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Kell-e kommentár, és mi-
lyen Bartók mélységes ember-
ségéről, emberszeretetéről, 
hogy oly sok évtized után ott 
messze a tengeren túl, felsajog 
benne emléke a román cigány-
lányról?…

És még maradjunk mindig 
New York-ban. Hans Habe-nak 
a Kennedy ügyről szóló köny-
ve került ismét kezembe, ahogy 
társadalmilag nyomozza, 
mi rejlik igazán az ame-
rikai elnök texasi halála 
mögött? Miféle gyűlölkö-
dés? Világosan kirajzo-
lódik, hogy az ellenséges 
erők szemében John F. 
Kennedy „fő bűne” sze-
mükben a négerek egyen-
jogúságának elismerte-
tése érdekében kifejtett 
kemény politikai küzdel-
me volt. Hans Habe hosz-
szan, részletesen írt a New 
York-i néger negyedben, a 
Harlemben szerzett élmé-
nyeiről, őszinte beszélge-
téseiről az ottani írókkal, 
művészekkel. (A találko-
zó alkalma az volt, hogy 
bemutatták Habe „Út a 
homályba” című regényének 
színpadi változatát, mely egy 
amerikai néger katona német-
országi élményeiről szól, az 
1945-ös és 46-os esztendőben.) 
Mikor következetesen szóba 
hozta Kennedy állásfoglalásait, 
küzdelmeit a négerek elismeré-
séről, a néger írók, művészek 
válaszait a következőképpen 
summázta jegyzeteiben:

„Kezdett felnyílni a szemem, 
kezdtem megérteni a különb-
séget – amelyet bármily tájé-
kozott európai ember létemre, 
szem elől tévesztettem –, igen 
a különbséget az elismerés és 
a szeretet között. Az elismerés 
tárgyi, emberi intézmény lé-
vén, törvénnyel szabályozható 
– a szeretet azonban érzés, s 
erre a legtöbb ember a Krisz-

tus születése utáni XX. század-
ban sem képes igazán és mé-
lyebben. Ha csupán elismerést, 
egyenlőséget, igazságot köve-
telnének Amerika négerei, még 
az igazság sem volna elérhetet-
len cél. De szeretetet követel-
nek. Hogy a fehérek egymást 
sem szeretik, és a feketék sem, 
és a sárgák sem és más színű-
ek sem, hogy a fajok és népek 

szótárában ott a visszataszító 
kisebbségek szó (ez a matema-
tikai fogalom), erre nem akar-
nak, nem tudnak most gon-
dolni az amerikai négerek. Az 
elnyomás évszázada alatt meg-
érett a lázadás, és semmiféle 
emberi lázadás sem olyan el-
söprő, mint az emberi szeretet-
éhség. A fekete faj szenvedése 
a gyűlölet Mount Everestjévé 

halmozódott, de az összes 
szakadékokból és összes 
csúcsokról a kiáltás zeng: 
szeretet, szeretet! Az em-
ber azt akarja, hogy ne 
csak azok szeressék, akit 
ő szeret. A szeretetszomj 
olyan határtalan, amilyen 
korlátozott a szeretetre 
való készség.”

„Amíg választás, állá-
sok és iskolák csupán az 
elismerés szimbólumai, 
minden fontosságuk mel-
let frivollá válnak, ha egy-
szersmind nem lehetnek 
jelképei a szeretetnek, 
amely nélkül visszhang-
talan marad a gyűlölet 
Mount Everestjének sze-
retet idéző kiáltása.” Há-

rom évtizeddel ezelőtt írta le 
ezeket a sorokat New Yorkban 
Hans Habe. Ez idő alatt a né-
gerek jogi, politikai elismeré-
se megtörtént az Államokban. 
Ám gondoljunk csak a lap-
pangó vulkán Los Angeles-i 
kitörésére: nem intelmezők-e 
változatlanul a néger írók, mű-
vészek Hans Habe által leírt 
gondolatai?

Rostás-Farkas György

A különbség az elismerés 
és a szeretet között

(Emlékezéssel Bartókra, Hans Habe-ra 
és Saint-Exupery-re)

Amióta az a Gyermek 
megszületett, közel két 

évezrede a krisztusi hit szerint 
a karácsony a szeretet és békes-
ség ünnepe. Hogy ez mennyire 
válhatott valósággá: az a ke-
reszténység mindenkori tragi-
kus mementója. Igen, minden 
év, minden karácsony egy-egy 
intelmező alkalom arra: néz-
zünk körül a világban, s ves-
sünk számot önmagunk lelkiis-
meretével is.

Őszinte, komoly elmélyü-
lésre kell, hogy ösztö-
nözzön bennünket ez az 
ünnep. A fenti emlékezés 
Bartókra, Hans Habe-ra 
és Saint-Exupery-re, ilyen 
karácsonyias meditációra 
késztet. Olvasgatva Illés 
Endre „Mestereim, bará-
taim, szerelmeim” című 
kötetét, amely bensőséges 
állomás a művészet, iro-
dalom humanista nagy 
alkotóiról, a Bartók Bélá-
ról szóló tanulmányában 
hívja fel fi gyelmemet egy 
részlet:

„Egyik régi gyűjtő út-
ján falusi kocsmában ebé-

delt, az erdőszélen. Az udvar 
teljesen néptelen volt. Bartók 
egymagában üldögél a kecske-
lábú asztalnál, csak egy fi atal 
macska dörgölődzött hozzá. 
Bartók megkínálta a macskát 
a tányérján maradt csirkecson-
tokkal, de az nem volt éhes, ud-
variasan megszagolta a tányért 
és továbbsétált. Amíg Bartók 
a jószággal foglalkozott, az er-
dőből kióvakodott egy kis ro-
mán cigánylány. Odasuhant az 
asztalhoz, felkapta a csontokat 

és repült is vissza az erdőbe. 
„Felugrottam, rohantam utána 
– emlékszik vissza a jelenetre 
Bartók. – Megvigasztalni sze-
rettem volna. Adni neki vala-
mit. Vagy legalább mondani 
egy-két szót, de futás közben 
hirtelen rájöttem: ez a lány fél 
tőlem, talán azt hiszi, meg aka-
rom büntetni, mert ellopta a 
csontokat a macskától. S már 

tudtam, akármilyen gyor-
san futok soha nem érem 
el, s ha mégis elfognám, 
nem tudnám megnyug-
tatni, nem simíthatnám le 
arcáról az üldözött vadra 
emlékeztető rémületet.” 
A történet vége: Bartók 
szomorúan elhallgat, New 
York-ban már tudja: azt a 
lányt már csak abban a har-
madfélezer összegyűjtött 
dalban érheti utol, melynek 
rendezésén fi atal éveitől 
haláláig dolgozott. A ro-
mán népzenének abban a 
hatalmas három kötetében, 
mely máig sem jelent meg.”
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A bartókbélai és hansha-
bei idézeteket most a sors, a 
véletlen hozta íróasztalomra; 
a harmadik momentum mun-
kámmal szervesen összefügg. 
Saint-Exupery remekét: A kis 
herceget fordítottam cigány 
anyanyelvemre. Mi készte-
tett erre? Mi adott bátorítást, 
ösztönzést ahhoz, hogy 
vállalkozzam ennek a 
könyvnek a fordítására, 
Rónay György gyönyö-
rű magyar fordításának 
átültetésére? Korántsem 
csak az, hogy a világ ki 
tudja már hány nyelvén 
megjelent mű megszólal-
jon nálunk, cigány nyel-
vünkön is. Ez több mint 
irodalmi vállalkozás, 
személyes vallomásom 
is a mű mondandójáról. 
Saint-Exupery műve su-
gározza a mélységes hu-
mánumot, az emberi lét 
legmagasabb értékéről: a 
szeretetről.

Hadd iktassak ide 
néhány gondolatot a 
könyvem előszavából: 
„Minden ember érzé-
seit saját életfilozófiája 
determinálja. Az én értékren-
dem szeretet nélkül nem len-
ne teljes, mert például ez az 
a mozgatóerő, amely átsegít 
a rom som nehéz helyzetein. 
A rom som – mint ismeretes 
– nemcsak azt jelenti, hogy 
„cigány vagyok”, hanem nyel-
vünkön az az értelme is, hogy 
ember vagyok.”

„Lelkünk szabadságának zá-
loga, ember-mivoltunkhoz való 
hűségünk életben tartásának 
alapja és a szépség hordozója, 
nem más mint maga a szeretet. 
Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a lélek feszültségmentessé vál-
jon. Csak ez az erő az, amely va-
lóban összetarthat embereket, 

közösségeket, amely segít meg-
őrizni és tovább vinni hagyo-
mányainkat, kultúránkat, azt a 
szellemi örökséget is, amelyet 
évszázadok óta féltett ereklye-
ként őrzünk.”

„A kis herceg akkor mérte 
fel küldetését ezen a bolygón, 
amikor ráeszmélt, hogyha a 
rókát megszelídítette, akkor 

már felelősségérzettel tar-
tozik érte. Ő éppen ettől lett 
igazán a kis herceg. Mert a 
másikért való ilyen felelős-
ségérzet feloldhatatlanul ösz-
szekapcsolódik a szeretet ér-
zésével, ez a kettő egymáshoz 
tartozik, kölcsönhatásban. 
Ezen a Föld nevű bolygón egy-

másra vagyunk utalva, az 
emberiség legnemesebb 
földi küldetése: egymás 
segítése. Széttekintve 
azonban a Földön, sehol 
sem találjuk a kis herceg 
vágyott bolygóját: Euró-
pától Afrikáig, Ázsiáig, 
fegyverek pusztítanak, 
emberek gyűlölik egy-
mást, tarol az értelmet-
len halál. Miért?! És ki 
védi meg az egyre job-
ban rombolt természe-
tet, a kipusztulásra ítélt 
állatokat, növényeket, 
megmérgezett vizeket, 
s fejünk felett kilyukadt 
ózonpajzsot?…”

Nem „karácsonyi szen-
timentalizmus” a szere-
tetről szólnunk, hanem 
egyre inkább létezésünk 
alaptörvénye. Másként 

hiába gyúlnak ki a karácso-
nyi fények, mind sötétebb ár-
nyak borulnak ránk. Ha ezen 
a mindenséghez mérten pará-
nyi bolygón nem így érzünk és 
gondolkozunk, milyen jövő vár 
egész emberi létezésünkre? 
Magunkat okoljuk, ha fejünk-
re omlik a „hanshabei Mount 
Everest”.

Orsós János

A roma írásbeliség és irodalom el�zményei 
Magyarországon

– részlet –

Téves az a köztudatban 
elterjedt vélekedés, mi-

szerint cigány írásbeliségről 
és irodalomról csak a 20. szá-
zadtól beszélhetünk. Ennek a 
szemléltetésére szeretnék egy 
rövid kitekintést tenni a téma-
kör kapcsán a múlt századot 
megelőző időszakokra.

A cigány irodalom fogalmá-
nak meghatározásához Beck 
Zoltán értekezésére támasz-
kodtam. Beck több szempontot 
is felkínál a fogalom defi niá-
lásához, írásomban főként a 
„szerzői dominanciára” helyez-
ném a hangsúlyt, tehát azok a 
20. század előtti írások lesznek 
számomra fontosak, melyek 
nemcsak valamely cigány nyel-
ven íródtak, hanem szerzőik is 
cigány származásúak.

Rajko Djuric szerint a kö-
zép-kelet európai roma írásbe-
liség és irodalom megjelenése 
szorosan összefonódik a romák 
kulturális, művészeti és politi-
kai szerveződésével. Példáimon 
keresztül szeretném megvilágí-
tani, hogy már a 20. századot 
megelőző időszakokban is vol-
tak cigány szerzők részéről kul-
turális, irodalmi kezdeménye-
zések, és ezek olyan politikai 
intenciók mentén alakultak ki, 
melyeknek célja egy nemzeti-

ségi identitás megkonstruálása 
volt. Olyan cigány származású 
magyar költőket, műfordítókat 
és szótárszerkesztőket szeret-
nék bemutatni, akiknek a mun-
kássága méltatlanul a feledés 
homályába merült.

A 17-18. században már több 
írástudó roma is tanult a hazai 
felsőoktatásban, mint példá-
ul Grausser Dávid és Császlai 
Mihály, azonban a cigány szár-
mazású szerzők munkáinak 
megjelenése a 18. század végé-
re tehető. 1790 körül született 
meg az első cigány-magyar szó-
gyűjtemény a kolozsvári refor-
mátus kollégiumban a cigány 
származású teológus hallgató, 
Vistai Farkas Mihály közremű-

ködésével. A nyolcvan oldalas 
kézirat 2148 cigány szót tartal-
maz és készítését a hazai roma-
kutatás egyik úttörője, Szath-
mári Pap Mihály vezette, aki 
teológiaoktató volt a kolozsvári 
egyetemen. A szószedetet szer-
kesztői kiegészítették egy 1768-
as, nyomtatott latin-magyar 
szótár sorszámokkal ellátott 
lapjaival, amely segítségével a 
cigány szavak latin megfelelői 
is követhetők.

A szószedet megtalálható 
Bari Károly Régi cigány szótárak 
és folklórszövegek című, három 
kötetből álló, 2013-ban megje-
lent szöveggyűjteményében is. 
Ezen kívül Vistaitól fennmaradt 
egy 1787-es kérelem, amelyben 

Szathmári Pap Mihály és Vistai Farkas Mihály cigány-magyar szószede-
te, kb. 1790 (Forrás: Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár Digitális 

Gyűjteménye)

F. Tóth Zsuzsa grafi kái
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megjelent szótárát. Az első sza-
kaszban található a 13700 ci-
gány szó és magyar megfelelői. 
A másodikban szerepeltek li-
turgikus szövegek, elbeszélések 
és cigány nyelvű versfordításai. 
A harmadik részben olvashat-

juk Nagyidai saját költeményeit 
cigány nyelven és azok fordítá-
sait, negyedik szakaszban ta-
lálhatunk cigány dalokat, bölcs 
mondásokat, névnapi- és újévi 
köszöntőket, illetve Sztojka két 
történelmi színdarabját. A Czi-
gány lakodalom című színmű 
a tizenötödik századba vezeti 
vissza az olvasót, míg a Czi-
gányvár! című darab Nagyida 
várának másodszori elfoglalását 
és elhagyását beszéli el Károly 
Róbert uralkodásának idejéből.

Ebben a szótárban jelent 
meg többek között Sztojkának 
A cigányok vándorlása című 
elbeszélő költeménye is, ame-
lyek jelentősége abban rejlik, 
hogy ez egy teljesen önálló lírai 
mű egy roma szerzőtől, amely 
a roma nép eredetmítoszát 
próbálja feldolgozni. Nagyidai 
„szóhagyomány után” beszé-

li el a cigányság vándorlásait 
Magyarországon és környékén, 
szokásaikat és sorsukat ötven-
hét versszakban. (…)

A fenti szerzők portréjának 
bemutatását azért tartottam 
fontosnak, mert tevékenységük 
jól bizonyítja, hogy a magyaror-
szági roma írásbeliség és iroda-
lom kezdetei már a 18. század 
végétől jól nyomon követhetők. 
Eme példák jól mutatják azt is, 
hogy voltak már a 19. században 
is írástudó, értelmiségi létet élő 
cigányok, akik számára fontos 
volt a cigány nyelv legitimálása, 
a magyar és a cigány kultúra kö-
zelítése, illetve a saját identitás, 
a nemzeti öntudat kialakítás.

(Orsós Ferenc tanulmánya 
teljes terjedelmében olvasható 
a www.kethanodrom.hu olda-
lunkon)

egykori professzorai támogatá-
sát kéri egy falusi iskolamesteri 
állás megszerzéséhez. A rövid 
írásműből is szembetűnik a 
szerző magas műveltsége.

A 19. században Ipolysági 
Balogh János, Nagyidai Sztoj-
ka Ferenc és Boldizsár József 
voltak azon roma értelmiségi-
ek, akiknek a nevéhez szótárké-
szítői munkásságuk mellett az 
első műfordítások és – Sztojka 
esetében – önálló irodalmi szö-
vegek is kötődnek, amivel mind 
a cigány, mind a nemzeti kultú-
ra részeivé, s (talán elfeledett) 
büszkeségeivé váltak.

Ipolysági Balogh János 
(1802-1876) iskolázott, három 
gimnáziumi osztállyal rendel-
kező muzsikus cigány volt, aki 
honvédkarmesterként részt 
vett az 1848-49-es szabadság-
harcban is. Hat éven át príma-
hegedűsként tagja volt Biha-
ri János bandájának, később 
maga is zenekarvezető Ipoly-
ságon és Selmecbányán. Részt 
vett az temesvári csatában 
1849. augusztus 9-én. A zenén 
kívül komoly érdeklődést tanú-
sított a nyelvészet iránt, több 
katolikus imádságot fordított le 
cigány nyelvre, melyeket 1850-
ben saját kiadásban publikált 
a Legelső czigány imádságok, 
a mely mind a két magyar ha-
zában levő czigány nemzet 
számára című, rövid terjedel-
mű kiadványban. Emellett egy 
magyar-cigány szótára is fenn-
maradt kézirat formájában, 
amely Szinnyei József Magyar 
irók élete és munkái című, ko-
rabeli munkája szerint „Jó-
zsef főherczeg birtokában van, 

a szerző arczképével.” Balogh 
levelezést is folytatott az ural-
kodói családtaggal, aki amel-
lett, hogy pártolta a cigánysá-
got, jól beszélte a cigány nyelvet 
is. A főherceg nagy becsben 
tartotta Baloghot, ugyanis fent 
említett műve referenciaként 
szolgált számára a Czigány 
nyelvtan, vagyis Romano Csi-
bakero Sziklaribe (1888) kidol-
gozása során. Ipolysági Balogh 
János hetvennégy évesen halt 
meg Selmecbányán, temetésé-

nek költségeit pedig maga Jó-
zsef Főherceg vállalta magára.

Boldizsár József (1825- 
1878) egy kolozsvári cigány-
zenész, akiről sajnos kevés 
információ áll rendelkezésre. 
Szinnyei irodalmi lexikonából 
mindössze annyit tudunk meg 
róla, hogy egy írástudó, szó-
tárkészítő cigányzenész volt 
Boldizsár, aki műfordítóként 
Petőfi  verseit ültette át cigány 
nyelvre, melyek közül több az 
Összehasonlító Irodalomtör-

téneti Lapok (később Összeha-
sonlító Irodalmi Lapok) című, 
Kolozsváron kiadott folyóirat 
hasábjain jelentek meg. Az 
Összehasonlító Irodalomtör-
téneti Lapok XXXI. lapszámá-
ban (1878) jelent meg egy rövid 
nekrológ, melyben nagy tisz-
telettel emlékezik meg a szer-
kesztőség egykori roma kollé-
gájáról. A gyászhír szövegéből 
kiderül, hogy Boldizsár 1878. 
júnuis 5.-én Kolozsváron tüdő-
bajban halt meg. A temetésén a 
szabadságharc hőseinek kijáró 
tiszteletben részesült: honvéd-
huszár haladt a menet élén és a 
szabadságharcosok jelvényével 
látták el a koporsóját. (…)

Ahogyan arra korábban 
utaltam, József főhercegnek 
„jelentős szerepe volt a cigány 
értelmiségiek, mindenekelőtt 
kedvenc cigánya, Nagyidai 
Sztojka Ferenc támogatásában 
akinek cigány szótárát saját 
költségén jelentette meg két 
kiadásban.” A kanadai a Mag-
oria Books könyvkiadó Nagyi-
dait (1855-?) a világon az első 
roma költőként tartja számon, 
akinek művei napjainkig fenn-
maradtak. 1886-ban jelent meg 
Nagyidai szótára Ő császári és 
magyar királyi fensége József 
Főherceg Magyar és czigány 
nyelv gyök-szótára címmel, 
mely jelentős irodalmi-költé-
szeti mellékletet is tartalmaz 
Sztojka saját munkáival.

A szótárszerkesztő és köl-
tő Nagyidai nevéhez köthetők 
tehát a magyarországi cigány 
irodalom első művei. Nagyi-
dai négy fő részre osztotta fel 
két kiadásban (1886, 1890) 

Nagyidai Sztojka Ferenc szótár-
szerkesztő, költő és műfordító 

(Forrás: Magoria Books)

Karsai Ervin

Kana somas

Kana somas cinno shavo,
Sas ma zeleno kolopo.
Nas ma bayo, nas ma khanchi,
Baxtalo somas atunchi.

Kana gelom ando foro,
Kindom mange cinno gono,
Shuttom andre nyevo manro,
T aves sasto thay baxtalo.

Mikor még kisfiú voltam

Mikor még kisfi ú voltam,
kalapot, szép zöldet hordtam.
Nem kísértek kínok, gondok,
szerencsés voltam, és boldog.

Mikor a vásárba mentem,
magamnak kis zsákot vettem.
Kap kenyeret, aki éhes –
légy szerencsés, egészséges!

Simor András fordítása
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és többségi felelősséget és kö-
telességet. Nyilvánvaló, hogy 
mindkét fél számára a tanulás 
az egyik legfontosabb dolog. Is-
meret, önismeret híján semmit 
nem lehet szervesen elindítani. 
Mesterségesen igen, de abból 
nem lesz lényegi fejlődés. Nem-
csak az a fontos, hogy a roma 
kisebbség – amely többszázez-
res lélekszámú, és hátrányos 
helyzete miatt súlyos szociális 
problémákkal küzd – tanulhas-
son; ugyanilyen fontos, hogy a 
többség is tanuljon a romákról, 
a romák kultúrájáról, életéről, 
mindarról, amivel gazdagítot-
ták a magyar kultúrát. És rend-
kívül hasznosnak tartanám azt 
is, ha az úgynevezett magyar 
többség minél többet tudna a 
románokról, a szlovákokról, 
a szerbekről és más szomszé-
dokról. (…)

Két dologhoz kellene eljutni: 
egyrészt, hogy úgy legyen ci-
gány valaki, hogy egyszersmind 
magyar is lehessen, másrészt, 
hogy a többség vegye tudomá-
sul, hogy ebben az országban 
cigányként is otthon van egy 
nép. Megoldás is biztos volna, 
de manapság inkább a gyanak-
vás, a bizalmatlanság, az előíté-
let erősödik. Ezt jelzik az úgy-
nevezett szamaritánus akciók.

