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Rostás-Farkas György

Utolsó esély
Az esélyeinkr�l gondol-

kodva nagy nemzeti 
egységr�l álmodoztam mindig, 
ahogyan a nagy el�dök: Pet�fi 
és Kölcsey is a maguk idejében.

Amikor ezeket a sorokat 
írom 2010. májusa van. Pestie-
sen szólva, nincs tavasz demok-
rácia nélkül… és szeretettel az 
ember sok mindent elérhet. Ho-
gyan kapcsolódik ez a májushoz 
és a demokráciához? Végtelenül 
egyszer�. Tavasszal minden új-
jászületik: a fa, a virág, az erd�, 
a mez�. A szeretet pedig Isten 
adománya, nem politikai kate-
gória, ahogyan egyesek szerint 
a h�ség sem..

Különös világot élünk a si-
ker és a hatalom b�völetében… 
erkölcsi tartás nélkül azonban 
nem alkothatunk maradandót.

A lélek – tudjuk –, azé, aki 
megm�veli. Tehát templom 
kell, iskola kell és szeretet kell. 
A felismerést pedig tetteknek 
kell követnie.

Hogy ezt miért mondom? 
Talán a sok megélt május és ta-
vasz miatt, és talán azért is, mert 
én mindig érzem lefekvéskor és 
ébredéskor, hogy sokan szeret-
nek, úgy ahogyan én is sokakat 
szeretek. Május van. Ontja illa-
tát az orgona és virágba borul-
tak a fák…

Egy régi-régi, gyermekkori 
élmény jut az eszembe. 1957-et 
írtunk. Mária n�véremmel és 
több osztálytársammal együtt 
együtt Szabadkígyóson, Weick-
heim Antal József  gróf  birtokán 
töltöttem egy napot. Marhava-

gonban utaztunk, ez akkoriban 
nem volt ritkaság. Iskolai kirán-
dulás volt, s mi el�ször mehet-
tünk el ilyen csodálatos helyre. 
Az a nap örökre emlékezetes 
maradt mindkett�nk számára, 
egy életre szóló élménnyel let-
tünk gazdagabbak.

Majális volt, ünnep volt. 
Ünnepl�be öltözött a szívünk, 
mint a barackfák. �rültünk a ta-
vasznak, a májusnak, a virágba 
borult fáknak, erd�nek és me-
z�nek…

Ott azon a helyen, a kis pa-
tak még mindig úgy csobog, 
mint fél évszázaddal ezel�tt, de 
az id� kereke.

Az id� kereke nem forog 
visszafelé, s az a tavaszi nap sem 
tér vissza többé. Mégis ennyi év 
után is itt van, bennem él az ér-
zések furcsa egyvelege; izgalom, 
kíváncsiság, öröm és büszkeség. 
A mezítlábas cigány gyerekek 
valóra vált álmai…

Ma is álmodom, mint a nagy 
el�dök: Pet�fi és Kölcsey a 
maga idejében.

Mi lenne, ha itt és most kö-
zöttünk élhetne Kölcsey? Biz-
tosan figyelmeztetne, hogy az 
igazsághoz nem lehet hazug-
ságon keresztül eljutni, elmon-
daná, hogy a népet nem lehet a 
nép nélkül szolgálni.

Er� az er�re, a hatalom a 
hatalomra, az érdek az érdek-
re hallgat. De tud-e az er� és 
a hatalom a tisztesség és a be-
csület hangján szólni, s képes-e 
önmagát felülmúlva szolgálni az 
érdek?

„Nem mondhatom el senki-
nek, elmondom hát mindenki-
nek; �rz�k vigyázzatok a strá-
zsán!”

Nagy erkölcsi tanúságtéte-
lekre és üzenetekre van szükség. 
Mindenki várja a változásokat, s 
ez a történelmi pillanat nem fog 
még egyszer megismétel�dni. 
Egyáltalán nem mindegy, hogyan 
sáfárkodunk a lehet�séggel!

2008. április 11-én, József  
Attila és Lakatos Menyhért 
születésnapján, a Tudományos 
Akadémia dísztermében el-
hangzott egy ígéret arról, hogy 
a cigányoknak lesz kulturális au-
tonómiája.

Nagyot mertünk álmodni? 
A cigány kulturális intézmények-
r�l: a színházról, a múzeumról, 
a kutatóközpontról, nyelvi m�-
helyekr�l… Én mégis hiszem, 
hogy az álmok igenis valóra vál-
hatnak. Ahogyan azt is, hogy ez 
az ország a mi hazánk is.

Áldott emlék� kollégan�m, 
dr. Ranner Gizella mondta egy-
szer, mikor külföldi utamról 
megérkeztem; tudja, hogy azért 
jöttem haza Nyugatról, mert él 
bennem a hazaszerelem. Ez az 
utolsó esélyünk!
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József Attila

Szeretném, ha 
vadalmafa lennék!

Szeretném, ha vadalmafa lennék!
Terebélyes vadalmafa;
S hogy testemb�l jóllakhatna
Minden éhez� kis gyermek
Árnyaimmal betakarva.

Szeretném, ha vadalmafa lennék
S minden egyes árva gyermek,
Ha keser� könnye pereg,
Felkeresné s könnyeivel
Öntözné meg a tövemet.

Szeretném, ha vadalmafa lennék,
Mi ha majd egykor kiszárad
És a tél apó kivágat,
Lángjaival felszárítná
Könnyeit a bús árváknak.

S ha csakugyan vadalmafa lennék,
Volna öröm a földön és
Sehol semmi bú, szenvedés
S a mosolygó fejeket nem
Bántaná az elköltözés.

Pünkösd el�tt

Szent, éhes lelkem, pünkösd ünnepére,
Mint jóllakott tuzok, magadba hullva
Feledd, hogy büszke, forró szárnyadat
Cibálja, tépi vének irigy ujja.

Hiszen tudod már mi a Végtelenség:
A Végtelenség az a magyar bánat
S hiába verg�dsz haló hattyuként,
Szomorubb lélek búsul majd utánad.

Ha idejöttél, tündökölj s dalolj csak,
E végtelen vizen büszkébben usszál
S csudáljanak, hogy méltóbban repül
Zilált szárnyad az égi Sziriusznál.

Szent vagy s ha mégis lenyilaz az Éhség,
Mint vadludat rozsdás vessz� találja,
Ne sírj, dalold el híres éneked,
Hogy nyögve várjanak ujabb csodára!

1923. máj. 18.

Pet�fi tüze

Falvát meg�rült népe lerombolá,
Házunk az nincs, fél fal, ha mi megmaradt,
� Gonosz Tél van s e kis családnak
��  T�ze, Pet�fi – az Eszme: hol van?

* * *

Pet�fi Sándor, Tégedet ünnepel
A jajgató nép s a süket Elnyomás,
� De nagy lelked tüzét, az Eszmét,
��  Cifra, hideg lobogás takarja.

Ó, ünnepelvén, mélyre temetnek el!
Pet�fi Sándor, ámde azért nyugodj:
� Az Eszme ég az elnyomottak
��  Büszke szivében örök dalodra.

És égni fog, mert nagy hitem ójja meg:
Világszabadság! – így köszönök, Vezér,
� S örömtelen tizennyolc évem
��  Szent lobogója el�dbe hajlik.

1923. jan. 23.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT6

”Az ember képes átlépni 
a saját árnyékát!”

Széles Gábor nagyvállalkozó – médiatulajdonos nemcsak a M�szertechnika Rt., a Videoton, és az Ikarus, 
vagy a nevével fémjelzett sajtóorgánumok, mint a Magyar Hírlap és az Echo Tv révén írta be magát a „polgári 
Magyarország” rendszerváltóinak sorába, hanem azzal az átfogó vidékfejlesztési koncepcióval is, melyr�l már 
több ízben hírt adtunk lapunk hasábjain. 

Most a vállalkozások, a sikerek mögött megbújó magánembert szeretnénk közelebb hozni olvasóinkhoz. 
A „Magyarnak lenni” sorozatban jelent meg Fülöp Zsuzsa Széles Gáborral készült interjúkötete, az alábbiak-
ban ebb�l közlünk részleteket.

Az �seim és a szüleim több-
nyire dunántúliak, lakóhelyük 
eredend�en Tárkány és Lázi 
volt, elemi iskolai végzettség-
gel rendelkez� egyszer� pa-
raszti származású emberek 
voltak. Ám mind a nagyszü-
leim, mind a szüleim kivándo-
roltak Amerikába. Az 1910-es 
években volt egy nagy kiáram-
lás. Amerikának szüksége volt 
lakosságra és munkásembe-
rekre. Az ügynökeik itt jártak 
– legalábbis ahogy a családom 
életéb�l utólag megtudtam –, 
és segítettek azoknak, akik ön-
maguktól még „kitántorogni” 
sem tudtak a tengeren túlra. 
(…)

Amerikában két nagy terü-
let volt, ahol a magyarok meg-
telepedtek: Cleveland és New 
York. Kés�bb inkább New 
York volt az, ahol magyar köz-
pont alakult ki. Ott egyes ne-
gyedek – Long Island például 
– magyar kivándorlók lakta te-
lepülésekké váltak. A nagyszü-
leim is ott éltek. Long Islanden 
volt egy cukrászdájuk. (…)

Családunk a harmincas 
években visszatelepült Ma-
gyarországra. A szívük vissza-

húzta �ket, és már volt egy kis 
pénzük is. Itthon akarták be-
fektetni. A pénzb�l vettek két 
bérházat Újpesten. Ne képzel-
jen valamiféle nagy házakat! 
Azokban a házakban – ahol 
én is feln�ttem – tizenhárom 
lakás volt, és persze nem a leg-
magasabb komfortfokozat. 
(…)

A háborúban az egyik házat 
lebombázták, a másikat elvet-
ték a kommunisták, államosí-
tották. Örültünk, hogy nem 
telepítettek ki bennünket. Azt 
a lakást is elvették, amelyben 
mi laktunk, és a saját tulajdonú 
házunkban a szüleim házmes-
terként dolgozhattak tovább.

Mi az akkori besorolás sze-
rint az „egyéb” kategóriába 
tartoztunk. Ezen kívül ismere-
tes volt még az „osztályellen-
ség” kategória is. Az utóbbihoz 
Tartozókat egészen biztosan 
kitelepítették. Az egyébhez 
tartozóknak akár szerencséjük 
is lehetett, és maradhattak. Mi 
is megúsztuk, köszönhettük 
ezt annak, hogy az id� múlá-
sával ötvennégyben, már bizo-
nyos változások történtek ezen 
a téren. (…)

A szüleim nagyon valláso-
sak voltak, engem is úgy ne-
veltek. Kés�bb – mint talán 
mások is – az iskoláztatásom 
során ezzel pórul jártam. Ró-
mai katolikus családban n�t-
tem fel, tizenhatéves koromig 
ministráltam az újpesti Szent 
József  plébánián. (…)

A misét latinul mondták, a 
fiúknak tudniuk kellett követ-
ni a liturgiát. Így kezd�dött el 
az, ami miatt kés�bb sokszor 
áldozatnak éreztem magam: a 
szüleim latin tagozatos gimná-
ziumba írattak. Persze, melléje 
– gondolom „kiszúrásból” – 
orosz nyelvet társítottak, pedig 
angolt szerettem volna tanulni. 
(…)

A marxista ideológia meg a 
családunk világnézete közöt-
ti összekoccanások nyolcadik 
osztályos koromban kezd�d-
tek. Egyszer azzal az újsággal 
mentem haza, hogy fölvet-
tek az úttör�k szövetségébe. 
Anyám megkérdezte, ki volt a 
tanár, aki ezt merészelte tenni, 
majd kézen fogott és visszave-
zetett az iskolába. Ott közölte, 
hogy „tévedés” történt, a fiam 
nem akar úttör� lenni.
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Anyám mindig bátor volt. 
Középiskolásként a Könyves 
Kálmán Gimnázium tanulója 
voltam, amely több hírneves 
embert adott Magyarország-
nak – például Babits Mihály is 
ott tanult –, és a legszínvona-
lasabb középiskolának számí-
tott Újpesten. Ott már szóba 
sem jött, hogy a továbbiakban 
esetleg a KISZ vár a sorai-
ba, ministráns m�ködésemr�l 
mindenki tudott. (…)

Ennek kés�bb súlyos kö-
vetkezménye lett. Író akartam 
lenni, bölcsészetet szerettem 
volna tanulni. Jelentkeztem 
magyar-orosz szakra az ELTE 
Bölcsészettudományi Karára. 
A felvételi ponthatárt meg-
haladtam ugyan, de a válasz 
az volt, hogy helyhiány miatt 
nem nyertem felvételt. Ez kó-
dolt üzenet volt annak idején. 
Általában az történt, hogy éve-
ken keresztül helyhiány miatt 
utasították el a jelentkez�t. 
Természetesen a jelentkezési 
lapon az „egyéb” származás is 
fel volt tüntetve…

Anyám rögtön átlátta, hogy 
ugyanez történhet az elkövet-
kez� években is, és azt mond-
ta, hogy valamilyen szakmát 
kell tanulnom. Elektrom�sze-
rész tanulónak írattak a szü-
leim. Kegyetlen két év volt! 
…Én nem szerettem. Az iro-
dalmat szerettem, sokat olvas-
tam, nem érdekelt a m�sze-
rész szakma.

Akkor még nem voltam 
tudatában, hogy a m�sza-
ki tudományokhoz, netán az 
üzlethez, a vállalkozáshoz is 

van érzékem. (…) Az agyamat 
át kellett állítani egy másfajta 
gondolkodásra, a figyelme-
met el kellett fordítani az iro-
dalmi, az írói szándékoktól. 
A fizikának, a matematikának 
kellett utat engednem az ész-
járásomban. Az els� el�készí-
t�i felmér� dolgozat eredmé-

nye azt bizonyította, hogy ha 
valaki alkalmatlan az ilyesfajta 
tanulmányokra, az én vagyok. 
…Hosszú történet lenne el-
mondani, hogyan nyílt ki egy 
ajtó a gondolkodásomban és 
hogyan váltak világossá szá-
momra ezek a tantárgyak. Így 
utólag mulatságos történet, de 
végül a hátrányos indulás elle-
nére „cum laude” végeztem a 
M�egyetemen. (…)

Meggy�z�désem, hogy az 
ötlet, az intuíció önmagában 
kevés. Abban sem hiszek, amit 
mondani szoktak: csak az els� 
milliót kell összelopni, a töb-
bi könnyen adódik már hoz-
zá. Nyilván ilyen is van, de ezt 

inkább csak tréfásan lehet ki-
jelenteni. Az igazság az, hogy 
rengeteg munka van az els� si-
ker mögött. Nekem az 1981-86 
közötti id�szak volt az, amely 
szakadatlan munkával járt: 
ezek voltak a M�szertechnika 
Rt. Megalapozásának évei.

Amikor indultunk nyolc-
vanegyben, én eredend�en 
nem akartam vállalkozó lenni. 
Kutatómérnök voltam, bonyo-
lult rendszereket terveztem. 
Sikereim is voltak. A Szovjet-
unió vezetett bizonyos k�-
olajkutató m�szerek tervezé-
sében, a magyarok sehol sem 
voltak. �k állították el� ezeket 
a m�szereket a KGST-orszá-
goknak, így nekünk is. Nekem 
sikerült fordítani a helyzeten: 
az Eötvös Lóránd Geofizikai 
Intézet fejlesztett ki olyan un. 
Magnetotelorikus m�szert, 
amelyet végül a Szovjetunió is 
elfogadott.

A számítástechnikai iparág-
ból indultunk, kezdetben szá-
mítógépek összeszerelése volt 
a f� profilunk. Az évek során 
természetesen szerteágazóbbá 
vált a számítástechnikai iparág, 
majd irodatechnikával b�vítet-
tünk. Ma már messze vagyunk 
a kiindulási alaptól! A M�szer-
technika több lábon álló válla-
latcsoport lett.

A következ� számban foly-
tatjuk!

(Forrás: Az ember képes 
átlépni a saját árnyékát;

Széles Gáborral beszélget 
Fülöp Zsuzsa,

Kairosz Kiadó, Bp. 2008.)

Széles Gábor 
a Videoton székház el�tt
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”Ne féljetek magyarok, megjöttek 
a cigányok!”

Emléklap a helytállásért – ha megkésve is

A marosvásárhelyi Fekete Március óta híressé vált mondatot idézték a résztvev�k azon az emlékrendezvé-
nyen, melyet márciusban, Budapesten a Terror Háza Múzeumban tartottak az 1990-es romániai eseményekre 
emlékezve.

Húsz évvel ezel�tt a Se-
curitate ármánykodá-

sai miatt a románok a magya-
rok ellen fordultak az erdélyi 
városban. A cigányok habozás 
nélkül a magyarok mellé álltak. 
Az elmúlt két évtizedben szin-
te el sem ismerték h�sies tet-
tüket, pedig sokukat bebörtö-
nözték, többen közülük 
meghaltak. Az említett 
budapesti rendezvényen 
hat embert tüntettek ki 
Pet�fi-emléklap a helyt-
állásért elismeréssel – 
L�rinczi József, Süt� 
József  és Szilágyi József  
még átvehette a díjat, 
Puczi Béla, Szilveszter 
Kis Péter, valamint Tóth 
Árpád már csak posztu-
musz kapta az elismerést.

„Három napig magyar” – 
legtömörebben így lehet ösz-
szefoglalni mindazt, ami az 
1990-es események miatt bör-
tönbe zárt marosmenti cigá-
nyokkal történt. Ezt az életér-
zést Puczi Béla egykori elítélt 
fogalmazta meg egy vele ké-
szült interjú-kötetben.

