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Rostás-Farkas György

Újra választ az ország
„Van egy álmom‚…”, akár 

Martin Luther Kingnek.
Mint ahogy remélem, s�t 

tudom, hogy minden honfi-
társamnak és szerte a nagy vi-
lágban, nemt�l, kortól vallás-
tól és felekezett�l függetlenül 
mindenki jobbat, szebbet re-
mél gyermekeinek, unokáinak, 
kortársainak. Egy demokrati-
kus jogállamban mindenkit�l 
elvárható, hogy saját lelkiisme-
rete szerint döntsön az ország 
jöv�jér�l.

Elérkezett az id� most vagy 
soha még ilyen mélyre nem 
süllyedt az ország, mint ami-
lyenben, ma napjainkban van. 
Innen csak egyetlen út vezet, 
a közös út. Ha nem fogunk 
össze, elveszett az ország, a 
föld, a haza, amit unokáinktól 
kölcsön kaptunk, és akkor ta-
lán az utánunk jöv� generáció 
joggal bírálhat minket, hogy 
nem jól sáfárkodtunk javaink-
kal. Kereshetjük a felel�söket, 
de vizsgáljuk meg lelkiismere-
tünket: mindannyian egy picit 
felel�sek vagyunk a hazánk-
ban történt eseményekért. Mit 
jelent számunkra a választás? 
Cigány, nem cigány mindany-
nyian át kell, hogy gondoljuk, 
hogy kire bízzuk az országot, 
a hazánkat; Szabad György, 
Béres Ilona, Bánffy György és 
mindannyiunk országára mi-
lyen jöv� vár.

Kíváncsian figyelem a reak-
ciókat: ki mit remél, ki meny-
nyit ér; milyen változásokra 
számíthatunk.

A nagy menetelések és nagy 
álmok ideje ott a Mississippi 
államban, 1963-ban, íme való-
ra vált.

Nekünk is van egy nagy 
álmunk: leülni egymással ci-
gány-magyar egy asztalhoz, és 
a saját jöv�nk érdekében ösz-
szefogni. Most eszembe jut 
Mahatma Ghandi, az er�szak-
mentesség apostola, aki életé-
vel fizetett az elveiért.

Egy pár gondolat Obamá-
ról. Nem túl régen a buszra 
sem szállhattak fel, a kávéhá-
zakban, éttermekben sem fog-
lalhattak helyet a feketék, és 
sorolhatnám tovább a szánal-
masabbnál szánalmasabb ese-
ményeket. De íme, ma 2010-
ben az Amerikai Egyesült 
Államok elnöke afroamerikai.

1948.01.30-án meggyilkol-
ták Mahatma Ghandit, aki a 
demokrácia bölcs�jében, szer-
zett jogi diplomát, hogy ne kö-
zépiskolás fokon tanítsa nem-
zetét és az egész világot. Az 
életével fizetett érte.

Az Egyesült Államok törté-
nete vagy akár az indiaiak törté-
nete is megérdemelne egy-egy 
fejezetet, de térjünk vissza sz�-
kebb hazánkra, Magyarország-
ra. Magyarország az én hazám.

Hosszú életem során min-
dig azt szerettem volna, ha 
egy olyan ország az otthonom, 
amilyen gyermekkoromban Új-
kígyós volt, sz�kebb hazám ott 
a viharsarokban, ahol befogad-
tak minket, szerettek minket 
és egymást az ott él� dohány-
termel� parasztok. Ahol össze-
fogott a falu, hogy felnevelje az 
egyetlen cigánycsaládot, akik 
a sors kegyelméb�l cigánynak 
születettek Újkígyóson.

Remélem, még földi itt-tar-
tózkodásom ideje alatt meg-
történik, hogy Magyarország-
nak kétkamarás parlamentje 
lesz és minden kisebbségének 
lesz parlamenti képviselete – 
létszámarányosan.

Nem túl régen, a kultúra 
fellegvárában, a MTA dísz-
termében elhangzott egy ígé-
ret, hogy Magyarország leg-
nagyobb kisebbségének, a 
cigányságnak lesz kulturális 
autonómiája, tehát intézmény-
rendszerünk. Ha ez megvaló-
sulna, akkor az én álmom is 
részben valóra válna.
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Borbély András

Keresztel�re

– Annácskának –

Énekelj, míg viszlek én
át a zörg� nádason,
nyakamban ülj, integess,
viszlek én a vállamon,
futunk erd�n, átkoson,
borsikának, száraz rétnek
énekelj, hogy bátran lépjek,
leányom, egyem, életem,
evezzünk át az életen,
rogyott térdemben bízva bízz,
csak énekelj, hol mély a víz,
hóban, csatakban, szárazon
inak megfeszült száramon,
énekelj, hogy ép legyek,
nyakamban ülj, integess,
evezzünk át a gyors vizen,
kett�nket hol a sors viszen.

Korszak

Tört fény, repednek üvegek, testek
Zuhannak a szétszórt törmelékbe
Szemed helyén kavicsok ragyognak

Nem a pára, képek zúzódása
Mintha üstökös csapódna szembe
Megalvad a nyelv, rögökben szárad

T�kén rohad a sz�l�fürt, aszat
A fény végén az alagutat látod?

Tekintetük lábuk elé ejtik
Gyermekek, fülükb�l vér szivárog

Pesterzsébet

B. CS.-nek, H. I.-nek

magára hagyta 
a kaput, hogy nyikorogjon
a házat, hogy ne lakják
a küszöböt, hogy elbotoljon
az ajtót, hogy beragadjon
a széket, hogy felboruljon
az ételt, hogy sótlan legyen
az ágyat, hogy ne alhasson
az id�t, hogy megeshessen bármi

a kést a víz alatt
a dögszagot a parkban
a szerelmet, hogy sírjon
magára hagyta…

mégsem maradt egyedül semmi

Ibér ének

Testvér, Szent Jakab útján majd üzennek
rögök, szikrázó mozarab éjszakák,
tépett gyúnyában, cip�k, szakadt lelkek
nyomát kövesd, s a déli fény illatát,
és üdvözöld a hit kiholtjait, kik
az arcukat megmártva üdv tavában,
mint oltott mészben, jártak hitbe’  térdig
bolondok, szentek útján télben, nyárban,
s ha talmi fényt rejtett a szív karátja,
mint az arc is, sárral összemosva,
s a szó kegyeltje ajkát csöndre zárta,
szó lj rá a rögben száradó halottra,

hogy nem hív Provence, nem Aquitánia,
sem okszitán dal, sem halk litánia.
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GERGELY DEZS�
ROVATA

PATRIN 
Üzenet a cigány kultúráról

Személyes vallomással 
kezdem.

Több, mint húsz esztend�-
vel ezel�tt, amikor a budapesti 
angyalföldi HÍD Családsegít� 
Központban reám bízták a ke-
rületi romák segítését, ennek a 
népcsoportnak a kultúrájáról 
nem sokat tudtam.

Talán annyit, amennyit min-
denki más.

Azt, hogy a magyar nótá-
kat cigány prímások, bandák 
 játsszák a legjobban, hogy a 
jós, jövend�mondó asszonyok 
hihetetlen érzékkel tapintanak 
rá arra, hogy mit kell egy te-
nyérb�l, kártyából kiolvasni… 
és hasonlókat.

Persze azért már régen 
megajándékoztak Bari Ká-
roly: „Holtak arca fölé” cím� 
verseskötetével, megcsapott, 
hogy ezekb�l a sorokból mek-
kora er� árad.

De a családgondozót, szo-
ciális munkást elsodorta a 
rendszerváltozás folytán oly 
sok nagy krízisbe került család 
helyzete. Egy délután 23 kli-
ens. Éhségpénz, élelem, ruha 
osztása, munkahely keresés, 
kilakoltatás el�tt álló vidékr�l 
érkezettek ügye, egyebek.

És „menet közben” találko-
zás a kultúrával.

Kultúra az is, amikor az apa 
pénteken mutatja a következ� 
szerdán esedékes kilalkoltatási 
értesítést. Megkér, hogy ennek 
megakadályozásában segítsek. 
Egyben tisztelettel meghív a 
másnapi születésnap ünneplé-
sére.

Maguk szerdán utcára ke-
rülhetnek. Addig hétvégén ün-
nepelnek?

Igen. Szerda az szerda. Az 
egy másik nap. De addig szom-
bat is van, vasárnap is. Mi meg-
születtünk. Annak ugye örülni 
kell?

Rádöbbenek, hogy ez men-
talitás. Nem könnyelm�ség, 
ellenkez�leg. Az „itt és most” 
értékelése. A Bibliából Jé-
zus Krisztus köszön vissza: 
„A holnapi nap majd gondos-
kodik magáról. Elég a napnak 
a maga baja.” /Mt.6,34./

Asszonyka a szokásos ké-
relmekkel. Mert hogy nincsen 
semmijük.

De hallja, hogy vasárnap 
istentisztelet lesz. Énekelhet-
ne-e szóló éneket Máriának? 
És énekel, csodálatos hangon, 
mély hittel.

Mostanra már sokat tudok 
a roma kultúráról.

Könyvespolcomon az oláh-
cigány írók, költ�k, mesemon-

dók remekei. Köztük Ros-
tás-Farkas György és fia, leánya 
híres kék-zöld kötetei. Kazettá-
kon zenészek, énekesek, tánco-
sok. Fest�ik albumai.

Szabadjon közülük itt idéz-
nem Péli Tamást, aki – miután 
elvégezte az Amszterdami Ál-
lami Képz�m�vészeti Akadé-
miát – hazajött és mint igen 
tudatos m�vész, így nyilatko-
zott:

„Tulajdonképpen arra gon-
dolok, hogy a cigányság Ma-
gyarországon hiába él itt hét-
száz esztendeje, most kezd 
megszületni. Amíg az értelmi-
sége nem jelent meg, legyen az 
bár egy kis szellemi elit, amely 
megvalósítja ezt a népet, meg-
írja a történetét, lejegyzi dalait, 
megfesti a történetüket, meg-
formálja az üzeneteket, s bevi-
szi �ket a kultúra világába, az 
örökkévalóságba, addig – ez 
minden más népnél is így van 
– nem válhat egyenrangúvá a 
népek közösségében” – fogal-
mazta meg 1993-ban.1

1 Idézi Kerékgyártó István: 
Péli Tamás. Magyar Filmtör-
téneti Fotógy�jtemény Ala-
pítvány. 2005.43.lap.
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1993-tól mostanáig 17 év 
telt el.

Ez id� alatt – hála Istennek 
– igen jelent�s számú fiatal 
cigány értelmiségi jelent meg 
közöttünk. M�vészek és nem 
m�vészek, az élet különböz� 
ágazataiban.

Talán nem fog szerényte-
lenségnek t�nni, ha folytatom 
Péli Tamás gondolatmenetét:

Amennyiben az egymilliót 
megközelít� roma népességet 
sikerülni fog az embertelen 
(és istentelen) szociális kelep-
ce szorításából kiszabadítani 
– ez egyformán kötelessége és 
érdeke minden er�nek, egy-
házaknak, civileknek, de min-
denekel�tt a tisztességes poli-
tikának – a cigányság föl fog 
szabadulni.

És föl fognak szabadulni 
tudattalanjában lefojtott érté-
kei is. Ezek kultikus-kulturális 
értékek.

Érzi ezeket ez a nép �sid�k 
óta.

Racionálisan túlfejlett, glo-
bális, posztmodern, ám sok 
szempontból kiüresed� civili-
zációnak igen nagy szüksége 
lenne ezekre a léleképít� érté-
kekre.

Roma felebarátaink, test-
véreink kérik, segítsünk nekik 
abban, hogy megalázó mély-
ségükb�l kikerüljenek.

A fentiekben elemzett vi-
szontsegítségükkel fogják ezt 
kiegyenlíteni.

Ez az � üzenetük. Lovári 
nyelven: Patrin.

Gyurkovics Tibor

Krisztus az Olajfák hegyén*

Nem is halálra – lakomára
készülnek itt az emberek
nem is az üdvösség az ára
hogy Krisztus fényben hentereg
baloldalt mint a jó bolondok
horkolnak az apostolok
egymásnak d�lve és a boldog
fényben morog a sok torok
eszükben sincsen hogy mi vár itt
a lakomán mindenkire
a kék köpenyb�l is kilátszik
Krisztus királyi köldöke
Az angyal arany poharat nyújt
amit megtölt a fényözön
és Krisztus azt se mondja bambult
ajakával hogy köszönöm
A katonák h�kölve néznek
ezeket kell kinyírni kik
még föl se fogták az egészet?
báránybordáról álmodik
Jakab Tamás a szürke Péter
aki oly fáradt mint a dög
álmodva néz� két szemével
se látja meg az ördögöt
Krisztus se ki elnyúlva hárít
„Uram vedd el a poharat!”
motyogva mondja el imáit
nem is tudja hogy mért maradt
ebben a fényes kabaréban
ami a végtelenbe visz
elfeledte sebe miért van
s hogy végül meg kell halni is.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT8

Dsida Jen�

Nagycsütörtök

Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors el�l szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messzir�l
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a s�r� füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak…
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gy�rött arcomon.

Krisztus

Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase
tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy.
Ilyen ragyogó kékszem�nek, ilyen jóllakottan
der�snek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen
enyhe pirosnak, mint a tejbeesett rózsa.
Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, én tudom, hogy te egyszer�
voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló.
Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek
útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit
s gyötr� aggodalmaid horizontján már az eget
nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart, mikor
a sok beszéd után rekedten újra
szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, szélt�l-naptól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúlt a sárgaság s két
parázsló szemedb�l sisteregve hullottak
borzas szakálladra az Isten könnyei –

Vesho Farkas Zoltán

Isten tudja

Virágzik a fény
kirügyezik a remény,
s talán holnap rátalál
a cigányra az esély.
Aszfalt-kárpitba
öltöztek a nomád utak,
autó mobillal vándorolnak
már a roma urak.
De a mezítlábas álmok
könnyezve hontalanok,

térdepl� putrik
mormolják az imádságot.
Így hát
maradnak a vágyak,
a kerékbetört álmok,
most már csak
Isten tudja,
hogy holnap éjjel a
cigányok hol hálnak
vagy halnak.
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Dr. Lentner Csaba

Német modell, magyar út

Konrad Adenauer és 
Ludwig Erhard máso-

dik világháború utáni, szociális 
piacgazdaságot teremt� gaz-
daságpolitikáját német gazda-
sági csodaként aposztrofáltam 
egy lakiteleki el�adásomban. 
Hans Kaiser, korábbi európai 
és szövetségi ügyekért felel�s 
tartományi miniszter – jelen-
leg az Adenauer Alapítvány 
budapesti elnöke – csendesen 
megjegyezte, hogy a Német 
Szövetségi Köztársaság má-
sodik világháború utáni gaz-
daságpolitikája nem annyira 
csoda, sokkal inkább a német 
emberek szorgalmas munká-
jának, illetve Adenauerék szo-
ciális érzékenységének és az 
ezzel közösséget vállaló német 
társadalom munkájának gyü-
mölcse.

Meghajoltam Hans Kaiser 
árnyalt érvelése el�tt. Bár félig 

kelet-, félig közép-európaiként 
számomra a német szociális 
piacgazdaság továbbra is cso-
da, mert egy európai nép – t�-
lünk néhány száz kilométerre 
– a nagy világégés után is talp-
ra tudott állni. Mégpedig úgy, 
hogy a saját erejére támaszko-
dott, a saját útját járta. Talpra 
tudott állni, mert egységesen 
felsorakozott egy olyan szo-
ciális piacgazdaságot hirdet� 
politikai er� mögé, amely fel-
ismerte, hogy a piacgazdaság 
lendületét a klasszikus szabad-
piac helyett a társadalmi igaz-
ságosság érdekében kontrollált 
piacgazdaság keretei közé kell 
szorítani. Adenauer és Erhard 
képes volt a liberalizmus sza-
badságeszméjét a társadalmi 
felel�sségvállalással szinkron-
ba állítani, és elfogadtatni ezt 
az emberekkel, mindenekel�tt 
a vállalkozókkal. A német ál-
lam képes volt arra, hogy a 
kormány költségvetési moz-
gásterét és a jegybank függet-
len pénzügypolitikáját azonos 
irányba fókuszálja. Nos, szá-
momra éppen a gazdaság nö-
vekedéséb�l teremtett széles 
kör� társadalmi jólét, a tartós 
pénzügyi stabilitás, a finomra 
hangolt társadalmi konszen-
zus számít csodának, mert 
Magyarországon évtizedek, 
vagy mondhatnám: évszáza-
dok óta nem sikerül ilyesmit 
létrehozni.

Mit jelentett a német szoci-
ális piacgazdaság számokban, 
a társadalom tagjaira vetítve? 
Arányos volt a termelésb�l 
képz�d� jövedelemeloszlás, 
pontosabban a jövedelemel-
osztás. Közgazdászszakmai 
ártalom, hogy pénzügyi mu-
tatóval mérünk. Ez a Gini-ko-
efficiens. A skálája 0-tól 1-ig 
tart. A képz�d� jövedelmek 
társadalmi csoportok közötti 
eloszlását méri. Akkor jó, ha 
minél kisebb ez az érték. Ha 
egy lenne, azt jelentené, hogy 
egyetlen ember kezébe kerül 
az összes jövedelem. Nos, ez 
az arányszám 1950-ben Nyu-
gat-Németországban 0,396 
volt, 5 évvel kés�bb 0,384, 
1960-ban pedig 0,380, tehát 
a nagy újjáépítés, termelés- és 
nyereségdömping alatt javult a 
jövedelmek társadalmi csopor-
tok közötti arányos eloszlása. 
S�t, a korabeli német lakosság 
alsó négy jövedelemtizedében 
lév�k, azaz a legszegényebb 
rétegek háztartási jövedelme 
1950-ben a háztartási jövedel-
mek összegének alig 5 száza-
lékát tette ki. 1960-ra már a 
15 százalékát. Ne feledjük, az 
igazi növekedés az, amib�l a 
lakosság is részesül. A szociá-
lis piacgazdaság alapozta meg, 
hogy Németország az Európai 
Unió leger�sebb gazdasági ha-
talma legyen, és válság ide, vál-
ság oda, ma is stabil, csaknem 
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150 milliárd dolláros fizetési-
mérleg-többlettel rendelkezik. 
Látható, hogy az igazi, m�kö-
d� gazdaság, amelynek gyöke-
rei a keresztény emberképb�l 
erednek, tartós lesz, hiszen 
a keresztény ember nemcsak 
önmagáért vállal felel�sséget, 
de társadalmi és természeti 
környezetéért is. A szociális 
piacgazdaság ett�l lett er�s, a 
mindenható állam eszményét 
pedig meghagyta a szovjet 
befolyási övezet országainak, 
örökre szám�zve német föld-
r�l a fasiszta és kommunista 
diktatúrák rémképét.

Elmerengtem a Népf�-
iskola irodalmi tárlatain itt, 
Lakiteleken, ahol a táj inkább 
az orosz sztyeppékre hason-
lít, mint a Ruhr-vidékre. De 

volt Németh Lászlónk, Illyés 
Gyulánk, József  Attilánk, aki 
az egész magyar népet ma-
gába foglaló új nemzettudat 
megteremtésének szószólója 
lett. Népi írók. Egyszerre kí-
vánták el�segíteni a Trianon 
utáni magyarság nemzeti és 
szociális felemelkedését is, a 
fasizmussal és a kommuniz-
mussal szemben a magyarság 
saját, önálló útját akarták ki-
taposni. Egy olyan sajátos jel-
leg� utat, mint amilyet Nyu-
gat-Németország taposott 
magának a második világ-
háború után. Európait. Nem 
oroszt, de nem is a fogyasztás 
fogságában verg�d� amerika-
it. Itt nálunk, a félig európai, 
félig ázsiai génekkel áldott 
nép földrajzi epicentrumában 

adódik a felismerés: évtizedek 
óta keressük, de még mindig 
nem találjuk a saját utunkat. 
Pedig a második világhábo-
rú utáni Nyugat-Németor-
szágban sem volt könnyebb. 
A németeknél a világháború 
sebeit kellett bekötözni, mi 
pedig húsz éve keressük már 
az orvosságot a kommuniz-
mus pusztító betegségeire. 
Tavasszal újra választunk. Ké-
pesek leszünk-e begyógyítani 
a sebeket, vagy ellenkez�leg, 
még sót is hintünk rájuk? Fo-
kozzuk a féktelen liberaliz-
mus társadalmunkra neheze-
d� terheit, vagy belefogunk a 
szociális piacgazdasággal ren-
delkez� Magyarország meg-
teremtésébe?

Rajtunk múlik.

Szécsi Magda

Szégyentelen csönd a szívekben...

ha létünk a mában
csak egzotikus, egylényeg�
vonalak diszharmonikus zengése,
ha múltunk, mint titokzatos
hieroglifák értelme, megfejthetetlen
marad, s a kezdetek az �sid�k
kútjába vesznek,
ha azt hitetitek el az esend�kkel, hogy
csak a fának és a cigánynak nem árt,
hogy hideg föld veszi körbe gyökereit,
hogy a romák már az anyaölb�l
életre feszül� embrióéletben is
a halált ünneplik öntudatlanul
magzatvízben ringó ravatalon,

ha gyászkoszorúk, el�ítéletek,
ígéretek, er�szak és szegénység
rothadó szagát árasztja az ország
de kevesen érzik, hogy b�zlik valami,
hogy angyaltekintet� gyermekek
fagyhatnak s fogyhatnak csonttá
a vályogputrik imádság tartotta
falai között:
bizony joggal félhetünk és
elgondolkozhatunk megriadva azon,
hogy mikor is voltunk utoljára
történelmünkben ilyen ismer�sen
szégyentelen csönd a szívekben.
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Elment Farkas Oszi, a költ�

Lesújtott a hír. Az én szeretve tisz-
telt Farkas Tibor bátyám hívott te-

lefonon és közölte a nagyon-nagyon rossz 
hírt. Itt hagyott bennünket a testvérünk, 
elment a leghosszabb útra, egy másik di-
menzióba.

Mit mondhatnék szegényebbek let-
tünk. Aki elmegy az elvisz a jelenb�l egy 
darabot. Nagyon jó testvér volt és nagyon 
jó költ�. Egy álom volt a társasága.

Már nem sokan maradtunk. Szép las-
san elfogyunk. � már odaát van. Talál-
kozott Farkas Kálmánnal, Lakatos Meny-

hérttel meg a többiekkel. Halkszavú és 
jószív� ember volt. Mindig összehozott 
bennünket a fájdalom.

Jó volt együtt lenni vele, és tudom, hogy 
folytatni fogjuk, amit abbahagytunk.

Élni fogsz mindig legszebb emlékeink 
között. Ha találkoztok Rácz Lalával, Sze-
pesi Józsival legalább ott fogjatok össze, 
mert itt nagy a baj.

�rzöm emlékedet a világ végezetéig.

