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Rostás-Farkas György

�seink öröksége kötelez

Valaha mi is úgy érkez-
tünk e honba, mint nap-

jainkban az úgy becézett, illetve 
nevezett migránsok.

Hogy melyik őseimről is be-
szélek? A magyarokról vagy a 
cigányokról? Úgy vagyon meg-
írva az én családi legendáriu-
momban, hogy a felmenőim 
olyannyira magyarok, mint 
amennyire cigányok voltak.

Írásos emlékek is bizonyít-
ják az indiai őshaza elméletét, 
és tanúskodnak a magyarorszá-
gi letelepedésünkről.

Csak egy a sok közül: Vályi 
István református lelkész fel-
fedezése a nyelvi rokonságot 
illetően. De léteznek más bizo-
nyítékok is, pl. az antropológiai 
jellemzők hasonlósága.

Igen, eljöttünk őseink szü-
lőföldjéről, hogy megismerjük 
a más vidékeken élő népeket, 
más nyelveket, kultúrákat.

Magyarországi letelepe-
désünk egyik bizonyítóerejű 
dokumentuma Zsigmond né-
met-római császár és magyar 
király menlevele 1423-ból.

Itt jegyzem meg, hogy ben-
nünket, cigányokat olyan szívé-
lyesen, mint Magyarországon, 
sehol a földkerekségen nem 
fogadtak: ezért Magyarhonban 
nemcsak lakhelyre leltünk, ha-
nem hazára is találtunk.

Letelepedtünk, és megosz-
tottuk az itt élő népekkel mesé-
inket, dalainkat, táncainkat és 

hagyományos mesterségeink 
számtalan fortélyát.

Mi romák (ahogy a divat-
hódolók mondják), cigányok 
éljünk a világ bármely pontján; 
Európában, Ázsiában, vagy 
Amerikában, vendégtisztelő – 
szerető nép voltunk és vagyunk.

Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere egy konfe-
rencián az egyén felelősségéről 
és a közösségi szellem fontos-
ságáról szólva imígyen fogal-
mazott:

„A magyarországi cigány-
ságnak szövetségeseket kell 
keresnie”… Én azt mondom, 
igaza van.

A cigányoknak van törvé-
nyük, a Romani Kris – a Cigány 
Törvény, ami évszázadokon át 
vezérelte életünket. Törvény 
szerint, amit őseink véstek az 
életünkbe; emberi tartás, mél-
tóság és jellem nélkül nem le-
het békésen egymás mellett 
élnünk.

Egymás kultúrájának tiszte-
letben-tartása mellett kíváncsi-
aknak kell lennünk egymásra, 
hogy megfejtsük egymás titka-
it, megértsük egymás érzéseit, 
gondolatait.

Igaz-e Széchenyi ama, az 
egész világon közismertté vált 
mondata, miszerint egy nem-
zetnél sem vagyunk alábbvalók?

A másság nem különböző-
ség. Miért ne lehetne egymás-

ság, mienkség… Egymásra va-
gyunk utalva itt ezen a földön, 
annak tudatában, hogy a leg-
fontosabb és végső kérdéseink, 
problémáink azonosak.

A különbség esélyt és nem 
veszélyt jelent. Azt mondják az 
egész világ szegényebb lesz at-
tól, ha kihal egy tarka pillangó-
faj, vagy egy színes madárfaj…

Én azt mondom, hogy a mi 
kultúránk nélkül az egész em-
beriség szegényebb lenne.

Mi az életben-maradás útja? 
A mi példánk azt igazolja, hogy 
a szeretet útja az egyetlen lehet-
séges út az életben-maradáshoz.

Ez adott erőt, emberi tar-
tást a cigányoknak, hogy együtt 
maradjanak, hogy megmarad-
janak cigánynak.

Az egymásrautaltság, a gyö-
kerekhez való ragaszkodás. Eb-
ből a szeretetből merítünk erőt, 
hogy széppé tegyük vele min-
dennapjainkat.

Én mindig is életem céljá-
nak tekintettem népem egysé-
gének megteremtését, megtar-
tását, ezért írtam, dolgoztam 
mindezidáig.

Rabindranath Tagore

Ahol a szellem…
Ahol
a szellem nem ismer félelmet,
és emelt fővel jár az ember,
ahol szabad

a tudás, és
ahol a világ széjjel nem törött
szoros válaszfalak szabdalta

törmelékké;
ahol a szó forrása
a mély-mély igazság;
ahol a lankadatlan

feltörekvés
a tökély felé nyújtja
karját;
ahol az értelem tiszta folyója

még nem veszített utat
a holt megszokás homok-sivatagában;
ahol eszünket

Te irányítod
az önmagát kibontakoztató
gondolat és cselekedet felé –
a szabadságnak e mennyországa
engedd, Atyám,
felébredni hazámat.

Radó György fordítása

Te alkottál 
végtelennek India
Te alkottál végtelennek,
Mert úgy tetszett a szívednek --
Lelkem törékeny edénye,
Mert akartad, testet öltött,
Újra, újra kiüríted,
S friss élettel újratöltöd.

Ezt a kicsiny nádtilinkót
Mindenütt hordod magaddal
És betöltöd a világot
Örökké új dallamokkal.

Kezed halk érintésére
Szívem bilincse lepattan,
S ujjongó szavak születnek
Arra, ami mondhatatlan.

Amit adsz, oly véghetetlen,
Hogy nem fér el két kezemben --
Évek tűnnek, korok múlnak,
Folyton töltesz dús kezekkel,
De az edény nem telik meg,
S ahova tölts, mindig lesz hely.

Zoltán Vilmos fordítása
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sem a nyelv tekintetében nincs 
tisztában azzal, mit is kellene 
tanítania. Szakszerű tanköny-
vek, segédanyagok, fi lmek hí-
ján ez nem is meglepő. Nem 
túlzok, ha azt állítom: aki ma 
ezen a területen minőségre tö-
rekszik, nincs miből tanítania. 
A cigányok közösségi tudása 
is heterogén; egymásnak 
ellentmondó és gyakran 
hiányos elemekből áll. Ez 
érthető is, hisz tudásuk 
alapját veszendőben lévő 
szóbeli hagyományok ké-
pezik. A monori cigányte-
lepen például (helyi nyel-
ven szólva a Tabánban) 
a cigányok jelentős része 
magyar cigány, azaz ro-
mungró. Ez a többség úgy 
véli, a telepiek között már 
csak elvétve akad – de 
azért akad –, aki beszéli a 
romanit. A közösségben 
szép számmal élnek oláh 
cigányok is, akik magu-
kat mind csurár-nak vall-
ják –, bár a romani nyel-
vet már csak az idősebb 
generáció ismeri. A két csoport 
egymásról alkotott képe nega-
tív, s ezt a képet tovább torzít-
ja önmaguk és a másik iden-
titásának bizonytalan nyelvi 
kifejeződése. Kommunikáci-
ójukban keverednek az oláh, 
oláhcigány, romungró, beás, 
muzsikus, teknővájó kifejezé-
sek, de létrejönnek olyan, nem 
valós csoportokat megnevező 
szókapcsolatok is, mint pl. az 
oláh beás.

(…)

A cigány csoportok bizonyta-
lan azonosítása, illetve a romani 
és a beás nyelv összekeverése az 
oktatásban is jellemző. Olykor 
egymás dialektusának tekintik 
a két nyelvet, miközben a beás 
a latin, a romani pedig az ind 
nyelvek csoportjába tartozó in-
doeurópai nyelv (Orsós, 2010). 

(A beás nyelv egy gyűjtőfoga-
lom, melyen a román nyelvnek 
a teknővájó, kosárfonó közös-
ségek által beszélt, az eredeti 
beszélőközösségből kiszakított, 
dialektális változatait értjük.) 
Azt hihetnénk, hogy az oktatá-
si intézményekkel szemben az 
adatközlők viszonylag pontos 
információval rendelkeznek ar-
ról a nyelvi közegről, mely ép-
penséggel sajátjuk. A valóság 
azonban az, hogy egyes inter-
júalanyok időnként a velük egy 

háztartásban élők anyanyelvé-
ről sem tudják megmondani, 
hogy az romani vagy beás. A bi-
zonytalanságot tovább mélyíti, 
hogy a két nyelvet még a KSH 
2011. évi népszámlálási kérdő-
íve sem kezeli külön. Ehelyett 
egy közös „cigány nyelv” kate-
gória alá sorolja őket, soha szét 

nem választhatóvá téve a 
két nyelv beszélőinek adat-
sorait. Ráadásul a beások 
jelentős hányada anya-
nyelvét sem magyarul, sem 
más nyelven nem nevezi 
beás-nak. Szlovákiai beás 
adatközlőim például beásul 
dă băjás, magyarul román, 
szlovákul pedig rumunský 
névvel illették azt – noha tu-
datában voltak annak, hogy 
a románok nyelve a román 
nyelvújítási szavak tömkele-
ge miatt számukra nehezen 
vagy alig érthető.

(…)
A nyelvtudomány fele-

lőssége ott növekszik meg, 
ahol sok a kétely és a zava-

ros félinformáció. Ahol a be-
szélőközösség nem rendelkezik 
kellő tudással saját kultúrájáról, 
a többségi társadalom pedig 
csupán elvárja, ösztönzi a fej-
lődést, vagy éppen a hibás kon-
cepciók miatt ráerősít a széthul-
lás folyamatára.

(Forrás: Új Pedagógiai 

Szemle 2014/9-10. 

A tanulmányt 

teljes terjedelmében 

a www.kethanodrom.hu 

weboldalunkon is elolvashatják.)

Arató Mátyás

Cigányok, nyelvek, oktatás és tudomány
(Részlet)

A cigány nyelvek tanításának kérdésével egyre több kutató és 
tanár foglalkozik. Arató Mátyás tanulmánya a romani és a beás 
nyelvoktatás problémáit és azok hátterét elemzi. Sorra veszi az el-
végzett és mindezidáig el nem végzett feladatokat, valamint arra 
keresi a választ, hogy ebben a sokszereplős munkában mi a tudo-
mány feladata.

A NYELVÉSZET 
FELELŐSSÉGE

A nyelvtudomány a  XVIII. 
századtól kezdve fog-

lalkozik megkülönböztetett 
fi gyelemmel, noha változó in-
tenzitással a cigány nyelvvel, 
nyelvekkel. A 20. század leg-
jelentősebb nyelvészeti ága, az 
általános nyelvészet azonban 
az egyes nyelveknél szélesebb 
spektrumban gondolkodott, 
céljául az emberi gondolkodás 
és a nyelvelsajátítás pontosabb 
megértését választotta, és eh-
hez egy-egy nyelv vizsgálata 
többnyire már csak eszköz a 
kutató számára.

Ennek megfelelően az el-
múlt száz évben a nyelvészek, 
hasonlóan más tudományágak 
képviselőihez, a cigányokban 
többnyire csupán kísérleti 
alanyt láttak. A romani nyelv 
számukra egyfajta kimerevített 
mozgókép volt – a „velünk élő 
történelem”, melynek tanul-
mányozásával olyan jelenségek 

válnak könnyen vizsgálhatóvá, 
amelyek más nyelvek eseté-
ben az időbeli távolság miatt 
vagy feljegyzések hiányában 
már nem megfejthetők. A ci-
gány nyelvekkel mint önálló, 
élő rendszerekkel való foglal-
kozás ebben a tudományos 
paradigmában kuriózumnak 
számított – és annak számít ma 
is. A romani nyelv esetében a 
balkáni nyelvközösségbe való 
tartozásának mértéke, a külön-
böző dialektusok hierarchiája, 
a kódváltás és a nyelvcsere ér-
dekli leginkább a nyelvészetet, 
a beás nyelv vizsgálatát pedig 
egyenesen a román nyelvtör-
ténet és dialektológia hatás-
körébe utalja, ahol a nyelv 
oktatásának gyakorlata csak 
sokadrangú kérdés. Ezért a 
beás nyelvi nevelést mint prob-
lémát a legtöbben fi gyelmen 
kívül hagyják, vagy egyszerű-
en a neveléstudomány körébe 
utalják.

Ez azonban korszerűtlen 
látásmód. A napjainkban idő-

szerűnek számító nyelvi kér-
dések jellemzően társadalmi 
komponenseikkel együtt azok. 
Aktuális problémáink többsé-
ge inkább az élő, és kevésbé a 
holt nyelveket érinti. Az 1960-
as évekre a szociolingvisztika 
épp ezért válhatott önálló tudo-
mányterületté. Mégis számos 
nyelvi kérdéskör tartozik ma 
is olyan területhez, melynek 
művelői a nyelvi és nem nyel-
vi problémák feltárása mellett 
nem törekednek az előbbiek 
valódi megértésére, megoldá-
sára. Így pedig sem a társadal-
mi problémák megoldását nem 
segítik elő, sem más tudomány-
ágakra nem tudnak igazán ha-
tással lenni. Ilyen félrekezelt 
terület a cigány nyelvek kérdés-
köre is.

Az oktatásban a cigány 
nyelvek ügye jellemzően mint 
problémahalmaz jelenik meg, 
nem pedig mint megoldan-
dó feladategyüttes. Az utóbbi 
időben elmozdultunk ugyan 
az utóbbi felfogás felé, de lé-
péseink igen bizonytalanok. 
A munkát több iskolában a ci-
gány népismeret oktatásával 
kezdik, majd a romani vagy a 
beás nyelv bevezetésével foly-
tatják –, ha folytatják. Gyakran 
előfordul ugyanis, hogy az is-
kola sem a cigány népismeret, 

F. Tóth Zsuzsa rajza
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„Aki követni akar, tagadja 
meg magát, vegye föl kereszt-
jét, és kövessen!”, mondja a 12. 
évközi vasárnap evangéliuma. 
Az aranymiséjét ünneplő me-
gyéspüspök ennek szellemében 
él, annak a tanúságtevője, hogy 
tettel és igazsággal kell szeretni 
– hangsúlyozta a szónok.

A prépost felidézte, milyen 
nagyszerű, istenhívő édesanyja 
és nagymamája volt Beer Mik-
lósnak, sokat köszönhet nekik 
hivatása kibontakozása terén 
is, és arra intette a jelen lévő 
édesanyákat – és édesapákat –, 
hogy ne csak gyermekeik testi 
javával foglalkozzanak, gondol-
janak a lelkükre, az örök éle-
tükre is.

A szentmise végén a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Kon-

ferencia nevében Erdő Péter 
bíboros, majd a református, 
evangélikus és baptista egyhá-
zak képviselői köszöntötték az 
aranymisést.

Az egyházmegye cigány-
pasztorációs irodájának képvi-

selői is ajándékot adtak a jubi-
láló püspöknek: egy aranyszínű 
miseruhát, amely az első bol-
doggá avatott cigányt, Boldog 
Ceferinót ábrázolja.

(Forrás: Magyar Kurír)

Permanentes in fide – Rendületlenül a hitben
Aranymiséjét ünnepelte Beer Miklós váci megyéspüspök

„Amikor a kilencvenes évek elején járni kezdtünk Kárpátaljá-
ra, nem akartam elhinni, hogy az emberek ott napi egy német 
márkából élnek. Ennyi pénz elég volt nekik az életben maradás-
hoz. Nagyon kis túlzással, ez a mai napig így van. Mi mindig 
csak Nyugatra tekintünk, mint az a gyerek, aki a tornasor kö-
zepén állva csak a magasak felé fordul irigykedve. Az olyan ter-
mészetes, ha egy orvos elmegy tőlünk Nyugatra hatszor annyit 
keresni. De ha hozzánk jönne valaki? Az maradjon csak otthon? 
Nekünk ebben a tornasorban a legutolsót kellene fi gyelnünk. 
Benne ugyanis a mindent teremtő Isten van közöttünk”.

(Részlet a Nézzünk magunkba címmel Beer Miklóssal készült 
interjúkötetből)

Pappászentelésének 50. 
évfordulója alkalmából 

mutatott be szentmisét a váci 
megyéspüspök.

Beer Miklóssal ünnepel-
tek Alberto Bottari de Castello 
apostoli nuncius, Erdő Péter bí-
boros, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia számos tagja 
és Orosch János nagyszombati 
érsek. Mellettük papok, diakó-
nusok és akolitusok sokasága is 
körülvette az oltárt.

Az ünnepi szentmise szónoka 
az a Pálos Frigyes prépost volt, 
akinek egykor a gimnáziumi 
idők hittantanárként legjelen-
tősebb szerepe volt abban, hogy 
Beer Miklós felismerte papi hi-
vatását. A prépost alább idézett 
beszédében mutatta be az általa 
patronált Beer Miklós életútját:

„A harmincas években, ami-
kor az ország már megnyugo-
dott a trianoni tragédia után, 
két fi atal szerelmes egymásra 
talált, és 1943 nyarán megszü-
letett a gyermekük. A két tanári 

diplomával rendelkező édes-
anya otthon maradt fi ával, de a 
katonai szolgálaton már túllevő 
mérnök apa nem maradhatott 
velük, mert zajlott a II. világhá-
ború, és behívták szolgálatra. 
Buda ostroma idején a másfél 
éves kisfi ú édesanyja és nagy-
anyja napokon belül egyaránt 
özveggyé váltak. S mivel a pesti 
lakásuk is lakhatatlanná lett, 
egy jószívű rokonnál kezdhet-
tek új életet. Ám ez sem tartott 
sokáig: Beer Miklós négy-öt 
éves korában átélte, hogyan 
deportálják őket egy hortobá-
gyi birkaistállóba. Nem vélet-
len tehát, hogy az aranymisés 
püspök egészen másképp gon-
dolkozik a hajléktalanokról és 
más rászorulókról, mint ahogy 
általában gondolkodunk – vilá-
gított rá Pálos Frigyes.

Szerencsések voltak azon-
ban, mert volt egy – bár nem 
éppen folyamatos tartózkodásra 
alkalmas – kis nyári pihenőhe-
lyük Zebegényben, így itt tudtak 

maguknak otthont teremteni, 
miután elhagyhatták a Horto-
bágyot. Az édesanya klerikális 
reakciósként nem taníthatott, 
ezért zongoraleckéket adott. 
Vajda atya pedig, itt Zebegény-
ben, Beer Miklós édesapja lett 
édesapja helyett – folytatta az 
ünnepelt élettörténetét a szó-
nok, majd elmondta, akkor is-
merkedett meg Beer Miklóssal, 
mikor már Vácra járt középis-
kolába. Pálos Frigyes akkoriban 
sok eltiltás közepette egy rövid 
ideig, nyolc hónapig, hitoktató-
ként szolgálhatott.

Egy mindig mosolygós, 
a társai által is nagyon szeretett 
fi út ismertem meg az elsős Beer 
Miklósban, aki kamaszkorában 
is hűséges maradt a ministrá-
láshoz – emlékezett tovább a 
prépost, aki imáival és beszél-
getésekkel is segítette, hogy 
tanítványa megbizonyosodhas-
son papi hivatásáról.

Beer Miklós Szobon, majd 
a Börzsöny lábánál kezdte meg 
papi szolgálatát, és „gyerme-
keit” rögtön kirándulni vitte, 
cserkészkedtek, ezt pilisi évei 
alatt is folytatta. Később fi lozó-
fi atanárként is ugyanilyen köz-
vetlen maradt tanítványaihoz 
– folytatta Pálos Frigyes, majd 
az emlékezés után rámutatott: 
a mai világ a pénz túlzott bű-
völetében, céltalanul él, hiszen 
Isten szeretete és az ő paran-
csainak megtartása nélkül ér-
telmetlen az élet.

Rácz Lajos

Zsoltárok
V.

A HIT BESZÉDE

Köszönöm Uram, hogy férges fám gyökere-
ire nem vetetted fejszédet, hanem leráz-

tad a rothadt gyümölcsöket.
A vad hajtásokat lenyesegetted, s beoltottad 

hitemet a Te igéddel.
Jöhetnek gonosz fagyok, kivirágzik az én új 

fám, amely romolhatatlan gyümölcsöt terem.
Aki ebből eszik, sóvárogni fog Isten után, és 

keresni fogja Uram a Te gyümölcsöskertedet.
Köszönöm Uram, hogy ma is lenyúltál értem 

és tenyered puha fészkében fölemeltél magad-
hoz, és megetetted, megitattad a Te fi ókádat.

Naponta erősödik, tollasodik a hit szárnya.
Repülj hitem gyönyörű madara a Teremtő 

egén, szárnyat adott néked az Úr.
Óh, Mindenhatóm, mily messzire látok én, 

szárnyamat nem lankasztja csüggedés.
Gonosz szelek és viharok fölé emelkedem, és 

megpihenek a Te ereszed alatt.
Kivirágzott szívemben a hit virága, s ontja a 

békesség, a szeretet és az öröm jó illatát.
Uram, én naponta megismerem a Te csodáid 

hatalmát, és megtapasztalom a kegyelem simo-
gató erejét.

Köszönöm Uram a hegyeket mozdító hit ha-
talmát.
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Balogh Attila

Nektek és anyámnak

Vályogbarna arcú anyám
hova tűnt a napsugár?
Hova tűntek meséid
a hazát kereső cigánygyerekekről? Még nem
ettem megöregedett kenyered
– ki lopta el azt is? Ki hazudta azt nekem,
hogy a marékba szorított sárcsomók
gyöngyökké válnak?
Ki törte össze a hold arcát,
amikor kedvesen rád mosolygott?
Hallgatsz.
Beszélj! Ordítsd a lovak pofájába,
álljanak meg a szekérrel,
mert már nem tudsz szaladni, én
sem tudok
– majd együtt sántítunk.
Sánta lesz a hold betört arccal,
sánta lesz a nap, sugár nélkül.
Szerelmem nincs, mert nem sánta
engem csak az szeressen,
aki sántítani mer.
Szárszakállát cipőmnek, beviszem a városba
a betonra kenem vele nevemet,
– arról jöttem, s arra megyek.
Mankómmal megfenyegetem sorsom,
mert elfáradtak farizmai.
Nem állok meg anyám,
– pedig már gyűrött papírarcodról,
leperegtek a mosolyok öledbe,
ahol omlani vágyó vályogfalakba döngetett
cigányritmusra ringattál.
Vérrel olajozott csípőd nem nyikorgott.