Puczi Béla egyike azoknak 
a marosszentgyörgyi romá-
nak, akik börtönévekkel fi-

zettek azért, hogy a magyar 
tüntet�k segítségére siettek. 
� és társai sem voltak magyar 
aktivisták: házilag barkácsolt 
antennáikkal nézték a ma-
gyarországi televízió adásait, 
sem el�tte, sem utána nem 
volt rendszeres kapcsolatuk a 
magyarországi, vagy a romá-

niai magyar politikai elittel, 
s�t, ahogy Béla fogalmazott: 
„kisembernek” is érezték ma-
gukat ehhez a kapcsolathoz. 
1990-ben, a Marosvásárhelyt 
csatatérré változtató ma-
gyar-román konfliktus után 
�t is bebörtönözték.

Szabadulása után megjárta 
a bicskei menekülttábort és a 
magyar menekültügyi hivatal-
nokok irodáit. Franciaország-
ban élt évekig a kriminalitás 
határát súroló, olykor átlép� 

magyarországi és romániai 
magyarokkal, románokkal, ro-
mákkal a vasútállomásokon, a 
lakókocsikból álló Párizs kör-
nyéki roma karaván-telepek 
egyikén. Közben folyamatos 
kapcsolatot tartott a párizsi 
magyar elit egy részével, és fá-
sultságig mesélte a történetét, 

várva, hogy egyszer ren-
dez�dik a menekültstátu-
sza. A legtöbbször bujkál-
nia kellett a rend�rök el�l, 
amit annyira tökélyre vitt, 
hogy egy igazoltatás során 
le kellett buknia ahhoz, 
hogy egyáltalán megtudja: 
akkor már egy éve meg-
kapta a politikai menedék-
jogot Magyarországon.

Puczi Béla, tíz év küz-
delemmel és magánnyal, egy 
Magyarországgal és a saját ma-
gyarságával kapcsolatban sz�tt 
mítosszal a háta mögött végül 
Budapesten élt, munka, hajlék, 
és pénz nélkül. Itt is hunyt el 
végül 2009-ben.

Puczi Béla magyar volt és 
hazátlan, bozgor a románok 
és a román anyanyelv� cigá-
nyok többsége szerint. Az 
erdélyi magyarok egy részé-
nek szemében cigány, egy má-
sik részének, akiknek az volt 
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fontos, hogy „színmagyar” 
maradjon a környezetük, 
magyar. Cigány volt annak a 
menekültügyi hivatalnoknak 
a szemében, aki rádöbben-
tette, hogy Magyarországra 
nem mint ünnepelt magyar, 
hanem mint cigány menekült 
érkezett. Román azon ma-
gyarországi magyarok több-
ségének a szemében, akik az 
Erdélyb�l érkez�kben a rivális 
munkaer�t látják. Béla, ahogy 
meséli, leginkább magyarnak, 

legkevésbé románnak szeret-
te volna látni magát, még ha 
tudta is, hogy cigány. A hely-
zetek többségében azonban 
nem választhatott: a legtöbb-
ször mások határozták meg, 
hogy éppen kikhez tartozik.

Epilógus:
Sok szemtanú szerint azon az 

estén a város f�terén a tüntet� ma-
gyarok és a Görgény völgyéb�l a vá-
rosba érkez� románok közötti csatát 
a magyar oldalra álló vásárhelyi ro-
mák döntötték el. Azóta szállóigévé 

vált az egyik mondat, amit az egyik 
roma kiáltott a magyarok felé: „ne 
féljetek magyarok, megjöttek a cigá-
nyok”. Ugyanakkor maguk a ro-
mák is kételkednek benne, hogy ezt 
szolidaritást tömegesen viszonozták 
volna valaha az erdélyi magyarok. 
Lett volna rá alkalmuk elég: Szász-
régenben, amikor a falusiak váloga-
tás nélkül gyújtották fel „magyar és 
román cigányok” házait egy román 
és egy roma fiatal összeszólalkozása 
miatt, de akár a mindennapok tét-
nélkülibb kapcsolataiban is.

So ovlahi tuha romno, Caloro?
Mi lesz veled Cigány?

So ovlaho tuha rom, shajhi celo Rroma maj bistren 
amare cultura, tradicija kija kashaha ovlahi amare 
Reskumipe?

Ej thovel pes hajbi rom sjal Manusno? Soske? 
Lachhipe buth hin thaj mishtipe vi te amenge! Mi-
rophral na bistres ko sjal tu!!

Aj so rom sjom hi man Caloro jil mishtes hajol mek, 
Rromanen miro vodji, miro jil! Me sundyom so te vak-
eren o Buth Rroma Rromanen buth vakeripe hi shu-
kar dajakri cchib te kampel man. Buth lachho Rroma 
hin andro baro celo svetos, buth mishtes te kerel, thaj 
bashavel te patyivkerel na rushel te kamel hin lachipe 
mek mire Rromane reskumipe Thakaripe lachhipe!

Na thovel pes Miro lachho phral, ko sjal, ko tiro 
dad, ko tiri daj, khatar tu aveha! – Te ov Gizda Ba-
rikenha sar tu Rrom sjal!

Acchilutniko Rromane jon lachho lavutarija bares 
Rroma buth sinja jeketane amen zhasahi phirel sinja 
kamiben, sinja smirniben te ov avka ada divesutno 
Rroma, hin mek vaj immar nanej nyiko?

(A kárpáti cigány nyelvű szöveget írta 
Dányi Géza – Manusho Lavutari)

Cigány asszony gyermekekkel 
(Bencsik Gábor Cigányokról cím� könyvéb�l)
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T�kés László

Felszabadulás a jónak 
cselekvésére

„Mert úgy van az Isten aka-
rata, hogy jót cselekedvén, el-
némítsátok a balgatag emberek 
tudatlanságát. Mint szabadok, 
és nem mint akiknél a szabad-
ság a gonoszság palástja, ha-
nem mint Istennek szolgái” 
(1Pt. 2, 15-16).

Isten Igéjének, Péter apos-
tol tanításának hallatán ez a 
kérdés fogalmazódik meg ben-
nünk: Hogyan éljünk? Mely 
úton járjunk? Miképpen csele-
kedjünk?

Az Ige válasza egyértelm�. 
Az egész Szentírással egybe-
hangzóan, Péter apostol is arra 
tanít bennünket, hogy életfoly-
tatásunkat Isten akaratához 
igazítsuk. Ne engedjük, hogy 
az egyéni szubjektivizmus 
esetlegessége vagy a véletlenek 
szeszélyei irányítsák léptein-
ket; személyes érdekeink elfo-
gultságába se essünk; mégcsak 
helyesnek hitt felfogásunk és 
erkölcsi meggy�z�désünk se 
élvezzen abszolút els�bbséget 
– hanem minden helyzetben 
és minden tekintetben Isten 
akaratát tartsuk el�bbrevaló-
nak. Bármely döntésünk el�tt, 
életünk minden körülménye 
között ne csak magunkra hall-
gassunk, hanem mindenekel�tt 

�t kérdezzük, az � akaratát 
tudakoljuk, és neki engedel-
meskedjünk.

Mi az Isten akarata? – kér-
dezzük az Ige gondolatmene-
tét követve.

„Úgy van az Isten akarata, 
hogy jót cselekedjünk” – hall-
juk Péter válaszát kérdésünkre, 
s rögtön utána azt is, hogy jó-
cselekedeteinknek milyen nagy 
a meggy�z� ereje. Ezáltal tud-
juk „elnémítani a balgatag em-
berek tudatlanságát”. Néhány 
igeverssel el�bb az apostol 
ekképpen fogalmaz: „viseljé-
tek magatokat jól a pogányok 
között, hogy amiben rágal-
maznak titeket mint gonosz-
tev�ket, a jócselekedetekb�l, 
ha látják azokat, dics�ítsék Is-
tent” (1. Pt. 2,12). Vagyis ne 
csupán szóval, hanem cseleke-
deteitekkel próbáljátok meg-
gy�zni azokat, akik Istenben 
sem hisznek, s veletek sem ér-
tenek egyet.

A világ zajos vitáktól han-
gos. Az emberek egymást túl-
harsogva próbálják érvényre 
juttatni igazukat. Egymásnak 
szögesen ellentmondó hitek, 
felfogások és ideológiák csap-
nak össze. És minden er�l-
ködésünk ellenére mégsem 

jutunk semmire. Indulatos ér-
velésünk nemegyszer – a süke-
tek párbeszéde.

Másfel�l nap mint nap azt 
kell tapasztalnunk, hogy szent-
nek tartott hitünk, maga az Is-
ten szava sem elég meggy�z� a 
világ számára. Hív� bizonyság-
tételünk – „pusztába kiáltott 
szó”. Az Anyaszentegyház hi-
tele meggyengült az emberek, 
a társadalom el�tt. S�t: „bal-
gatag emberek tudatlansága” 
kezdi ki Jézus tanításának sza-
vahihet�ségét, a „pogányok” 
Isten szolgáit „gonosztev�k-
ként” rágalmazzák.

Az elmúlt évtizedekben az 
ateista diktatúra állampolitikai 
rangra emelte Krisztus gyalá-
zását, és az Anyaszentegyház 
hitelét végletesen megtépázta. 
Önkritikával és b�nbánattal 
kell azonban beismernünk, 
hogy ehhez a hitelvesztés-
hez mi magunk, az Egyház 
és Krisztus gyarló tanítványai 
is nagymértékben hozzájárul-
tunk. Éspedig azáltal, hogy 
hirdettük ugyan az Igét, de 
Isten akaratának cselekvésére 
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restek voltunk. Beszéltünk – 
ha beszéltünk – az igazságról, 
de szavainkat nem hitelesítette 
magatartásunk. Jézus kereszt-
áldozatáról prédikáltunk, de 
mi magunk minden kocká-
zattól, ás szenvedést�l, a leg-
kisebb áldozat meghozatalától 
is visszariadtunk.

A hitvalló Egyház átadta a 
helyét a „beszél� egyháznak”. 
És ez még a jobbik eset, mert 
nem egy esetben még a szó 
is elnémult az Isten szolgái-
nak ajkán. Az ateista diktatúra 
országaiban nem egy helyen 
nemhogy a cselekvésre, de 
még az Ige igazságának hir-
detésére sem futotta Krisztus 
elnémult tanítványainak erejé-
b�l. Nem csoda hát, hogy hi-
tünk és keresztyénségünk hite 
megromlott, ereje meggyen-
gült. Hiszen a „balgatagok”, a 
rágalmazók és a „pogányok” 
ellenében minden id�ben az 
igaz hitb�l fakadó jócseleke-
detek a legmeggy�z�bb „ér-
vek”.

Több évtizedig tartó szo-
rongattatás nyomán – itt ál-
lunk most. Az Ige tanítása ér-
telmében, a múlt nyomasztó 
terhét és örökségét leküzdve, 
jócselekedeteinkkel kell meg-
gy�znünk a világot Krisztus 
szeretetér�l és igazságáról. 
Cselekedeteinkkel kell hitele-
sítenünk keresztyénségünket. 
A hitvalló és cselekv� Egyház 
szolgálatával kell – és lehet – 
meggy�znünk a hitetleneket, 
a kiábrándultakat, a kicsinyhi-
t�eket és az útkeres�ket. Jöjje-

tek Jézushoz. �t hallgassátok. 
Példáját kövessétek. Isten aka-
ratát cselekedjétek.

Ebben a – nemes – törekvé-
sünkben azonban egy nagy kí-
sértés környékez, és egy nagy 
veszély fenyeget bennünket.

Nem elég küls�képpen fel-
szabadulnunk – amiképpen ez 
1989-ben Kelet- és Közép-Eu-
rópában többé-kevésbé be-
következett. Azóta ugyanis 

napnál világosabban beigazo-
lódott, hogy a szabadság jóra 
és rosszra egyaránt felhasz-
nálható. Mint minden jóval: 
élni, de visszaélni is lehet áldá-
saival. A jó földben nemcsak a 
nemes gabona, de a konkoly is 
kiválóan megterem. 1989 után 
Európa, s�t Krisztus felé is el 
lehetett indulni… De a vissza-
nyert szabadság – éppen úgy 
– a b�nözés és a korrupció el-
terjedéséhez, s�t – példának 
okáért – a gyilkos jugoszláviai 
testvérháborúhoz is megfelel� 
táptalajként szolgált.

Erre nézve idézzük Péter 
apostolt: ügyeljetek, mint sza-
badok, úgy viselkedjetek, és 
„nem mint akiknél a szabad-
ság a gonoszság palástja”.

Hitünk tanítása szerint az 
embernek egyaránt szabad 
akarata van a jó és a rossz 
cselekvésére. Vigyáznunk 
kell, hogy a szabadságot ne-
hogy rosszra – a gonoszság 
palástolására – használjuk; az 
igazi szabadság „keskeny ös-
vényér�l” nehogy a féktelen 
szabadosság veszedelembe 
torkolló „széles útjára” té-
vedjünk.

Kelet- és Közép-Európa 
felszabadult társadalmai im-
már tizenegy év óta ezzel a 
kísértéssel viaskodnak, és eb-
ben a veszedelemben forog-
nak. Megszabadultak ugyan 
az ateista diktatúrától, de a jó 
cselekvésére való bels� fel-
szabadulásuk még várat ma-
gára. Végig kell még járniuk 
az „Egyiptomból való szaba-
dulás” „pusztai vándorlással” 
folytatódó hosszú kálváriá-
ját…

Igazán szabadokká csak 
akkor válhatunk, hogy ha „a 
gonoszság palástját” levetve, 
„fölöltözzük a világosságnak 
fegyvereit” (Rm. 13,12). Hogy 
ha „mint Istennek szolgái”, 
felszabadulunk az � akaratá-
nak cselekvésére.

(Elhangzott 1999-ben a 
fairfíeldi református templomban 

magyar és angol nyelven.)

Brittich Erzsébet rajza
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Sityarimatura rusalyango
Le Markosko evangeliu-

mo 16,1-8

Le andyelosko viacaripe pa shus-
ho murmunto

Kana nachilastar o savato e 
Maria Magdolna haj e Salome 
lashe sungengire makhkimata 
kindine, te zhantar haj te mak-
hen le Jezushes. Le kurkesko 
angluno dyes, kana puterdyol e 
detehara, haj o kham opreshty-
las, kaj o murmunto geline. 
Kodo pushline jekhavrestar: 
»Kon pizdela majintye o barr 
amenge anda murmuntesko 
vudar?« Ba kana krujal dikhli-
ne, kodo dikhle, ke pizdine aba 
le barres angla vudar. Ba zura-
les baro barr sas. Andre geline 
ando murmunto, pe chachi rig 
jekhe ternes dikhline te beshel 
ande lunge parne gada urades, 
haj darajline. Ba kodo kade das 
lende duma: »Na daran! Le 
Nazaretickone Jezhuses roden, 
kas po trushul tannardine? Op-
retrajisardyilas, naj kathe. Ake-
ta, kathej o than, kaj shutine 
les. Zhantar, haj phenen kado 
leske sityardenge haj le Peters-
ke: »Angla tumende zhal ande 
Galilea, kothe dikhena les, sar 
so vi phendas tumenge.« kodol 
avrigele haj nashletar kathar o 
murmunto, ke izdravjimata haj 
dar xutyildas len, haj chi phen-
dine khanyikaske khanchi, ke 
daranas.

Le Janoshesko evangeliu-

mo 21,1-14

O opretrajisardino sikadyol kaj 
o paji

Pala kadal o Jezush pale si-
kadyilas le sityardenge, kaj e 
Tiberiasheski mara. Kade sika-
dyilas: Kethane sas o Shimon 
Peter, o Tamash, kas Ikeres-
ke akharenas, anda galileicko 
Kana o Natanael, le Zebede-
usheske shave, haj inke kaver 
duj mashkar leske sityarde. O 
Shimon Peter kodo phendas 
lenge: »Zhavtar te masharav.« 
Kodal kodo phendine leske 
palpale: »Zhas tusa vi ame.« 
Gelinetar apol, haj andre hu-
lyiline ando bero, ba kodi ratyi 
khanchi chi xutyildine.

Kana aba zorisardyilas, o 
Jezush pe dolma tordyolas, ba 
le sityarde chi zhanenas, ke o 
Jezush si kodo. O Jezush kodo 
phendas lenge: »Mure shave, 
naj tumen variso xamasko?« 
Kodo phendine: » Naj!«

Voj atunchi kodo phendas 
lenge: »Shuden avri o xudro pe 
beroski chachi rig, haj rakhe-
na!« Avrishudineles, ba avri te 
cirdenles aba chi zhanenas kat-
har le zurales but mashe. Atun-
chi kodo sityardo, kas o Jezush 
kamelas, kade das duma kaj o 
Peter: »O Raj si kodo« Kana o 
Shimon Peter ashundas, ke o 
Raj si kodo, pe peste las pes-
ko pluvialo, ke dopash nago 
sas, haj ande mara xuttyilas. Le 
majbut sityarde pale le berosa 

aviline avri, ke nasle dur kathar 
e dolma, numa karing le dujs-
hela kuja dur, haj cirdenas pala 
pende le mashenca pherdyiline 
xurdos.

Kana avri hulyiline pe dol-
ma, phabardo zharo dikhline, 
pe leste mashes haj pasha leste 
manres. O Jezush kodo phen-
das lenge: »Anen anda mashe, 
saven akanak xutyildine!« Pe 
kado o Shimon Peter palpa-
le gelas, haj pe dolma cirdas o 
xudro, savo pherdo sas shelk 
thaj panzhvardesh thaj trine 
bare mashenca. Haj chaches 
ke kattyi sas, ba chi shindyolas 
o xudro. O Jezush kodo phen-
das lenge: »Aven, xan« Mash-
kar le sityarde khonyik chi tro-
majlas te pushel les: »Kon san 
tu?« Ke zhanenas, ke o Raj si 
kodo.

O Jezush kothe gelas, xu-
tyildas o manro, kothe dasles 
lenge, zhikade vi le mashes. O 
Jezush aba po trito sikadyilas 
le sityardenge zhikathar kodo, 
ke opretrajsardyilas anda me-
ripe.