Nyugodj békében.
Rosrás-Farkas György

Árnyképek

Mindig maradék kenyérb�l,
sohasem biztosból, – reményb�l,
mindig igaznak, jónak,
örökös alattvalónak,
mának, mert nincsen holnap.
Emlékszel még? Felsír szemedben a gyerek?
Az álomnak kenyéríze van
Széllel ne takarózz!
Cingár ígéret, délvize remény.
Csokorba, mint vágott virágot,
hímes beszéd� kertészek kötöznek,
sorsunkra, mint Krisztus köpenyére,
kockát vet a jól megfontolt érdek.
A virágban nincsen kétség: hit van és er�:
Ragyogni kell!
Felh�tlen az ég fölöttem.
Az éjjel villámlott, dörgött, zokogott az Isten:
felmutatott anyám nyitvafelejtett szemében.
Hittem, hogy egyszer… hittem.
Az ablakokban nehézsóhajú függönyök lobognak.
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FARKAS OSZKÁR EMLÉKÉRE

Csendes napok
Részlet a Memorabiliák c. önéletrajzi írásból

Még ennék…, de hat testvérem is éhes. 
Porcelán tányérom fényében nézem gyermek-
arcom. Anyám szed�kanalával a fazék alját ka-
pargatja. Állva evett vagy csak úgy tett. Szeme a 
mi kis tányérjainkat kutatta. Attila bátyám nagy, 
buksi fejét anyánk ölébe hajtva mondogatta: 
„Ha megnövök, téged veszlek el feleségül, mert 
te olyan jókat tudsz f�zni. Ha megöregszel, ve-
szek neked egy hintaszéket. „ Ilyenkor nagy 
büszkeséggel számolgatta köténye zsebében 
kuporgatott filléreit.

Sürög-forog a konyha körül
még karcsú, mosolygós anyám
kenyeret szel, s az asztalkend�
alá rejti a kést.
És csak t�le, ma is csak t�le,
fillérre beosztott napjaink
fényleni kezdenek.

Ágyak meg székek. Arra gondoltam, hogy a 
mennyország is biztosan csupa ágy, meg szék. 
Anyánk, köréje gy�jtve hét gyermekét, arról me-
sélt, hogy egyszer olyan nagy házba költözünk, 
aminek akkora ablakai lesznek, hogy azon visz-
szük be a szekrényeket is. Mi, mind a heten, mint 
az angyalok, az ablakon fogunk beröpülni.

Apánkat ritkán láttuk. Amikor virradt, már 
munkába ment, amikor megjött már sötét volt. 
Napi keresetét odaadta anyánknak. Evett, lefe-
küdt.

Ötödik nap nem jött meg apánk,
s mi már minden szem epret megettünk
az útszél közeli fáiról.
A hatodik nap este anyánk
felénk kinyújtott tenyeréb�l

kipólyált egy kavicsot.
Megáldotta, megtörte, s aztán
szétosztotta közöttünk.

Anyánk, számolgatva a filléreket, mondo-
gatta: jó lesz kenyérre, tejre. A másnapi ebéd 
örömtudatával aludt el.

Falatunkat megosztva éltünk.
Mégis, mennyi irigyünk volt!
Mondd, mama!
Hogy fért el annyi mesével csordultig
megtelt tányér, pohár szemedben,…

Boldogok a vasárnapok voltak. Leány-
testvéreink ilyenkor ünnepl�be öltöztettek 
mindhármónkat. A templomba mentünk. Én, 
apám el�tt, két nagyobb fia mellette, lépésü-
ket apánkhoz igazítva. Apánk igen büszke volt 
ránk.

Vasárnapokon anyánk a tisztaszobában te-
rített ünnepi asztalt.

F�úri asztalunk megteríted szemeddel.
Meisseni könnyeid tányérunkba hull…
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Könny� szívvel

Láztalanul

A mezítlábos nyár utcára csalta az eddig 
szobában sínyl�d� gyermekhadat. Csapatokat 
szerveztünk és önfeledten rúgtuk a selyemha-
risnyába, pamutzokniba tömött, rongyokból 
készült labdát az ablakunk alatti lankás árok-
parton. Nagymamám év�dve szólt anyánknak, 
amikor egy-egy célját tévesztett rúgás a párká-
nyon koppant. „Látod Ilonkám! Ezek a gyere-
kek már megint padbaloznak. Csak be ne törjék 
az ablakot azzal a pamuk laptával.”

N�véreink napokig keresték zoknijaik párját, 
mígnem rádöbbentek, hogy mi lopjuk azokat, s 
bel�lük rongylabdát készítünk. Így esett meg 
az a csúfság rajtuk, hogy igen sokszor felemás 
zokniban voltak kénytelenek járni.

A karikázás igazi, férfias kihívás volt. Ügyes-
séget, gyorsaságot követelt meg versenyz�-
it�l. Futottunk is porban, betonon lelkünk 
szakadtáig a gy�zelemért. Gy�zni – a karikahaj-
tásban nem elégséges csak a gyors láb, a kitartó 
futás. A karika kiválasztása legalább olyan fon-
tos. Külön tudomány! Legyen könny�, tökéle-
tesen kör alakú és nyolcasnak még véletlenül 
sem szabad volt benne lenni. A legjobb karika, 
a „versenykarika” a küll�it vesztett biciklikerék 
volt. Az U-alakú villás hajtó kialakítását már 
m�vészi fokon m�veltük. Versenyszabályaink 
igen szigorúak voltak. A szabály törvény volt, 
amit minden körülmények között megtartot-
tunk. Mert ez játék volt, igaz játék!

Led�lni a kifakult évek pamlagára,
szádban a volt-szerelmek zamatával:
látod: – ehhez nem volt közöd soha!
Neked csak az volt édes, ami mostoha,
sors, szerelem, másod kézb�l az ünnepi ruha.
Az els� padban! A föléd hajló tanító néni mosolyával,
valahogy így kellett volna kezdened!
De te, flórharisnyádban a tábla el�tt
térdepeltél.
Így van jól. Csúszó-mászók közt
táncos te nem lehetsz!
Elfogynak lassan a gyöngyszemek. A tenyérnyi
udvar,… befutják lassan borostyán levelek.
Kovásztalan szavak a számban: utolsó vacsorám.
Kezem kulcsolva ég� gyertyára,
– mint csíp�d köré az els� szerelem éjszakáján: -
megáldozom.
Árnyképek
Mindig maradék kenyérb�l,
sohasem biztosból, – reményb�l,
mindig igaznak, jónak,
örökös alattvalónak,
mának, mert nincsen holnap.
Emlékszel még? Felsír szemedben a gyerek?
Az álomnak kenyéríze van

Széllel ne takarózz!
Cingár ígéret, délvize remény.
Csokorba, mint a vágott virágot,
hímes beszéd� kertészek kötöznek,
sorsunkra, mint Krisztus köpenyére,
kockát vet a jól megfontolt érdek.
A virágban nincsen kétség: hit van és er�:
Ragyogni kell!
Felh�tlen az ég fölöttem.
Az éjjel villámlott, dörgött, zokogott az Isten:
felmutatott anyám nyitvafelejtett szemében.
Hittem, hogy egyszer… hittem.
Az ablakokban nehézsóhajú függönyök lobognak.
Szent napi asztal
Ma is ott áll az asztal el�tt, egyik kezében
szed�kanál, a másikban fazék.
Mer, oszt: – szeme hétfelé rebben,
kenyeret tör, kisszékre ül, (mintha enne,)
kapargatja fazeka alját, de szemével,
már megfelezte szájához emelt falatját.
Ma is ott áll az asztal el�tt, egyik kezében
szed�kanál, a másikban fazék.
Mer, oszt: – szeme hétfelé rebben.
Látod-e Isten?
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Miklóssy Endre

Egy új cigánypolitikai koncepció alapjai
(Részlet)

Konzervatív Alapítvány 2009. decemberében megjelent Nemzetstratégia-kötetnek egyik fejezetéb�l való.

A cigányság a magyar 
társadalom része. 

A problémái ezért ugyan le-
hetnek részben sajátosak, 
részben pedig súlyosabbak, 
mint a nemcigányoké, de vé-
gülis elválaszthatatlanok 
és így megoldhatatlanok 
az országunk egészének 
a problémái közül kira-
gadva. Így a megoldás kul-
csa egyetlen mondatban a helyi 
társadalom, a helyi gazdaság, 
a helyi közellátás újraépíté-
se. Kizárólag ezen belül 
kezelhet�ek a cigányság 
problémái is. Gyakori té-
vedés, amiben osztoznak 
az üggyel foglalkozó poli-
tikusok és a cigányvezet�k 
egyaránt, hogy valamiféle 
országos nagyprogrammal 
lehet a problémákat meg-
oldani. Megoldás kizáró-
lag csak helyi szinteken 
lehetséges – országosan, 
a szabályok, a források és ha-
sonlók biztosításával csupán 
a feltételeket lehet biztosítani 
ehhez. A megoldás kulcsát te-
hát „aprómunkák” sokasága 
jelenti.

Mindez természetesen radi-
kális irányváltás Magyarország 
egésze számára, mert a mester-
ségesen megteremtett területi 

és társadalmi hátrányos helyze-
tek általános megszüntetésére 
kell irányuljon. Ennek a rész-
letes kifejtése viszont jócskán 
meghaladná dolgozatom lehe-
t�ségeit. Így a továbbiakban 

csupán azzal az el�feltevéssel 
élek, hogy ez a radikális válto-
zás csakugyan bekövetkezik.

STRATÉGIAI ALAPOK

A feladatok tehát két el-
tér� szinten jelentkeznek, 
a feltételek országos szin-
t� megteremtésében és a 

megvalósítás helyi szintjén. 
Mindazonáltal a kett� közöt-
ti „átjárást” is biztosítani kell. 
Országos szinten a koncep-
ció részletes meghatározása 
és az operatív kormányza-

ti végrehajtás szükséges. 
Helyi szinten összetett 
szervezési-információ-
b�vít� feladatok vannak, 
megjegyezvén, hogy ez a 
szint többféle is lehet a 
feladatoktól függ�en : te-
lepülési, kistérségi, eset-
leg megyei. A kapcsolat a 
két szint között pedig az 
érdemi információk köl-
csönös átadását jelenti, 
ennek a technikája a 90-
es években már kezdett is 
kialakulni.

A stratégiát a végre-
hajtás szempontjaira való 
tekintettel a kormányzat 
és a közigazgatás szakmai 
illetékességi körei szerint 

kell meghatározni. Itt azon-
ban ezt mell�zve, feladatcso-
portok szerint foglalom össze 
a tennivalókat, hogy az össze-
függésük áttekinthet� legyen. 
Három ilyen blokkról kell be-
szélnünk : a társadalomépítés, 
a helyi er�források meg�rzése 
és gyarapítása és a munka ösz-
szefüggéseir�l.

Pálffy Krisztián grafikája
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TÁRSADALOMÉPÍTÉS

– A probléma alapja a ci-
gányság folyamatos „lefeje-
z�dése” a társadalmi és terü-
leti migráció következtében : 
a tanultak elvándorolnak, el-
szakadnak a tanulatlan több-
ségt�l. Ezáltal elvész a min-
taadó szerep, és elt�nnek a 
helyi társadalmat szervezni, 
az emberek számára érde-
mi információt adni képes 
tekintélyek is, kitéve �ket a 
legprimitívebb média-agy-
mosásnak. A tennivalónk 
tehát elvileg egyszer� : ne 
menjenek el, illet�leg jöjje-
nek vissza iskoláik után.

– Ehhez mindenek el�tt 
helyi megélhetési lehet�ség 
kell. Magának a stratégiának 
a megvalósítása egyébként is 
sok embert kíván : gazdaság-
szervezés, szaktanácsadás, 
szociális gondozás, oktatás, 
életmód-formálás… Mind-
ezeket az állásokat megfelel� 
végzettséghez kell kötni, ezen 
a módon pedig elkerülhet� a 
pályakezd� cigány diplomások 
munkanélkülisége is, aminek 
ma már úgy t�nik, elriasztó 
hatásai is kibontakoztak a ta-
nulást illet�en.

– Minden normális emberi 
létnek alapfeltétele a lélek ki-
egyensúlyozottsága. A vallás-
nak ebben dönt� szerepe van, 
ezért a keresztény egyházak 
felel�ssége és feladata óriá-
si. A lelkigondozáson kívül 
azonban fel kell vállalniuk a 
helybéli papoknak egy olyan 
többletfeladatot is, ami egy-
szer�en abból adódik, hogy 

nagyrészt egyedüli tanult em-
berek egy-egy „lefejezett” he-
lyi embercsoportban, így rész-
ben rá hárulnak ezek különféle 
ügyes-bajos gondjai is. Erre a 
feladatra pedig fel kell �ket ké-
szíteni már az egyetemi tanul-
mányaik során.

– A rendszerváltás zavaros 
körülményei között arány-
lag nagy számú, 15-20 %-ra 
tehet� a nagy mobilitással 
kapcsolatban hirtelen meg-
gazdagodott cigányok száma. 
Életvitel szempontjából ezek 
nem feltétlenül jelentenek po-
zitív mintát – igaz, ez elmond-
ható a többségi társadalomnak 
a hirtelen meggazdagodott 
tagjairól is. Mindenesetre igen 
visszatetsz�, amikor ezek, le-
gálisan kimutatott jövedelem 
híjján, szociális segélyért fo-
lyamodnak. A szociális segé-
lyezésnek az a nagy paradoxo-
na, hogy a hatékonyságához 
„sz�rös szív” szükséges, nyil-
vántartással, szegénységi bizo-
nyítvánnyal.

– Sajnos, elég sok olyan te-
lepülés van Magyarországon, 
ahol az elmúlt évek áldatlan 
közpolitikája miatt nagyon el-
mérgesedett a helyzet a cigány 
és nemcigány lakosság között. 
Ezeket az ellentéteket jószol-
gálati konferenciákkal kell fel-
oldani, amelyben neves cigány 
értelmiségiek és cigánypoli-
tikában járatos szakemberek 
beszélnék meg a problémákat 
a helyi lakossággal. A bizalom 
helyreállítása nélkül ugyanis, 
minden egyébt�l eltekintve, 
a helyi gazdaság rendbe ho-
zatala, vagyis az itt él�k meg-

élhetésének a biztosítása sem 
lehetséges.

Ide tartozik a köz- és va-
gyonbiztonság kérdése is. Re-
mélhet�leg ennek az országos 
vonatkozásait a rend�rségi re-
form megoldja majd (uzsora, 
fémlopás, zsarolóbrigádok, ci-
gányellenes terrormerényletek 
stb.) Kétségtelen, hogy a b�n-
elkövet�k nagy része cigány 
származású, és ennek a b�-
nözésnek megvannak a maga 
jellegzetességei is. Aki ezt nem 
méri fel, annak sem az elhárí-
tás szakmai munkájában, sem 
a normális közbeszédben nin-
csen esélye az eredményre. 
Ne beszéljünk azonban „ci-
gányb�nözésr�l”, ami éppoly 
sért�, mint a Kärtnerstrasse 
boltosának az a felirata, hogy 
„magyar, ne lopj!” A problé-
ma egyébként, anélkül hogy 
elfogadnánk a „megélhetési 
b�nözés” fogalmát, nem kis 
részben valóban megélhetési, 
a helyi biztonságot tehát er-
r�l az oldalról kell els�sorban 
megközelíteni. Magát a köz- 
és vagyonbiztonságot pedig 
a rend�rség megfelel� meg-
szervezésével együtt olyan fi-
zetett vagy önkéntes polgár-
�rök-mez��rök biztosíthatják, 
amelyben természetszer�leg 
részt kapnak cigány lakosok is, 
legfeljebb hozzáteszem, nem 
etnikai, hanem alkalmassági 
alapon.

– Lényeges a helyi cigány 
önkormányzatok alkalmassá 
tétele a helyi problémameg-
oldásban. Ennek az egyik aka-
dálya ezeknek a szakmai fel-
készületlensége, a másik pedig 
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az, hogy magának a különben 
igen el�remutató kisebbségi 
törvénynek a tartama épp a ci-
gányok számára legfontosabb 
gazdasági-szociális kérdések 
tekintetében fogyatékos, mi-
vel alapvet�en a kulturális 
autonómia feltételeit foglalja 
magába.

Ezzel kapcsolatban szük-
séges volna az Országos 
Cigány Önkormány-
zatnak valamiféle re-
gionalizálása is. A je-
lenlegi szerkezetben 
eléggé fogyatékosan 
tudja csak felfogni és 
kezelni a különféle he-
lyeken felmerült, elté-
r� problémákat. Egy 
ilyen regionalizáció 
azt is lehet�vé tenné, 
hogy a régió-szinten 
kidolgozott operatív 
támogatási-fejlesztési 
programok összeállí-
tásában közvetlenül részt ve-
hessenek, mint érintettek.

Lényeges a kilencvenes 
években létrejött cigány „er-
ny�szervezetek” m�ködé-
sének az ösztönzése. Ezek 
mintegy hidat képeztek az 
országos és a helyi szint kö-
zött : volt némi betekintésük 
a kormányzati politikába, azt 
tanácsokkal-felvetésekkel tá-
mogatni tudták, másrészt 
pedig a helyi cigány önkor-
mányzatokat, civil szerve-
z�déseket a nagyobb átte-
kint�képességüknél fogva el 

tudták látni érdemi informá-
ciókkal.

– A fiatalok oktatása-kép-
zése minden társadalomnak 
a jöv�je érdekében szükséges 
legfontosabb feladata, nincs 
ez másképp a cigányok eseté-
ben sem. A tennivalók vázla-
tosan a következ�k.

Ösztönz�-kényszerít� rend-
szer a családok számára a gye-

rekek iskolába küldése érdeké-
ben

Szakoktatás a tovább tanul-
ni nem kívánók számára

Ösztöndíj-rendszer a kö-
zép- és fels�fokon tanulók 
számára

Cigány-gimnáziumok a 
Gandhi-gimnázium tapaszta-
latainak a felhasználásával

Olyan fakultások és tanren-
dek, amelyek a helyben szük-
séges szakemberek képzését 
lehet�vé teszik

Az egyetemi oktatásban 
való részvételük általános tá-

mogatása az érdekl�dés fel-
keltését�l kezdve az anyagi 
feltételek biztosításán át a dip-
lomások elhelyezkedési lehe-
t�ségéig.

– A cigány kultúra ápo-
lása szintén két szinten kell 
történjen, és a kett� között a 
kapcsolatot is biztosítani kell. 
Múzeum, színház, 100 tagú 
cigányzenekar támogatása – 

mindehhez azonban 
követelményként ki 
kell t�zni, hogy ezek 
valóban el is jussanak 
a saját népükhöz(i-
lyen lehet például egy 
cigány tájszínház). 
A támogatásoknak te-
hát programelven kell 
m�ködniük. Ezeket a 
kultúrprogramokat a 
magyar kultúra tartal-
maival is ki kell egé-
szíteni, amit�l egyéb-
ként is csak er�szakkal 

választható el például maga 
a cigányzene, a szociográfiai 
irodalom, a cigányköltészet 
vagy a mindinkább kibonta-
kozó festészet. (Kondor Béla 
hatása Szentandrássyra pél-
dául egészen egyértelm�.) Fö-
lösleges támogatni viszont a 
globalokultúrát, ami minden 
más szemponttól függetlenül 
is, úgyis terjed a kereskedel-
mi kultúrbiznisz hullámhosz-
szán. Igen fontos a helyi, ön-
tevékeny kultúra ösztönzése 
is, ami az egyik leghatásosabb 
közösségformáló eszköz. (…)

Cserna Rezs� grafikája
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Sárközi László

A Holdfényvarázskisasszonynak

XI.

…azt állítod illúzió a világ?
Hogy létezésünk káprázat s barom
az ember: majdnem minden tette silány,

mert önz�, hiábavaló nagyon
s bár nevetsz az ábránd ostobaságán:
ezért halt szörnyet Szekigaharánál
több százezer szamuráj egy napon.

Ha folyton csak a hazugság áll meg
e földön s minden a semmibe szalad,
mit keresnek köztünk igaz, szép szavak:
Goothe, Li Taj Po, Nemes Nagy Ágnes?

Nem vagyunk terv, se rideg számítás
s ha nyelvem formás fenekedben matat:
ne lep�dj meg: csupán önámítás…

XII.

TITKOK TUDÓI

…miért hiszed, hogy a lét nagy titkát
talán megfejthetem? Örök talánynak
elég vagyok magamnak és ritkán

lelem saját nyomomat; bús szamárnak
nevezhetnének így, kutatónak
nem: jobban bírom a mulatókat,
a zajt, a bort, füstöt, ha a szakácsnak

fülig ér szája, pecsétes sapkával,
köténnyel tesz-vesz, míg a konyhában
a t�z lobog a kályha gyomrában,
s levébe puhít tyúkot a vaslábas.

Bor, étek; sokszor csak szemléletet
jelent: a rossz – fölér létünk gondjával.
Sosem feledi az emlékezet…

Budapest, 2006. január 3.

XIII.

Talán hülye voltam. De már kés�.
Öledbe borítottam majdnem minden
keservem és gy�löletem, fél�

valami meghalt rég bel�lem. Innen
rövid ösvény az �rület s halál,
amely talán mégiscsak megtalál
valahogy egyszer; most hiába intesz.

Lezser modorom látszat, ívbe feszül
idegemben a tett s lenni akar;
szivárvánnyá, szigorrá… ám hamar
elfáradok: kezem, lábam nehezül,

szemem el�tt száraz levél zörög,
nyomom vihar söpri, ahol egyedül
álltam folyton s mindig magam mögött.

Budapest, 2006. december 29.
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Cini kuchi bari roj
(Kis bögre, nagy kanál)

Sas kaj nas, sas jekh cino 

gavoro.

Volt, hol nem volt, volt egy kis 
falucska.
Pe kadalesko agor sas jekh 

cini kolyiba.

Ennek a végén volt egy kis há-
zikó.
Kothe trajilas jekh phivlo 

rom, peske shavorenca ket-

hane.

Ott élt egy özvegy cigány, gye-
rekeivel együtt.
Korkoro barardas len, ke 

leski romnyi sigo mulas.

Egyedül nevelte �ket, mert a 
felesége hamar meghalt.
Kado phuro rom pa dyeses-

te pe dyeseste brigaslo sas, 

ke chi zhanglas xamasko te 

del le shavorenge.

Ez az öreg cigány napról napra 
bánatos volt, mert nem tudott 
adni ennivalót a gyerekeknek.
– Mure Devla – rudyisardas 

– te na des len nasvalipe!

– Istenem! – könyörgött – Ne 
adj nekik betegséget!
Feri jokhar shaj zhutisa pe 

lende kattyi xamaskosa, te 

chajonas.

Csak egyszer segíts rajtuk annyi 
ennivalóval, hogy jól lakjanak.
Pala kodi las peski trasta haj 

zhalas ando gav, hajkam ket-

hane mangavel kattyi, le sha-

vorenge shaj te del te xan.