Choli Daróczi József

Cigány vagy

Dolgozhatsz sokat, nehezet:
„ Cigány vagy!”
Hiába vagy szép és okos:
„Cigány vagy!”
Te lehetsz a legerősebb:
„ Cigány vagy!”
Hiába vagy nagyon gazdag:
„ Te akkor is Cigány vagy!”

Kovács József

Egy fénykép hátoldalára

Elindulóban? Megérkezőben?
Honnan, hová?
Valahonnanból, valahová?

Összkomfortos ajtók előtt
a kövön kuporogtál.
El miért nem futottál?!

Hiszen: valahonnanból,
valahová jutottál!
Hiszen: saját földeden,

saját tanyádból
még írmagodat is
kiirtották.

Bihari Tamás

Az indián nyár

Jöttél és csak jöttél,
Mint a tavaszi áradás.
A kéklő égbolt szélesre
Tárta mosdatlan ablakát.
Jöttél és csak jöttél,
Utonálló felhőkön át,
kísérőd s őrőd, csetlő botló
Messiás.-Kiszithand szép

Kisasszony! Fejebúbjától
Talpáig, csókolnám aranyba
Foglalt lábnyomát.
Féltve kiáltom, de csak jössz!

Előtted megállt az utcaforgalom.
Bennem a vér is megfagyott.
Futottam volna eléd én bolond!
Édes Istenem! A féltékeny Délibáb,

Utamba sorompót állitott.
Csak nem ón vagyok a vérpadon!?
Voltál kacagó nebáncsvirág,
Hajoltál fölém,mint szeszéjes
Nőszirom. A parton selyem akác,
Frivol volt, mint egy kócoshajú
Délután. Mint gyújtó gyertyaláng
Kavarognak kamaszos ideák.

Szerpentinek mentén csupaszra
Vetkőznek a szégyentelen fák.
Kitart velünk az indián nyár.
Jó veled! Az ébredő földindulás.

Tudom!

Kordába fogni
A röghöz kötött
Igazságot, mely nem
hord magán álnok
rabszolgaságot.

Lerágott csontokra
építeni az új világot.
Hol sok-sok értelem
Összeadódva elég lenne
a földinduláshoz.
Fellebbezni kihez lehet?

Forradalmak, kihalt hegyek,
Jegygyűrűt, álmot zálogban
felejtenek.
Menni, menni, sorsfordulók
Kapuját találni meg.

A taposómalomban még
évek futnak veled.
Az „Igazságot” oszthatod
Százfele, ha akaratod
Gátakon át vezet.
A birtoklásban kettővel
csak a szerelem osztható.
Ne feledd!
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Könyvbemutató
Szabad György az összetar-

tás embere volt a 20. század 

magyar szétszakítottságában.

(Kövér László)

Május 20-án mutatták 

be az országházban 

A polgári átalakulásért című 

emlékkötetet Szabad György 

tiszteletére.

Tavaly decemberben a 

Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítvány 

és az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem Bölcsészet-

tudományi Kara konferen-

ciát rendezett „A polgári 

átalakulásért” címmel.

A most bemutatott 

könyvben a tanácskozáson 

elhangzott beszédek, Sza-

bad György életrajza és bib-

liográfi ája található.

A kötetet Gerő András 

történész, egyetemi tanár, 

Erdődy Gábor történész, 

egyetemi tanár, Kónya Imre volt 

országgyűlési frakcióvezető, bel-

ügyminiszter és Szabadné Suján 

Andrea mutatta be.

Gerő András ismertette az 

emlékkötet előéletét; Szabad 

György egykori tanítványai szó-

laltak fel a tavalyi konferenci-

án, és mondták el, mit jelentett 

nekik oktatójuk, emellett Sza-

bad György életének politikai 

szakaszáról is megemlékeztek, 

arról, hogy milyen tevékeny-

séget végzett házelnökként, 

és milyen szerepet töltött be a 

rendszerváltásban. Gerő And-

rás szerint fontos megemlékez-

ni a rendszerváltozás meghatá-

rozó szereplőiről.

Erdődy Gábor megemlítet-

te, hogy Szabad György negy-

ven évig volt az ELTE oktatója, 

a kötetben megtalálható tizenöt 

vallomás a mester tanítványai-

ra gyakorolt hatását bizonyítja.

Kónya Imre szerint abban a 

folyamatban, melyben megis-

merhetővé válik Szabad György 

munkássága a most megjelent 

emlékkötet az első lépés. Meg-

jegyezte, hogy – amikor a sors 

lehetővé tette maga is történel-

met csinált.

Kiemelte Szabad György 

szerepét a képviseleti demok-

rácia megteremtésében. Hang-

súlyozta: Antall József egykori 

miniszterelnök tevékenységét 

ma már széles körben el-

ismerik, de Szabad György 

alakja „méltatlanul ho-

mályban maradt”. Fon-

tos feladat a volt házelnök 

munkásságának megismer-

tetése.

Szabadné Suján Andrea 

Köszönetet mondott a kötet 

megvalósításában résztve-

vőknek, majd megosztotta 

gondolatait, melyek szerint 

a kötet segít életben tartani 

Szabad György értékeit.

„Generációkkal ismer-

tette meg a magyar sza-

badság és függetlenség 

19. századi bajnokait, majd 

a rendszerváltoztatás idején 

pedig immár maga váltotta 

valóra szellemi örökségüket a 

szabad és független Magyar-

ország megteremtésében való 

közreműködésével. Nem tért ki 

a kihívások elől sem 1956-ban, 

sem 1989-ben”

(Schmidt Mária)

Rostás-Farkas György

Megemlékezés Szabad György sírjánál

Egy év telt el azóta, hogy el-
ment közülünk dr. Szabad 

György, az akadémikus, a pro-
fesszor, a tanító, a barát, az apa…

Itt maradtunk még néhányan, 
akik fontosnak érezzük, hogy 
őrizzük emlékét, szellemiségét. 
Rokonok, barátok és tanítványok 
együtt emlékeztünk most is.

Amikor szólít a szív elzarán-
dokolunk nyughelyéhez és em-
lékezünk szavaira, tisztességé-
re, jóságára.

Isten áldja érte!
Megtisztelő volt barátjának, 

kortársának lenni. Vele lezárult 
egy korszak, ami nem tér vissza 
többé!

Mindig beszélni fogok róla, 
emberi nagyságáról, honszere-
tő magyarságáról, a demokra-
tikus közélet megteremtéséért 
való kompromisszumot nem 
tűrő elkötelezettségéről. Szólni 

fogok, amíg csak tehetem, arról 
a szerető és testvéri hozzáállás-
ról, amivel a mi cigány közössé-
geink iránt viseltetett.

Nem messze tőle nyugszik 
a Fiumei úti sírkertben néhai 
Antall József miniszterelnök és 
Mádl Ferenc volt köztársasági 
elnök is. Hozzájuk is elzarán-
dokoltam egy főhajtásra.

Szabad György (Arad, 

Románia, 1924. augusztus 4. 

– Budapest, 2015. július 3.)

Széchenyi-díjas magyar 

történész, egyetemi tanár, 

politikus, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia rendes 

tagja. Kutatási területe a 

magyarországi polgári át-

alakulás. 1990 és 1994 között 

az Országgyűlés elnöke volt.

Amint maga fogalmaz-

ta: magyarnak született a 

trianoni döntés nyomán 

Romániába frissen beke-

belezett földön, évszázados 

hazai gyökerekkel bíró zsi-

dó vallású család tagjának 

született az antiszemitizmus 

felívelése idején, és polgár-

nak e létforma fenyegetetté 

válása küszöbén.
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Prof. Csermely Péter

Soha nem kés� felfedezni az újat 
magunkban!

Avagy: Hogyan segíthetjük az id�s kor tehetségeit?

Évek óta legalább ötven 
előadásban elismétel-

tem, hogy a tehetség segítése 
a fogantatás pillanatában 
kezdődik el, és a halál pilla-
natáig tart…

Nincsenek adataim rá, 
de úgy érzem, hogy az erre-
fele tapasztalható idősebb 
kori fejlődéshiánynak és ta-
nuláshiánynak az egyik igen 
fontos oka az önbizalom 
hiánya. Annak a fel nem 
ismerése, hogy elképesztő-
en nagy tartalékok vannak 
mindannyiunkban. Minden 
felnőtt a tulajdonságoknak 
éppen olyan felfedezetlen 
kontinenseit rejti magában, 
mint egy egyszerű baktérium, 
amely a génkészletének csak a 
tizedét használja rendszeresen, 

és a génjeinek a kilencven szá-
zaléka arra vár, hogy legyen va-
lamikor olyan környezeti hatás, 

amikor ő lesz a megmenekülés 
letéteményese, bajnoka. Lehet-
ne tehát máshogyan is élni erre-
fele. El lehetne hinni azt, hogy 

érdemes az újba, a nagyon újba 
belevágni, mert képes az ember 
felnőni az új feladathoz. Képes 

a feladatot úgy megoldani, 
ahogyan csak ő tudja. Képes 
ezzel egyedit, újat, értékeset 
adni. Van rejtett tehetsége, 
van rejtett értéke, van rej-
tett haszna, nem is kevés..

A rejtett értékeknek, 
a teljes életút tapasztala-
tával gazdagított megúju-
lásnak a felismerése új di-
menziókat ad a tehetségek 
gondozásának. Nemcsak 
nagyon megérdemelt idős-
kori öröm forrása lesz, ha-

nem új értéket is teremt, és 
a felhalmozott tapasztalatnak 
egy olyan hasznosítását adja, 
amely azzal, hogy fejlődik, egy-
ben fejleszt is.

(Fotó Lee Jeff ries: Homeless sorozatából)

Nagy Gusztáv

Rímes kegyelemben

Álmodni mertem az éjjel
Álmomban gazdagon éltem
Csillagot sodortam fényben
S mindenem megvolt az égben
Ott járt az Isten is vélem
Elmondtam neki a vétkem

Hibáztam sokat, így éltem
Megbocsájtásra reméltem.
Reggel meg arra ébredtem
Köröttem semmi nincs rendben
Szegényen élek itt csendben
Isteni nagy kegyelemben.

Kondrát Liza

Milyen a mókus?

Sűrű erdő közepében,
Mókus odú közelében,
Kicsi vörös mókuska
Ugrálgat az ágakra.

Siess, siess, hogy elkaphasd!
Elkapni a mókuskát?
Még ugrálva is nehéz!
Nemhogy egy futóverseny kellős közepén!

Belelendülsz a futásba,
Aztán nézhetsz jobbra-balra,
Úgy otthagyott, hogy azt se merre van az arra,
Ilyen hát a mókuska.

Szabó Kamilla

�szi vers

Itt van az ősz megérkezett.
Bút és pusztulást hozott vele.
Mit a tavasz felélesztett.
Azt az ősz megölette.

A zöld táj barnára vált,
A nap sem süt annyira már,
A madarak elköltöztek.
Elrepültek messzi helyre.

Átkecmergek a sűrű ködön,
A disznó makkot túr a földön,
Az erdő sötét és komor lett.
Az állatok csak reszketnek.

A hideg idő megérkezett,
Az étel egyre kevesebb lett.
A nyárral az idő is elszállt.
Az öregélet a mennybe szállt.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 1716

Duray Miklós

Az égig ér� óriásbükk

Mikor átléptem Palóc-
föld határát, olyan 

öröm fogott el, mint a folyóba 
visszadobott halat. De a földije-
im ábrázatára fagyott megaláz-
tatás és félelem lelohasztotta a 
kedvemet. A kivert fogú 
emberek láttán össze-
szorult a szívem.

– Haza kellett jön-
nöm, ez volt a köteles-
ségem – szűrtem foga-
im köz a szót, hogy ne 
hallja senki, és szorí-
tottam ökölbe a kezem, 
hogy ne kiáltsak fel 
lelkem fájdalma miatt. 
Amikor megérkeztünk 
Agócsékhoz, éppen 
szombat este lett haj-
nalcsillag. Vártak ben-
nünket, mert azonnal 
zsályás fürdővizet ké-
szítettek nekünk, teste-
met pedig vadlevendu-
la olajával kenegették. 
Először csak óvatosan 
érintettek, hátha nem 
is vagyok, csupán a re-
ményük vált lázképpé a szemük 
előtt De amikor megbizonyo-
sodtak róla, hogy én vagyok 
az, akkor elszabadult a jókedv 
és jöttek a szomszédok, meg a 
környékbeliek, hogy lássanak 
és megérintsenek. És hozták 
az ajándékokat, sült ropogós 
héjú kenyeret, mézzel édesített 
mákos kukoricát, omlós fentőt, 
lisztesen omló sült burgonyát, 

szagos füvekkel pácolt ürüsül-
tet, dióban hengergetett da-
rázsfészket.

– Egyél, egyél, Cérna Géza. 
Jöjjön meg az erőd, és szívd 
magadba a régen nem érzett 

itthoni illatokat! – így kedves-
kedtek.

Mindettől könnybe lábadt a 
szemem, és nem is vettem ész-
re, hogy közben megérkeztek 
az öregek. Ekkor már az asz-
talra került a szilvapálinka is. 
Majd felállt a legöregebb palóc 
és megkérdezte:

– Tudod-e, Cérna Géza, mi-
ért hívtunk haza?

– Tudom. Bajban van a nép, 
elfogyott az ereje – ennyit mon-
dott Ágócs Géza

– Bizony így van, de keve-
sebb ez a valóságnál – Vissza 
kell hoznom a mosolyt az em-

berek arcára?
– Vissza, bizony, de 

kevesebb ez a valóság-
nál.

– Újra kell taníta-
nom az embereket a 
szeretetre?

– Bizony újra, de ke-
vesebb ez a valóságnál.

– Meg kell lelnünk 
ismét az éjszakai álmok 
nyugalmát? – Meg bi-
zony, de kevesebb ez a 
valóságnál.

– Vissza kell állítani 
a szavak hitelét!

– Bizony vissza, de 
kevesebb ez a valóság-
nál.

– Ha boldogulni 
akarunk, meg kell újíta-
ni a munka becsületét- 
szólt kórusban fi atalok 

és az öregek csoportja. De vala-
ki közbevágott:

Meg bizony, de kevesebb ez 
a valóságnál. – Az akarat sza-
badságát kell újrateremteni – 
szólt egy magányos hang.

– Azt bizony, de ez is keve-
sebb a valóságnál.

– Akkor mit kell még ten-
nem mindezeken kívül? – kér-
deztem.

Szabó Ottó rajza

– Népünk emlékezetét és 
méltóságát kell megmentened, 
Cérna Géza – mondta az öreg 
palóc. Ezt fenyegeti a legna-
gyobb veszély. Ki akarják vágni 
népünk égig érő fáját, a bucso-
nyi óriásbükköt. Ha elpusztul 
a fa, mi is meghalunk, mert 
abban van népünk múltja és 
jövője.

– Ki merészelné ezt meg-
tenni?

– Azok, akik lehervasztották 
a mosolyt az arcunkról, akik 
kiszívták erőnket, akik elüldöz-
ték embereinket, akik elvették 
javainkat, akik korlátozták sza-
bad akaratunkat, akik kiverték 
fogainkat, akik kivágták erde-
ink legszebb fáit, akik kihúzták 
talpunk alól a földeinket, akik 
betiltották anyanyelvünket..., 
akik nap mint nap megaláznak 
bennünket – mondván mind-
ezt, szigorúan nézett a sze-
membe, mintha mindezt nem 
tudnám.

– Gyengék lettünk, nem 
tudjuk megmenteni a fát – fog-
ta szinte könyörgőre az öregek 
csapatának másik szószólója.

– Én elég erős vagyok ehhez, 
azt hiszitek?

– Te erős vagy, mert a mi 
lelkünk ereje és a mi akaratunk 
is benned van! – mondta egy 
hátrább álló öreg palóc.

– Te olyan erős vagy, mint 
a dal, melyet, ha egy helyütt 
elfojtanak, másutt újrakél – ki-
áltott fel valaki a kendős asszo-
nyok közül.

– Ha te fogod őrizni a fát, 
a mi erőnk is visszatér – jelen-
tette ki erélyesen az öregek szó-
vivője.

Akkor vállalom, ha bele-
pusztulok is – mondtam csö-
könyösen, de kétségbe is esve 
amiatt, hogy ide jutottunk.

– Nem pusztulnod kell, 
Cérna Géza, hanem őrködnöd, 
és emlékeztetned! Ez a te fel-
adatod!

– Vállalom, amit rám szab-
tok – válaszoltam nekivesel-
kedve, de ekkor már inkább az 
alázat kerített uralmába.

– Tudod-e, Cérna Géza, hogy 
ezt senki sem fogja neked meg-
köszönni? – kérdezte az öreg.

– Nem várok köszönetet.
– És tudod-e, hogy neked 

kell felépíteni az őrhelyet is.
– Ha kell, felépítem.
– És azt tudod-e, hogy a ra-

gadozó vadak ellen sem véd 
meg senki, ha nem fogod ma-
gad védeni?

– Ha megtámadnak, úgy-
sem lesz más választásom.

– És azt tudod-e, hogy senki 
sem fogja oltani a szomjadat, 
ha kiszárad a torkod?

– Én magam járok a Mogyo-
rós-kútra.

– És vállalod-e, hogy ezen-
túl rajtad kérjük számon a te-
rád bízott fa sorsát?

Vállalom! Mi mást tehetnék
– A fa terméséből neked kell 

majd kiválasztani a legszebb 
makkot, hogy ne vesszen magja 
az emlékezet fájának.

– Óvni fogom a fát és a mag-
ját.

– Akkor holnap reggel in-
dulunk, Cérna Géza. Búcsúzz 
el mindenkitől, akit szeretsz, 
mert lehet, hogy többé ide nem 
térsz vissza.

Sohasem ér hát véget a féle-
lem korszaka?

– Ezt ne kérdezd! Ezt nem 
tudja senki.

– Neked az emlékezet és a 
jövőfáját kell óvnod. Nap nap 
után odavezetjük gyerekeinket, 
unokáinkat, és te majd naponta 
olvasol nekik a fa rejtett évgyű-
rűiből, hiszen te az élő fa szöve-
teit is látod. Ez lesz a legfonto-
sabb feladatod.

– De a jövőt nem tanítha-
tom. Az nincs a fa szövetei-
ben.

– A jövő a tanítványaid-
ban van, Cérna Géza! A jövő 
olyan lesz, ahogyan te oktatod 
őket! Ezért kell óvni az em-
lékezet fáját, mint az életün-
ket – nélküle nem lehet jövőt 
oktatni.

– Csak a valóságot fogom 
nekik mondani!

– Legyen így, Cérna Géza!
Ez után a szóban elmondott 

szerződést szilvapálinkával pe-
csételtük meg. Az öregek meg-
öleltek, tizenkét kiválasztott 
szűz leány pedig az arcát érin-
tette az arcomhoz. Majd csak-
hamar vasárnap reggel lett. Si-
ettünk, még istentisztelet előtt 
kijöttünk ide az óriásbükkhöz. 
Azóta itt élek.
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Fábián György

Cigánykálvária
(a deportáltak emlékére)

kísér szemérmes pontatlanság,
s ringanak a fények katonái.
cipeled nagy keresztfádat,
húsodban tamariszk világít!

szívet csalánozó zöld növényzet,
ünnepi hangokra visszakérdez.
cipeled nagy keresztfádat,
rongyaidban a mindenséget!

a szerszámládákban a kalapács,
s végtagjaidnak szánt szeg lapul meg.
lépéseidben döng a gyász,
mert utad sötétlombú ünnep!

gyűlölet villan gyűlöletre,
s bőrödet kemény korbács tépi.
por szitál a tövisekre,
s hátadat is tövisek érik!

kísér szemérmes pontatlanság,
növények sárga csontkelyhe ásít.
cipeled nagy keresztfádat,
húsodban tamariszk világít!

Hirosima

fi gyeld, hamu-oldalakon
kísért egy lakonikus szempár,
s oly megejtő az idő
ritmizálhatatlan rövidsége,
míg retináinkon remeg a
sötétség szórólapja,
és világosságot csippent a
dögvészes romokból egy
Idegen Vendég

Békesség

Megtalált békesség
Legbensőbb isteni béke:
Szárnyas tetem ravatalánál
Most beléd mártózom végre.

Harminckét éve tart az álmom,
S hordom génjeim szégyenét
Voltam már kórházi ágyon
De visszaszippantott a lét.

Ha a galamb bögyébe
Fölhevített ólom-mag kerül:
Megszakad az emésztése
S fölbukik reménytelenül.
Megtalált békesség
Legbensőbb isteni béke
Ne vedd el tőlem a reményt
Hogy ha találat érne!

Imádság
Emberi nyelven

Mária-anyám
Én csak egy nyelvet tudok
S azzal megyek most
Elédbe
Mert szép vagy és
Szent vagy hullámkoszorús
Tenger-asszony
S mert csillagképed
Messzi
Utazással lehel elefántcsont
Hajnali hajókon
Hozzád folyamodom
Szólongatva
Sírva és szepegve
Ó Mária-anyám
Helyrajz nélküli mindenség
Szalma-vára
Kis csírák fényteli esése
Vall drága húsodról mi
Hordozta-cipelte a
Messiás-férfi t
Háromágú sejtek kosarában
Mikor zenélt a tenger
S a kék ég előre mondta
Miatyánk

Szeptemberi 
próbálkozás

papírhulladék a fű-hiányos,
kiégett grundon.

markomban képzeletbeli fejes-
vonalzó, mellyel az emlék
iskola falát püfölöm;
nagy-hirtelen felgyűrődnek
az atlaszi hátak.

rájövök: ez egy olyan terület,
ahol példanélküliek a
különleges pléh-levelek,
melyek föladója az ősz!