Le aposhtolenge trabi 1,4-8

Le opretrajisardeske palune vla-
dimata

Kana kethane xalas lenca, 
phendas lenge, ke tena zhan-
tar ando Jeruzhalemo, ba te 
zhukaren pe le Dadeski vorba: 
»Kodo ashundine mandar, ke 
o Janosh numa pajesa bolelas, 
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ba tume pa unyidyesa Suntone 
Duhosa bolardyona.«

Pe kado le kethaneaviline 
pushline lestar: »Raja, dore 
akanak tordyares po than le 
Izraeleske themes?« Ba voj 
kodo phendass lenge: »Na tu-
mari grizhaj te pinzharen le 
vrami haj le bersha, saven o 
Dad kathar pedko fajlipe ker-
das. Ba o Sunto Duho, so tele 
muklyadyol pe tumende, zo-
rasa pherdyarela tumen, ke 
chacharipe te keren pa man-
de ando Jeruzhalemo haj ande 
intrego Judea, ande Samaria, 
zhikaj la phuvaki granica.«

Le apostolenge trabi 2,1-13

E angluni rusalya

Kana reslas la rusajako 
dyes, savorazhene kethane 
sasle, zhi pe kodo than. Jek-
harsa glaso ashundylas anda 
cheri, kasavo, sar kana zurales 
phurdel e balval.Andre pher-
dyardas le intregone kheres, 
kaj besheneas. Pala kodo anda 
jekh avrialosardyiline shiba 
sikadyiline lenge, kasave sar e 
jag, haj tele muklyosardyiline 
pe savorazhenende. Atunchi 
savorazhene andre pherdyi-
line Suntone Duhosa haj pe 
but shiba line te vorbin, sar 
o Sunto Duho dasle lenge, te 
den duma.

Kaj kadi vrama, so tala o 
cheri si popularo anda sogo-
dende sas ando Jeruzhalemo 
kasavo biboldo, kon daralas 
le Devles. Kana ashundine o 
baro glasipe, butimata kiada-
dyilas kethane, haj zurales bari 
dikhenas, ke sakon pe peski 

shib ashunelas len te vorbin. 
Savorazhene baridikhenas haj 
chudinaspe: »Aketa, kadal, kon 
vorbin, dore savorazhene anda 
Galilea sile? Sar ashunas apo-
lal vi kade savorazhene amare 
shiba, ande soste arakhadyi-
lam? Ame, partusha, medura, 
elemiticka, mezopotamicka, 
judaicka, kappadocicka, pon-
tushicka, azhijicka, frigianicka, 
pamphilianicka, edyiptomicka 
haj anda Cirene Libiicka ma-
nusha, haj anda Roma aviline 
avlara, bibolde, prozeliti, kre-
taicka haj arabura: ashunas, 
ke pe amare shiba viacaren le 
Devleske bare trabi.« Savoraz-
hene bari dikhenas haj chudi-
kanes phenenas jekhavreske: 
»Dore soj kado?« Ba kavera 
prassandes kado phenanas: 
»Pherdo sile gugle molyasa!«

Ady Endre

Ki várni tud
(Küldöm, ki érti)

Tartsd magad,
Sors, Élet és Id� szabad
S ki várni érez, várni tud.

Várni tud,
Kinek ön-énje nem hazug
S nem hord össze hetet s havat.

Tartsd magad,
Mert most az a leggazdagabb,
Ki várni érez, várni tud.

Zugor Zoltán rajza
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Varjú Katalin

”Pénteken délig nyitva van az ég!”
Varjú Katalin komáromi tanítón� számos érdekes anekdotaszer� történetben párját ritkító tapasztalati 

anyagot felhalmozó, vázlatos élménybeszámolója pedagógusi pályájának azon szakaszáról, amikor a helyi roma-
közösségek gyermekeinek köztiszteletben álló tanítója volt.

AZ AJÁNDÉKBA 
KAPOTT COCHA

A roma diákok szüleivel 
való kapcsolattartás elenged-
hetetlen feltétele az eredmé-
nyes nevel�munkának, viszont 
szül�i értekezletet tartani szin-
te lehetetlen. Számos más el�-
nye mellett ezt is pótolhatja 
ugyan a személyes kapcsola-
tok ápolása, amelyre mindig is 
törekedtem, ellenben vannak 
esetek, amikor nincs id� ház-
ról házra járva ugyanazt el-
mondani. Az írásbeli értesítés 
pedig szóba sem jöhet, illetve 
meg lehet próbálkozni azzal is 
– már miért ne lehetne –, csak 
éppen szinte semmi értelme 
sincs.

Egyszer egy minden csalá-
dot egyformán érint� ügyben 
volt fontos közölnivalóm a 
romákkal. Egyszer� gyakorla-
ti kérdésr�l volt szó, tulajdon-
képpen nem is igényelt volna 
személyes kapcsolatfelvételt, 
csakhogy végiggondolva a 
föntieket rájöttem, ez a leg-
egyszer�bb s ugyanakkor leg-
hatékonyabb módja az infor-
máció célba juttatásának. Úgy 
döntöttem azonban, hogy ha 
már vállalom Mohamed sze-

repkörét, és elmegyek a hegy-
hez, valamelyest azért a hegyet 
is megpróbálom kimozdítani 
nyugvó helyzetéb�l. Vagyis-
hogy a cigányvajda el�jogait 
kissé önkényesen kisajátítva a 
helyszínen kürtölöm össze a 
szül�ket. Az évek során meg-
lehet�sen jó személyes kap-
csolatot sikerült kialakítanom 
a családok többségével, így az-
tán többé-kevésbé feljogosítva 
érezhettem magamat a szokat-
lan fellépésre.

Kibicikliztem hát a péróba, 
és amolyan kisbírósan kiáltot-
tam el magam:

– Nincs id�m, sürg�s! 
Gyertek ki!

Ahogy szétnéztem, alig egy-
pár embert láttam lézengeni a 
viskók között, de pillanatokon 
belül már vagy harmincan álltak 
körülöttem. Fogalmam sincs, 
hogyan csinálják ezt a romák, 
de tény: képesek szemvillanás 
alatt szervezkedni. Kollektív 
reakcióidejük csaknem olyan 
rövid, mint egy megzavart 
makrélarajé, s viszonyaik lát-
szatkaotizmusa mögött csak-
nem olyan jól szervezettek, 
akár egy hangyaboly.

A mámi szokás szerint az 
ajtó el�tt ült kopott, kigyúrt 

ül�kéj� foteljében, és figyelt. 
Tudtam, miután hivatalos kül-
detésemet elvégeztem, oda 
kell hozzá mennem akkor 
is, ha sietek. Így hát, amikor 
mondandómat elmondtam, és 
az azt követ�en feltett néhány 
kérdést is megválaszoltam, el-
indultam a rozzant trónus felé, 
hogy az udvariassági párbeszé-
det a szokásnak megfelel�en 
lebonyolíthassuk.

Mámi, mint mindig, most is 
megfogta a kezemet, magához 
húzott‚ és kérdés formájában 
fölvetette a témát, amely ak-
kortájt éppen a leginkább fog-
lalkoztatta.

– Az árulás a parasztoknál 
is b�n?

– De még mennyire! – fe-
leltem, önérzetesen kihúzva 
magamat, és örömmel töltött 
el, hogy sikerült újabb párhu-
zamra találnunk a valóságos-
nál mindkét fél részér�l jóval 
távolibbnak vélt kultúráink 
között.

Megszorította a kezemet, 
aztán jelent�ségteljesen rám 
nézett: – Kíváncsi voltam – 
mondta résnyire összehúzott 
szemmel, aztán a nyomaték 
végett még a bal szemöldökét 
is felhúzta.
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– Sietek – szóltam, türel-
metlenségemet rosszul palás-
tolva. – Bacht te del o Del!

– Laso drom te del o Del! – 
mondta mámi megért�en, én 
meg felpattantam a kerékpár-
ra, és néhány métert már meg 
is tettem, amikor a seregletb�l 
valaki utánam kiáltott:

– Gyön! Várj, nem mehecc 
el! Ott gyön!

Reflexszer�en lefékeztem, 
de el sem tudtam képzelni, 
kinek a jövetelét harangoz-
ta be a felerészt rémült, fele-
részt ünnepélyes és már-már 
templomian emelkedett hang. 
Tekintetemet ösztönösen az 
égre emeltem, s csak aztán 
pásztáztam végig a gyüleke-
zeten, de egyel�re se égi, se 
földi jelenést nem láttam. Vi-
szont az izgatott zsongás egy-
re csak er�södött, és egyre 
többen hátrafordultak, hogy a 
magasztos érkez�t méltóképp 
üdvözölhessék. Végül pedig 
az egész csoportosulás hátat 
fordított, és igazat megvallva 
kissé már kínosan is éreztem 
magamat mögöttük, amikor 
középen a tömeg egyszeriben 
megnyílott, utat engedve a te-
kintélyes érkez�nek. Kisvár-
tatva egy hordónyi pocak buk-
kant fel a díszsorfal között, s 
tulajdonosa olyan méltóságtel-
jesen nyomult el�re, mint népe 
élén Mózes az isteni sugallatra 
megnyílott Vörös-tenger víz-
falai között, nyomában a fáraó 
harci szekereivel.

Amikor a tekintélyes po-
cak nemkülönben tekintélyes 
tulajdonosa átért az innens� 

partra, szétvetett lábbal meg-
állt, és dörg� hangon tette fel 
az eleve költ�inek szánt kér-
dést:

– Mit keres a népemnél egy 
paraszt?

Nem mondhatnám, hogy a 
számonkérésnek hangzó kér-
dés egyértelm�en nekem lett 
volna címezve, viszont a tar-
talma kétségtelenül engem 
érintett, nem késlekedtem hát 
megadni a megfelel� választ.

– Jó napot! – mondtam 
külön hangsúlyozva minden 
egyes bet�t, hogy felhívjam a 
figyelmet az elmaradt köszö-
nésre. – A dolgomat intéz-
tem.

– Ki maga? – röffent rám 
az impozáns bend� illusztris 
visel�je.

– Ahogy elnézem, ezt én 
is megkérdezhetném, mert én 
többet vagyok itt‚ mint maga, 
az biztos! – mondtam szemre-
hányóan, tekintetemet mélyre 
süllyesztve a hájhalmok odvá-
ban villogó apró, ébenfekete 
szempárba, miközben teljes 
mértékben tudatában voltam, 
hogy fölöttébb kockázatos 
dolog ilyen hangot megütni, 
merthogy a sör felszaporítot-
ta tekintély hordozója maga a 
„fënek” volt, ahhoz most már 
nem férhetett kétség.

Halálos csönd támadt; szél 
se rebbent, légy se zümmö-
gött, hipnotizáltan meredtek 
maguk elé az imént még he-
vesen kapirgáló tyúkok, az 
izgágán ide-oda futkosó ku-
tyák, és még az ég madarai 
is megtorpantak röptükben, 

mintha �k is kiérezték volna a 
vibráló feszültséget. Úgy áll-
tunk ott egymással szemközt, 
farkasszemet nézve, mintha a 
nagy mennyei kinematográf-
ban akadt volna meg a film-
tekercs.

A képhiba egy kis ideig el-
tartott. Fogalmam sem volt, 
hogy keveredünk ki bel�le.

– Engedelmo manggav! – 
hangzott fel aztán valahonnan 
a tömegb�l, és váratlanul egy 
középkorú férfi, egyik tanítvá-
nyom apja lépett el�. – � ma-
rad! – mondta határozottan a 
szikár termet� Selo, miközben 
nagy karlendítéssel rám muta-
tott. A magyarázat sem késett 
sokáig. – Te na pheno cshacsipe, o 
Del te marel! � vitte a romákat 
jó névre, amikó a rádióba is 
szerepeltünk. � vitte a tánco-
sainkat. És mindig aszt mon-
ta: nem a diszkósat, a romásat, 
aszt, amit az öregekt� tuttok! 
Savale, romale! Cigányok! Na 
pheno cshacsi vorba?

Thulo, a „fënek”, akir�l ed-
dig csak hallomásból tudtam, 
az egymás után elhangzó ér-
vek hallatán egyre nagyobbra 
fújta fel tokáját, és kitüreml� 
pofaszalonnái fokozatosan 
céklaszín�vé változtak. A vé-
gén már úgy nézett ki, mint 
egy hormonzavaros pulyka-
kakas.

Közben mások is nekibá-
torodtak, és egymás szavá-
ba vágva keltek védelmemre. 
Legalábbis Thulo magatartásá-
ból erre következtettem, mert-
hogy olyan nagy volt már 
a hangzavar, hogy hiányos 
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nyelvismeretemmel nem-
igen tudtam követni az egyre 
szenvedélyesebben el�adott 
okfejtéseket.

Thulo még egyszer meg-
kísérelte magához ragad-
ni a szót, és már magasra 
is emelte hájjal kipárnázott 
csülkeit, de még miel�tt 
megszólalhatott volna, a 
mámi hangja sz�r�dött át a 
zsivajon, aki magyarul szó-
lított meg, és amikor hátra-
fordultam, mosolyogva ma-
gához intett. Látva, hogy 
feléje igyekszek, mind el-
csitultak, még Thulo is le-
eresztette a kezét, merthogy 
az id�seket és a betegeket a 
romák nagy becsben tartják. 
A mámi pedig mindkét kri-
tériumnak teljes mértékben 
megfelelt – betegségeinek 
számát se tudta, és az álta-
lános vélemény szerint pilla-
natnyilag � volt a legid�sebb 
az egész közösségben.

Hogy miként került a mámi 
kezébe a régi roma szoknyá-
ja, máig sem tudom. Min-
denesetre amikor megálltam 
el�tte, el�red�lt a fotelban, 
és a hosszú, tarkabarka szok-
nyát úgy tartotta maga elé, 
mint valami gyémántokkal 
ékes arany ereklyetartót.

– Én most eszt a cochát… 
– szólalt meg, amikor úgy 
gondolta, hogy már eléggé 
felcsigázta az érdekl�dést, és 
itt kis szünetet tartva hango-
sabban folytatta, hogy a tá-
volabb állók is meghallják a 
szavait – …magának adom! 
A gyülekezet, Thulóval az 

élén, döbbenten, kiguvadt 
szemmel állt, mert a mámi bi-
zony soha életében nem volt 
különösebben adakozós, s�t 
valójában minden id�k leg-
fösvényebb vénasszonyának 
hírében állt, a ruháit pedig 
ráadásul mindennél jobban 
féltette.

– Legközelebb, ha ró-
lunk tárgyal, rádióba megy‚ 
ha nem jó magára, akkor vi-
gye el… – szólt a mámi, miu-
tán a szoknyát átnyújtotta. 
– Tegyen mellé fehér vizitát. 
Mongya meg, hogy kötény 
is lesz‚ cakkos szél�, mert 
én olyat hordtam. – A hang-
ja egyre fátyolosabbá vált. – 
Mongya meg, hogy ént�lem 
van. Én üzenem – folytatta, 
miközben könnyek szöktek 
a szemébe. Aztán er�t vett 
magán, és szemét törölget-
ve harsányan, diadalmasan 
hozzátette: – Tudom, hogy 
paraszt, de soha nem kíván-
ta, hogy megtagaggyuk ma-
gunkat. Megérdemli! Értünk 
tette!

Amikorra felocsúdtam, és 
körbetekintettem a helyes-
l�en mormoló csoportosu-
láson, Thulónak, már h�lt he-
lye volt. Pedig azt terveztem, 
hogy a következ� szül�i ér-
tekezletem slusszpoénjaként 
békejobbot nyújtok majd 
neki. Már soha nem tudom 
meg, elfogadta volna-e, hi-
szen – minden bizonnyal a 
tekintélyén esett vélt csorbá-
nak szégyenét cipelve – gyá-
ván, sért�dötten, idejekorán, 
dolga végezetlenül elszelelt.

Szepesi József

Külvárosi 
alkony
Rózsás arcú naplemente
mosolyog a végtelenre,
mely oly álmos, sz�zi kékség,
mintha gyermek szeme lenne.

Szelek puha szárnya verdes
lágy taktust a halk neszekhez
melyekt�l a h�vös alkony
fáradt, méla lelke terhes.

Kócos hajú kis cigánylány
áll a sarkon, nézi árván,
hogyan t�nik el az égr�l
vég�i ez a szende látvány.

Csend van. Csak az utcavégen
mekeg halkan, vérszegényen
– mint pányváján árva kecske –
egy tántorgó, bús, idétlen.

Rostás-Farkas Tímea

A mesék 
birodalma
Vigyél el engem apám
A mesék birodalmába
Ahol az igazság kardja
Legy�zi a gonosz hatalmát

Vállamra száll
Az igazlelk�ség galambja
Turbékoló hangja
Fáradt hitemet biztatja
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Májusi ének
Örök reménység istenajka csókol
Keser� számra, Ember, égi dalt:
Nagy, sz�z virág a roskadozó lombból
S Világbékesség szívedb�l kihajt
És szeretettel, illatával hódol
Világszabadság, tavasz, téli rajt,
Undok lélek-fagyot feledve, Ember
Rácsókolom magam kezedre rajt,
Kérgén lihegjek Világszerelemmel,
Mert a Békesség egyszer csak kihajt.
Ó halleluja, Május a szivekben,
Hozsánna, nékem ezt kell énekelnem:
Az Isten legszebb gondolata lelkem!

1923. máj.

�sapám
Sz. Szigethy Vilmosnak

Fakó köntösben, hószín ménlován,
Álomban, éjjel, itt jár �sapám,
Ruhája egyszer�, díszt nem visel,
De nagy szemében �ser� tüzel.

Dús hosszú fürtje barna mint a föld,
Vasmarka kérges, nagy tusákra tört,
Süvegje mellett karvalyszárnya száll,
El�tte messze száz vitéz halál.

Rézarca, mint a gondos est, nyugodt,
– Kacagni tán soha nem is tudott –
Nyakán feszülnek holló-vérerek,
Tömbmelle vulkán tengerek felett.

Leszáll lovárul – tán Hadúr maga! –
Bronzajka mozdul s nem hallik szava,
Rám néz, szemembe, kezet fog velem,
Bús apa bús fiával, csendesen.