Ezután vette a tarisznyáját és 
ment a faluba, talán kéreget 
annyit, hogy a gyerekeknek ad-
hat enni.
Sar zhalas – chi voj chi 

zhanglas kaj, karing – pity-

tyanas leske asva kathar e 

mila.

Amint megy, � sem tudta mer-
re, hová, csepegtek a könnyei a 
sajnálattól.
Jekhar feri tordyardas les 

jekh gazhi.

Egyszer csak megállította �t 
egy asszony.
– Lashoj tyo dyes, bachi! – 

das les dyes.

– Jó napot bácsi, – adott neki 
napot (köszöntötte)
– Vi tuke! – dikhlas chudi-

sardos pe gazhi.

– Neked is – nézett csodálkoz-
va az asszonyra.
– Tordyu feri bachi!

– Állj csak meg bácsi!
Tu san o drabaslo rom, kon 

zhanel te zhutil manushenge?

Te vagy az a jós cigány, aki tud 
segíteni az embereknek?
– Me som! – phendas o rom, 

haj kamelas te zhal majdur.

– Én vagyok. – mondta a ci-
gány, és akart menni tovább.
– Ashun pe mande! Si man 

jekh shavo.

– Hallgass rám. van nekem egy 
fiam.
Efta bershengoj lo, desar 

rakhadyilas chi jekh vorba 

chi phendas.

Hét éves, de mióta megszüle-
tett egy szót sem szólt.

Rékassy Csaba grafikája
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Chi zhanel te tordyol, chi 

zhanel te xal, sorro dyes 

jekh kuchi thud pel.

Nem tud állni, nem tud enni, 
egész nap csak egy bögre tejet 
iszik.
De lesko shero aba kabori, 

sar jekh bari piri, leski mu-

sura phurikanij.

De a feje akkora, mint egy nagy 
fazék, az arca pedig öreges.
Phendas mange jekh phuri 

gazhi, hoj mure shaves avri 

parudine le beng, haj ande 

lesko than shutine kadales, 

kon so khere si ando pato.

Mondta nekem egy öregasz-
szony, hogy a fiamat kicse-
rélték az ördögök, és helyébe 
tették ezt, aki otthon van az 
ágyban.
O phuro rom mucisajlas, 

chi jekh vorba chi zhanglas 

te del avri.

Az öreg cigány elámult, egy 
szót sem tudott kiadni.
Pala kodi phendas:

Azután mondta:
– Mishtoj muri gazhi.

– Jól van asszony.
Me zhutij pe tute, de tu so 

potyines mange?

Én segítek rajtad, de te mit fi-
zetsz nekem?
– Si ma barvalipe.

– Van nekem gazdagságom.
Sa tuke dav, feri an palpale 

mure cine chache shaves.

Mind neked adom, csak hozd 
vissza az én igazi fiamat.
– Mishtoj, inger man kaj 

tyi zolba, muk te dikhav tye 

shavores.

– Jól van, vigyél engem a há-
zadhoz, hadd nézzem meg a 
gyerekedet.
Gelinetar khere, kaj beshlas 

e gazhi.

Elmentek haza, ahol lakott az 
asszony.
O phuro dikhlas le cines, 

kasavo baro shero sas les.

Az öreg nézte a kicsit, olyan 
nagy feje volt, mint egy fazék.
O rom angle las jekh bari 

roj, haj jekh cini kuchi.

A cigány el�vett egy nagy ka-
nalat, és egy kis bögrét.

Ande kuchi thud shordas, 

haj angle o cino shutas.

A bögrébe tejet öntött, és a ki-
csi elé tette.
O cino dikhlas, dikhlas so 

si angle peste, pala kodi 

duma das.

A kicsi nézte – nézte, mi van 
el�tte, azután megszólalt:
– Aba eftashela bersh traji-

sardom, de kasavi rama chi 

dikhlom, ande cini kuchi 

bara rojasa te xav.

– Már hétszáz évet éltem, de 
ilyen csodát nem láttam, kis 
bögréb�l nagy kanállal egyek.
Pala kodi o phuro tattyar-

das andre o bov, haj kothe 

beshadas les pe lapata, kaj 

sas le bovesko muj, haj pha-

bardas jekh memelyi, kothe 

shutas jekh poharesa mol, 

haj phendas:

Azután az öreg bef�tötte a ke-
mencét, és odaültette a gye-
reket egy lapátra, ahol volt a 
kemence szája, és meggyújtott 

egy gyertyát, tett oda egy po-
hár bort, és mondta:
– Te bengestar san, phurde 

e memelyi, pij avri e mol, 

haj te parudyos avri!

– Ha te ördögt�l vagy, fújd el 
a gyertyát, idd ki a bort, és cse-
rél�dj ki!
Jekh bari balval kerdyilas, e 

memelyi sutas, e mol nachi-

las, haj o shavo andre gelas 

ando bov, jekh bari jag ker-

dyilas, pala kodi pe lapata 

jekh kaver shukar raklo sas, 

o chacho.

Egy nagy szél kerekedett, a 
gyertya elaludt, a bor elfogyott, 
és a fiú bement a kemencébe 
egy nagy t�z lett, azután a la-
páton egy másik, szép fiú volt, 
az igazi.
– Kathe si tyo chacho rak-

lo, ke o kaver jekh bengoro 

sas.

– Itt van a te igazi fiad, mert a 
másik ördög volt.
E gazhi zurales kamelas le 

rakleske, hoj o phuro zhuti-

sardas la.

Az asszony nagyon örült a fi-
únak, hogy az öreg segített 
neki.
Das les but love, xamasko, 

so o phuro losshajles inger-

das khere le shavorenge.

Adott neki sok pénzt, enniva-
lót, amit az öreg örömmel vitt 
haza a gyerekeknek.
Nas bokh, chorripe.

Nem volt éhség, szegénység.

Fordította: Dr. Karsai Ervin
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Üdvözöljük a Príma Primissima díjas 
Sánta Ferencet

A rangos elismerést 
2009-ben már hetedik 

alkalommal vehették át  Ma-
gyarország kiemelked� szemé-
lyiségei. A zenei kategóriában 
a magyar zenem�vészet idei 
jelöltjei közül ifj. Sánta Ferenc 
diadalmaskodott.

A gy�ztes Liszt és Kossuth-dí-
jas heged�m�vész-tanár. A 19. és 
20. századi klasszikus és népszer� 
zeneirodalom avatott, virtuóz tol-
mácsolója. Idén ünnepli munkás-
ságának 40. évfordulóját. Felhívta 
a figyelmet a magyar zenekultúra 
m�faji és stílusbeli sokszín�ségére, 
változatosságára.

A magyar zeneirodalom és a 
nemzeti dalkincs szolgálatában fel-
becsülhetetlen érték� zenei pálya-
futást tud maga mögött. (Részlet a 
laudáció szövegéb�l)

Mottó:

Származásomat én megmonda-
ni soha nem szégyelltem, sem itthon 
sem külföldön. Az ember számít, 
nem az hogy milyen a b�rszíne, ha-
nem az, hogy tehetséges-e vagy sem.

– Ön szinte a heged�vel jött a 
világra, hiszen az egyik leghíre-
sebb hazai cigányzenész dinasztia 
 tagja?

Kaposvárott születtem, 
apám híres zenekarvezet� volt. 
A dinasztia negyedik zenész 
tagja vagyok. Az öcsém is he-
ged�s, gyakran játszunk együtt. 
Édesapám mindig arra töre-

kedett, hogy komoly zenészt 
neveljen bel�lem, hogy klasz-
szikus zenét játsszam. Édes-
anyám is neves zenész család 
leszármazottja. A Toki – Tek-
n�s család nagyon híres volt a 
maga idejében. Anyu egyszer�, 
szerény háziasszonyként élte le 
az életét, édesapámmal ellen-
tétben, aki igazi bohém, zene-
karvezet� volt. De édesanyám 
is mindent megtett azért, hogy 
tanuljak.

Hétéves koromban kezd-
tem el hegedülni, édesapám 
beíratott a helyi zeneiskolá-
ba. Tanárom Lehota Dezs� 
akkor jött meg külföldr�l. 
� volt a kaposvári szimfoni-
kus zenekar koncertmestere 
és engem is ebbe az irányba 
ösztönzött. Így történt, hogy 
13 éves koromtól már a ka-
posvári szimfonikus zenekar-
ban játszottam. Nagyon sokat 
kellett gyakorolnom, hogy ezt 

elérjem. Igazi komoly m�ve-
ket játszottunk, emlékszem, 
amikor kimentem gyakorolni 
a konyhába, ahol édesanyám 
f�zött, a meghatottságtól 
mindig sírt. Még azt is tu-
dom, mit gyakoroltam akkori-
ban: Mendelsohn Szentivánéji 
álom cím� darabját.

Édesapám volt az els� pél-
daképem minden szempont-
ból, pedig mindig szigorú volt 
velem.

– Holt tanult tovább?

Egy szakfelügyel� járt hoz-
zánk Pécsr�l, amikor meghall-
gatott azt mondta, hogy külön 
vizsga nélkül felvesznek a pécsi 
zenei középiskolába. Ez óriási 
dolog volt! Így kerültem Pécs-
re, ahol eleinte egyedül laktam 
a kollégiumban. Nagyon hi-
ányzott az otthoni környezet, 
a család, amikor a szüleim fel-
hívtak mindannyian sírtunk. 
Drága szüleim azonban nem 
hagyták, hogy elkallódjam, 
els� dolguk az volt, hogy Pécs-
re cseréltek lakást.

A legszebb éveim ezek a 
gimnazista évek voltak, soha 
nem feledem, a mai napig tart-
juk a kapcsolatot a volt osz-
tálytársakkal. Sólyom László 
köztársasági elnök úr felesége 
is osztálytársam volt, egy pad-
ban is ültünk. Nemrégiben 
tartottuk a 40 éves osztályta-
lálkozót. A tanárom Tildi néni 
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minden fortélyra megtanított. 
Már másodikban azt mond-
ta, Feri neked zeneakadémiára 
kell menned. Igaz, hogy 16-17 
éves koromban már versenye-
ket nyertem, de hogy felvegye-
nek sokkal többet kellett gya-
korolnom. Imádtam focizni, a 
sport nagy csábítást jelentett, 
ezért a tanárn�m úgy döntött, 
hogy bezár egy terembe és ad-
dig ki nem enged, amíg azt a 
bizonyos penzumot nem telje-
sítem.

63-ban kerültem Budapest-
re, a Zenem�vészeti F�iskolá-
ra. Els�re sikerült. Tizenhatan 
felvételiztünk, abból két vidéki 
és két budapesti diákot vettek 
föl, s én hál’  Istennek közöt-
tük voltam.

– Hogyan emlékszik vissza 
erre az id�szakra?

A Budapest, a f�iskola… 
egészen más volt, mint vidé-
ken. Több roma zenésszel is-
merkedtem meg, s kicsit más 
irányba terel�dött a pályám is. 
Ez azt jelenti, hogy a vér nem 
válik vízzé, a cigányzene a vé-
námban van. A komolyzenei 
tanulmányok mellett cigányze-
nét is játszottam. Másodéves 
hallgatóként már „ORI-ztam”: 
Solti Károllyal, Kovács Apol-

lóniával… Szerettem ezt a 
m�fajt is, szerettem a közön-
séget, a pódiumot, ez a mai 
napig így van.

A mai fiatalokban – �szin-
te vagyok –, az nem tetszik, 
hogy mindenki m�vésznek 
vallja magát. Prímások, cselló-
m�vészek… akkor is, ha nem 
végeztek iskolát, azt sem tud-
ják, hogy milyen az a f�iskola. 
Pedig ahhoz, hogy valaki m�-
vész legyen, nagyon sokat kell 
tanulnia. Én akkoriban egye-
düli cigány voltam a f�iskolán, 
duplán kellett teljesítenem, ne-
hogy kitegyenek.

– Házasság, család?

A feleségemet már 
1966-ban megismertem, de 
csak 1968-ban házasodtunk 
össze. Én huszonhárom éves 
voltam akkor, a feleségem pe-
dig húszéves. � is érettségizett, 
fel is vették a színiakadémiára, 
csakhát választania kellett az 
akadémia és énköztem.

– A kett� együtt nem ment?

Nem, több okból sem. 

Hogy néz ki, hogy egy cigány 
zenésznek színészn� legyen a 
felesége! Persze a mai világban 
minden el�fordul, de a gyere-
kek nevelésével a kés�bbiek 
során nem lehetett volna ösz-
szeegyeztetni. Rá hárult az a 
feladat, hogy a gyerekekb�l is 
m�vészt neveljen, mert én na-
gyon sokat voltam külföldön. 
Most negyvenkét éves háza-
sok vagyunk és hál’  Istennek 
nagyon szépen élünk.

Van egy lányom és egy 
fiam. A fiam most negyven-
egy éves, � is zeneakadémiát 
végzett. Több évig külföldön 
dolgozott, most a nemze-
ti filharmonikusoknál játszik, 
megbecsülik.

A lányomnak nehezebb 
volt, � 2001-ben végzett zon-
goram�vészként. Egy zongo-
ristának pedig nehezebb mun-
kát találnia.

A legnagyobb unokám, a 
lányomnak a lánya most tizen-
öt éves, rendkívüli tehetség, 
jöv�re jelentkezik a f�iskolára. 
A fiamnak a lánya is hegedül.

– Akkor a lányok viszik to-
vább a stafétát?

Nem, most hál’  Istennek 
megszületett a fiú unokám, a 
kis trónörökös is. Reméljük, 
hogy � is zenész lesz, hege-
d�s.

– Mikor adják kezébe a hege-
d�t?

Már megkapta, még a böl-
cs�ben. Nálunk ez tradíció!

– Az Ön zenei pályája hogyan 
alakult?

A zeneakadémia elvégzése 
után az Operett Színházban, 
majd az Operában játszot-
tam, de nem éreztem magam 
igazán jól a zenekari árokban. 
Úgy döntöttem, hogy ha lehe-
t�ség nyílik szólista, vagy ze-
nekarvezet� leszek.

Erre el�ször külföldön volt 
alkalmam. Játszottam Göte-
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borgban, majd Németország-
ban a leghíresebb helyeken. 
Bejártam az egész világot, 
több földrészen is koncertez-
tem.

Ha elmesélem az utolsó fél 
évet szinte hihetetlen, hogy 
hányszor voltam a leveg�ben. 
Tavaly kezdtem Japánban ok-
tóberben-novemberben, majd 
Tel Aviv, aztán Dzsakarta, s 
Amerika következett. Utána 
Velencében játszottam, s ez 
csak egy fél éves program.

– Milyen darabokat játszik?

Az a véleményem, hogy a 
sok standard cigány 
m� mellett klassziku-
sokat is kell játszani, 
olyan klasszikusokat, 
akik népszer�ek mint 
például Bizet vagy Tha-
is… Olyan kollégákkal 
játszom, akik mind ki-
váló szólistái a hang-
szerüknek. Nagyon 
szeretem a klasszikus 
zenét, de a cigányzenét 
is, s néha-néha játszom 
jazzt is.

Bárhol lépünk fel, telt ház 
van. Különösen vidéken. Bu-
dapesten már nehezebb. De 
volt egy koncertünk a M�vé-
szetek Palotájában, telt ház 
volt. A tavaszi fesztiválon pe-
dig annyian voltak, hogy nem 
jutott elég ül�hely, kinn is áll-
tak. Igény tehát van, de saj-
nos nincs rá fedezet, nagyon 
nehéz itthon érvényesülni. 
Régen úgy hirdették Magyar-
országot, hogy „paprikás, gu-
lasch…”, de ez a világ már 

elmúlt. Legutóbb Tony Curtis 
nevével reklámozták hazán-
kat. Hát itt kezd�nek a prob-
lémák! Lehet, hogy tudatosan 
sorvasztanak el mindent.

– Van- e kapcsolata cigány kö-
zösséggel?

Különböz� fórumokra 
hívnak, megteszem amit tu-
dok. Két éve vagyok az FCÖ 
jószolgálati nagykövete, én 
képviselem az id�sebb kor-
osztályt, Karamel a fiatalo-
kat. Különböz� helyekre me-
gyünk, szegény gyerekeknek 
gy�jtünk.

Ami a cigányság megítélé-
sét illeti, úgy gondolom, hogy 
nem reális az a kép, ahogyan 
a többség rólunk vélekedik. 
Mindig a rosszabb oldalt mu-
tatják, pedig vannak nagyon 
rendes tehetséges emberek is, 
�ket kellene bemutatni.

– Több lehet�sége lett volna kül-
földön érvényesülni, miért maradt a 
nehézségek ellenére Magyarországon?

Igen, több lehet�ségem lett 
volna külföldön érvényesül-

ni. Svédországban pl. azon-
nal kaptunk volna egy három 
szobás lakást, még fizetni sem 
kellett érte. Kés�bb Németor-
szágban lett volna ilyen lehet�-
ség, de visszatartottak a családi 
kötelékek, itt voltak a szül�k… 
Képtelenség egy országot csak 
úgy elhagyni, oda kell szület-
ni, bele kell n�ni abba az adott 
környezetbe, hogy az ember 
otthon érezhesse magát. Ma-
gyarország az én hazám, az 
emberek szeretnek, ismernek, 
itt éltem…Nagyon jól esik, 
hogy amikor kimegyek az ut-
cára mindenki megismer. Meg-
szólítanak: „Hogy van Sánta 

úr?” – segítenek.

– Mit szeretne még el-
érni?

Szeretném megérni, 
hogy az unokáim f�-
iskolára járjanak. Ha-
marosan elkészül „Szól 
a heged�” címmel egy 
olyan CD-m, melyen 
klasszikus zenét, cigány 
zenét és jazzt is játszom 

a 40 éves jubileum alkalmából. 
Az a tervem, hogy ezt az év-
fordulót egy szép koncerttel is 
megünneplem, neves énekesek 
közrem�ködésével.

Az orvos a testet gyógyít-
ja, a cigányzenész pedig a lel-
ket. Az én fogadalmam, hogy 
öregbítsem ennek a szép ma-
gyar cigányzenének a hírnevét, 
amit az egész világon kedvel-
nek. Szeretném ezzel is szol-
gálni a magyar kultúra ügyét.

(riporter: Fialovszky Magdolna)
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Farkas Kálmán
ÍRÓ, ÚJSÁGÍRÓ, FILOZÓFUS

IDÉN LENNE 80 ÉVES

Az igazi újságíró sorompó-, 
ablak- és ajtónyitogató.

A társadalom él� - és folytonosan szót emel� - lelkiismerete.

Elsorvasztott mozgalom
„A rendszerváltás egy szellemiekben meg-

gyötört, kisemmizett, jöv�tlenségben kilátásta-
lan, megélhetését�l megfosztott roma társada-
lommal találta magát szemben. Megismétl�dött 
a történelem. Mint ahogy a vérzivataros id�k 
után, a földosztáskor sem gondolt senki a ci-
gányságra, 1989-90-ben is „megfeledkeztek” 
mintegy félmillió ember sorsáról, jöv�jér�l.

A roma társadalom kiesett a gazdasági, kul-
turális és hatalmi elit látóköréb�l. Sz�k, csak 
négy évre szóló politikai érdekek vezették �ket, 
s nemhogy nem számítottak a romákra, de még 
el is zárkóztak t�lük. Számukra nem voltunk 
nyer�k. Velünk csak veszíteni lehetett. Szlo-
gennek t�nik, pedig történelmi tény: a rend-

szerváltás legnagyobb kárvallottjai a romák. 
(…) Sokan komoly várakozással tekintettek a 
rendszerváltás elé, sorsuk jobbrafordulásában 
reménykedve. Mások, akik földönfutóvá váltak, 
azóta is átkozzák, mert nem érzik, hogy vala-
melyest is adott volna esélyt számukra a sors. 
A tehet�sek még gazdagabbak lettek, mások 
leszakadtak, legtöbben a nincstelenek táborába 
zuhantak. Ketté-háromfelé szakadt az ország. 
Üres hassal hiába beszéltek a szegényeknek a 
polgári demokrácia áldásairól, a szabadságról, 
amikor a társadalom túlnyomó többsége nyö-
gött a kisemmizettségt�l.

(Részlet Farkas Kálmán 
Elsorvasztott mozgalom cím� könyvéb�l)

Farkas Kálmán mindig tanított és 
mindig aggódott. � volt az én 

mesterem.
Nem csak jóságos volt, hanem nagyon 

figyelt is a tanítványaira. Vajon mit szól-
na, mit mondana – az eddigiekhez –, ha 
élne? Ideges lenne és szomorú.

Elment a mester, itt hagyta a pásztor a 
nyáját és a szétszóródott a nyáj.

Segíts minket Mester, mert TE min-
dent jobban tudtál és tisztán láttad a dol-
gokat. A népedet mindig átölelted.

Magunkra hagytál minket elveszett za-
rándok népedet.

Jelentem még vagyunk páran idelent, 
de elengedtük egymás kezét.

Mester!
Kérlek, üzenj az eltévedt testvéreidnek! 

Rád talán még hallgatnak, de rám nem. 
Kihalóban van a szeretet, alig pislákol a 
lámpa. Attól tartok, hogy kialszik.

Mindig hiányozni fogsz!
Tanítványod:

Rostás-Farkas György
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Görög-Karády Veronika

Miért rossz sors a cigánysors?
Eredet, sors, identitás

(részlet)

ISTEN MEGÁTKOZZA 
FÁRAHÓVÓT 

ÉS NÉPÉT

A cigányok és a nem ci-
gányok közti különb-

ségek eredetének magyarázata 
során a b�nbeesés és a Paradi-
csomból való ki�zetés elbeszé-
lésén kívül egyéb bibliai epizó-
dokra is történnek utalások. 
Így például Európában nagy 
számban terjedtek el az olyan 
eredettörténetek, amelyek a 
cigányokat a testvéröl� Káin, 
illetve az apjával, Noéval tisz-
teletlenül viselked� Khám le-
származottaiként mutatják be, 
akiket Isten megátkozott.

A most sorra kerül� törté-
net a zsidók Egyiptomból való 
kivonulásának bibliai epizód-
jához kapcsolódik. Ez az el-
beszélés történetileg teljesen 
hamis, de ideológiai funkci-
ói szempontjából – mint lát-
ni fogjuk – rendkívül gazdag. 
A történet magva egyházi 
és világi „tudós” forrásokra 
(és tévhitekre) megy vissza, 
ugyanis a cigányok eredetével 
kapcsolatos feltevések közül a 
XV. századtól kezdve az egyip-
tomi származtatás nagy nép-
szer�ségnek örvendett. Vál-
tozó környezetükben gyakran 

nevezték �ket egyiptomiaknak, 
s �k maguk is vállalták ezt az 
identitást. A nomád cigányok-
ról kialakult elképzelések és az 
Egyiptomból való kivonulás 
epizódjának összekapcsolá-
sát megkönnyítették Ezékiel 
próféta szavai is („Szétszórom 
az egyiptomiakat a nemzetek kö-
zött”), melyeket egyházi szer-
z�k gyakran  idéztek.