Oda kellene eljutnunk, hogy 
erre már ne legyen szükség, 
mert a segélyakciók, a jóté-
konysági gálák, nyilvánvaló, 
bármennyire gyarapodnak, 
mégis konzerválnak. Aki se-
gélyt kap, az éppen ettől nem 
egyenlő. Akkor sem, ha a se-
gélyadó úgy érzi, hogy a lel-
kiismeretén könnyített, ille-

tőleg tényleg adott. Egészen 
más gondolkodásmódra volna 
szükség, másképpen kellene 
működnie a társadalomnak… 
Az elfogadható állapot az len-
ne, hogy embereknek legyen 
anyagi bázisa a vállalkozáshoz, 
annyi, amennyivel a verseny-
ben megállhatják a helyüket. 
De ilyen közeg nincs, mert va-
lakit ki kell zsákmányolni ah-
hoz, hogy ez a lehetőség adott 
legyen. Tudom, hogy ezt a szót 
ma már nem szívesen használ-
ják, de burkoltan erről van szó. 
Már eleve baj, ha egzisztenci-
ális kényszere valakinek, hogy 
jótékonykodjanak vele, ha a 
koldusnak az az egy lehetősége 
marad, hogy megköszönje, ha 
adnak neki. Az alapprobléma, 
amiről elfeledkezünk, a mun-
ka. Az értelmes munka.

(…)
Magyarországon az utóbbi 

időben nagyon fontos ideoló-
giai kérdéssé vált, hogy ki az 
idegenlelkű, ki a magyar mi a 
magyar nemzet, mi a magyar 
nemzet érdeke, és hasonlók. 
Én meg azt kérdezném: van-e 
utópiánk arról, hogy mit sze-
retnénk ötszáz év múlva? Mi-
lyen életet? Hogy éljen együtt 
– nemcsak az ezen a területen 
honos népség hanem általában 
– az emberiség? És mi mivel tu-
dunk ehhez hozzájárulni, mivel 
tudunk példát mutatni? Erre 
vonatkozóan én nem látok még 
csak gondolatot sem. Tehát az 
összes praktikus és – föltétele-
zem – jó szándékú ténykedést 
én ideiglenes megoldásnak mi-
nősítem egyelőre. Az elmúlt tíz 
év – és ebben az írástudók fele-

lőssége és árulása is benne van, 
és ebbe a pártokat, mindenkit 
beleértek – elsikkasztotta kive-
rejtékezni azt a jövőképet, ami 
nemcsak az orrunkig mutat.

– És mi lenne e közös mun-
kában a kisebbség, jelen eset-
ben a cigányság feladata?

– Nem tehetnek úgy, mint-
ha nem a huszonegyedik szá-
zad küszöbén élnének. Én nem 
vagyok ciganológus, tehát rész-
leteiben nem ismerem a hagyo-
mányokat, de tudom, hogy egy 
nomád gyökerű nemzetségről 
van szó, ahol az életforma nyil-
vánvalóan évszázadok alatt ala-
kult ki. Ha ma valaki átmegy 
Romániába, nem egyszer lát-
hat olyanokat, akik ponyvás 
kordékkal mennek ide-oda, és 
ott alszanak a szabad ég alatt. 
Mintha egy XIX. századi fest-
ményt látnánk. Ez nem mehet 
tovább, muszáj alkalmazkodni. 
Nem lehet azt mondani, hogy 
nosza, nomadizálódjatok, kije-
löljük a Hortobágy egy részét, 
és a rezervátumban a hagyo-
mányotoknak megfelelően él-
hettek. A cigányság nem is ké-
pes ma már erre. A civilizáció 
kényszerei –értékeivel együtt 
– számukra is fontosak, a vil-
lanytól kezdve a gyógyszerekig.

Hagyományaik nagy részét 
a kultúra részeként kell meg-
őrizni, hogy legyen közös em-
lékezet, hogy a magyarországi 
kulturális közkincs gazdagod-
hasson, de bizonyos dolgokat el 
kell hagyni. (…)

– Ez egyébként mindnyá-
junk érdeke. És nemcsak gaz-
dasági jellegű haszonra gon-
dolok.

Gy. Dobos Marianne

Beszélgetés Ördögh Szilveszter íróval
– részlet –

„…mert gyűlöltem, mert utáltam az élettelen életet, a hamis 
törvényű rendet. Gyűlöltem, mert arra kényszeríti az embe-
reket, hogy ne lehessenek egyenlőek, mert megosztja őket ki-
csikre és nagyokra, szegényekre és gazdagokra, okosakra és 
butákra, egészségesekre és nyomorékokra, elégedett és elége-
detlen ostobákra. …Mert arra kényszeríti az embereket, hogy 
ne lehessenek emberek, csak elporladó valakik.”

(Jézus monológja Ördögh Szilveszter Koponyák hegye című 
regényéből)

– Hosszú időre meghatá-
rozó lehet, hogy milyen in-
díttatást hozunk magunkkal 
otthonról. Az Ön szűkebb kör-
nyezetében hogyan viszonyul-
tak az emberek a cigányság-
hoz, és ez hogyan hatott Önre?

– Szent tudatlanságban nőt-
tem fel, én nem ismertem a 
másságot. Ennek nyilván az az 
oka, hogy azon a vidéken, ahol 
én születtem és nevelkedtem az 
ötvenes években – Szeged-al-
sóvároson –, fel sem merült, 
hogy meg kellene különböztet-
nünk egymást. (…)

– Ami a cigányságot ille-
ti – például az egykori szege-
di Cserepes-sorra gondolva –, 
nem tagadhattam természe-
tesen, hogy ők mások, de azt, 
hogy ők sem keveredtek és mi 
sem keveredtünk, megérthető 
igénynek tartottam. Ahogy az 
író, Veres Péter fogalmazott: 
egy falkában, egy tenyészetben 
van szívesen az ember, ott, ahol 
védettnek érzi magát, s ez a ter-

mészetes. Ez még nem jelent 
gettót vagy öngettót. Ha valaki 
New Yorkban valamelyik kör-
úton végigmegy, és a számozott 
utcákon áthalad, akkor ponto-
san tudhatja, hogy ettől az ut-
cától eddig van az olasz negyed, 
ettől az utcától addig a zsidó, 
attól addig pedig a magyar. Én 
ezt abszolút rendjén valónak 
tartom, és ilyen értelemben 
nem hiszem azt, hogy mindig 
jó, ha működik az úgynevezett 
olvasztótégely. Annak viszont 
már mindenféleképp ellene 
vagyok, hogy a tömböket mes-
terségesen, kirekesztő módon 
hozzák létre. Amíg ez önszerve-
ző és önvédő jellegű, addig ezt 
én még fontosnak és erénynek 
is tartanám.

Úgy vélem, mindenki meg-
férhet egymás mellett. Hogy 
eljön-e ez az idő, és mikor, nem 
tudom, csak remélem. Ha a fe-
jekben és a lelkekben elférnek 
egymás mellett, akkor előbb-
utóbb a világban is. Egyelőre 

azonban az ember és az embe-
riség számára fontos a nemzet, 
a származás vagy a vallás. Ezt 
megértem, és csak az háborít 
fel, amikor az egyik vagy má-
sik igazabbnak vagy különbnek 
tartja magát a másiknál.

– Ami viszont egészen más-
ként érinti a többségben lévő-
ket, mint azokat, akik jóval ke-
vesebben vannak.

– Úgy gondolom, hogy a ki-
sebbség-többség kérdése össze-
tett dolog, egyik a másik nélkül 
nincs. Ha kisebbségi problé-
máról beszélünk, az a többség-
nek a baja, hibája, gondja. És 
ugyanígy van ez a többségre 
vonatkozóan. A kettő függ egy-
mástól, össze van kötve. Gyors 
föloldását én nem látom. Ami 
a cigányságra vonatkozik, ott 
én egyszerre érzek kisebbsé-
gi felelősséget és kötelességet, 
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Cigány népköltés

Ne ölj meg, istenem

Ne ölj meg, istenem,
Ki segít, ha te nem?
Segíts haza engem,
Enyéimhez mennem,
Uram, ne veszejts el!

Petri György fordítása

Csikóink kényesek

Csikóink kényesek,
De igen kényesek,
Úgy rúgják a földet.
Az istráng leesett.

Szállj le, asszony, szállj le,
Dobd fel az istrángot!
Hogy is dobhatnám fel,
mikor messze járok?

Fogj be, testvér, fogj be,
Ne is fordulj vissza,
Úgy hajtsd a két csikót
Népem közé vissza!

Kerék se maradjon,
Istráng is szakadjon,
Istráng is szakadjon,
Gonosz köd az asszony.

Borodat kínáljad
A sok jó cigánynak,
A sok jó cigánynak,
Sok derék barátnak.

Ujalom, ujalom,
Megöl az unalom,
Megöl az unalom
Meg a szívfájdalom.

Meg is halok, anyám.
Megöl ez a bánat,
Megöl ez a bánat,
Meg a nagy gyalázat.

Mért ver így az Isten,
Mikor nem érdemlem?
Mikor nem érdemlem,
Mért ver a nagy Isten?

Isten, ne üss többet,
Mária, ne ölj meg,
Mária, ne ölj meg,
Isten, ne üss többet.

Simor András fordítása

Közeledik már a vonat

Közeledik már a vonat,
elhozza az én fi amat.
Hol voltál, fi am, ezalatt?
Mert régóta nem láttalak.

A világon is túl megyek,
Anyám, gyászolj meg engemet –
Bizony már világgá megyek,
Jaj, anyám, isten veletek!

Jékely Zoltán fordítása

– Igen, hiszen például na-
gyon kívánatos volna, ha a ci-
gányság egzotikus, igen gazdag 
és összetett kultúrájából a ma-
gyarság többet tudna beemelni, 
mint csupán a cigány zenét. Ha 
csak ennyit tartana meg, az nem 
lenne más, mint amolyan gu-
lyás-büszkesége Magyarország-
nak. A cigány kultúrában olyan 

szabadságfi lozófi a van, ami ki-
mondottan jótékonyan hatna a 
mi nemzeti lelkületünkre. Keve-
sen tudják, de nagy szükségünk 
lenne erre egy ilyen tíz évszázad 
után, amiben – a rengeteg nyo-
mor, leigázás, bukással végződő 
nekirugaszkodás után – sok-sok 
frusztráció és kompenzáció hal-
mozódott fel. Emiatt a történel-

mi örökség miatt van ennek az 
országnak egy örökletes, már-
már genetikus pesszimizmusa, 
amin – én úgy gondolom – a 
cigány kultúra fantáziája, nagy-
vonalúsága és sajátos fi lozófi ája 
sokat segíthetne.

(Forrás: 
Világunk/2000. január)

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.

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!”
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Eörsi László

Cigányok az 1956-os forradalomban
– részlet –

A KUTATÁS 
MÓDSZERTANI 

PROBLÉMÁI

A ránk maradt forrás-
anyagból csak ritkán 

tudhatjuk meg, hogy a forra-
dalmárok közül kik voltak ro-
maszármazásúak (vagy más 
nemzetiségiek). A Ká-
dár-korszakban keletke-
zett iratokban (belügyi 
iratok és egyéb levéltári 
forrásokban) ugyanis az 
etnikai hovatartozást nem 
tüntették fel.

Honnan indulhat ki te-
hát a tudományos vizsgá-
lódás?

A résztvevők szárma-
zására néhány esetben a 
társak tesznek utalást az 
eljárások során, többször 
jó eséllyel megmondható 
a fényképek alapján, de a 
foglalkozás és a lakóhely is 
támpontul szolgálhat. In-
kább ezek a tényezők teszik 
valamennyire beazonosít-
hatóvá a romák részvételét 
az ’56-os forradalomban.

Természetesen az oral his-
tory típusú elbeszélések is szol-
gálhatnak információkkal.

(A tanulmány teljes terjedel-
mében megtalálható a www.
kethanodrom.hu oldalon)

A CIGÁNY 
FORRADALMÁROK 

RÉSZVÉTELE

A cigányság ’56-os résztve-
vői közül legtöbben Budapes-
ten, a fegyveres ellenállásban 
vettek részt. Az 1956-os ese-
mények budapesti résztvevő-

iről – a fentiek alapján – csak 
becslésünk lehet: az összes fel-
kelő közül mintegy 5–8 száza-
léka lehetett roma származású. 
A további kutatások természe-
tesen módosíthatják az eddigi 
ismereteinket.

A szabadságharcosokról 
általánosságban elmondha-
tó, hogy nagyobb számban az 
alacsonyabb társadalmi ré-
tegekből kerültek ki. A roma 
származású felkelők is főként 
segédmunkásként dolgoztak 
valamilyen ipari üzemben, 
társadalmi szempontból te-

hát alacsonyabb presz-
tízsű munkát végeztek. 
Jellemző az alacsonyabb 
iskolázottság is – voltak 
közülük gyakorlatilag 
írástudatlanok is.

A szabadságharcos 
csoportokra a legkevés-
bé sem volt jellemző a 
kirekesztés. A csaknem 
20 éves kutatómunkám 
során nemigen találtam 
utalást arra, hogy a forra-
dalmárok között bármifé-
le előítéletesség, diszkri-
mináció megjelent volna. 
Senki nem volt tehát ki-
zárva a felkelőcsoportból 
a származása miatt, de 
meg csak erre vonatkozó 
negatív megjegyzést sem 
kapott.

A kutatás jelenlegi stádiu-
mában elsősorban az októberi 
harcok legfőbb színhelyéről a 
VIII. és IX. kerületi csoportok 
tagjai közül vannak leginkább 
pontos ismereteink a roma 
származású felkelőkről. E sza-

badságharcosok többségükben 
(sőt a pesterzsébetiek, soroksá-
riak, csepeliek is) a Külső-Fe-
rencvárosban, a mai József 
Attila lakótelepen (az akkori 
Mária Valéria telepen), a Vá-
góhíd utcai lakókörzetből vagy 
az Illatos utcai „Dzsumbujban” 
laktak.

Lényegesen csekélyebb 
számban ismerünk olyan roma 
forradalmárokat, akik a forra-
dalom leverése után a politikai 
ellenállásban vettek részt, vagy 
olyanokat, akik a vidéki meg-
mozdulásban játszottak aktív 
szerepet.

A MEGTORLÁS ROMA 
ÁLDOZATAI

Jelen pillanatban három ki-
végzettről tudható, hogy roma 
származasú volt. Kolompár 
Mátyás, aki tevékenyen részt 
vett a tömegmegmozdulásban, 
amely Neményi József helyi 
elöljáró halálát idézte elő. Csá-
nyi Sándor és Kóté Sörös József 
a Thököly úti, illetve a Vajda-
hunyad utcai csoport tagjaként 
vett részt a fegyveres ellenál-
lásban. (Korábban ide sorol-
tam Onestyák Lászlót a Ferenc 
téri csoport alparancsnokát is, 
amiatt, hogy társai mindnyájan 
„Cigány”-nak szólították, ám 
nemrégen kiderült, hogy ő nem 
roma származású.)

Többeket – különösen a cor-
vinista és a pesterzsébeti roma-
felkelőket – hosszabb időtar-
tamú börtönbüntetésre ítélték. 
Néhányan azonban sikeresen 
kimenekültek az országból és 
ezzel elkerülték a retorziót. (…)

Sinka István

Ének ’56 karácsonyára

Énekelni kéne karácsonyestére,

ráférne az ének sok híres legényre.

Verset énekelni, ellágyuló szájjal,

Jézus kis csöppségnek s lóbálni lámpással

Megajándékozni Boldogasszony-anyát

áhítattal, s kérni: mutassa kis fi át.

Mondókát mondani, ott állani előd,

s kérdezősködni mi új megváltónk felől.

S számára, hogy szíves üdvözletet hagyunk..

Egyszerű, nagy csizmás falusiak vagyunk.

Üdvözletet annak, aki megöletett,

azonnal drága, mihelyst megszületett.

Jézus kis urunknak lábainál megholt

szabadítónk ki a szabadság lelke volt.

… Énekelni kéne karácsonyestére,

ráférne az ének sok híres legényre.

Erich Lessing felvétele
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prof. Csermely Péter

Én soha nem „valami ellen” 
harcoltam

Ha valaki képes kapcsola-
tot teremteni Istennel, a 

világ egészével, akkor hisz. Az 
én istenhitem a világ egészére, 
a világ mozgására koncentrál. 
Bele akarok simulni a szeretet-
áramba, és nem ellene dolgoz-
ni. Rendszeresen imádkozom, 
de nem rendszerhez kötve. Ha 
ugyanis kötöttségként élném 
meg az imát, az rögtön formá-
lissá válna – ami aztán bűntu-
datot szülne bennem. Úgy gon-
dolnám, szembeköptem Istent, 
ahelyett, hogy Vele lettem volna.

Vonzanak a nehéz helyzetek. 
Számomra például attól nehéz 
egy szituáció, hogy sok kötött-
séggel van körbeépítve; ám ha 

ügyes vagyok, így is tudok új 
tereket nyitni. Az okoz örömöt, 
ha a megnyitott térből ellépve 
hagyom, hogy mások töltsék 
be azt a lehetőséget, amit meg-
alkottam. Idehaza az emberek 
nehezen lépnek be az eff éle 
terekbe, mert az ilyen lehető-
ség-terek felelős, önálló dönté-
seket igényelnek. Nekem mégis 
sok olyan munkatársamat si-
került térbe „kényszerítenem’, 
akik korábban nem gondolták 
volna, hogy képesek irányítani.

Én soha nem „valami ellen’ 
harcoltam. Én mindig szerete-
tet próbáltam építeni. A Szent-
lélek ajándéka az, ha megérzi az 
ember a világ szeretet-áramát, 

és nem sodródik bele a gyűlölet, 
az elutasítás folyamaiba. Ezzel 
a hosszú távon építkező türe-
lemmel tudunk építeni és nem 
rontani, elfogadtatni és nem 
meghódoltatni. Így lesz az ered-
ményünk tartós, és válik a világ 
szeretetáramának a részévé. Ez 
a folyamat az, ahogyan a tehet-
ség hosszú távon is érvényesül.

(Forrás: csermelblog.hu/
2011.11.11)

Glonczi Ern�

Ima
Elhallgassam
vagy csak halogassam
elmondani; naponta kereslek?

Tudod; megpróbáltam: Nélküled.
Azóta tudom mi a féreg.
előled is hozzád menekültem.

Mert oltalmazó vagy.
Látod? már megint
hozzád adtam valamit.

Amennyit hozzád teszek
annyival leszel kevesebb.

Megcsonkítalak a szeretetemmel.

Hát némán közeledem leoldott sarukkal.
Csupaszra borotvált gondolatokkal.
Én követlek; Vagy aki Vagy,

egyetlen pillanat miatt,
egyetlen pillanatért,
általad, veled és benned,
Ámen

Márai Sándor

Mennyb�l az angyal

MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.

Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

És elmegy sok ember előtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.

Mert Ő sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.

És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi  parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
      mennyből az angyal

New York, 1956.
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Reggeli szekérúton 
apámmal

Megyünk apámmal szekéren,
megyünk két kis ökörrel,
harmat gurul utánunk
s csöppecske méz a Napból.

Balról illatos mákföld,
jobbról a temetőkert
s romtemplom vörös fala:
megkövült királypalást.

Szúnyog sír arcunk mellett?
Vagy tán egy régi halott
nyüszög a pangó földből?
a csősz, a vén Böde,
kit megütött a villám?

Kalapját sasok hordják,
zsebóráját az Isten.
Látni néha: az égből
ezüst lánc lóg a földre,
ott leng az Irtás fölött,
a nagy itató kútnál,
az ostorfának koccan,
a káva oldalának.

Kinek szemébe villan,
megáll egy pillanatra
s kapáját félrelökve
holt őseire gondol,
a hűvös rozmaringot
szétmorzsoló kezekre…

Megyünk apámmal szekéren,
megyünk két kis ökörrel,
harmat gurul utánunk
s csöppecske méz a Napból.

Balról illatos mákföld,
jobbról a temetőkert –
rozmaring hajladozgat
felénk az árkon túlról.

Csoóri Sándor

Csoóri Sándor mint költő vagy mint forra-
dalmár. Most melyikről írjak? Több évtizeden 
keresztül kísértem fi gyelemmel cselekedete-
it, írásait. Számomra legkedvesebb verse az 
Anyám fekete rózsa címet viseli. Ő is elment, 
nagy életművet hagyott hátra.

Nyugodjon békében!

Rejtett önarckép

Cigánynak néztek? Rájuk hagytam.
Kunnak? spanyolnak? kistatárnak?
Metszett szemmel csak mosolyogtam:
röpdösött bennem egy madárhad.

S a szárny is voltam és az ég is,
arcomon túli arc a kékben;
öklöm a Holdban: görcsös fétis,
dúlt néger-isten a mesékben.

Amit megéltem: az voltam én,
naponkint más jaj, más öröm,
a halál közelében nagy szél,
nyársuhanás és hóözön;

kihantolt hadseregek csontja
ott, ahol a kamillásrétek
emlékezve és undorodva
ágyús telekbe visszanéznek.

Bakonyerdő a vállaimnál,
Prága és Varsó homlokfénye,
ezeresztendős eső sétál
elém egy májusvégi éjben

s elázom benne, csontig ázom,
borzas pünkösdirózsás férfi ,
vándor-arcom a másnapi szél
napos égboltra kicseréli.

El akarom hagyni

El akarom hagyni,
ami nem én vagyok,
ami csak rám ragadt, mint utazás pora.
Az idő mozdonyfüstje arcomon,
jóságos kezek szennye,
szegények mosolya.

El akarom hagyni, ami nem én vagyok,
a rámkérgesedett csöndet,
a boldogító zűrzavart, amit tőletek kaptam 
kölcsön –
Elsötétített fejetekből
úgy lépek ki,
akár a temetőkből.

Hiába vártam,
nem növesztett szárnyat a test,
sem az ágy, e vízözönt uraló Nóé-bárka –
El akarom hagyni a szerelmet is,
kész vagyok minden árulásra.

A mennyei kések helyén
magukra hagyott tollpihék remegnek.
Meddig fújkáljam őket hideg szájjal,
hogy eget és látszatot
fuldokolva is megőrizzek?

El akarom hagyni, aki nem én vagyok:
a lámpasor-gerincű férfi t,
ki csak ragyogni tudott,
rögtönözni gyönyört és sebeket,
de az elrendezésbe belebukott.