1922. okt.

Vágymagam 
a hold alatt
Be jó az éjben bátoran menni,
Be jó az éjben egyedül lenni;
Bús tavaszi éjjel
S borusan járni szerte-széjjel.

Ha a Hold szunnyad, szell� se rebben,
Virágok nyitnak elfeledetten,
Tüzes, tüskés rózsák,
Ölelik a Föld takaróját.

Elhaló hárfák titkos zenéje
(Ez éj a lelkem örökös éje)
H�s tavaszi éjjel
Sirat Valakit bús szeszéllyel.

Messze vidéken – ismer�s tájon
Éjjel bolyongok. – Senki se szánjon!
Hisz ez az én kertem
S bünhödnöm kell, mert nagyot mertem.

Belépni mertem, szétnézni benne:
Kóborgó Vágyam ha nyugtot lelne!
Szelid, csöndes éjjel.
S bolyongok benne szerte-széjjel.

1921. nov. 26.

József Attila
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Vendégségben 
az Új Társadalom Szalonban

Az Új Társadalom Szalon 
2008 májusában indult. Alapítói 
neves hazai és külhoni személyi-
ségek. Havi rendszerességgel meg-
tartott programjain közel két éve 
találkoznak a hazánk és Európa 
jöv�jéért tenni akaró keresztény de-
mokrata eszmerendszerhez köt�d� 
értelmiségiek. 2010 márciusában 
a szalon vendégei a cigány kultúra 
képvisel�i voltak. Az alábbiakban 
részleteket közlünk az eseményr�l 
készített riportösszeállításból.

László Zoltán

(képvisel�, F�városi Közgy�lés)

Nekünk cigányoknak ko-
moly kihívást jelent, hogy meg-
találjuk a helyünket a többségi 
társadalomban. A cigányság itt 
él többszáz éve, ez a hazánk, 
nincs más hazánk. Itt akarunk 
élni, és ezért tenni is akarunk. 
Ebben a szalonban bárkivel ta-
lálkozunk; nyíltan, jó szívvel fo-
gadnak bennünket. Ez itt a béke 
szigete. A cigányoknak nem sok 
lehet�sége volt ezidáig, hogy el-
higgyék magukról, hogy �k is 
hasznos tagjai ennek a társada-
lomnak. Nem tudok szabadulni 
a gondolattól, hogy valakinek 
érdeke, hogy a cigány nemzetet 
térdre kényszerítse. A szegény-
ség mindenkit megroppant, lel-
kileg és erkölcsileg is. Azt gon-
dolom, hogy az állam hibája, 
hogy a cigányság ott tart, ahol. 
Az állam felel�ssége lesz az is 
hogy a cigányokat kivezzesse 

ebb�l a helyzetb�l.Ezek a be-
szélegetések, ezek a délutánok, 
amit egymással beszélgetve töl-
tünk, megváltoztathatják az or-
szág jöv�jét. F�leg azért, mert 
elkezdünk hinni egymásban. 
A cigányságnak nincs szüksége 
felettes énre, képes önmagát irá-
nyítani. De a lehet�séggel csak 
azok tudnak élni, akik maguk is 
tenni akarnak a sorsukért.

Ifj. Suki András

(zongoram�vész)

Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a cigányság értelmiségi 
rétege hallassa a hangját és el-
mondják a gondolataikat, hogy 
milyen úton szeretnék folytatni 
azt az utat, amelyen elindultunk, 
és milyen irányba kellene hogy 
tartsunk. Nagyon sok probléma 
van, kezdve a gazdasági prob-
lémáktól, egészen a társadalmi 
elfogadás problémájáig. Nem le-
het azt mondani, hogy az egyik 
fontosabb mint a másik, ezt va-
lahogy együtt kellene megoldani. 
Mivel én m�vész vagyok, termé-
szetesen a m�vészetemmel har-
colok a cigányok elismertségéért. 
Nem szeretek csak a problémák-
ról beszélni, igyekszem inkább a 
dolgok pozitív oldalára figyelni. 
Természetesen mindenkinek az 
életében vannak személyes ku-
darcok, de én úgy érzem azok is 
azért vannak, hogy tovább len-
dítsenek bennünket, s abból is 
er�t kell kovácsolni..

Dr. Bencsik Dávid

(Európa-jogász, alapító tag)

Elhatároztuk, hogy létreho-
zunk egy a keresztény demok-
rata eszmerendszerhez igazo-
dó fórumot, ahol rendszeresen 
/havonta/ találkozhatnak a 
konzervatív keresztény eszme-
iség� gondolkodók, közéleti 
személyiségek. Nem els�sor-
ban politikai közösségre gon-
doltunk, hiszen a tudomány, a 
politika, a gazdaság, az oktatás, 
a m�vészetek minden terület-
r�l érkeznek ide vendégek.

Minden rendezvényünknek 
vannak vendégel�adói, a mai 
estén például egy olyan, or-
szághoz nem köthet� nép kép-
visel�i mutatkoztak be, amelyik 
velünk egy hazában él sokszáz 
év óta, és eljött az ideje, hogy 
helyreállítsuk a megbecsülését. 
A cigányságról van szó…

A cigányságot két nagykö-
vete képviseli: Rostás-Farkas 
György, József  Attila díjas író 
és Raduly József, a Magyar Kul-
túra lovagja. Az általuk vezetett 
delegáció a szalon vendége.

Az elmúlt 20 évben Magyar-
országon egy cinikus politikai 
elit által irányított politika ér-
vényesült, melynek érdekében 
állott a magyarság és a cigány-
ság egymás ellen hangolása.

Odáig jutottunk, hogy 
2010-ben hovatovább polgár-
háborús körülmények uralkod-
nak az országban. Ismételten 
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vissza kell terelni az embereket 
és az indulatokat oda, ahová 
valók. A magyar társadalom-
nak meg kell ismernie a cigány-
ságot, és a cigányságnak is el 
kell fogadnia a többségi társa-
dalom normáit. A kérdés, amit 
ma este is felteszünk, hogyan 
lehet megoldást találni azokra 
a súlyos problémákra, amik ki-
alakultak az országban.

Nekem sok cigány barátom 
van, s nagyon büszke vagyok 
rájuk. S�t igazából, ha az em-
ber cigányok között mozog 
nem is csak barátai, hanem 
testvérei vannak. Remélem, 
hogy minél több magyar fiatal 
és magyar ember megtapasz-
talja ezt, és minél több cigány 
ember fogad szívébe magyar 
barátokat. Ezért érdemes dol-
gozni, és ezért van a szalon is.

Dr. Szakály Sándor

(történész)

Hasonló, de részben kü-
lönböz� gondolkodású em-
bereket összehozni, föleleve-
níteni a régi hagyományokat 
ez alatt a szalont értem, ahol 
az emberek eszmét cserélhet-
tek. A magyarországi cigány-
ság integrálódásának ez is egy 
meghatározó fóruma lehet. 
Nagyon lényegesnek tartom, 
hogy a magyarországi cigány-
ság úgy mutatkozhasson be, 
ami vonzóvá teheti mindenki 
számára annak a kultúrának, 
annak az életmódnak a meg-
ismerését, amelyet �k szeret-
nének megtartani. A kérdés 
az, hogy a magyarországi ci-
gányságnak vannak, lesznek- e 

olyan vezet�i, akik felel�ssé-
get éreznek a saját közösségük 
és a velük együtt él� többsé-
gi társadalom iránt is. A min-
denkori kisebbséget a politika 
igyekszik fölhasználni. A ki-
szolgáltatott embereket, akik 
iskoláztatottságuknál, anya-
gi helytzetüknél fogva sokkal 
roszabb helyzetben vannak, 
mint a politikacsinálók. Én azt 
gondolom, a következ� esze-
tend�k lesznek azok, ahol ép-
pen a múltból okulva meg le-
het találni azt a módot, hogy 
valóban tisztességes egymás 
mellett élés, egymás segítése 
legyen a magyar társadalom-
ban, ebben a kérdésben.

Harrach Péter

(országgy�lési képvisel�)

Ennek a szalonnak van már 
másfél éves története, ez azt 
jelenti, hogy kiállta az id�k 
próbáját. Itt azok az emberek 
jönnek össze, akik a mi vilá-
gunkról hasonlóan gondol-
kodnak. Egy nagyon színes 
összetétel� társaság…

A magyarországi cigányság 
helyzete és állapota nemze-
ti sorskérdés. Úgy gondolom, 
hogy az integráció halaszthatat-
lan feladat, de nem olyan mó-
don, ahogy az utóbbi években 
próbálták er�ltetni. A cigány-
ság növekv� részaránya arra 
késztet minket, hogy komo-
lyan foglalkozzunk vele és ke-
resztény megoldást keressünk, 
hiszen sem az elfogult, sem az 
el�ítéletes nem alkalmas erre.

Az emberi személy méltó-
sága és az egészséges társadal-

mi szemléletmód, ami megol-
dást jelenthet.

Nem kipipálni kell a problé-
mákat, hanem átgondolni, és az 
átgondolt megoldást követke-
zetesen végrehajtani. Nem lehet 
egy év alatt, két év alatt megol-
dani, de el kell kezdeni. És itt az 
alkalom, hogy elkezdjük.

Minden szinten a saját kö-
zössége iránt felel�s vezet�i 
réteget kell helyzetbe juttatni. 
Ez nemcsak az ország, hanem 
a helyi közösségek vezetésére 
is érvényes.

(Összeállította: 
Fialovszky Magdolna)

„Európa új társadalma a sze-„Európa új társadalma a sze-
münk előtt formálódik. Ennek az münk előtt formálódik. Ennek az 
új társadalomnak legfőbb jellem-új társadalomnak legfőbb jellem-
zője, hogy a nemzeti identitást zője, hogy a nemzeti identitást 
nem felváltja, hanem kiegészíti, nem felváltja, hanem kiegészíti, 
ha úgy tetszik, teljesebbé teszi a ha úgy tetszik, teljesebbé teszi a 
tágabb szülőföld – Európa – iránt tágabb szülőföld – Európa – iránt 
érzett felelősség. Európa polgára érzett felelősség. Európa polgára 
ismét az egyetemes emberi alapér-ismét az egyetemes emberi alapér-
tékek és erkölcs mentén definiálja tékek és erkölcs mentén definiálja 
magát, a rész ismét megtalálja ma-magát, a rész ismét megtalálja ma-
gát az egészben, elválaszthatatla-gát az egészben, elválaszthatatla-
nul kapcsolódik össze önmagunk nul kapcsolódik össze önmagunk 
és a mások megismerésének igénye, és a mások megismerésének igénye, 
a kulturális hűség és a sokszínű-a kulturális hűség és a sokszínű-
ség,a nemzeti örökség és a mások ség,a nemzeti örökség és a mások 
értékeinek tisztelete. Ehhez az út értékeinek tisztelete. Ehhez az út 
gondolkodó és tettre kész emberek gondolkodó és tettre kész emberek 
találkozásán és egy új, határokat találkozásán és egy új, határokat 
átívelő közösség létrejöttén keresz-átívelő közösség létrejöttén keresz-
tül vezet. Az Új Társadalom Sza-tül vezet. Az Új Társadalom Sza-
lon célja üdvözölni az átalakulást lon célja üdvözölni az átalakulást 
és alkalmat teremteni Európa új és alkalmat teremteni Európa új 
társadalma meghatározó szemé-társadalma meghatározó szemé-
lyiségeinek találkozásához.”lyiségeinek találkozásához.”

(Részlet az UT S szalon)(Részlet az UT S szalon)
alapító leveléből)alapító leveléből)
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Jókai Anna

Ki kicsoda
Végül – mint a többi egy-

t�l egyig – � is megtört. 
Vallomást tett, közvetlenül a 
halála után. Életében ellene 
eljárást nem foganatosítottak, 
nem körözték „wanted” felira-
tú fényképes plakátokon; s�t 
egyszer címlapfotóként szere-
pelt az Össznépi Magazinban, 
ha nem tévedek, 2459-ben, 
amikor a „Népek Szépe”-vá-
lasztáskor az el�kel� hatodik 
helyet megszerezte, dics�sé-
gére Hungáriának. Az aktuá-
lis „Ki kicsodába” is bekerült, 
mint egysoros anyag. Soha sen-
ki nem kárhoztatta, ismétl�d� 
cselekedeteit soha senki nem 
min�sítette b�ntettnek, hacsak 
azt a néhány infantilis egyedet 
nem számítjuk, akik laza cso-
portokban, a szólásszabadság-
gal visszaélve tüntetgetnek… 
de hát még �k sem nevezték 
meg a vádlottat személy sze-
rint, csak magát az elkövetett 
tényt definiálták minden kul-
turált, finom árnyalat nélkül 
„gyilkosságnak”.

De hát ezekkel ki tör�dött? 
A szabadság ellenségei, a hala-
dás kerékköt�i, már százszáza-
lékig hatástalan s ezért veszély-
telen téveszmék hordozói… 
Ki figyel oda? Szétverni sem 
érdemes �ket, el�bb-utóbb 
úgyis megunják. Hiszen az ön-
rendelkezési jog már a XXI. 
században kivívta minden más 
jog felett a primátusát; a „köte-

lesség” mint valójában a szol-
gaság szinonimája, a mértékadó 
értelmiség gondolkodásformáló 
buzgalma nyomán közmegve-
tés tárgya lett. Nem az egymás 
iránti szeretet lépett a helyébe 
(ahogy a hibbant maradék jó-
solgatta), hanem a semmi tágas-
sága. Nincs kötelesség, csak jól 
felfogott egyéni érdek. Ha le-
het, ne ölj, mert akkor téged is 
megölnek. Ne lopj, mert duplán 
visszalopják. Keress vagy sze-
rezz pénzutalványt, mert ingyen 
nem kapsz még egy lottyadt 
dinnyét sem; ami felesleg, azon-
nal bezúzzák. A nyomorék, a fo-
gyatékos magára vessen, hulljon 
a férgese, hiszen az istenféle, az 
a bizonyos kaporszakállú állító-
lag igazságos, okkal teremtette 
az ilyet ilyennek! Ember tervez, 
Isten végez?! No nem. Éppen 
fordítva: tervezgessen csak az 
Isten, aztán dönt majd úgyis az 
ember! Ma már, a felvilágosult-
ság fels� fokán. Aki a legszíne-
sebben hazudik, az a legsikere-
sebb m�68vész. Aki mindent 
kimutat a már agonizáló vizs-
gálata tárgyából, majd a tetemet 
aprólékosan fölboncolgatva 
szervenként a hideg pléhasztalra 
okításul, precízen kirakja, csak 
azt nem kutatja mit�l élt és mi-
t�l lett éppen az vagy ez a rész 
az egész halálának oka… nos, 
az a legtiszteletreméltóbb tu-
dós. A szakért� a legdivatosabb 
foglalkozás. Szakért� minden-

hez kell – külön a f�höz, külön 
a fához, külön a pincsihez, kü-
lön a pulihoz, külön a kisujjhoz, 
külön a hüvelykhez. Nem gy�z-
zük eleget mondogatni: a h�ség 
csupán ingerszegény elfajulás, 
az élményszerzés behatárolása. 
A szerelem kiürült fogalom; ó-
divatú jelölés arra, ha két ember 
– egy férfi és egy n�, egy férfi és 
egy férfi, egy n� és egy n� (oly 
mindegy!) – kémiája szerencsé-
sen, akár hosszabb id�re, esetleg 
hónapokra is, találkozik. A gye-
reknemzés plusz szülés a legszi-
gorúbb magánügy. Belepofázni 
súlyos intelligenciahiány. Így is 
akad annyi könnyelm�, óvatlan, 
ügyetlen, hogy a szaporodás túl-
zottnak látszik. Pedig egyszer� 
logika: minél több az ember, a 
javak annál többfele oszlanak. 
Sok gyerek, nagy család: több 
gond, kevesebb élvezet. De 
megtiltani? Szabályozni? Akár 
a szülést, akár az abortuszt? Az 
önrendelkezési jog sérelmére? 
A demokratikus értelmiség az 
ilyen fasisztoid kormányt rög-
tön megbuktatná. F� a toleran-
cia! Majd lassanként megtanulja 
a hipermodern emberiség, a sa-
ját kárán, végül is a józan eszére 
hallgatva, mi van a hasznára, és 
mi az, ami csak akadályozza az 
anyagi gyarapodásban… A meg-
szerzés az egyetlen reális életcél. 
Életcél nélkül pedig állati az élet: 
a legtekintélyesebb filozófusok 
is kinyilvánították. Nem szabad 
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helyettesíteni a hagymázas ide-
ákkal a kézzelfoghatót.

Bízni kell a jöv�ben; az ide-
jétmúlt eszméket elegánsan, 
fölényesen lemosolyogni… 
semmi er�szak, semmi kék 
folt, vérömleny, nyakak szo-
rongatása, gumibot… csak 
duruzsolás, monoton szöveg 
ismétlése, szabályos zörejek 
zene gyanánt, nem ám rapszo-
dikus dallam! „Vedd könnyen”, 
már a huszadik században is 
hirdették az életm�vészek, 
„take it easy”, „don’t worry”, 
ne aggályoskodj!

Fent említett barátnénk, 
akir�l a sztori szól, nem is ag-
gályoskodott. A „Népek Szé-
pe 66” méhéb�l kilencszer 
kaparták ki a magzatot, ami 
elenyész� szám a koituszok 
számához képest. Mindössze 
harminchárom éves volt (kri-
tikus kor, néhányan éppen 33 
évesen hibbantak meg a rég 
levitézlett kereszténységre hi-
vatkozva, a társadalom egyön-
tet� sajnálkozása közepette) 
– mindössze harminchárom, 
szépnek mondott, egészséges-
nek hitt, pénzt pénzzel fialtató 
befektetési tanácsadó, opti-
mista n�i egyed, s tessék, még-
is kampec! A tizedik abortusz-
nál átszakadt az elvékonyodott 
méhfal, ömlött a vér, terjedt a 
fert�zés, tombolt a láz… s a 
„Népek Szépe 66” ripsz-ropsz 
meghalt. Gyanakodtak holmi 
orvosi m�hibára, de az ellen-
�rz� szakért� ezt hitelt érdem-
l�en megcáfolta. El�re nem 
látható mellékhatás! Hiszen 
akik meg tablettát használ-
nak, rákra hajlamosak. Majd 

csak megérti a világ, hogy a 
petefészket kell eltávolítani, 
az a legkorszer�bb védeke-
zés. Vagy csak olyan férfiakkal 
közösülni, akiknél végbement 
már a civilizált ivartalanítás – 
követelik a feministák.