A legenda számos változat-
ban ismert Közép-, Kelet- és 
Dél-Európában, és azok közé 
számít, amelyek a leger�sebb 
visszhangra találtak a cigányok 
között.

Az Egyiptomból való kivo-
nulásról szóló legendás törté-
netekben a cigányok negatív 
identitással való felruházása 
egy hatalmi versengés és egy 
interetnikus konfliktus formá-
jában valósul meg. Az egyik ol-
dalon a fáraó, a cigányok nagy 
hatalmú királya és népe áll, a 
másikon vagy egy névvel jelölt, 
elnyomott, kizsákmányolt nép 
(legtöbbször a zsidók vagy et-
nikai identitást nélkülöz�, csak 
„idegenek”-ként emlegetett, 
rabszolgaságban tartott alatt-
valók). A történet sémája egy 
inverziós eljáráson alapul: az 
elnyomottak megszabadulnak 
a sanyarúságtól, a páriasors pe-

dig kínzóik leszármazottjainak 
lesz osztályrésze.

A szövegek két alcsoport-
ra oszthatók: az els�, kisebb 
csoporthoz tartozókban f�leg 
a zsidók és a cigányok közöt-
ti kapcsolat természetér�l van 
szó, míg a másodikhoz tarto-
zók a kivonulás (Exodus) mo-
tívumára épülnek, és f�leg a 
cigányok partikuláris identitá-
sával foglalkoznak.

Jelenleg a bemutatandó 
szövegen kívül két magyar, 
valamint két magyar nyelv� 
cigány változatot ismerünk. 
A legrégebben lejegyzett ma-
gyar szövegben (Versényi 
1895) a f�szerepl� egy g�gös 
király, aki azt állítja magáról, 
hogy „több hatalma van neki, 
mint magának az Istennek”, 
és akit Isten büntetésképpen a 
„Veres-tengerben” pusztít el 
népével együtt. Egy asszony 
marad csak közülük életben, 
akit az ördög vett feleségül, 
és az � leszármazottai lesznek 
a cigányok. Ez az eredet ket-
t�s stigmát jelent: távolságot 
a Teremt�t�l, aki pusztulásra 
szánta �ket, és azonosítást az 
ördög-�ssel, aki az Istennel 
szemben álló negatív princí-
pium képvisel�je. Ismerünk 
különben olyan magyar ere-
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dettörténetet, amelyben az 
ördöggel való kapcsolat úgy 
jön létre, hogy a cigány nem 
az Isten, hanem az ördög te-
remtménye.

A másik magyar szöveg, 
amelyet Bosnyák Sándor gy�j-
tött egy bukovinai adatköz-
l�t�l, csak azt akarja megma-
gyarázni, hogy azért nevezik 
a cigányokat a fáraó népének, 
mert a fáraó azon katonáinak 
a leszármazottai, akik a Vö-
rös-tengerb�l kimenekül-
tek, mikor Isten elrendelte, 
hogy a tenger lepje el �ket.

Ezzel a két igen rövid 
szöveggel ellentétben egy 
hosszú, részleteket kieme-
l� magyar nyelv� variánst 
ismerünk a leghíresebb 
magyar cigány mesemon-
dótól, Ámi Lajostól, vala-
mint egy pár soros, de igen 
érdekes töredéket Kovács 
Károlytól. Utóbbiban a 
fáraó népe vándor nép, 
amely els�ként foglalta el 
Magyarországot. Ebben 
az identitást magyarázó 
konstrukcióban a cigányok 
voltak „az els� magyarok”, 
így voltaképpen �k az or-
szág els� lakói és a magya-
rok �sei. Ideológiai szem-
pontból ez a származtatás 
figyelemre méltó.

Ámi Lajos változata meg-
lep�en modern. A cigányok 
alárendeltsége a befogadó tár-
sadalmakban a fáraó g�gjének 
és idegenellenességének a kö-
vetkezménye. Ámi érzékelteti 
a kisebbségi helyzet nehézsé-
geit, a gyengeség tudatát azok-
nál, akik csak a faluszéleken 

húzódnak meg, s nagy átélés-
sel mutatja a marginális stá-
tusból fakadó létbizonytalan-
ságot. Az � megformálásában 
Isten figurája meg�riz egy bi-
zonyos távolságot az emberek 
világától; viselkedésében az ó-
testamentumi Isten alakjához 
hasonlít. Ha közbe is lép az 
emberek dolgaiban – ellentét-
ben a Bari Károly által gy�jtött 
két szövegben megformált Is-
ten-alakkal – nem személyesen 

tárgyal a cigányok királyával, 
hanem egy közvetít� figurán 
(Mózesen) keresztül.

Az 1929-ben született Gá-
bor Tócsi bánffyhunyadi adat-
közl� által oláh cigány nyelven 
elmondott szöveg, amelyet 
itt kivonatban adunk, igen 
 hosszú.

A szent Isten és Fárahóvo, a ci-
gányok királya

Valamikor réges-régen a cigá-
nyoknak is, mint a többi népnek, 
volt királyuk – Fárahóvo volt a 
neve –, és „olyan nagy hatalommal 
bírt, hogy nem félt még a kék égben 
lakó Szent Istent�l sem”; ellenke-
z�leg, kihívóan viselkedett vele, s 
attól sem riadt vissza, hogy provo-
kálja, szembeszálljon vele.

Fárahóvo nem szerette a bi-
rodalmában megtelepedett, más 
nemzetekb�l származó, messzir�l 
érkezett embereket, kegyetlen bá-

násmódban részesítette �ket.
Isten több ízben is kérte: 

hagyjon fel az ártatlan idegenek 
bántalmazásával, mert ha nem, 
eljön, és ítéletet tesz felette, de 
Fárahóvo g�gösen válaszolt, azt 
mondván: akkora a hatalma, 
hogy nem fél még t�le sem.

Vakmer�sége bizonyítékául 
összes katonáját utasította: tá-
madjanak az idegenekre; az ül-
dözöttek a tenger felé menekültek, 
és félelmükben a vízbe ugráltak. 
Isten aranypálcájával a leveg�-
be suhintott, a hullámok kétfelé 
nyíltak, és a menekül�k száraz 
lábbal kelhettek át a túlsó partra.

Fárahóvo is varázsláshoz fo-
lyamodott, a tenger megint ketté-
nyílt, ám Isten aranypálcájával 
ismét a leveg�be suhintott, s a 
hullámok elnyelték a cigány ka-

tonákat, akiket Isten halemberek-
ké változtatott.

Ezután Isten felajánlotta Fá-
rahóvónak, hogy katonáit vissza-
változtatja emberré, ha Fárahóvo 
elismeri hatalmát, de � visszauta-
sította a kegyelmet, és továbbra is 
sanyargatta, rabigába fogta, üldözte 
az idegeneket.

300 év telt el így, s Isten ismét 
megpróbálta meggy�zni Fárahóvót: 

Csók István festménye
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könyörüljön meg az ártatlanokon, 
ne kínozza �ket. Ismét zárt fülekre 
talált, ezért Isten elvette kiváltsá-
gait, és megátkozta �t és népét.

Az átok következményeként a 
cigányoknak nincs királyuk, nincs 
országuk, „egyik helyr�l a másikra 
vándorolnak, mert sehol sem t�rik 
meg �ket az idegen népek; úgy bán-
nak velük, mint Fárahóvo bánt a 
jövevényekkel”.

Hasonlóan Ámi Lajos 
megfogalmazásához, az 
erdélyi mesemondó, Gá-
bor Tócsi változatának is 
egyik alapgondolata a ci-
gány király nagyságának, 
hatalmának, merészségé-
nek hangsúlyozása. Az, 
aki ezt a történetet el-
mondja, büszke a „régi di-
cs�ségre”, a cigány király 
rettenetes bátorságára, és 
félig vagy egészen tuda-
tosan bizonyítani akarja 
magának (és közösségé-
nek), hogy a jelenleg min-
denütt és mindenki által 
lenézett pária nép fényes 
múltra tekinthet vissza. 
Ez a beállítás egyrészt 
er�t, tartást, igazolást kí-
nálhat a jelenkor megpró-
báltatásainak elviselésé-
hez, másrészt hozzájárulhat 
a múltra építkez�, új identitás 
kialakításához. Ugyanakkor 
a cigányok királya olyannyira 
széls�séges, olyannyira elve-
szít minden mértéket, hogy 
indokolttá válik a közelg� 
büntetés; nemcsak egyenl�-
nek, de feljebbvalónak tartja 
magát Istennél („Nem rette-
nek meg senkit�l a világon! Nem 

ismerek senkit sem, akinek ilyen 
mérhetetlen hatalma és tudománya 
lenne, mint nekem”), és sem-
miképp sem akar meghajolni 
parancsa, vagy akár csak ké-
rése el�tt. Jelezzük, hogy ez 
a szelíd, türelmesen kérlel�, 
egyezkedni próbáló, minden-
áron békét keres�, toleráns 
Isten-alak a fennálló különb-
ségek ellenére közel áll az 

1. számú mese emberközeli 
Krisztusához.

A második tulajdonság, ami 
igen er�s hangsúlyt kap ebben 
a szövegben, az az er�s ellen-
érzés, s�t gy�lölet, melyet ez 
a nagy hatalmú uralkodó táp-
lál „a birodalmában megtelepe-
dett, más nemzetekb�l származó” 
emberekkel szemben, akiket 
„állandó üldöztetésben s kegyet-

len bánásmódban” részesített. 
Ez a beteges idegengy�lölet 
váltja ki a konfliktust Isten 
és Fárahóvo között, ez vezet 
az isteni átokhoz, a mai napig 
érvényben lév� történelmi 
cigánysorshoz (nincs se or-
száguk, se királyuk), ami ma-
gába foglalja a kivetettséget, 
a kiszolgáltatott, gyökértelen 
életmódot, valamint a befo-

gadó népek állandó ellen-
séges érzületét.

A szöveget uraló alap-
eszme kétségtelenül az, 
hogy a cigányok életfor-
mája büntetés a múltban 
elkövetett rossz cseleke-
detekért, az idegenekkel 
való kíméletlenségért 
és az Istennel szembe-
ni kihívó magatartásért. 
Ezeknek ecsetelésében – 
az idegenek fáraó kora-
beli megpróbáltatásainak 
leírásában – az elbeszél� 
az elmondás id�pontja-
beli tapasztalatból nyert 
élményanyagból is me-
rít, személyes tapaszta-
latok is ihletik a múltba 
vetített atrocitások ábrá-
zolásában. Ugyanakkor 
fel lehet tenni a kérdést: 

vajon a történetmondó nem 
akarja-e azt is kifejezni – és 
félig-meddig tudatosan bizo-
nyítani –, hogy az id�k vál-
tozhatnak, s a jelenleg min-
denki által lenézett pária nép, 
amelynek uralkodója a múlt-
ban a leger�sebb volt, talán 
még visszanyerheti régi po-
zícióját. A történelem kereke 
még megfordulhat.

Ruzsa Ilona festménye
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Dr. Dányi László

Gyuri hazaért Kígyósra és Medgyesre

Ha nem ismerném, nem 
tisztelném, nem sze-

retném úgy 15 éve, a követke-
z� száraz tudósítást írtam vol-
na – A költ� elismerése címmel 
– a gyomaendr�di eseményr�l 
a Kethano Drom roma maga-
zinba.

„Az elmúlt évben ünnepelte 
60. születésnapját az 1949. feb-
ruár 28-án újkígyósi oláh cigány 
családban született, Budapesten él� 
Rostás-Farkas György, József  At-
tila-díjas költ�, író, újságíró, akit 
a Kisebbségek Napja alkalmából 
Békés Megye Kisebbségéért díszok-
levéllel és plakettel tüntetett ki a 
Békés Megyei Önkormányzat Kép-
visel�-testülete. A gyomaendr�di Ka-
tona József  M�vel�dési Központban 
2009. december 11-én megtartott 
díszünnepségen Domokos László, 
a megyei közgy�lés elnöke adta át 
a Kethano Drom (Közös Út) roma 
magazin egykoron a békéscsabai 
Rózsa Ferenc Gimnáziumba járt 
alapító-f�szerkeszt�jének, a Cigány 
Tudományos és M�vészeti Társaság 
elnökének az elismerést.”

Ámde ismerem, tisztelem és 
szeretem a hihetetlen szerény-
ségér�l közismert Rostás-Farkas 
Györgyöt, RFGY-t, mindenki 
Gyuriját, netán Gyuri bácsi-
ját. Nagy el�dök, sorstársak, 
a 2007-ben elhunyt vészt�i 
származású József  Attila-díjas 

cigány szociológus, író, La-
katos Menyhért és az 1935-ben 
Medgyesegyházán született, 
Szegeden él� József  Attila-dí-
jas költ�, író, szerkeszt�, Simai 
Mihály méltó utódja, követ�je. 
Utóbbi Költ�, most kell szólanod! 
cím� verse az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc idején 
jelent meg a Békéscsabán szer-
kesztett Független Újság Békés 
megyei napilap november 3-i 
számában.

Habár nem kell, nem is le-
het e helyen sokat írni az ünne-
pelt munkásságáról, életpályá-
járól – a gyomai kultúrházban 
Tolnai Péter, a megyei önkor-
mányzat képvisel�-testülete 
nemzeti és etnikai, kisebbségi, 
vallásügyi, ifjúsági bizottsága 
elnökének megnyitó beszéde 
és Várfi András polgármester 
köszönt�je után felolvasott 
alapos méltatás (lásd keretes 
anyagunkat) úgyis önmagáért 
beszél. Inkább hadd idézzünk 
Rostás-Farkas György helyszí-
nen adott interjújából: „Híd 
szeretnék lenni a cigányság és a ma-
gyarság között. Nemzetben és nép-
ben kell gondolkodni. Amennyire 
magyar vagyok, annyira cigány, és 
természetesen fordítva is igaz a té-
tel. (…) A most kapott díj pedig 
megható a számomra. Nekem ez a 
szül�földem; én annak idején azért 

mentem el, hogy hazajöhessek. Kö-
szönöm, hogy ennyi id� után is em-
lékeznek rám, és köszönöm Újkí-
gyósnak és Medgyesegyházának is, 
hogy még mindig gondolnak rám.”

Kedves színfoltja volt a 
szül�falu (2009-t�l város) Új-
kígyós polgármestere, Szebellé-
di Zoltán , dr. Nagy Béla med-
gyesegyházi polgármester és a 
mindörökké szeretett újkígyó-
si általános iskolai osztálytárs, 
Gera Marika (Labos Józsefné 
Gera Mária) részvételével meg-
rendezett díszünnepségnek, 
amikor a megyei közgy�lés 
díjat átadott elnöke, Domokos 
László lement a színpadról, és 
virágcsokorral köszöntötte a 
költ� feleségét, Fialovszky Mag-
dolnát, a Kethano Drom f�szer-
keszt�-helyettesét.

A Békés megyei kisebbsé-
gi és etnikai kulturális rendez-
vényt a békéscsabai Chopen 
Kórus, a battonyai Szerb Ál-
talános Iskola Énekkarának 
és Tamburazenekarának, va-
lamint a gyulai Harruckern 
János Közoktatási Intézmény 
alapfokú m�vészetoktatási in-
tézményegysége Harruckern 
Táncegyüttesének fellépése 
tette még emlékezetesebbé, 
színesebbé.

Fotó: Dóczi Magdolna
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Költ�, most hozzád szólnak!
Rostás-Farkas György 

író, költ�, m�fordító, újság-
író a cigányság hagyomá-
nyainak kutatója. 1949. 
február 28-án született Új-
kígyóson. Általános iskolai 
tanulmányait Medgyesegy-
házán végezte. Olyan ci-
gány anyanyelv� családban, 
közösségben n�tt fel, amely 
ragaszkodott hagyományai-
hoz, nyelvi kultúrájához, 
annak ápolásához, meg-
�rzéséhez. Iskolai tanul-
mányai után munkássága 
a f�városhoz, Budapesthez 
kötötte, jelenleg is ott tevé-
kenykedik. 1970 és 1988 
között a Lapkiadó Vál-
lalatnál munkatárs, szer-
keszt�, majd felel�s szer-
keszt� volt. 1994–1998 
között a F�városi Roma 
Önkormányzat elnökeként 
próbált javítani a romák 
szociális, kulturális és gaz-
dasági helyzetén. A MÚ-
OSZ, valamint a Magyar 
Írószövetség és a Tudomá-

nyos Ismeretterjeszt� Tár-
sulat elnökségének tagja. 
Számos verses, novellás és 
mesekötete, valamint m�for-
dítása jelent meg. Periféri-
ára kényszerült élete és lét-
formája volt a meghatározó 
abban, hogy indulatok sza-
badultak föl benne. Tollat 
fogott – kételyekt�l és szo-
rongástól izzítva, de tudatos 
törekvéssel –, hogy számos 
megválaszolatlan kérdésre 
feleletet kapjon. Írásaiban 
megcsendül népe megráz-
kódtatásokkal teli élete, lét-
hangulata. Úgy érzi, hogy 
amit századokon át h�en 
ápoltak, s féltett kincsként 
�riztek, arra most sötét ho-
mály borul és kezd örök fe-
ledésbe merülni. Íróként cél-
ja nyíltan, mindig az igazat 
írni, s engedni másokat is 
bepillantani népe történeté-
be, szenvedéseibe, örömeibe, 
érzelemvilágába, az � rejtel-
mes világuk kincses biro-
dalmába.

Rostás-Farkas György 
mindig kiállt a többségi tár-
sadalom és a cigányság kö-
zötti együttm�ködésért, az 
�szinte párbeszédért. Ki-
emelked� írói, m�fordítói 
munkássága mellett elévü-
letlen érdemeket szerzett a 
cigányság hagyományainak, 
szokásainak kutatása és 
meg�rzése területén. Büsz-
kén vállalja Békés megyei 
származását, m�veiben is 
gyakran visszatér� elem az 
újkígyósi gyermekkor.

A fentiekre tekintettel 
javasolja a bizottság Ros-
tás-Farkas György Urat az 
elismerésre.

Gyomaendr�d, 2009. 
december 11.

(Fekete Zsoltné, a nem-
zeti és etnikai, kisebb-
ségi, vallásügyi, ifjúsá-
gi bizottság titkára által 
összeállított méltatás és 
forgatókönyv)
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Gyomaendr�d, 2009
A díjátadó képei

Rostás-Farkas György és Labosné Gera Mária, 
az egykori újkígyósi osztálytárs

Domokos László 
átadja a díjat R. F. Gy.-nek

A díjazottak

Tolnai Péter és Domokos László, 
a megyei közgy�lés elnöke

Tolnai Péter, a Békés Megyei Közgy�lés Nemzeti és Etni-
kai Kisebbségi, Vallásügyi és Ifjúsági Bizottságának Elnöke

Zoltvány Tibor és Labosné Gera Mária, 
Újkígyós
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Egy kísérletez� m�vész
Lakatos Erika véletlenül került kapcsolat-

ba a fotográfiával. Édesapja kiváló zongorista, 
többnyire Németországban zenél, ahol Erika 
nem érzi igazán jól magát. Tervezi, hogy Ame-
rikába megy, abba az országába, amit nyitott 
világnak, a lehet�ségek hazájának képzel. 

1994-ben ösztöndíjjal felvételt nyer a Long 
Island University jazz tanszakára, ahol két esz-
tend� után kötelez�en egy másik szakot is vá-

lasztania kell. Az egyetemen már minden be-
telt, csak a fotó szakon volt még pár hely. Ezt 
választotta! Kényszerb�l! 

Egyik fotójával benevez egy nemzetközi 
egyetemi fotópályázatra. A képpel, -„Sophia 
hercegn� álma” - megnyeri a „kreatív nagydí-
jat”! Sikerének köszönhet�en, több kiállításon 
is bemutatják képeit, és a New York-i galériák 
is érdekl�dnek utána. 
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2004-ben, 15 év után végleg haza költözik. 
Most inkább a zenei ambíciók kerülnek el�tér-
be, a jazz, de ebben is keresi a zene és fotográ-
fia együttélésének a lehet�ségét, amely talán a 
jöv� meglepetése.

Képei különleges alternatív eljárással készül-
nek, kísérletez� módon feszegetik a fotográfia 
és a képz�m�vészet határait. Erika szerint, a 
technika határtalan lehet�ségeket rejt magá-
ban, ett�l válik igazán izgalmassá talán annak 
is, aki nyitott a modern m�vészetekre.
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Jóbarátok: Csemer Géza, Ruva Farkas Pál, 
Faludy György, Kézdy György és Siklóssy Norbert

Szentandrássy István 
fest�m�vésszel

A költ� Göncz Árpád társaságában

Ruva Pál Hernádival és Gyurkoviccsal, 
gyermekei keresztszüleivel

A költ� bátyjával, Rostás-Farkas Györggyel 
és fiával Farkas Rudolffal

Sólyom Lászlóval

Ruva Farkas Pál
barátok és pályatársak között
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Ruva Pál Ars Más cím-
mel gy�jtötte össze új 

verseit. Eredeti hangvétel� líra 
ez, egy varázslatos misztiká-
jú néphez tartozó költ� hang-
ja szól minden sorából. El�z� 
m�veiben – prózáiban, esszéi-
ben, verses köteteiben – népe, a 
cigányság talál reprezentánsára. 
Ruva Pál ismeri az övéit, ismeri 
szenvedéseit és örömeit, meg-
élte a falusi lét küzdelmes, de 
boldog, mert a nehézségek elle-
nére is a szeretet, a szolidaritás, 
az együvé tartozás élményét. Lí-
ráját, ahogy a romák dalait is, a 
sz�rrealizmus színezi és emeli a 
puszta valóság fölé. Verseiben 
a soha nem múló szül�föld –/
Újkígyós/ és szül� szeretet öt-

vöz�dik a szerelem vallomásos 
kitárulkozásával. Démonok su-
gallatára ír, a szenvedély, a költ�i 
tehetség, a mélybe és magasság-
ba látás démonai segítik, úgy te-
remtik Ruva Pálban a verseket, 
miként a tragikus sorsú spanyol 
Frederico Garcia Lorca költ�i lel-
kében is.

Er�, szabadságvágy, az Is-
ten közelségét érz� és fél� 
eszmélet, az élet értelmének 
boncolgatása árad lírájából. Új 
verseiben is olykor a magyar-
ról átvált roma nyelvre, mint-
ha zenét komponálna a sorok 
közé. Nem készít ezekhez láb-
jegyzetet, mert tudja jól, hogy 
a versben a szöveg mellett 
éppen olyan fontos a hangok 
zengésének a szerepe is. Ha 
az olvasó nem érti is a roma 
sorokat, mégis megérzi, mert 
a téma egészéb�l megsejtheti 
jelentésüket.