Ősz van,
hülyítő köd,
türelem középkora.
Lecsatolom derekamról a kort:
hadd legyek végleg kiátkozott.

Országlásom 
a télben

Tíz felé nem futhatok,
tíz halált nem halhatok,
hát kivárom azt az egyet,
amelytől leroskadok.

Országlásom a télben,
hópehely-királyság csak,
száz felé indulásom:
egyetlen indulás csak.

Hó emléke

Néha meggondolja magát a tél
és havazni kezd,
sűrűn, kétségbeesve havazik, mintha csak attól félne,
nem éri meg a holnapot.
Legjobb ilyenkor kikapcsolni telefont, ajtócsengőt,
bort forralni a kályhán,
belelapozni elmúlt levelekbe
s úgy nézni vissza az életemre is,
mintha nem történt volna meg.
Mintha nem nézett volna rám ágyú se, parázna szem se,
elrongyolódott kézfejek nem nyúltak volna kezemért,
és minden, ami politika volt, szerelem, harangzúgás,
óceáni távlatban újra várna –
Legjobb ilyenkor elképzelni,
hogy sírhatok még elveszett fejem után,
ágyak, féltestek s borzas vánkosok fölé
szél hajt be orgonákat
s az utolsó földi ítélkezésen
ott állhatok majd jó társak oldalán
könnyű ingben, könnyű kabátban,
túl füstön, kocsmákon, temetőkön,
egy fennkölten züllő ország szemével farkasszemet nézve,
fejemben hó emléke,
hó, hó, mintha egy katedrális vakolata
hullna csöndben.
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Rostás-Farkas György

Gondolatok egy lexikon margójára
Ez év július 16-án távozott el ebből a világból Hattinger Kle-

baskó Gábor ruszin származású író, költő, a Fővárosi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat első, alapító elnöke. Ebben az év-
ben jelent meg az általa összeállított hiánypótló lexikon, amely 
a hazai nemzetiségi írókat, költőket veszi számba. Sajnos ő 
maga már nem vehette kezébe a nyomdából kikerült kötetet.

A jóbaráttól és „harcostárstól” most a lexikonhoz írt elősza-
vammal búcsúzom.

Egy nemzetiségi irodalmi 
lexikonnal kapcsolatban 

mindenekelőtt azt a kérdést 
tesszük fel magunknak, hogy 
mit is tekinthetünk nemzetisé-
gi irodalomnak?

Azt az irodalmat, ami olyan 
etnikum íróitól-költőitől szüle-
tik, akik nem a saját országuk-
ban élnek, azonban azt ugyan-
úgy hazájuknak tekintik.

Magyarországon 13 nemzeti 
illetve etnikai kisebbség él, ta-
lán fel is tudjuk sorolni mindet, 
mégis be kell vallanunk, hogy 
alig ismerjük a velünk egy ha-
zában élő nemzetiségek kultú-
ráját.

Hattinger Gábor testvér-ba-
rátom nagy fába vágta a fejszé-
jét. Jól Tette! Áldja meg érte a 
Jóisten.

Ilyenkor mindig honalapító 
királyunknak, Szent Istvánnak, 
Imre herceghez intézett intelmei 
jutnak eszembe: Úgy szép a me-
zei csokor, ha mindenféle színben 
pompázik, ha a virágok együtt il-
latoznak, gyönyörködtetnek.

Ezért is tartom hiánypótló-
nak Hattinger Gábor kezdemé-

nyezését egy nemzetiségi iro-
dalmi lexikon kiadására.

A nemzetiségi lét és az eb-
ből fakadó művészet, irodalom 
egyik alapkérdése, hogy miként 
válik otthonná a haza, a több-
ségitől eltérő származás körül-
ményei közt, vagyis az identitás 
kettősségének kérdése.

Amikor erről beszélek, min-
dig eszembe jut világhírű ci-
gány festőnk Péli Tamás hit-
vallása, aki azt mondta, hogy 
kettős aranypántot hordoz a 
homlokán: a cigányságát és a 
magyarságát. Ez a kettős iden-

titás az ő személyében és művé-
szetében is elválaszthatatlanul 
összeforrt.

A másság és az azonosság 
fogalompárosa, amit a nemze-
tiségi irodalom tárgyalásánál 
körül kell járnunk.

Ezzel kapcsolatban idézhet-
ném egykori mesterem, párt-
fogóm és barátom Gyurkovics 
Tibor szavait is, aki egyik köte-
tem előszavában így ír „… Nem 
hiszek a másságban – városi 
fi csúrok találják ki maguk an-
dalítására. A cigány – cigány, 
ugyanolyan. A mienk. A mi-
fajta. Nincs másság. Mienkség 
van…”

Ha ez a megállapítás igaz a 
hazai cigánysággal kapcsolat-
ban, ugyanúgy igaz a többi ha-
zai nemzetiség esetében is.

Ebben a lexikonban össze-
ölelkezett a sorsunk, egymásra 

találtunk mi – hazai nemzeti-
ségek.

A nemzetiségi irodalom 
„híd-szerepét” sokan megfo-
galmazták már, de én azt is 
kiemelném, hogy a fontos kul-
túraközvetítő szándék mellett 
a szomszédos és az együtt élő 
népek megbékélésének lehető-
sége, eszköze is.

Nemzetiségi kultúránk a mi-
enk, de része az adott ország 
kultúrájának, fényes csillaga – 
nálunk a magyarnak –, és része 
az egyetemes emberi kultúrá-
nak is.

Hattinger Gábor költő most 
ezzel a lexikonnal erre vállal-
kozott. Nincs különbség ember 
és ember között, egy tőről faka-
dunk. Költő-költő, ruszin-ru-
szin, cigány-cigány…

Nincs tudomásom róla, 
hogy a körülöttünk lévő orszá-
gokban, de talán egész Európá-
ban készült volna hasonló ösz-
szeállítás.

Bizony-bizony jó lenne, ha 
a közeljövőben sok hasonló 
mű látna napvilágot. Arról már 
nem is beszélve, hogy a nemze-
tiségi szerzők műveit játszanák 
a magyar színházakban.

Ajánlom ezt a könyvet min-
denkinek a fi gyelmébe, aki 
egyenrangú társként tudja elfo-
gadni a nemzetiségi szerzőket.

A kívánatos véleményem 
szerint az lenne, ha minden 
nemzetiség számára a saját 
anyanyelvén is készülne lexi-
kon. Mert addig él egy nemzet, 
amíg őrzi nyelvét és kultúráját.

Hattinger Gábornak eszébe 
jutott, amiért én a magam ré-
széről hálás vagyok.

Olvasói szeretettel és test-
vér-barátsággal: Rostás – Far-

kas György

Hattinger Klebaskó Gábor

Bocsássatok meg

Sérült életem öntudata,
egy régi idillt sirat vissza.
Valami árnyék tespedt le rám,
s bágyadt hangulatom issza.

Hideg verejték homlokomon,
nagy por, fojtó felhő kavarog
a nap fakóra szívta bőröm,
lehet-e az, hogy már nem vagyok?

Az árnyékok csak egyre nyúlnak
és a fény nem tartja hatalmát,
bár makacs haragra lobban még,
hát nem mutatja meg a hátát!

Hosszú évekbe zsúfolt élet,
öregség, ráncos test, lélek,
fakó mesék a nyári szélben,
bocsássatok meg, hogy még élek.

Biatorbágy, 2004

Ennyi jut

A bennem való hitetek
nem tetszett az Úristennek,
azóta ver a maga módján,
s a látomások megjelennek.

Köröttem sötét a világ,
egy kép hatalma bekerít,
nem siet segíteni senki,
s az Isten haragja leterít.

Isten! – nyekergö kapudból,
zord harcaid közepette,
ne tegyél velem csodát se,
azt más helyetted már megtette!

Ne vádolj, te vagy az Isten!
Én csak egy földi halandó,
ki vígad sorstársa halálán,
mert ennyi jut, mi mulatható!

Biatorbágy, 2004. április
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Gyurkovics Tibor emlékére

December 18.-án lenne 
85 éves az én felejthe-

tetlen Testvérem. Itt hagyott, 
magamra maradtam, mint egy 
árva, nincs kihez menjek, hogy 
elmondjam mi történt ma. 
Ő értette, tudta, ismerte min-
den álmunkat.

Kérlek Mester, ott fent is 
őrizd tovább a titkunkat! Hogy 
vagytok, miről beszélnek a csil-
lagok? Már többen vagytok 
abban az égi irodalmi körben, 
mint itt voltunk régen, azokban 
a szép időkben.

Szólj érdekünkben, a még 
ittmaradottakért, hogy ne fe-
ledkezzen meg rólunk az Is-
ten. Mindig hittem, hogy szeret 
bennünket, de most valahogy 
nem állnak jól a csillagok.

Te mindig segítetted sze-
rencsétlen rászorult népemet. 
Most is tedd ezt, kérlek! Las-
san, lassan mi a régiek mind-
mind megérkezünk. Egyengesd 
az utat nekünk! Majd várjál, 
ahogy itt is mindig tetted, nyiss 
ajtót a messziről jötteknek. 
Nem szeretnék szégyenkezni 
előtted.

Hogy vannak az öregek: 
Mészöly, Hernádi, meg a töb-
biek…? Nagyon hiányoztok ne-
kem!

Emlékszem minden szavad-
ra, mintha csak most monda-
nád nekem.

Hálás vagyok az életedért, 
a barátságodért és minden ki-
mondott szavadért!

Táv

Mily balga vagyok édes Istenem
röpülésem de szárnyam sincs nekem
csak végtelen és egyszerű szívem
mily béna vagyok édes Istenem!

Eljutok-e egyszer a végtelen
esőáztatta fényösvényeken
szárnytalanul és repüléstelen
puszta szívemmel hozzád Istenem?

Gyermekszületés

Azt mondta a zöldkabátos:
tudod, hogy születik a gyermek?
A nap süt át a fákon. A lombokon
keresztülsüt a nap, keresztül tör rajtuk.
És aki szereti egymást, két ember, azokra süt.
Az asszony szemébe süt, és az asszony szemében
születik meg a gyermek, s a férfi  szemében nézi őt.
Ott ahol annyira nézte, keletkezik egy fény-pötty,
egy kis fény, embernyi fény.
És tűz és víz keletkezik ott és gömbölyödik.
S amikor megvan, egy könny hullik ki az asszony
szeméből, egy könny, s ahogy lehullik,
emberré válik, mire földre ér.
Így születik a gyermek.

Viszont

Én látom benne azt amit Isten is lát
megföllebbezhetetlen ragyogásának titkát
amelyben nincs titok csak annyi hogy szeretni
csak azt lehet aki nagyon tud visszaszeretni.

Karácsony

Egy bizonyos idő után
akárhány karácsonyfát láthatsz,
mindig csak egyet látsz
s a többi látszat.

A többi öröm másé, idegen,
vagy elrabolt öröm,
Jézus Krisztus hozzánk
csak egyszer jön.

Csak egyszer száll le az angyal
kitárt fehér szárnnyal
és hozza le a békességet,
egyszer jön Boldizsár a mirrhával.

És többé nincsen békességünk,
nincs Máriánk, se szalmánk,
de erre az egy éjre
mindig emlékszünk.

És ott is gondolnak ránk.

Húzd rá cigány…

Húzd rá cigány te millió tücsök
és szépítsétek meg az éjszakát
miben az ember sose lát
csak feketeséget csak ördögöt

adjatok hitet annak kinek nincs
emeljétek égig hegedűtök
hallja Isten ha ablakán kitekint
akkor is ha már nem hegedülök.

Istenem

Ölelj meg engem, Isten,
már föl akarom adni
az örök ellenállást,
már meg akarok halni.

Köszvényben és közönyben
nagyon sokáig éltem
bódító tisztességben
és tarkószenvedésben.

Vadász vadásznak vadra
fi gyelő úr-cselédje
voltam, miközben kaptak
engem is puskavégre.

A füvön így rohantam,
az erdőn így szaladtam,
kapkodtam lábam, ám de
a hitet megtartottam.

Valahol meg kell állni,
valahol meg kell halni,
valami könnyű réten
akarok elfakadni.

Az izmaim a télben
mint jéghúrok feszülnek,
úgy néznek a szemembe,
ahogy a menekültek.

Nem félek a haláltól.
Megállok vele szemben.
De amikor lesújt rám,
Isten, ölelj meg engem.

Kegyelem

Mily szomorú a lélek alja,
a lélek ege mily magas,
azért lettünk, hogy égbe törjünk,
vagy földre hullni ugyanaz?

madárképesség, lélek-ára,
szárnyaszegett hit, hontalan,
azért lett szárnya, hogy röpüljön,
azért röpül, mert szárnya van?

Lebegés

Csak arra emlékszem hogy éltem
aztán arra hogy meghalok
lebegtem a homályos fényben
de tudtam – a tiéd vagyok.
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Gyóni Géza

Csak egy éjszakára…

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
 Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
 Csak egy éjszakára:
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
 Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Ugy forog a férfi , mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, –
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
 Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fi am… feleségem…

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
 Csak egy éjszakára:
Vakitó csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
 Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
 Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
– Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

(Przemyśl, november.)

Gyóni Géza, 1884-1917. Családi nevén Áchim.

A pestmegyei Gyón szülötte; ott volt gyakornok 
a községházán, azután a közigazgatási tanfo-
lyam elvégzésével
Alsódabason, a szolgabíróságnál.
A világháború jeles katonaköltője.

Przemyśl ostromakor, 1915-ben orosz fogságba 
került s a krasznojarszki
fogolytáborban halt meg.

Székely János

A bevándorlási hullám 
keresztény szemmel

A KRÍZISHELYZET

A Közel Keleten és 
Észak-Afrikában az 

utóbbi évtizedben hatalmas hu-
manitárius katasztrófa alakult 
ki. Irakban 2003 óta fegyveres 
összecsapásokban kb. 500 000 
ember vesztette életét. Szíriá-
ban 2011 óta legalább 400 000 
áldozata van a háborúnak. Az 
Iszlám Állam által ellenőrzött 
területen több mint 400 temp-
lomot és 1400 mecsetet lerom-
boltak, emberek tízezreit ölték 
meg a vallásuk, vagy etnikai 
hovatartozásuk miatt, főként 
keresztényeket, jazidokat, vala-
mint alavitákat és más síitákat.

A kialakult helyzetnek, és a 
nyomában megindult mene-
kültáradatnak sok oka van. Az 
okok nem is egészen átlátható-
ak a számunkra.

A krízishelyzet legfőbb oka 
a háború, és a háború során 
létrejött Iszlám Állam, amely 
a történelem egyik legkegyet-
lenebb terrorszervezete. Ehhez 
a folyamathoz nagyban hoz-
zájárult a korábbi stabilnak 
mondható kormányok meg-
buktatása, melyben jelentős fe-
lelőssége van a nyugati nagyha-
talmaknak is.

A bevándorlási hullám kiala-
kulásának további okai között 
szerepelnek a nagyhatalmak 

háttértámogatásával zajló há-
borúk, valamint az óriási élet-
színvonalbeli különbségek, 
amelyek folytán néhány száz 
kilométerrel arrébb ugyanazért 
a munkáért egy ember a sok-
szorosát megkeresheti annak, 
amit a szülőhazájában valaha is 
remélhet.

Libanonban jelenleg több 
mint 1 millió (főként szíriai) 
menekült tartózkodik, Jordáni-
ában is közel 1 millió, a török-
országi menekülttáborokban 
pedig csaknem 2 millió (főként 
szíriai, e mellett iraki, afgán, 
iráni stb.). A Földközi tenge-
ren keresztül igen sok afrikai 
(főként eritreai, jemeni, líbiai, 
egyiptomi,algériai, mauritániai 
stb.) kel útra Európa felé.

„VÁNDOR VOLTAM, ÉS 
BEFOGADTATOK” (MT 

25,35)

A világ nagyobb jólétben élő 
országainak nyitottságot kell 
mutatnia azok befogadására, 
akinek életét, családját, otthonát 
veszély fenyegeti, vagy akinek 
megélhetése lehetetlenné vált a 
saját hazájukban. A Teremtő a 
Földet minden ember boldogu-
lására teremtette. Az élethez és 
az emberhez méltó megélhetés-
hez való jog előbbre való, mint a 
magántulajdonhoz való jog.

Nem csak az emberség és 
igazságosság, hanem még in-
kább az evangélium kötelez 
minket a rászorulók megsegíté-
sére. Jézus – többek között – az 
irgalmas szamaritánus példáját 
állította elénk (Lk 10,25-37), 
aki nagylelkű szeretettel segí-
tette a bajba jutott felebarátot. 
Ez a példabeszéd arra is fi gyel-
mezet, hogy a felebaráti szere-
tet kötelessége túlnyúlik az et-
nikai hovatartozás határain.

JOGOK ÉS 
KÖTELESSÉGEK

Minden embernek joga van 
a személyi biztonságra, az em-
berhez méltó megélhetésre. 
Amennyiben ezeket súlyos ve-
szély fenyegeti, választhatja az 
elvándorlást. Ilyen módon biz-
tosíthatja a családja biztonsá-
gát, tisztes megélhetését.

A befogadó államoknak, 
elsősorban a veszélyhelyzet 
szomszédságában levő orszá-
goknak kötelességük az élet-
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dezésére és megélésére. Az élő 
keresztény hit pedig azt is kell, 
hogy jelentse, hogy krisztusi 
szeretettel fordulunk a bajba 
jutottak felé. Ha ezt nem tudjuk 
megtenni, akkor máris elveszí-
tettük a kereszténységünket. 
Nem lesz örömteli egy olyan 
kontinensen élni, amely eluta-
sítja a szegényt, a rászorulót.

A konkrét jelen helyzetben 
égetően szükséges a Közel Ke-
leten levő menekülttáborok 
anyagi támogatása, és annak 
elősegítése, hogy minél több 
menekült visszatérhessen ott-
honába, és ott biztonságban 
élhessen.

Elengedhetetlenül szük-
séges lenne annak a lehetővé 
tétele, hogy a menekültek köz-
vetlenül a közel keleti és afrikai 
menekülttáborokban adhassák 
be a kérelmeiket, és pozitív el-
bírálás esetén onnan közvetle-
nül szállítsák őket az egyes be-
fogadó országokba.

A segítségnyújtás formáit 
keresve ugyancsak követhetjük 
az irgalmas szamaritánus pél-
dáját. Ő, miután megtette, amit 
ott és akkor tehetett, pénzt adott 
a fogadósnak, hogy tegye meg a 
továbbiakat. Helyesen tesszük 
ezért, ha segítő felajánlásainkkal 
a hivatásos állami és egyházi hu-
manitárius és egészségügyi szer-
vezetek tevékenységét támogat-
juk. Különösen hasznos a Közel 
Kelet üldözött közösségeinek, és 
a hazájukból elmenekülteknek 
eljuttatott támogatás.

Fontos információkkal, or-
vosi segítséggel, jogi tanácsok-
kal, élelemmel stb. segíteni a 
hozzánk fordulókat. Fontos 
a hazai menekülttáborokban 
élők felé szolidaritásunk és sze-
retetünk kifejezése, számukra a 
segítségünk felajánlása.

Köszönet mindazoknak, akik 
ezt eddig is megtették. Köszönet 
azoknak, akik megnyitották ott-
honukat és szívüket a bajbaju-

tottak előtt. Köszönet azoknak, 
akik imáikban kérik az igazsá-
gosság és a szeretet ajándékát 
valamennyiünk számára. Kö-
szönet azoknak, akik a nehéz 
helyzetben is módot találnak a 
cselekvő szeretet gyakorlására.

(Forrás: SZEMLélek blog/
Hivatkozások:
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veszélyben levő menekülteket 
befogadni, és kötelesek a mene-
kültekkel emberségesen bán-
ni. A többi ország kötelessége, 
hogy a közvetlenül segítőket 
támogassák. Segítsék elő azt, 
hogy a hazájuktól távol töltött 
idő ne vesszen el a menekültek 
életéből, és amint ez lehetővé 
válik, képesek legyenek életü-
ket a szülőföldjükön folytatni.

Ugyanakkor – ahogyan azt 
Szent II. János Pál pápa taní-
totta – „a bevándorlási hullá-
mot a méltányosság és egyen-
súlyfenntartás kritériumai 
szerint kell szabályozni.” [1] 
A befogadó állam mérlegelheti 
azt, hogy hány olyan bevándor-
lót tud befogadni, akinek biz-
tonsága és megélhetése nincs 
közvetlen veszélyben. Joga van 
arra, hogy a menedékkérőt a 
határainál megállítsa, és meg-
vizsgálja a kérelmét.

A Katolikus Egyház Katekiz-
musa írja: „A rájuk bízott közjó 
érdekében a politikai hatósá-
gok a bevándorlási jog gyakor-
lását különböző jogi feltételek-
nek vethetik alá, nevezetesen a 
bevándorlók kötelességeit ille-
tően a befogadó ország vonat-
kozásában. A bevándorló tartsa 
hálásan tiszteletben a fogadó 
ország anyagi és szellemi java-
it, engedelmeskedjék törvénye-
inek és járuljon hozzá a terhek 
viseléséhez.” (KEK 2241) [2]

AZ OKOK KEZELÉSE

Elengedhetetlen a béke 
megteremtése a Közel Keleten, 
a terrorista szervezetek lefegy-
verzése. Az Egyház Társadalmi 

Tanításának Kompendiuma 
leszögezi, hogy „a nemzetközi 
közösségé, mint egészé annak 
erkölcsi felelőssége, hogy bár-
mely csoport érdekében be-
avatkozzon, amelynek az élete 
veszélyben van, vagy amelynek 
jogai alapvető területen sé-
rülnek. Jogszerű, sőt ajánlott, 
hogy az agresszor lefegyverzé-
séért konkrét kezdeményezé-
sekkel szálljanak síkra”. (506. 
514) [3]

Elengedhetetlen egy igaz-
ságosabb gazdasági rendszer 
kiépítése. A világ magántulaj-
don-vagyona igen kevesek ke-
zében koncentrálódott, e miatt 
a haszon is kevesekhez érke-
zik. Mindez mostanra rendkí-
vül igazságtalanná és sokszor 
működésképtelenné tette a vi-
lággazdaságot. A II. Vatikáni 
Zsinat szólított fel arra min-
den jóakaratú embert, hogy „az 
igazságosság és a méltányosság 
igényeit követve határozottan 
arra kell törekedni, hogy – a 
személyek jogainak és minden 
nép sajátos jellegének tiszte-
letben tartásával – mielőbb 
szűnjenek meg a jelenlegi és 
gyakran csak tovább mélyülő, 
egyéni és társadalmi megkü-
lönböztetéssel is együttjáró 
gazdasági egyenlőtlenségek.” 
(GS 66) Ferenc pápa újra és 
újra hangsúlyozza: „Ez a gazda-
ság öl!” Népeket nyomorít meg, 
családokat tesz földönfutóvá. 
Égetően fontos volna egy gyö-
keresen új gazdasági rendszer 
felépítése, amelynek működé-
si elvei, értékrendje, szabályai 
lehetővé teszik, hogy a magán-
tulajdonban lévő vagyonok ne 

növekedjenek korlátlan mér-
tékben.