De hát sok még a teend�, a 
konzekvens felvilágosítómun-
ka; a maradi nézetek szívósak.

A temetés fegyelmezetten 
zajlott. Semmi giccses, amúgy 
is gyorsan hervadó, költséges 
koszorú. Betonkocka, beton-
alap. Tényfeltáró, tárgyilagos 
beszéd, az Egyházpótló Hiva-
tal kegyeleti szakért�jének el�-
adásában. Aránylag sokan vol-
tak a résztvev�k – kevesebb 
n�, mint férfi. Legalább ötven 
hímnem� ácsorgott a savas-lú-
gos es�ben – de ez is elenyé-
sz� szám az egykori szexuális 
partnerek teljes létszámához 
képest. Nem kárhoztatták egy-
mást, okosan gondolkodtak: 
ha mindenki felel�s, senki sem 
az. Egyébként sem tragikus. 
Tragikus szürkén, töprenked-
ve élni. Elvesztegetni a szó-
rakozásra termett (teremtett?) 
id�t. A „Népek Szépe 66” 
nem panaszkodhat. Ügyesen 
kihasználta az éveket. Igazán 
érdekes pályát futott be. Kü-
lönben sem jó öregen meghal-
ni, mert öregen – s�t, öreged-
vén! – már élni se jó.

– Emlékét meg�rizzük – 
motyogta az egyik n�, gépiesen, 
de azt nem mondta, meddig.

– Hát nem élvez többé – 
mondta az egyik férfi, csak-
hogy mondjon valamit, majd 
illend�en helyesbített: – nem 
érez…

– Volt, nincs, nem lesz 
– mintha áldást osztana, az 
Egyházpótló Hivatal szónoka 
a betonkockára vízszintesen, 
függ�legesen rálegyintett. – 
Ámen – tette hozzá, tekintettel 
a hagyományra. A betonkoc-
kára nem véstek nevet; csak 
rendszámot, mint a kocsikra.

…Pedig volt rendes neve, 
még ha – az örökkévalóság 
szempontjából – ideiglenes is.

– Margaréta, Margaréta – 
szólongatták, s ezt hallotta, 
nem a fülével. – Ki vagy te?

Valami fájt; a meglepetés-
nél csak ez a fájdalom volt 
nagyobb. Mintha présel�dne 
és mintha nyújtanák. Hol egy 
hullámzó kör fókuszában, hol 
sugaraként ugyanannak a kör-
nek. Látott, de nem a szeme 
helyén. Átlátták, de a vallató-
lámpa – er�s, meleg fény – 
nem kívülr�l, s nem az arcát 
érte. Mindenesetre kényszer-
vallatásról szó sem volt.

– Ki vagy te?
�t faggatták, vagy ezt kér-

dezte � maga is?
– Ki vagy te?
– Sorozatgyilkos… – be-

vallotta, világos tudata teljes 
birtokában, száj nélkül.

És akkor az áldozatok meg-
bocsátottak, s kinyilvánították 
részvétüket; a b�ntársak pedig 
fehéren-feketén leleplez�dtek.

A Véd�, a Vádló, a Bíró – 
hárman, de egyszemélyként – 
meghozták döntésüket.

Újra életfogytiglan. (Mert 
az ítélethozók – még mindig! 
– reménykedtek.)

(2003)
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Sugár András

Egy magyar lángész 
Mozambikban

Már tévésként Mozam-
bikba utazhattam, az 

afrikai kontinens délkeleti ré-
szére. Az útra az adott alkal-
mat, hogy a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt küldöttségét 
meghívta a kormányra jutott 
Frelimo nev� gy�ztes testvér-
párt, és engem meg az opera-
t�rt magukkal vittek forgat-
ni „ingyen”, azaz az MSZMP 
pénzén. A delegációt a Köz-
ponti Bizottság alighanem leg-
ostobább tagja (ez nagy szó), 
Y. volt belügyminiszter-helyet-
tes vezette, aki már Ferihegyen 
elmondta nekem:

– Tudod, én meglehet�sen 
gyakran járok Fekete-Afrikába, 
mert a KB-tagok nem szívesen 
mennek oda. Engem a feketék 
nagyon jól megértenek és sze-
retnek.

Nos, a sors úgy hozta, hogy 
a Maputo (azel�tt: Lourengo 
Marques) nev� tengerparti f�-
város stadionjában sokezres 
nagygy�lést tartott a Frelimo, 
éppen a magyar delegáció tisz-
teletére. Y. elvtárs rögtönzött 
beszédet mondott. Szerencsé-
re egy fiatal portugál szakos 
budapesti egyetemista volt a 
tolmács (itt – ellentétben a skó-
ciai kalanddal – hál’  istennek a 
tolmács volt az okosabb). Ne-
vezzük D. Ferinek.

Y. elvtárs már kezdetben in-
zultálta a magyarul szerencsére 
nem ért� büszke mozambiki fe-
keték, mulattok, fehérek intelli-
genciáját, amikor kijelentette:

– Mi Magyarországon meg-
szüntettük a betegségeket, és 
minden ember boldog.

D. Feri ezt így fordította le 
portugálra:

– Sikerült felszámolnunk 
több járványos népbetegséget, 
és az emberek ma egészsége-
sebbek, mint valaha.

A bölcs Y. elvtárs ezután 
újabb mélységes tapintatlan-
sággal kijelentette:

– Tanuljatok sokat t�lünk, 
mert a mi jelenünk a ti holna-
potok!

Szinte reszketve vártam a 
fordítást, de nem csalódtam 
Feriben:

– Minden nép okosan teszi, 
ha tanul mások jó vagy rossz 
tapasztalataiból. Mi tanulni 
akarunk t�letek, és szívesen 
megosztjuk veletek a mi tanul-
ságainkat is.

A beszédet nagy tapssal ju-
talmazták a mozambikiak. Y. 
elvtárs fürdött a dics�ségben 
és így szólt hozzám:

– Látod, milyen jól tudok 
én ezekkel beszélni! Mennyi-
re megértettek! Ez kell nekik, 
nem a sok tudományos blabla!

Sajnos, volt olyan alkalom is, 
amelyben Feri tolmács már nem 
segíthetett. A rendkívül intel-
ligens, jórészt külföldi egyete-
meken tanult Frelimo-vezet�k 
a tárgyalóasztalnál elh�lve hall-
gatták Y. elvtárs részletes fej-
tegetéseit arról, hogy minden-
ki számára be kell vezetniük a 
személyi igazolványt, mert ab-
ban „minden adat megtalálható 
az állampolgárról”. Ehhez per-
sze tudnia kellett volna, hogy a 
portugál Salazar-, majd Caeta-
no-rendszer ellen akkor lángolt 
fel leger�sebben a lázadás, s�t a 
fegyveres harc, amikor az utol-
só ágyékköt�s „bozótnéger” 
(preto bogai) számára is kötele-
z�vé tették a gy�lölt személyi 
igazolványt… Y. elvtárs fejte-
getéseit döbbenten hallgatták, 
néha egymásra néztek, de egy 
szót sem szóltak. Látták, hogy 
ez a „politikus” minden éssze-
r� kormányzásra teljesen alkal-
matlan.

(Részlet Sugár András: 
Ötven év titkai, 

A hatalom és én cím� könyvéb�l)
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Ravasz József

Krízis
„Krízis (válság), fordulópont; 

egy fejl�dési vagy betegségi fo-
lyamat olyan pontja, amely a to-
vábbi alakulás szempontjából 
sorsdönt�.”– olvasom a Pszi-
chológiai Értelmez� Szótárban 
ma, a születésnapomon. Mer� 
véletlen, avagy nem tudom mi-
nek véljem, hogy még most is, 
amikor úgy illenék (az volna jó), 
hogy ünnepeljek…

Ünnepeljem, hogy 42 éves va-
gyok? Hm. Er�s, bátor fiatalem-
ber, akit a világ átalakulásába ve-
tett hite sohasem hagyta cserben. 
Mindig azt remélte, hogy egyszer 
minden másképpen lesz. Az em-
berek szeretni és tisztelni fogják 
egymást. Segítenek a bajbajutot-
takon, s lassan-lassan arcukról el-
t�nik a félelem. Az utcára kilépve 
magukkal viszik az �szinte kéz-
szorítást, tekintetük ragyogásá-
ban a személyiségüket.

Hittem!
S most mégis megtorpanok. 

Megállj-t parancsol az EMBER, 
a láthatatlan (?), aki sokak szá-
mára elérhetetlen marad. Hiába 
a pénz, az összeköttetés, a fizikai 
er�. Nincs megvesztegetés! És 
látom nap mint nap magam el�tt 
az Embert, amint lehajtott f�vel 
ballag el�ttem az utcán. Szánja a 
közönséges embert. A felfuval-
kodottak hasát, az ilyen-olyan 
magánvállalkozókat, akiknek 
piszkos pénzük tisztára mosá-
sához kevés lenne Európa vala-
mennyi mosószere.

a mosolyrügyekre fagy telepszik
csak úgy ülök a magamba parancsolt csöndben
haláltáncra és miegymásra gondol ím tájt az ember
sok-sok virágot lát néptelen térségben
énekes madarakat hall
s valahogyan megpróbál élni –
���� KEDVESEM! 

ülök s bennem szeretteim otthonában
vihar tombol
letarolja a tavaszi fákat
a mosolyrügyekre fagy telepszik
ó, várva-várt májusom,
be jó hogy így képzel�döm!…

Ülök s magamra rakom a szabadság bilincsét
valahol a közelben egyszemélyes börtönömet építik
lépésr�l-lépésre közeledem szerelmem –
Uram, ne hirdess ítéletet!…

1991. április 28.
Dunaszerdahely

Lehet, hogy betekint a gaz-
emberek lelkivilágába, hiszen � 
is tévedhet. Talán így gondolja: 
Nem akarom elhinni, hogy több 
a rossz ember, mint a jó ember. 
Vagy így: mindenki jó útra térít-
het�!… (?)

Szeretném, ha egy napon úgy 
ébrednének az emberek, akár az 
újszülöttek. Hangos kacagásuk-
tól még a természet is zöldel-
l�bb lenne. Nem gondolnának 
fegyverre, vérontásra. Elt�nne, 
akárha nem is lett volna a fajgy�-
lölet, az antiszemitizmus, az el�-
ítéletek garmada, miegymás…

Igen, válságban van az em-
beriség. S ha e betegségnek is 
mondható folyamat nem változ-
tat irányt, akkor bizony a sorsunk 
meg van (lesz!) kérd�jelezve.

Ünnepelek.

Sok mindenen keresztül esik 
az ember, most mégis elbizony-
talanodom! Kevesen hisznek a 
szebb jöv�ben, amikor látják, 
hogy a képvisel� (?) nem a nép 
érdekében van jelen a parla-
mentben. Az „egyszer� ember” 
sz�kszavú – de éleslátású! �t 
már többé nem verik át a politi-
kai pártok „agitáló buzijai” (tisz-
telet a kevés kivételnek)! Tudja, 
mire megy ki a játék! Nem kér 
bel�le még egyszer.

42 éves vagyok, s a felfuval-
kodottak hadának csatatrom-
bitáját hallom. A süket és a vak 
katonákét. mindegy, ki lesz az ál-
dozat, ez az � meggy�z�désük!

De azért egyet mégsem ér-
tek: Ölni? Rabolni? – mert azt 
„mesélik”, így leszünk szabadok 
(?)…
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E godyaver shej
Sas jekhe romes duje shave.
Le duj shave avri zhangline, 

sar varikaj beshel jekh godya-
ver shej, kon hireshoj.

Phenel jokhar o shavo pes-
ke dadeske:

– Muro dadoro!
Zhavtar mure phralesa te 

mangav jekha sha.
– Karing zhas muro shavo?
– Po dujto gavesko agor 

beshel jekh shej, kon kasavi 
shukari, sar e luludyi.

– Zha tye phralesa muro 
shavo, haj zhan le duje surro-
ne grastenca, von te dikhen 
tumen, sar tume barvalo rom 
san.

Zhan Devlesa mure shave, 
te phiren baxtyasa.

Le duje shave gelinetar.
Kothe resline kaj o kher, 

mardine o vudar, de chi phe-
nel khonyik.

– Zha andre mo! – phenel 
o majterno shavo – Hajkam si 
khere varikon.

Kana andre gele ando kher, 
angla o vudar tordyilas jekh 
shej, lungi bal sas pe late, haj 
huladas pes.

– Te marel o Del kodo 
kher, saves naj kan! – phendas 
e shej.

Le shave kethane dikhen, 
dilyij kadi shej, gindin pen. 
Kheres si kan?

– Tyo dad kaj si shej?
– Muro dad gelastar shuke 

kashtesa pala zeleno kasht.
– Kana avel khere?
– Te vortas avel, khere ch’a-

vel, te krujal avel, khere avel.
– Haj tyi dej?

– Muri dej gelyitar kaj peski 
shej, ke voj so rodas ando kaver 
bersh, akanak rovavel la.

Le duj shave pale ketha-
ne dikhle, dilyij kadi shej, ke 
chi hatyardine anda laki vorba 
khanchi.

– Sheja! Le grasten kaj shaj 
phandav?

– Te kames kaj o jivend, te 
kames kaj o milaj.

De le shave chi phangline len 
khatikaj, geline palpale khere.

Apol khere lengo dad push-
las lendar:

– So si mure shavale?
– O te mukes muro dadoro, 

dilyij kodi shej.
– Sostar muro shavo?
– Kana andre ushtyadas 

ando kher, e shej kodi phendas, 
te marel o Del kodo kher, saves 
naj kan.

– Muro shavo, tu san o dilo, 
anda kodi phendas e shej, ke 
nas len zhukel, le kheresko kan, 
haj chi ashunen kon avel.

Phen majdur!
– Pushlom latar, tyo dad kaj 

si?
Phendas, gelastar shuke 

kashtesa pala zeleno kasht.
Te vortas avel, khere ch’avel, 

te krujal avel, khere avel.
Pala kodi pushlom, tyi dej 

kaj si?
Pe kodi phendas, gelyitar 

kaj peski shej, ke voj so rodas 
ande kaver bersh, akanak rova-
vel la.

phandav le grasten?
Te kamav kaj o milaj, te ka-

mav kaj o jivend – phendas e 
shej. Pala kodi khere avilam.

– Muro shavo! Muro shavo, 
tu san o dilo.

– But zhanel kodi shej, go-
dyaveri.

Lako dad gelastar ando vesh 
vurdonesa, pala zeleno kasht, 
shinel kasht ando vesh, kana 
vortas avel, khere ch’avel, ke 
kothe paji si, haj merela, te kru-
jal avel, khere avel.

Laki dej gelastar kaj peski 
kaver shej, ke si la cini shej, kas 
ando kaver bersh rodas.

O jivend o ishtallovo si, o mi-
laj jekh kilo pe avlina.

– Muro dadoro! Feri godya-
ver kodi shej, palpale zhas ame.

– Zhan Devlesa!
Kana kothe resline kaj o kher, 

la shako dad aba khere sas.
Le grasten kaj o kilo phang-

line.
– Lasho tumaro dyes!
– Del andas tut shavale! Bes-

hen tele kaj e mesalya, haj xan.
– Na te zumavas avilam, te 

beshas kaj e mesalya, avilam te 
mangav la Lina.

– Saveste zhas tu Lina?
– Mange sa jekhi muro dado-

ro.
Kadaleste zhav, kon e Tisa 

perdal usija/najrela.
Le duj shave tele uradine pen, 

haj andre xuttyiline ando paji.
Vi solduj tasajline.
Kana la shako dad dikhlas 

kodi, phenel peska shake:
– Aj, haj Lina, so kerdan? Xa-

lan lengo shero!
– Chi xalom len dade, numa 

duj surronengo!
(Ke le duj grast kothe ashle 

lende.)
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Az okos lány
Volt egy cigánynak két fia.
A két fiú megtudta, hogy 

valahol lakik egy okos lány, aki 
híres.

Mondja egyszer a fiú az ap-
jának:

– Apám!
Elmegyek a testvéremmel 

megkérni egy lányt.
– Merre mész fiam? 
– A második falu végén la-

kik egy lány, aki olyan szép, 
mint a virág.

– Menj a testvéreddel fiam, 
és menjetek a két szürke lo-
von, hadd lássák �k, hogy ti 
gazdag cigányok vagytok.

Isten veletek, járjatok sze-
rencsével.

A két fiú elment.
Odaértek a házhoz, kopog-

tattak, de senki sem felelt.
– Menj be te! – mondta a 

fiatalabb fiú. Talán van itthon 
valaki.

 Mikor bementek a házba, 
az ajtó el�tt állt egy lány, kom-
biné volt rajta, és fésülködött.

– Verje meg az Isten azt a 
házat, amelyiknek nincs füle! 
–mondta a lány.

A fiúk összenéztek, bolond 
ez a lány, gondolták. Háznak 
van füle?

– Apád hol van?
– Elment száraz fával zöld 

fáért.
– Mikor jön haza?
– Ha egyenest jön, haza se 

jön, ha kerül, haza kerül.
– És anyád?
– Azb anyám elment a lá-

nyához, mert amit tavaly kere-
sett, az idén siratja.

A két fiú összenézett, bo-
lond ez a lány, mert semmit 
sem értettek a szavából.

– Lány! A lovakat hova 
kössük?

– Ha akarod a télhez, ha 
akarod a nyárhoz.