Szerelmi költészetét olvasva 
az ember a vándorló cigányok 
esti tábortüze mellé képzeli 
magát, ahol a csendben meg-
szólal halkan egy dallam, és a 
férfi, félkönyékre d�lten duru-
zsolja a lánynak a szép szava-
kat. Mint például A garabon-

ciás cigány cím� versben:

/--Ki tudja, meddig fut még a 
csikó?…/ hát kévét kötök/most 
napsugárból/és felviszem neked a 
padlásra/hajadba meg kék pántli-
kát kötök/hogy kék szemed tün-
dökölhessen/mint az ég/és szíved 
örülhessen/mint a tavasszal szüle-
tett kiscsikó…

Ruva Pál népének költ�je, 
vagyis tápláló gyökerei van-
nak, soha meg nem tagadott 
gyökerek, melyek újra és újra 
er�t adnak lírájának az egyete-
mes magyar irodalom gazda-
gítására.

Szakonyi Károly

Ruva Farkas Pál

Ars Más
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Himno Himnusz

O Del o Sunto Isten a Szentség
pale Zhutija újra megsegít
anel amenge a szabadságunk
e slobodija nehogy elvegyék

E luma Cara A föld a Hazánk
kaj vi ame sam ahol élhetünk
chi avla pale reméljük nem lesz
amari robija a szenvedésünk

Avtar muro prhal Gyere jó testvér
xutyil muro vast fogd meg a kezem
vi gazho te san ha fehér is a vagy
jek san amenca egy vagy Te velem.

Taksony, 2009. május 1.

Ruva Farkas Pál

Józseft�l Máriáig

a Hold napján
elmegyek hozzád
hogy csókot lopjak
a legszebb lánytól
s amikor kifogy bel�lem a vágy
lóra váltva
cerhát bontok
ott hagyom a holdas éjszakákat
mert magamra maradtam
de az erd� énekét elviszem
mert nem tudok
nélküled élni
ablakot hasítok a sátramra
hogy magamhoz engedjem Istent
szeret� kezeid simogatását
reggel szivárvánnyal átkötöm

a boldogságodat
Józseft�l Máriáig
szelídített mennyországnyi
útszéli virágait
már nem félek
az éjszakák magányától
mert szíved aranyfonata
elvezeti macskaszemeimet
egy Újkígyósnyi
mennyországig…
ahol paradicsomnyi
bónomság várja haza
az elkóborolt
zarándok fiát

Taksony, 2009.dec.2. 16.15
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Menyhért Ildikó

Származás és hárító önigazolások
(Részlet)

Mindnyájan szeretjük 
azt gondolni magunk-

ról, hogy jó emberek vagyunk. 
Szeretjük azt hinni, hogy ma-
gatartásunk, cselekedeteink 
helytállóak, a másik emberért , 
közösségért tesszük. A lelkünk 
mélyén azonban tudjuk, való-
jában mi mozgat bennünket. 
Ha valakivel rosszat teszünk, 
ha bántjuk, megalázzuk, akkor 
az „én jó ember vagyok” állítá-
sunkat a másik ember gyenge-
ségével látjuk igazolni.

Amikor az amerikai feke-
téket a fehérek rabszolgaként 
dolgoztatták az ültetvénye-
ken, s mint árut adták – vet-
ték �ket, akkor megnyugtatta 
�ket az a tudat, hogy a feketék 
valójában nem emberek, en-
nek meger�sítéséül különböz� 
feltételezések, vélelmek alap-
ján háromötödnyi embernek 
min�sítették �ket. Ez a fajta 
önigazolás vált rasszizmus-
sá. Ezzel a problémával a fe-
hérek a rabszolgaság eltörlése 
után találták magukat szem-
ben. Amerika alkotmánya, hi-
ába nyilvánította ki a feketék 
egyenl�ségét, egyenjogúságát. 
A fehérekben annyira megvolt 
er�södve a hit, hogy a feketék 
nem emberek, vagy legalábbis 
nem olyan emberek, mint �k, 
hogy az élet minden területé-
re kiható elkülönít� rendel-

kezéseket léptettek érvénybe. 
Majd száz évnek kellett ah-
hoz eltelnie, hogy a fehérek a 
 pszichéjükben is szabad em-
bernek tekintsék a feketéket. 
Ennyi id�t vett igénybe az a 
felejtés, melyet a fehéreknek 
el kellett végezniük a fektékkel 
szemben tett agressziójukkal 
kapcsolatban. Be kellett val-
laniuk maguknak, hogy �seik 
önz� módon megfosztották 
az afroamerikaikat a tanulás, 
az emberi élet lehet�ségeit�l. 
Attól, hogy anyák, hogy apák, 
hogy gyermekek lehessenek.

A Plessy kontra Ferguson 
per során egy fekete lány azért 
fordult a Legfels�bb Bíróság-
hoz, mert az alkotmányban ki-
nyilvánított egyenl�ségét úgy 
szerette volna érvényesíteni, 
hogy a fehérek számára fenn-
tartott iskolában tanulhasson. 
A Legfels�bb Bíróság „egyen-
l�, de külön” álláspontja arról 
árulkodott, hogy Amerika tár-
sadalma ekkor nemhogy nem 
végezte el azt a felejtési mun-
kát, amely segített volna szem-
benézni a maguk által el�-
idézett problémákkal, hanem 
heves érzelmi reakciót váltott 
ki bel�lük minden, mely azt 
üzente, hogy a feketék szenve-
déseinek �k az okozói.

Majd a fehér szellemi elit 
belátta, hogy a feketék elkülö-

nülten is nagy eredményekre 
képesek. Ekkor már népszer� 
egyetemeik, f�iskoláik voltak. 
Martin Luther King édesapja, 
Rosa L. Parks a tömegközleke-
dési eszközök bojkottja elindí-
tójának édesanyja számos feke-
te emberrel együtt már a 20-as 
években diplomával bírt.

Ez a siker vezette el a feke-
téket a 60-as évek er�szakmen-
tes polgárjogi mozgalmához, s 
ahhoz, hogy a legfels�bb bíró-
ság, ha lassan is, de felmorzsol-
ta a szegregációt életben tartó 
helyi, tagállami rendelkezése-
ket, gyakorlatot.

1954-ben a Legfels�bb Bí-
róság a Brown kontra Tope-
ka Oktatási Bizottság ügyben 
hozott döntésében megálla-
pította, hogy a nyilvános is-
kolákban a faji elkülönítés al-
kotmányellenes, a külön fekete 
gyerekek számára létrehozott 
intézmények léte önmagában 
bizonyítja, hogy a fekete gye-
rekeket nem tekintik egyenl�-
nek a fehérekkel.

Az elkülönítés ellen folyta-
tott harcban a fehér és fekete 
gyerekeket egyaránt buszok 
szállították a környezetükt�l 
távol es� iskolákba. Ezzel az 
intenzív, sokszor er�szakos in-
tézkedéssel az oktatás irányítók 
pontosan az ellenkez�jét érték 
el annak, amit akartak. Azaz a 
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fehér szül�k nem az ellen til-
takoztak, hogy a gyermekük 
feketékkel jár egy iskolába, ha-
nem a buszoztatás ellen. Akik 
pedig tehették, magán iskolák-
ba küldték gyermekeiket.

A pedagógusok részér�l 
történ� hárítás abban nyilvá-
nult meg, hogy mivel a fekete 
angolt beszél� gyerekeket ke-
vésbé értették, ezért gyengébb 
tanulási képesség�nek vélték 
�ket, melyet azzal is igazoltak, 
hogy a különböz�, szten-
derd angolra épül� tesz-
tekben, azok gyengén tel-
jesítettek.

Tehát pontosan a bu-
szoztatás hívta fel a figyel-
met arra, hogy a gyerekek 
összekeverése nem biztosí-
ték a szegregáció megsz�né-
sére. Ugyanis, ha a pedagó-
gusok a nyelvi defektusokat 
nem tudják megkülönböz-
tetni a fekete angoltól, ak-
kor a közös iskolák ellenére 
is megmaradnak a társadal-
mi különbségeket konzer-
váló el�ítéletek.

1977-ben Ann Arbor 
város Green Road néven 
ismert részén a Martin Lut-
her Kingr�l elnevezett álta-
lános iskola tizenöt fekete 
tanulójának szülei beperelték 
az iskolát, az Ann Arbor-i tan-
kerületet és a Michigan állami 
iskolaszéket. A felperesek sze-
rint az illetékesek nem vettek 
figyelembe számos olyan kul-
turális, társadalmi és gazdasági 
tényt, amelyek figyelembevé-
tele esetén a gyerekek iskolai 
el�menetele normális lehetett 
volna. A felperesek azzal ér-

veltek, hogy a gyerekek által 
használt fekete angol oly mér-
tékben különbözik az iskolá-
ban használt sztenderd angol-
tól, ami esélyegyenl�tlenséget 
okoz iskolai karrierjükben. 
A bíróság 1979-ben joger�s 
ítéletben kötelezte az alpere-
seket, hogy dolgozzanak ki 
egy olyan tervezetet, amely-
nek alapján a tanárok képessé 
tehet�k arra, hogy felismerjék 
a fekete angolt beszél� tanu-

lókat, és megtanítsák �ket a 
sztenderd angol olvasására.

Magyarországon soha nem 
volt hivatalos a roma és nem 
roma gyerekek külön oktatá-
sa, soha nem voltak kijelölve 
a cigányok és nem cigányok 
számra a külön lakhelyek, de a 
tömegközlekedési eszközökön 
sem voltak olyan szabályok, 
mely szerint a cigányok csak 

is hátul foglalhattak volna he-
lyet. Hanem dönt� többségük 
el sem jutott a szokásjogon 
alapuló megkülönböztetésig, 
kirekesztésig. A hatalom tak-
tikája, velünk szemben nem a 
hivatalos kirekesztés, hanem 
a a véletlen megfeledkezés 
volt, ami sajnos ma is igaz. Az 
50-es években nem az elkü-
lönítetten tanuló roma gyere-
kek száma volt magas, hanem 
majd 100%-os volt a romák 

analfabétizmusa. Nem 
azért, mert kérés ellenére 
nem jártak iskolába, ha-
nem azért, mert a taner�, 
a tárgyi feltételek hiánya 
miatt el�ször �ket húzták 
ki a beiskolázandók sorá-
ból, aztán az értelmi, végül 
a mozgásfogyatékosokat.

Magyarországon törvé-
nyesen nem volt sehol sem 
leírva, kimondva, hogy a 
roma gyerekeknek külön 
osztályokba, iskolákba kell 
járniuk, azonban a rend-
szer, a gyakorlat úgy volt 
felépítve, hogy el�ítéletek-
re, vélelmekre alapuló hárí-
tások egész sora biztosítot-
ta, hogy a problémás roma 
és nem roma gyerekek tör-
vényesen kerüljenek ki az 

iskolából, eltér� megítélés alá 
essenek.

A kútelzárás effektusa 
1993-tól napjainkig sem gyen-
gült, hanem er�södött. Ve-
gyünk egy osztályt, amelyben 
néhány, vagy sok gyermeknek 
nem anyanyelvjárása a köz-
nyelv, vagy a középosztály tag-
jai által használt nyelv. Helyette 

Sz�nyi István festménye
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a magyar nyelv cigány válto-
zatát beszélik. Ezért számuk-
ra nagy gondot jelent a bet�k 
és hangok összeegyeztetése. 
Nem azért mert fogyatékosak, 
vagy nyelvi defektussal küzde-
nek, hanem egészen egyszer�-
en, a társadalmi kirekesztettség 
egyik jellemz�je a földrajzi ki-
rekesztettség, amelynek követ-
keztében a kirekesztettek és 
kirekeszt�k generációkon ke-
resztül nem kommunikálnak 
egymással, s ez az elkülönült-
ség, minél hosszabb ideig áll 
fenn, annál több eltér� nyelvi 
jegyet kölcsönöz az egyik, il-
letve másik nyelvnek.

A pedagógus a nyelvnek ez-
zel a sajátosságával, ha tisztá-
ban van, ha nincs, tevékenysé-
gében, következtetésiben egyre 
inkább gyakoribbakká válnak, 
azok a megállapítások, hogy a 
kérdéses tanulók fogyatékosak. 
Különösen akkor, ha osztályá-
ban, iskolájában nem szívesen 
látja �ket. Pedig, erre a nyelvi 
problémára is vannak áthidaló 
módszerek. De mivel a peda-
gógus az elkülönítés indoklá-
sára keres okokat, a problémá-
kat a gyermekek pszichéjében, 
értelmi képességeiben véli 
látni. Aminek következtében 
az érintett gyerekek többsége 
9-10-11 éves korára gyógype-
dagógiai osztályokban találja 
magát, vagy, ami gyakoribb, 
nagyon alacsony teljesítményt 
nyújt. Ennek a fajta, sokszor 
nem szándékos hárításnak a 
tudomány eszközeivel szabha-
tunk határt.

A hazai oktatási integrációt 
célzó programok kidolgozói 

szerint az iskolák a tanulókat 
szociális és etnikai alapon kü-
lönböztetik meg egymástól. 
Ez látszatra így van. De azzal 
a kiegészítéssel, hogy a peda-
gógusok valóban nem tudnak 
különbséget tenni az értelmi 
– és nyelvi defektusokkal küz-
d�, valamint az évszázados 
területi és társadalmi kirekesz-
tettségben él� cigány gyerekek 
iskolai teljesítménye között. 
Az iskolai teljesítménybeli kü-
lönbségek alapvet�en a tanu-
lók közötti nyelvi eltérésekb�l 
erednek. Közülük az a sikeres, 
aki leginkább azt a nyelvet be-
széli anyanyelvjárásaként, me-
lyet az iskola használ, melyet a 
társadalom preferál.

A nyelvtudomány azért se-
gíthetne itt, mert megvannak 
az objektív módszerei arra, 
hogy leírja az egyes nyelv-
járások közötti mondattani, 
jelentéstani alaktani és hangta-
ni eltéréseket különbségek le-
írásával segíthetnénk a cigány 
magyar nyelvet beszél� gyere-
keknek abban, hogy elsajátít-
hassák a sztenderd magyart.

Lehet�ség nyílna olyan 
adekvát, átvezet� oktatási 
stratégia kidolgozására , mely 
számol a gyermekek kiinduló 
nyelvi helyzetével, s lépésér�l 
lépésre juttatja el �ket a köz-
nyelvi normák birtokába. Ad-
dig azonban, amíg a kiadók, 
tanárképz�k, oktatásirányítók, 
pedagógusok csak a szavak 
szintjén fogadják el a kulturá-
lis, nyelvi különbségek létét, 
addig a taneszközök, a tanítá-
si módszerek továbbra is ezt a 
felfogást fogják tükrözni. (…)

Rostás-Farkas Tímea

Szabadság

Naplementekor
egy folyóparton üldögélve
köveket dobni a messzeségbe.
De jó is lenne
hallgatni a lélek csobbanását,
nem gondolva semmire.
De jó is lenne
a csendb�l hálót sz�ni
és lehalászni a jókedvet.
De jó is lenne.

Szeretnék 
hitet adni

Szeretnék hinni önmagamban,
hogy mások is higgyenek nekem,
szeretnék bízni a szavakban,
hogy hiteles legyek.
Hiszek egy-két dologban,
akarom hogy úgy legyen,
mindenkinek jó legyen.
Akarat-szikrát csiholok,
amelyb�l tüzet lobbantok.

Nagyanyám

Színes kend�jébe
csomagolta álmait
nagyanyám
s amikor titokban
kibontottam
megtaláltam benne
gyermekkori arcomat
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Harangozó Imre

Kígyósi triptichon
Adalékok egy újkígyósi búcsúvezér, Jézuskás Matyi bácsi arcképéhez

(Részletek Harangozó Imre Kígyósi triptychon c. helytörténeti tanulmány kötetéb�l)

KÖZÖSSÉG ÉS EGYÉN

Újkígyós nagyközség 
alapítói Békéscsabá-

tól délnyugatra, annak a bé-
kés-csanádi löszhátnak a pe-
remén települtek meg, amely 
az Alföld síkjából szerényen 
kiemelkedve, akár vízválasztó-
nak is tekinthet� a Körös és a 
Maros között. Bálint Sándor, 
a „Szögedi Nemzet” tudós kró-
nikása régi iratokban találko-
zott a község nevének Dohá-
nyoskígyós változatával is, ami 
arra utal, hogy településünk 
eredetileg gányófalu, azaz az 
önellátáshoz szükséges vete-
mények megtermelésén túl, 
monokultúraszer�en dohány-
termesztéssel foglalkozó tele-
pülésként jött létre. Újkígyós 
– a legészakabbra szakadt 
szegedi eredet� kertészközség 
– népi m�veltségér�l és men-
talitásáról elmondhatjuk azt, 
amit Lele József  ír, az „óhaza” 
egyik meghatározó községé-
r�l, Tápéról: „A samanisztikus 
keleti világkép és a középkori ka-
tolikus liturgia kölcsönhatásaiból, 
majd összeötvöz�déséb�l alakult ki 
a néphitnek nemzedékek hosszú 
során �rizgetett, ihletett paraszti 
személyiségekben folyton újjászüle-
t� világa.”

Ebben a szegedi gyökerek-
b�l táplálkozó közösségben 
született egy kisfiú 1870. Feb-
ruár 20-án, az Úr föltámadá-
sának napján, vasárnap, Csat-
lós János közrend� földész 
és felesége Süle Mária törvé-

nyes gyermekeként. Négy nap 
múlva, csütörtökön tartották 
keresztvíz alá a Sz�z Mária 
Szent Nevének tiszteletére 
emelt újkígyósi templomban. 
Ezen a napon a keresztény 
világ Szent Mihály apostol és 
vértanú emléknapját üli, így 
a gyermek is a Mátyás nevet 
kapta a keresztségben.

Csatlós Mátyásra sz�kebb 
családján kívül ma már nem, 

de Jézuskás Matyi bácsira, az 
el�imádkozó búcsúsvezérre 
a mai napig sokan emlékez-
nek Újkígyóson. Mára gyakran 
használt szólássá nemesedett, 
fehér b�gatyás alakja ott él a 
község id�sebb lakóinak em-
lékezetében. Ha valaki valami-
vel nagyon el�resiet, Kígyó-
son csak annyit mondanak rá: 
„El�re van, mint Jézuskás Matyi 
bácsi az imádsággal.”

AZ A BAJ, HOGY HÁT 
NÉMA VAGY

Hogyha valaki elmönt mel-
lette úgy, hogy nem köszönt, 
mögfordult, oszt rászólt, hogy 
légy szíves, állj csak mög! Mö-
gállt. De szép vagy, azt mond-
ja, csak az a baj, hogy hát néma 
vagy! Akkor mögszégyöllte 
magát a fiatal, oszt utána kö-
szönt neki el�re. Dicsértessék, 
az volt a köszönés, dicsértes-
sék, Matyi bácsi! Mindörökké 
, amen! Látod milyen szépen 
tudsz të köszönni is! A fiatalok 
is annyira maguk közé vötték 
az öregöt, hogy hát szerették, 
mert nagyon szerették. Nem 
kötözködött velük, nem mon-
dott rájuk rosszat soha, hanem 
magához tudta irányítani �ket 
szeretettel. (CS.M.)

Jézuskás Matyi bácsi 
az 1940-es években
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ËGYIK SË BÍRTA 
ELHAGYNI 
A MÁSIKÁT

Ëgyször tanákozott Zsó-
tér Marikával, de Marika akkor 
még nagyon fiatal vót, oszt 
aszongya tatának: Na, Matyi 
bácsi, gy�jjön fussunk ver-
senyt! De azt csak úgy viccbül 
mondta. Hát akkor még olyan 
tizenkét quadrátos porta vót, 
mert 6 quadrátot apámnak vött 
mög nagyapám, oszt akkor így 
apám nevire lött írva mind a 
két porta. Aszongya Marika: 
na, Matyi bácsi, a mezsgyéig 
fussunk versenyt! Hát szalad-
tak ëgymás mellett, hogy ëgyik 
së bírta elhagyni a másikát. 
Nagyapa az mindég papucsba’  
járt, úgy is szaladt, de lëesött 
a lábárúl a papucs. Akkor osz-
tán mezítláb szaladt, még gör-
bebotot is elhajintotta. Marika 
mög nevette, mikor kiértek a 
mezsgyéig, úgy öttt nagytata, 
mintha elesött vóna. Ellendült 
a földre, oszt akkor odaszaladt 
Marika: mi van, matyi bácsi, 
elesött? Dehogy estem, azt 
mondja, csak már nem bírom 
én së nevetés nélkül, úgy ne-
vetté’  rajta. Annyira tudta irá-
nyítani a fiatalokat, mögszere-
tette magát velük. (CS.M.)

Harangozó József  

(1869–1932)

Az öreg Harangozó Jós-
kát – mán a të dédapádat – úgy 
hitták, hogy Isten huszárja Ha-
rangozó. Er�s embör vót, olyan 
szigorú ember vót. Égyször, 
mikor mérgesen mönt befele a 

Donka féle kocsmába, kérdözte 
tülle a szomszédja, Kiss sógor: 
„Ejnye sógor, még mindég ilyen bolon’  
vagy?” n aaszonta: „Në szólj sëm-
mit sógor! Mer’ hétszörte bolondabb 
vagyok, mint azel�tt vótam!” Azér 
hítták Isten huszárjának, mer’  
– én az apám után mondom – 
mikor bevonult katonának, ud-
varót ëgy lánynak, a szomszéd 
lánynak. A huszárokhoz vonút, 
de hogy milyen rangja vót, azt 
én nem tudom. Na, azt a lányt, 
még � katona vót, férjhöz ad-
ták. Mikor oszt hazagyütt sza-
badságra, oszt mögtudta az öreg 
Harangozó, hogy mán az a lány 
férhözmönt nagyon möghara-
gudott. Olyan bëtyár embör vót, 
a lovával átugratta lënt a f�dbe a 
kaput, még ilyen alacsony desz-
kakapuk vótak, nem ilyen ma-
gos, mint most, kihúzta a kard-
ját oszt, bekiabált: „Gyertök ki, az 
anyátok hétszentségit! Én vagyok itt 
az Isten huszárja!” Ezér’ oszt úgy 
rajta maradt, hogy Isten huszár-
ja Harangozó.

Kiszely József, szül.: 1923, Új-
kígyós. Gy�jtés: 2009. július 05.

Rostás-Farkas Tímea

Apa

A szürke reggelek
hamut szórnak
a fejedre
a bölcs tükröt hiába kérdezed
nem felel,
konokul hallgat
a deresed� lelkiismeret is,
csak a tekintet beszél
az id� múlásáról.

Holdezüst 
álom

Nem akarok
barlangban élni
nem akarok
férgekkel vacsorázni
mert én a fény
gyermeke vagyok
enyém a csillagok
ragyogása
megmutatom néktek
holdezüst álmom
hiszékeny mosolyát

Nagyapám

Nagyapám félrecsúszott kalapján
imbolyog a délután
dús bajuszán
egy huncut mosoly sántikál

Harangozó József
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Lesznai Anna
ÍRÓ, KÖLT�, IPARM�VÉSZ

(BUDAPEST, 1885. JANUÁR 3. – NEW YORK, 1966. OKTÓBER 2.)