Elengedhetetlen a gazda-
sági, szakmai és kereskedelmi 
segítség nyújtása a Föld szegé-
nyebb országainak, hogy így a 
lakóiknak helyben emberhez 
méltó megélhetést tudjanak 
biztosítani. A lakóhelyükről el-
űzöttek legfőbb érdeke az, hogy 
saját hazájukba visszatérhes-
senek, a saját kultúrájukban, 
szülőföldjükön biztonságban 
élhessenek és boldogulhassa-
nak. [4]

A LEHETSÉGES 
CSELEKVÉS ÚTJAI

A keresztény ember a jelen-
legi sokszor tragikus és drámai 
helyzettel szembesülve minde-
nekelőtt Istenhez fordul. Báto-
rítunk arra minden hívő embert 
és közösséget, hogy imádság-
ban forduljon a Teremtő Isten-
hez a menekültekért, a békéért, 
nyitott szívért, az igazságosság 
és a szeretet ajándékáért.

A bevándorlók érkezése azt 
a kérdést is felveti, hogy léte-
zik-e még az az Európa, amely 
képes lenne bárkit is integrál-
ni, amely tudná, hogy milyen 
értékekhez, életszemlélethez 
szeretné integrálni az érkező-
ket. Európa mára sok szem-
pontból elveszítette identitását, 
értékeit. A bevándorlási hullám 
felszólít minket arra, hogy hi-
tünket, értékeinket újra megta-
láljuk. Semmire sincs nagyobb 
szüksége Európának, mint lel-
ki megújulásra, az éltető gyö-
kerekhez való visszatalálásra, 
hitének és értékeinek újrafelfe-

Mezei András

Leteleped�k

A férfi ak követ fejtettek,
az asszonyok vesszőkosarakban vitték
az émek-Jezreeli fekete, jó zsíros földet
a sziklás dombhátra, Noémi, Ráchel, Lea
cipelte napra nap, kivéve ha
Leát beosztották konyhai szolgálatra,
Ráchelt a mosodába, ha Noémi az új
bevándorlókat tanította a héber szavakra,
ha Lea a kibuci csecsemőotthonban éjszakázott,
ha mindannyian az esti, kilencórai híreket

 lesték, az aznapi híradót minden áldott nap:
ki esett el?! – Vitték a vesszőkosárnyi
földeket föl, kivéve, ha a fi uk megjött
a „pokolból”, s géppisztoly csusszant
a konyha szögletébe –, ha fát ültettek,
ha temettek. – Kivéve, ha a dombhát
tartotta vállát a mélyen fekvő kis település alá,
s a csillagsugarakból font vesszőkosárban
a kibucot ő maga vitte… Kivéve, ha Noémit,
Ráchelt és Leát megdobálták a fák tobozokkal,
zöld ágak hulltak vállaikra, saruik mellett
a füvek énekeltek, illó olajok aurái jelezték s jelzik
jöttüket ma is örökre.
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Ady Endre

Kis, karácsonyi ének

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

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

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

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

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

(Így dúdolgattam én
Gyermek-hittel, bátran,
1883
Csúf karácsonyában.)

Cini, krechuneski gilyi

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

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

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

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

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

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

József Attila

Krechuno
(Karácsony)

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

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

Betlehemi Királyok
(Betlehemeske kraja)

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

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

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

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

Le veshengo vastesko majstro
(Az erd�k ura)

Zurale dulmut sas, kana 
le rom trubujas te zhan 

anda dulmutano them, anda 
India. Indijako shudrimesko 
plaj, kaj mishto trajinas pasha 
kavera nipura, shukar than sas 
len.

Aba vesha sogodi meg 
sas len. Kado pecimo pa ko-
dol manusha del 
duma, kon feri 
kade xutyenas pe, 
thaj zhanas pej 
droma. E baro ro-
mengo jek vurdon 
ando tunyariko 
na po lasho drom 
gelas. Kana sama 
line aba sajek sas. 
Zurales darajlas 
Dzsakar, le chala-
desko shefo, ke chi 
zhanglas so te kerel. 
Te ushtyavel opre le majbu-
ten, vaj te zhal majdur thaj 
maj detehara so te kerel. Vi 
kade sas. Chi malavelas mash-
kar le grasta, variso phendas 
talaj pesko nakh…

Aba but vrama kade gele 
angle, kana Dzsakar sama las 
ande shonitesko nuro, hoj na 
dur pendar jek somnakuno 
kasht, so zhi kaj o cheri resel, 
thaj abdyol.

– Soj kado? – cipisardas 
opre palakodi chi das duma, ke 
lesko chalado sovelas, ke von 

chi zhangle, hoj na mishto gele 
kothe kaj kamle.

Lokhes tele tordyardas le 
grasten, thaj tele xulyilas pa 
vurdon. E somnakuno kasht 
abdyolas.

Dzsakar daramnes pasha 
kasht gelas. Kana pashe gelas 
pasha kasht, avri unzosardas 

pesko chacho vast, thaj xutyil-
das le kashteski kranzha. O 
kasht pe pesko anav khardas le 
romen.

– Dikhav hoj darajlan. Chi 
trubuj te dar. Me le veshesko 
kraj som. Mure shave ferin sa-
kones. Ferisaren le chiriklyan, 
la chara, le luludyan, le buga-
ron. Vi e balval lashi amal am-
enge. Vi me but gilyabav lasa. 
Zurales shukari, kana e balval 
zhal pe mure kranzhi, thaj shaj 
sovavtar…- phendas o somna-
kuno kasht.

– Na, na me chi darajlom –, 
phendas palpale Dzsakar –, feri 
bari dikhlom, so akanak dikh-
lom.

Chi birij te xutyilav opre 
godyasa, hoj le veshes si kraj, 
thaj so phendan zurales lashe 
butya le manushenge.

– Kade sar phenes la.
– Zhanav sos-

tar san kathe ke na 
po lasho drom ge-
lan. Najis Devles-
ke, hoj tyo chalado 
inke chi zhanel. De 
naj khanchi bajo. 
Zhanas te zhutijas. 
Phenav, hoj naj ka-
save butya, so chi 
zhanas te keras. 
Ame na feri kade 
maladyilam. Pinz-

harav tye niposko 
pecimo. Thaj tumari kulturija.

Thaj akanak pekodi gindij ma 
sar shaj kerdyilas kadi? De zha-
nes so, Dzsakar? Zha sov tuke 
shukares. Te kade kames atun-
chi chi trubuj te zhanen pakadi 
khanchi, palakodi hoj rakhlam 
o chacho drom –, phendas o 
platniko vehesko kraj.

Dzsakar chi zhanglas te 
soveltar. Kade hatyardas hoj 
kadi ratyake shoha chavla gata.

Pe kodi gindilas karing te 
inkrel pesko chalado. Kaj shaj 
rakhel pacha?

Sar zhanen te keren kodi, so 
meg sas le kodo te navel le aba. 
Kodo ab aba chavla kasavo sar 
khere. Dzsakar suno dikhlas vaj 
na, kade zhanglas, hoj hatyarel 
o vesh, sar jek kapuvo avilo, haj 
andre ushtyilasas, haj andre vi 
jek cino bogari, kasavoj sar jek 
manush. Jek bipinzhardo maj-
shukar, shaj avel, so inke chi 
dikhlas. Pekodi gindilas, hoj 
o amperato pale les alosardas 
kodi baxtyasa so le romenge 
inke chi dine, pe sode shiba 
zhanel te vorbij pe.

Detehara o somnakuno 
kasht mishkilaspe pa pesko 
than, sar kaj o Dzsakar te ush-
tyel, kon chi kamlas te zhanel 
pa kaver luma.

– Baxtalyi detehara Dzsa-
kar! – phendas o somnakuno 
kasht. Dzsakar opre vazdas 
pesko shero, thaj pale chi kam-
las te patyal peske jekhenge. 
E somnakune kashte krujal 
beshle leske shavora. Leski 
shukar romnyi hoj o Dzsakar te 
shaj lel la ande angalyi.

– Muro lasho amal –, phen-
das o somnakuno kasht –, tyo 
suno kerav. Anda mure vesha 
naj kodo trajo, so tume rom 
birin. Dav tu jek majlshi luma. 
Kaj tume avna le veshengo vas-
tesko majstro. Aba chi trubuj te 
vorbin tume lokhes. Ande muri 
pacha andre avla tumaro assa-
jipe.

Le manusha aba ilesa phiren 
le vesha, thaj kodo phenen, hoj 
nyeveske rakhyadyimo kothe 
shaj rakhen…

(Boldasles: 
ifj. Rostás-Farkas György)

Ruva Farkas Pál

Mindenek felett
Esteledik…
a Nap
imához készül…
a láncra vert kutya
árnyékot keres forogva…
a lánc rövid
az ösztön ősi
a börtön ördögi…
a kisfi ú nézi a kutyát
tekintetük mély 
                            emberi…
a vágy régen várt
a szabadság rögös
az út ezentúl közös
a barátság
                   mindenek felett
                                                 örök…

Keresd a kulcsot
mettől
és meddig
meg ki
és mi
na és mitől
és honnan
és miért fúl a szél…
nem tudom
talán azért
mert minden
van valamiért
főleg
csak azért…
a fény felé
fordítod az arcodat
mindig valakiért
de tudd és soha ne feledd el
azért kel fel a NAP
nap mint nap
mert akkor
a FÖLD ragyog…

Tóth Anita rajza
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Juhász Gyula

Béke

És minden dolgok mélyén béke él
És minden tájak éjén csend lakik
S a végtelenség összhangot zenél
S örök valók csupán mély álmaink

És minden bánat lassan béke lesz
És mindenik gyötrődés győzelem
S a kínok kínja, mely vérig sebez,
Segít túllátni a szűk életen.

Testvéreim: a boldogság örök
S e tájon mind elmúló, ami jó
S az élet, a szép, nagy processzió,

Mely indul örvény és síkok fölött,
Az égi táj felé tart csendesen
S egy stációja van: a végtelen.

Mezey Katalin

Ahogy fény-ezredéveket

Ahogy fény-ezredéveket
átalrepül egy kis sugár,
s régi csillagtörténetet
távcsőbe diktál egy kvazár,

soknemzedéknyi téten át
idefénylik egy kisgyerek,
akik didergő éjszakák
istállójában született.

Remény született áltata:
Isten fi a a csecsemő,
akineg hideg jászola
szalmáján szunnyad az idő.

Ady Endre

Egy jövend� karácsony

Jön a karácsony fehéren
S én hozzám, is jön talán majd
Valaki a régiéiből.

Csöndesen lép a szobámba
S én köszöntöm: »Béke, béke.«
A küszöbön sápadt orvos.

’És szorongva szól a vendég:
»Ma karácsony van, karácsony,
Emlékszel a régiekre?«

És bámulva és vidáman
És kacagva mondom én majd:
»Ma karácsony van, karácsonya

És szorongva szól a vendég:
»Valami tán fáj a múltból?«
Megmozdul a sápadt orvos.

’És bámulva és vidáman
És kacagva mondom én majd:
»Hiszen én még sohse is éltem.«

És hörögve mondom én majd:
»Ha a szobámból, pogányok.«
Dong az ajtóm és bezárul.

És hörögve mondom én majd:
»Hiszen én meg se születtem.
Karácsony van, száll az angyal.«

És a nagy, szomorú házban
Zsoltárokat énekelve
Hajnalig várom az angyalt.

Sík Sándor

A napkeleti bölcsek

Ama csillag után.

A holdsugaras hideg éjszakán,
Mint egy fehérfő, csendes álom,
Úgy vonult el a komoly karaván.
És elöl ment a három.

A sziklás föld mogorván és kopáron
Feküdt el lábaik alatt.
Méltóságos sora a száz tevének
A harmaton halkan haladt.
És mintha fehér árnyak lengenének,
Úgy vonult végig a fehér sereg
A völgyön, akol nem nőttek virágok,
S a városon, ahol az emberek,
Nem virrasztottak és nem énekeltek
S akol nem látta őket senkisem.

És így suhant el csendesen
Életre éledt vágya Napkeletnek,
Az ezredéves éjszakán.
Ama csillag után.

Szécsi Magda

Istennél Istenibb…

Ha már nem
Vágyom rád
Akkor leszel
Valóban az enyém
Se rossz, se jó,
Istennél
Istenibb, mint a
Lélek, érzékfeletti
Igézet…

Bari Károly

Karácsonyi sirató

Jaj, fenyőfák, kicsi fenyőfák,
holdfénybe mártott végtelent szopogató
csecsemőn a hó zizegő pólyáját letépik rólatok
fűrészek heródes-fogsora mélyed torkotokba!

Akiért meghaltok méltó-e megváltásra?
Emlékezni fog-e haldokló ágacskáitokra,
mikor ég felé tartó zöld szárnyai között
elkárhozott tűzként átlobog a mókus?

Fúj a szél, vesztőhelyek üzenete sötétlik,
hóba taposott fenyőtű, fűrészpor, száraz vér.

Nagy Gáspár

Hótalan a hegyek inge

Ez a tél még megváltatlan,
nincs rá mentség; fehér paplan,
se hó, se hold nem világol –
amíg fölragyog a jászol

hordjuk szívünk szakadatlan,
kormos arcot száz darabban,
nincs ajándék semmi tömjén –
rí Boldizsár, Menyhért meg én.

Az indul el akaratlan
kinek angyala jelen van,
hótalan a hegyek inge –
el kell érnünk Betlehembe!
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Kocsis Csaba

A vörös ötven árnyalata

Mondta a kedves felesé-
gem, baj van, megvette 

a hajfestéket, de nem találja, 
nézzem meg az autóban, hát-
ha kiesett, mert még a számla 
is előkerült, le is tette a kony-
hában az asztalra, mutatta. 
A kocsiban nem volt semmi, 
csak kivételes rend, mert mű-
szakira készül az öreg járgány. 
Aztán gondoltam, megkérde-
zem a boltban a pénztárost, 
nem maradt-e itt egy hajfesték, 
mert a feleségem nem találja. 
Végigmér. Már nem csak a ha-
jam, a fogam is hullik. Rossz 
man vagyok, rossz ember, rá-
nézésre is egy rabló gyilkos, 
de ha ennyire nem is súlyos a 
helyzet, mégis csak olyan te-
nyérbe mászó képem le-
het. Ha martalócnak nem 
is, de bolti szarkának néz, 
vagy trükkös tolvajnak.
A pénztáros kezébe vet-
te a mellette lévő dobozt, 
amit vélhetően a felesé-
gem hagyott ott, amelynek 
puszta látványára örömte-
li bizsergés futár rajtam, 
hogy nem csak én lehetek 
ilyen feledékeny, és meg-
kérdezte, milyen volt. El is 
takarta, nehogy lelessem a 
feliratot, mert látta rajtam, 
hogy kitelik tőlem. Mon-
dom neki, fogalmam sincs. 
A feleségemnek vörös haja 

van, közöltem vele büszkén, és 
aki ismer, az tudja, hogy tőlem 
már ez is nagy eredmény. Az 
asszony nem volt megelégedve 
a válasszal, ezért megkonzul-
tálta egy fi atal eladóval mi a 
teendő.

Több információra vágy-
tak, ha nincs számla, akkor 
szükséges a színskála vörösé-
nek pontos neve. Gondoltam 
felhívom az „illetékes” fő szín-
meghatározót a családban, 
de mivel nagyszünet volt és 
éppen ügyeletes, sokáig nem 
értem utol, sem őt, sem az is-
kolát, ahol mint tanító dolgo-
zik. Mikor visszahívott már az 
utcán voltam, de azért vissza-
gyalogoltam az üzlethez, mert 

a nők biztos jobban megértik 
egymást, odaadtam a telefo-
nomat az eladónak. Kérdezte, 
milyen színű a hajfesték, amit 
vásárolt? A feleségem is azt 
mondta, amit én, hogy vörös… 
De milyen árnyalat, leckéztette 
a fi atal menyecske a telefoná-
lót. Egy pillanatra csend lett. 
A feszültség fokozódott, mint a 

krimiben, mikor a tűzsze-
rész nem tudja eldönteni, 
hogy a piros drótot vágja 
el vagy a kéket, mert kü-
lönben felrobban az egész 
kóceráj. Aztán a felesé-
gem megjegyezte, hogy 
úgy emlékszik, padlizsán. 
Ez Egri János vetélkedő-
jében legfeljebb hangszó-
rót ér, itt még azt sem. Az 
eladó mondta, sajnos így 
nem tudja odaadni, csak 
ha bemutatjuk a számlát.

Tudjátok olyan nagy 
forgalom van az üzletben, 
hogy minden nap ott fe-
lejtenek egy vörös hajfes-

téket, ami most történetes bur-
gundi volt. Meg is verseltem 
rögtön: „Egész este rád gondol-
tam, / mikor a burgundit kor-
tyoltam…” A padlizsánról pedig 
így énekelnék: „Hajad egykor 
sötét lián, vörös most már mint 
padlizsán.” Persze soha nem 
értettem miért vörös, mikor 
nekem inkább lila.

Most mikor olvasom a jegy-
zetemet, bejött egy fi atal mun-
katársam. Meg is kérdezem, 
milyen színű a haja, hát milyen 
lenne, vörös. Azt én is látom, 
de milyen színű, a szürkének 
is van vagy ötven árnyalata. 
Nem tudom…, bizonytalanodik 
el egy pillanatra aztán rávágja, 
csak arra emlékszem, hogy R15.

Aztán eszembe jut a régi Illés 
sláger, mikor a végén megkér-
dezik, hogy Happy end nincs, 
és rá is vágják, de van. Hát itt 
nem volt. Hazamentem a blok-
kért, az üzletbe nem volt sen-
ki, csak a biztonsági őr, mikor 
visszatértem, mert a pénztárost 
akkor nyelte el hátul a raktár 
feliratú ajtó. Mutattam neki a 
blokkot, hogy lássa nem lop-
tuk a vásárolt terméket, nem 
vagyok trükkös tolvaj. Mondta, 
hogy ő nem intézkedhet, szól a 
dolgozóknak. Mondtam neki, 
nem kell, csókoltatom őket! 
A hajfestéket meg, gondoltam, 
kenjék a hajukra…

(Szándékosan nem mu-
tatom az üzlethálózat nevét, 
címét, hiszen, reményeim sze-
rint, csak egyedi jelenségről 
van szó.)

Szécsi Margit

Kristály-fejékes

Kristály-fejékes teleidet
eltékozoltad, hazám.
A veretes szán
ott vágtat álmaink Tejút-porán.

Tüzet itt gyújtok én,
most te vagy a remény,
téli esőben lassan-gyúló galy.
Nehezen lobbansz mint az ész.
Szólj, dörmögő angyalmoraj!

Muzsikáld nekem:
van mindenem,
s hevít egy láthatatlan csók.
Zsebeim: kék virágbarlangok,
aranyat nem sóhajtozók.

Enyém az örök szánka:
a képzelet.
A lélek havasára
röpítem életem.

Végrendelet

Ki porból lettem s porrá válok
halálra gyógyszert nem találok.
Síromra kérek szép virágot,
életet, s mindent eltestálok.

Szívemet kössék rongylabdába,
játszó kicsikék vigalmára.
Nem fáj kedvesek rúgására,
beröpül majd a boldogságba.

Hamvamat lábbal-hordott pornak,
szőnyeg-poroló jóasszonynak
ajánlom – vígabb hajnalokon
lebegő, piros porsátornak.

Alfons Mucha festménye
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Le efta cherhaja
(indiai mese)

Sas kaj nas, varikanak dulmut baro shukipe 
sas; kasavo baro shukipe, sostar vi le doriji 

avri shutyile. Na jekh pajuni pitty na ashilas aba. Le 
kasht thaj le burra avri shutyile, mija thaj mija peda 
merdine trushatar.

Trajisardas ande kado them jekh shejori, kas 
kade bushile: Usha. La Ushaki dej bares nasvajvlas, 
phabuvali sas, thaj paji manglas. E Usha nashlas-tar 
kheral, hoj paji te rodel. Andre 
phirdas o sorro cino foro, ba na 
jekh pitty na rakhlas. Kade xo-
xadyindes, brigakes las pes po 
drom hoj khere te zhal.

Gelas, gelas, aba daba cir-
das leske punre, khinyes tele 
beshlas pe le dromako rig, thaj 
le khinyipestar astardyilasla o 
suno. Kanak pale zhangadyilas, 
shaj te gindisaren, sar chudisar-
daspes: pasha peste jekh khoro 
arakhlas, pherde jale zvorune 
pajesa! Opre xuklas, thaj khel-
daspes ande peski bari voja. 
Thaj aba majna pelas jekh cer-
ra andar o paji, kanak ande laki 
godyi avilas laki nasvali, trusha-
li dej.

Laki palma po khoro kikidas, 
thaj nakhindes gelas khere.

Ande pesko baro nashipe na 
las sama kodo, hoj jekh zhukel 
pashlyilas pe le dromesko mashkar, thaj pe kodoles-
ki pori ushtyadas. O zhukel bashilas la dukhatar, ba 
kanak sama las kodo, hoj ande la Ushako vast pajesa 
pherdo khoro si, bisterdas sa kaver, thaj kezdisar-
das te rudyisarel, te shaj lel jekh cerra andar kodo. 
E Usha dikhlas, sosko trushalo-j o chorro pedo, thaj 
das jekh cerra andar o paji. Ande kodo sekundo pa-
rudyilas o khoro, rupuno kerdyilas.

E Usha losshasa nakhlas le rupune khorosa, thaj 
ande kodo le jale pajesa peska dejate.

