és mit jelent 
az a név. Tegyen lépéseket fe-

léjük, vigyen nekik egy tál le-
vest, egy kis süteményt. Ha 
kialakul egy emberi kapcsolat, 
könnyebb lesz a problémákat 
is kezelni.

(Forrás: csaladhalo.hu/ 
2012.06.22.)

Ruva Farkas Pál

Ha nincs többé ÉS

amit nem ettem meg
az nem ártott meg
akivel nem feküdtem le
azt sohasem bántam meg
akivel egy évnél tovább éltem
azt megérdemeltem
ahová nem mentem el
nem bánkódtam érte
akik soha nem jöttek el…..
azokat nagyon sajnálom
mert nem csókolhattam meg arcukat
soha nem ölelhettem meg őket
úgy Istenigazán…
de azokat még jobban sajnálom
akik elmentek már
és magukkal vitték azt a sok szépet és jót
amit már máshol
másnál
még mákszemnyire sem ismerek fel
mert amiről ők énekeltek
azt és úgy senki sem tudja még meg sem közelíteni
ezen a földkerekségen…
hát ezért próbálom megtalálni benned
még ma a szerethetőt…
hogy ne sajnáljam
olyan nagyon
ha lekésem véletlenül
a holnapot
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Szondi György

Karikatida

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

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

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

Találtár

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

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

Hivatlanok az alkonyok.
Hitem talmi hitünk örök.

Vagy rögben is teremtő rög.

Ábrándulás

Állunk csak csóvában
Állsz magad majd, valaki rézsút
Kő és tűz. Légcsók
Felhők fojtogatóznak a mélyben
Számolod az űrt, nem éred
Kutak tündökölnek, tekintetmáglyák
Vizslató hang, dédelgetett falak
Fészket fonsz – másban
Barlangi bölények, kezedben szén
Félsz iramlik messze már

Valakinek is vagyok csak senki
Mókusszivárványnak – nemág

Eloldalognak a búzaszálak

Ne sülj szembe,
ne sülj

Képtelen hang

Szavad
  szél szélcsend idején
  karc hullámzó éjen
  zord ék tények delén
  heg hogy sarjún éljen
  a hű lángba szökő

Szavad
  turbék árva kalapon
  felleg körhinta között
  csatak hamvadó havon
  tánc mi fel-felütközött

  pőrére hullt királyságban
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Osztojkán Béla

Áldás

1.
Menj fi am, járj szerencsével.
Legyen szép fehér feleséged,
Mert egy ilyen csúf fekete
Embernek rang egy fehér feleség!
2.
Menj fi am, járj szerencsével.
Sose végy fehér feleséget,
Mert egy ilyen csúf fekete
Embernek átok egy fehér feleség!
3.
Menj fi am, ne törődj semmivel:
Végy olyan feleséget, aki csúfszívednek
S rútos ágyékodnak egyaránt megfelel.
Meglásd, jó életed lesz!

Add kezünkbe

Itt állok férfi korom delelőjén.
hazátlan álmok útvesztőjében
sehonnai sorsomat, Uram, Ady Endre,
poétaságod tollára ajánlom.
Elúszó századok sírnak.- Hallom;
nincs tőlük éjjelem, és nincsen
nappalom: visszajárnak a megkínzott
cigány férfi ak. Kísértenek a tolvajjá
üldözött javasasszonyok. Purdék hegedülnek,
fekete szemeik, apró csillagocskák, cinkos
csábítással hívnak: járnék
velük én is régi rókatáncot…
Uram, Ady Endre, százszor idézett mágusvezér,
add rám varázslatos palástodat,
hogy megkövetelhessem magyarságom –
s Nékik, kiket földönfutóvá tettek
szégyentelen századok,
add kezükbe tiszta kesztyűdet-
lesz majd kiket arcul csapni véle.

Szolnoki Csanya Zsolt

Ezékiel vallomása

Mertem szólni a holtakat
karok sarjadtak
fűszálak énekén
száraz csikorgó csontokon
csillagot csiholt az éj.

És halottak jártak
akkor a földön
emlékszem
hamut lihegett
körém a szél
ködöt köhögő
viharok követtek
hurokká hengerült
bennem a fény.

(1996. december)

Önarckép

Madárcsonttemetők között várok,
árnyékká száradt fényben,
fekete zászlókat csahol a sötét,
vascsillag-sörényes éjben.

Szögekre hull a holnap,
a hold fekete kövekre kaptat,
csatkos mének kajtatnak véremen,
kajafások
     – szentírást ragyognak.
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Amikor a szív megszólal
(Találkozás Miczura Károllyal)

Olyan és olyan, mintha ezer éve látnálak.
Szeretlek, mint a gyermekemet.
De jő, hogy vagy, Te kis arany ember!
Hát egyszerűen, szeretlek.
Szép és nagy a te lelked és szived.
Milyen jó tudni, hogy vagy...
Valahol a szívben, a szemben, a fülemben.
Mikor megszólal a szív és a hegedű....
A hegedű összeköt eget és földet.
Mert a hegedű, a zene, olyan, mint a vers.
Az egy ima.
Ima, amely szabadon szól mindenkihez,
megszólítja, megöleli az ember szíveket,
és összeköt mindnyájunkat.
Boldog lehet az az ember, aki téged ismer, 
szeret és megölelhet.
Ezek közé tartozom én is.
Élj sokáig egészségben, szeretetben, 
mindnyájunk örömére;
a családodnak, népünknek, hazánknak, 
mindörökké: ámen.

Szerető bátyád: Rostás-Farkas György

A fotók a 16. Berekfürdői Írótábor keretében megtartott rendezvényen készültek
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Több évtized Szabad György 
társaságában