Szégyen

ne hagyj magamra, értelem,
rugaszkodjak ezernyi sejtben,
csipkesövények gyúljanak ki
a mélytengeri révületben,
hol álom lézeng most, születés.

mellemnek szegeződik a kés,
szememben rángó félelem –
a segélykérések csápjait
a hiábavalóság felé kinyújtva,
jobban tennéd ha bíznál
meg-megújuló, koszorús értelmemben,
s ekkor megértenéd talán,
tükröket törő szégyenem.

Vajnai János rajza
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Harangozó Imre

Nyiccs kaput, angyal…
(Szubjektív búcsú Erdélyi Zsuzsannától)

A gyászjelentésen immár 
nem fi lológiai adatként, 

hanem eredeti funkciójában 
szerepel egy a bukovinai Jó-
zseff alváról származó imádság 
szövegének részlete: „Nyiccs 
kaput, angyal, / Nyúccs kezet, 
Mária, Hogy mü es mehessünk 
boldogul boldog mennyország-
ba, / Urunk színe látására…”

Csöng a telefon, s riadt hang 
kérdezi (ma már sokadjára): 
Hallottad? Igen, hallottam a 
rádióban, olvastam az újságban 
a fájdalmas hírt: „2015. febru-
ár 13-án, életének 95. évében 
elhunyt dr. Erdélyi Zsuzsanna 
művészeti író, néprajztudós, 
a Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja, a Nemzet Művé-
sze…”.

Más hírforrás még bővíti: 
Kossuth-díjas, a Magyar Kultú-
ra Lovagja, a Pro Cultura Chris-
tiana-díj kitüntetettje…

Az elismerések, sikerek so-
rát szerencsére folytathatnánk, 
de mindez a hír nyomán táton-
gó lelki űrt nem tölti be. Tud-
juk, Zsuzsa néni elérte az em-
beri kor végső határát, de azt a 
bölcs nyugalmat, emberi empá-
tiát, fi lológiai rutint és az újra 
még idős korában is nyitott, 
következetesen higgadt tudo-
mányosságot ezután már nem 
tudhatjuk magunk mögött!

Szinte hihetetlen, de Zsu-
zsa néninek nagyapja volt Pe-
tőfi  kortársa és barátja, Erdé-
lyi János (1814-1868) költő, 
a népköltészet értékét felisme-
rő elsők egyike. Ma is idősze-
rű sorai programszerűek, s ha 
családi örökségként tekintünk 
rájuk, talán jobban megértjük 
az archaikus imádságot, mint 
folklór-műfajt meghatározó tu-
dós unoka, Erdélyi Zsuzsanna 
egész életművét.

„Magunk becsülése és ön-
ismeretünk fejlődése az a két 
szárny, mely keretet ad a népi 
költészetnek. (…) Menynyifé-
le érzés, gondolat, eszme nem 
fordul itt elő külön-külön alak-
ban és színek alatt! Látható itt a 
nép a maga egész valóságában. 
Pusztán vagy faluban lakván, 
megismerhetsz egyeseket, de 
itt az egészet; s valóban fogal-
mat szerezni a népről, mely-
nek tudomány és törvényhozás 
egyiránt hasznát vehesse, csak 
oly könyvek, mint a népköltési 
gyűjtemény, átismérése után 
lehetséges.” (…)

Az archaikus népi imádság 
műfaja önálló tudományterü-
letként éppen Erdélyi Zsuzsan-
na munkássága nyomán került 
a hazai folklorisztika érdeklő-
désének középpontjába. Bár 
már korábban is gyűjtöttek ha-

sonló szövegeket, Erdélyi Zsu-
zsanna volt az első kutató, aki 
fölismerte, hogy önálló folk-
lór-műfajról van szó. Módsze-
resen gyűjteni, rendszerezni, 
majd publikálni is kezdte az 
imádságokat. Munkája orszá-
gos visszhangra talált, mind 
szakmai, mind a nagyközönség 
előtt is, bebizonyítva az „új” 
műfaj létjogosultságát.

Sokszor és sokan írtak már 
Erdélyt Zsuzsannáról, az egy-
személyes intézményről, aki, 
miután 1968-ban Somogyi 
kör-útján felismeri a föllelt 
kincs valódi értékét, évtizede-
ken keresztül, akadályokat és 
fáradtságot nem ismerő sza-
kadatlan lelkesedéssel, áhíta-
tos buzgalommal, gyűjt, gyűjt, 

és gyűjt, magnetofont rejteget 
vizsla tekintetű vámosok elől, 
felhívásokat tesz közzé, ügy-
buzgó pártmegbízottakkal, 
helyi rendőrökkel küszködik, 
írást alig ismerő parasztasszo-
nyokkal vált levelet.

Élete utolsó szakaszának 
elismertsége szinte feledtet-
te, hogy a műfaj elfogadtatása 
nem volt egyszerű sem az egy-
házak, sem a tudomány berke-
in belül. Végül azonban Erdélyi 
Zsuzsanna tudósi biztonsága, 
kitartása és az ezerszám fel-
lelt imádságok lelki töltete és 
nyelvi gazdagsága mindenkit 
meggyőzött. A nagyközönség 
először az 1970-es évek elején 
ismerkedhetett meg egy szű-
kebb szövegválogatással. A ha-
talmas sikernek köszönhetően 
a kötet bővített változatát gyors 
egymásutánban 1976-ban és 
1978-ban, majd jelentősen bő-
vített változatban 1999-ben is 
megjelentették. (…)

Életútjáról így vallott né-
hány éve a Magyar Nemzet új-
ságírójának:

„Úgy látszik, az jutott nekem 
osztályrészül, hogy imaasszony 
legyek, ahogyan sok helyen 
elneveztek. (…) Sohasem dí-
jakban gondolkodtam, hanem 
belső nyugalomban. A célom 
ugyanis az volt, hogy a felada-
tomat jól lássam el, hogy meg 
legyek elégedve azzal, amit tet-
tem. Nem azért vagy, hogy ma-
gadnak éljél, hanem hogy segíts 
és szolgálj – ezt hallottam kicsi 
koromtól kezdve a szüleimtől, 
akik bizony minket keményen 
a munkára neveltek…”

Zsuzsa néni hitünk sze-
rint immár odaátról tekint 
ránk. A Teljességben gyűjteni 
nem kell, hiszen Pál apostollal 
együtt Ő is elmondhatja: „a jó 
harcot megharcoltam, a pályát 
megfutottam”.

Erdélyi Zsuzsanna (Do-
bozy Elemérné) (1921– 2015) a 
Nemzet Művésze címmel kitün-
tetett, Kossuth-díjas magyar 
néprajztudós, folklorista. Az 
MMA Népművészeti, Néprajzi 
Tagozatának tagja (2002).

Tengernek közepin
Én lefekszek én ágyamba,
Mint Úrjézus koporsóba,
Nehéz álom el ne nyomjon,
Csalárd ördög meg ne csa(l)jon,
Számba szent kenet,
Fejem fölött szent kereszt,
Őrizz, angyal, éjfélig,
Szűz Mária, virrattig,
Krisztus Urunk, örök életig.
Hun lakik a Jézus?
Tengernek közepin,
Aranyfának ágán,
Lehajtá szent fejét,               (é = i)
Megszegé szent szegét,        (é = i)
Arra megy Szent Lukács,
        (variáció: ment)
Mit sírsz, mit rísz?
Hogyne sírnék,
Mikor a tizenkét apostolokat és a tizenkét mártilyokat
        elvesztettem.
Ereggy a fekete föld szinibe,
Hirdesd az én imáccságomat.
Ágfa virágzik,
Búza bimbózik,
Szülő Szűz Mária
Szent Fiát szüli,
Ha én gyovont ember lehetnék,
Mária kapuján bemennék,
Piros vérét hullajték,
Az angyalok fölszettík,
Krisztus Urunk elejibe fölvittík,
Aki ezt az imáccságot este-reggel elmonja,
Velem lesz a Paradicsomba. Amen.

Forrás: Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék
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Kocsis Csaba

Csipkebokor

szívem ég mint a csipkebokor
nem hamvad el soha
ha megáll a régi rossz motor
emelj magadhoz uram

égő csipkebokor a lelkem
ég de nem hamvad el
ha véget ér a földi létem
valahova még menni kell

égő csipkebokor az arcom
a felhőkön túl ragyog a nap
emlékeimet tűzbe tartom
édes jó apám merre vagy
Nagycsütörtök

Nagycsütörtök éjjelén
vércseppek a kert füvén:
könnyek, sósak,
lassan kúsznak
fűszálon a föld felé.
Jakab, János,
Máté, Tamás
Jakab, Tádé,
Fülöp, András,
Karióti Júdás
és Bertalan,
Simon, Péter
mind alszanak.
Megrezdül az
olajfa-lomb,
csak te vagy éber
én Krisztusom,
összekulcsolva a kezed,
úgy kiáltasz az ég fele:
Ne az én akaratom
legyen meg Uram,
hanem a tied.

Agyagba gyúrt emlékezet
(FF 60)

hosszú a tél az agyag égetésre vár
nádudvari tájhazában fekete világ
ahogy a sziket emészti a nyár
a kemencében izzik a parázs
és a sűrű fekete füst átjárja
keresztül-kasul örökségedet
és ahogy a vizes anyag a korongon
változik ujjaid közt kezed nyomán
visszanéz rád apád (és nagyapád
és az egész fazekas dinasztia)
hatvan esztendős legkisebb fi a
minden fekete lesz hisz’ ördögtől való
kanta szilke tányér és csirkeitató
horgásznak orsó neked a korsó
gyertyatartó tányér vagy tál
ember formáz asszony sikál

Mégsem könny�
(Mindenszentek napján)

éveken át csak
tapogatóztam a sötétben
megmostam ruhám
a bárány vérében
fehér ingben
állok elébed uram
de mégsem könnyű
az én szívemnek

hányan vannak
akik előre mentek
név szerint nem
emlékezhet meg
róluk földi halandó
a mennyországban
már kinyílott az ajtó
bejutott az üdvözült
hívek társasága

szeretteim voltak
emlékeim lettek
hiába vártak engem
én már nem mehettem

Penget�s

Hernádkakon Miskolc mellett,
Tibor alszik a kiskertben.

Békéscsabán másik Tibi,
Egész nap csak vizet iszik.

Denevérrel teli padlás,
Mátészalkán lakik András.

István teker kerékpáron,
Nagyvárad a legszebb város.

Szögliget a fecskeköltő
Harminc év egy emberöltő.

Későn érett meg a kökény
Gyurit várja Tiszabökény.

Magyar határ Mezővári,
Nyugdíjba ment Laci bácsi.

János, Kati Budapesten,
verseiktől hasra estem.

Újfaluban penge-lenge
Kocsis Csaba gitárt penget.

Szárnyam n�, 
ha meghalok

az életünk talmi
meg fogunk halni
aranyban és ezüstben
bódító tömjénfüstben
virággal és karóval
az éterben űrhajóval
száguldunk tova
nem tudjuk hova
vágtat velünk
szent mihály lova
nem is ló az, hanem sárkány
vére hulló égi bárány
asszony ki a fi út szülte
aranytrónusra felültet
lába alatt teleholddal
énekel az angyalokkal
karja közé felkap engem
nem szabad a földre esnem
növeszt nekem két sasszárnyat
repülök az éjszakában
és ha végtelen tengerhez érek
fejem hajtom fövenyéreMajor Jenő rajza
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Mihálka Zoltán

Rákóczi lapja és szerkeszt�je
A hazai hírlapirodalom megindítása II. Rákóczi Ferenc ne-

véhez fűződik: ő volt az, aki Magyarországon elsőként ismerte 
fel az időszaki sajtó jelentőségét a tájékoztatás és a közvélemény 
befolyásolása szempontjából. Újságja, a Mercurius Hungari-
cus (illetve a második számától kezdve: Mercurius Veridicus ex 
Hungaria), nemcsak azért nevezetes tagja a magyar sajtó törté-
netének, mert vele kezdődött el hírlapirodalmunk, hanem azért 
is, mert egy Európa-szerte fi gyelemmel kísért eseménynek a ter-
méke volt. Az 1705 és 1710 közötti időszakból 13 nyomtatott és 
kézírásos példány ismeretes, de csak 6 szám az, ami, fennma-
radt. A történetírók vitatkoznak arról, vajon léteztek-e további 
számok.

Már két éve, hogy zászlót 
bontott a II. Rákóczi 

Ferenc vezette szabadságharc 
már két esztendeje, hogy egy-
másnak feszültek a kuruc és 
a labanc seregek, s külföldön 
egyre több álhír kapott lábra a 
magyar üggyel kapcsolatban. 
A szabadságharc vezetői 
azt igyekeztek ellensúlyoz-
ni is a hazai, de még inkább 
a külföldi közvélemény tá-
jékoztatása céljából, már 
a hadjárat kezdetén élénk 
tájékoztató tevékenységet 
fejtettek ki. Ennek formái 
eleinte magyar és latin 
nyelvű röpiratok, kiált-
ványok voltak. Ám a sza-
badságharc vezére ismert 
a röplapnál – éppen rend-
szeres megjelenése miatt 
– jóval hatékonyabb és 
korszerűbb tájékoztatási 
eszközt, az újságot is, hi-
szen maga is olvasója volt 
a párizsi Gazette-nek, de 

a hollandiai hugenotta emig-
ráció lapjait és az angol újsá-
gokat ismerte. Tapasztalhatta, 
hogy főleg a francia lapok mi-
lyen érdeklődéssel fordulnak a 
magyar szabadságharc felé, de 
azt is, hogy a Habsburg-pro-
paganda 1703-ban indított bé-

csi hivatalos újságja, a Wienes 
Diarium telekürtölte Európát 
a szabadságharcosok kegyet-
lenségével, kuruc útonállók 

szörnyűségeivel, a fejede-
lem pártütő és felségáruló 
tevékenységével, vesztett 
csaták híreivel.

Tisztába jöhetett azzal, 
hogy a szabadságharc egy-
oldalú bécsi beállításával 
szemben mennyire fontos, 
hogy a felkelés valódi oka-
it és céljait ismertesse, s a 
hadi eseményekről kuruc 
szempontból tudósítson. 
Háromszáz évvel ezelőtt, 
1705-ben jelent meg ez a 
lap Mercurius Hungaricus 
címmel. (…)

A fejedelem megtalálta 
a megfelelő embert a fő-
szerkesztői tisztségre. Ez a 

kancellária intimus secretariusa, 
R DAY P L, aki sokszor bizonyí-
totta már, hogy mestere a retori-
kának, a stilisztikának, a latin és 
a magyar nyelveknek. Korának 
egyik legműveltebb, legtájéko-
zottabb, legmunkabíróbb szelle-
me. Emellett írástudó. És a feje-
delem bizalmi embere.

Ő fogalmazta a szabadság-
harc híres kiáltványát, a Recru-
descunt-ot, melyet – miután a 
fejedelem átnézte – ő fordította 
le magyarra. A kuruc publicisz-
tikának ez a nevezetes alkotása 
így kezdődik:

„A dolgok örök emlékeze-
tére! Megújulnak a dicsőséges 

magyar nemzetnek régi sebei 
és hazánk megsebesült szabad-
ságának mostoha kézzel ennyi-
szer enyhített sebhelye, minek-
utána alattomban elbágyadtak 
tagjai, az Ausztriai Háznak Is-
ten ítéletéből való birodalma 
alatt, féltvén, hogy ép részére 
is reá hat a végső veszedelem, 
fegyverrel kívánjuk elvágattat-
ni. Mi kényszerítette régen a di-
csőséges Báthori famíliát ez el-
len a Ház ellen fegyverfogásra? 
Mi okot vett fel Bethlen hazánk 
oltalmára? Mi indította Bocs-
kait a felkelésre? Micsoda a mi 
eleinket, Rákócziakat és Thö-
kölyt? Nyilván van a világ előtt! 

Nem is lehet semmi álnokság-
gal elfelejteni országunknak 
igaz nehézségeit. Legfőbb oka 
most is, mindenkor másszor is 
volt, az a nagy és sok indulá-
sokban, hazánk törvényeinek 
megmondhatatlan roncsolása, 
szaggatása…”

Ráday Pál mindvégig hű-
séges embere maradt a fejede-
lemnek, a szabadságharc bu-
kása után visszavonultan élt. 
Utolsó éveit a gazdálkodás és 
az irodalmi foglalatosság töl-
tötte ki. Nevét őrzi a híres Rá-
day Könyvtár, melynek alap-
ját az ő gyűjteménye alkotja. 

Ráday Pál Ady Endre

A Rákóczi vén harangja

A Rákóczi vén harangja,
Ha megkondul,
Panaszosan sír a hangja
Meg nem értett fájdalomtul.

Síró szava elzúg, elszáll
Messze, messze -
Mintha minden kondulása
Egy hatalmas sóhaj lenne...

Nem így szólott, nem ily búsan
Messze régen:
Lelkesítő honfi -tűz volt
Hivogató érc-nyelvében.

Zúgó szaván fölcsendült a
Hála-ének,
Szive dobbant győzedelmes
Labanc-verő hajdu-népnek.

Ő még látta a régen múlt
Nagy időket,
Még látta a szabadságot,
Hősiesen kiküzdőket.

Még a magyar dicsőségnek
Látta fényét,
Visszaverte egy hatalmas
Szabad népnek szívverését...

...Síró hangon szól Rákóczi
Vén harangja,
Jaj, de kevés szívet talál,
Ki panaszát visszaadja.

A szabadság, mely fölemelt
Egy világot,
Megtagadva egy harangnak
Érckeblébe visszaszállott.

S a hideg érc úgy megérti
Bús fájdalmát,
Siratja a szabadságnak
Elveszitett birodalmát...

A Rákóczi vén harangja,
Ha megkondul,
Panaszosan szól a hangja
Elfelejtett hősi korrul...
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Somló Tamás halálhírére

Imát mormol a dadogó 
szám, Tamás. Imát, amit 

most Odaátra küldök neked, 
abba a Mennyei Hazába, ahol 
most az Isten is örül neked, 
hogy a leghosszabb úton meg-
érkeztél Hozzá.

Itt a földi hazánkban csak 
keveseknek adatott meg az, ami 
neked, hogy mindenki rajong-
jon érted. Egyike ezen sokaság-
nak én vagyok, akivel nem túl 
régen a rádióban interjút készí-
tettél. A szavaim most az angya-
lok szárnyán jutnak el hozzád.

Tamás, itt maradtunk mi a 
földi valónkban, ezekkel a gyöt-
rő gondolatokkal, s ha majd 
egyszer mi is kiérdemeljük, 
újra együtt lehetünk, az idők 
végezetéig.

Üzenem neked, hogy emlék-
szem azokra a szavakra, amit 
váltottunk utoljára.

Énekelj most már tovább, 
ott az angyaloknak, és legyetek 
olyan vidámak, mint itt voltunk 
mi, nagyon sok éven keresztül. 
Szerető testvérbarátod:

Rostás-Farkas György

Búcsúdal

Elfelejtesz minket
Mindent végigjátszottál
Jól tudod, hogy kész vagy
Végül csak kifulladtál

Ennyi volt és vége
Még egy hanghoz hozzáérsz
Aztán hátradőlsz a széken
És már semmiből sem kérsz

Lesz majd más,
Ki újra megpróbálja – talán, más,
Ki izgatottan várja – más,
Ki boldogan csinálja – talán.

Túlleszünk majd rajta
Néhány pillanat
És minden megy tovább
És nemsokáig bánt
Majd jön helyetted más

Szokatlan furcsa változás
De ha ismerős lesz már
Akkor senki nem gondol majd 
többé rád

Szépen elbúcsúzni
Régen megtanultunk már
Nélküled majd más lesz
Olyan szépen játszottál

Nem szabad, hogy fájjon
Minden fontosat tudunk
Ennyi volt, most vége
Néha majd találkozunk…

(Dalszöveg: Dés László)

Azt kérdezi a face bejelent-
kező oldala, hogy mi jár az 
eszemben. Most az elmulasz-
tott pillanatok, lehetőségek jár-
nak az eszemben.

Olvasom a hírt, az emléke-
zéseket Somló Tamás eltávo-
zása kapcsán, és eszembe jut 
az a néhány alkalom, amikor 
találkoztam vele, pl. a Klub 
Rádióban, egy interjúra várva. 
Ő is ott várakozott a kávézóban 
kislányával, aki akkor olyan 
12 éves lehetett. Egy ilyen ze-
nész-sztárt persze ismer az em-
ber a színpadról, a tv-ből stb,.

Én akkor az egyszerű embert 
láttam, aki megkapó fi gyelem-
mel és szeretettel foglalkozott 
kislányával.

Szóba is elegyedtünk, mert 
Rostás – Farkas György, akit 
elkísértem az interjúra ismerte 
Tamást korábbról is.

Miért elmulasztott pillanat? 
Mert nem kérdeztem tőle. mert 
nem próbáltam megszólítani az 
embert, aki szeretetreméltó volt.

Szerénység, gátlás, vagy 
gyávaság, nem tudom, de talán 
tanulság is lehet. Olyan sok-
szor blokkolnak le bennünket 
a beidegződött félelmeink, gát-
lásaink, pedig csak embernek 
kellene lennünk minden pilla-
natban és körülményben.