A hét csillag

Egyszer volt, hol nem volt, valamikor 
régen rettenetes szárazság volt, any-

nyira, hogy a folyók is kiapadtak. Nem volt 
egy cseppnyi víz sem. Fák és bokrok elszá-
radtak, és ezrével haltak szomjan az állatok.

Élt ebben az országban egy kislány, akit 
Ushának hívtak. Usha édesanyja nagyon 
megbetegedett, lázas volt, és vizet kért. 

Usha elrohant otthon-
ról, hogy vizet szerezzen. 
Bejárta a városkát, de 
egyetlen cseppet sem ta-
lált. Így hát csalódottan 
hazafelé indult.

Ment, mendegélt, már 
alig húzta a lábát, kime-
rülten leült az út szélére, 
és a kimerültségtől álom-
ba merült. És amikor újra 
magához tért, képzeljétek 
el a csodálkozását: egy 
korsót talált maga mel-
lett, színültig tele friss 
forrásvízzel. Felugrott, és 
táncra perdült boldogsá-
gában. És már-már ivott 
egy kortyot a vízből, ami-
kor eszébe jutott beteg, 
szomjas édesanyja. Rá-
szorította tenyerét a kor-
sóra, és futva indult haza.

Nagy rohanásában nem vette észre, hogy 
egy kutya feküdt keresztben az út közepén, 
és véletlenül rátaposott a farkára. A kutya 
felvonított fájdalmában, de amikor észre-
vette, hogy Usha kezében vízzel telt kor-
só van, megfeledkezett minden másról, és 
könyörögni kezdett egy korty vízért. Usha 
látta, milyen szomjas szegény állat, és adott 
egy kortyot a vízből. Abban a pillanatban a 
korsó ezüstté változott.

Kanak peska dejake patoste reslas, kothe unzar-
das o khoro. Lako dej na pelas, te na kade das duma:

– Muri cini shejori, vi tu zurales trushali san, 
tuke trubul te pijes majangle!

Thaj sar kado avri phendas, o khoro parudyilas, 
somnakuno kerdyilas.

Kanak e Usha aba kaj lako muj vazdas o khoro, 
atunchi kodo ashundas, hoj jekh phuro koldushi 
malavel o vudar, thaj anda paji rudyisarel. E Usha 
na jekh momento na gindisardas, sigo kothe unzar-
das leske le pajesa pherdo khoro. Thaj ande kodo 
momento, sar kado kerdas, efta diamondura ablyile 
opre ando paji. Thaj andar sa efta diamondura som-
nalo jalo paji shordyilas.

O baxtalo koldushi, Usha thaj laki dej penas an-
dar o shudrardo paji, thaj na trushajvenas majdur.

Apol le efta diamondura te vazdajven kezdisarde, 
opre hurajle andar o paji, thaj hurajle majopre thaj 
majopre, pune resle le chereste, kaj parudyile, efta 
ablyolinde cherhaja kerdyile andar kodol.

Boldasles: Selam Pató

Usha boldogan szaladt az ezüst korsó-
val, ezüst korsóban a friss vízzel az édes-
anyjához. Amikor édesanyja ágyához ért, 
odanyújtotta a kancsót. Édesanyja ahelyett, 
hogy ivott volna, így szólt:

– Kislányom, te is nagyon szomjas vagy, 
neked kell innod előbb!

És amint ezt kimondta, a korsó arannyá 
változott.

Usha éppen a szájához emelte a korsót, 
amikor azt hallotta, hogy egy öreg koldus 
zörget az ajtón, és vízért könyörög. Usha gon-
dolkozás nélkül odanyújtotta neki a vízzel teli 
korsót. Alighogy ezt tette, hét gyémánt ra-
gyogott fel a vízben. És mind a hét gyémánt-
ból gyöngyöző friss víz csobogott. A boldog 
koldus, Usha és édesanyja ivott a hűsítő for-
rásvízből, és nem szomjaztak többé.

A hét gyémánt pedig emelkedni kezdett, 
felszállt a vízből, és szállt és repült feljebb, 
egyre feljebb, amíg el nem érte az eget, ahol 
hét ragyogó csillaggá változott.

Szécsi Magda

Csend

Csendre
Csend
Remények
Hullása
Hiányos
Mindenek elmúlása

Egyedül

Megőszült a csend
Nincs semmi rend-
ben: Tél van
Szememben
S elfúló
Lélegzetemben…

Szécsi Magda rajza
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Le Jezushesko arakhadyipe -Luk 2,1-2,40

Le Jezushesko arakhadyi-
pe: 1 Pecisajlaspe apol 

ande kodal dyesa: Vladipe 
gelas avri kathar o Augustus 
chasaro, te iskirin kethane sa 
le manushen pe intrego luma. 2 
Kado angluno kethane iskiripe 
atunchi pecisardyilas, kana la 
Siria o Kvirinus krajilas. 3 Vi 
gelastar sakon, kethane te iski-
risaren len, sakon ande pesko 
foro. 4 Opregelas kade vi o Joz-
hef anda Galilea, anda 
Nazaretesko foro ande 
Judea, ande Davidesko 
foro, saves Betlehemes-
ke anavarenas, ke anda 
Davidesko kher haj falo 
sas, 5 kethane te iskirin 
les la Marijasa, peska 
piramnyasa kethanes, 
savi phari sas. 6 Kana 
kothe sas, avilas e vra-
ma, pe luma te anel le shavores, 
7 haj vi pe luma andas peske 
anglunes-arakhadyiline sha-
ves. Ando sherand sharadas les 
haj ande jasla pashjardas les, 
ke chi line than andej khera.

8 Pe kodal phuva malyara 
ratyarenas, haj sama lenas pe 
penge bakre ande ratyi. 9 Jek-
har feri kothe das pashalende le 
Rajesko andyelo, haj le Rajesko 
fi mlalipe krujal ablyolisardas 
len. Zurales darajline. 10 O an-
dyelo kado phendas lenge: „Na 
daran! Aketa, bari lossh phenav 
tumenge, anda soste rig avla sa-
kone popolaron. 11 Adyes arak-
hadyilas tumenge o Muntosari, 
o Raj Kristo, ande Davidesko 
foro. 12 Kado avla o somno tu-

menge: Rakhena jekhe cine sha-
vores ando sherand sharado haj 
ande jasla pashjardo.” 13 Atun-
chi rajongire ketanengo butipe 
line krujal le andyelos, haj as-
harnas le Devles:

14 ”Luvudyipe ando uchipe 
le Devleske, haj pe phuv pachi-
pe le lashekamle manushenge!”

15 Haj pelaspe, ke kana le 
andyelura palpale geline ando 
rajo, le malyara kade dine duma 

mashkar pende: „Zhas perdal 
ando Betlehemo, haj dikhas 
kodi traba, so pecisardyilas, haj 
saves o Raj viacarisardas am-
enge.” 16 Geletar apol sidyar-
dines, vi arakhline la Marija 
haj le Jozhefes, haj ande jasla 
pashjindone cine shavores. 17 
Kana dikhline len, phendine 
kodo sakoneske, so pa shavoro 
ashundine. 18 Haj sakon, kon 
ashundine len, chudinaspe pe 
kodo, pa soste le malyara vorb-
inas lenge. 19 E Marija pale chi 
bisterdas kadal trabi, haj uny-
ivar gindilaspe pe lende ande 
pesko ilo.

20 Le malyara pale palpale 
geline, haj asharnas le Devles 
sa anda kodal trabi, so ashunde 

haj dikhline kade, sar vi phen-
dine lenge.

Le Shimeonesko haj la An-
nako chacharipe pa Jezush 21 
Kana avilastar o oxtoto dyes, 
krujal te shinen le shavores, o 
Jezush anav dine leske, kade, 
sar o andyelo anavardas les, 
zhiangla soste leski dej phari 
pelas.

22 Kana pale nachilastar 
lenge uzhilimaske dyesa, op-

reingerdine les ando 
Jeruzhalemo sar le 
Mozesheski kris avri 
phenel kodo, andre te 
sikaven les le Rajeske, 
23 sar ande le Rajeske 
krisa iskirime si: „Sako 
anglunes arakhadyili-
no shavo le Rajeske te 
avel suntosardo” {Avr 
13,2.12}, 24 haj ke sar-

kafi mo te sikaven andre, sar 
le Rajeski kris phenel: „Duje 
chiriklyoran bake duje gulun-
boren” {Lev 12,8}. 25 Trajilas 
apol ando Jeruzhalemo jekh 
manush, Shimeon sas lesko 
anav, chacho haj Del patyam-
no manush sas, kon zhukare-
las le Izraelesko zhutisajvipes, 
haj o Sunto Duho sas pe leste. 
26 O Sunto Duho avri phendas 
leske, ke meripe chi dikhela, 
zhikaj chi dikhela le Rajeske 
Opremakhlones. 27 Atunchi pe 
Duhosko phenipe ande khang-
eri gelas. Kana e dej haj o dad 
andre ingerdine le cine Jezus-
hes ande khangeri, kade te ke-
ren sar e kris avri phenel kodo, 
28 ande peski angalyi las les, 

haj le Devles ashardes kade das 
duma:

29 „Akanak bishales, Raja 
tye slugones kathar tye alava 
ande pacha,

30 ke dikhline mure jakha 
tyo muntusardyipe {Iz 40,5},

31 saves angla sakone popu-
lara kerdan {Iz 52,10},

32 t«avel fi mlalipe le ma-
nushenge

haj vi fi mlal kodolen {Iz 
42,6; 49,6}

haj luvudyij tye popularon, 
thaj le Izraeles” {Iz 46,13}.

33 Lesko dad haj dej bare 
dikhline pe kodo, so pa leste 

phendine. 34 Ashtyilisardas len 
o Shimeon, leska dake, la Mari-
jake pale kado phendas: „Aketa, 
pe butengo rumuvjipe haj op-
retrajisaripe avla voj ando Izra-
el: somno avla, saveske na phe-
nena 35 – haj tyiro duho xanro 
phirela perdal –, ke avri te zha-
nardyol bute ilenge gindimata.”

36 Sas jekh Anna anavar-
di romnyi, kon profeta sas, la 
Fanuelaki shej, anda Aserengo 
falo. Zurales phuri sas aba, pala 
pesko shejipe, peske romesa 
efta bersh trajisardas: 37 oxto-
vardesh thaj shtari bershengi 
phivlyi sas, haj chi shindyilas-

tar kathar e khangeri, postyi-
pesa haj rudyipesa slugisarlas 
kothe dyese haj ratyi. 38 Vi voj 
kothe avilas zhi ande kodo cha-
so, asharlas le Devles, haj vor-
bilas pa leste sa kodalenge, kon 
zhukarenas le Jeruzhalemesko 
muntusaripe.

39 Kana sakofalo kerdine save 
le Rajeske krisa phenen, palpale 
geline ande Galilea, ande pengo 
foro, ando Nazaret. 40 O shavo-
ro pale barolas haj zurardyolas, 
pherdyilas platnikipesa, haj le 
Devleski gracija sas pe leste.

Boldasles: Vesho-Farkas Zoltán

Leksa Manush

Zhimakiru
Phurdel balval, pal' vokna rat pshirela
An coxica yivendir zasudi,
Parne cerhasa gav yoy chxakirela;
Balval kunini phuv pashlyakirdi.

Truyal si shil, nikon na shmiisula
Te sikavel pat pesku nakh avri.
Balval butir dalestir xolyisula,
Riskirla coxa, marla ratori.

Ne ando kher, kay yag an bov xachola,
Si mishtipen! Linasku tatipen!
Doy Ruzhica an kheliben rishola,
Truyal térde Roma vasta maren:

„Oshiny jala, zhima jala
shilali.
Miri romnyi, miri romnyi
pirangi!"

Te vidichxula, ke nani yivenca
Saru zaphurdimi kana avri
Te na rovela xolyame yasvenca
Pal' vokna shilali balvalori.

Télen
Fú a szél, a mezőn éjszaka sétál,
A szoknyája hóval van kivarrva,
A falu fölött fehér sátora áll;
Alszanak a földek a viharba.

Nem mozdul a hó-vár és dermed az ég,
Félti, s orrát se dugja ki senki,
Nem anya e szél, nem súg esti mesét,
Veri az éjt, ingét szétrepeszti.

De benn a házban, a kemencéből dül
A meleg, nem érzik ott, hogy tél van,
Ruzsica hetyke táncba indul, perdül,
Ritmust ifjak tapsolnak karéjban:

„Elmegy az ősz, elmegy a tél,
El a hideg.
Feleségem meztélláb van,
Nem didereg."

Hiába hordja ott kinn havát a tél,
Az se fagyott meg, aki kitévedt;
Könnyel se siratja, hisz könnyet nem ér,
A szélfútta tisztást, meg a rétet.

Györe Imre fordítása
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Húsz boldog év a cigányok körében
Somos László atyával a Kapos környéki falvak cigánytelepein

Ha újra születne, cigánygyerek szeretne lenni – Somos 
László atya elmondja nekünk, miért érzi így. 20 éve szolgál 
a cigányok között, akiknek nem csak az életét, de sorsát is 
megváltoztatta. Bármerre jár Somos László atya, a cigányok 
messziről integetve üdvözlik, szép szavakkal köszöntik, a sze-
mükkel simogatják.

Húsz éve papja Kaposfőnek és a környező településeknek 
László atya, azt mondja, nem cserélné el semmire ezt a két év-
tizedet, de őt sem adnák semmiért az itt élők. 

Somos László atya az 
együtt töltött idő során 

megmutatja nekünk, hogy a 
szidástól miért nem, a szere-
tettől meg hogyan lesz tiszta 
egy utca; hogy mit nem lát, akit 
vakká tesz a gyűlölet; 
és hogy miért tartja 
magát a világ legbol-
dogabb emberének.

„Hogy is magya-
rázzam el nektek, 
hogy mi az a cigány 
pasztorizáció – vakar-
ja a fejét a plébános –, 
merthogy én azt csi-
nálom itt. De ez olyan 
idegenül hangzik, pe-
dig Jézus pásztorsá-
gára, nyájára utal a ki-
fejezés.” Meg hát úgy – tehetjük 
hozzá magunkban –, mintha 
szakkönyvekből megtanulható 
dolog lenne. Pedig László atya 
és a somogyi Kapos környéki 
cigányok közös története azzal 
a kérdéssel indult: mit kell itt 
vajon csinálni?

A plébános 1994 őszén érke-
zett Kaposfőre. Berendezkedett 
a paplakban, a templomban, 

ismerkedett a falubeliekkel és 
a többi hozzá tartozó település 
lakóival. Jött hozzá egy fi atal 
cigány család, hogy megke-
reszteltetnék az újszülöttjüket. 
A megbeszélt időpontban azon-

ban nem voltak ott, a következő 
egyeztetett napon sem. László 
atya azt gondolta, megnézi, mi 
tarthatta otthon a fi atalokat. 
És látta: a nyomorúság. A falu 
szélén, ahova térdig sárban 
taposva lehetett eljutni, egy 
vesszőből és földből tapasztott 
viskóban laktak, amelyben csak 
fekhelyek voltak, se asztal, se 
szék – és odaszületett az a gye-

rek. „Ledöbbentem – emlékszik 
vissza a plébános –, sem aludni, 
sem enni nem tudtam. Elkezd-
tem járni hozzájuk és a másik 
cigánytelepre, Baglaspusztára 
is, ami Kaposmérő külterüle-
tén van. Mentem és mentem, 
és ott voltam közöttük. Mindig 
egy pohár vizet kértem, hogy 
ők is adjanak valamit, hogy 
lássák, nem undorodom, aztán 
már, ahogy megláttak, adták is 
a vizet. Mostanában valahogy 
leszoktak erről” – teszi hozzá 
nevetve. Talán mert rég nem 
vendég náluk az atya. Hiszen 

annak a több száz 
gyereknek, akiket 
látott és lát felnőni, 
mind tudja nem csak 
a nevét, de azt is, hogy 
mi az öröme, bánata, 
kibe szerelmes, mik a 
vágyai. Félmondatok, 
összenézések, felne-
vetések árulkodnak 
erről, bármerre já-
runk a nap során.

„Nem tudtam, mit 
hogy kell csinálni. 

Van egy paptársam Alsószent-
mártonban, Lankó Józsi, őt 
faggattam. Azt tudta nekem 
továbbadni, amit egy öreg pap-
tól, Sója Miklóstól tanult, aki 
40 évig volt cigányok között: 
legyél velük minél többet, ha ir-
galmas szíved van, megtudod, 
mit kell tenni. Azóta ugyanezt 
mondom, ha tőlem kérdezik, 
mert nincs recept, ott kell lenni 

köztük, velük, és látod, éppen 
mit kell tenni.”

László atya azt mondja, hogy 
az egyik fontos dolog, amit a 
cigányoktól megtanult, hogy a 
gyerek és az eső jön – és örül-
ni kell neki. Mert minden élet 
fontos. Bármikor is jön a baba, 
örülnek neki. Bármilyen is az 
a gyerek, megtartják, szépnek 
látják. „Itt dobják ki a kocsi-
ból a kiskutyákat, mert tud-
ják, hogy mi befogadjuk őket, 
a nyomorékokat is – ezt már 
a másik nagyobb cigánytelep, 
Baglaspuszta egyik lakója me-
séli. – Mindenkinek, ember-
nek, állatnak jut még egy falat 
étel, akármilyen szegények is 
vagyunk.”

Ahogy a betegekről és az 
öregekről sem mondanak le – 
magyarázza az atya, van a tele-
pen súlyosan sérült gyerek is, 
az egész közösség pátyolgatja. 
De általában is jellemző, hogy 
szeretik egymás gyerekét. „Ha 
újra születhetnék, cigány gye-
rek szeretnék lenni – nevet 
László atya. – Szabadon, szere-
tetben, sokan együtt, így érde-
mes gyereknek lenni.” No meg 
úgy, hogy van annak az életnek 
folytatása, ehhez pedig a szeré-
nyen el-elhallgató plébánosnak 
nagyon sok köze van.

Az iránta megnyilvánuló 
szeretetről és a Magyarorszá-
gon a cigányokkal szemben ta-
pasztalt vakgyűlöletről és a gyű-
lölködőkről pedig ezt mondja:

„Olyan gyorsan eltelt ez a 
húsz év, olyan boldogságban. 
Engem itt úgy szeretnek, majd’ 
belefulladok a szeretetükbe. 
Nem cserélném el semmire. 
Tőlük tanultam meg igazán 
megérteni Istent. Soha nem 
bántottak, csak kaptam tőlük. 
Amivel nem tudok mit kezdeni, 
az a gyűlölet, amivel sokan a ci-
gányokhoz állnak, amiről meg-
tanultam az elmúlt években, 
hogy tényleg vak. És nem akar 
látni. Ez a gátja a változások-
nak, ez üldözne le a térképről 
embereket, ez nem tűri a má-
sok jóságát sem.”

(Forrás: vs.hu/ 2014. októ-
ber 26./ Kertész Anna /Fotó: 
Mudra László)

Osztojkán Béla

Mint a pelikánok

Bari Károlynak

Mikor már nem ad sem a tenger
sem a föld sem az őserdő mélye
elég eledelt, majd úgy halunk mi meg,
mint a pelikánok a nagy éhínség idején,
úgy halunk mi meg, hogy végső akarásunk
utolsó szomorúságaként saját begyünket
tépjük majd fel, repedtszájú bajtársaink
csillapíthatatlan éhségére, úgy halunk
mi meg, hogy apró darabokban lassanként
etetjük föl önmagunkat, mint a pelikánok,
kikre rádermedt a dzsungel, s csak az marad
miutánunk, amit akkor nagyfájdalmunkban,
mint a pelikánok a tuhadt fülű éjszakába,
nagyon gyönyörűen, halálunkban eldaloltunk.

Sar le chiriklya

Kana na dela e darja
haj e phuv, chi le veshengi dej
dosta xape, kade merasa ame,
sar le chiriklya, pe le bara bokhengi vrama,
kade merasa ame, ke sar kamasa
maj palunya brigasa amari gusha
shinasa opre amare amalenge
pe lengi bokh-bokhshindyi bokh, kade merasa
ame, ke xurde kotorenca, lokes
xaxavasa opre amen, sar so le chiriklya
pe save pahol o vesh, haj kattyi ashla
pala amende, so atunchi andej kuch-dukh,
sar le chiriklya, ande e-j tuhutno ratyi,
zurales shukares, dopash mules gilyabasa.

Boldasles: Choli Daróczi József

Lambert Attila fotója
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Nagy Olga

Mit köszönhetek a cigányoknak?

Ha nem találkozom a ci-
gányokkal, talán sosem 

értem meg, hogy a valami-kori 
mese, még e helyeken és talán 
száz, talán kétszáz éve más volt: 
telve varázselemekkel, a meg-
változott szimbólumnak egy 
ősibb változatával, amelyben 
még ott lüktetett az a mágikus 
hiedelem, amely a mesét olyan 
természetesen „igazzá” vará-
zsolta egy archaikus mentalitás 
számára. De azt sem sejthettem 
volna meg soha, hogy ez a va-
rázsállapot milyen szép és mi-
lyen költői is egyben. A cigány-
mesék hozzásegítették ahhoz, 
hogy revideáljam mindazoknak 
a tételét, akik a mesét nyugaton 
már egy „fabula incredibilis” 
állapotban lelték fel.

Más oldalról megközelítve 
tehát, a cigányoknak azt kö-
szönhetem, hogy a mesét még 
élőben találtam fel: vagyis a 
felnőttek számára elmondott, 
komoly műfajként. Így nem 
csupán a játékossága, a szóra-
koztatás a fontos benne, ha-
nem a súlyosan kimondott szó 
varázsereje: vigasztalás az el-
nyomottságban. Sokat köszön-
hetek azoknak a cigány mese-
mondóknak és közösségeknek, 
amelyeket 1965-tői szinte 
1980-ig rendszeresen megláto-
gattam, amelyekkel megbarát-
koztam, és amelyek engem is 
elbűvöltek meséikkel, melyek 
visszaidézték a valamikori ős-

állapotokat, a dolgok kezdetét 
talán, amikor minden bokor-
ban csoda termett. S amikor az 
ember még nem volt otthon-
talan ebben a világban, mert 
nemcsak hogy „nem volt üres 
az ég”, hanem mert a csillagok, 
a hold és a nap is „emberközel-
ben” volt.