Moscovitz Amália néven 
látta meg a napvilágot.

Noha jómódú családban n�tt 
fel nagyon érzékeny volt a sze-
gényebb rétegek problémáira.

Lesznai Anna nem volt fe-
minista, abban az értelemben, 
hogy nem akarta „utolérni” a 
férfiakat, sem legy�zni. Úgy 
akart emancipálódni, hogy 
meg�rizze közben a n�iségét:

„Egész életemben nem akar-
tam mást, mint nem férfim�vé-
szetet adni. Az asszony ne akarjon 
jobbat csinálni, hanem mást.”

A legjobb magyar költ�n�k között tartják 
számon. Lírai verseinek f� motívumai a kert, 
a föld, a fa, a virág, a „százkebl� lét” �si egysé-
gét idézi. Meséskönyveit maga illusztrálta, er�s 
hangsúlyt kap a szöveggel együtt a kép is. Ön-
életrajzi regénye, a Kezdetben volt a kert em-
lékezés és korkép egyben.

Közel állt a Nyolcak m�vészeti csoporthoz, 
részt vett 1911-ben rendezett úttör� kiállításu-
kon – folklorisztikus ornamentikájú textíliáival. 
Néhány els� kiadású Ady-kötet címlapterve is 
az � nevéhez f�z�dik. Barátai közé tartozott 
Ady mellett Kaffka Margit, Balázs Béla és Lukács 
György. Baráti szálak f�zték a Nyugat, a Husza-
dik Század és a Vasárnapi Kör legjobbjaihoz.

Az 1930-as évek végén emigrációba kénysze-
rült, 1939-t�l az Amerikai Egyesült Államokban 
élt. New Yorkban m�vészeti oktatással foglal-
kozott. Utolsó éveiben gyakran hazalátogatott. 
Végakaratát teljesítve hamvait hazahozták.

Róla mondták:
Ady Endre:
„…ez a könyv asszonykönyv, asszonyosan 

m�vészked�, de emberesen becsületes: a n�vé-
rünk könyve.”

Lukács György:
„És ezeknek a verseknek pá-

ratlan nagyságát az teszi, hogy 
eleddig ismeretlen er�vel és vala-
miféle különben sosem tapasztalt 
mélységgel élhetjük át bennük a 
lélek kozmikus keletkezését.”

Vezér Erzsébet:
„A mese Lesznai Anna szá-

mára nem egy irodalmi m�faj, 
nem az önkifejezés egyik formá-
ja, hanem létének egész kerete, az 
emberi értelem és lélek fejl�désé-
nek útiránya a végtelen felé.”

Balázs Béla:
„De Lesznai Anna meséi asszonymesék. Nem 

feln�tt szól itt a gyermekhez, hanem gyermek a 
feln�tthöz mindenttudó bölcsességgel, mint a kis 
Jézus, aki az írástudókat tanította vala a templom-
ban. A gyermek veszi ölébe a feln�ttet és elringat-
ja, mint egy kés�bb kapott szomorú babát.”

Kaffka Margit:
„Nagy lelki gazdagság, új mai léleké, rajzik 

felénk a Lesznai Anna verseib�l.(…) A Lesznai 
Anna verskötete mindenképp gazdag és szép 
ajándék; öröme a megismerkedésnek egy el�-
kel�, szenzibilis érdekes és �szinte lélek komoly 
poézisével..”

* Hazajáró versek (1909)
* A kis kék pillangó utazása (Bécs, 1913)
* Mese a bútorokról és a kis fiúról (Gyoma, 

1918)
* Édenkert (Gyoma, 1918)
* Eltévedt litániák (Bécs, 1922)
* Virágos szerelem (1932)
* Kezdetben volt a kert (1966)
* Köd el�ttem, köd utánam (1967)
* A kis pillangó utazása Lesznán és a szom-

szédos Tündérországban (1978)
* Id�díszítés (2007)
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Imádság

Istenem, nem hallod jól az imádságom!
Vágyódás, óhajtás elhervadjon bennem
Mi szívemben duzzad, lohadjon le lágyan,
Lelkem hadd pihenjen, testem hadd pihenjen.
Kértelek, hogy puhán hullass az ölembe
Apró örömöket s ízes boldogságot,
Melyet feloszthatnék, jusson is, maradjon,
Mint karácsony esti b�séges kalácsot.
Annyi vágyat kértem, teljék csókra, dalra.
Könny� szárnyú szívem kóborlásra termett,
És te küldtél nékem nagy, nehéz csudákat,
Sziklak�be vágott oszthatlan szerelmet.
Olyan kényességgel verted meg a szívem,
Fáj, ha messzi kertben új tavaszok érnek,
Piros vérem serked, mikor kelyhe pattan
A rózsaszín ajkú zsenge gesztenyének.
Perzselnek az esték, hajszolnak a percek,
Szörny� ajándékod alig-alig tartom…
Meggörnyed a vállam, félek, hogy elégek,
…Tévedtem Istenem, játszani akartam.

A merre én lépek…

A merre én lépek, a merre én járok,
Álomba hervadnak az élet-virágok!
Ajkamhoz emeltem a meleg szerelmet –
Kezemben a kehely h�s ezüstté dermedt!
Még a fájdalom is elrepül felettem –
Árnyékába burkol – de nem sebzi testem!
Mikor jött az élet, kit reszketve vártam,
Ölel� karomba üres semmit zártam!
Öröm, öröm – hívlak – sikoltok utánad,
Tiporj le a földre – töltsd meg hivó számat,
Barna hajam virág himporába fúljon –
Fülem megkáprázzék, szemem elvakuljon!
– Öröm, öröm, j�jj el! – Hallod sikoltásom?
Vagy tán hangom tompa – talán az is álom,
Hogy én várva-várlak? – Talán nagyon félek –
Talán nem is hivlak – talán nem is élek?

Félek t�lük

Félek t�lük, kiket szerettem,
T�lük, kik érteni búsak voltak,
Mindnyájuktól, kik jönnek, mennek,
Kik meglöktek és meghorzsoltak.
Most túl a hegyek kékl� láncán
Egész nap híves ködben alszom,
Csak alkonyatkor gyúl ki arcom
Piros lépt� sugarak táncán.
Határtalan varázskertünknek
Fala neszfogó mesek�b�l,
Szúró szitákkal feny�k sz�rik
A vágyat ki a leveg�b�l.

Itt alszom, alszom, szempillámat
Korállkelyhek sejtése járja,
Óriás muskátlifa lombja,
Minden sóhajt elfojtva, nyomva,
Borul le az álomvilágra.
A földb�l tömjénpárák szállnak,
Körülöttem vánkossá válnak,
Megingatnak és megtámasztnak,
És kinyújtanak csendre halva,
A buja virág ravatalra.
Ha én itt alszom ezer évet,
És ha én sosem vágyom vágyra,
Úgy testem lassan szentté hervad,
És bémúlok a mennyországba.
Alszom, alszom sok kúszó inda,
Testem, lelkem bénára fonta.
…De míg egészen holt nem lettem,
Félek t�lük, kiket szerettem.
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Dr. Dömötör Sándor

A cigányok temploma
(Részlet)

Minden nemzetnek megvannak a maga 
tréfás alakjai, akikhez komikus mesék 

f�z�dnek. Adomák, fluetuáló természet� kis his-
tóriák keringenek róluk szájról-szájra, s a köztu-
datba kitörölhetetlenül bevés�dik egy lassan ki-
alakult humoros típus, amely szellemes tréfáival 
és ötleteivel mindenkit megnevettet. Ezeket a tré-
fákat és ötleteket legtöbbször a köztudat termeli 
ki, alkalmazza kedvelt típusára, típusa azon jel-
lemvonásainak illusztrálására, amelyek különös, 
furcsa színben t�nnek fel a megszokás el�tt.

Ilyen különös alak nálunk a cigány. Humo-
ros alakjához ma már számtalan jóíz� történet-
ke f�z�dik. A következ�kben egy eléggé elfe-
ledett, a cigányok különös templomáról szóló 
tréfás hagyományt ismertetek, amely a cigá-
nyok vallásosságát jellemzi, s amely valószín�-
leg magyar földön keletkezett. Mivel eddig még 
senki sem foglalkozott vele, nem lesz hiábavaló 
fáradság a kis mese variánsai és ezek töredékei 
felett seregszemlét tartani.

A mese magyar variánsai versbe szedve marad-
tak fenn. Legtökéletesebb és legrégibbenk látszó 
változata mint a Bocskor daloskönyv heged�s stí-
lusban fogalmazott diákos íz� eantioja ismeretes.

Egy új historiát mondok tinéktek, ha rá hallgatnátok.1. 
Kit én t�lem soha, vagy talán nástól is soha nem hallottatok,
Czigányok dolgáról vagy kívánságokról én ilyenképpen szólok.
Egykor a czigányok a magyarok között ilyen gy�lést tettenek,2. 
Hogy az Jupiternek egész nemzetségük azon könyörgöttenek,
Hogy egy szent egyházát nékiek valaha adna az �k Istenek.
A fundamentoma és a két oldala bátor csak kinyér volna,3. 
A padlódeszkája, folyógerendája szalonnából állana,
A gerenda alatt megczifrázott helye pánkóbul kifaragva.
A k�lába helyett hurkával, kolbásszal jó vastagon czifrázva,4. 
A férfiak széki és ajtók melléki hordó borokkal rakva.
Az asszonyemberek s a czigánygyermekek csak az földre üljenek,5. 
Vajas kalács légyen szék helyett el�ttük, kire könyököljenek,
Hogy csendes elmével, buzgó könyörgéssel �k könyöröghessenek.

Nagy Sándor Zoltán grafikája



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 43

Ajtaja oly légyen, mely kétfélen nyiljék, két nagy kövér szalonna,6. 
vonó karikája csak kolbástbul légyen jó vastagon meghajtva,
A sült hús pecsenye jó lészen zárjának, gömbecz legyen lakatja.
Az ajtómellékit fejér márvány�búl kellenék kifaragni,7. 
De itt nem találni, messze nehéz menni és ígykell gondoskodni:
A nádméz is fejér, jó lészen só helyett abbul is szopogatni.
Harangról is szükség, nincsen arról kétség, hogy kelljen beszélgetnünk,8. 
Ama nagy sajtokbul vagy fejér ordábul jó lészen azt itélnünk,
Üt�it turóbul, tengeyit sodarbul, köteleit csak kolbászokbul.
Sós tejjel oldalát, mind küjjel s mind bel�l mész helyett kell meszelni,9. 
Fogás kalácsokbul az oltárok helyit magasan kell csinálni,
Csinált égett borral szentelt viz tartókat teli kelljen tölteni.
Mind egyenl� szívvel és egy akarattal telik t�lünk a kívánság,10. 
Kit ugyan megadjon, hittel confirmáljon Jupiter méltóság,
Mert ha meg nem adja, mind eláll mell�le, azt mondja a czigányság.

 Amen

Fábián György

Húsvéti prel�dök

Én azt mondom:
óvakodjatok k�tábla-törésekt�l.
tele vagyunk amúgyis k�tábla-
törésekkel:
vigasztalni hiába próbál a
fény gyíkja, bolondok vagyunk,
igen: bolondok, és
surranók, nem is értheti
hólében hemperg� jajunkat:
csupán a köször�s.
Vaktában jár
– kling-klang  –
közönyr�l közönyre, s
beat-ritmusba merül� házra.

II.

Kézmosás volt ez, vagy
valamiféle pótcselekvés?
er�tlen hódolat?
császári félelem?

cinkosan hallgat a
tál ezüstje.
nincs szava a Meg-
alázottnak? föloldozást!
föloldozást, mert

elcsuklik a szó is egy
végleges ponton.

… lehet, hogy a
vízesés tapintatára
szükségünk lesz.
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Sityarimatura patradyengo

Le Markosko evangeliu-

mo

15,1-20

Pa uzhipe haj biuzhipe 

Atunchi kothe aviline le fariza-
na haj le iskiritora kaj o Jezush 
anda Jeruzhaelemo haj kodo 
phendine: »Sostar shuden 
pendar tye sityarde le dulmuta-
nenge tradiciji? Haj ke chi tho-
ven penge vast, kana manro 
xan« Voj kado phendas len-
ge: » Tume pale sostar pha-
gen opre le Devlesko vladi-
pe anda tumari tradicija? Ke 
o Del kodo phendas: ’Pa-
tyivin tye dades haj tya da!’  
haj: ’Kon peske dades bake 
deja marhil, te merel kodo’ 
{Avr 20,12; 21,17}. Tume 
pale kodo phenem: ’Kana 
varikon kade del duma kaj 
pesko dad bake dej: xutyili-
maski tofna si kodo, so man-
dar tuke phiirelas, kodaleske 
chi trubuj peske dades te 
zhutisarel.’Opre phagline le 
Devleski vorba anda tuma-
ri tradicija. Tume paxande! 
Mishto profecisardas pa tu-
mende o Izajash:

’Kado popularo peske mu-
jesa patyivil man, ba lesko ilo 
dur si mandar.

Xoxoamnes patyivin man,
Kana manushano zhanari-

pe haj vladimata sityaren’  «
Pala kado peste akhardas le 

butimatan, haj kodo phendas 
lenge: » Ashunen haj hatyaren-
la: Na kodo kerel biuzheske le 
manushes, so andre zhal ande 

lesko muj, ba kodo so avri avel 
anda lesko muj, kodo so avri 
avel anda lesko muj, kodo ke-
rel biuzheske le manuses.«

Atunchi kothe geline les-
ke sityarde, ha kodo phendi-
ne leske: » Dore, zhanes, ke le 
farizana xolyajline pe kodo so 
phendan? « Voj kado phendas 
lenge palpale: » Sakono vegeta-

to, so na muro Dad beshadas, 
zhikathar e rikita avri cirdena.

Muken len: korrenge kor-
re drom sikavara si von. Haj 
kana korro sikavel o drom le 
korreske, atunchi solduj zhe-
ne ande gropa peren « O Peter 
atunchi kado phendas ledke: » 
Phen avri amenge uzhes kadi 
parabola! « Voj kado phendas: 
» Inke vi akanak bi hatyarde 
sanle vi tume? Chi hatyaren, 
ke sa kodo, so andre zhal ando 

muj, ande rizna resel, pala 
kodo pale ando ushajicko is-
kaminshudenles? Ba kodo, so 
anda muj avri avel, anda ilo 
avel, haj kado kerel biuzheske 
le manushes. Ke anda ilo aven 
le nasul gindimata, mudarima-
ta, ansur imata opre phaglipe, 
marhimata, chorimata, xoxam-
ne colaxarimata, haj kushlima-

ta. Kadal keren biuzheske 
le manushes. Kodo pale, ke 
varikon bi thode vastesa xal, 
chi kerel biuzheske le ma-
nushes. «

Le Markosko evange-

liumo

2, 18-22

Pushlipe pa postyipe 

Le Janosheske sityarde haj 
le farizana postyinas. Kothe 
aviline unyzhene, haj pushle 
kathar o Jezush: » sostar pos-
tyin le Janoseske sityarde haj 
le farizanenge sityarde, tyire 
sityarde pale chi postyin?« O 
Jezush kado phendas lenge: » 
So gindin shaj postyin le xa-

namik butimata, zhikaj lenca si 
inke o piramno? Zhikaj lendej o 
piramno, nashtig postyin. Avna 
apol kodola dyesa, kana inger-
na lendar le piramnes, atunchi 
postyina, kodo dyes. Khonyik 
chi suvel pe dulmutane gada 
nyevo poxtan, ke kodo shingrel 
vi le lashe riga, haj o shindyipe 
inke majbaro avla. Khonyik chi 
shorel nyevi mol ande dulmu-
tane morchune trasti, ke atun-
chi e mol avri shinel le morchu-
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ne trasti, haj avri shordyol, haj 
vi le trasti xalyon. E nyevi mol 
ande nyeve morchune trasti 
trubuj te shoren. «

Le Lukachesko evange-

liumo

9, 18-22

Le Peteresko avriphenipe: 
le Jezusheski angluni profecia 
pa dukhardyipe haj pa opret-
rajisaripe Pelaspe jekhar, ke 
kana korkoro rudylas, haj vi le 
sityarde lesa sas, pushlas len: » 
Kaske inkrel man e butimata?« 
Von kado phendine: » Si kon 
le Bolare Janosheske, kavera 
le Illesheske, inke kavera pale 
kodo phenen, ke anda dulmu-
tane profeti trajisardylas opre 
varikon.« Pala kodo pushlas 
lendar: » Haj tume kaske ink-
ren man?« O Shimon Peter 
das vorba palpale: » Le Dev-
leske Kristoske.« Voj pale pe 
lende vladisardas haj phendas 
lenge, ke kado khanyikaske 
tena phenem avri, haj kade das 
duma: » Le Manusheske Sha-
veske but trubuj te dukharel, 
trubuj te xasaren les le phure, 
le rashajenge anglalutne haj le 
iskiritora, trubuj te mudaren 
les, haj po trito dyes opre tru-
buj te trajisardyol.«

9, 44-45

Dujto profecipe pa duk-

hardyipe haj pa opretraji-

saripe Ke savorazhene chu-
dinaspe pe kodo so kerdas, 
voj kade das duma kaj peske 
sityarde: » Ashunen mishto 
kadal vorbimata: le Manushes-
ke Shavas ande le manushenge 
vast dena.« Ba vin chi hatyar-

dine kadal vorbi. Garado sas 
angla lende, tena hatyarenle, 
ba chi tromanline te pushen 
les pa kadal vorbimata.

18, 31-34

Trito profecia pa dukhar-

dyipe haj pa opretrajisaripe 

Pala kado o Jezush pashapes-
te las le deshudujen, haj kodo 
phendas lenge: » Aketa aka-
nak oprezhas ando Jeruzha-
lemo, haj andre pherdyola sa 
kodal, so le profeti pa Manus-
hesko Shavo kodal, so le pro-
feti pa Manushesko Shavo tele 
iskirisardine. Ande murtika-
nonge vast dena, avri prassa-
na les, marhisarena les, haj tele 
shungardena les: pala kodo 
chunyasa marna les, mudaren 
les, ba po trito dyes opretraji-
sardyola.« Ba von khanchi chi 
hatyardine anda kado.Garades 
ashilas angla lende kadal phe-
nimata, haj chi hatyarenas e 
vorbimata.

Dsida Jen�

A költ� 
feltámadása

Már leng körülötte
a gyertya:
legyen neki fényes az út.
– Fátylat az arcra!
– A kézbe keresztet!
– Lába elé koszorút!

Bomlad a test már,
barnul a hulla,
a tömjénfüst gomolyogva
kicsap, sírva köhögnek,
felnyöszörögnek,
torkát köszörüli a pap.

És akkor
lám, fölemelkedik
�.
Ajtóhoz tántorog
és kimegy �.
A tártölü fenyves alatt
mellébe özönlik
a h�s leveg�,
meghajlik a szirti feny�,
a sok suhogó
fa-titán.

S �
elrohan alkonyi fényben
egy lángszinü lepke után.K� Pál szobrai
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Köszöntjük a Költészet Napját!Köszöntjük a Költészet Napját!

Szabó L�rinc

A sokféle hazáról
Barázdái úgy kanyarogtak
életem körül távoli
gy�r�kben, mint egy óriás agy
fekete tekervényei;
feketén dolgozott köröttem,
hogy legyen arany és gyümölcs:
egyik hazám fekete volt: a
föld volt �, a fekete föld.

A másik el�ttem s mögöttem
eltorlaszolta a halált
és ellenséggel és baráttal
az éltet� jelenbe zárt,
megfoghatatlan és fehér volt
és átlátszó, mint az üveg:
második hazám az id� volt
és amit adott, a szerep.

És hazám volt a szó, s hazám volt
a nép, mely magyarul beszél,
a nép, az óriási állat,
mely e fekete földön él;
amit mondtam, a nyelvén mondtam,
er�m az � ereje lett,
sorsát magamba épitettem,
sorsa magába épitett.

S így, meghalva s újjászületve
g�gön és alázaton át
találtam meg végül az él�,
igazi, állati hazát:
a test az igazi közösség,
az id� piros földje �,
piros húsunkban él az ország,
piros vérünkben a jöv�.

Illyés Gyula

Haza, a magasban
Jöhet id�, hogy emlékezni
bátrabb dolog lesz, mint tervezni –
bátrabb új hont a mult id�kben
fürkészni, mint a jövend�ben –?

Mi gondom! – áll az én hazám már,
véd�bben minden magasságnál.
Csak nézel�döm, járok, élek,
fegyvert szereztem, b�v-igéket.

Már meg is osztom, ha elmondom,
milyen e biztos, titkos otthon.
Dörmögj, testvér, egy sor Pet�fit,
köréd varázskör teremt�dik.

Ha új tatárhad, ha kufárhad
özönli el a tiszta tájat,
ha útaink megcsavarodnak,
mint giliszta, ha rátapodnak:

te mondd magadban, behunyt szemmel,
csak mondd a szókat, mikt�l egyszer
futó homokok, népek, házak
Magyarországgá összeálltak.

Dühöng� folyók kezesedtek,
konok bércek – ezt ne felejtsed,
ha megyünk büszke szájjal vissza,
mint várainkba, titkainkba.

Mert nem ijeszt, mi csak ijeszthet,
nem ölhet, mi csak ölne minket,
mormolj magadra varázsinget,
kiáltsd az éjbe Berzsenyinket.

Míg a szabad mez�kön jártál,
szedd össze, pajtás, amit láttál,
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mit szívvel, ésszel zsákmányoltál,
vidám vitáknál, leányoknál.

Mint Noé a bárkába egykor,
hozz fajtát minden gondolatból,
ábrándok árvult szerepét is,
álmaid állatseregét is.

Lapuljanak bár ezredévig
némán, mint visszhang, ha nem kérdik,
szavaid annál meglep�bbet
dörögnek majd a kérdez�knek.

Figyelj hát és tanuld a példát,
a messzehangzóan is némát.
Karolva könyvem kebelemre,
nevetve nézek ellenemre.

Mert ha sehol is: otthon állok,
mert az a való, mit én látok,
akkor is, ha mint délibábot,
fordítva látom a világot.

Igy maradok meg hírviv�nek
�rzeni kincses temet�ket.
Homlokon l�hetnek, ha tetszik,
mi ott fészkel, égbemenekszik.

Nagy László

Ha döng a föld
Már tudtam én, ha döng a föld:
szívemhez anyám közelít,
oda emel, hol felkereng
tej és akácméz illata,
a gyolcs sikongó kapuit
sarkig kitárja, mosolyog,
s rámszabadítván kútjait
a Mindenségben altat el.

S láttam kés�bb: a dögnehéz
zsákot mint pólyát úgy viszi,
és csípején forognak el
sötét öntöttvas éjszakák,
cukorrépából télid�n

gyémántos kazlat � gyalul,
� sétál fehéringesen
a mennyköves mez�kön át.