Isten nyugosztalja Somló 
Tamást, és kísérje őt útján az 
Örökkévalóságban az a sok-sok 
örömteli pillanat, élmény, amit 
mindannyiunknak adott művé-
szetével!

Fialovszky Magda

Pató Selam

Ahogyan méltó…

Hát most ringass vissza
A nem-létezésbe,
El-sem indulásba,
Meg-nem érkezésbe,
Ahol már s még nem fáj
A léttelennek semmi,
Nincs eszméje arról,
Milyen volna lenni.
Hívatlanul jöttem –
Ébredésed álma –
Cseppnyi teljességem
Ólomkristályába’
– Rezzenéstelenül
Ejts vissza az űrbe
Ráncként ne maradjak
A szívedbe gyűrve!

Hagyjatok engem…

…hagyjatok engem
különleges tisztaságomban
bevehetetlen erődömben
látón vak hitemben
éberen izzó álmodásomban
fátylamként tekeredő ködben

ág-kardos erdőm
hadseregétől körbefogva
érintetlen egyedüllétben
csodákat sejtőn
várakozásba bábozódva
legbelső cellám szentélyében

7 lakat alatt – hagyjatok engem
én tudom kit kell beengednem

Azzal kegyelmezz

Látomás, illanj!
Pillámon ne vess
több meddő lobot!
Szemembe ne hulljon
lepkeszárnyad hamva,
a feldübörgő
sámándobok
ütői eremben
meg ne fagyjanak,
s ne legyen több est ott,
hol nem jön pirkadat!
Ábránd, ne kergess
bennem keringve,
elűzlek magamból,
hogy jobban ne fájjál!
Azzal kegyelmezz,
hogy szertefoszlasz
s feledésbe is hullsz
álmom égboltjánál.

Szécsi Magda rajza
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alá, aki bemocskolja és le nem 
törli foltjait. Vétkezik az, aki 
rövidlátó szemmel méricskéli 
a lánglelkek isten kijelölte ös-
vényét. A hivatalos nagyságok 
koporsójára hivatalos kegyelet 
terít aranyos szemfödelet, de 
hideg marad a gyászolók szíve. 
A muzsikus cigány halálának 
hírére nem borulnak gyászba 
az ország urai, de aki valaha vi-
gadt és könnyezett Dankó-nóta 
mellett, annak szívéből felsza-
kad a szánó sóhajtás és végig-
simogatja koporsóját a magyar 
nóta fejedelmének, akire sírva 
borulnak ’a többi fülemülék, és 
rápergetik szirmaikat a bánatos 
virágok … Mi, szegediek pedig, 
ne feledjük el, hogy a mi homo-
kunkon nevelődött, ütött-ko-
pott cigány egyik legnagyobb 
dicsősége a mi városunknak!

1903. március 31.

(Forrás: Romano Nyevipe, 
1990. március 27.) 

Móra Ferenc

Dankó Pista
Sűrű évszámokban bővel-

kedő nekrológot, adatok 
teljességével dicsekvő életírást 
adni a legtökéletesebb cigány-
ról, akiben minden jelessége és 
minden gyarlósága kidomboro-
dott fajának, nem lehet. Avagy 
ki tudná feljegyezni igénytelen 
élete mozzanatait a mezők 
dalos madarának? Ki tud-
ná követni az űzött-haj-
tott vándormadár minden 
szárnyalebbenését az első 
daltól az utolsóig, a zöld-
leveles gallytól a tarlott 
bokorig, melynek árnyán 
kisóhajtja lelkét, mely 
vissza-száll az örök har-
móniába, ahonnan szár-
mazott?

Ilyen Dankó Pista élete 
is, a legigazibb cigányélet: 
kacagó nyomorúság, meg-
siratnivaló derű, olyan, 
mint azok az aranyszegélyű, 
fekete magú fellegek, me-
lyek nyári napáldozáskor 
úszkálnak az ég peremén.

Kötetes, nagybiográfi át nem 
lehet írni az életéről, mely alkal-
mas lenne terjengős kor-rajzok 
és nagyképű fejtegetések meg-
cselekvésére, s akadémiai tag-
ságot szerezhetne a tudós szer-
zőnek. Két szóban benne van 
az egész történet: cigány volt. 
Innét a dicsősége, s a tragiku-
ma. Ha nem e szerencsétlen faj 
gyermekének születik, melyet 

nyilván sírva vigadásában alko-
tott a teremtő, sokra viheti. De 
lehetett volna még zenetanár 
is. Talán bejutott volna a kon-
zervatóriumba, meg is nagy-
ságosurazták volna, kifejtette 
volna a cigányzene elméletét, 
s mint a Ferenc József-rend lo-

vagja, s az akadémia laureátusa 
élte volna meg a nyugdíjat húzó 
öregség tisztes napjait. Azon-
ban cigánynak született, cigá-
nyul élt és cigányul halt meg.

Nem lett ő zenetanár, muzsi-
kus cigányként hódította meg 
az országot. Fejedelem lett, aki 
vonójával kénye-kedve szerint 
hurcolhatta meg a szíveket, 
a fájdalom minden fokain és a 

gyönyörűség minden tündér-
szigetein keresztül, de ha letette 
a vonót, csak olyan hajlongás-
sal köszönte meg a borravalót, 
mint többi cigány. Piros képű, 
vidám paraszt-lányok az ő nó-
tái mellett fehérítették vász-
nukat az ér vizében, fehér arcú 

kisasszonyok az ő szívével 
álmodoztak zongora bil-
lentyűin, falusi legények 
csendes búsulásának az ő 
dala volt a lelke, elegáns 
urak duhaj mulatságának 
az ő szenvedélyének tüze 
lobogott – hanem azért 
úrnak, parasztnak szemé-
ben muzsikus cigány volt, 
semmi más. Aki az ég csil-
lagaitól a mező fűszáláig, 
magáénak mondhatta az 
egész világot, de voltak 
napok, mikor nem volt 
betevő falatja, éjek, mikor 
nem volt, fejét hol lehaj-
tani. Lelkében az isten te-
remtő lelke égett, de lelke 

hordozója cigány volt, tele 
fajának minden gyarlóságával, 
amire követ dobhat a kislelkű-
ség és a nagyképűség, ami felett 
élcelhet a cinikus, de ami felett 
elsiklik tekintete annak, ki nem 
a társadalmi külsőségek lelket-
len rabja, hanem elfogulatlan 
rajongója az örök szépnek és 
örök igaznak. A gyémánt sáro-
san is fejedelme minden drá-
gaköveknek, az esik az ítélet 

Lapis András domborműve (Szatymaz)

Rigó József

Füstösök

– Hárman-négyen gyerekek
a faluszéli dombon magunkra hagyva
egyszer a „papfődjin” meggyújtottuk
a lábszárnyi szárazgazt
és hasította csapta a szél
az öreg „Kuntók” szomszédos kukoricás földje felé
a sustorgó lángot
s akkor mi ijedtünkbe lekapkodtuk ruháinkat
azokkal oltottunk
leperzselődött szemöldök haj
felhólyagzott a bőr
megégett pulóver műanyagszandál
de a kukoricástól fél méterre :
megfékeztük a tüzet

másszor pedig
aratás után körül
a Tsz földjein égették a tarlót
s látva a felleggé gomolygó fekete füstöt
és azt képzelve hogy a tűz
a „papfődjin” átharapódzva
megégetheti vályogházacskáinkat is
futottunk a földeken kintlévő traktorokhoz
s vibráló hőségen füstön motorbúgáson át
kiáltoztunk:..héj bácsik megégnek a házak!”
de azok ránk se hederítettek és mi nem hihettük
hogy az esetleges szerencsétlenség során
minket ők megvédenének
s akkor mi ugyanúgy ruhadarabjainkkal
a tarlószélben kezdtük oltani
az izzó szalmát pernyét,

hárman-négyen csibészek
és hősök voltunk mi
füstös
cigánygyerekek –

1996. TataForrás: OSZK EPA



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 3130

Búcsú Oláh Jánostól
Életének 74. évében hosz-

szas betegség után 2016. július 
25-én, hétfő hajnalban elhunyt 
Oláh János költő, író és szer-
kesztő.

Oláh János Nagyberkiben 
született 1942-ben. Első 

versei már tizenéves korában 
megjelentek. A Képzőművésze-
ti Gimnáziumban érettségizett, 
majd az ELTE BTK-n szerzett 
diplomát (1966). Az általa is 
kezdeményezett Elérhetetlen 
föld című antológiában indult 
költői pályája. Politikai konf-
liktusok miatt elvesztette nép-
művelői állását, és húsz éven át 
cselgáncsedzőként dolgozott. 
Eközben az Illés Endre vezette 
Szépirodalmi Könyvkiadóban 
sorra jelentek meg könyvei. Ke-
nyérpusztítók című drámáját 
Ruszt József állította színpadra 
(Universitas, 1971). A rendszer-
változás után előbb a Remetei 
Kéziratok alapító-szerkesztője, 
majd 1994-től a Magyar Napló 
folyóirat főszerkesztője, a Ma-
gyar Napló Kiadó alapítója. Az 
év versei, Az év novellái című 
antológiasorozat és a Versma-
raton kezdeményezője. Euró-
pai vőlegény című színművét 
Bucz Hunor rendezésében a 
Térszínház mutatta be 2009-
ben.

Könyvei: Fordulópont (ver-
sek, 1972), Közel (regény, 
1976), Visszatérés (regény, 
1979), Jel (versek, 1981), Az 
őrült (regény, 1983), Az Ör-
vényes partján (novellafüzér, 

1988), Nagyító fény (váloga-
tott versek, 1991), Kenyérpusz-
títók (hang- és színjátékok, 
1993), Vérszerződés (novellák, 
2001), Por és hamu (versek, 
2002), Száműzött történetek 
(novellafüzér, 2011), Közel (re-
gény, 2014), Belső tükör (ösz-
szegyűjtött versek, 2014).

Művei olvashatóak a Szép-
halom Könyvműhely oldalán, 
valamint írásai és a róla szóló 
cikkek a Magyar Napló oldalán.

 Lámpaláz

E lámpalázas, furcsa pondró-csöndből
az ég hirtelen lángolása ébreszt
– másnak látszik az egész odaföntről –,
meghalsz, és végül majd az is elég lesz.

Most már tudod, vagy csupán tudni véled,
a lét, mit Isten közönyödre bízott,
nem jelöli a kezdetet s a véget,
mohó kétely: egyetlen, tiszta kínod.

Csöndes csodákra révedő tekintet
vallatja sóvár létvalód hiányát,
bár hihetetlen, mégis kéne hinned,
fejtve a titkot, mint bányász a bányát.

Belebutultál, beleöregedtél,
és nem akarsz már tudni jobban semmit
a sírban fekvő néma öregeknél.
Fájdalmadon ez fi karcnyit se enyhít.

Hova tévedtél? Szirti fenyves erdő
suttogja, amit te sohase tudtál,
lelked kifordult, villámterhes felhő,
szédült bolondot gyilkos viadukt vár.

Sárga láng

Sárga lánggal ég az út,
zölddel ég a park,

szél hiába hogyha zúg,
szó, ha megzavart.

Lábamon se út pora,
semmi sem ragad,

kabátomnak bársonya
bő nyugalmat ad.

Üveghűvös kék ragyog
akác lombja közt,

gyönge szélben indulok,
vállamig füröszt.

Hajnal felé

Ifjú csillag gyúl az égen,
öreg lámpás, ég a Hold.
Káprázattal teli minden,
ami van, és ami volt.

Nehéz szekér, alig mozdul,
jobbra-balra ing az ég
szállingózva űri por hull,
sarjú szénánk szanaszét.

Végtelenség üres terhét
nem bírja már, recsegőn
vén szekerünk, mint a nemlét,
lezökken a dombtetőn.

Túlságosan messzi minden.
Vagy túlzottan is közel?
Új kétely az ősi hitben
megbocsátón átölel.
Miért késik, hol a hajnal?
Láthatatlan szekerünk
újra indul, üggyel-bajjal,
s halálig dülöng velünk.

Éjszaka van. Senki se vár.
Patkó koccan: kici-kocc.
Fényt, meleget közeleg már,
aki hoz, jaj, de ki hoz?

Oláh János

Titkok léte…

Titkok léte, te lassú, puha óra,
átölelsz, mint öröklét-Istenem.
Ha véget érek, megállsz-e egy szóra,
s megkérdezed-e, mi történt velem?
Rám szólsz szemrehányón: senki se voltál.
Legyintek csak, s mondom: tudom, tudom.
Gúnyos kacaj: mindenért meglakoltál,
elbuktattalak már a féluton.
A lét iránt lobbant mohó szerelmem,
mint étkét vesztett tűzvész, véget ért.
Magtalan magként csírázik szívemben
a meddő kérdés, hogy miért, miért?
Lehet, hogy ez most már a búcsú perce?
Meg kéne végre mindent értenem.
Nagyúr voltam vagy csak világ lelence?
Föladtam mindent: nem ér a nevem.
Ki kergetett, ki elől menekültem?
Álmot ringat a délibábos ég.
Hűtlen lett hozzám minden sejtem, hűtlen.
Ők ismerik Isten ítéletét.
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Könyvajánló
K. Udvari Katalin, a Psal-

mus Humanus Művé-
szetpedagógiai Egyesület ala-
pító elnöke arra vállalkozott, 
hogy a szakma által elismert 
és szeretett egykori Kóta (Kó-
rusok Országos Tanácsa) főtit-
kárának, Dr. Maróti Gyulának 
magángyűjteményéből cseme-
gézzen, és mindezt úgy tárja az 
olvasó elé, hogy abból kirajzo-
lódik mindaz a háttér, amely 
segítette hazánkat a világraszó-
ló kórussikerek elérésében.

Fontos kérdést feszeget a 
Püski Kiadónál megjelent Mű-
velődéstörténeti Kincsestár: az 
énekkari munka társadalomra 
gyakorolt hatását vizsgálja. (…)

Láthatunk régi fényképe-
ket, hangversenyműsorokat, 
megismerhetjük a korabeli 
ének-zene tanárok munkássá-
gát, a karvezetők tevékenysé-
gét, a kórusműveket komponá-
ló zeneszerzők jelentőségét, és 
mindebből tulajdonképpen az 
egész XX. századi művelődés-
történetet. (…)

Bár elsősorban egy szűk 
szakmai kör számára közis-
mert mindaz, amit a kötet ösz-

szefoglal, úgy gondolom, nem 
hiábavaló erről a szélesebb 
nyilvánosság előtt is beszélni. 
Elsősorban azért, mert mind-
az, ami a XX. század során 
motorja volt a fejlődésnek, ma 
is példaértékű lehet. Másod-
sorban azért, mert erőteljes a 
hanyatlás a magyar művészet-
pedagógiának ezen a terén is, 
így amennyiben bármilyen re-
formról szó esik, megkerülhe-
tetlen a sikerkorszak receptje. 
Ha már a receptnél tartunk, 
harmadsorban azért is fon-
tos megismerni ezt a köny-
vet, mert az is kiderül belőle: 
napjainkban is aktív munkát 

végez a Kóta, amelyet immár 
Kórusok, Zenekarok és Népze-
nei Együttesek Szövetségének 
neveznek.

Mindez az összefoglalás 
megkerülhetetlen eszenciája 
annak a több évtizedes mun-
kának, amely – bár romjaiban 
hever – még mindig nem egy 
világverseny győzelmét jelenti 
a magyar énekkaroknak. Okta-
tásügyi szempontból lényeges 
kérdéseket tisztáz, és számos 
olyan pedagógiai módszerbe 
vezeti be az olvasót, amelyek 
hosszú időn át sikerrel működ-
tek, és ma is működőképesek. 
A Művelődéstörténeti kincses-
tár tanulsága többek között az, 
hogy számos tényező együtt-
hatására van szükség a siker-
hez: az iskolai oktatás, a kiváló 
karnagyok és tanárok, az egész 
életén át éneklési lehetőséget 
kínáló amatőr mozgalmak, az 
amatőrök és a hivatásosok ösz-
szefogása egyaránt szükséges 
hozzá.

(Készült a Magyar Nemzet 
2016. május 5-i számában 
megjelent könyvismertető 

alapján.)

Mezey Katalin

Boldog

akinek nem rongyos a lelke,

de fényes, mint a nehéz selyem,

aki hiszi is, amit mondott,

akit nem zsarol a félelem,

boldog, akit nem az önérdek

kormányoz, hanem önként szolgál,

adósait nem tartja számon,

görbe utakon titkon sem jár.

Boldog, akinek láthatatlan

púpként a múlt nem ül a hátán,

nem üzletei gazemberekkel,

árnyékán nem táncol a sátán.

akinek a szemén kifénylik,

hogy süt benne az Isten napja,

akinek lelke nehéz selymét

magasságos szél lobogtatja.

(Jókai Annának)

Fohász utoljára

Istenem, adj eleséget,

harchoz halálig ellenséget,

forró egedhez kemény szárnyat,

messzeségedhez merész vágyat,

csókomhoz adj kerek szájat,

szabadságomhoz olajágat.

Szívemre szálljon fényes porhó,

akaratomtól legyek forró,

lábamat növeszd már a földig,

szelek uszálya, nem kötődik,

eressz bízással, buktatóval,

élni- és meghalnivalóval.

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 tõlem 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.

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.
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Újdonság a lovári nyelvvizsgára 
készül�knek

Jó hírrel szolgálhatunk 
mindazoknak, akik lová-

ri cigány nyelvből szeretnének 
államilag elismert nyelvvizsga 
bizonyítványt szerezni. Már 
nem csak a budapesti Rigó ut-
cában lehet ebből a nyelvből 
vizsgázni, ugyanis az Oktatási 
Hivatal, Nyelvvizsgát Akkredi-
táló Testülete (NYAT) AK-XX-
XII/2/2016 számú akkreditáci-
ós határozatában akkreditálta, 
az EZRA Humánszolgáltató 
Kft. Nyelvvizsgaközpontjában 
kifejlesztett, EZRA (jelentése: 
segítő) Nyelvvizsgarendszert. 
Ezáltal az EZRA Nyelvvizsga-
központ, államilag elismert 
nyelvvizsga-bizonyítvány ki-
adására jogosult.

A vizsgaközpont Békéscsa-
bán van. Nyelvvizsgát az ország 
négy városában lehet tenni: 
Békéscsabán (VOKE Vasutas 
Művelődési Háza és Könyvtá-
ra, 5600 Békéscsaba, Andrássy 
u. 79-81.), Kecskeméten (Gás-
pár András Szakközépiskola és 
Szakiskola, 6000 Kecskemét, 
Hunyadi tér 2.), Nyíregyházán 
(Debreceni Egyetem Egészség-
ügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, 
Sóstói u. 2-4.), Pécsett (Pécsi 
Tudományegyetem, Idegen 
Nyelvi Központ 7633 Pécs, 
Szántó Kovács János u. 1/B.).

A vizsgarendszer négy szin-
ten, belépő-, alap-, közép- és 

felsőfokon méri a vizsgázók 
nyelvtudását írásban és szóban 
a lovári cigány nyelvből.

Az EZRA vizsgarendszer cél-
ja: hogy a KER által megjelölt 
kommunikatív nyelvi kompe-
tenciákat (nyelvi, szocioling-
visztikai, pragmatikai) külön-
féle nyelvi tevékenységek során 
(recepció, produkció, interak-
ció) különféle tartományokhoz 
(közéleti, személyes, szakmai, 
oktatási) kapcsolódó kommu-
nikációs témák keretében mér-
je és értékelje.

Ennek során a nyelvi kész-
ségek, ismeretek és jártasságok 
mérése annak függvényében 
történik, hogy milyen mérték-
ben valósul meg a kommunika-
tív szándék.

A vizsga szintjei egymás-
ra épülnek, ezáltal összefüg-
gő rendszert alkotnak. Ennek 
eredményeként, a KER szintje-
ivel összhangban, a vizsgaszint 
emelkedésével a vizsgázóknak 
egyre magasabb szintű nyelvi 
készségek, ismeretek és jártas-
ságok birtokában kell lenniük 
ahhoz, hogy az egyre bonyolul-
tabb kommunikatív feladato-
kat sikerrel tudják megoldani.

A vizsga kétnyelvű, azaz a 
négy alapkészség (hallott szö-
veg értése, olvasott szöveg érté-
se, beszédkészség, íráskészség) 
mellett a közvetítőkészséget is 
méri, ezen belül a vizsga az ide-
gen nyelvű szövegek magyarra 
történő fordítására koncentrál.

A vizsgarendszer mérési és 
értékelési rendszerének talp-
köve az érvényesség, a megbíz-
hatóság és a reprezentativitás. 
Ennek elérése érdekében a 
vizsgák fejlesztésének és admi-
nisztrálásának elemei szabá-
lyozottak és egységesek.

A vizsgarendszer háromféle 
módon kínál vizsgalehetőséget:

• Komplex vizsga (írásbeli 
és szóbeli)

• Írásbeli vizsga
• Szóbeli vizsga

Az írásbeli vizsgának az olva-
sott szöveg értése, az íráskész-
ség illetve a közvetítés képezi 
részét, míg a szóbeli vizsgát a 
hallott szöveg értése és a be-
szédkészség alkotja. Az írásbeli 
vizsgán a vizsgázó maga dönti 
el, hogy a rendelkezésre álló 
időből mennyit szán egy-egy 

vizsgarészre. Az írásbeli vizsga 
valamennyi komponensénél 
szótár használata megengedett.

A vizsgarendszer szintjei
• belépő szint (A2)
• alapfok (B1)
• középfok (B2)
• felsőfok (C1)

Feladattípusok:
A vizsgarendszer minden 

mért készség esetében a lehető 
legreprezentatívabb mintavétel-
re törekszik. Ennek érdekében az 
egyes készségeket minden szint 
és készség esetében két-két eltérő 
típusú feladattal méri. A gyakor-
latban ez a nyitott és zárt feladat-
típusok kombinációját jelenti.