A világ pedig így volt ott-
honos. De ahhoz, hogy meg is 
értsem őket, nekem magam-
nak kellett alkalmasnak len-
ni mindezek befogadására. 
Végül és nem utolsó sorban 
hadd valljak arról is, hogy mint 
ember és mint a népi értékek 
vizsgálója mit köszönhetek a 
cigányok közötti forgolódása-
imnak. Talán azzal kezdeném, 
hogy azok a bizonyos archai-
kus mesék olyan távoliak, oly 
idegenek voltak, hogy arra 
kényszerítettek: ne az európai 
meséről szóló tudósi munkákat 
böngésszem csupán, keresked-
jem másfelé. Így leltem rá az 
etnológiai, kulturantropológiai 
munkákra, melyek rávezettek 
arra, hogy a legarchaikusabb 
cigánymesék – akárcsak az 
ősközösségi, illetve a termé-
szeti népek meséi – majdnem 
azonos gondolkodási modellt 
képviselnek. Eszerint a világról 
szóló információk ugyanakkor 
a költészet szférájába tartoz-
nak, hiszen nem a rációval, de 
a fantáziával, asszociációs kész-
séggel vették birtokba a világot.

Ugyanakkor ez a világról, jó-
ról és rosszról, rontásról és sza-
badulásról szóló őstörténet arra 
is vállalkozik, hogy eligazítsa az 
embert a világban. Megtanítsa 
őt arra, hogy szabaduljon meg 
a rontástól, gonosztól. És akkor 
ugyebár máris a vallást talál-
tuk fel, melynek igazi funkciója 
nem az, hogy szentnek tartott 
dogmákat találjon fel és ezek 
megtartását tűzzel-vassal biz-
tosítsa, ha-nem egyszerűen az: 
vigaszt nyújtson a nyomorult 
embernek ebben a vigasztalan 
világban! És máris odajutot-
tunk, hogy egy ősi szinkretiz-
must fedezhetünk fel szemben 
a mai modern, úgyszólván szki-
zofrén világszemlélettel szem-
ben, amelyben tudomány és 
vallás, tudomány és művészet 
oly igen elkülönültek, sőt szem-
besültek egymással.

A cigánymesék elemzése rá-
vezetett arra, hogy a mese a me-
sélő és a mesehallgató közösség 
mentalitásának foglalata is. Így 
tehát mentalitás-vizsgálóvá is 
kellett válnom. S mert más-más 
közösségekben élőben – vagyis 
felnőttek körében – hallgattam 
a mesét, rá kellett jönnöm, hogy 
a háttérben levő közösség re-
agálásai, igényei öntudatlanul 
is alakítják a mesét. Hiszen a 
mesemondónak igazodnia kell 
közösségének ízléséhez, eszté-
tikai elvárásaihoz. Ez vezetett 
el a meseszociológiához, me-
lyet Alkotás és befogadás című, 
már említett kéziratomban fej-
tettem ki, és mutattam rá arra, 
hogy a mesék nem egyformák, 
a más-más mentalitású me-
sehallgató közösségek szerint 
mesedialektusok keletkeztek.

E néhány példa – a teljes-
ség igénye nélkül – csupán azt 
akarja szemléltetni, hogy a spe-
cializálódás involválta, maga 

után vonta azt az igényt, hogy 
vizsgálatunk tárgyát körül jár-
va észrevegyük a határjelensé-
geket. Különben nem érthetjük 
meg tárgyunkat, hiszen a min-
den mindennel összefügg tör-
vénye itt is érvényes. Ami pedig 
az esztétikai elemzést illeti, rá 
kellett döbbennem, hogy lehet-
séges egy olyan ősi esztétikum, 
amiben a csoda „természetes”, 
melyben nincsenek ok-okoza-
ti összefüggések, nincs tér- és 
időbeliség, hanem térfeletti-
ség és időtlenség van! Ebből a 
sajátos, valójában varázslatos 
nyelvből lett a későbbi, már 
mind jelképesebbé, áttétele-
sebbé váló mesei esztétikum. 
Erre az interdiszciplináris vizs-
gálatra valóban a cigánymesék, 
a cigányközösségek rejtélyé-
nek megértése ösztönzött, s így 
egész munkásságomat később 
is, mindenben meghatározta. 
Íme, ennyi mindent köszönhe-
tek cigány mesemondóimnak, 

akiktől a legszebb emléket őr-
zöm. Erről próbálok beszá-
molni e kötetben. Az Olvasó 
tekintse egyfajta élménybeszá-
molónak és nem utolsó sorban 
tanúvallomásnak!

(Nagy Olga (Nagyernye, 
1921. január 2. – Sepsiszent-
györgy, 2006.november 2.) 
író, újságíró, néprajzkutató.

Édesapja gazdatiszt volt. 
Tanítói oklevelet szerzett. 
1940-ben tanító volt Kisikló-
don, majd 1945-től Széken. 
1950-ben a kolozsvári Bolyai 
Tudományegyetemen ma-
gyar-néprajz szakon tanári 
diplomát szerzett. 1952-től 
1958-ig szerkesztő, majd a 
kolozsvári folklór intézet tu-
dományos munkatársa lett. 
Szűkebb szakterülete a népme-
sekutatás. 1990-ben bekapcso-
lódott a kolozsvári székhelyű 
Kriza János Néprajzi Társa-
ság munkájába.)

Nagy Gusztáv

Kathe beshel o kamipe

Andel gavesko agor parnyol jek cino kher
duye jakhenca dikhel po vuneto cheri
Ka kher reslom, malavav e felyastra
haj pusav: – Kathe beshel o kamipe?
Phuro papu, phuri mami duj zhene,
vorbin, vorbin lokore, beshen pash o

phuklo bov.
Lenge vorbi kasaves, tate sar si voj o bov
andre gelom, haj kathe beshel vi o
kamipe,
Tele lom muro zubuno, lesa vi muri but
briga,
Andel phurenge jakha phabonas le
cherhaja;
kade zhanglom, kaj phure, ke si inke kamipe.
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Mezey Katalin

Növekedés

Istenem, Terólad,
aki gyönyörű rendben neveled
a hamisciprus hintázó ágait,
milyen keveset tudtam akkor is,
mikor megvettem ezt a csemetét.
Akkora sem volt, mint én vagyok,
és most az emeleti ablak előtt
lengedeznek csipkés ágai.
Meredeken égre törő
és visszahulló hajtásai
Eltűnődöm,
növesztettél bár engem,
de vajon nőttem-e én
lélekben annyit,
hogy ha távolról is,
de benézhessek
ablakodon, Uram?

Zátonyok

I.
Kezd mélysége lenni az időnek,
melybe mint a horgony süllyedünk,
horgonyként akadunk meg a fövenyben, kőben,
megkapaszkodik a hajó velünk.

II.

Megérezzük a mélyét az időnek,
mint a mérőón, belesüllyedünk,
vagy mint a horgony, hogyha bóját rögzít,
a zátonyokra fi gyelmeztetünk.

Aranyat önt az �sz

Elmúlásod úgy nehezül rám,
hogy szóhoz sem hagy jutni.
Szeret, aki érdek nélkül szeret.
Szereteted tudtam-e viszonozni?

Kezed nyoma, amerre csak megyek.
Körmendi Lajos a táj jó szelleme.
Szabad-e annak, aki ilyen fontos,
szabad-e, hogy elmenjen? S elmegy-e?

Várom az időt, hogy kevésbé fájjon.
Pusztulásod ne legyen vereséged.
Mit kellett volna tennünk? Hogy lehet
jóvá tenni egy ilyen veszteséget?

Elmulasztottunk. Mulasztunk ma is.
Önzők vagyunk és kiszolgáltatottak.
Lajos, bocsásd meg! Aranyat önt az ősz,
s mi fürdünk benne. Jövendő halottak.

Oláh János

Gaia anyánk

Templomtorony hatol a földbe,
és Gaia anyánk megtermékenyül.
Szerelmesen fölkapja ölbe,
s fülébe duruzsol a jeges űr.

Szégyenlősen fordulok félre,
hogy ne lássam e furcsa, ősi nászt,
bűntudattal kényszerítsz térdre
Uram, te, ki zajgó lelkembe látsz.

Parázna álmok hitszegője,
avarban fürdöm, mint a farkasok,
tíz ujjal markolok a földbe,
kinek tékozló gyermeke vagyok.

Ki önmagából mássá vedlett,
lehet-e még valaha önmaga,
dédelgethet-e bármi tervet,
ráismer-e az elárult anya?

Homloka hideg kőre koppan,
el kell bukjon, ki túl magasra lát,
meg kell bélyegezni titokban,
torkára kell forrasztani szavát.

Hogyha tudom, hogy lesz ítélet,
miért kérem külön kegyelmedet,
miért nem várom ki a véget,
amikor újra egy leszek veled?

Anyám, szerelmed űri társa
halkal békíti lázas szégyenem,
s mert nincs esély bocsánatára,
mint tévedt szúnyoggal, végez
velem.

Vissza mindent

Parazsat két pofára zabál a borzas sárga,
Folyóhab nyalja szórét, nincs rajta zabla, patkó.
Rugdaló csődörökkel elbír a tétlen álom.
Mint bőröm elpalástol, belülről visszabukkan:
a bomló útkanyarban, kilenc szerpentin alján
eltűnnek mind a dombok, a szálkarajzú erdők,
az ásító sötétbe gomolygó nyírfa-füst mar.
El hiába indultam, nem érek oda úgyse,
hol Nap-Hold járja lombját az égig érő fának.

Ha megremeg a dob-bőr, mint hogyha bögöly csípné,
nem tudok róla semmit, rábízom magam mégis.
A szemem oda fordul, a ráncos, öreg arcra,
kilenc lombtölte ágnak rejtjelét aki hordja:
a legvénebb apának is megismeri apját,
a szélnek, a folyónak is meghallja a hangját.
Túl messziről beszél föl, sötét telefon-kútból:
Forgasd, mer’ mögpenészlik, gyerünk gyerök a szénát!
A szavakban csalódtam, s már mélyebbre se vágyom.

Hátat fordítok inkább, nem érdemelném úgyse,
hogy a föld alvilági dobaját visszahalljam.
Jobb, hogyha csönd emészti a test, a lélek mocskát.
Mit zsugorgattam, végül az álmos tűzve hullik,
magam is elmerülök ugyanabba a sárba,
hol kerülgettem régen sok napsütötte tócsát.
Idegenként kopogtatsz a kilencszárnyú ajtón:
a tudás felszínétől le az utolsó sejtig
a legtisztább titokról mindenki maga hallgat.
Dadogva vallom
A gyökereknél hallgatózom,
álmom a csönd, álmom az ózon:

űrbe tapogatózó lélek,
de test-kerékbe törve élek.

Dadogva, öntudatlan hajtom
a meggyalázott földre arcom.

Vajnai János rajza
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Rostás-Farkas György

Olvasom a hírt
A kormány döntött a fő-

városi Cziff ra György 
Roma Oktatási és Kulturális 
Központ létrehozásáról… A Jó-
zsefvárosi Önkormányzattal 
egyeztetve esett a választás a 
Tavaszmező u. 6. szám alatt 
található ingatlanra, amelynek 
kiürítését az önkormány-
zat vállalta.

Szinte egyidőben eljut 
hozzám egy segélykiáltás:

Kilakoltatták a Roma 
Parlamentet és a Phralipe 
Független Cigány Szerve-
zetet a Budapest VIII. ke-
rületében, a Tavaszmező 
utca 6. szám alatt találha-
tó ingatlanjukból…

Felmerül bennem az 
a számtalan emlék, ese-
mény, ami az én ember-
öltőnyi életemben ehhez 
a történethez kapcsoló-
dik.

A könnyebbség, s a 
rend, ha tetszik rendszer 
kedvéért most pontokba 
szedve fogalmazok:

– 80-as évek vége, 90-es 
évek eleje: Az un. cigány moz-
galom öntudatra ébredése.

– Megalakulnak az első ci-
gány civil szervezetek köztük az 
általam alapított Cigány Tudo-
mányos és Művészeti Társaság, 
a Phralipe, a Roma Parlament.

– A politikai élet lassacskán 
diff erenciálódó palettáján útja-

ink egyre inkább elválnak egy-
mástól.

– Van azonban valami, ami 
továbbra is, s az azóta eltelt 
negyedszázadban is összeköt 
bennünket, ez pedig a mi ci-
gány identitásunk, kultúránk, 
hagyományaink és kulturális 

örökségünk megmentése és 
méltó átörökítése.

– Hányszor, de hányszor 
nekifutottunk külön-külön és 
alkalmanként együtt is, hogy 
megvalósítsuk nagy álmunkat 
a cigány kulturális autonómiát, 
a lélekszámunknak megfelelő 
arányos képviseletet és méltó 
intézményrendszert.

– A kormányzati ígéretek-
ben nem volt hiány, akármelyik 

politikai erő került hatalomra, 
a barna kéz szavazata jól jött.

– Az eredmény? A 13 törté-
nelminek nevezett hazai nem-
zetiség közül egyedül a cigá-
nyoknak nincs a mai napig sem 
kulturális intézménye.

– Sokunk élete ráment erre 
az un. első generációs ci-
gány értelmiségiek közül. 
Voltak és vannak azonban 
kimagasló személyisége-
ink, alkotóink, művésze-
ink. És voltak olyanok is, 
akik fontosnak tartották, 
hogy összegyűjtsék, az 
utókor számára is elérhe-
tővé tegyék alkotásaikat. 
Ilyen volt a Romano Kher 
és a Roma Parlament 
egyedülálló képzőművé-
szeti gyűjteménye is. De 
szólhatnék itt a Phralipe 
kiváló újságjáról és azok-
ról a hiánypótló kultu-
rális rendezvényekről, 
amelyeket ezek a szerve-
zetek rendeztek.

– Soha nem értettem egyet 
Horváth Aladár politikai irá-
nyultságával, sem azzal az 
érdekkörrel, amelyhez tarto-
zónak vallotta magát. De érté-
keltem kiállását pl. a jogtalan 
kiköltözések kapcsán.

– Nem osztoztam Zsigó 
Jenő véleményem szerint el-
fogult álláspontjában a több-
ségi társadalom irányában, de 
mindig becsületem kiállását és 

értékmentő munkáját a roma 
művészet és kultúra mellett, 
s nagyra értékeltem az Ando 
Drom együttes művészetét, és a 
nevével fémjelzett kiváló lapot, 
az Amaro Drom-ot.

– Kimagasló személyiség-
nek, írónak és újságírónak 
tartottam a Phralipe egyik ala-
pítóját Osztojkán Bélát. Óriási 
veszteség, hogy nincs már kö-
zöttünk!

– És folytathatnám a sort 
tovább… A cigányokét, akiket 
sikerült a hatalomnak egymás 
ellenségeivé tenni.

Most még nem látjuk, talán 
nem fogjuk fel, de végérvénye-
sen lezárult egy korszak..!

Romokban hever a cigány 
önszerveződés. Vannak még 
ugyan szórványaink, akik 
csendben, hallgató, majdhogy-

nem rejtőzködő üzemmódban 
megpróbálnak életben maradni.

Hogy miért érzem megbo-
csáthatatlannak, ami történik? 
Mert nem lehet ígéretes és bol-
dog jövőt építeni igazságtalan-
ság árán. Ami ma a Roma Par-
lament és Phralipe esetében 
történik igazságtalan és mél-
tánytalan.

Nem beszélve arról – a józan 
ítélőképesség alapján – hogy a 
kérdéses ingatlan nem meg-
felelő arra a célra, amire most 
szánják, a hazai cigányság kul-
turális központja számára.

A legnagyobb lélekszámú 
hazai nemzetiség ennél többet 
érdemel!

Európai szintű, modern kul-
turális- és kutatóközpontot, 
dokumentumárat, könyvtárt, 
múzeumot és színházat…

Ez a mostani döntés, sajnos 
semmit nem old meg, azon kí-
vül, hogy ellehetetleníti a két 
civil szervezet működését.

Azt a kérdést már föl sem 
merem tenni, hogy kik és ho-
gyan fognak gazdálkodni a le-
endő intézmény forrásaival. 
Bár ne bizonyulnának igaznak 
a sejtéseim!

P.S.
Nincs kétségem afelől, hogy 

szavaim süket fülekre és bezárt 
szívekre találnak az illetékesek 
körében, s minden halad majd 
a terv szerint, olajozottan, de 
cigány őseim tisztessége meg-
szólalásra kötelez. Én a saját 
lelkiismeretemért felelek, aho-
gyan ezzel mindenki másnak is 
el kell számolnia egyszer…

Osztojkán Béla

Négyezer éve

Nincs még bársony idő
és a holdudvar a szerelmesek
gyülekező helye:
Halottak találkozásait idézik
a frissen omlott hegygerincek,
itt borulnak el a vadvirágok
és itt kapnak szívrohamot a riadtszem
nefelejcsek
mert forgószelet tanakodnak
az összecsókolódzó gyülekezők,
a pusztaság fölött
sisakba öltözik a Nap
s a vihardalok elderülnek rögtön.

Emlékezz a porba fekvő
templomokra, a száműzött
robinzonpapokra, hol szivarmáglyán
illanó messiások kardalát
zokogja minden kocsma.
Csizmája van a hatalomnak.
Csizmákkal verik a dobot.
Piramis-idők emelkednek a távoli
éjszakából
s mire a Nílus áradása
végképpen tetőz,
fejekre lép a győzhetetlen
farkas arcú Úr.
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Szécsi Magda

A karácsony tündér ajándéka

Élt egyszer valamikor 
nagyon régen – amikor 

még olyan szelídek voltak az 
emberek, hogy az angyalok a 
fák ágain ültek és égi dalokat 
hegedültek – egy szép cigány-
lány, akit Zsemoricának hívtak. 
Zsemorica vidám, szorgos 
teremtés volt, aki úgy vár-
ta az ünnepeket, mint éhes 
gyermek a lassan sülő cuk-
ros kalácsot. És mivel ke-
vésnek találta az ünnepek 
számát, megünnepelte még 
azt is, hogy reggel van, azt 
is, ha beesteledett és feljött 
a Hold. A virágünnepen az 
ő csokra volt a legpompá-
sabb, a parázs ünneplése 
napján ő táncolt a legszeb-
ben. Örülni tudott minden 
apró szépségnek, egy kavics 
furcsa fényének, a bogarak 
apró lábnyomainak a sátra 
előtt, az arcára hulló nap-
fénynek, vagy a földigérő 
hajára hulló hópehelynek. 
Örült mások örömének, szép-
ségének, szerencséjének is. 
Mondták is a cigányok, hogy 
Zsemorica maga az öröm, mert 
boldog lett ártatlanságától, vi-
rágzó fi atalságától az, aki lát-
ta. De egy nap ellopta a szép 
cigánylány mosolyát a bánat. 
Csak sírt reggeltől estig éjsza-
kává zokogva a nappalokat is. 
Bátyja, a daliás, sok lány szívét 
megdobogtató Jokasán megbe-
tegedett, de úgy, hogy fel sem 

bírt állni. Csak feküdt fekete-
sátrában és kérte, egyre kérte 
az ő Istenét, hogy ne verje, ne 
bántsa őt, ily csúful, mozdu-
latlanságra szánva, inkább ve-
gye magához. Sírt Zsemorica 
ezt hallva és megfogadta, hogy 

meggyógyítja Jokasanát, ha 
addig él is. Elővette minden va-
rázs tudományát és kenőcsöket 
kevert-kavart álló napig. De hi-
ába. Nem segített semmi a feke-
teszemű Jokasánon, lábai nem 
engedelmeskedtek se békanyál 
tapasznak, se tücsökzenének. 
Sírt, csak sírt Zsemorica, de vele 
sírt az egész cigánytábor, mert 
Jokasán olyan jó és bátor em-
ber volt, hogy nem termett pár-
ja a világon. Egyszer világot járt 

vándor tévedt a cigánytáborba. 
Meghallva a nagy jajgatást, azt 
a tanácsot adta Zsemoricának, 
hogy keresse fel a Karácsony 
Tündért, mert ő az, aki segíteni 
tud majd Jokasánon.

Ámult Zsemorica, ámultak a 
cigányok is, mert sok tün-
dért ismertek, de a Kará-
csony Tündérről még nem 
hallottak. Meghányták ve-
tették a tanácsot, és úgy 
döntöttek, hogy Zsemori-
ca keljen csak útra mesz-
szi idegenbe, ha más már 
nem tud segíteni Jokasán 
baján. Nyíljon liliom min-
den lépésednél! – köszönte 
meg Zsemorica az idegen-
nek a tanácsot, és elindult 
Karácsony Tündérhez. 
Ment-mendegélt. Hol for-
ró nyárba ért, hol pajkos 
tavaszba. Es újra tél lett, 
mire rátalált a Karácsony 
Tündérre, aki egy gyönyö-
rű márvány palotában la-

kott egy hólepte hegycsúcson. 
Elmondta bánatát a hópelyhes 
koronát viselő tündérnek, aki 
könnyes szemmel hallgatta vé-
gig a cigány nép megpróbálta-
tásait és Jokasán betegségének 
történetét. – Segítenék rajtatok 
szívesen, de már kifogytam az 
ajándékokból, semmim sem 
maradt, – mondta szomorúan 
Karácsony Tündér, s könnye 
a karjában alvó kisdedre hullt. 
– Ó, hát akkor nincs mit ten-

ni, sietek vissza a bátyámhoz, 
-válaszolta csalódottan Zsemo-
rica és elindult. – Várj, várj! – 
futott utána a tündér. – Mégis 
tudnál segíteni rajtunk? – kér-
dezte reménykedve Zsemorica. 
– Sajnálom a testvéredet és saj-
nálom a népedet is nyomorúsá-
gos élete miatt, és…és…és úgy 
szégyellem magam, hogy soha 
nem látogattam el hozzátok. De 
ezentúl veletek leszek minden 
karácsonykor és minden szépet, 
jót az asztalotokra vará*olok. – 
_ígérte a tündér. – Köszönöm 
jóságodat- Mondta Zsemorica 
és elfordult. – Várj! Nem enged-
hetlek el üres kézzel. Nézd ezt 
az arany csillagot. – Gyönyörű! 
Olyan, mint egy hatágú virág ott 
messze nálunk a patakparton, – 
mosolyodott el Zsemorica. – Ez 
a csillag teljesítheti egyetlen kí-
vánságodat, de csakis egyetlen 
egyet. Mondd, mit kérsz, de jól 
gondold meg, mert azon nyom-
ban teljesülni fogj, – mondta a 
tündér, és hozzá tette ez a csil-
lag a fi am, a kis Jézus erejével 
van megáldva. Zsemorica leült 
és gondolkodni kezdett. Majd 
mire legmagasabban járt a 
Nap, megszólalt. – Add nekünk 
cigányoknak a hónapokat! – 
A hónapokat? – döbbent meg 
a furcsa kérésen a Karácsony 
Tündér.