És képzeletem tudta már:
a Csodálatos Anya �,
szivárványkörben ott rezeg
örökzöld tölgyfa-koronán,
dob-táras acélfegyverek
hiába veszik célba �t,
mert a golyókat vértelen
elnyeli mint a délibáb.

Meséb�l � a Fehér ló,
növendék fia vagyok én,
törvényt és könyvet hord elém
gyöngy-tüzü állkapcsai közt,
s hátára forraszt, úgy röpít
az égi kökényfák alatt,
hogy a tövisnek hajamat
csupán fésülni engedi.

Európa, íme, itt vagyok,
te félelemnek fókusza,
gyönyör és t�r itt számosabb
mint a barbárok síkjain,
mezítlen itt sikoltozok
sípcsontjaid közt, gótika,
Le Corbusier, inaim
beton-küll�kre csavarod.

De zene zendül, nagy zene,
túl alkonyom vérpadjain,
az örök halál falait
anyám sörénye átveri,
s tudom: ha újra döng a föld,
szívemhez anyám közelít,
s akár ha tengert hallanék:
a Mindenség nekem beszél.
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Patradyako pajkeripe /húsvéti köszöntés/

Kedves Testvéreim! Kö-
zeleg a Húsvét ünnepe 

/r:patradyi/. Azzal a köszönt�-
vel köszöntelek titeket, olvasó-
kat a Kethano Dromban, melyet 
Bari Károly, gy�jtése nyomán a 
T�zpiros kígyócska cím� könyv 
52. oldalán olvastam magyarul, 
és lefordítottam romani nyelv-
re /lovari dialektus/.

Istennel találjuk a cigá-
nyokat, legyünk szerencsések 
szent Húsvét napján, segítsen 
benneteket a Szent Isten, és 
érjetek meg minden jót a csa-
ládotokkal együtt. Aki nincs 
itthon azt vezesse haza a 
Szent Isten, hogy közöttünk 
lehessen!

Sok-sok esztend�t élhes-
setek még, ha megöregedtek, 
és megszürkül a hajatok, ak-
kor is, és vígan éljétek vilá-
gotokat, ahogy mi is éltünk 
idáig a családunkkal együtt. 
A szegénységet felejtsük el 
mindnyájan, és járjunk mindig 
ezüstön és aranyon!

Devlesa rakhas le romen!
Taven baxtale po sunto pat-

radyako dyes!
Te zhutil tumen o Sunto 

Del, thaj te resen sakofalo las-
ho kethane chaladonca/famili-
janca/!

Kon naj khere, kodo te tra-
del khere o Sunto Del, ke tea-
vel mashkar amende!

Bares but bersha te trajen 
inke, te phurajde, thaj surraj-
dine le tumare bal, atunchi vi, 

thaj te trajisaren tumare luma, 
sar ame vi zhuvdam thi kathe 
amaro chaladonca! /familijan-
ca/ O chorripe te bistras sa-
kon, thaj po rup, po somnakaj 
te phiras!

Ez a szép archaikus köszön-
t� arról a gazdag hagyomány-

ról szól, amely évszázadokon 
át szóban terjedt, és Istennek 
hála sok romani szövegben 
fennmaradt. Erre büszkének 
kellene lennie minden cigány 
embernek /rom, romung-
ro vagy beás egyaránt/. Én 
gazho rashaj létemre boldog 
vagyok, hogy akár az „Erd� 
anyja”, akár a „T�zpiros kí-
gyócska” szép hagyománya 
birtokomban van, és minden, 
amit megtudhattam rólatok, 
nyelvetekr�l mesékr�l, eredet-
mítoszokról. Beszéljünk most 
komolyabb dologról. A Hús-

vét minden Kárpát-medencei 
lakos számára egyet jelent, 
Krisztus Urunk feltámadásá-
nak ünnepét. Nem a locsolás, 
nem a tojásfestés ünnepe, ha-
nem a feltámadásé. Ezért van 
a készül�dés, mert Krisztus 
kijött a sírból, a halálból, hogy 
életet hozzon nekünk, nyo-
morúságban, szegénységben 
is. Nem a körülmények hatá-
rozzák meg életünk milyen-
ségét, hanem a hitünk, a ben-
nünk lev� reménység. Ha van 
gy�zelmes Krisztusod, akkor 
az Úr vezet téged utadon, és 
békességben élhetsz minden 
emberrel. A leérettségizett 
középkádereknek és roma 
vezet�knek kellene a kisfal-
vak cigánytelepeire elmenni-
ük és segíteni az analfabéta 
id�seket, az alig írni-olvasni 
tudó népességet, hogy Isten 
és az emberek szeretetében 
éljenek, hogy megsz�njön az 

ellenségeskedés. S�t a lelké-
szekkel karöltve, – helyi sajá-
tosságok ismeretében – a jobb 
hatékonyság reményében a 
roma képvisel�knek nem tü-
zelniük kellene az egyszer� 
embereket; hogy neked van-
nak jogaid, lakhatási és egyéb 
szociális követelést emlegetni, 
hanem a szeretet Krisztusáról 
beszélni és arról hogy melyek 
az emberi kötelességeid test-
vérem!

Mt. 22,37: „Szeresd az Urat 
a te Istenedet teljes szívedb�l, 
teljes lelkedb�l és teljes elméd-

Torjay Valter festménye
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b�l”. A 39. versben így foly-
tatja: „szeresd felebarátodat, 
mint magadat!”. János evangé-
liumának 20. versében olvas-
hatjuk, hogy a feltámadt Úr, 
amikor megjelent azt mond-
ta övéinek, a tanítványoknak: 
„Békesség néktek!”

Más helyen arról beszél Jé-
zus, hogy olyan békességet 
ad, melyet a világ nem adhat. 
Legyen a szívünkben a sze-
retet békessége, és er�södjön 
meg bennünk, hogy az er�-
szak nem vezet jóra, rossz 
vért szül, /ahogy a közmon-
dás mondja/ és még rosszabb 
körülményeket, még nagyobb 
nyomort hoz. A családf� ke-
resse az Isten megismerését, 
a lelkészt, hogy megváltozzon 
szíve, érzése, gondolkodása. 
Nagyon fontos, hogy mind-
nyájan legalább a nyolc osz-
tályt elvégezzék, hogy az id�-
sebbek írni olvasni tanuljanak 
meg, hogy ne csaphassák be 
�ket a gonosz emberek, akár 
gazho, akár uzsorás romák. 
Ez a szép köszönt� legyen 
szívetekre kötve kedves barna 
testvéreim, én mondom, aki 
23 évig éltem egy kis faluban, 
és ebb�l 18 éven keresztül ak-
tív missziós voltam. Kerdyom 
missio mashkar romende/ro-
mungo/, thaj kerdyom egza-
meno anda romayni shib ando 
Peshta. Ando muro jilo pha-
bol barnasto jag. Del tumen 
o drago Del but ishtyipe/al-
dimo/, zor, thaj sastyipeando 
nyevo bersh, kamipesa:

Hatvany László Csaba
Rashaj reg.

Váci József

Tavaszváró

Jöjj, víg tavaszi napsugár,
téged, mindenki várva vár!

Hozd el nekünk a meleget,
amit a gonosz tél, elvett.

Olvaszd meg a kemény jeget,
a csillogó, hóhegyeket.

Aranyozd be a felh�ket,
fakassz a fákon rügyeket.

Ébreszd az alvó erd�ket,
a még szunnyadó, mez�ket.

Borítsd virágba a rétet,
röptesd, a tarka lepkéket.

Vidítsd fel az embereket,
gyönyör�séges kikelet.

Tedd szebbé az életünket,
tegyél, boldoggá bennünket.

Míg száll, az édes illatár,
köszöntelek, drága napsugár!

Húsvéti locsoló vers

Erre jártam és megláttam,
Hogy e kertben, szép virág van:
Nem hagyhatom elhervadni,
bejöttem hát, – locsolkodni.

Rózsavizem, finom kölni,
azzal fogom, – megöntözni:
Ma húsvét van, itt a nyuszi,
locsolásért, jár egy puszi!
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Móricz Zsigmond

Punrenge somnura ando Phraho
(Lábnyomok a porban – részlet)

Vi e phure rajesko amal 
phuri mol pel adyes, ke 

adyes baro dyes si po Csurgó. 
Adyes sas andogimnaziumo o 
examenno, thaj palakado le si-
tyimaske shave khelipe kerde 
pa phuri Karnyó thaj vi paduj 
chalade. O epilogo e rajesko 
shavo Albert phendas, kasave 
shukares, hoj le gajzha taj le 
raklya xano les. O raj andepes-
ki voja sakones akhardas po 
ratyako xaben.

Tala ratyako xaben le bi-
bodura gilyabenas. Palakodo 
khelnas de kana le bibodura 
chajile, pale kethane avile le 
raja te vorbin kado baro dyes. 
Cipindas o raj peske shaveske 
tavel angla bare raja:

– Av feri! So phenel domi-
ne specialno?

E xojarnikeski mosurako 
manush cirdas pesko muj, taj 
churindas e shaveski falka.

– Kodo phenav, kaj e diplo-
matenge mesalya bishen zha-
nos te sikavav, kon majfeder 
andre petyolas ande europake 
konstellaciovake khelipe, sar 
kado shavoro.

– Jekhe Sárközy Alberteske 
naj slobodo te daral chi kathar 
o beng! – phendas. o raj, thaj 
dikhlas peske shaves phutyar-
des. – Angle phendom e Vité-
zéske, te na mukel e shaves, ka-
savi dikcióvo te kerel, hoj sakon 
te chudilpe kana shunen.

– Kasavo drago sas! – phen-
das jekh phuri gazhi andera-
jengi vorba andre.

– Zurales lasho kado hoj 
keren, teatrumo! das duma o 
alispano. – Kaj o tromanipe 
anel e shavoren.

– Shavorenge lasho – phen-
das jekh phuro thulo, kon aba 
bish bersh chi gelas avri anda-
pesko gav –, de feri kado zha-
nos te zhanav, chachoj kodo 
hoj ande londonesko teatru-
mo na shavora khelen.

– Chachoj phendas o alispa-
no –, na dulmut vi ande peshta 
sas jekh ungrikone khelimasko 
grupo.

– Vi chachoj chudijas pe o 
thulo manush. – Aba vi mash-
kar e ungrikone manusha si, 
kon pherasa keren?

Sas kon assanas, de o cheri 
dörgijas.

– Aprobo! cipisardas, taj 
leske jakha fimlanas. – Phen-
de panzh – shov bersh, hoj e 
peshtake ungrikone teatristake 
gataj, taj vi pe jek miji majbut 
unzhulipe si le! Te den e bar-
vale manusha kuch ungrikone 
ke e chorri prikezhiakerdas. 
Kodo phendom, o Del kam-
las kade. E ungrikone manus-
ha nashtig keren kodo hoj, dile 
keren andapende. O shavoro 
feri shavoro chi zhanel so ke-
rel, de kana baroj atunchi te na 
lazhavarel tele e ungrikonen!

Kade phendas kadal vorbi 
o raj sakon ashundas taj o gru-
po cipisarde pekadi, :viva!

Jek baro ungrikonesko raj 
manush das duma:grof  Fegy-
vernek, kon kothe sas peske 
duje shejanca po exameno, ke 
leski unokinya choxanyi khel-
das ande komedia.

– Kadal shave sa xasarde. 
Vi mande avilas aratyi kade 
bushol Tempef�, poetá taj pe-
kodo manglas ma, te dav les 
tranda somnakaj, ke voj avri 
pizdadas, pesko varisosko iski-
rimatura pa dulmutano Fegy-
vernekesko nipo, de xasajlas o 
tipugrafusi.

– Kodo patyav! – cipinas e 
majbut. – Taj das o baro grófo?

– Naj ma avri shudine ltran-
da somnakaj – phendas o gró-
fo angla kumpanija. Kodolenge 
shov khurenge but si e butya. 
Vi o faetono te avel anda Bé-
cso, ingrel but somnakaja. Vi 
le sobi, le xajinga taj vi e nyeve 
gada. Vi mesalya trubuj te ke-
rav shel manushenge! Trubuj te 
dikhel o manush andekadi luma 
pesoste del avri peske love.

De o poeto pa Fegyverne-
kesko nipo iskirisardas… – das 
duma o alispani, paleste sakon 
zhanel, hoj ajles te zhutil kada-
lepoeton. L e Csokonai Vitézes, 
kon kadi komedia kerdas pap-
huri Karnyo, vikado voj shutas 
andre andeshkola le professzo-



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 51

renge, ke e rashajes chi fajas, 
kana shundas hoj avri shude 
anda debrecenesko kollegiumo. 
Gróf  Fegyvernekesko vi dasdu-
ma pe alispaneske vorbi:

Na e love sunuj, naj slobo-
do te iskiril akarkon pa Fegy-
vernekesko anav. Te vi chacho 
tavilo kodo so o poeta phen-
das hoj, vi pa shel bersh asshel 
kodo so voj iskiril, chi atunchi 
e Fegyvernekeske kerdas, ke 
lengi tradicija v ipa shel bersh 
tradicija avla, peske peske ker-
das, leske trubusardo te najisa-
rel hoj mukhlom te iskiril pa-
mure lashe phure.

– Chachimo, chachimo, 
kade si! – cipinas e raja. Chi 
phenav chikodo chi mukhlom 
me les te zhaltar bilovengo de 
phendom leske:dukhajvav hoj 
andelesko dilipe andekasavo 
bajo kerdyilas. Me tut phen-
dom leske_sar poetones chi 
opre chi lav, de sar koles pale 
sunuj! Bare tökkolopije Tök-
kolopije Menyhart raja daba 
zhukardas. te del duma andre:

– Me feri kodo phenav. 
shukari o shukar anav, kana 
shukar butya phiren lesa shu-
tas pashe.

Vi muro anav skurtoj, de 
sima but shukar butya so ker-
dom. te avel mande kodo poe-
ta, ilesa dav les duhano, míg 
trajil te iskiril mura shukar 
butya so kerdom! Te mukh-
las o raj te ginavav e butya but 
avna andalende. Jek kalenda-
riumi avna hoj bare Tökkolopi 
Menyhart ande sakone kum-
panija baxtalo kheldo manush 
sas, mishto zhanglas te skartij, 
hoj pasha shtar tarrokko ink-

ras o pagato, kaversar pasha 
desh tarokko nyerijas le. Shov 
tromfi phandas lesko amal. taj 
vi shatr nyerijas lestar vatun-
chi. Fegyvernekeski Éva, kas 
fajas te xal pe le Csokonaisa, 
akanak kothe boldas pe kaj o 
poeta:

– No Vitéz raja petute feri 
pergelin. Csokonai feri assa-
las. Jokhar feri voj kerdyilas 

krujal. Le sheja sa krujal les-
te gele, zhukarde so phenel o 
poeta pekodo hoj so vorbin pa 
poetande. O Csokonai chavi-
las ando zavaro, taj nas briga-
ko andavorbi, sar zhukarde. De 
míg kezdijas te vorbil, Fegyver-
nekeski Róza, la Évaki pheny, 
kon zurales kamipeski sas ando 
Tempef�vesko poeta, dasduma 
hatyarimaskikanes:

– Naj slobodo te azban le 
poetonen! … Csokonai assaj-
las taj kade dikhlas pegrófki-
nya, sar kon sako dyes vi kat-
har le grófkinyandar maj lashe 
rajanca. le múzhanca te vorbil. 
Leske kale morches perdal 
peklas o rat. taj tala lesko nakh 

pe buzhanglimasko assajipe 
cirdilie leske mustaci.

Leske kale jakha akanak 
fimlanas, s lesko glaso phera-
sikanes csengijas:

– Chachipe si tu naj slobo-
do te azban e poetones, bari 
rajica, ke o poeta baro zuralo 
shaj si :ke adyes chi jek vorba 
chi phenel, de pa shel bersh 
assala vi e luma kodolasa so 
voj phenla!

– Potene raja sar avilas ande 
tyi godyi kattyi dilipe, so adyes 
e sityimaske shavenca khel-
dan? – pushlas jek shej.

– Kado choxajipe! – phen-
de pa sakone rigate.

– Andakode si te na feri 
beshen le dami, te poeta ker-
dyilas ano somogyino.

– Kodo mishto kerdas! 
Shutas pashe! De akanak chi 
del pacha, míg chi phenel, hoj 
kerdas!

– Khelipe feri – assajlas o 
Csokonai – talaj jek ratyi ma-
ladom kethane, taj e shave vi 
duvar aba kheldine.

– De lasho de sar rakhlan 
avri?

– Sas ma jekh sityardo – 
pherasa kerdas o poeta -. kasa-
vo thulo sar jek szatócskinya, 
taj kasavo nasul sar jek beng, 
kado sas muro angluno gindo, 
andakado tavel Karnyókinya. 
Si duj dile kadal phral si le kör-
mend bushon.

– Kodol chachikanes dilej! 
– cipindas jek shej.

– Sas jek cino rakhlo, mash-
kar e anglune grammistá, kana 
darajlas, sakana shibshindo ker-
dyilas, kado si o Samuka. Shaj-
ke shibshindo avla po sinpadi 

Marzena Bigaj rajza
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kathar e dar. Sas jek shavo kon, 
mishto zhanglas te vorbil tótic-
ka, anda kado tavel Lázár. Atun-
chi meg sas sakon aba.. Ande-
muri godyi avilas, Deák Lajos le 
Deákesko shavo mishto gilya-
bel, tavel andales Boris butyari.

– Taj e duj choxanya? – 
pushlas varikon.

– Andakode rakhlom avri 
e duje biuzhen – phendas o 
poeta karing e Fegyvernekes-
ke sheja, – ke e bare grófoski 
voja kamlom te kerav kodole-
sa hoj, leski unokinya tavel e 
majshukar. Muk tavel biuzhi, 
phendom. Baro bajo sas. So te 
kerel e duje biuzhe ande Kar-
nyóneski bolta? Kaj ek poeta 
naj kasavo so chi zhanla te ke-
rel. Muk meren sa, kodo avla 
e bari butyi, taj palakodi muk 
te del le pale trajo e grófkinya.

– Inke kodo trubusardo te 
rakhas avri – phendas o poeta 
– sostar te meren e dile. De kot-
hej e lottéria! Pekodo xanaspe. 
Kodo pale chi trubusardo te 
rakhas avri, ke vi chachikanes 
pecisajlas ande Kaposvárá.!

– Kodo phende le romnya! 
– Vi kodo o Körmendi kerdas, 
thaj le dile shejango bachi, ke avri 
shutas jekhe phure nyamcoske 
khelipe andelottéria. Kodo vi 
chachikanes opre gelas ando Bé-
cso! Jek shej kasko muj lolo sas 
kathar o lazhavo phendas:

Chi trubusardo te keren 
lazhavo andaamaro foro!

Assanas, taj anda kaver soba 
ashundyolas e gilyi, sakon ge-
lastar te khelel. Sakon ingerdas 
varikas te khelel. (…)

(Boldasles ifj. Rostás-Farkas György)

Dombrádi István

Hon-virágnak

Csöpp Anyámnak
Hon-virágnak
Tenyér lombú fáknak
Magyar föld: Hazámnak
Nevezlek Magyarországnak
Szólítalak Hazámnak.

Szent Hazában
Hitem van-e Szentben
Vándor csendekben
Hó-ezüst szél� tenyerekben
Értésben, érzésben
Ég alatti legszebb szélben
Útjaim, szavaim s a nevem:
Világom van itt minden emberben.

A fényes szem�ekben
Bennük él az én erd� lelkem
T�lük lett a jöv� bennem.
Föld színekben
Vércse szélben:
Dédelget� minden percem
Hét csillag zajú csillag-egem

Ébredésem, lét hercegségem
Férfi-tenyér er�sségem
T�lük lett ez a f öld
vendég bennem,
Csillag-nász a szívemben.

Ének-ének, sz�l�virág ének
Földrenget� fényes évek
Ezer-dolgú emberélet –
Nekem láng ez az élet
Érték, szépség, búza-élet
Nekem kell-kell ez az élet.
Es�csepp a kenyerem
Szóvirág a nyelvem
Tenger a lépésem:
�s-harang lett bel�lem.

Itt, itthon végképpen
Föld-szállású években
T�z tisztító t�z a részem
Égi dal röpülés a vérem –
Lélek fehéren, lélek-fehéren
A Hazám él bennem.

Farkas László grafikája
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Békés megyében jártunk
Hevesi József társaságában

Hevesi József  vezet� f�tanácsosként látta el a Békés megyei Közgy�lés 
nemzetiségi feladatait. Az önkormányzati rendszer kialakulásánál segítette 
a korábbi szervezeti struktúrák átalakításával járó változások megvalósítá-
sát. Szakmai segítséget nyújtott az alföldi szlovákok  oktatási és kulturális 
intézményei m�ködéséhez, a románok szellemi, kulturális és egyházi intéz-
ményrendszere fejlesztéséhez, Arad és Békés megyék határmenti kapcsola-
tának kiteljesedéséhez. 2004-ben munkájával hozzájárult a Békés Megyei 
Romaügyi Tanács megalakulásához. Személyes emberi kapcsolatai, a közös 
célokért végzett munka során kialakult barátságok révén is a megyében él� 
valamennyi nemzetiség ügyét sajátjának tekintette. Mindig különös figyelem-
mel és gondoskodással kísérte az itt él� cigány közösségek sorsát.

„Nagyon sok segít�m volt, 
ezt a munkát nem is lehetett 
másképp végezni, ehhez az is 
kellett, hogy legyenek olyan ci-
gány emberek, akik átérezték, 
az oktatás, a munka, a kultúra 
fontosságát.

Most is emlékszem, amikor 
Orosházán a cigánytelepen az 
osztálytársamnál voltam. Mi-
lyen pici, de rendezett és tiszta 
volt minden. Ma amikor látok 
egy cigány környezetet, egy te-
lepet mindig megdöbbenek, 
hogy az elmúlt húsz évben mi 
változhatott meg a cigány em-
berek lelkében, a bels� min-
dennapjaiban. Lehet, hogy 
nem tudom megválaszolni. Va-
lahogy az akkori cigány ember-
nek jobban volt tartása. Pedig 
a mai körülményeknél sokkal 
szegényebben éltek, de az ön-
magukkal szembeni igényesség, 
tartás megvolt bennük.

Nem tudom pontosan, hogy 
mi változhatott meg, a közössé-
gek is jobban figyeltek egymás-
ra cigányok és nemcigányok. 

Nem volt segélyezés, de valahol 
a közösséghez tartoztak, volt 
igény a munkájukra és abból el-
tartották a családjukat.

Valahol a kilencvenes évek-
ben megváltozott a helyzet. 
Azt látták a cigány gyerekek, 
hogy az apjukra nincs szükség, 
egész nap otthon fekszik, vagy 
megpróbál ügyeskedni, segé-
lyekért kuncsorogni. Valahogy 
bel�lük is kiveszett az akarás, 
hogy én többre vihetem.