De a fiúk nem kötötték se-
hova sem a lovakat, elmentek 
haza.

Otthon aztán apjuk kérdez-
te t�lük:

– Mi van fiaim?
– Oh, hagyd, apám, bolond 

az a lány.
 -Miért fiam?
– Mikor beléptünk a házba, 

a lány azt mondta, hogy verje 
meg az Isten azt a házat, ame-
lyiknek nincs füle.

– Fiam, te vagy a bolond, 
azért mondta ezt a lány, mert 
nem volt kutyájuk, a ház füle, 
nem hallják, hogy ki jön.

Mondd tovább!
– Kérdeztem t�le, apád hol 

van?
Mondta, elment száraz fá-

val zöld fáért.
Ha egyenesen jön, haza se 

jön, ha kerül, haza kerül.
Azután kérdeztem, anyád 

hol van?
Erre mondta, hogy elment 

a lányához, mert amit tavaly 
keresett, az idén siratja. Azt is 
kérdeztem, hova kössük a lo-
vakat?

Ha akarjuk a télhez, ha 
akarjuk a nyárhoz – mondta a 
lány. Ezután hazajöttünk.

– Fiam, fiam, te vagy a bo-
lond.

Sokat tud az a lány, okos.

A lány apja elment az erd�-
be kocsival zöld fáért, fát vág 
az erd�ben. Mikor egyenesen 
jön, haza se jön, mert ott a víz, 
és meghal, ha körül jön, haza-
kerül.

A lány anyja elment a másik 
lányához, akinek kicsije volt, a 
múlt évben kereste, és most sí-
ratja.

A tél az istálló, a nyár egy 
karó az udvaron.

– Apám, csak okos az a 
lány, megyünk vissza.

kötötték.
– Menjetek Istennel!
Mikor odaértek a házhoz, a 

lány apja már otthon volt.
A lovakat a karóhoz
– Jó napotokat!
– Isten hozott fiaim! Ülje-

tek le az asztalhoz, és egye-
tek!

– Nem kóstolni jöttünk, 
hogy asztalhoz üljünk, jöttem 
megkérni a Linát.

– Melyikhez mész Lina?
– Nekem mindegy apám!
Ahhoz megyek, aki a Tiszát 

átússza.
A két fiú levetk�zött, és be-

ugrottak a vízbe.
Mindkett� belefulladt.
Mikor a lány apja látta ezt, 

mondja a lányának:
– Jaj Lina, mit tettél? Me-

getted a fejüket!
– Dehogy ettem apám, csak 

a két szürkének!
(Mert a két ló ott maradt 

nekik) 

Cigány népmese, fordította: 
Dr. Karsai Ervin
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Hadházy Antal

”Hogyha Isten cigányokat teremtett…”
részlet az ”Egy igaz történet, részletekben…” c. kötetb�l

Els� találkozásom cigányok-
kal még romániai tartózkodá-
sunk idején, azaz 1946–1949 
között történt. Valamelyik fa-
luban, ahol édesapám ebben az 
id�ben református lelkészként 
szolgált, vándorcigányokat lát-
tam. Másságuk furcsa borzon-
gást váltott ki bennem.

Az ötvenes évek elején Haj-
dúhadházon – még általános is-
kolás gyerekként – kezdtem el 
a cigány-telepek látogatását: az 
ottani egyik segédlelkész kért 
meg arra, hogy segítsek neki. 
� ugyanis járt ki a cigány-te-
lepre istentiszteletet tartani, és 
engem kért meg arra, hogy he-
ged�mmel tanítsam a cigányo-
kat énekelni, illetve kísérjem az 
éneküket.

Húsz évvel kés�bb helyez-
tek Nyíradonyba lelkésznek. 
Ott a reformátusnak meg-
kereszteltek háromnegyede 
cigány. Ez akkoriban a temp-
lomjáráson még nem látszott 
meg: gyakorlatilag csak nem 
cigányok jártak istentiszteletre, 
bár ünnepkor nyolc-tíz cigány 
úrvacsorázó is volt. Telt, múlt 
az id�, amikor észrevettem, 
hogy vasárnaponként egyre 
több gyerek vesz részt az isten-
tiszteleten. Ekkor határoztam 
el, hogy külön gyermekórákat 

tartok. A résztvev�k többsége 
a cigány gyerekekb�l került ki. 
Arányuk egyre nagyobb lett: a 
„szokott” rend szerint a nem 
cigányok kikoptak.

Ezekkel a gyerekekkel cso-
dálatos tizenöt évet töltöt-
tem el Nyíradonyban. szin-
te naponta találkoztunk. Az 
„ürügy” az énekkar volt. Az 
igen jó hallású és szorgalmas 
gyerekekkel ugyanis nagyon 
sokat énekeltünk: el�ször 
egy, majd kett�, kés�bb há-
rom-négy szólamban. hol ná-
lunk voltunk, hol a gyülekezeti 
teremben, hol pedig az egyes 
cigány családoknál. Az a meg-
gy�z�désem, jogy ez az együtt 
töltött tizenöt év elegend� volt 
arra, hogy kölcsönösen meg-
ismerjük, kölcsönösen meg-
szerethessük és kölcsönösen 
értékeljük, becsüljük egymást. 
Ha többet nem adott volna ez 
a tizenöt év, mint a közöttünk 
kialakult családiasan meleg és 
szétszakíthatatlan jó kapcsola-
tot, akkor is felbecsülhetetle-
nül nagy értéket kaptam volna 
és hiszem, tudom, hogy �k is 
így éreznek.

amikor tudatosult bennem, 
hogy gyülekezetem megke-
reszteltjeinek dönt� többsége 
cigány (évente tizenöt meg-

kersztelésb�l 14 cigány volt), 
akkor elkezdtem a cigányokról 
szóló irodalmat tanulmányoz-
ni: arra gondoltam, hogy ha 
tisztességgel akarom végezni a 
mindennapi munkámat, ehhez 
hozzá tartozik az, hogy min-
dent tudjak a cigányokról, amit 
tudni lehet. (Nyilván nagyon 
sokat segített a személyes kap-
csolatok rendszere, de a prob-
lémák társadalmi méret� meg-
ismerése, s�t a határokon túlra 
való kitekintés is elengedhe-
tetlen). Azt, ami hozzáférhet� 
volt a cigányokról–cigányok-
tól, azt megszereztem, elol-
vastam, feldolgoztam. Kés�bb 
létrehoztam a Cigány Doku-
mentációs Központot, aemly 
cigány tárgyú könyveket, kot-
tákat stb. gy�jt, illetve van egy 
levéltárunk is. Azt gondolom, 
hogy ezzel segítségére lehetek 
cigánynak-nem cigánynak egy-
aránt.

A cigányokról szóló tanul-
mányok megismerése, feldol-
gozása nekem is hasznos volt: 
a cigány kérdés egyházi vonat-
kozásaiból doktoráltam. Ennél 
sokkal fontosabb, hogy szem-
léletem abba az irányba válto-
zott, hogy többet tudtam tenni 
a cigányokkal, a cigányokért. 
Alapfeladataim közé tarto-
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zónak éreztem el�ször is azt, 
hogy a cigányok kicsit jobban 
érezzék magukat abban a vi-
lágban, amelyikben élünk. En-
nek legkézenfekv�bb módja a 
személyes kapcsolatok kiépíté-
se. Ez sikerült: a kezdeti bizal-
matlanság – amely nem a sze-
mélynek, hanem a helyzetnek 
szólt – annyira feloldódott, 
hogy ha náluk voltam, akkor 
nemcsak a boltból vett italok-
kal és a cukrászdából vett sü-
teményekkel „mertek” meg-
kínálni, hanem saját f�ztjükkel 
is. Természetessé vált, hogy 
magyarországi vagy külföldi 
ismer�seimmel felkerestük 
a cigány családokat is. Ezek 
a találkozások meghívásokat 
eredményeztek. Különösen a 
cigány énekkarral – vagy an-
nak csak egy részével, hisz 
mindannyian szegények vol-
tunk, – gyakran jártunk éne-
kelni különböz� magyar, s�t 
kés�bb német gyülekezetekbe 
is. sok szeretetet, elismerést 
kaptak -0 azt mondanom se 
kell, hogy joggal, – hisz nem-
csak kedvesek, jók, szépek, de 
nagyon ügyesek is voltak. Bi-
zony, több cigány gyermek és 
feln�tt velem vett részt életé-
ben el�ször kiránduláson, nya-
ralásban – vagy éppen került 
az ország határain kívülre is.

Legfontosabbnak a cigány 
kultúra ápolását, a cigány iden-
titástudat er�sítését tartottam, 
tudatosan végeztem ezt a szol-
gálatot. Azt tartottam ugyan-
is, hogy ha Isten cigányokat 
teremtett, akkor valami olyas 

célból tette, hogy rájuk kívánt 
bízni valamit, amit senki más-
ra. Ezt kellett közösen is ke-
resnünk. Cigány népdalokat 
gy�jtöttünk, énekeltünk. Az 
egyházi énekek közül is többet 
cigány dallamra énekeltünk. Si-
került néhány énekkari darabot 
is találni, s�t íratni, cigány dal-
lamot többszólamú énekkarra 
feldolgoztatni. ezeket különö-
sen nagy örömmel énekeltük.

Évente „cigányvasár-
nap”-ot, azaz cigány ünnepet 
tartottunk. Ezeken délel�tt 
istentisztelet volt, amelyen 
természetesen cigány zene-
karok – vonósok és gitárosok 
felváltva – kísérték az egyhá-
zi énekeket. Ez alkalom volt 
arra, hogy az énekkar is be-
mutasson az el�z� években 
megtanultakból. Lehet�ség 
volt máshonnan jött cigány 
testvérekkel való találkozásra, 
azok bemutatkozására. Kül-
földi vendégeink is voltak, 
akik évente visszajöttek, vitték 
hírünket. A délután mindig a 
cigány kultúráé volt: bemu-
tatkoztak cigány költ�k, írók, 
fest�k, cigány táncegyüttesek. 
Az ünnep tánccal ért véget.

Az a véleményem – és esze-
rint is élek –, hogy a lelkésznek 
mindig szolgálatban kell len-
nie. Ha bárki bármiben tanács-
ra, vigasztalásra, megértésre, 
bármilyen segítségre szorul, 
akkor ott kell lenni, és az el-
várásoknak megfelelni. sokat 
lehetne írni arról, hogy miként 
m�ködött ez a gyakorlatban. 
Hadd irányítsam a figyelmet 

például a tanulásra; nyilvánva-
ló ugyanis: ahhoz, hogy valaki 
az adott társadalomban elfo-
gadottként éljen, ahhoz szük-
séges bizonyos adott társadal-
mi normák teljesítése. ilyen 
norma az, hogy tanulni, tudni, 
s�t bizonyítványt szerezni is 
kell. Nagy öröm – és bizonyos 
elismerés –, hogy országunk 
els� és tudtommal egyetlen 
cigány diakónusa énekkarunk-
ból került ki. Magam nagyon 
büszke vagyok arra a volt 
énekkarosunkra is, aki itthoni 
sikeres szakmunkásvizsga után 
– közbenjárásomra – Német-
országba került ki dolgozni, és 
miután igen jól megtanulta a 
nyelvet, most ott tanulhat to-
vább. � már „sínen van” és 
remélem, hogy sohasem fogja 
elfelejteni cigány népét…

Mostanában kevesebb mó-
dom van az egyes cigány em-
berekkel találkozni. Igyek-
szem viszont problémáikra, 
értékeikre felhívni a figyelmet. 
Tavaly például harminchárom 
svájci fiatalnak rendeztem ci-
gány kulturális hetet. sikeres 
volt! Külföldi útjaim során 
mindig, mindenütt igyekszem 
a cigányok ügyének támoga-
tókat találni. Én találtam ki és 
szerveztem meg a Kelet-eu-
rópai cigány lelkigondozók 
konferenciáját is – hogy csak a 
legnagyobbakat említsem.

Eddigi életem során, ami 
t�lem telt, megtettem a ci-
gányokért. Jó lenne, ha kicsit 
többen lennénk gondolkodók 
és cselekv�k.
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Ifj. Suki András

Rajkó a Vatikánban
A Rajkó M�vészegyüttes Zenekarának tavaly novembe-

ri nagysiker� vatikáni bemutatkozása után az idén már-

cius elején visszatértek Olaszországba, hogy a római San-

ta Maria in Trastevere Bazilika közönségének, majd XVI. 

Benedek Pápának adjanak nagyszabású koncertet.

A Rajkó Zenekar 58 éve a 
világ összes földrészére elvitte 
a magyarországi cigányzenét, 
ami egy egyedülálló kulturális 
érték, igazi „hungarikum”.

A Vándorlók s Úton Lév�k 
Pápai Tanácsának felkérésére a 
cigánypasztoráció országos fe-
lel�seinek konferenciáján ját-
szottak a közel 1700 éves Ba-
zilikában, amely Róma egyik 
legrégibb temploma. Az ese-
mény nagy média nyilvános-
ságot kapott, ahol egyházi és 
világi, olasz és külföldi részt-
vev�k egyaránt felállva tapsol-
tak az örömzene hallatán.

A következ� nap XVI. Be-
nedek Pápa nyilvános kihallga-
tásán kitüntetett helyen játszott 
a Rajkó Zenekar a gyüleke-
zés ideje alatt a több ezer f�s 
hallgatóságnak. A muzsiku-
sok Rossini: Tell Vilmos nyi-
tányával köszöntötték a Pápát, 
melyet �szentsége láthatóan 
nagy örömmel és e szavakkal 
fogadott: „Köszönet a szép 
zenéért”. Ezután a közönség 
lelkes tapsviharban tört ki.

Még aznap a zenekar és a 
Magyar Cigány Labdarúgó Vá-

logatott tiszteletére rendeztek 
szentmisét, melyet Dr. Székely 
János f�tisztelend� püspök úr 
és Németh László rektor úr 
celebrált a vatikáni Szent Péter 
Bazilika Magyarok Nagyasz-
szonya Kápolnájában.

Az idei évt�l id. Suki And-
rás lett a profi Rajkó Zenekar 
m�vészeti vezet�je, aki jelen-
leg a Talentum Zenem�vészeti 
Szakiskola zenetagozatának 
vezet�je és az Ifjúsági Rajkó 
Zenekar tanára is egyben.

A zenekar hazánk képvi-
seletében a cigánypasztoráció 
jelképévé vált, hiszen ugyan-
azon értékeknek és céloknak a 
megvalósulását tükrözi, mint a 
tolerancia, a kitartás, az alkal-
mazkodó képesség és a folya-
matos tanulás. Mindez a több-
ségi társadalom és a cigányok 
közötti megértésben és elis-
merésben is fontos szimboli-
kus szerepet játszik.

A Rajkó Zenekarnak a ma-
gyar cigányzene meg�rzésében 
zászlóviv� szerepe van, és kül-
detésüknek tekintik a cigány 
és a magyar kultúra ápolását és 
színvonalas képviseletét.

Rostás-Farkas Tímea

Pillangó
Szürkék a reggelek
fény nélkül ébredek

Seszín� pillanatok
rajza az arcomon

Színekr�l álmodom
s ha megtalálom

néked adom kisfiam
remény-pillangóimat

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
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Vatikánban jártunk
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Cigány életképek
Bencsik Gábor Cigányokról cím� könyvéb�l
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Czibi Róbert festményei
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Czibi Róbert

Lassan megtanulok repülni

Az én családom álmo-
dozott mindig. Ezen 

túl próbálta valóssá tenni az 
álmok szürke foszlányaiból 
egymásba olvadó, bármilyen 
reményképet. Hittek a legen-
dákban, örömmel fogadtak 
minden mesét, amit csak elhi-
tettek velük.

Az anyai dédszüleim Mis-
kolcról költöztek le vidékre az 
akkori nagy lehet�ség miatt, a 
selyemhernyó tenyésztésért. 
Eladták mindenüket, amijük 
csak volt, még a városi házukat 
is, hogy vehessenek egy eper-
fákkal teli telket, egy kis házzal 
együtt Egyeken. Már akkor, 
ott várta �ket déd nagynéném 
Margit, aki szintén Miskolcról 
indult, valamikor madame volt 
a városban. Öregségére végül 
az egyeki eperfák között kötött 
ki. Testvére, Giza dédnagy-
anyám remek keresked� asz-
szony volt, az a fajta, aki a két 
forintjából rögtön csinált ötöt. 
A selyemhernyókból ellátta az 
egész családot, fiát, lányát, az 
én nagyanyámat és annak csa-
ládját, anyámat és testvéreit, 
a Kakasokat., akik nagyapám 
anyjától örökölték nevüket, � 
meg az � urától kapta azt, aki 
valódi Kakas volt. Az egyetlen 
fiú a sok gyerekes családban. 
Dédnagyanyám hagyomá-
nyozta az én Kakas mamámra 
a nevet, hogy anyámék hétb�l 

öten lánytestvérek a továbbiak-
ban Kakas lányok lehessenek.

Kakas Papóm muzsikus 
volt, Kassainak született, de a 
Kakas Kálmán nevet válasz-
totta. Igazi m�vész volt �. Egy-
szer, egy átmuzsikált éjjel után, 
mikor hazatért részegen, Ka-
kas mamám megkérdezte t�le, 
-hová lett a pénz, amit a zené-
lésb�l keresett? Nagyapám pe-
dig azt felelete, hogy az úton 
hazafelé jövet leszólították, 
majd elaltatták liliom virággal, 
és végül kirabolták mindenét. 
Ez már akkor történt, mikor a 
selyemhernyóval rég eladósod-
tak, és déd nagyszüleim vissza-
költöztek Miskolcra, anyámék 
meg Egyeken maradtak.