Értékelés:
A vizsgarendszer összesen öt 

területen méri a vizsgázó nyelv-
tudását; a négy alapkészség 
mellett a közvetítés is szerepel 
a vizsgakomponensek között. 
A hatályos jogszabályoknak 
megfelelően csak az a vizsga te-
kinthető sikeresnek, amely ese-
tében mind a négy alapkészséget 
illetően a vizsgázó teljesítménye 
eléri a 40%-ot, részvizsgánként 
összesítve pedig a 60%-ot.

Miért éppen az EZRA vizs-
garendszert választják, mert:

• Nevéből adódóan – SEGÍ-
TŐ – elkötelezett, vizsgázó barát.

• Azt méri, amit a vizsgázó tud, 
és nem azt, hogy mit nem tud.

• Megbízhatóan, a legkorsze-
rűbb módon méri a nyelvtudást

• Nincs pontlevonás, nincs 
mínusz pont.

• Szótár használat minden 
írásbeli feladatrészben megen-
gedett.

• Nincs részfeladatonkén-
ti időkorlát, kötött megoldási 
sorrend.

• A vizsgarendszer a 
KER-szintekből és tartalmak-
ból indul ki.

• Pontot ér a felvételin, 
érettségihez, diplomához jó, 
nyelvpótlékra jogosíthat.

Többet megtudhat innen: 
http://cigany-nyelvoktatas.hu

Dyordyis Kantya

E vyaca purani

Opro shesos, mundro shesos
Ta o Rom ke terdyile,
O karuces dez-hamien
Ta katunes kay keren,
Hay o xurdore bulukos
Gramadienpes po than,
Hay kamen te aravenpes,
Tananika te khelen,
O romnya drabarimnasa
Gatienpes ka te zhan,
Hay o Rom le chorimnasa
Planos gata te keren.
Ayakha sas lende vyaca,
Kay traizenas d’ anglal:
Gav-in-gav phirenas, vére,
Play-in-play, hay shes-in-shes.

A régi élet

Ott a mezőn, büszke mezőn,
ott állt meg a sok cigány,
lovat szekérből kifognak,
sátrat vernek szaporán.
Valamennyi fürge purdé
összegyűlik e helyen,
rögtön birkózni akarnak,
táncot járni hirtelen.
Az asszonyok fölkészülnek,
elindulnak jósolni,
a romák tervet koholnak,
mit és hol lehet csórni.
Ilyen volt az ő világuk,
ígyen éltek azelőtt,
faluról falura, testvér,
jártak mezőt, hegytetőt…

Weöres Sándor fordítása
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Radics Renáta

A cigány hagyományokról
– részlet –

Gyermekként sokszor mond-
ták rám az emberek: „te cigány 
vagy”. Ez nagyon bántott en-
gem. Nem az, amit mondtak, 
hanem az, ahogyan mond-
ták. Mert amikor a cigány szó 
hagyta el ajkukat, abban ren-
geteg megvetés, utálat, lenézés 
volt. Ezt nem is értettem igazán 
akkoriban. Szerettem volna, 
hogy rám is úgy tekintsenek, 
mint bármelyik más emberre. 
Szuhay Péter1 szavaival élve:

„úgy gondolják, ők is részei 
a társadalomnak, még ha ci-
gányok is, és nem hajlandók 
beletörődni abba, hogy őket a 
perifériára száműzik.”

Amikor eljött a szakdolgo-
zati témaválasztás ideje, nem 
volt kérdés számomra, hogyha 
lehetőséget kapok, a cigányság 
lesz az, amiről írok.

Mint köztudott, három nagy 
csoportot különböztetünk meg: 
vannak, beás cigányok, oláh 
cigányok és romungrók. Én az 
utóbbiba tartozom. Valószínű-
leg, szép dolgozatot írhattam 
volna a mi csoportunkról, de 
én nagyobb feladatot akartam. 
Ezért gondoltam arra, hogy az 
oláh cigányokról írok. Érdekel, 
hogy hagyományaik, melyek-
ről már korábban is sokat ol-

1 Szuhay Péter- A magyarországi 
cigányok kultúrája, Panoráma 
kiadó, 1999, 123. oldal

vastam, mennyire élnek még, 
mennyire határozzák meg éle-
tüket. Hiszek abban, hogy még 
a mai napig is sok régi szokást 
őriznek.

Hipotézisem is ez: Az oláh ci-
gányok számos hagyományukat 
még a XXI. században is őrzik.

Ahogyan Száraz Miklós 
György2 is írta:

„sem az idő múlása, sem az 
éghajlat, sem az előttük álló pél-
da mindenható ereje soha a leg-
csekélyebb mértékben sem volt 
képes megváltoztatni őket.”

Hipotézisem bizonyítása ér-
dekében, először elolvasok szá-
mos szakirodalmat az oláh ci-
gányok hagyományairól, majd 
ezt követően meglátogatok 
cigány családokat, megfi gye-
lem életüket. A végén így ösz-
szegezhetem az olvasottakat a 
látottakkal. Nagyon fontosnak 
tartom a velük való találkozást, 
beszélgetést. „Ahhoz, hogy ke-
zeljek egy másik embert, meg 
kell értenem őt és az ő világát 
úgy, mintha benne élnék. Kell, 
értsem pillantását, miként 
és milyennek látja a világot 
maga körül, bele kell bújjak 
ahhoz, hogy belülről érezzem, 
milyen életet él.3”

2 Száraz Miklós György- Cigányok, 
Helikon kiadó, 2007, 66. oldal

3 Forray R. Katalin- Romológia 
Cigalónia, Dialóg Campus ki-

(…)
Különbség cigány és cigány 

között
„poitical correct (politikai-

lag helyes) megfogalmazódik 
a magyarországi cigányok 
körében is, vagyis hogy egyes 
csoportjait megkülönböztetve 
cigánynak (romungrók) romá-
nak (oláh cigányok) nevezzék, 
vagy beásnak (román ajkú ci-
gányok) nevezzék. Ezt a dis-
tinkciót azonban a magyar tár-
sadalom nagyon csekély része 
veszi egyelőre tudomásul.4”

Magyarországon a cigányok 
három nagy etnikai csoportja 
vált közismertté. A három nagy 
csoport lélekszámát tekintve 
sorrendben a magyar cigányok, 
az oláh cigányok és a beás cigá-
nyok, mint erről már a dolgo-
zatom elején is szót ejtettem. 
Kíváncsi voltam arra, hogy mi-
ként vélekednek a különböző 
cigány etnikai csoportokhoz 
tartozó emberek egymásról.

adó, 279. oldal, Hilton Mayer-
hoff  szavai

4 Bevezetés a magyarországi ci-
gányság kultúrájába szerkesz-
tette: Rózsavölgyi Adél Műszaki 
könyvkiadó, Soros alapítvány, 
Budapest, 1996 18-19. oldal

Több helyen való kérdezős-
ködéseim, utána olvasásom 
során arra a következtetésre 
jutottam, hogy az egymásról 
kialakított kép mögött nagyon 
különböző tapasztalatok hú-
zódnak. Van, akinek személyes 
élményei vannak más cigá-
nyokról, van, aki csak hallott 
róluk, van, aki még csak nem 
is tud más cigányok létezéséről 
(ahogy történt ez Észak-Ma-
gyarország egyik kis falujában, 
ahol például beás ci-
gányokról még soha 
nem is hallottak).

Íme néhány rész-
let, amelyet Kende 
Ágnes ebben a témá-
ban való kutatása so-
rán jegyzett le:

„Érdekes dolog ez 
a cigányoknál, mind 
a három náció fi gyel 
arra, hogy ne keve-
redjen. Mert volt egy 
beszélgetésem egy 
cigány emberrel, aki egyéb-
ként szinte a barátom, egy 
idősebb ember, szívesen be-
szélgetek vele, és ő azt mond-
ta, hogy tisztel, becsül, szeret 
engem, de ha én nem lennék 
nős, az ő lányát feleségül nem 
vehetném semmilyen címen. 
Megkérdeztem tőle, hogy mi-
ért, és elmondta, hogy ott nem 
lehet keveredés. Ez az a mo-
mentum, ami miatt az oláh ci-
gányok megőrizték a nyelvü-
ket. Mert végülis a cigányok 
egy tőről fakadtak, a most 
magyarul beszélők és az oláh 
cigányok, akik a cigány nyel-
vet beszélik, a Kárpátokon ke-
resztül együtt jöttünk be. Csak 

aztán Mária Terézia idejében 
elég sok helyen az országban 
cigányellenes megmozdulá-
sok voltak, nem volt szabad 
cigányul megszólalni, ha egy 
cigány házaspárnak született 
egy gyereke, elvitték, ma-
gyar emberek nevelték föl, és 
aki megszólalt cigányul, azt 
agyba-főbe verték. És ha úgy 
tetszik, az én őseim gyengék 
voltak. Az oláh cigányok meg 
bírták tartani az identitásu-

kat, meg mindent… És ez az-
óta is bennük van.”

(ID ZET EGY MAGYAR CIG NY 
F RFIT L)

„Én nem azt mondom, hogy 
szebb vagyok, mert van tőlem 
szebb is, meg csúnyább is, jobb 
is, rosszabb is, csak a szokás 
más. Szóval annyira más egy 
magyar cigánylány, és már 
következteti is, hogy oláh ci-
gány lány vagyok, a beszéde-
men, a viselkedésemen.”

(ID ZET EGY OL H CIG NY 
L NYT L)

„Mert az oláh cigányok nor-
málisabban gondolkodnak, 
mint a magyar cigányok, mert 
ezek nem törődnek azzal, hogy 

egyik napról másik napra ten-
gődnek, a többi nem érdekli. Az 
hogy most bevásárolni, szóval 
olyan értelemben, hogy egy hó-
napra tartson ki, hát náluk ilyen 
nincs. Tele a has ugye egyik nap, 
másik nap meg éheznek.”

(ID ZET EGY OL H CIG NY 
ASSZONYT L)

„Most már az oláh cigányok 
is dolgoznak és gazdagodnak. 
Megpróbálják. Hogy mond-
jam? Nem úgy, mint mink, 

magyar cigányok, de 
megpróbálják ők is.”

(ID ZET EGY MA-
GYAR CIG NY F RFIT L)

„Hát ha férjhez 
megy, szépen men-
jen férjhez. Tisztessé-
ges legyen. Magyar 
cigányok ezt nem 
veszik fi gyelembe, 
de nálunk oláh ci-
gányoknál ezt fi gye-
lembe veszik.”

(ID ZET EGY OL H 
CIG NY ASSZONYT L)

„A beások teknősök. Ők 
megmaradtak a szakmánál, 
mert ők a román felvidékről 
jöttek. Fakitermelők voltak 
abban a világban is. Java-
részt még mindig azzal foglal-
koznak, mert megmaradtak 
a kapcsolataik. 40 éve jöttek 
a faluba. Ők talán egy kicsit 
jobban beilleszkedtek, mint az 
oláhok… Azt mondanám, hogy 
olyan hagyományaik vannak, 
hogy az ember esze megáll. 
Olyan hülye szokásaik vannak. 
Csak egy példa. Volt olyan idő-
szak, hogy a férfi  leült az asz-
talhoz, a nő nem ülhetett le 
vele szembe enni. Mert ő az úr 

Szentandrássy István rajza
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a házban. Ilyen hagyománya-
ik vannak. A menyegző náluk 
nagyon nagy dolog. Régebben 
olyat csináltak például, hogy 
eladták a lányt két lóért. Ez 
volt a nászajándék a szülők 
felé. Szóval, hogy megvásárol-
ták a lányt. Most inkább azt 
mondanám, hogy pénzt vagy 
lakást ajándékoznak. A lovak 
most már kimentek a divatból, 
újabb van a fejlődés útján.”

(ID ZET EGY MAGYAR CIG NY 
F RFIT L)

„Akik odajártak a gyerek-
rendelőbe, azok teljesen mások 
voltak. Rengetegen voltak ala-
csony cigányok. Én így neve-
zem őket, mert sajnos így kell… 
Koszosak, piszkosak.”

(ID ZET EGY BE S CIG NY 
ASSZONYT L)

– És ti milyen cigányok 
vagytok?

Oláh… mi rendes cigányok 
vagyunk.

– És az mit jelent, hogy ren-
des cigányok vagytok?

Ha nagyok leszünk, má’ nem 
engedik, hogy nadrágba le-
gyünk.

– Hogy kell öltözködni?
Hát szoknyába… Meg hosszú 

pólóba, nem szabad rövidbe.
– És nektek van ehhez ked-

vetek?
Hát van. Kikapunk.
– Kitől kaptok ki?
Hát anyutól, aputól, testvé-

rektől is.
De van olyan is, olyan szo-

kás, hogy elszöktetik a lányt.
– Na és az milyen?
Az olyan, hogy járnak, és el-

szöktetik.
Este elszöktetik.

Valamikor megbeszélnek, 
és akkor elszöktetik. És akkor 
lesz esküvő.

– És minek jobb lenni: ci-
gánynak vagy magyarnak?

Cigánynak.
– De miért?
Én az szeretek, én ilyen let-

tem.
(9 VES MAGYAR CIG NY KIS-

L NY, BUDAPEST)

ÖSSZEGZÉS

Dolgozatom hipotézise az 
volt, hogy: az oláh cigányok 
számos hagyományukat még a 
XXI. században is őrzik. Ennek 
bizonyítása érdekében először 
számos szakirodalmat olvastam 
el. Megismerkedhettem az oláh-
cigányok életével egészen szüle-
téstől halálozásig, benne foglalva 
a különböző szokásokat, az öl-
tözködésüket, étkezésüket, me-
sélésüket. Rengeteg korábban 
látott dolgot sikerült értelmez-
nem az olvasottak által. Majd 
meglátogattam több oláhcigány 
családot. Napokon át minden-
napjaik résztvevője lehettem, és 
a korábban olvasott dolgok meg-
elevenedtek előttem. Igazi él-
mény volt velük lenni. Sokat ta-
nultam tőlük. Kezdetben kisebb 
interjúkat készítettem, majd rá-
ébredtem, ha csak megfi gyelem 
a családok életét, akkor sokkal 
többet látok, sokkal több dolog-
ról írhatok. Talán valamennyire 
sikerült megérteni sajátos belső 
világukat, ami olyannyira elva-
rázsolt. Munkám sikeresnek tar-
tom, mert sikerült hipotézisemet 
beigazolnom, valóban számos 
szokás él még ma is.

Leksa Manush

Phurdvalo
Pe sano piroro
Sal parno khamoro.

Ake yekh… oke shtar..
Ay, cik but len an char!

Java me, khushava,
Dake sikavava.

Ne so si adava!?
Kay kana les chxuva?!

So lijava dake,
Sikavava laké?!

Sig balval phurdiya
Te an vast mu yacha

Yekh sano piroro.
Kay isi khamoro?

A pitypang
Vékony a száracska,
Rajt fehér napocska.

Itt is egy… ott is öt…
Száz is a fű között!

Legszebbjét szakajtom,
Anyának ragyogjon.

De mi ez? Mi esett?
Kezemből hova lett?

Mit viszek anyának,
Markomban mit láthat?

Szél jött, szerteröppen,
S ott maradt kezemben

Egy vékony száracska.
Hol van a napocska?

Györe Imre fordítása

Leksa Manush

Phenori
Muyoro – phabori,
Jinchkirdi churori…
Duy burshtuni kale mange san.
Si miri phenori,
Sir tikni chenori
An sane brezicakiro kan.

Me an laki bala
Parni tashma khuva,
Lava miles tikno vastoro.
Andi bar lasa ja,
Palu vast la lija
Tal’ tato te kovlo khamoro.

Mashkir ruzhi te char
Sikava andi bar,
Kay liani an jungli baryon,
Kay but palmi sane,
Bergi, feldi tikne
An khameski angalya pashon.

Hugocskám
Arca alma, gyenge,
Szemöldöke penge,
Két szeme éjsötét borostyán,
Mintha gyöngyszem lenne,
Gyöngyök legszebb gyöngye,
Vagy tán még szebb is a hugocskám.

Fekete hajába
Fehér szalag járja,
Gyöngéden fogom meg kis kezét.
Karom a karjába,
Kertünkben sétálva,
Hol a Nap melegét hinti szét.

Rózsák, fű közt járva
Mutatom, mit látna
Ott, hol trópusi nap tüze gyúl,
Hol karcsú a pálma,
Folyópart s liánja
Napozik s gőzöl mozdulatlanul.

Maloro
Kon prastal odoy loshasa,
Hadine opre poryasa?!
Kon bashal pu drom saro?
Xay dava mu jukloro.

„Maloro” me les kharava.
Khetane an bar khelava.
Si kalo mo Maloro,
Sir Romengo chxavoro.

Na darentume, chxavale,
Yov tikne chxaven na xala.
Thudoro tato yov pyel
Te kokalos dandirel.

A Barátom
Ki ez az ugra-bugraság,
e pörgő-farkú tarkaság?
Úton ki ugat, ki ám?
csakis ő, a kiskutyám.

Saját neve van: Barátom.
Játszunk, hempergünk egymáson.
Fekete a pofácskája
mint a purdé orcácskája.

Fülét cibálják: nincs harag,
gyerekeket meg nem harap.
És csontot rág, ha éhes,
a meleg tejecskéhez.

Györe Imre fordításai
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Rubik Gina

Az �si indián próféciától a több tízezres 
találkozókig

(Tudósítás a Szivárvány találkozókról)

2016. május 1-14-ig a 
Szivárványosok „Rain-

bow”-nak nevezett regionális 
találkozót rendeztek az okla-
homai Quachita Nemzeti Park-
ban. Az alternatív közösség 
erdei összejövetelén-melyet ért-
hetetlen módon elkerül a pusz-
tító erejű tornádó-több taggal 
is beszélgetek: miért 
jönnek ide, miből élnek, 
és mi a céljuk a nemzet-
közi mozgalomban való 
részvételükkel. A Szi-
várvány Család abban 
különbözik más társa-
dalom kívüli rendsze-
rektől, hogy nem profi t 
célú, és hogy bárki részt 
vehet az eseményeiken: 
korra, meggyőződésre, 
foglalkozásra való te-
kintet nélkül.

Budapesttől mint-
egy 15 órás repülőút Oklahoma 
City, ahova sikerül 650 dollá-
rért oda-vissza jegyet váltanom. 
Azért vállalkozom a hosszú 
útra, mert az áprilisi bakonyi 
Szivárvány közösség-látoga-
tásom során egy amerikai tag 
meghív ide, és kíváncsi vagyok 
a mozgalom szülőhazájára. Ott 
is vár a tag a reptéren, ahon-
nan az ő sárga iskolabuszával 
jutunk el a délnyugati irányban 

fekvő Muse kisvárosáig. Ezt 
követően egy jó pár kilomé-
tert gyalogolunk a Billy Creek 
szurdokvölgyig, ahol belépünk 
a nemzeti park bozótosába, és 
felkapaszkodunk a hegytetőn 
kialakított „Welcome Home” 
sátorhoz. Itt van az Infópont 
is, ahol a Rainbow legfonto-

sabb szabályairól tájékoztatják 
az újonnan érkezőket. A talál-
kozóra nincs belépő, jegy vagy 
karszalag, az adományokat a 
vegán erőszakmentes, tejter-
mékeket is mellőző húsmentes 
étkeztetésre egy úgynevezett 
„mágikus kalap”-ba gyűjtik. 
Mindössze annyit kérnek cse-
rébe, hogy ahol feladatot lá-
tunk, segítsünk, például ételt 
szervírozzunk, mosogassunk, 

rőzsét gyűjtsünk, vagy illemhe-
lyet ássunk.

Itt van kiszögezve egy fapa-
lettára az a hopi jövendőmon-
dás, mely a Szivárvány tagjait 
így jellemzi:

„Mikor pusztulásnak indul a 
Föld, az élővilág, az emberek-
nek egy új törzse jelenik meg, 

akik sokféle színt, osz-
tályt, hitet képviselnek. 
Tetteiken keresztül a 
Föld újból kizöldül és 
életre kel. A Szivárvány 
Harcosainak fogják ne-
vezni őket.”

A Rainbows kül-
detéstudatról a Ka-
liforniai Integrációs 
Kutatóintézet német 
származású pszicho-
lógus professzora, Dr. 
Ralph Metzner így ír 
a „Green Psychology 

(Zöld pszichológia) c. könyvé-
ben:

„A környezet pusztításának 
gyökerei az emberi pszichében 
keresendők. Éveken át kutat-
tam egy mexikói maya indián 
törzset, ahol még megvannak 
azok az ősi szertartások, ame-
lyek az ember és a természet 
harmonikus viszonyát igyek-
szenek visszaállítani. A Szi-
várvány közösségekben olyan 

„fényharcosokat” próbálunk 
képezni, akik tudatosan bán-
nak megszerzett tudásukkal, 
így igyekszenek megóvni a Föl-
det a további környezetszeny-
nyezéstől. A találkozókon kívül 
a tagok különböző nemzetközi 
fenntarthatósági projektekben 
vesznek részt, ezzel is elősegít-
ve a környezetvédelem 
nemes ügyét.”

Nagy meglepeté-
semre a The New York 
Times és a Guernica 
magazin újságírónő-
je, Hillary Brenhouse 
is ott ül a színes pár-
nákkal és szőnyeggel 
beterített óriás pony-
va alatt. Ő már két éve 
tagja a Szivárvány Csa-
ládnak, most éppen 
Kolumbiából érkezett 
ide, ahol többedma-
gával önfenntartó kommunát 
alapított. Tőle érdeklődöm, 
mégis mekkora számú részt-
vevő fordul meg egy-egy ilyen 
találkozón, ugyanis ezek egy-
mást követik más-más ame-
rikai államokban. „Akár több 
tízezer! A 2014-es Rainbown 
Utah államban például 12 ez-
ren vettek részt.”