Miben kellene változni? 
A többségi társadalomnak ta-
lán türelmesebbnek kellene 
lennie. Az értékeket is észre-
venni és hagyni, hogy ezek 
értékként az adott közösség 
jellemz�ivé váljanak. Nem asz-
szimilálni, hanem úgy integrál-
ni, hogy ezek a nagyon emberi, 
nagyon szép tulajdonságai az 
adott közösségnek megmarad-
janak a jöv� számára.

A cigány közösségnek pedig 
akarnia kellene, hogy ezeket az 
ismereteket birtokolja és tudja 
alkalmazni. A tudásnak mindig 

értéke van. Ezt a fajta gondolko-
dást nehéz egy olyan közösség-
ben elfogadtatni, amelyik évszá-
zadokon keresztül egyik napról 
a másikra volt kénytelen élni. Ja-
vakat nem tudott gy�jteni, érté-
ket képezni. Örökké mozgásban 
volt önmaga, vagy a kényszer� 
társadalmi környezete miatt.

A tudásnak az értékét fel 
kell ismerni mindenkinek ci-
gányként és nem cigányként. 
Mert ha meg akarjuk �rizni he-
lyünket a világban, akkor úgy 
kell részesévé válnunk, hogy 
ismerjük meg a mozgatóru-
gókat. Ne elszenved�i, hanem 
részesei, lehet�leg irányítói le-
gyünk az eseményeknek.

Kérem a cigány embereket, 
hogy ha arra kerül a sor, néz-
zék meg, kit választanak. Ne a 
nagy hang, vagy a melldönge-
tés legyen a f� ismérv, hanem 
vegyék észre a körükb�l kike-
rült tanultabb embereket, akik 
képesek lennének a közösség 
érdekeit az adott kor szintjén 
képviselni.”
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Varjú Katalin

”Pénteken délig nyitva van az ég!”
A szél gyermekei

Sok-sok évvel a történtek 
után úgy t�nik, mintha 

egy régi indiai körútra emlékez-
nék… Vagy egy Föld körüli uta-
zásra – már amennyiben a Föld 
azonos a belvárossal, a „körül” 
pedig a periférián, s�t azon is 
túl, egy képzeletbeli kínai fal túl-
oldalán álló putrikat, pérókat, 
roma közösségeket jelenti.

Szemétdombok között, ár-
kon-bokron keresztül, egyszer 

bokáig ér� porban poroszkál-
va, máskor tengernyi sárban 
caplatva igyekeztem éppen 
valamelyik irányba. Oda, vagy 
vissza. Két világ között ingáz-
tam. Egy felvillanó emlékkép, 
a legels�k közül való: a rajok-
ban lecsapó legyeket hajtottam 
magamról, és az járt a fejem-
ben, hogy kerültem ide, vajon 
mit keresek én itt?

…

Még nem tudtam, mihez 
kezdek a rám zúduló hatá-
sokkal és a tömérdek újonnan 
szerzett ismerettel, nem mér-
tem fel, hogy ezek a tapaszta-
latok mekkora segítséget nyújt-
hatnak oktatói munkámhoz, 
s persze azt sem gyanítottam, 
hogy mindez kés�bb mennyi-
re megváltoztatja a kultúráról 
kialakított képemet és életfel-
fogásomat.

Mit szól a kicsi

Egyszer a tanítási óra 
után‚ amikor könyvei-

met‚ füzeteimet összepakolva 
a kijárat felé indultam‚ két kis 
romalány állta el az utamat.

– A testvérünket hazahoz-
ták a kórházból. Anyánk mon-
ta, elgyöhet mennézni – szólalt 
meg az id�sebbik testvér.

– Köszönöm a meghívást, 
de nagyon pici még az a baba, 
most még nem mennék ki – 
feleltem‚ mert ismertem már 
annyira a szokásaikat‚ hogy 
tudjam‚ a kisbaba mellett nem 
szívesen látnak idegeneket.

– De monta, csak nézze 
meg, meg hogy a házunk is 
fel van díszítve‚ és biztos ör�-

ni fog‚ maga olyan paraszt. És 
má hozzánk tartozik‚ láthassa!

– A rokonok mit fognak 
mondani, hogy még csak most 
jöttek haza, anyukád is fáradt, 
a gádzsi meg beállít?!

Több se kellett nekik.
– Hallod a Phal-asszonyt!? – 

gurguláztak a nevetést�l‚ mert-
hogy fele akkora vagyok, mint 
a romnyik.

– No, mondhatom, hogy 
gyössz? – kérdezte az egyik 
lány‚ amikor kinevették magu-
kat.

– Hát jó. Mondjátok meg 
otthon, hogy kimegyek – hatá-
roztam el magamban, és más-
nap el is indultam a péró felé.

A fogadtatás kedves volt‚ a 
szoba pedig valóban szépen fel 
volt díszítve. A kerámia Sz�z 
Mária- domborm�vön‚ a házi 
oltár szentképén és a szentkép 
két oldalán álló gipszangyalkák 
körül él�- és m�virágfüzérek. 
A csilláron a virágdíszek alatt 
egy plüssmaci függött‚ mellet-
te pedig egy rongybaba‚ amely-
nek köténykéjén a „Szeretünk 
téged!” felirat volt olvasható. 
Az els�ként kapott játék azon-
ban a szokásoknak megfelel�-
en a kiságy végében‚ a baba lá-
bánál volt elhelyezve. Leped� 
helyett pedig egy piros alapon 
rózsás‚ arany szálakkal átsz�tt 
vállkend�t terítettek alája.
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A beszélgetés során sok ér-
dekes dolgot megtudtam az 
újszülött hazaérkezése körüli 
teend�kr�l‚ különösen a ron-
tás elhárításának módjairól. Az 
újszülött fekv�helye alá vagy 
ágya fölé például szentképet 
helyeznek‚ mert a megkeresz-
teletlen babára nem terjed ki 
az �rangyalok hatalma‚ ezért 
aztán szükség esetén nem tud-
nák megvédeni. Ha azonban a 
közelében van egy szentkép‚ az 
angyalok azt védelmezve a kis-
dedet önkéntelenül is oltalmuk 
alá vonják. Biztonság kedvéért 
tükröt is tesznek a kiságyba‚ 
hogy ha mégis odaszemtelen-
kedne egy démon‚ meglátva 
magát benne megijedjen‚ s ha-
nyatt-homlok elmeneküljön. 
A tükör mellé helyezett kés 
– vagy újabban a fés� – sze-
repe pedig az‚ hogy a gonosz 
démonokat jól megszurkálja. 
Ha mindez nem segítene‚ még 
mindig ott van védelmez�nek a 
kisbaba csuklójára kötött piros 
szalag‚ amely – arany ékszerek 
társaságában – akár a sapkács-
kájára varrva is megjelenhet. 
Ezen utóbbiak els�sorban az 
általánosan elterjedt – számos 
esetben önostorozáshoz‚ es-
küdözéshez kapcsolódó – át-
kozódás negatív hatása ellen 
védelmeznek‚ amely még olyan 
alkalmakkor is rendkívül gya-
kori‚ mint a szülés‚ a kereszte-
l�‚ az esküv� vagy a temetés. 
Úgy tartják‚ a kisbaba még 
mindenre fogékony és olyany-
nyira érzékeny‚ hogy a nem 
kifejezetten neki szánt káros 
hatásoktól is szükséges valami-
lyen formában megóvni.

– Amikó az els� gyerekem 
született – emlékezett vissza 
nagy gesztikulálás közepet-
te az egyik jelenlev� rokon –‚ 
oszt hazahoztak‚ hát sok ven-
dég gyött hozzánk. Jó rá is 
néztek a kicsire‚ a meg mingyá 
elkezdett rovelni‚ de olyan na-
gyon‚ hogy még akkó is sírt‚ 
amikó elmentek. No a mámi 
monta is mingyá‚ hogy meg-
igézték. Le kell nyalni. Le is 
nyaltam a homlokát meg a’  
arcát. Az egyik szeméb� még 
sós könny folyt‚ de a másikbó 
má nem olyan. Bizony‚ a gye-
rekre rendesen rácsodákoztak. 

Ki tuggya‚ mi lett vóna vele‚ 
ha le nem nyalom?!

– No, úgy van‚ nagyon kell 
vigyázni! – helyeselt az egyik 
id�sebb szomszédasszony. – 
Hát az enyémet is‚ mikor el-
gyöttek mennézni a rokonok 
meg a szomszédok‚ bizony 
mindenki jó pofán nézte‚ di-
csérte‚ nem tudni‚ nem iri-
gyelte-e. Montam is‚ amikó 
má men�be vótak‚ hogy aki 
ránézett‚ köpköggye meg‚ ne-
hogy má valami átok fogjon 
rajta!

– Mi meg parasztok között 
laktunk‚ oszt vót ott egy olyan 
gyermektelen házaspár‚ akik 
néha elvitték a gyereket sétáni 
– kapcsolódott be a beszélge-
tésbe egy harmincas asszony‚ 
hét fiúgyermek anyja. – No 
eccer úgy vagdalózott a gye-
rek a kocsiba‚ mikó hazahoz-
ták‚ meg még azután is‚ hogy 
nem tuttunk vele mi’  csináni. 
Én még igen fiatal asszony 
vótam‚ hát áthíttam a szom-
szédasszonyt‚ hogy csinájjon 
má valamit vele. A’ meg egy 
pohárba vizet hozatott velem‚ 
oszt három tüzet vett ki a kály-
hábó. Valamit mormót magá-
ba‚ nem tudom‚ mit‚ azzal a 
három tüzet beletette a vizes-
pohárba. Egy t�z mingyá le 
is mer�tt. Mingyá tutta‚ hogy 
a parasztok rácsodákoztak az 
én kisfiamra! No akkó azzal a 
tüzes vízzel gyorsan lemosta 
az arcát‚ oszt mormót‚ csak 
mormót. A végén felhajtotta 
a szoknyáját‚ oszt a bels� fe-
lével szárazra tör�te a gyerek 
arcát. A’ meg mingyá megnyu-
godott‚ oszt elaludt.Szentandrássy István festménye
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Nagy érdekl�déssel hallgat-
tam a szemmel verésr�l szóló 
furcsábbnál furcsább történe-
teket‚ és még sokáig hallgattam 
is volna‚ csak hát ezek után el 
se tudtam képzelni, hogy a ke-
zembe adják a picit. De a ke-
zembe adták! Aranyosan iz-
gett-mozgott‚ fészkel�dött a 
karomban. A piros masni és az 
arany ékszer, ami a sapkájára 

volt illesztve‚ ide-oda hajlott‚ 
és a picike mintha az ujjamat 
tartotta volna a kezével. Esze 
ágában sem volt sírni.

Egyszer csak megéreztem‚ 
hogy feszülten figyelnek. Csak 
ekkor t�nt fel‚ hogy valami 
olyannak vagyok fültanúja‚ ami 
cigányházaknál nagyon nagy 
ritkaság. Csönd volt. Légy se 
zümmögött. Már legalább fél 

perce álltam szótlanul, a fi-
gyelem középpontjában‚ ka-
romon a kisdeddel‚ amikor a 
háziasszony végre megszólalt:

– Neharaguggyá meg, nem 
montuk vóna, de akartuk tun-
ni, mit szól a kicsi? Az úgy 
van, hogy sírna, ha nem bírna! 
De nem sír. Téged kamel.

Jólesett ez az óvatos biza-
lom. És jól az óvatlan szeretet.

Dombrádi István

Harangszó ruhám felöltve

Harangszó ruhám felöltve,
Id� futását szelídítve –
Fölülve szirom-szél szekerére:
Szerelmes világom elébe,
Szimfóniás es�k özönébe
Érve – miért ne, miért ne
Tehetném kezem,
s�r� égt�z kékjébe?
Napfény kemencékbe,
Elégszer ékségben élve,
Egész esztend�re,
Május íz� élet
zöld-csokros fényébe?

Amíg arcomon indázik
tájak zöldje,
Amíg el nem száll velem
létem cinegéje,
Magam gesztenyefás-nyarakba vetve,
Fürtös-csillagok derekán lengve,
Jegenyékre holdat s napot teregetve,
Miért ne, miért ne

Bújhatnék élet-ág rügyébe?
Vízgy�r�k �zte �sz színébe,
Egész világú esztend�kbe?

Akarva, szívparancsra égve,
Emberré beérve jöv� elé eredve,
Elégszer-elégszer, hogy létem is elérje,
Miért nem, hogy sose
Jut nekünk ujjongó id�k jele,
Értetlenség üszkét elkerülve,
Asztagodva, mint nyár heve,
Másnapon is megértés eledele?

Büszke néppé n�ve,
Kinyílt holnapunkat összeszedve,
Mint sárga szín� búzakéve,
Egyképpen napköteg�-életté gy�lve:
Ünnepb�l-ünnepbe, évekb�l-évekbe,
Völgy-ing� naplementékbe –
Beférhetnénk ezüst-lélek menedékbe,
Hogy itt élni s halni is megérje.
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Hollai Kálmán

A cigányságról, teend�kr�l, kultúráról
Ahányszor leírtam azt a szót cigány negyven év alatt, nos abból kitelne egy középkori vár.

Csak légvárat építettünk, mert az elképzelést soha nem váltotta a tett,
nem rajtam múlott… Bizakodom… Mi mást tehet e sorok írója.

Melyek, mik azok a sür-
g�s tennivalók, amik 

elkerülhetetlenek, hiszen mára 
a cigányság problémája nem a 
huszonnegyedik órában van. 
Lélegeztet� gépen, agonizál! 
Hol kezdjem? Bármelyik ujja-
mat harapom… pedig a lábuj-
jak bevonása is kevés…

B�NÖZÉS…

Van e cigány b�nö-
zés? Van… Hogyan ala-
kulhatott ez ilyen, mára 
már semmiféle kordában 
nem tartható módozat-
ban? Most ezt a „záró-
jelet megnyitom” egy ki-
csinyt. Itt és a dolgozat 
folyományában soha töb-
bé nem hozok USA- béli 
példát. Nem azért, mert 
Amerikával szemben 
averzióm lenne, hanem mert 
ott nem volt cigánykérdés, 
soha… Nem is lesz… /Nos, a 
hires-hirhedt maffiózókat sze-
retném ide idézni. Hogyan ért 
végett a nagy szeszcsempészet 
id�szaka?

Al Capone. Perbe fogták, s 
pár hónap után az ügyvédei se-
gedelmével már szabadlábon 
volt. Adócsalás ürügyén ismét 

bíróság elé idézték. Ismét el-
ítélték. A börtön az Alcatraz-
ban folytatódott. Onnan már 
nem volt menekülés…

Itthon: El kell kezdeni, mi-
helyst a Fidesz birtokon belül 
lesz, felel�sségre vonni a gyil-
kosokat, a b�nöz�ket, ügyes-
ked�ket, uzsorásokat, a rab-
szolgatartókat…

Ezt a szubkultúra réteget 
egyszer s mindenkorra le kell 
választani a cigányságról. Err�l, 
ennyit… De, a korrupt rend 
�rével nem megy. A rend�rség 
megtisztulásával a – vidéken 
minden kistérségre kiterjed� 
rend�ri ellen�rzéssel – együtt 
a polgári szolgálatokkal, ismét 
helyre állítható lesz a rend… 
Csakis hivatásos rend �rökkel. 

(Akarattal írom külön). Nem 
kell attól félni, amivel egy-két 
saját pecsenyéjét sütöget�, fe-
lel�tlen cigány politikus fenye-
get�zik: ha ezt nem kapnak, 
meg ez nem lesz, akkor a ma-
gyarok megnézhetik magukat, 
mert a cigány felfegyverkezve 
elindul… Ez olyan komolyta-
lan, ez a fenyegetés olyan ba-

romság, ami egy dologra 
jó. Bizonyítéknak. Az il-
let� saját magáról állít ki 
szegénységit… Fogalma 
sincs az egész ország-
ra kiterjed� állapotokról, 
ami egyáltalán nem ró-
zsaszín….

OCÖ/ORSZÁGOS 
CIGÁNY 

ÖNKORMÁNYZAT

Sok mindenben vi-
lág els�k vagyunk. Pl. abban, 
hogy csak nekünk van a vilá-
gon kétszázezer jegyzett nép-
dalunk. És talán mégegyszer 
ennyi, ami jegyzetlen. Énekli 
szerb, szlovák, osztrák, ukrán, 
román. Igen, mert mi vagyunk 
az egyetlen nép a világon, akit 
saját maga vesz körül…

Világels�k vagyunk abban 
is, hogy rajtunk kívül senki 

Bálványos Huba rajza
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nem dicsekedhet annyi elnök-
helyettessel, mint a fent neve-
zett OCÖ. Szám szerint, 53. 
Miközben 19 megyénk van, s 
a jöv� a 7 régió megteremtése.

Két éve a köztársaság elnök 
úr feltett négy kérdést az általa 
meghívott cigány értelmiség-
nek. Az egyik kérdés; „Jelen 
formájában jónak tarja-e Ön 
az OCÖ felállását?”

Hát, nem … Semmilyen 
szempontból sem. Egy; nincs 
országos lefedettsége, nem 
rendelkezik az össz-cigányság 
támogatásával. Kett�; az ál-
lami támogatás, ebben a for-

mában feneketlen kútba hull, 
ellen�rizhetetlen… Ha raj-
tam múlna egyetlen cigány 
politikus „kezébe” nem ad-
nék elosztható, felhasználha-
tó pénzt! Ha a cigány azután 
is akar politikával foglalkozni, 
akkor biztosan az övéiért fog 
cselekedni a jöv�ben. A pénz 
elosztását pedig egy szabad, 
kurátori team intézhetné.

(A nagy politikának sem 
volna haszontalan átgondol-
nia, milyen beosztástól lefele 
ne álljon a politikus rendel-
kezésre pénzösszeg. Ha ezek 
után még mindig szeretne po-

litizálni, akkor tenni is fog va-
lamit, hogy az ország el�bbre 
jusson.) Err�l többet nem is 
kívánok polemizálni.

Tehát, egy alapos, átfogó 
reformra van szükség, megbíz-
ható vezet�kkel, hiteles, fiatal, 
tanult emberekre van szüksé-
ge a cigányságnak is.  (…) Ki-
m�velt f�kre , tanult hölgyek-
re, urakra van szükség.

(Hollai Kálmán írását a követ-
kez� lapszámban folytatjuk. Vita-
indítónak szántuk, s a nézeteivel 
polemizálóknak is helyet biztosí-
tunk hasábjainkon.)

Szécsi Magda

Mintha…
(Egy cigány politikusnak)

Mintha vakoknak mutatnád az igazság színét…
Mintha süketeknek énekelnél zsoltáros békét…
Mintha némáktól várnád a helyesl� választ…
(Jaj, nézd! A lelki sántaság mindent eláraszt!)
………………………………………………
………………………………………………

Mintha az értelem ma agyvérzéses volna…
Mintha a bátorságot is befizetnék adóba…
Mintha a tisztességet a pokolba kívánnák…
Mintha a szabadságot bilincssel kínálnák…

Mintha a pénz felfalná az embert…
Mintha a hatalom összeveszett volna a lelkiismerettel…
Mintha a rabszolgaságból felébredni nem lehetne…
Mintha valakiknek kedve: magadhoz térni sem engedne…
………………………………………………
………………………………………………

Mintha vakoknak mutatnám az igazság színét…
Mintha süketeknek énekelnék zsoltáros békét…
Mintha némáktól várnám a helyesl� választ…
(Igen. Én is látom. A lelki sántaság mindent eláraszt!)
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Ravasz József

Mire számít egy-egy ”nagy úr”?

Sokféle ember van, s ar-
ról, hogy kiben mi la-

kozik, 1989 óta elég id�nk volt 
meggy�z�dni. Napjainkban már 
nem csak a kifordított kabátú 
emberekr�l kell beszélnünk, ha-
nem, ha úgy tetszik – az átope-
rált arcúakról is. Ezek az em-
berek látszólag megváltoztak. 
Megváltoztatták küllemüket, 
mert egykori közismertségük 
már nem járt el�nnyel, ha-
nem…

S hogy mire számít egy-egy 
nagyúr?

Arra, hogy ez az istenadta 
nép majd csak megelégeli a 
nincstelenséget, újra kimegy 
a térre, s teli torokból ismé-
telten éljenezni fogja a let�nt 
kommunista rendszert. Élje-
nezni, mert akkor mindene 
megvolt. Munkahely, otthon, 
biztonságérzet… Liberaliz-
musról és egyéb más izmus-
ról hallani sem akar többé, 
mondván, hogy nagyon jól 
megvolt nélküle, s ez így igaz, 
hiszen 1989 el�tt azt sem tud-
ta, hogy az mi fán terem?

Valamire készül�dik a haza. 
Készül�dik, mert ez az élet 
rendje. Forr az emberekben a 
jólét iránti vágy, nem érdekli 
�ket, hogy X.Y. milyen „ká-
der”. Arról álmodnak, hogy 

gyermekeik asztalán ismétel-
ten tej, vaj, kenyér, felvágott 
legyen. Szörny� érzés arra 
gondolni, hogy holnap lesz-e 
ebéd, lesz-e vacsora? Nekem 
úgy t�nik, hogy mindaz, ami 
napjainkban velünk, polgárok-
kal történik – nem véletlen. 

Volt egy-két példa a történe-
lemben, amikor a néppel elhi-
tettek egy és mást…

Járjunk nyitott szemmel! 
Járjunk, mert az, aki még a 
külsejét is megváltoztatta, sok 
mindenre képes. Régen is jól 
élt, most is jól megy a dolga, 
ha pedig ismételten társadal-

mi fordulat következne be, 
neki megint nyer ügye lenne. 
Hogy kifordította a kabát-
ját, és átoperáltatta a küls�-
jét? – Nem tehettem másként 
– mondja –, mert különben 
kinyírtak volna ezek a libe-
ralisták, ezek a keresztények, 

ezek a…
Sok a nagyúr. Sok az or-

szágban a b�n, és ez napról 
napra csak fokozódik. Az 
emberek elveszítik lábuk 
alól a talajt. Ilyenkor olyan 
cselekedetekre is képesek, 
amit normális, kiegyensú-
lyozott helyzetben nem ten-
nénk meg. most azonban 
bármit megtesznek. Bármit, 
hogy élni tudjanak, min-
dent…

Az átoperált arcúak kö-
zöttünk élnek. Tanácsot 
osztogatnak. Együtt ká-
vézunk. Mire számítanak? 
A válasz egyszer�: Miránk! 
Ránk, akik úgy gondoltuk, 

hogy mindenkinek meg kell 
adni a lehet�séget. E lehe-
t�séggel természetesen visz-
szaélnek. Elveszik 1989 iga-
za. Elvész, mert a nép egyre 
nyomorultabbá válik.

Egyre fogytán a türelme, 
mely fél�, hogy rózsát már so-
hasem fog teremni…

Kórik Csaba grafikája
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