Egyeken éltek a Czibik is, 
akik vagy Polgárról, Dorog-
máról, Csegér�l, de lehet, hogy 
Bábolnából származtak, és a 
környez� földeken dolgoztak 
napszámban, vagy libát, ka-
csát, baromfiféléket neveltek. 
Nagyapám, akinek a háború-
ban ell�tték az oroszok a lábát, 
majd fogságba is került, csen-
des ember hírében állt. De ha 
berúgott, fölrakta nagyanyá-
mat a sparheltre, majd elment 
hátra olvasni. Ezért volt, hogy 
nagyanyám t�zr�l pattant asz-
szony hírében állt, meg azt is 
beszélték róla, hogy kétszer 
átugorta a Tiszát mire meg-
virradt. A cigányok csak Éva 

néninek hívták, mint a legid�-
sebb és legbölcsebb asszonyo-
kat, hisz számtalan gyereket 
felnevelt, pedig „csak” hat sa-
játja volt.

Apám volt a negyedik a hat-
ból. Kakas lányba lett szerel-
mes. Amikor várta a vonaton 
anyámat, mikor anyám kinézett 
az ablakon, ki kellett vennie 
a szemébe került porszemet, 
vagy valamit, amit�l könnyes 
lett a szeme. Ugyanazzal a vo-
nattal jöttek, apám leszerel� 
katona volt, anyám Miskolcról 
érkezett, és egyikük sem akart 
Egyeken megöregedni. Emiatt 
életem egyik legforróbb nyarát 
élhettem meg már 2 évesen, 
mikor Szilasliget kisdombján 
áthaladva, bátyámmal egy sze-
kér tetején ültünk, körülöttünk 
bútorokkal és puha párnákkal 
megrakva. Ez az els� kép, ami 
a fejemben van 1977-b�l. Egy 
másik, máig élesen az emléke-
zetemben él� kép karácsony-
ról maradt meg, már a nyolc-
vanas évekb�l. Ki tudja miért, 
apám elitta a fizetését, és amit 
szentestére hozott, nem volt 
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elég semmire. Anyám in-
kább kettétépte a pénzt és 
lehúzta a vécén. Apám vá-
laszul leszakította a bejárati 
ajtót, hogy jó hideg legyen 
éjszakára, majd kidobta a 
hóra a karácsonyfát. Más-
napra kibékültek.

Szárnyaimat próbál-
gatva, lassan meg tanulok 
repülni. Roma autodidak-
ta fest�m�vész vagyok. 
Gyermekkoromban fedez-
tem fel önmagam, a tüzet 
a szívemben, a képz�m�-
vészetet. Ceruza és ecset-
vonásaim kés�bb a Vá-
rosligeti Nyitott M�terem 
segít� kezei között alakul-
tak, szín- és formavilágom, 
m�vészi magatartásom is 
itt er�södött meg. Egyete-
mi tudást szereztem, m�-
vel�désszervez�ként vé-
geztem, majd egy nehéz 
betegségb�l egészségesen 
újjászületve továbbléptem. 
Ekkor utaztam a fényes 
Hellaszba, Athén, Ciprus, 
és Kréta köveit koptatni. 
Kilenc hónapot töltöttem 
ott, az els� napokban a ke-
zembe került egy könyv. 
Mikor hónapokkal kés�bb 
Krétán beleolvastam, egy 
érintetlen kaparós sorsje-
gyet találtam benne. Azon-
nal lekapartam, és láttam, 
hogy megnyertem a f�-
nyereményt, ami egymil-
lió ciprusi fontot jelentett. 
A sorsjegy lejárati dátumá-
tól éppen egy egész hónap-
ra voltam.

Most múltam 33. Az 
életszer� dolgokat kedve-

lem, önmagam képzem, 
amely egy lassúbb folyamat. 
Olyan ez, mint egy drága-
k�, amit vagy kicsiszolnak, 
vagy a víz mossa tisztára. 
Nekem az utóbbi az utam. 
Stílusomat, a valóságból te-
remtett látomásaim jellem-
zik. Ezzel a módszerrel fo-
gadom el vagy fogadom be 
a valóságot. Fontos szem-
pont, hogy a vásznon meg-
jelenített szimbólumok 
meg�rizzék a dolgok ere-
deti rezgését, kisugárzását, 
felszabaduló spiritualitást 
kiváltva. Szeretem el�ször 
a képek nagyobb részleteit 
felhelyezni, majd leülni és 
elgondolkozni, hogy meg-
találjam hozzá a kisebbeket 
is. Képeimhez hozzátarto-
zik a töprengés. Gondola-
taimból felépülnek a képek, 
amelyekb�l megszületik a 
kiállítás.

Álmodozó voltam min-
dig. Valóssá próbálom ten-
ni az álmok szürke foszlá-
nyaiból egymásba olvadó, 
bármilyen reményképet. 
Hiszek a legendákban, 
örömmel fogadok minden 
mesét, amit csak elhitetnek 
velem.

Rácz Lajos

Ifjúság

T�nt id�k szívgödrében
megbotlik emlék-léptem

Suhanckori lázadásom
sáros-véres álmodozásom

A kudarcok sebeib�l
merítek olykor er�t

Messzire ér� hitet
amely egykor partra tett

Utakhoz kopott sorsom
csámpás sarkát vállalom

Mint téged kire botként
támaszkodom naponként

Fábián György

Májusi ígéret

Megmutatja esti gyöngyeit a város,
Ívlámpák hajlanak át ölelésemen.
Nyárel� van, még nyolc után is világos,
Fény a fénnyel játszik, kihívó-mereven.

Ragyognak háztet�k sima borítói,
Miket szürkének lát majd, éji képzelet,
És úsznak itt arcok rizsporos hajói,
Hisz kiköt�i, e panel-lakótelep.

Hosszú falakon rajzok �riznek mintát,
És a jelenkor fantáziája lebeg,
Leányos pillák, tünékeny zsaluin át
Pesterzsébet küld májusi ígéretet!
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Áron Attila

Csak egyvalaki

Se idefenn se odalenn,
Éjben, mélyen feketében a
Feneketlen sötétségben
A színtelen, fénytelen,
Bírhatatlan ürességben,
A megálló id�ben, t�rhetetlen
Elviselhetetlenségben, az
Érthetetlen ítélet igézetében.

Se magyarázat se vigasz,
csak a kormoló viasz
alattomos fojtása,
a lenge láng int� álmodása,
ingó árnyak rajzolása amit
egyetlen gyönge fuvallat
formáz hajlékonyra s ha akar,
elt�ntet örökre.

Se idefenn se odalenn
A múló id�ben,
Er�d megmérhetetlen.
Csak egyvalaki érheti tetten…

Ki megy el�l?

Eddig mi mentünk el�l
s ez így rendben volt.

A legs�r�bb bozótosban
is utat vágtunk.
Örvényl� vizeken keltünk át,
égbe nyúló csúcsok, kopár sivatagok
sem állhatták utunkat.
Tettük a dolgunkat magunkért
és egymásért, – a föld örömére
és az egek dícséretére.

Mi szabtuk meg az irányt,
a halál valahol hátul kullogott.
Testvéreim, most megfordulni
látszik a dolog: -a halál
valahogy elibénk került.
� megy el�l s mutatja az utat.

És hátra-hátra sandítva figyeli,
mikor fogy el az er�nk.
Fürkészve a tekintetünkben,
vajon micsoda utakra vezet?
Ne engedjük meg neki testvéreim,
A dolgok rendje nem ez.Péli Ildikó rajza
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Móricz Zsigmond

Chito-chito
(Csitt-csatt)

Mihály bare gindosa dikhlas 
e kirpa. E Tisza feri pizdas e 
mashen andekirpa, thaj o Mi-
hály feri lelas len avri. E cine 
mashen palpale shudas muk 
baron inke.

– Devlale-cipisardas opre 
Mihály – sosko paprikashi avla 
anda kado baro masho!

Thaj pe peski cini romnyi 
gindilas kas feri jek shon pinz-
harel, de chudisajlas hody les-
ki romnyi chi kamel o masho? 
Duj xabena si kathe kaj e Tisza 
sumburo thaj o masho. Ka-
dal duj xabenan kade trubuj te 
dikhel o manush sar e Devles. 
Dé vi kade trubuj te kerel le o 
manush. Vady zurales mishto 
vady chisar

Mihály pej tarisznya shutas 
e mashen, avri gelas pej phuv 
thaj das duma e molnareske:

– Gerb� muro bachi, o 
Del te aldíl tut! Najis tuke tyo 
mishtyipe!

– Sas variso tuke? – cipisar-
das avri pe felyastra o molnár.

– Sas jek-duj cino masho, 
vi romano masho, phendas 
mihály. Chi trubuj te zhanel o 
masari hody sosko baroj kodo 
kana chi les sama e mashen taj 
andakode chi zhanel o manush 
avri te cirdel le. Vi kade cirdel 
pesko nakh shajke voj kerdas 
e Tisza hody kaver nashtig xu-
tyilel kathe feri voj!

Khere gelas peske mishto 
shutimaske taskasamtaj keher 
tele las pa zido jek balaji ande-
kodol shutas e mashen.

– Shunes shej-das duma, 
andakadal lasho magnaso pap-
rikashi tavel!

E romnyi cirdas pesko nakh 
kamlas te shudel le avri pej ud-
vara peske romesa kethane de 
chi tromajlas. De e romyi chi 
tromal te phenel nichi ke inke 
chi zhanel so si andepesko 
rom.

Ke o rom o mihály na katha-
rutnoj andajek kaver gav avilas. 
Sas jek abav pekod avile perdal 
anda kaver gav e shave kothe 
pinzhardyile von duj zhenen. 
Kamlepe thaj vi pe phuv kana 
kernas butyi e manusha vi kot-
he maladyonas, thaj kade vi 
linepe. La shako dad thaj laki 
dej kodo phende o mihály ta-
vel kathe te beshel ando gav. 
Voj phendas mishto ke khere 
lenge vi cino sas o kher thaj 
kathe vi linepenge jek kheroro, 
ke chi kathe chi resle.

Dé kade kodo avla hody o 
Mihály feri andre gelas ando 
kher kaj peski romnyi. Nas les 
khanchi, inke vileske gada khe-
re mukhlas peske phralenge. 
E romnyi aba pejek kurko tru-
bujas te suvel gada peske ro-
meske te kamlas kodi te lel tele 
e melale gada. Kodi phendas e 

Mihalyeski Dej peska borake 
naj la kaver butyi feri te suvel, 
late inek si shtar shave vi len-
ge trubun. Dostaj kodo hody 
dine jek shifonyi.

Kerdyilas anda kado bari 
bida de vi kodi gelastar. 
E romnyi chi rutas ke dikhlas 
lako rom lasho si. O Mihály 
palal rakhlas peske butyi míg 
leski romnyi kerdas o xaben. 
O paprikashi nas lasho. Mihály 
xalas les, de phendas naj lasho. 
Vi peko sas zurales chorro sas. 
O mihály zhanglas adyes baro 
bajo avla, leski romnyi rumu-
sardas o lasho masho.

– Naj lasho kado Zsuzsi! 
Sunusardan o chiken! Chi lon 
naj andre.

– Si pekodo sogodi.
– Naj pekado khanchi! So 

kerdasas andakado masho 
muri dej! Sosko lasho papri-
kashi kerdyilasas! Chi fajlas 
la terna romnyan kana phen-
das lako rom peska da. Tyi dej 
sogodi majfeder zhanel. So 
kerdasaa andakado muri dej 
phendas pale mihály! – Thaj 
las andre andepesko muj jek 
cino masho.

Anda romnyi avri avilas e 
xolyi:

– Inger khere! Inger khere! 
Sostar chi ingerdan khere tya 
dake?!
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– Aba vi bunusajvav-phen-
das Mihály, thaj pale las ande-
pesko muj jek masho.

– Mange na phen tya da 
sorro dyes! Zha khere! Chi 
zhav palatute! Chi gelom sho-
ha.

Mihály chi das duma, chi e 
romnyi chi phendas majdur, 
darajlas shajke phenel kasave 
so bunula. Feri kodo phendas. 
inke talajpesko nakh:

– Kattyi zhanav, sar tyi dej!
Mihály andre dikhlas ando 

piri.
– Dikhav!… Kasavo mas-

ho te rumus! But zhanes! Sika-
dan! Mishto sityilan kathar tyi 
dej!…

Sartena chi tyi dej chi ha-
tyarel pashe.

– Shunes! _De pacha mu-
rada!

– Tyi dej! Chi tyi mami chi 
zhanglas te kerel jek mashicko 
paprikashi. Chi tyi eftavardes-
hicko dej-phendas Mihály.

E romnyi dikhlas, so te shu-
del kaj pesko rom.

O rom las jek masho taj xa-
las les.

– Masho kado? –Phen-
das pherdo mujesa. – Masho 
kado? Merav!…

Jek cino kokalo opre asshi-
las pelesko girtyano, thaj xas-
salas sar e muca.

Tele maladas paj mesalya 
e shuri o roj, opre xuklas thaj 
andre phurdas e soba. E rom-
nyi kattyi shoha chi assalas:

– So? Assas? Avri assas 
man? Tye romes avri assas? 
Jekh mashicko paprikashi chi 
zhanes te keres, dé tye romes 
avri zhanes te assas? Kasava 

romnyasa te trajij me? Me chi 
trajij tusa! Me na! Si ma duj 
guruvnyi, sima jek nyevo gad, 
kodol murej. Kodol ingrav tu 
pale asshos pusto! So kiradan 
xa les! Las pesko gad pa cino 
pato, thaj avri gelas. Andre xu-
tyildas peske duje guruvnyan 
thaj gelastar bivorbako, chi e 
kapuva chi phandas andre.

E romnyi dikhlas les pa 
felyastra, de sar dikhlas pes-
ko romeski musura, pale avi-
las pelate te assal peleste, chi 
zhanglas te del duma leske. 
Angla shkola gelastar pe ko-
ródi vulyica, resle kaj o baro 
kasht.

– Mo! – das duma o romo-
ro, ke variso ande leski gogyi 
avilas. Bajo si!

Palpale gelas, vi phendas 
guruvnyange o bov me ker-
dom kodo vi phagrav!

Vikade kerdas, Khere gelas, 
vi e kapuva puterdi sas. Xo-
jarnyiko kerdyilas. E romnyi 
chi zhanel o uzhipe, chi phan-
del andre pala pesko rom. Naj 
bajo sajeki aba. Tordyilas ang-
la kher chi gelas andre vurdo-
nesa ande bar sas palal andek 
cino kher o bov, so voj kerdas. 
Maladas andre, kon mishto 
kerdas peski butyi, thaj gelas 
kaj pesko vurdon! Opre xuk-
las thaj gelastar.

Baro tunyariko sas aba ka-
nak khere reslas kaj pesko da-
desko kher.

– Tu sar san kathe? – phen-
de. – Shunen kadales nasha-
das e romnyi!…. Phendom 
me kadi romnyi xali zurales!… 
Muro shavo sigo avri avilas 
amari vorba!… Kado gelastar 

kathar te lel romnya thaj pal-
pale avilas palajek kurko-kade 
–cipisarde peleste leskidej, les-
ko dad, leske phral.

Mihály chi kamlas te phenel 
sostar mukhlas kote la rom-
nya.

– Chavilam avri phendas 
kana aba avri trubujas te phe-
nel variso: – Mange dosta sas.

– Misho, muro shavo. Si 
tu kathe than! – phendas les-
ki dej, kon vikade kamlas kana 
peske shavora pasha late si, 
vi kade rovjardas e Mihályes, 
ke dur ingerdas les o trajo, jek 
dopash chaso punranges gras-
tesko vurdonesa trin chasura, 
ke krujal trubuj te zhas kaj o 
halvány –ab.

Mihály chi kamlas te patyal 
peske hody naj voj aba khere 
kathe ando dulmutano phuro 
kher.

Kana avri gelas palal te 
phandel e guruvnyan avri, 
phendas lenge:

– Naj bajo! Phagerdom 
o bov! Gelastar jek dyes, duj 
dyes, jek kurko. Aba lasho sas 
hody mishto si kade sar si feri 
e Mihályes sakana sas nyevo 
thaj nyevo bajo…Aba mishto 
hatyardas pe hody rom si, kon 
phenel so tavel peska romnya-
ke, thaj akanak palpale pelas 
ande dulmutano trajo kaj les-
ko dad vorbil leske. Phendas e 
romnyi sas so mishto kiradas, 
ke vi kade kamlas hody o xa-
ben tavel lasho te xav les, kathe 
pale naj kasave lashe thaj but 
xabena kathe butzhene si! Thaj 
o majbaro bajo avri trubujas te 
kurras palal, po chorro kashtic-
ko pato, kana sas ma khere las-
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ho tato pato! Savatone variso 
ande leski gody avilas.

– Bajo si-cipisardas opre, 
bajos i!

Andre xutyildas, thaj las vi 
leske gada, lazhajlas pe angla 
guruvnya te phenel lenge:

– Aventar palpale! O bov 
trubuj te keras ke chi zhanel 
e romnyi lujine manro te pe-
kel!…

E duj guruvnyi mishto dikh-
le e butya ke gele sigo po lolo 
drom. Sartena lujine manro 
peken e lashe romnya. E ka-
puva nas phandadi, shukares 
andre sas phandado. E rom-
nyi dikhlas pe felyastra, kat-
hej lako rom. Avri nashlas avri 
puterdas e kapuva, thaj o rom 
andre tordyilas ande bar. Tele 
xuklas palpale gelas ande bar 
te kerel bov. Mizmeri si thaj vi 
gata kedyilas o bov. Shukar sas 
phendas, butivar keros majfe-
der zhanos sar e rom.

Opre gelas ando kher.
E romnyi avilas angla leste.
– Av andre muro drago 

rom. Gataj o masharicko pap-
rikashi.

Lazhajlas te del duma o 
rom.

Tele beshlas pasha piri zu-
madas.

– Kado lashoj aba. Dikhes 
shej!..

E romnyi assajlikanes dikh-
las sar xal pesko rom. Zhukar-
das te mukhel vila. Naj bajo te 
chi mukhel feri tavel khere.

D évi xal les, sar o shoshoj, 
Ke sakana lasho kodo, so lasho!