Kíváncsi vagyok, hogyan 
egyezteti össze újságírói mun-
kájával a közösségben való lé-
tet.

„Mindig van nálam mo-
bilnet, és útközben is tudok 
cikkeket írni és szerkeszteni. 
Új, izgalmas témákra is ráta-
láltam a Szivárványon töltött 
időm alatt, melyeket közlök is 
a magazinomban. A legutóbbi 
például a dél-amerikai sámá-

nok gyógyító főzetei voltak, de 
dolgoztam már fel női témákat 
is a Rainbowkon való eskü-
vőkről, gyermekvállalásról és 
párkapcsolati konfl iktushely-
zetekről.”

Elgondolkozom, mennyire 
tud benne maradni a médiában 
ilyen életmód mellett.

„Valójában inkább már ki-
felé evezek belőle, mert közeljö-
vőbeli célom a családalapítás 
és a vidéki nyugalom. Talál-
nak helyettem ezer más lelkes 
szerkesztőt, emiatt nem aggó-
dom!”- teszi hozzá Hillary.

A NAGY KÖR TANÁCSTÓL 
A TELIHOLD ÜNNEPIG

Letelepszem a többiek 
mellé a Nagy Kör tüze 

köré, mialatt lassan ránk este-
ledik. Egy hatalmas fémkon-
dérból forró főzeléket és illatos, 
fűszeres teát szolgálnak fel, 
melyek felmelegítik fázós tag-
jainkat.

A Rainbowsok a kulcsem-
berek megnevezésére a „foka-
lizátor” kifejezést használják. 

Ő az, aki kiáll a körbe, ahova 
mindenki leül, és összeszed egy 
csapatot, akik elvégzik a napi 
feladatokat: a fagyűjtést, a fő-
zést, az ételbeszerzést, a kom-
posztkészítést és az egyéb épít-
kezéseket. Az ősi hopi indián 
hagyományt átvéve a Tanács 
résztvevői leülnek a tűz köré a 

földre, a feldíszített be-
szélő bot körbe jár, és 
csak az szólalhat meg, 
aki a kezében van. „Va-
lójában ez egy hallgató 
bot: megtanít a tisz-
teletre, és arra, hogy 
valóban odafi gyeljünk 
egymásra.”- meséli a 
francia Nicholas Parra-
in, aki itt most a kony-
ha egyik felelőse.

„A Szivárvány csa-
ládnak nem az az alap-
vető üzenete, hogy 

megdöntse a jelenlegi rend-
szert, hanem inkább az, hogy 
egy toleránsabb és környezet-
kímélőbb párbeszédet indítson 
el a gazdaság és a társadalom 
különféle csoportjai között. 
Minden egyes találkozón fi -
gyelünk arra, hogy csak helyi 
vegyszermentes élelmiszereket 
vásároljunk és termesszünk, 
és lehetőleg a környékbeli ter-
melőket támogassuk.”- magya-
rázza Pedro Paz, a portugáliai 
szervezet kulcsembere, aki ci-
vilben tánctréningeket vezet.

Kitra Cahana, a National 
Geographic riportere és a TED 
bloggere, aki évek óta tanul-
mányozza a Rainbowsok életét 
együtt utazva velük az Egyesült 
Államok szerte egy online elő-
adásában így nyilatkozik a Ra-

Maya a kislányával, aki Budapesten is utca zenélge-
tett egy ideig. Fotó: Rubik Gina (2016.május)

Egy régi amerikai iskolabusz lakóautóvá lett 
alakítva. fotó: Rubik Gina (2016.május)
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Az időjárásjelzés a pusztító 
erejű tornádó feltűnését helye-
zi kilátásba, de csodával hatá-
ros módon mi ezt elkerüljük. 
A viharos szél utánunk érke-
zik, amikor mi már Arkansas 
államban vagyunk, ahonnan 
továbbmegyünk a következő 
találkozóra Kentuckyba.

NYÁRI SZIVÁRVÁNY-
TALÁLKOZÓK 

MAGYARORSZÁGON ÉS 
AZ ALPOKBAN

A következő magyaror-
szági Szivárvány talál-

kozót a bakonyi Kristályföldön 
tartják majd június 5. és júli-
us 4. között, melyet augusztus 
2-től követ az éves egyhónapos 
európai találkozó az Alpok-
ban. Ezeket a weboldalaikon 
és a Facebook-on is meghirde-
tik, de részletes térképpel ellá-
tott meghívót csak személyes 
e-mailben lehet kérni. Ezzel 
próbálják kiszűrni az esetleg 
rossz szándékú betolakodókat.

Nem mindenki tud azonban 
a Szivárvány Közösség nomád 
körülményei között huzamo-
sabb ideig megmaradni, azaz 
nélkülözni a fürdőszobát és a 
megszokott, civilizált életfor-
mát. Sokan kritikusan beszél-
nek róluk, mert úgy tartják, 
a Szivárványosok nem tudnak 
beilleszkedni a többségi tár-
sadalomba, azáltal, hogy az év 
legnagyobb részében úton van-
nak. És mivel egy-egy találkozó 
után névtelenül felszívódnak, 
nehéz is őket felelősségre vonni 
bármilyen kártételért az erdő 
állományában.

inbow-k-hoz csatlakozó ameri-
kai, többnyire 20-25 év közötti 
fi atalokról:

„Annak a nomád szubkul-
túrának a tagjai közül, akiket 
dokumentálok sokan „trave-
ling vagy dirty kids”-nek neve-
zik magukat, de ezeken belül is 
számos csoport létezik. Ez egy 
óriási hálója a punk kultúrá-
nak, a régi hippiknek és a ter-
mészetben élőknek, akik állandó 
mozgásban vannak. Sokan nem 
önszántukból, hanem szociális 
körülményeik miatt 
kényszerülnek a sza-
bad vándorlást válasz-
tani. Idősek és fi atalok, 
akiket kitettek az ottho-
nukból, és így próbál-
nak újabb munkalehe-
tőségeket keresni és 
hasonszőrű emberekre 
lelni. A Rainbow talál-
kozókon kipihenhetik 
utazásaik fáradalmait, 
ideiglenesen otthonra 
lelhetnek, vagy egy itt 
szerveződő kommuná-
ban találhatnak maguknak ál-
landó helyet.”

Másnap a konyha melletti 
gyülekező helyiségben a Szi-
várványosok hangszert ra-
gadnak, és közös éneklésbe 
kezdenek. Van itt afrikai és 
balkáni dob, kisebb, nagyobb, 
sőt még óriási cintányér is. Há-
rom gitáros akusztikusan pen-
get, a dalok angol, spanyol és 
szanszkrit nyelveken követik 
egymást. Fülbemászóak ezek 
a dallamok, és itt egy szöveg, 
ami megragadt bennem: „Kör-
ben éneklünk, éneklünk most 
együtt, szívünk dalát, mint egy 

család. Héja, héja, héja, héja, 
héja, héja, hó…” Sokan táncol-
nak, pörögnek, van, aki tűzbo-
tokkal és hullahopp karikákkal 
zsonglőrködik.

Van egy külön gyerektábor 
is, ahol a kaliforniai Trevor be-
mutatja poi nevű buzogányát, 
amit otthon maga készít fémből 
és bőrdarabokból. Megtudom, 
hogy a szervezői találkozók mel-
lett egyéb más workshopokon is 
részt lehet majd venni a két hét 
folyamán, melyeket a résztve-

vők ajánlanak fel. Lesz fl amen-
co (dél-spanyol tánc és zene), 
country gitár- és banjo oktatás, 
akrobatikus jóga, taichi, medi-
táció, gyógynövény- és gomba-
gyűjtés, sőt még egy méregtele-
nítő izzasztókunyhó is, melyet 
„tamascal” néven mexikói ha-
gyományok szerint épít fel és 
vezet egy lengyel sámán, Jerzy 
Niczyporuk. Harmadnap este 
storytelling, azaz mesemondó 
workshopot tartanak az egyik 
nagy tipiben, melyet az angliai 
Tom Thumb vezet, aki 2012-ben 
könyvet írt Szivárványos élmé-
nyeiről „Somewhere Under the 

Rainbow” (Valahol a Szivárvány 
alatt) címmel. Itt tőle ingyenesen 
juthatok hozzá egy példányhoz.

Elbeszélgetek a tagokkal, 
kérdezem, ki miből él. Van, aki 
egyetemre jár, és csak a szüne-
tekben tud találkozókra járni; 
van, aki cégnél dolgozik; de van 
olyan is, aki nomád életmódot 
folytat, és közben zsonglőr-
ködik vagy utcazenél. Itt van 
például Kareen Kohn, a me-
xikói lovas karaván vezetője, 
akik szervezetükön keresztül 

pályázatokból tart-
ják fenn magukat. Van 
olyan is, aki önellátó 
farmon lakik, és nagyjá-
ból minden élelmiszert 
megtermel magának a 
közösségen keresztül.

Itt most nem lesz 
Telihold Ünnep, mely 
mindig a találkozók 
fénypontja szokott len-
ni, de elmesélik nekem 
a lényegét. A Föld és a 
női termékenység tiszte-
letéről szól, mely során 

máglyát gyújtanak, ajándéko-
kat ajánlanak fel, és egész éj-
szakán át táncolnak, énekelnek 
és dobolnak. Egy ősi görög Di-
onüszosz kultuszra emlékeztet 
ez, mely során a nők és a férfi ak 
külön csoportokban párbeszé-
det folytatnak egymással.

Az oklahomai találkozó egy 
búcsúszertartással zárul, ahol 
a Nagy Körben mindenki meg-
fogja egymás kezét és énekel:

„A tűztől a vízig, a földtől a 
szélig az élet körében, a végtelen 
táncban boldogan találkozunk 
és boldogan válunk el, hogy is-
mét boldogan találkozzunk.”

Francia művészek az indián sátorban. 
Fotó: Rubik Gina

Rafi Lajos

Over the Rainbow

Ma is, mint tegnap: fáj a holnapom,
Készülő ránc a forró homokon
Gondot csepegnek fent a fellegek,
Megfájt a múltam, jövőm s jelenem.
Nem mintha tűzbe hulltam volna itt,
Hisz májust szeretem, januárt is itt.
A Nap fésülte leomló haját,
Egy méh végezte étkező baját.
Figyeltem füvet, fákat s istenek
Sírtak magukban mindenekfelett.
Kiáltották a Napba: fáj nagyon!
Az ismétlődés s az, hogy meghalok.

Cigány helyzetállapot

Gyűlnek egyre a fekete percek.
Gyűlnek egyre a fekete ráncok,
– S fonnak nekem fekete koszorút.

Gyűlnek egyre a fekete gyerekek.
Gyűlnek egyre a fekete szemek,
– S mondják, hogy nem volt cigányháború.

Gyűlnek egyre fekete vágyaim.
Nőnek egyre a fekete álmaim,
– S gyermekeim koporsóm befedik.

Mint mederbe…

Mint mederbe torkolló folyót,
Úgy fogadnak minket az álmok.
Bocsánatra kész istenek
Készítik el a Másvilágot.
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Sass Ervin

Ki vagy te?
Petőfi  Sándor vagy? Egy-

általán: tegezhetlek-e 

innen, 133 év távolából, amikor 

te ott, Barguzinban (Eliszun-

ban?), utolsót lélegeztél és sö-

tétségbe zuhant benned a világ? 

Tegezhetlek-e, csak azért, mert 

magyar vagyok? Tegezhetlek-e, 

mert te, a költő, tegeztél mi-

niket, akkor élő magyarokat, 

szabadságra harcolni-kiállni 

lódult eleinket? Tegezném-e 

Damjanich tábornokot, aki pe-

dig már változtathatatlanul fi -

atalabb nálam, tegezném-e, ha 

egyszerre itt lenne, mint az Új 

Zrínyiász hőse, Zrínyi Miklós?

Ki vagy te? Nézem a bargu-

zini koponyát, és szorong a tor-

kom, mert arra gondolok: ezek 

alatt a koponyacsontok alatt 

született meg a Szeptember 

végén? A „még zöldell a nyárfa 

az ablak előtt”? Kinézek a szer-

kesztőségi szobám ablakán az 

„én nyárfámra” lassan feleszi 

körülötte az építkezés. Látom, 

hogy a tavaly még zöldellő ágak 

már (egy év alatt!) száradóvá, 

csupasszá változtak … Nézem 

koponyád arcát, és azt kérde-

zem: „Ki vagy te? Petőfi  vagy”?

A szemeid sötét gödreit né-

zem. A homlokodat. A kemény, 

kiálló járomcsontokat, melyek 

kísértetiesen azonosak azzal a 

dagerrotípiával … Nézem a fo-

gaid, a bal hármast, a ferdén 

kiálló, „farkasfogat”, melyről 

(talán Jókai?); azt mondta vagy 

írta: furcsa volt az arcod, ami-

kor nevettél. Elgondolom, hogy 

kardos-atillásan szavaltad: 

„Talpra magyar!” És már tu-

dom régóta, hogy nem a Nem-

zeti Múzeum lépcsőjén, hogy az 

csak legenda, mégis emléktáb-

la hirdeti most és mindörökké 

(?!). Mert a legendák alkalma-

sint vasnál is erősebbek, vagy a 

kardok acéljánál is.

Felteszem a magnóra a te-

kercset, amelyen Kiszely István 

professzor beszél, és egysze-

rűen csak annyit mond: „Én 

semmit sem tudok arról, hogy 

Petőfi  hogyan került Barguzin-

ba, milyen minőségben élt ott; 

annyit tudok, hogy akit megta-

láltunk, azt Petőfi vel azonosí-

tottuk, és ez biztos.

Hallgatom tovább, száz 

percnyi felvételem van; sugár-

zik a professzor hangjából a 

meggyőződés. Azóta sem sza-

badulok tőle, a szavaitól. „Ha a 

dagerrotípia nem hamisítvány, 

Petőfi t találtuk meg”. Tudomá-

nyos világhíresség mondhat-e 

ilyet, ha meggyőződésében 

csak ezerszázaléknyi kétely 

lenne? Ha most, a barguzini 

Petőfi vel nem a teljes életműve 

forogna kockán? Aztán olva-

som a magyar lapokat, nézem 

a televíziót, hallgatom a rádiót 

és borzasztó rossz érzéseim tá-

madnak. Nem is merem (ön-

magam előtt és miatt) megfo-

galmazni azokat.

Rólad, Petőfi  Sándor! Rólad, 

te barguzini halott, te, akiről 

hinni szeretném, hogy te vagy, 

mert a legendákból elegem van. 

Az igazat akarom tudni! Min-

denről! Rólad is Petőfi  Sándor, 

aki mára már csontváz egy fém-

ládába összegyűjtve és akiről 

a tudomány megfoghatatlan-

ságával mondják: ő az! Azt az 

arcot simogatta Szendrey Júlia, 

az a szem látta Zoltánt, és Bem 
menekülését, és az a száj mond-
ta ki, amikor már menekült a 
test, hogy „potomság”, és aztán 
a többi néma csend, a többi rej-
tély, a többi Barguzin.

De Barguzin-e?
Szégyellem magam. Mások 

miatt szégyellem. Akik manap-
ság képesek viccelődni (még 
tréfának sem mondhatom) ve-
led, rólad, még ha nem is Petőfi  
vagy, csak egy halott a száműzöt-
tekből, vagy nem is száműzött, 
csak egy ember. Szégyellem a 
nagyokos mosolyokat, a gúnyos 
hangsúlyokat, a kazángyárosról 
és társairól, az „expedícióról”… 
Még akkor is szégyellem, ha én 
magam is dühöngök az arrogan-
cián, a szerénységet nem ismerő 
nagyképűségen, akik közé nyil-
ván nem a magyar, az amerikai 
és a szovjet tudósokat sorolom. 
Szégyellem a cirkuszt, Petőfi  
Sándor, te szegény barguzini, 
te segesvári, te szegény, múlt 
századi halott. Mert ez az utób-
bi a legbiztosabb. Vagy talán az 
sem?

Mire ezek a sorok, ezek a 
csöndes, fájdalmas és szomorú 
mondatok megjelennek, lehet, 
újabb hírek szántják fel az eget 
magyarhon felett, melyek rólad 
szólnak. Találgatni sem merem 
mifélék.

Ki vagy te? – kérdezem a 
fotográfi án rám tekintő kopo-
nyaitól. Petőfi  Sándor vagy? És 
tegezhetlek?…

Pet�fi Sándor

Pe szeptemberesko agor
(Szeptember végén)

Inke puterdyon ande xar le barake patra,
Inke zelenyil o plopo angla felyastra,
De dikhes kothe e jivendeski luma?
Aba o jiv sharavel e plajengo shero.
Andemuro terno ilo si inke o baro milaj
Inke ande lestej e primavara,
De mure kale bal aba vi parnyon,
Le jivendeski bruma muro shero maladas.

Peren le luludya, nacholtar o trajo…
Besh, muri drago, besh kathe sigo!
Kon tyo shero pemande shosa,
Tehara chi peres pemuro murmunto?
Phen tu: te majsigo mero pemande
Asvenca sharavesa tu parno colo?
Zhanesa te kames kaver shaves,
Te bistres muro nav andaleste?

Te shudesa jokhar o phivlicko dikhlo,
pemuro trushul kecisarles opre,
me opre avav andej phuv pala leste
tele ingro les dopash ratyi,
te khosav mure asva andatute
kon zurales sigo bisterdan tye romes,
taj mure ileske dukha te phandavav,
kon tut sakana, vatunchi vi kothe kamel!

(Boldasles Ifj. Rostás-Farkas György)

Kovács Zoltán rajza
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Dr. Hermann István

Túl az id�n
(Ruva Farkas Pál új kötetér�l)

Ajánlom ezt a köte-

tet – Ruva Farkas Pál 

kötetét – mindenkinek, aki az 

életre kíváncsi, aki szeretetről, 

fájdalomról akar olvasni, aki 

valódi érzelmet vár a verstől, 

de annak is, aki valami szé-

pet akar átélni, vagy látni akar 

gyönyörű képeket.

Talán olyanokat, amilyene-

ket egy olyan nép fi a tud csak 

látni, akik a racionálisnál az 

emocionálist mindig többre 

tartják. Akik egykor egy hosszú 

vándorút után megálltak ná-

lunk, az egykori Magyarorszá-

gon, és megtalálták az évszáza-

dokat, földjüket, a munkájukat, 

a házukat-hazájukat.

Szegények voltak, de a Jó Is-

ten megadta a mindennapi be-

tevőt, az életet, a boldogságot 

és persze a szenvedést is. Bol-

dogan lobogott a tűz a sparhelt-

ben, vagy a kemencében, és az 

anya megsimogatta a kétnapos 

porontyát, aki ma is emlékezik 

erre a selymes puha kézre… 

mindennapjaiban ott van nem-

csak az otthon melege, a szülők 

szeretete, a kalács illata, hanem 

a szűkebb haza mindennapos 

emléke is. Valamint azok emlé-

ke, akik elmentek mellőle a ma-

gas égbe, a hold árnyékába egy 

boldogabb hazába. Ember, aki 

tudta, csak akkor viheti valami-

re, ha tanul. – Már az édesany-

ja is tudta ezt, mindent megtett 

azért, hogy a gyermekei is meg-

értsék. Szakmát, értelmiségi 

létet, az élet egyeteme mellett 

a valódit is; ő kijárta mindegyi-

ket.

Ember, aki egyszerre író, 

novellista, költő, szociológus, 

szerkesztő, mindenes a né-

pért! Őszintén remélem, hogy 

példája valódi példa tud lenni 

vagy talán már példa is, a DI-

CKHES – LÁTOD (az Új folyó-

irata 2016-ból) adja, mutatja a 

példáit mindenkinek, csak élni 

kell vele.

A versek, amelyek gondolati 

egységek, látszólag egy kezdet 

és vég nélküli, sajátos ritmust, 

gondolati harmóniát sugárzó 

mondatok, gyönyörű képekkel, 

metaforákkal, megszemélyesí-

tésekkel, amelyek néhol köze-

lebb hoznak egy letűnt világot. 

Máshol jövőt, utat mutatnak., 

példát adnak.

„Ezt jó tudni” című versét 

én ars poeticának éreztem. Egy 

gondolati ritmusban, két olda-

lon végigfutja az életét, levonja 

a tanulságot, semmit nem bánt 

meg, hiszen megélte az élet 

teljességét – ez szülte a ver-

seket. Magyarul gondolkodik, 

magyarul ír, de fel-felsejdül az 

anyanyelve, a magyarországi 

cigányok lovári nyelve: néhol 

egy-két szó, egy gondolat, rit-

kán a vers egy-egy részlete, és 

nagyon ritkán majd’ a teljes 

vers. Megszerettem a kötetet, 

régen olvastam ilyen sok verset 

egy éjszakán, de jól jólesett, ki-

csit rám is ragadt a Ruva béke, 

ami az emberi harcok, a mar-

cangolás, a szeretet, a bölcses-

ség békéje.