– Igen, a hónapokat add 
nekünk. Aki januárban szüle-
tett, legyen mindig szemcsés. 
Aki decemberben, az legyen 
nagyon gazdag, hogy segíteni 
tudjon másokon. A februáriak 
legyenek szépek, hogy öröm 
költözzön az őket látókba. 
A márciusban születettek le-

gyenek hűségesek a szerelem-
ben és a kimondott szóhoz. Az 
áprilisban született cigányok 
legyenek kecsesek mint az őzek, 
és táncukkal tegyék boldoggá 
az embereket. A májusiak le-
gyenek jószívűek, adakozók és 
termékenyek, hogy sok kisgyer-
mek szülessen, hogy a fajtánk 
ki ne haljon. A júniusiaknak 
adj bölcsességet, a júliusiak 
bátorságot nyerjenek. Az au-
gusztusiak… ők egészséget kap-
janak és varázs hegedűt, hogy 
zenéjükkel megszerettessék 
az idegenekkel a cigányokat. 
A szeptemberben születettek 
legyenek az igazság hírnökei, 
az októberieknek vidámságot 
adj, a novemberben született 
cigány emberek pedig legye-
nek népünk őrei, mind-mind 
legyen élő lelkiismeret – so-
rolta fel kívánságát Zsemorica, 
és megcsókolta az anyja öléből 
rámosolygó Jézuskát. – Nektek 
adom a hónapokat minden kí-
vánságoddal együtt! -jelentette 

ki a Karácsony Tündér és sza-
vára fellángolt a hatágú „arany-
virág”. – Siess haza, bátyád 
meggyógyult és vár rád – tette 
hozzá a tündér mosolyogva és 
az álmok szárnyas ezüstkere-
kén villámgyorsan haza segí-
tette Zsemoricát. Úgy volt min-
den, ahogy a Karácsony Tündér 
ígérte. Jokasán feketesátra 
előtt várt rá egészségesen és 
elmondta, hogy milyen sok kü-
lönös csoda történt, míg ő távol 
volt. Zsemoricától megtudták a 
cigányok, hogy mindent a Ka-
rácsony Tündérnek köszönhet-
nek, mert nekik ajándékozta a 
hónapokat. Ettől a naptól kezd-
ve a cigánytábor egész évben 
csak a Karácsony Tündért vár-
ta ünneplőbe öltözött szívvel, 
ragyogó karácsonyfával, illatos 
cukros kaláccsal. El is jött hoz-
zájuk a hópelyhes koronát vise-
lő tündér mindig, ahogy ígérte, 
és együtt örültek egymásnak 
békességben a kis Jézus szüle-
tésének napján…

Szécsi Magda rajzai
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DR. PAPP JÁNOS ROVATA

Pal migransa

Ande Kárpátok saka-
na but niposke grup-

pura trajile. Shaj phenas, hoj 
butvar ande pacha. Vi ando 
Ungriko Them butfeloske vici 
rakhadyuvas, thaj kadal megsi 
pasha jekhkaver. Andel rang-
asle niposke gruppura si jekh 
kethano dyelo: sa bolde-j. Ande 
jekh Del patyan, ando Kristush. 
sako dyes leste rudyin. Lestar 
zhukaren zhutyipe, te nasvale 
avile, Angla leste ingren penge 
shavoren te bolel.

Ba andej Európa vi le statura 
o boldimo perdal avile statura 
thaj thema. Trubul te daravel o 
boldipe? – Trubul!

So te kerel o manush, te te 
zhutil kamel po kaver, pa kodo-
leste, kon amende boldenpen, 
Te na zhutinas? Kado na avlas 
phralikano. Kasavo boldo ma-
nush nashtig kerel. Thaj so te 
keras, te po zhutipe zhukardo 
manush chi lel kathar boldo o 
manro, te le rashajestar chi xu-
tyilel o xaben, ke trushul si ande 
peski korr? Voj chaches bok-
hajlo-j? Lesko patyalipe kasavo 
zuralo-j, hoj majfeder merel, 
sar kathar jekh boldo primil-tar 
o xaben vaj o piben. Vi inke ka-
the kamel te avel. Sostar? Sos-
tar na ando kasavo them zhal, 
kaj lesko patyalipe trajol, kado 
si statosko patyalipe, o islam?

Mashkar drom le migransha 
shuven-tar penge dukument-
ura, pengo personalne lila, hoj 

te na zhanas kothar aven. So 
garaven? So nashtig zhanas? Si 
mashkar lende kasave, kon is-
tonen le bolde sobrura. Pustin 
sa, so angle lende boldo si. Avri 
chi tordyon le bolden. Atunchi 
so shaj kamen amendar?

Andre priminas len kade, 
hoj chi zhanas, so plankeren? 
Hoj von priminame boldenge, 
vaj na? Vaj vi amenge ando is-
lam trubul te patyas?! Trubul 
bistras o Devles, o boldimo? 
Thaj slobodes shaj xas baluno 
mas, vaj chi mukhen kado? But 
pushipe, so po alosaripe zhu-
karel. ba kon shaj anel kadal 

alosaripe? O stato? O Del? Vaj 
ame?

Chi zhanas, de jokhar po 
agor te phenel trubul variso vi 
amange taj vi Eurapako Unios-
ke, pune naj zebejime! Pe jekh 
detehara pe kodo shaj zhanga-
lyuvas, hoj chi sam khere ande 
amaro them.

Ratkó József

Ember, fa

Minden emberben fa lakik,
ágaira fészkel a hit,
s dalol, mint valami madár,
míg le nem üti a halál.

Minden fában lélek lakik,
az emeli az ágait,
és fészket óv, szélnek feszül,
s szenved – már majdnem emberül.

Ág ággal

Színesbőrű testvéreim, szelíd fák,
mutattok olyan egyszerű,
gyönyörű példát!

Ág ággal egymásba fogódzva
akácfa, bodza,
fehér nyírfa, rézbőrű cser, juhar,
négerfa: büszke ében -
harag nélkül minden egy-sorsúval
éltek e közös ég alatt
egyforma fényben.

Az izgága szél hiába szaval,
uszít zsarnok vihar -
törvénytudók, ti,
akácfa, bodza,
ág ággal egymásba fogódzva,
fehér nyírfa, rézbőrű cser, juhar,
négerfa: büszke ében
harag nélkül minden egy-sorsúval
éltek e közös ég alatt
egyforma fényben.

Jutok majd

Alávettetvén hét próbának,
ismét itt állok mosolyogva.
Arcomra ráforrt az idő.
Szánom magam nehéz dologra.

Állig szerszámban hadakoznak
csillagtalan, vékony szegények.
Értük halálig elszegődöm
énekes, mindenes cselédnek.

Farkast, veszett varjút ijesztek -
S ha végül gondjaik kirágnak,
szikkadt földjükbe hull a testem,
jutok majd bogárnak, virágnak.

Üzenet

Innen van legmesszebb az ég;
rakétával sem érhető el,
A rokkant úton szekerek
nyikorognak megrakva kővel.

Vertfalak közt vert emberek
sóhajtoznak megrakva bajjal.
Ketyeg a mérető idő.
Éjszaka megőszül a hajnal.

Azt mondják, készül a jövő.
Jöttment szelek erről gagyognak.
Isteni rendelés szerint
itt csak a csillagok ragyognak

Fábián György

Tudás �si fája

tudás ősi fája, ó, mily szívesen
ízlelgetném beérett gyümölcsödet,
de te bolond nyelvemmel ellenkezel,
ajkamon lángolsz kísértetiesen:
szószegésed, mely szerelem, lényemet
ártalmas kukacokkal nyűvöli,
a szem atomszerkezetét bűvöli,
s varázsol belé semleges töltetet.
ez a föld érzelmeimet utálja,
vágy űz, hogy ne adjak a hétpróbákra,
s én, a bölcs atomok útját fi gyelő
ember - tárt karokkal ! - titkok barátja,
morfondírozom azon, hogy az erő,
vagy az erőtlen koholmánya
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Varjú Katalin

Csecse goja, azaz cigány hurka

Nem tudtam kitalálni, mi-
féle rudacskákkal a ke-

zükben szaladgáltak kint a házak 
között a gyerekek. Le-le harap-
tak egy darabot belőle, jóízüen 
rágcsálták egy darabig, aztán 
valamit kiköptek. Ez így ment 
folyamatosan míg a rudacska el 
nem fogyott. A közelben botor-
káló tyúkok igyekeztek valamit 
felkapni, ám a kutyák éberen 
követték őket és mindent elmar-
tak előlük a földről. Elbámész-
kodtam ezen, bár nem tudtam, 
mi történik valójában. Teljesen 
átadtam magam a megfi gyelés-
nek, a gyerekek jókedvű neveté-
sének. Amikor éppen rámszólt 
mámi(a nagymama).

– Mi van, hát be nem akarsz 
gyönni? Naaháát! … tisztára el-
bambáskodultál?

– …csak erre volt utam, és 
nézem mi folyik itt kint.

Ne mongyad, hogy be se 
gyössz?! Kizavartam mindet, 
mutatott a gyerekek felé… kinn 
köpözzenek má… – mormogta 
mámi.

Ezidőtájt már az egész kör-
nyék romasága ismert, bár-
melyik nemzetségből, péróból 
vagy fajtából is volt való. Négy 
különböző hovatartozást vallot-
tak azok a kommuniták akikkel 
akkor dolgoztam. A tegezésem 
is szinte járványként terjedt el 
identitásuktól függetlenül.

Tudniillik egy embert sem 
illik csak úgy letegezni, mint 

ahogy a cigányok vagy romák 
sem veszik jónéven az idegen 
azaz kívülálló tegező bizalmas-
ságát őfeléjük. A változás min-
dig egy általuk tisztelt egyéntől 
indul el és mivel őt respektál-
ják, követni merik a példáját.

Belépve, papu (nagypapa) 
éppen egy nagy alumínium tep-
sit cipelt a vastag fa asztalhoz, 
ahova kirakta a végein bekötö-
zött hurkára hasonlatos darab-
kákat, hegyébük gyúródeszkát 
arra pedig téglákat helyezett. 
Egy félelmetes kötőtűvel meg 
még beléjük is bökdösött. Min-
dig rácsodálkoztam valamire, 
ami számomra ismeretlen vagy 
szokatlan volt. Miért is történt 
volna akkor ott másként.

– Dógozni mentek…apjaik 
anyjaik ezeknek a gyerekek-
nek- szólalt meg papu. A ganét 
köll kitalicskáznyi a gádzsónál 
a kertek megett és gilchát(k-
rumplit) kapnak, ha az annya-
ik kikaparják aztat. No, eztet 
meg már meg kell csináljuk 
– mutatott a tepsi felé. Már 
meg vót főzve a belevaló. Mire 
onna visszagyönnek, kész lesz. 
A gyerekek nem bírták kivárni 
míg megérkeznek, ezek mindig 
éhesek, hát valamennyit elké-
szítettünk már nekik.

Nem akarok zavarni..
Maradj! Mondom, maradj 

egy kicsit. Legalább leülök ad-
dig a salátának valót elkészíteni 
– mondta mérni.

Tudtam, hogy sok cigány 
férfi  tud főzni. Amit ő szeret 
azt szívesen elkészíti. Persze 
nem mindig. Papu még kicsit 
megdöngölte a téglákat, hogy 
jobban kilaposodjanak az alat-
ta lévő ételdarabkák és odaült 
mellénk.

Régi cigány szokás szerint 
egy férfi  nem ül le nő mellé, 
kezdte nosztalgiázást, így az 
hogy megtisztelt társaságával, 
jóleső gesztus volt számom-
ra. Kihasználva ezt a bizalmat, 
megkértem, mondja el, mit ké-
szít.

– Csecse goját csináltam.
– Ezt a szót még sohasem 

hallottam – szólaltam meg.
– Hmm, Hmm. Ez ám régi 

cigány enni (étel)…- sóhajtott 
rám a bajsza alatt, és őssze-
csapta csizmáit az asztal alatt – 
…az én baba-m (nagyanyám) is 
csinálta. No, ha most itt lenne, 

anna az most nekem…-ne-
vette el magát – egy gádzsi 
mellett ülni…az ő jó kezei 
által készített csecse gojáról 
beszélni?

– Van benne áztatott ke-
nyér, főtt máj szétnyomkod-
va, főtt krumpli meg zöldség. 
Ezeket jól összekevertem 
nyomott fokhagymával meg 
fűszerekkel – folytatta a ma-
gyarázatot papu. Az igazi 
állatbélbe van tömve. Most 
ezt a belet a bótban vettem. 
Sűrűre bele kellett a bélbe az 
anyagot gyúrni, ezért ezek a 
goják (kolbászok) most rö-
videbbek és vastagabbak. 
A levegőt nyomattatom ki 
a téglákkal belőle. Amikor 
már kilaposodnak akkor 
megsütöm. Ez lesz mára, 
zöldsalátával.

Ilyet még nem ettél! Tu-
dom ám, hogy a másikakhoz 
is jársz. Megvallom neked, 
nem vettük ám eztet jó né-
ven. Nem minden roma, 
roma.

Tehát ez a csecse goja 
valami a paraszt hurka és 
a kolbász között? Mi kicsit 
másképp – csináljuk…terel-
tem volna el a szót.

– Mi vért nem eszünk, 
rizst sem teszünk bele… 
Látod, már ebben is mások 
nálunk a rumungrók (ez egy 
másfajta roma), vagy a ro-
mák (gyűjtőnév), akkor is 
mi vótunk azok, amikor még 
nem neveztek romának. Mi, 
mi meg megmaradunk an-
nak aminek születtünk, ci-
gánynak, úgy, ahogyan az 
nálunk vót. Nézd csak azt 

is, hogyan öltöznek, és más-
hogy is beszélnek.

Valóban én is látok bizo-
nyos külömbségeket, de én 
… _

– …haggyátok má, abba! 
Mámég a köll, hogy a cociá-
list (szociális ügyeket) is elő-
kezdjétek -süvöltött közbe 
mámi.

Amíg mámi a hagymát 
reszelte, mindhárman szi-
pogtunk. Volt aki az emlé-
keit gyászolta könnyeivel, 
volt akit a hagyma csípett. 
A gyerekek ki – be rohangál-
tak, de csecse gojából töb-
bet csak a szülők hazatérése 
után kaphattak

– Majd miután dad(apa) 
evett már- suttogta papu, 
ugyanis régi szokási sze-
rint ebben a közösségben az 
apa eszik elsőnek, a többiek 
majd miután ő már evett.

A salátát a szemem előtt 
készítette el mámi. Az ap-
róra reszelt hagymát zsíron, 
lassan kevergetve pirosra 
dinsztelte. Kissé megsózta. 
A négyfelé vágott megmo-
sott salátákat megforgatta 
benne és picit összerogyasz-
totta. Levette, majd meg-
locsolta ecettel. Szinte még 
langyosan kaptam megkós-
tolni belőle. Mámi is a ked-
vemért kicsit megszegte a 
cigányszokásit. Megkóstol-
hattam a salátát még mielőtt 
bárki kapott volna belőle. 
Szokatlan, de fi nom volt. 
A goja elkészítését már nem 
vártam meg, de rájöttem, 
hogy a gyerekek a műbelet 
köpködték ki az állatoknak.

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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Fialovszky Magda

Félelem és gy�lölet nélkül

Belefáradtam a közbeszé-
det és kommunikációt 

egyre inkább eluraló gyűlölet-
beszédbe, és a félelem légkörét 
gerjesztő kommunikációba! 
Pontosan ez az, ami megbénít 
és csírájában öl ki belőlünk 
minden emberit.

Döbbenettel és mély fájda-
lommal olvasom a netes fóru-
mokon is több barátom, és a 
hajdani nehéz időkben „har-
costársam” kommentjeit, meg-
nyilvánulásait, amelyek a kire-
kesztés és a más véleményen 
lévőkkel szembeni félelem, 
majdhogynem gyűlölet jegyé-
ben fogannak.

Azt kérdezem, hogyan jut-
hattunk idáig? Mi lesz velünk, 
ha már egymástól is félnünk 
kell, egymást is gyűlöljük? Ki, 
vagy mi juttatott bennünket 
idáig? Milyen ördögi bábjáték 
fi gurái lettünk?

Miért hagyjuk, hogy fel-
eméssze a bennünk elő szere-
tetre törekvő „isteni arcmást” 
a múló idők hatalmi mámorban 
szenvedő vagy arra törekvő erői!

Én úgy döntöttem, hogy nem 
vagyok hajlandó sem félni, sem 
gyűlölni senkit, azért mert más 
véleményen van, s remélem, 
hogy engem sem köveznek meg 
azért, ha merészkedem elmon-
dani, mit is gondolok mindar-
ról, ami velünk és körülöttünk 
történik…

Azt is gondolom azonban, 
hogy többet kellene beszélnünk 
a tényekről, arról, ami velünk 
történik, a mindennapjainkról, 

s azokról a kihívásokról, hely-
zetekről, amelyekre egyenként 
és közösségként is választ kell 
adnunk.

Kérlek benneteket, kedves 
barátaim, ismerőseim, akik 
méltattok arra, hogy elolvassá-
tok soraimat, ne vegyük kész-
pénznek mindazt, amit ki tudja 
kik, és milyen érdekeltségből a 
fejünkbe sulykolnak…

Kérdezzük meg egymást és 
járjunk utána amennyire lehet 
a dolgoknak…

Legfőképpen pedig próbál-
juk meg száműzni a lelkünkből, 
a gondolatainkból a félelmet és 
a gyűlöletet!

A cigány kultúra szolgálatában
Emlékezés Víg Rudolfra

A neves népzenekutató, gyűjtő, folklorista munkásságának 
köszönhetően világszerte felfi gyeltek a romani énekes kultúra 
értékeire. Több ezer cigány népdalt gyűjtött és meghatározó 
szerepet töltött be a roma folklór megismertetésében, terjesz-
tésében.

Víg Rudolf, a kőbányáiról is 
nevezetes bükkaljai községben, 
Bogácson látta meg a napvilágot 
1929–ben. A korabeli nyomasz-
tó gazdasági helyzet miatt kő-
műves édesapja Bicskére, 
majd Budapestre költözve 
próbálta eltartani család-
ját. Víg Rudolf Budapes-
ten a Medve utcai polgári 
iskolába járt. Itt volt osz-
tálytársa Juhász Ferenc 
költő, akivel később is tar-
totta a kapcsolatot. Zené-
re való fogékonysága, már 
ekkortájt megmutatko-
zott. Így emlékszik vissza 
rá Varga Mihály opera-
énekes: „Volt egyszer egy 
kisfi ú, aki lekottázta a szü-
leitől hallott népdalokat, 
és elvitte ezeket Kodály tanár 
úrnak. 1943-at írtunk ekkor. A 
fi ú 14 évesen nem minden izga-
tottság és szorongás nélkül tor-
pant meg irkáival a híres zene-
szerző lakása előtt. Ám a tanár 
úr pillanatok alatt megszerette 
az uradalmi kőműves fi át, et-
től kezdve fi gyelemmel kísérte 
útját, s míg élt, szinte fogadott 
fi ának tekintette.

Tanulmányait zenei gimná-
ziumban folytatta, fuvolázni 
tanult, és ekkoriban ismerke-

dett meg a Dózsa György Népi 
Kollégiumban Nagy László köl-
tővel, akivel élete végéig bará-
ti kapcsolatot ápolt. 1948-ban 
ösztöndíjjal a Moszkvai Kon-

zervatóriumba került, ahonnan 
1954-ben tért haza kitünteté-
ses diplomával. Az Állami Népi 
Együttes másodkarnagyként 
alkalmazta Csenki Imre mel-
lett. Az 1956. események után 
eltávolították állásából és alkal-
mi munkákból kellett család-
ja megélhetését biztosítania. 
Kodály Zoltán közbenjárására 
felvették a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Népzenekutató 
Csoportjába, ettől fogva életét 
a népzenekutatásnak szentelte.

Vig Rudolf fi gyelmét Kodály 
Zoltán irányította a cigány éne-
kes népi hagyományokra. Biz-
tatására kétszer járt Indiában, 
ahol több hónapon keresztül 
összehasonlító ku tatásokat 
végzett.. Nevéhez fűződik az 
első magyarországi cigány 
népzenei lemez gondozása, és 
ő adta közre Bartók Béla és 
Kodály Zoltán cigány népzenei 

gyűjtéseinek kottaanya-
gát is. Munkásságának 
köszönhetően világszer-
te felfi gyeltek a romani 
énekes kultúra értékeire. 
Legjelesebb adatközlői 
közé tartoztak a kispalá-
di Fedor Sándor ’Dimó’, 
valamint az a Rostás 
Károly, ragadványnevén 
Huttyán, akinek énekét a 
Grammy- díjas Deep Fo-
rest zenekar felhasználta 
Kisangyalom című világ-
hírű slágeréhez. 

1967-ben Vig Rudolf 
a következő gondolatokat osz-
totta meg a rádióhallgatókkal: 
„Európának ezen a táján, Kö-
zép-Európa ezen részén csak 
a cigányság zenéje élő valóság, 
mint népdal. Úgy hangzik, 
mintha elfogult lennék, pe-
dig csak a tényt közlöm, hogy 
mindennapi valóságként Kö-
zép-Európa népeinek többsége 
ma már csak emlékeiből tudja 
rekonstruálni a saját zenéjét, 
dalait. Nekik ma is élő népze-
néjük van.”

Kodály Zoltán az Állami Népi Együttes ének-
karának karnagyával, Víg Rudolff al (b) és az 

együttes művészeti vezetőjével, Csenki Imrével

Radics Renáta

Térképet rajzolnak a felh�k
Térképet rajzolnak a felhők az égre,
alatta járunk a semmibe nézve.
Csak rohanunk, ki tudja miért,
megállni minek, az idő pénz”:

Puha takaró mosolyog felettünk,
de mi a fejünket gondjainkba temetjük.
Csak néhány pillanatra nézz fel a magasba,
s találd meg újra saját kis utadat.