Ruva Farkas Pál

Ezt jó tudni

ami vót
azt ne keresd

mert fából a kilincs
mi az hogy…?

de madzag a húzója
és azért nincs mert

hatvankettőben
a kígyósi Miska

földig lerombolta…
még egy párszor

a kertek alatt odakerekeztem
a Tenkes kapitányát
veletek megnéztem…
csak azért nem ültem

a Fáni padkájára
hogy az Anyám beteg szíve
meg ne szakadjon estére…

hát visszakerekeztem
Medgyesegyházára

ahonnét hatvannyolcban
eliszkolt velem a pesti gyors

hogy kikupálódjak
a marhavágóhídon…
hegesztőként térdig 

a szarban állva
fi llérekért dolgoztam 

a gyárban…
de amikor a rák miatt

legatyásodtam
s a kastélyomat

elzabrálták tőlem
na én akkor úton-futó lettem…

most itt ülök
a kunyhóm árnyas udvarán

és legeltetem a szemeimet
olvasok-szerkesztek

és álmodozok
terveket szövök

mint a sarokban a pók
és studírozok

ha zsugori vagyok
akkor kihúzom a nyugdíjig

vízen és kenyéren
na jó –jut rá

egy kis házi zsír is
mert Judit úgy akarja….

és akkor mi van…?
az ég világon semmi

mert Soroksáron még hetven-
egyben

a Vidámban már
megmagyarázták:
jól fi gyelj jó komám

mert csak egyszer mondom el
mondta egy szénhordó óriás

lenyomhatsz szkanderben
párszor

és csajozhatsz
százszor

mert látom, hogy egy
jólöltözött jampi vagy

tőlem járhatsz egyetemekre
az okosok közé

Párizsba a Louvre-ba
csónakázhatsz Hollandiában

vagy Göttingenben
mit bánom én

biliárdozhatsz Bécsben
a Százéves Kávéházban

de ne feledd
már Pitagorasz-is megmondta

tudod ott lenn a porban

kövér köröket rajzolgatva
hogy ne zavard a köreimet…
és bármit dugsz úgy is három
még fenn a csillagok között is

kisbarátom….
szerettem nőket

csókoltam színésznőket
szebbnél szebbeket

bokszoltam
fociztam

és futottam
majd kergettek

és elkaptak..
féltem

és rettegtek tőlem
úgy bizony..

láttam Párizst
az Eiff el toronyból

mindhiába
egyre megy

hiszen
két snóbli között

megsúgták nekem
hogy bármit dugsz kiskomám

az mindig három
még ha fejre is állsz

kisbarátom
de tudod mit

futhatsz a Nyárba
térdig a szarban

állva
akkor is

buta maradsz

te árva…
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szégyen lett volna, ha ő nem te-
gezett volna vissza.” Én, az édes 
unokaöccse is így voltam vele: 
„Jenő bácsi”, és „tetszik”.

Feleségemmel ugyanakkor 
nagy szeretettel tegezték egy-
mást.

De van ellenpéldám is. Szent-
kuthyt, amikor megismertem, 
a magamkorúak „bácsizták”. 
Én szemébe mondtam: „Az én 
számomra te Miklós vagy és 
maradsz!” Együttmunkálko-
dásunkra bizonyíték a Frivoli-
tások és hitvallások című ha-
talmas interjúkötetünk, vagy 
a katedrálisokról folytatott be-
szélgetésünk (Elveszett ottho-
nok? Megtalált templomok!) a 
párizsi Europe-ban.

De még dékán koromban is 
kerültem nehéz helyzetbe a meg-
szólítással. Amikor a fi aim-korú, 
de már általam akkor is nagyra 
becsült miniszterelnökkel talál-
koztam. Rang vagy a kor?

Éppen ezért én segítem be-
szélgetőtársaimat: miután te-
gezve szólítom meg őket, hoz-
záteszem, kérlek, te is tegezzél 
vissza.

Különben tanítványaim 
rendszerint „tanár úr”, „pro-
fesszor úr” megszólítással 
zavartalanul tegeznek. De ki-
tüntetésnek veszem, ha valaki 
annyira bízik bennem, hogy 
Lórántként szólít. (…)

– Ha a születésnapodra azt 
kapnád ajándékba, hogy vá-
laszthatsz: visszaforgathatod 
életed valamely pillanatához 
az időt, vagy most állíthatnád 
meg, hogyan döntenél?

– Kegyetlen vagy! Most fe-
jeztem be egy tanulmányt Illyés 
és Szabó Lőrinc egy-egy ver-
séről, melyek mintha egymás 
továbbírásai lennének (Vidéki 
állomáson, Régi és modern). 

Ezzel leptem meg születésna-
pomra magam magam. Mind-
kettő egy-egy múló pillanatot 
idézett meg, majd ellenében 
a versek a létezés változtatha-
tatlanságát rögzítették: „hogy 
ürül velem is az élet”; „Elmúlt 
az óra… Múlik az élet.” Ezt vá-
laszolom neked, megtoldva az 
Illyés-vers szavával: „Ahogy 
lemondok, meg úgy értlek”. 
Mit értek meg? „Uram, … győz-
tesen, ünnepélyesen / te ér-
kezel a semmiben.” Egy, a 20. 
századi magyar költők istenes 
verseiből válogatott és szlo-
vákra fordított gyűjteményben 
fi gyeltem fel rá.

És zárom Hubay Miklós 
zseniális rendezői javaslatá-
val. Hányféleképpen nem tud-
tak mit kezdeni a rendezők Az 
ember tragédiája zárósorá-
val. Ő úgy érezte, Jézus öleli át 
Ádámot: „Mondottam, ember: 
küzdj és bízva bízzál!”

80 éves Kabdebó Lóránt köszöntése

Olvasom az interjút az én sze-
retett és tisztelt professzorom-
mal, Kabdebó Lóránttal. Hiszem 
és tudom is, hogy ezzel a tiszte-
lettel és szeretettel nem vagyok 
egyedül, nagyon sokan vagyunk: 
tanítványai, barátai, ismerősei.

Azon kevesek közé tartozik 
Ő, aki szellemiségével, embersé-
gével és hatalmas tudásával kivív-
ta mindazok tiszteletét és meg-
becsülését, akik csak találkoztak 
vele személyesen, a médiában, 
vagy könyvein, írásain keresztül.

Nem tisztem méltatni szak-
mai munkásságát, megteszik 
ezt mások. Én az emberségéről 
és szeretetreméltó személyisé-
géről szólnék.

Kevés ilyen „emberi óriással” 
találkozhatunk, aki egyszerre 
„majd mindent tudó géniusz” és 
a legközvetlenebb, egyszerűbb, 
emberközeli ember.

Adni tud mindenkinek – mert 
van miből adnia – tudásból, tisz-
tességből és emberségből.

Megtisztelő, hogy Lórántnak 
és testvérbarátomnak szólítha-
tom. Isten éltesse, és tartsa meg 
közöttünk még nagyon sokáig.

Rostás-Farkas György

„KITÜNTETÉSNEK 
VESZEM, HA VALAKI 

LÓRÁNTKÉNT SZÓLÍT”
(Irodalmi jelen, 2016.08.08 – 

Laik Eszter interjúja 80 éves 

Kabdebó  Lóránttal)

– részletek –

Egy beszélgetésre készül-
ve az ember könnyen hiheti 
azt, immár milyen sokat tud 
interjúalanyáról. Kabdebó Ló-
rántról nem lehet sokat tudni, 
amíg nem kezd ő maga mesél-
ni életéről. Még a mellékesen 
megemlített momentumok is 
kész regények – például, hogy 
Barcsay Jenő unokaöccse, vagy 
hogy neki volt elsők között az 
országban laptopja.

– Azon töprengtem, nem 
lesz-e zavaró az olvasóknak, 
ha mi itt most tegeződni fo-
gunk. Elvégre az irodalom-
történészek doyenje vagy, 
aki kerek 80. születésnapját 
ünnepli. Aztán arra jutottam, 
ez a barátságos közvetlen-
ség nagyon is hozzátartozik 
a lényedhez – például, hogy 
kedvesen emlékeztettél a te-
geződésre –, tehát nem fogom 
megkerülni. Hogy viszonyulsz 
a tekintélyhez? Nem lenne hí-
zelgőbb, ha mindenki tanár 
úrnak szólítana? Vagy pro-
fesszor úrnak?

– Én mindenkit magammal 
egyenrangú emberként foga-
dok, mindegy, hogyan szólít, 
vagy én miként nevezem. Az 

első oktató, akivel összetege-
ződtünk, Sarkady János volt. 
De a forradalom után a klasz-
szikafi lológiai szakma nagy 
részét eltávolították az egye-
temről. Utolsó óráján már a 
„Nárcisz tanszéken”, a Váci 
utcai, egyetemmel átellenben 
lévő presszóban búcsúztattuk. 
Különben ez alkalomból ittam 
először konyakot életemben. 
Ugyanakkor a professzorral, 
aki – nagy szerencsémre – ki-
osztotta nekem életre szóló fel-
adatként a Szabó Lőrinc-élet-
mű feldolgozását, évtizedekig 
magázódva tárgyaltunk, és 
csak amikor már magam is 
professzorként hívtam részt-
vevőként az első rendszervál-
tó konferenciánkra a pécsi 
egyetemen, akkor „mertem” 
– mivel a régebbi magázódást 
szégyelltem volna folytatni – 
tegezve köszönteni.

De hiszen ez nemcsak a ma-
gam problémája. Barcsay Jenő 
mesélte, hogy amikor egyik 
festőtársa rábeszélésére egy 
hétvégén aláírta a kommunista 
pártba való jelentkezését, és ezt 
követően elolvasta a szervezeti 
szabályzatot, mindaddig nem 
tudott aludni, míg egy vissza-
vonó levelet nem írt, és dobott 
be a postaládába. Ennek pilla-
natok alatt híre ment. Amint a 
szomszédságában lakó Kodály-
lyal találkozott, a nagy mester 
súgva megkérdezte: „Még min-
dig szabadon van?” Így, ma-
gázódva! „Mert én soha nem 
mertem tegezni, milyen nagy 

Szabó L�rinc

A pachako mucipe
(A nyugodt csoda)

Zhanva, khanchi naj tume karing
ma diloro grila mashkar le char,
inke mishtoj te gindijma me,
kana ratyi fejastra putrav,
mange cipin but lashe phrala,
lashe jilesa, ke shukari e luma,-
sar e mal ande muro kher

avel te anel muri voja,
e las he khasenge sunga
haj andre bute cherhajenca
e zharone shonitos vi tume bishalen,
lashe dyos des denles,
kade kerenles ande glasosote, kolya
gilyasa kathe, pasha muro pato,
pasha muro khamoro opre,
kado, soske loshasas varikana,
amaro vija: pachako mucipe,
le shukare, milyake ratya!

(Boldasles: ifj. Rostás Farkas György)



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 5150 KKKKÖÖÖÖZZZZÖÖÖÖSSSS ÚÚÚÚTTTTKKKKÖÖÖÖZZZZÖÖÖÖSSSS ÚÚÚT 51515151511

Emlékezz!
1944. október 5-én magyar 

csendőrök húsz romát 
gyilkoltak meg, és temettek el 
egy tömegsírba a Békés megyei 
Dobozon. A tragédia a Roma 
Holokauszt egyik iszonyú trau-
mája, de a dobozihoz hasonló-
an még vagy féltucatnyi feltá-
ratan tömegsírban nyugszanak 
legyilkolt romák.

A békés megyei 
Doboz temetőjében 
húsz roma ember, ti-
zenöt férfi , két nő és 
három gyermek fek-
szik egy tömegsír-
ban. Ott, ahová pon-
tosan 71 évvel ezelőtt 
magyar csendőrök 
és katonák lőtték 
őket. A szemtanúk 
visszaemlékezései 
nyomán: „1944 szeptember vé-
gén, október elején a magyar 
hadsereg kötelékében harcoló 
első páncélos hadosztály Sar-
kadon állomásozó csoportja a 
környék falvaiban letartóztatta 
azokat, akikről azt feltételez-
ték, hogy valamilyen formában 
együttműködtek az oroszokhoz 
átállt románokkal. 50 embert 
fogtak el, romákat és nem ro-
mákat vegyesen. Köztük volt a 
helyi pap is. A cigányok bűne a 
visszaemlékezők szerint az volt, 
hogy ételt fogadtak el a beérke-
ző katonáktól.

A foglyokat a sarkadi csend-
őrlaktanyába szállították, ahol 

tábori csendőrök és katonák 
rettenetesen összeverték, meg-
kínozták őket. Október 5-én 
délután a hadosztályparancs-
nokság elrendelte a kiürítést, 
a foglyokat Boldizsár János 
csendőrőrmester és csapa-
ta Szentes felé hajtotta. Este 
10 körül érkeztek a dobozi 

Wenckheim-kastélyhoz. Itt a 
cigányokat különválasztották a 
többiektől, akiket az épület is-
tállójába zártak. A 20 főből álló 
roma csoportot (15 férfi t, 2 asz-
szonyt és 3 gyermeket) viszont 
továbbvitték a dobozi temető-
be. A romákat a földre fektet-
ték, sortüzet zúdítottak rájuk, 
majd, hogy spóroljanak a lő-
szerrel, kézigránátokat hajítot-
tak rájuk. A holttesteket ezután 
a közelben lakó dobozi romák-
kal földeltették el. Az elkövetők 
csak 1956-ban kerültek bíróság 
elé. Boldizsárt életfogytig tartó, 
társait 5 – 8 év börtönbüntetés-
re ítélték.”

A gyilkossággal foglalkozik 
Závada Pál Természetes fény 
című regénye is. Megszólalnak 
egykori szemtanúk egy 2004-es 
fi lmből, valamint három nyelvű 
kronológia mutatja be a Phar-
rajimos magyarországi esemé-
nyeit. A roma Holokauszt áldo-
zatai sokhelyütt ma is jeltelen 

sírban fekszenek. 
Így a lajoskomáro-
mi, kiskassai, sza-
badbattyáni, lenti és 
a várpalotai Grábler 
tó melletti tömeg-
gyilkosság áldozatai 
máig végtisztesség 
nélkül nyugszanak. 
A várpalotai áldoza-
tok történetét a helyi 
levéltári dokumen-
tumok alapján Har-

mat József, a megyei könyv-
tár munkatársa rekonstruálta 
rendkívül alapos kutatómunka 
nyomán.

Ehhez hasonló tömegmé-
szárlások történtek más tele-
püléseken, így pl. Lengyelben, 
Lajoskomáromban is. A német 
megszállását követően becslé-
sek szerint 30–70 000 romát 
deportáltak a komáromi Csil-
lagerődbe, majd onnan külön-
böző koncentrációs táborokba, 
és ötezer romával orvosi kísér-
leteket is végeztek.

(Összeállítás a HVG 
2014.10.5-i cikke alapján)

Szinva Pataki Gy�z�

Két hangú lélek

Föltérképeztem szíved.
Mély bugyrában
érző lelket takar.
Hiába komor arcod,
ha éjjel könnyezve párnádba fojtod.

Ma már más a lényeg.
Az a jó ha remegve félnek,
előled kitérnek,
messze elkerülnek,
hidd el, ma más mércével mérnek.

Messze árnyak

Elkísérnek árnyaid
messzi utamon,
nem tépáz a szél
dalod dúdolom

Dúdolom dalát
A lángsugarú nyárnak,
levélhulló ősznek,
fagyott gyémánt télnek.
Nem félek!
Csak remélek – remélek – remélek

Búcsúzó alkony

A megfáradt alkony sugara
Utószor kacsint be a lombokon.
Elvérzett teste felhőkbe burkolva
Vég simít könnyes arcokon.

Nem vigyázhat bús árvákra,
Nem gyógyíthat lelkeket,
Bánatában társhoz fordul,
Megkéri a kék eget.

Vigyázz rájuk, őrizd álmuk,
S ti mesét mondó csillagok
Kézen fogva vezessétek,
És én békén meghalok.

Emlékezés

Hermann Ottó emlékére

A megfáradt vándor
Megnyugszik, megpihen!
Filozófi ája volt az erdők, a bércek,
Száz színű virág,
Hangos madárének.

S ma!
– már csak a szél dalát hallgatja.
Hatalmas kősas szárnya
álmát takargatja.
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Móricz Zsigmond

Kon shukar, kon lashi
(Ki szép, ki jó)

O shukar cini stancija, aba 
detehara zhukardas o 

zibano. Mihály, o butyari, loss-
hajlas sosko mishto kerdas bu-
tyi pe vulyica. Ando vas shilava 
xutyildas, sosa shukares zhang-
las te kerel butyi.

– Tu aba, Mihály – das 
duma peleste o shingalo kon 
kaj o vasuto kerdas butyi –, 
tu aba baro manush san, feri 
romnya trubuj te les.

Avri cirdas pe o Mihály.
– Ova feri naj kas! – 

phendas.
– Naj tu piramnyi ando 

gav?
O shavo rigate shutas 

pesko shero.
– Me aba chi lav raklya!
O shingalo assal. Sartena 

aba jek kurko, hody gata san 
Mihály. Sar andre avilas o 
vona, ovi phendas le shinga-
lenge.

– Phenen aba chi zhanen 
tume shukar sha Mihályes-
ke, ke kado chi lel raklya.

– Phenav me tuke, Mihály! 
– das duma jek phuro shingalo. 
– Kasava phenav me tuke hody 
charesa vi tye desh naja.

– Koni kodi? – pushlas Mi-
hály –, kon chi kamlas te lel 
inke romnya.

– E 37. shingales si duj she-
ja. E majbari lashi avla tuke. 
Naj zhungalyi, thaj fajla e butyi. 

E majcini zurales shukar, feri 
chi fajla te kerel butyi, feri hody 
te makhel pe, thaj phir te kerel.

– Chaches.
– Av andre le ratyako ziba-

nosa, maj le deshujekhesa pal-

pale aves. Naj tu butyi kathe 
aba.

– Shajke.
– Kas lela? – cipisardas kar-

ing lende o shingalo.
– Meg si aba.
– Atunchi zha.
O lasho vonat ovi zhalastar.
Kade pecisajlas, hody Mi-

hály peratyate kothe reslas 
andobaro foro pej stancija. Ko-

the zhukardas les aba o phuro 
shingalo, kon vi ingerdas le Mi-
hályés kaj o 37 kher.

Lashi ratyi phende andre.
– Dikh András amal, sar 

kerdyilan kathe? – phendas 
o baro shingalo. András 
andre sikadas le strajinos. 
Mihály but xoxamne butya 
avri rakhlas, thaj mishto 
xutyildas la shako vas thaj 
dikhlas, kadi e majbari naj 
shukar.

La kavra sha chi dikhlas 
khatikaj.

– Beshen tele… Csorba 
manush pej Jármi stancija si?

Csorba manush ke o Mi-
hály sas kodo avri cirdaspe, 
thaj vorbilas. Kade vorbinas 
sar angla raj tavnasas. O 37, 
shingalo sheresa kerdas, thaj 
fajlas les le Mihályeski godyi, 
taj kodi phendas leske:

– Anglatute baro trajo si 
inke, muro amal!

E majbari shej kothe bes-
helas ando kolco, pasha peski 
dej thaj ashundas sar vorbin. 
Mihály kothe dikhlas pelate 
pekodi gindisardaspe kaj shaj 
avel e kaver majcini shej.

Opre ushtyilas taj avri gelas. 
E kinda kamlas te dikhel. Mish-
to gindisardas: kothe sas e maj-
cini shej popato. Shukar gada 
sas pelate.

– Tu sostar chaves avri?

F. Tóth Zsuzsa rajza

– Sostar – cirdas peske 
phike, taj chachardas pepeste 
gada.

– Te vorbisaras.
– Sostar te zhav?
Tu kaj e Julcsa avilan na 

mande.
„Gindisardas andepeste o 

Mihály: e kaver shej, e Julcsa, 
bari shej si.

Dikhlas vi kadi.
„Shukar shej!”-gindisardas 

palate, taj das duma:
– Me kajkodi avilom, kon 

man faj. Na kaj e Julcsa chi na 
kaj e Borcsa.

Assalas e shej: – Me chi sim 
Borcsa!

– Atunchi kon san?
– Dilyi tavos te phenav tuke.
– Phen feri te chi lazhas.
– Majpalal.
E shej lazhajlaspe butaig te 

pashlyol angala shavo popato.
Chachikanes shukar, lolyi 

musuraki cini shej sas, kasa-
ve sas lake jakha, hody Mihály 
sodevar pelate dikhlas, sagda 
feri assalas.

– Av aba andre.
– Vi kathe lashoj mange.
– Sartena. Sostar lashoj ka-

the te vi shaj andre shaj avas?
Mihály andakode vorbilas, 

feri te phenel variso. Las lasha-
ko vast, taj cirdas la. Chi mukh-
laspe.

– Pe tye vundyi malavav.
– Palpale malavav.
– Lav e shilava.
– Phagrav tu.
– Muk aba mure vasta, ke 

cipij!
– Me pale andre xutyilav tyo 

muj!
– Andre dindarav.

– Kothe das pesko baro kalo 
vast, andekodo xasajlas lasha-
ko cino vast.

E shej tele pelas papato, taj 
kothe sas ande shaveski anga-
lya. Akanak aba chi zhanglas, 
so te kerel e shej. Le Mihályes 
maladas variso tato, taj ande 
angalyi las la sha, kade sarna 
phagerdas la. Ashunde o vudar. 
Avri puterdyilas o vudar, Julcsa 
avilas avri. Labara shake jakha 
fi mlanas.

– Kharav la, taj chavel – das 
duma Miháy daramnes.

– Sostar chaves? Jek –Duj. 
– Das duma pe peski pheny pe 
Julcsa.

Kodi tele dikhlas, te shara-
vel pesko phabardo muj.

– Me chi sim kasavi shukar 
avri cirdime, sar tu phendas.

– Ke tu khini san.
– Chi sim kasavi lashi buz-

hangli, sar tu.
– Na! Tu chi san! Chi keres 

kaver, feri keres tu, taves shukar.
Mihály andre das duma:
– Lasho tuke vikade. Vikade 

shukar san zurales.
Bunusardas, so phendas.
– Zurales shukar si voj, maj-

feder kan opre cirdel pesko 
nakh.

E majcini shej pomashkar 
shutas peske vasta, taj palpale 
vorbilas:

– Zha kathar andre, te kerav 
man. Kasavi sim, sar ek chorri.

– Jek zhukel Kati! – das 
duma Mihály.

E duj sheja assajle. E majba-
ri shej chi sikadaspe, e majcini 
zurales assalas.

– Kati tyo anav? – dikhlas 
opre Mihály.

– Kade! – phendas Julcsa.
– De na kade, Katica majfe-

der! – phendas e majcini.
– Katica! – phendas e Jul-

csa. Avri puterdas o vudar, taj 
angle mukhlas le Mihályes.

(Boldasles: 
Ifj. Rostás-Farkas György)

Pal’ amari cerha
Folkloro

Pal’ amari cerha
Baron le luludya:
Kon tele shinla la,
Avri tiziya la.

Kinav tuke, babam,
Vi mas thay vi manro,
Sostar avna avri
Tye shuke pashavri.

Sátrunk 
oldalában
Népköltés

Sátrunk oldalában
szép virágot láttam,
aki azt levágja,
tűzi a hajába.

Veszek neked, babám,
kenyeret is, húst is,
hadd teljék ki tőlük
az a sovány csípőd.

Dobos Éva fordítása
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Gratulálunk!
Idén Láng Judit, író, publicista, szociális munkás, – társadal-

mi munkában a Romano Instituto facebook-oldal adminja kapta 
a Libik György-díjat.

Munkájához és kitün-
tetéséhez ezúton is 

sok szeretettel gratulálunk és 
kívánunk neki további sikere-
ket!

Láng Judit egyébként „Falat” 
unokája – annak a Falatnak, aki 
a Grábler-tói roma tömegmé-
szárlás egyik túlélője volt!

Juditnak az elnyomottak 
és kiszolgáltatottak iránti ér-
zékenysége talán ebből az 
öntudatlanul is továbbadott 
– holocaust traumából is táp-
lálkozik.

Írásainak középpontjában 
mindig a kisemberek, a meg-
nyomorítottak és kisemmizet-
tek állnak, sajátos humorral, 
a túlélést segítő fonákjáról 
nézéssel megáldva. Ahogyan 
Judit is szemléli a világot, hi-
szen hogyan is tudna diplomás 
munkanélküliként, íróként és 
közéleti aktivistaként túlélni 
enélkül a humor nélkül.

Nem belenyugvás ez, éppen 
ellenkezőleg. Bátorság és el-
tökéltség, hogy „csak azért se” 
hagyja a világot romlásba dön-
teni!

Ezért küzd állhatatosan, ha-
talmas energiával és igaz bará-
tokat keresve, nyitott szívvel.

Daróczi Ágnes, a Romano 
Instituto Alapítvány vezetője

A mi barátságunk nem 
face történet, nem is az 

elmúlt pár év ide-oda csapódó 
világának hozadéka. Mondhat-
ni magánügy. Igen, minden 
barátommal való barátságom 
csak arra az adott barátomra 
és rám tartozik. Személyes kö-
tődés, csoda. Minden valódi 
barátság csoda. Se jó, se rossz 
nem befolyásolja. Hit van ben-
ne akkor is, ha nem tudunk ta-
lálkozni valamiért éppen.

Juditkám most díjat kap, 
s nagyon büszke vagyok rá.

S ha méltatnom kell, most 
nem a jogvédőről, vagy az új-
ságíróról szeretnék írni. Ezek-
ről szóljanak mások. Én csak 
a barátságunkról beszélhetek. 
Csöppet sem kezdődött szok-
ványosan. Brüsszelben voltunk 
egy csoporttal. Olyan minden-
féle emberek hangulat ural-
kodott. Tulajdonképpen csak 
Judit, Agáta meg Tami ma-
radt meg bennem. No azért, 
mert Judit meg Agáta az ele-
jén elkönyvelték, én vagyok a 
konszolidált nő. Á, ezen aztán 
később nevettünk. A reggeli ká-
vénkat már együtt ittuk a szál-
loda teraszán. Három teljesen 
különböző nő. Csak egy volt kö-
zös bennünk. Mélyről jöttünk, 
mélyről néztük a világot, és em-
berek akartunk maradni…

Aztán Juditkám jött minden-
hova később. Klauzál, Olajfa, 
mindenhová. Volt hogy egy-
mással osztottuk meg a cigit, 
vagy kotortuk elő utolsó forint-
jainkat kávéra. De ott volt a jel-
zés, vagyunk egymásnak ha kell. 
S nem muszájból. Nem megfe-
lelni vágyásból. Láttuk együtt 
a végtelen szegénységet, láttuk 
hogy embert ember ellen fordí-
tanak. Ma sem hallgatjuk el, ha 
ártatlanul felcímkéznek valakit. 
Mi már csak ilyenek vagyunk. 
Szólunk, és szólni fogunk.

Judit szerény, és szeretet 
van a szívében -akkor is ha 
néha haragos –, és olyan néha 
mint egy kisgyerek, akit védeni, 
óvni kellene a világtól. Jóllehet 
erősebb, mint bárki gondolná, 
bátrabb, mint ahogy mutatja. 
Esendő és erős egyszerre. Örü-
lök hogy tudom, igazi barát.

S most messziről vele örü-
lök. És nagyon örülök.

Judit Láng! Szívből gratulá-
lok! Megérdemelted!!!!!

Kaczvinszky Barbara
újságíró, szerkesztő, riporter

Rafi Lajos

Morfondírozás

I.
Kezem nyomát hányszor kell még
megélje az anyag, amíg
felnőnek a gyermekeim?
II.
A megtébolyodott harangozó
nyolcvan éves. Él a templom
szomszédjában.
Ha kell, ha nem, húzza a
harangot.
Ismeri őt a falu… és hagyják:
húzza.

Kés�i �sz

Kiégések mindennapjain
bújócskát játszom,
már harminc éve.
S arcom beporosodott pórusait
ülik a megemlékezések.
Így járok tovább a dermesztő télben,
miértek hálás köszönetével.

Tudom, már csak az unokák
mondják rólunk az igazat.
Fiaink csak a fejünkhöz fogják
verni, a sóba mártott szavakat.

Marasztaló 

Már csak a hallgatás játéka izgat,
Hiszen a pajkos kisfi ú fáradt.
Mint egy tükörben, látom a vágyat,
bennem a csont is erjedni kész.

Cigány �sz

Bár ne volna, bár ne volna:
Bárcsak őszi szél ne volna.
Zsebre tettem cigányságom,
S átlyukasztom a világot.
Falevelet tettem zsebre:
Gyönyörködjek.
Melegedjek.

Szövetség
(átírt régi cigány monda)

Az Isten szövetséget kötött a
cigánnyal, éspedig:
csak úgy lehet szabad, ha
vándorolni fog, tökéletesen szegényen.
Így épül rabbá.

Maradj velem

Panaszom hosszú kín s a testem
sírgödör lett.
Mióta nem vagy, sok ember
halt meg bennem.

Nyár

A Nap végtelen teste áthasít
S mint egy falat kenyér gurulok.
Nem tudom felfogni a végtelent,
De elkaptam egy véres csillagot.
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nincs joga ahhoz a kényelemhez, 
amit megkap a kolostorban.

Ezt követően engedélyt kért 
elöljáróitól, hogy egyedül él-
hessen a zárdán kívül, és a kal-
kuttai nyomornegyedben dol-
gozhasson.

1950 októberében jóváhagy-
ták az új szerzetestársulatot, 
a Szeretet Misszionáriusa-
it, amely Kalkuttában alakult 
meg, és innen terjedt el egész 
Indiában, majd világszerte.

Teréz anya tevékenységét az 
egész világon elismerték, a ren-
geteg kitüntetés mellett 1979-
ben megkapta a Nobel-béke-
díjat. II. János Pál pápa 1986. 
februárjában meglátogatta a 
Szeretet Misszionáriusainak 
házát Kalkuttában. Teréz anya 
élete legszebb napjának nevez-
te ezt a látogatást.

A pápa pedig így fogalma-
zott: „A Nirmal Hriday a re-
mény otthona. Olyan ház, 
amely a bátorságon és a hiten 
alapszik, olyan ház, ahol a sze-
retet uralkodik. A Nirmal Hri-
dayban az emberi szenvedés 
misztériuma találkozik a hit és 
a szeretet titkával.”

Teréz anya 1997. szeptem-
ber 5-én halt meg. Az alapítás 
óta eltelt ötven esztendő alatt 
rendje kiterjesztette tevékeny-
ségét a világ minden országára 
és az „élet minden sebesültjére.

(Összeállítás a Magyar Ku-
rír tudósításai alapján)

Szentté avatták Kalkuttai Teréz anyát
„A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.

A szeretet gyümölcse a szolgálat.
Nagy dolgokat tenni nem tudunk,

csak kicsiket, nagy szeretettel.

Úgy érezzük, hogy amit teszünk,
csak egy csepp a tengerben.

Anélkül a csepp nélkül azonban
sekélyebb volna a tenger.”

Több tízezer hívő előtt I. Ferenc pápa, a katolikus egyház veze-
tője szentté avatta Teréz anyát a vatikáni Szent Péter téren szep-
tember 4-én.

A szentmisén Angelo Amato érsek először röviden felolvasta 
Teréz anya életrajzát, majd kérte a pápát, hogy kanonizálja a 
szentek között. Ferenc pápa ezután ezekkel a szavakkal emelte a 
szentek sorába:

Kellő mérlegelés és az isteni közbenjárásért folyamodó imád-
ságok után, kikérve püspök testvéreink tanácsát, kinyilvánítjuk, 
hogy Boldog Kalkuttai Teréz szent volt, felvezetjük a szentjeink 
közé, elvárva, hogy őt az egész egyház tisztelje!

Teréz anya 1910. augusztus 
27-én született, Agnes Gonx-
ha Bojaxhiu néven, albán szü-
lőktől, Üszküb városában (ma 
Skopje, a Macedón Köztársaság 
fővárosa).

Agnes 9 éves volt, amikor 
édesapja meghalt. A magára 
maradt özvegy ezután egye-
dül nevelte három gyermekét. 
Édesanyja jelentős szerepet 
töltött be az egyházközség éle-
tében, a jótékony cselekedetek 
asszonyának nevezték.

Agnes állami iskolába járt és 
tagja lett a Mária-kongregáció-
nak. Ebben az időben a jugoszláv 
jezsuiták működést vállaltak a 
kalkuttai főegyházmegyében.

A fi atal Agnes egyike volt 
azoknak, akik önként jelent-
keztek a bengáliai misszióba. 
Érintkezésbe hozták az írorszá-
gi Loreto nővérekkel, mivel ők 
a kalkuttai főegyházmegyében 
is működtek.

Agnes 1928-ban, áldozó-
csütörtökön határozta el, hogy 
szerzetesként Istennek szenteli 

életét. Felvételét kérte az an-
golkisasszonyok írországi anya-
házába, amely a Loretói Miasz-
szonyunk nevét viselte. Innen 
hamarosan Indiába küldték, 

hogy megkezdje noviciátusát 
Darjeelingben. Itt tett szerzetesi 
fogadalmat 1931. május 25-én.

A kasztrendszer teljes, tragi-
kus valójában mutatkozott meg 
előtte, a szegények nyomorúsá-
gos tömegét látva úgy érezte, hogy 

Makkai Kiss Nóra

Meditációban

Szemgödröd mélyén

mindörökkön

éj van

De a Mindenség

magad vagy

Tekinteted felnyithatod

és fénykörök cikáznak

ott-hol eddig a sötét

lakott

Gondold meg

Léted tengerébe merülhetsz

időtlen terekben létesülhetsz

Vagy partra vergődsz

és az időben

cselekvések közepette

történesülsz

élhetsz

magad

a Mindenségben

Ha ki emberré lett

Ha ki emberré lett

pokoljárta

vad mélységből

megmaradó

erénnyé kell magasodjon
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Rostás Farkas György

Gindij - man

But vrama si ma te gin-
dima. So avla tumenca 

e romenca, kon kathe ashona 
ande kadi luma.

Soski luma?! Kasavi soski 
ci fajma ke khonyik ci phatyal 
e patyivakyi vorba. Hasajlas e 
patyiv, e pacha so kethane in-
kerdas a luma. E rom kamenas 
jekhavres, denas e patyiv, de 
aba kadala nachile sar o sho-
nito po cheri. Dore inke shaj 
gindipe e luma ande late e but 
lashe roma.

Ashunen so phenav tumen-
ge! Ame sagda pashe samas 
jekhavreste, trubuj te boldas 
ame palpale jekhavreste. So 
phenel tumaro dyi, tumaro jilo? 
Naj ame khanchi pe bari luma, 
feri e patyiv, haj o kamipe so si 
ande amende.

So inkerdas ame kethane 
but shela bersh? O kamipe.Te 
nachola anda amaro jilo, so as-
hola kothe. Sosko avla amaro 
jilo. Mure Phral, Phenyale!

Mishto ashunen so phenel 
tumenge tumaro majphuro ph-
ral. Samalen pe kodol butya, so 
o Deloro del amen. Ke kodo si 
amaro, haj si axtom-peko som-
nakuno.

Inke jek phenav tumenge: 
anda kodo, shaj den so si tu-
men. De anda kodo (TRUBUJ) 
te den. Katyi kamlom te phenav 
tumenge.

Tumaro phral: o Rostás-Far-
kas György

Mure shaveske

Phenav tuke so te keres
so shukari sakones
shukar abljo somnakuno
tye shavengo sukar trajo

Lungo shukar skumpo trajo
pacha tavel ando jilo
sakon te kamel tume
luma, cara na feri me.

Shoren tumaro kamipe
vi pej rom, haj vi pej gazhe,
pacha keren haj kamipe
haj o Del zhutija tumen.

Ashunen so phenel o papo
pacha anav ando jilo
pacha, voja, bukurija 
sakones lossh andej luma.

Muro shavo mukav tuke
zha ker pacha sakoneste
te kamen tu e rom, gazhe
del tu o Del zorr, sastyipe.

Info Sakoneske – Felhívás
T’aven Saste Baxtale Romale Sha-

vale!

Me som o cino Rostás-Farkas 
György, Anda Ungro, Anda 

Budapest, kon kerdas tumenge kado 
International Roma Charity.

Andakode kerdam les, te zhutisa-
ras  le chorre manushen, le romen, le 
phuren, le nasvalen, kathe ando ungro 
taj vi ande kaver thema!

Ame kamas te zhutisaras na feri le 
romen, vi le gazhen, taj sakones kon 
chorreske inkrel pe! 

Amaro Roma Charity zhutimo del 
sakones, shaj avel kodo anda akarsos-
ki nacijako manush.

Phenav tumenge ande soske butya 
kamas te zhutisaras tumenge,taj ande 
soske butya shaj roden ame:

• socialni butyi, familyiako zhutimo
• phure manushen te grizhisaras
•  nasvale manushen vurdonesa te 

ingras
• culturni butyi
• jag phurdimo
• nasvale manushengo grizhipe
• shavorenge zhutimo   

Len Sama Petumende!
Devlesa Mukav Tumen 

Ifj. Rostás-Farkas György

Pe amaro webiste shaj roden amen 
www.romaszeretetszolgalat.hu

Te kamen shaj iskirin mange vi  email: 
ifj.rfgy@gmail.com
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Ravasz József

Embert keresek

Minden nap keresem
az embert magamban.
Talán elbújt
az elmém pihentetett
szegletében, ahonnan
megfi gyel cinikus mosolyával.
Förtelmes állapot
nélküle szeretni,
s hinni a színpadi csodában,
amit nap mint nap,
tapssal jutalmaz
az unatkozó műkedvelő.

Egy fal

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

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

A reggel olyan

A reggel olyan,
mint egy nő.
Szeretem illatát,
időtlen testét,
s mint Ébredést becézem.

Így születik bennem
nap mint nap,
újra a Remény,
egy hányadik Akarat,
az a 24 óra,
ami soha sem elég!

Éjjel(ek)

Minden nap újra teremt.
Rálépek egy ismeretlen
útra önmagam felé…
A távol közeli fény,
követve magamat…

Érinteném a vállamat,
de e másodpercnyi tünemény
az ébredés…

Prágai Tamás

Szitál a magasban

A magasban sólyom szitál
tekintetében mind élesebb fókusz
ha akar kicsinek, ha akar nagynak
látja földi terjeszkedésem-

ő az, aki büntetni fog
ha nagyon kicsi, ha nagyon nagy
körülöttem a terjeszkedés,

dadog bennem az állatős,
bújna vacokba be –
de sajnos, ő a gyorsabb,
nem a girbe-gurba egérút,
arcomon végigfolyik a csőrvér.

Mosás

Elindul lassan lent a sötét forgás,
a mélyben, hol Kharübdiszek lelke a súlyos örvény,
gőzben és dunyhaszagban,

lent a mosókonyhában, mélyebben a deszk-padozatnál,
nehéz anyagok és szennyek között,
– fölhabzó pszichoterápia itt a fehérítő – és a
mosószer,

harisnyák, zoknik, gatyamadzagok,
oldás – és mindegyre kibomló kötés.

Szolnoki Csanya Zsolt

Tájak versek

Lélegzetben lélegzet lebeg
örvénylik hullámzik így
megyünk
hunyt pillák összenőtt árnyak
a színek halk vízmosásain
megyünk
Bárhonnan nézhet a mező
mintha az idő
valami horzsol
felkarcol mindig valami kéket
rozsdát és szögeket pörget
csikorog belül
csikorog monoton szomorú
lépte ha lépek
jeltelen jelzés csak zaj.
Mi ez a felhő?
Sóhajtásod is ez a beszéd
miféle nyelv?
miféle kavargó porhó
tébolyult törvénye menni
és menni
haladni lépni
lehető ösvényt fürkészve
hogyan is kéne
miképpen mégis
ballagni belélegezni
minden zöldet
körös körül az élet
szó igen
közelebb közelebb
hajolsz valami valami fényhez.
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Rostás-Farkas György

Barangolásaink a szeretett Alcsúton

Istennek hála, megadatott, 
hogy néhány csendes na-

pot Alcsúton, az Arborétumban 
töltsünk. Végre volt időnk, hogy 
bebarangoljuk ezt a csodálatos 
parkot, felkeressük a milliónyi 
emléket idéző helyeket.

Minden alkalommal, ami-
kor csak találkozom az Arbo-
rétumot létrehozó nádor mai 
leszármazottaival Habsburg 
József Árpád és Mihály főher-
cegekkel elhangzik szájukból a 
szó: „Szeretett Alcsút. Jártam a 
szeretett Alcsúton…”

Mély fájdalommal tör fel lel-
kükből a sóhaj, mikor ezt a mon-
datot kimondják. Nem csoda, hi-
szen minden gyermekkori emlék 
ezer-meg ezer szállal köti őket 
ide. Itt születtek és itt teltek azok 
a gyönyörűséges gyermekévek.

Él még a településen a 90 
éves Komáromi Nándorné, 
a mindannyiunk által szeretett 
Sárika néni, aki a nádori kas-
télyban volt szobalány, és jól 
emlékszik mindenre: a gyere-
kek csínytevéseire, a gyönyörű 
kislányra, Habsburg Kyngára…

Nagyon szívesen mesél az 
akkori élményekről, szinte hi-
hetetlen, hogy minden részletet 
fel tud idézni.

Ezekben a napokban mi 
is meglátogattuk Sári nénit. 
Mint egy megáradt folyóból, 
úgy buzogtak fel szívéből azok 
a régi emlékek, melyek őt is 

millió szállal kötötték a nádori 
kastélyhoz, a családhoz, a gyö-
nyörű és méltóságteljes Anna 
főhercegnőhöz.

Elmesélte többek között az 
alábbi történetet:

Anna főhercegnő gyakran 
járt a cigányok közé a faluba. 
Ilyenkor erdélyi származású 
komornája kísérte el, aki na-
gyon jól beszélte a cigányok 
nyelvét.

A kedves mosolygós Kati 
néni és Péter bácsi szerény, de 
nagyon tiszta otthonában fo-
gadta őket. Cigány szokás sze-
rint nem is engedték el a ven-
dégeket anélkül, hogy meg ne 
kínálták volna az éppen akkor 
készített paprikással. A főher-

cegasszony szívesen fogadta a 
kínálást és jóízűen evett velük.

Ezt a történetet nagyon szí-
vesen mesélem – mondta Sá-
rika néni – hogy elmondjam, 
a gyönyörűséges főhercegasz-
szony milyen szeretettel volt a 
cigányok iránt, maga is megta-
nulta a nyelvüket, és ha tehette 
csak cigányul beszélt velük.

Így volt ez már a nádor, Jó-
zsef Antal főherceg és fi a József 
Károly főherceg idejében is.

József Károly főherceg a ka-
tonáitól megtanulta a cigány 
nyelvet, és a későbbiekben be-
hatóan foglalkozott a cigány 
nyelvvel és folklórral.

Elsőként tett konkrét lépé-
seket a magyarországi cigány-
ság letelepítésére és állandó 
munkavállalásuk biztosítására, 
gyermekeiknek pedig iskolai 
oktatást nyújtott. A cigányság-
gal kapcsolatos kutatásaival 
nemzetközi hírnevet szerzett. 
Ő írta az első cigány-magyar 
szótárt, és az első cigány nyelv-
tannal foglalkozó szakkönyvet.

Nagy szenvedéllyel gon-
dozta az alcsúti arborétumot, 
botanikai kutatásokat végzett, 
melyek eredményét több tanul-
mányban tette közzé. Kisjenőn 
és Alcsúton kertészeti minta-
gazdaságot hozott létre.

Nem csoda, ha barangolása-
ink során mindenütt az ő áldott 
emléküket idéztük.

Komáromi Nándorné, Sári néni
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