Gondold hát végig, mi az mi fontos,
végy nagy levegőt, könnyebb lesz gondod.
Megmarad ugyan, de kisebb lesz súlya,
válladat annyira ’tán már nem is húzza.Túró Zoltán rajza
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Rostás-Farkas György

Po kethano drom

Kethano drom: sar sosko 
politikicko organizicko 

inkridyol karingleste romano 
manush, kethane trubuj te xu-
tyilas amare kumpaniako sa-
malinipe. Opre trubuj te sikavas 
kethane inkerde kuchimatura. 
Opre trubuj te putras 
amare butya, amare 
kerimatura andaj bu-
tya majangle te shaj 
resas. Adyes trubuj 
te maras ame anda 
kode opre te ashuvas. 
Amaro romanimasko 
historipe kajlesko 
baro nyevo krizishi-
reslas. Na numa ka-
the kere, de karing-
sode ande Europa, 
zhikathar e Vlashia 
zhikaj o Nyamcicko 
them.

O jek memento 
andaj but: Kethano drom: anda 
mare dyesenge pushajimatura, 
de gindisaras pekodi, le poli-
tikaicko organizmushura sigo 
ashimatura, le romengo baro 
historicko karingo trajo inker-
do. Le romengo identitashi so 
karingle romengi kumpania, 
vipaj granici intyal univerzalis-
ho te avel.

Tyi kumpania bikhnel kon 
mashkar le romungri, thaj 
mashkar le lovaricka rom, haj 
mashkar le beasha, xape thaj 
hatyaripe chipindzaren. Vari-
so kasavo phutyaripe, savo si o 

chacho rom, o majchacho rom. 
Kethanipe drom angla sakon-
este kon phenel patyal pesko 
romanipe. Sar amenge, sar 
me, kon chachikane romane 
manusha sam, amenge trubuj 
anglal tephiras, lashe chachi-

masa, te phiras amare phralen-
ge tehatyaras nanuma le vla-
shika romen, de vikodalen kon 
najkodol, kon amenca aven po 
drom.

Kon pale chi hatyarenpe 
kodalenge kon si, thaj na kade 
trajin sar kodo rom kon roma-
nes vorbij, kodol pel dulmu-
tane dromenge pelengo shanco 
zhan. Kadal chi inkren kaj ko-
dol dulmutane manusha, kon 
bari kamle tekeren le romenge 
kathar o Rákóczi kon kamlas e 
slobodija, pa reformicko trajo 
o baro nacionalicko mishki-

pe ande kodi luma. Konpenga 
lavutasa haj penge prestishoza 
vazde pe opre andej bari Euro-
pa.

Thaj pale kade anda kado lil 
avrishajlen: te grizhinles, thaj 
opre tesikavasles kamas, koda 

le vlahikone romen-
go kuchimatura, le 
dulmutane butyange 
kon kadal keren ko-
dol anglaj manusha 
dulmutane kuchima-
tura. Kadal ande bare 
bidendesi avri merel 
kodo manush thaj 
kumpania, kon inke 
ande peste phiravel 
pel manushengi uni-
verzicko etnografi c-
ko pelengo intrago 
trajo so opre ashly-
ola, numa dujtrin 
kasave tanas opre: 

anda India ande xarkune buty-
ange, le klopotura kon keren, le 
kasave sastrune butya, haj an-
dal sarchini kerde butya kash-
tune butya thaj kade majdur, 
kethane le chachikane romane 
folklorosa, gilyalyimasa, thaj 
khejimanca, thaj lavutenca. Pa-
loimanca, thaj kethanimanca 
najslobodo tekonfrontalin, o 
chachikano romano cirdipe ka-
thar o Liszt Ferenc pe bareste 
dikhlo romani lavuta. Sole duj 
kucharimaturaj.

Thaj pale etnografi jake o 
kethano dromesko programo 

ke kethane trubuj te keras bu-
tyi kodale bare etnografi cko 
manushenca, thaj muzeolog-
ushonca, kon aha but deshe-
bershenca aba kadal butya ke-
ren. Von kerenas kadi butyi 
vatunchi kana bare pharima-
tura resle, kana kommunistic-
ko ideologia sas haj ande kadi 
malavnasphe kethane, kana te-
lekamle te xoxaven le romengo 
romaipe etnikicko sasipe.

Loshas kodolake kaj si ame 
kasavo manush kon univer-
ziticko zhanipesiles, thaj kon 
etnografi jasiles. De kasavi bari 
butyi si angla mende sigo tru-
buj tekerasla. Te la kadi vorba 
na numa kodi hatyaras, vi kodi 
le sityaritorura, – mashkar ka-
dal aba shelshelthaj panzhvar-
des si aba kadal manusha, kon 
romane manushaj, -le sociolog-
ushon haj sakoda le manushen 
kon po kethano drom amenca 
aven.

Palunes: o kethano dromes-
ko programo le romengo vipal 
granici intyal pengo kethanipe 
kethanes kamen te keren, na 
numa ande Europa, vipal bare 
aba intyal kadi kamen te keren.

O identitashi amende khe-
re haj internacionalicko butya 
demonshtrali ke amari nyevi-
pe baro than del le lovaricka 
romenge vorbake, de kanak vi 
le beashengi vorba kamel opre 
te inkrel. Anda maro redakci-
ovo kasave but manusha trajin 
thaj keren butyi, kon shukares 
vorbin e lovari shib, so kathar 
pengi dej sityile.E lovari shib 
zurales trubuj anda kodi vi paj 
granica intyal trajine manusha 
te hatyaren ame pale len.

Bihari János

Tudod

Tudod valahová mindig érkezni
kell
Én tudom
az élet sokszor kisemmizett.
Mint a szavannákon elszabadult
futótüzek.
Mikor fölperzselnek alvó földeken.
Tudod, valahová mindig érkezni kell.
Otthon
családi tűzhely
távoli képek
szeretet és gyűlölet
szívedben mégis megfér egy helyen.
Tudod, valahova mindig érkezni kell.
Mint az óceánba siető jéghegyek
a fölcsapó hullámokkal ölre megy
győzni a rossz felett.
Tudod valahová mindig érkezni kell.
Egy pohár vizet, szólsz mint megfáradt idegen
egy védett sziget
hol álomra hajthatod fejed
de szíved még álmodni mer.
Tudod valahová mindig érkezni kell.

25 évvel ezelőtt a Cigány Tudományos és Mű-
vészeti Társaság megalapításakor az a felismerés 
vezetett bennünket, hogy szeretett hazánkban csak 
együtt, a közös úton haladva teremthetünk egy 
szebb, békésebb jövőt.

Újságunkban az elmúlt két évtizedben számos 
kiváló ember: cigányok és nemcigányok tettek ta-
núbizonyságot erről a közös útról. Sokan közülük 
ma már nem lehetnek közöttünk, de Odaátról biz-
tosan fi gyelnek ránk, hiszen mindig szívükön vi-
selték lapunk sorsát.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 5958

katolikus egyházon belül, mint 
Ferenc pápával szemben. Elő-
ször megdöbbent a felvetésen, 
de aztán rájött, a kérdésben 
benne van a válasz.

A papság egy jó része nem 
szimpatizál a Szentatyával, 
amit ő egyelőre fantasztikusan 
kezel. Miközben a protestánsok 
vagy éppen a nem hívő emberek 
odafi gyelnek arra, amit mond, 
a katolikus egyházon belül igen 
durva megjegyzéseket is hal-
lani. Százalékos arányt nem 
mondanék, de sokan vannak, 
akik, ha nyíltan nem is száll-
nak szembe a pápával, a háta 
mögött méltatlanul beszélnek 
róla, és ezzel megosztják az em-
bereket. Templomba járó, napi 
áldozó emberek közül is egyre 
többen bírálják a pápát. Sajnos, 
túlzás nélkül állítom, ha ez így 
folytatódik, még egyházszaka-
dás is lehet belőle. Nagyon tar-
tok ettől.

FARIZEUSOK

Azt gondolja, az fogékony 
a Ferenc pápát kritizálók sza-
vaira, akinek a hite gyerekes, 
felszínes. A sors fi ntorának ne-
vezi, hogy kétezer éve a farizeu-
sok ugyanígy megbotránkoztak 
Jézus tettein. Azt róják fel a pá-
pának, hogy vallási gyakorlatok 
helyett szociális kérdésekkel 
foglalkozik. Ez valójában azt je-
lenti, hogy az emberek, az em-
beri sorsok érdeklik.

Nagyon megrázó volt olvas-
nom azt a történetet, amely-

ben egy vatikáni busz, tele bí-
borossal egy nyomornegyeden 
keresztül haladt át. Nem ter-
vezték meg pontosan az útvo-
nalat, gyakorlatilag véletlenül 
keveredtek a szegények közé. 
A bíborosok közül viszont töb-
ben is azonnal méltatlankodni 
kezdtek, mondván, micsoda 
botrány, hogy egy ilyen büdös 
utcába vitték be őket. Amikor 
Ferenc pápa meghallotta a tör-
ténteket, nem félt kiosztani a 
felháborodott méltóságokat. 
(…)

JÉZUST NEM LEHET 
FÉLREÉRTENI

Migráns ügyben Beer Mik-
lós is kapott bírálatokat egy-egy 
megszólalása után, volt tévé-
műsor, ahol egy másik püspök 
véleményével szembesítették, 
de most sem tud mást monda-
ni, mint eddig…

A püspök szerint egy gaz-
dag ember lehet becsületes, 
mert tanulhatott, dolgozha-
tott rengeteget az életében és 
nagy valószínűséggel olyan 
helyre született, ahol erre le-
hetősége volt. Ezzel nincs is 
baja, de az nagyon tudja irri-
tálni, hogy a társadalom meg-
enged több milliós havi fizeté-
seket.

Valami nagyon nincs rend-
jén ezen a téren. Mert lehet 
valakinek óriási a felelőssége 
egy munkakörben, de azért 
mégiscsak kellene egy józan 
határ. Hatalmas lehúzó erővé 

tud válni az emberi telhetet-
lenség, amire nap mint nap 
látjuk a példát. Ha rajtam 
múlna, biztosan maximalizál-
nám a fizetéseket, úgy, ahogy 
egyébként a minimálbér is 
bevett gyakorlat. A nagy fize-
tés önmagában nem bűn. De 
szívtelenné teheti az embert, 
aki azt mondhatja magának: 
veszek még egy földbirtokot, 
mert megengedhetem ma-
gamnak. Vagy azt: műkincsek-
be fektetek. De miért kell ezt 
csinálni? Amikor valaki egyre 
többet enged meg magának, 
szép lassan észre sem veszi, 
mennyire felesleges dologra 
költ vagyonokat, miközben a 
közvetlen közelében emberek 
éheznek. A korrupció, a „soha 
semmi nem elég” világa éppen 
így kezdődik.

TÖBB KERESZTÉNYSÉGET!

A püspök emlékeztet rá, 
hogy Isten irgalma végtelen, 
a megbocsátásnak nincs felső 
határa, a haragtartás nagyon 
szomorú, szembemegy az Úris-
ten szándékával. A bort iszik és 
vizet prédikál nem csak papok-
ra értendő. A keresztények fele-
lőssége, hogy saját példájukkal 
segítsenek másoknak is rátalál-
ni az élet titkára. Ez csak akkor 
sikerül, ha hitelesek, ha úgy is 
élnek, ahogy beszélnek. Ha hi-
hető, amit mondanak….

Forrás: 
Farkas György, 24.hu

Örömet hozzak, hol gond 
tanyázik

Beer Miklós új könyvér�l

Az elmúlt évben megje-
lent nagysikerű interjú-

kötet folytatásaként megjelenő 
kötetben Beer Miklós most to-
vább mesél. Nem csak hívők-
nek. A személyes történetek 
mellett tabutémákat feszegető 
kérdésekre is őszintén válaszol.

PÜSPÖK A VONATON

Nemrég tűnt csak fel neki, 
hogy amikor néha rajta marad 
a papi ing, és abban utazik, na-
gyon ritkán köszönnek rá. Tar-
tózkodóbbak vele az emberek. 
Ha nyakkendőben, garbóban 
száll vonatra, sokkal többen 
mennek oda hozzá. (…)

“PÜSPÖK TEMETI A 
PÁRTTITKÁRT?”

Püspöki szolgálata első éve-
iben, amikor még belefért ide-
jébe, Mátyás király módjára 
megjelent itt-ott. Kedves élmé-
nyekkel gyarapodott. Egyszer 
egy közeli faluban beteg lett a 
plébános, akinek temetnie kel-
lett volna.

Miután senkit nem értek el 
a szomszédos plébániákon, aki 
helyettesíthette volna, betele-
fonáltak a püspökségre, hogy 
küldjünk valakit. Megpróbál-
tunk mi is elérni egy-két papot, 

de mindegyiknek volt valami 
elfoglaltsága. Végül utolsó meg-
oldásként arra gondoltam, hogy 
temetni még én is tudok, majd 
kimegyek én. Amikor az embe-
rek megláttak, nagyon elcso-
dálkoztak. Utólag tudtam meg, 
miért. Azt kérdezték ugyanis 
egymástól: hogyhogy a püspök 
temeti a párttitkárt? Természe-
tesen fogalmam sem volt arról, 
ki a halott. Így alakult. (…) Azt 
hiszem, az Úristen úgy irányítja 
az ember életét, hogy minden 
belefér, ami fontos.

TELJES 
MELLSZÉLESSÉGGEL A 

PÁPA MELLETT

Beer Miklós sokszor mintha 
párhuzamot látna a vatikáni 
zsinatot követő időszak és Fe-

renc pápa évei között. A zsinat 
sok nagyszerű gondolatából 
több azért nem valósult meg, 
mert a klérus önigazolásból, 
önvédelemből visszafogta ma-
gát. Eltelt ötven év, most Fe-
renc pápa is fel szeretne rázni 
bennünket.

Ehhez képest miket vágnak 
a fejéhez? Az újraházasodottak-
kal foglalkozik! Beengedi őket a 
misére! Borzasztó! Hova vezet 
ez? – kérdezik sokan megrökö-
nyödve. Én meg azt kérdezem: 
ha egyszer már elvált valaki, 
hogyan menjen vissza a volt 
házastársához, amikor az már 
másvalakivel él? Nyilvánvaló, 
hogy meg kell előzni a bajt, és 
világos az eszmény is, de a je-
len problémáival is foglalkozni 
kell. Nem tudunk visszamenni 
a múltba…

EGYHÁZSZAKADÁSTÓL 
TART

Valaki nemrég feltette neki a 
kérdést, melyik pápával szem-
ben volt akkora ellenállás a 
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Makkai-Kiss Nóra

Haj Kicsi Asszony
balladás megkövülése

Haj Kicsi Asszony súgjad
,,Havas Krisztus kereszt az erdőn”
forróságod hűteni ez maradt
Haj kicsi Asszony szaladj
Örökséged számbavenni ennyi
lelked iramát nem bírhatja senki
Férfi  nem menekít meg
minden erejével nem ó

Helyzetkép 2007 (vers)

1.

Gyalázat nélkül
tértem meg
gyalázatokból

Eszemet
Ismerve
Elveszíthetem

2.

Megyek
Csendesült
Végtelenbe

Kett�s Áldozat

Ki úgy haladsz
Árnyékoltó
puszta révületben –
Hogy is hallanám
árvult szavad

Megbabonázott táj
gondolat szó
Minden érzelem
mi ideg

Kérdezed
miért – hát üzenem

Nem vésem szavam a világba
a világ vési szavát én belém
sebez-karcol-összetör betegít a
szellemtelen szó
Magam a Logosz puha leplében
gyógyítom
Gyógyírként felkínálni
számodra is ezt tudom

Szécsi Margit

�si fény alatt

Isten-mélyű vermek
nem riasztanak,
lépkedek az éjfél
ábrái alatt.
Hull, hull, hull
fentről ősi fény,
morzsáit a végtelennek
küldi kétkedő szívemnek
éj, éj, éj.
Égi-bendők kordulása,
ember űrhöz-fordulása,
hatalomtól
szigoru elzordulása
egy halált megér?
Borától ki délben
elszakíttatott,
szeme csukva, szürcsöl
elsírt harmatot.
Fáj, fáj, fáj,
bár a menny alatt
dolgaink mint kisdedek
véznán játszanak,
hánykolódó csillagokról
meg se látszanak.

Ember éneke

 Midőn a kenyér meg a só
az ínyemet betölti,
 midőn a vas-taglót fogom
a barmokat leölni,
 midőn a lakoma után
rámpermetez a kölni:
 az öröklétben úgy hiszek,
mintha nem volnék földi.

Az elveszett Éden

Fejemnél sötét az ég,
tenyered fényes udvara
szívemre illenék.
 A te hajadat,
 szálanként őszülő aranyat
 csókoltam,
 de te megteltél bánattal.
Hallod-e, hallod-e az Úr Angyalát?
Megállt felettünk,
zokog, mert szomorúak lettünk.
 Ó ne ess kétségbe,
 rajtunk még a szabadság szépsége,
 gondold meg: ki vagy, ki voltál,
emlékezz: violák gőz-lelke
kering a homályos holdnál,
 emlékezz: ébredt az ember,
 kinyújtott tenyerén látta a napot,
 hajnalba-nyújtott lábujja között
 viola illatozott.

Dalomat veszik

Dalomat veszik
dalomat adják,
énnekem hagyják
mindennek alját.

Gyér híren tengek:
fanyar gyümölcsön.
Megvető jóság –
zizeg a kölcsön.

1.21.
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A ROMA SZERETETSZOLGALAT HÍREI

Tisztelt Roma Szeretetszolgalat!
Örömmel értesítem, hogy a Nemzeti Te-

hetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizott-
sága a Tehetségpont működési kérelmüket 
elfogadta, amihez ezúton gratulálok.

Tájékoztatom, hogy dokumentumaikon 
mostantól jogosultak használni mind a „Re-
gisztrált Tehetségpont” megjelölést, mind a 
Tanács által a Tehetségpontok részére készí-
tett logót. Egyúttal jelzem, hogy a hozzánk 
beküldött regisztrációs lapon megadott ada-
tok a hozzájárulások szerint rövidesen felke-
rülnek a honlapunkra is: www.tehetseg.hu/
tehetsegpontok.

A regisztrációt követően üdvözöljük Önö-
ket a Tehetségpontok egyre bővülő család-
jában és egyben ösztönözzük arra, hogy 
mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a környe-
zetükben és/vagy a hasonló tehetségsegítő 
területen működő többi Tehetségponttal. 
Ez nélkülözhetetlen lépés a Tehetségpontok 
ésszerű hálózati együttműködésének, illetve 
a jó tapasztalatok átvételének megalapozá-
sához. A kapcsolatépítéshez segítséget nyújt 
a regisztrált Tehetségpontok fenti honlapon 
található keresőrendszere.

Mint ahogy Önök előtt is ismert, a Nemze-
ti Tehetségsegítő Tanács, illetve a Magyar Te-
hetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATE-
HETSZ) a Géniusz Programot követően – egy 
újabb sikeres pályázat eredményeként – meg-
kezdte a Tehetséghidak Program megvalósítá-
sát. A Tehetséghidak Program fő célja, hogy a 
Géniusz Programban kiépített és azóta is bővülő 
Tehetségpont-hálózat segítségével a tehetséges 
fi atalok érdekében és közreműködésével „hida-
kat”, azaz gördülékeny átmeneteket és szakmai 
kapcsolatokat építsen az érdekelt intézmények 
és az érintett társadalmi szereplők között.

A Tehetséghidak Programról a tehetseg-
hidak.hu honlapon, illetve a MATEHETSZ 
munkatársaitól lehet bővebben tájékozódni. 
Érdeklődő partnereink külön kérhetik rend-
szeres hírlevelünket a www.tehetseg.hu-n. 
Kérem, erre Ön is hívja fel a fi gyelmet a saját 
szakmai partnerei és a potenciális érdeklődő 
ismerősei körében.

Végül további szakmai sikereket kívánok 
tehetségsegítő munkájukban.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács nevé-
ben üdvözlettel

Budapest, 2016-03-18
Rajnai Gábor sk.

A Roma Szeretetszolgálat tevékenysége a humanitá-
rius segítségnyújtástól a hátrányos helyzetű romák/nem 
romák, menekültek, nagycsaládosok, hajléktalanok, drog-
függők  megsegítésétől kezdve számos egyéb humanitárius 
és fejlesztési szakterületet fog  át. A tehetséggondozás ér-
dekében délutáni programot is nyújt általános iskolás alsó 
és felső tagozatos, vagy már középiskolába járó hátrányos 
helyzetű gyerekeknek!

MIRE GYŰJTÜNK?

Szeretetszolgálatunk felé 
naponta több száz megkeresés 
érkezik az ország minden terü-
letéről, ezért kérjük önöket,-
hogy amennyiben módjukban 
áll, támogassák munkánkat, 
hogy minél több rászoruló 
családnak tudjunk közös erő-
vel segítséget nyújtani. Megalakulásunk óta nagyon sok sikeres prog-
ramot hajtottunk végre, programjainkat legtöbbször pályázati forrá-
sokból fedezzük. Megalakulásunk óta több mint 2 ezer családnak és 
50 szervezetnek segítettünk különböző adományosztások formájá-
ban! Legfontosabb feladatunknak tekintjük az éhező családok gyer-
mekek, időskorúak valamint a hajléktalanok megsegítését.

Nálunk a kicsi is sokat ér! 
Támogatását köszönjük!
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Képes Krónika

Mostanában történt

Duray Miklós „Rendszerváltozás, rendszerváltoztatás, rendszerváltás a Kárpát-medencében, 
1963 – 2015” című könyvének ünnepélyes bemutatóján a Magyarság Házában.

Bálint György a kortalan, az örökifjú. Minden alka-
lommal, amikor találkozunk, meglepetéssel szolgál.

Legutóbb a MÚOSZ székházában beszélgettünk. 
Megosztotta velem az ország és a média helyzete iránti 
aggodalmait. Éleslátása és embersége mindig csodá-
latra késztet. Isten tartsa meg közöttünk még nagyon 
sokáig!

Rostás-Farkas György író-olvasó találkozóján 
a Petőfi  Sándor Művelődési Központban Kiskunlacházán.