Boldasles: 
Ifj. Rostás-Farkas György

Farkas Oszkár

Az óra fut

Hozhatsz virágot is, megterítek a f�ben.

Hány éve is?

Ingembe tört f� zöldjét hamar elfeledted.

Mint egy bekeretezetlen képet,

mint egy lépés hosszát,

tágasságodban és mélységedben

úgy �rizlek.

Szememb�l ha el�j� a világ,

kett�s magánnyá öregbült kezem

nem tudom már szóvá szelídíteni:

az ég üres.

Kora tavaszi vágyakozás

Cseng� liliomokat ültess szemeidbe!

Az üvegházi muskátlik is elvirágoztak.

Hosszúak a téli esték,

túl régen vetetlen az ágyunk.

Lámpavilághoz szoktatott szerelmünk napra

kell vinnünk, hogy szép hajladozásodban

szálas haját fürössze a f�z.

Látod, dél-tengeri szemedben, már

tavaszi szavaim csobognak.
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Mezei András

ADORNO C. KÖTET „EL�SZAVA”

Mintha minden áldozat külön-külön én lettem volna. minden anya az én anyám, minden apa, 
testvér, rokon, barát egy személyben én magam lennék. az akit elgázosítottak, lel�ttek a halálme-
netben. Aki a vagonban maradtam. Aki éhenhaltam. Aki magamat halálra ettem. Aki a máglyára 
rakott testek mindegyikében egy test volt a máglyán. aki megszöktem Auschwitzból. Akit elfogtak 
és felakasztottak. Kutyákkal széttépettek. Az a ki kápó lettem. Aki megúsztam hamis papírokkal. 
Minden alkarra tetovált auschwitzi számjegyben én, én, én! Mert csakis így bukhat alá a kollektív 
én-tudatba a dokumentátor. Hatmillió dübörg�, lepecsételt marhavagonban: én. Hatmillió üres 
sínpáron csörömpöl� sorssal érkezni meg arra világvégi rampárra, melyr�l én lépek bele hatmil-
liónyi lépéssel a teljes és tökéletes megsemmisülésbe. A salaktalan, maradéktalan létezésbe. De 
addig minden mártír és minden túlél� fel�l �t kell kimondanom az � szívéb�l, mintha én magam 
mondanám magamat. Én vagyok az akit a Dunába l�ttek, aki a túlparton kikapaszkodott. Aki az 
alkarjára tetovált auschwitzi számot kioperáltatta. Aki nem rejti. A sírig viseli. Ez a hitvallás pedig 
nem a költészeté, hanem a költészet is az övé. �t szolgálom, aki nem hagy enyhületet ebben a 
szolgálatban. Minden versemben: � VAN.

Halottak utcája

Azon az utcán úgy megyek végig,
mintha nem történt volna semmi,
minden arcot külön idézek,
mintha a lakók ott laknának,
néven nevezek minden lelket,
házról-házra el�szólítom
testvéreimet, kik ott laknak
mind együtt, túl a valóságon.

Mandl András 
szeme láttára

Mikor a lengyel cigánygyerekek
mezítláb, kezükben facip�kkel
lépést tartottak a menettel, mikor a 
trasportführert megkérték, engedje meg, 
közülük hárman a szántóföldekre
kifussanak, mikor a sorból kiválva

három pár fekete lábacska inalt, 
hogy marharépát rángassanak ki
a keményre fagyott földb�l,
hogy szétoszthassák a gyerekek között,
mikor mindhárom gyerek roskadozott
a levetett, szakadt ingükbe kötözött
boldog teherrel, visszafelé egy másik SS
elvette t�lük és sorban lel�tte �ket.

Mi volt jobb?

Ha a gyerek mell�l az anyát
elvitték a gázba,
ha az anya mell�l a gyereket
a gázba elvitték,
ha a gyerek élte túl,
ha az anya élte túl,
ha Auschwitz után az anya szülhetett,
ha a gyereklány anyányivá növekedhetett,
ha szüleit gyerekeiben visszaszülhette –
ki birta jobban?
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Jóságról, hitr�l, politikáról
Részlet Szakács Zsuzsa Dr. Bényi Zsolt 

XVII. kerületi képvisel�vel készült interjújából

A Kép utcai gyermek-

orvosi rendel�ben jóságról, 

hitr�l, politikáról beszél-

getünk dr. Bényi Zsolt két-

éves korától Rákoshegyen 

él� gyermekorvossal, aki 

harminc éve ezen a helyen 

gyógyít és az elmúlt húsz év 

öt ciklusából már harmad-

ízben önkormányzati kép-

visel�ként teszi a dolgát, 

szándéka szerint a helyiek 

mindenkori érdekeit figye-

lembe véve.

(Szakács Zsuzsa)

A rendszerváltás után azonnal 
bekerült az önkormányzatba, mint 
rákoshegyi képvisel�, az idén is indul 
az önkormányzati választásokon?

– Szeretnék. De az én érték-
rendem szerint a választáshoz 
hozzátartozik a választható-
ság. A Bibliában olvastam: „ha 
jót cselekedtek, az maradjon 
titokban, azzal ne kérkedjetek, 
az maradjon a ti, és akin segí-
tettetek annak ügye”. Amikor 
ez íródott, még nem voltak a 
mai értelemben vett politiku-
sok, kampányok. A politiká-
nak a f� veszélye – a négyéves 
ciklusok miatt –, hogy rövid 
távon gondolkodik, és a részt-
vev�ket is belekényszeríti a rö-
vid távon való építkezésbe.

– Milyen tulajdonságokkal kell 
rendelkeznie egy képvisel�nek?

– Aki indul a választáso-
kon, az egész élete anyagával, 

erejével kell, hogy meggy�zze 
a választókat, hogy � alkal-
mas erre a feladatra. Az, hogy 
valamelyik párt képvisel�je 
mit mond, sokszor majdnem 
mindegy, hisz az jókat minden-
ki tud mondani. Én a választá-
sok el�tt azt szoktam javasolni 
az embereknek, hogy nézzék 
meg, az általuk kiválasztott je-
lölt milyen kvalitású, és itt nem 
els�sorban a tudásanyagára 
gondolok, hanem a legfonto-
sabb tulajdonságaira. Tud-e 
józanul gondolkodni, becsü-
letes-e, és fontos, hogy önzet-
len, áldozatkész ember legyen. 
Aki els�sorban nem saját javát 
akarja, hanem legalább annyi-
ra, ha nem jobban érdekli a 
mások sorsa. Ne hagyják ma-
gukat a szép szavaktól meg-
téveszteni, csak a cselekedetek 
számítanak, ne hagyják ma-
gukat becsapni. Ha alaposan 
megismerték a jelölt életútját, 
mérlegre tették, hogy mennyi-
re tudnak megbízni benne – és 
mindezt végiggondolva, még 
mindig �t választanánk, akkor 
az egy jó döntés, jó választás 
lesz. Most, az országgy�lési 
választások el�tt néhány hó-
nappal, nagyon sokan az újra-
kezdés lehet�ségét várják, egy 
jobb világ eljövetelében bíz-
nak. De a világ magától nem 
lesz jobb, ahhoz valamennyi-
ünknek mozgósítanunk kell 
minden er�nket.

Gyermekkoromban az 
istenhit és a keresztény 

vallásgyakorlás magától érte-
t�d�, természetes közege volt 
életemnek. Nem is jó kifejezés 
erre az, hogy kötelez� volt a 
szentmisehallgatás, a gyónás, az 
áldozás; hanem el sem tudtam 
képzelni, hogy másképpen is 
lehetne. Serdül�ként, az egyre 
inkább önállósodó gondolko-
zásomban ez úgy alakult, hogy 
létezik egy fels�bbrend� isteni 
szellemi er� részér�l az elvárás, 
amelynek én feltétlenül megfe-
lelni akarok. Mindez nem oko-
zott komolyabb nehézséget, de 
már halvány ellenérzések meg-
fogalmazódtak bennem.

Feln�tté válva (bár ez nehe-
zen értelmezhet� életszakasz, 
hiszen mai feln�ttségem össze 
se hasonlítható a huszonéves 
feln�ttségemmel), vagy helye-
sebben: jogszer� nagykorúsá-
gom betöltése után, egyre töb-
bet foglalkoztatott a fentiekben 
már említett isteni elvárás éssze-
r�ségének kérdése. Ez úgy ér-
zem, némi magyarázatra szorul. 
Remélem, nem hangzik tiszte-
letlenül, ha azt mondom, hogy a 
Jóistennel mindig is egy kölcsö-
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nösen szeretetteljes kapcso-
latban álltam, elismerve min-
denhatóságát, de fenntartva 
magamnak a jogot, hogy 
olyan tulajdonságokkal ruház-
zam fel, amelyek az én érték-
ítéletem szerint egy tökéletes 
szellemi lényt jellemezhetnek. 
Ezen a gondolati úton elin-
dulva, arra a következtetésre 
jutottam, hogy a tökéletesnek 
nincs szüksége arra, hogy én 
böjtöljek, gyónjak vagy áldoz-
zak. Ebben a véleményemben 
meger�sítettek Szent-Györ-
gyi Albert gondolatai is, aki 
id�skori zsoltáraiban, ha nem 
is szó szerint, de a lényegét 
tekintve így fogalmazott: Is-
tenem bocsásd meg nekem, 
hogy téged látogattalak meg, 
amíg felebarátaim magukra 
hagyatva feküdtek betegágya-
ikban’. Istenem bocsásd meg 
nekem, hogy neked építettem 
házat, amíg felebarátaimnak 
nem volt hol lakniuk!

Egyre inkább „ésszer�” 
engedményeket tettem az 
általam formálisnak vélt el-
várások terén, bár továbbra 
is igyekeztem a keresztény 
értékrend szerint élni és min-
denekel�tt a szeretet paran-
csának engedelmeskedni.

A továbblépéshez egy, 
számomra eddig ismeretlen 
összefüggés felismerése se-
gített hozzá. Szakmai és köz-
életi tevékenységem során so-
kat gondolkoztam fontosnak 
ítélt kérdések pontos megfo-
galmazásán, és azok helyes 
megoldásán. Szinte minden 
esetben az segített el�bbre 
jutnom, ha elmondtam vala-
kinek az addig összegy�jtött 
gondolataimat. Nem is kel-
lett, hogy az illet� bármilyen 
észrevételt tegyen, önmagá-

ban az a tény, hogy szóban 
is megfogalmazódott, egy 
magasabb szint� integráció-
ra vezetett. Ezt a lehet�séget 
id�vel egyre gyakrabban és 
egyre tudatosabban felhasz-
náltam nagyobb jelent�ség�-
nek vélt, nyilvános megszó-
lalásaim el�készítésére.

Az elmúlt öt esztend�ben, 
bár továbbra is boldognak és 
kiegyensúlyozottnak éreztem 
magam, gyakrabban elége-
detlen voltam a cselekede-
teimmel és érzelmi megnyil-
vánulásaimmal. Els�sorban 
kényelmességem, esetenként 
lustaságom és az azonnali 
reakciókban mutatott indula-
tosságom volt, ami elszomo-
rított. Újra és újra elhatároz-
tam, hogy megváltozom, de 
apró kis sikereket leszámítva 
eredménytelenül. És ekkor 
jött a felismerés, hogy err�l is 
beszélni kellene! El�ször egy 
nem is túl közeli barátom-
nak, szinte véletlenül kotyog-
tam el a vágyamat, miszerint 
jobb akarok lenni jelenlegi 
önmagamnál. Csodálatos volt 
a felismerés: attól kezdve úgy 
éreztem, már nem visszakoz-
hatok, hiszen már kimondtam 
tanú el�tt. Ezután következett 
a közelebbi barátok egy része, 
majd a legsz�kebb családom 
tagjai. Bizonyára nem vélet-
len ez a sorrend, mert a szá-
monkérés növekv� veszélye 
és ezzel párhuzamosan furcsa 
módon annak igénye is egyre 
er�sebb lett bennem. Innen 
már csak egy apró lépés volt a 
gyónás valódi jelent�ségének 
felismerése. Nem a minden-
hatónak, hanem nekem van 
szükségem a kimondott szó 
erejére, esend� jó szándékom 
meger�sítéséhez.

Mózsi Ferenc

Boldogság…

„üres szemek üres kezek
boldogtalan üzenetek”

vannak kik halállal
fenyegetnek ne kövessük �ket
hiába kecsegtetnek üdvvel
könny� feltámadással
ne kövessük �ket
ki boldog és kiegyensúlyozott
azt nem ingatja meg semmi
sem könny� sem nehéz ígéret

biztos lábbal és mindenre
nyitott lélekkel áll a földön és
megért� jámborsággal legyezgeti magát
túlreklámozott túlvilág
korcsmennyország

sánta siker

fél egészség fél gazdagság
fél-elem
utolsó kence avagy
annak felismerése
amiért érdemes

félelem nélkül élni…

Szentandrássy István rajza
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Szabad György

Egy kockázatos utazás és 
következményei

Részlet a szerz� „Miért halt meg Teleki László” cím� könyvéb�l, mely-
ben Szabad György a XIX. század kiváló államférfijának, a reform-
ellenzék egyik vezet�jének 1861-ben bekövetkezett halála különös körül-
ményeit világítja meg. Jelent�s, részben kiadatlan levéltári forrásanyagra 
támaszkodva – azt vizsgálja, hogy a tragikus esemény hátterében miféle 
lélektani és politikai okok húzódhattak meg.

Teleki László pályája a nagy hatalmú Metternich támogatásával indult, 
de szembefordult vele és a Habsburg elnyomással. A reformpolitika elkötele-
zett híve lett. A szabadságharc leverése után távollétében halálraítélték. Az 
emigrációban � is szervezkedett és gondoskodott róla, hogy a sajtóban széles-
kör� nyilvánosságot kapjanak törekvéseik.

Ilyen körülmények és fej-
lemények közepette kap-

ta kézhez Kossuth Londonban 
Teleki László 1860. november 
26-án Genfb�l küldött levelét, 
amelyben többek közt azt kö-
zölte vele, hogy „sürget� sze-
mélyes ügyben vagy tíz napig, 
talán tizenkett�ig is utaznom 
kellend”, és a megnyugtatást, 
amit barátja hozzáf�zött, hogy 
útja „nem veszélyes s nem pár-
baj”. Teleki azonban minden 
tekintetben rosszul számolt. 
Drezdai útja, mert hiszen oda, 
az akkor még független Szász-
ország f�városába utazott tit-
kos találkozóra Orczynéval, a 
jelzettnél hosszabbnak és na-
gyon is veszélyesnek bizonyult.

December 16-án, a Kos-
suthhoz írott levelét három 
héttel követ�en, éppen aznap, 
amikor végre vissza akart térni 
Genfbe, a drezdai rend�rség le-
tartóztatta, majd öt nappal ké-
s�bb a szász kormány kiszol-

gáltatta Ausztriának. Teleki tíz 
napot töltött a Habsburg-hata-
lom fogságában, miközben a 
mindenekel�tt Kossuthék által 
mozgósított nyugati közvéle-
mény nyomására diplomáciai 
akciókra került sor érdekében. 
Végül is a bels� feszültség nö-
vekedését�l tartó s az elfogott 
politikusra, meg a fejleménye-
ket lélegzet-visszafojtva köve-
t� magyarságra gyakorlandó 
lélektani hatástól sokat remél� 
konzervatív kormányférfiak 
tanácsára Ferenc József  az év 
utolsó napján maga elé állíttat-
ta nevezetes foglyát. Közölte 
a meglepetéséb�l alig ocsúdó 
Telekivel szabadon bocsátása 
tényét és feltételeit. Megtiltotta 
neki a birodalom területének 
elhagyását, felszólította „ellen-
séges” külföldi kapcsolatainak 
megszakítására s arra, hogy 
Magyarországon – legalább-
is „egyel�re” – tartózkodjék 
minden politikai tevékenység-

t�l. Miután Teleki ígéretet tett 
az elébe szabott feltételek be-
tartására, szabadon engedték. 
A bécsi kormányzat által sugal-
mazott sajtó – nyilvánvalóan 
Teleki kompromittálása végett 
– meghatottságáról és könnyes 
hálálkodásáról cikkezett.

Az emigrációt mélységesen 
megrázta „Teleki esete”. Szá-
mos ellenlábasa, mindenekel�tt 
a vezet� szerepét régóta irigy-
l� Pulszky Ferenc, aki az olasz 
és Nemeskéri Kiss Miklós, aki 
a francia kormánnyal tartotta a 
kapcsolatot, élesen bírálta ma-
gatartását, hivatkozva Cavour 
olasz miniszterelnök és Thou-
venel francia külügyminiszter 
bizalmának megingására az 
emigráció második emberé-
nek „könnyelm�sége”, illetve 
„gyengesége” miatt. De nem 
hiányoztak a neheztel� szavak 
mások, így Irányi Dániel, Med-
nyánszky Sándor, Ihász Dániel, 
s�t Jósika Miklós, Horváth Mi-
hály és maga Kossuth Lajos 
egykorú leveleib�l, megnyilat-
kozásaiból sem. Ám az emig-
ránsok a Jósika által fenntartott 
bizalmas összeköttetés révén 
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hamarosan arról értesültek, 
hogy a Bécsb�l hazatért Telekit 
nagyon feldúlták megpróbálta-
tásai, még inkább a megingá-
sáról terjesztett hírek, s „min-
denáron rehabilitálni szeretné 
magát a közvéleményben”.

A császárnak tett ígérete elle-
nére, hogy megszakítja külföldi 
összeköttetéseit, Teleki hamaro-
san nagy, tisztázó szándékú leve-
let küldött Jósikának. Az 1861. 
január 28-án, Gyömr�n keltezett 
levélben er�sen hangsúlyozta, 
hogy a császári audiencián sem 
elveit meg nem tagadta, sem h�-
ségfogadalmat nem tett. Bajtár-
sai megértését keresve emelte ki 
azt is, hogy egyedül szabadlábra 
kerülése tette lehet�vé számára, 
hogy biztonságba helyeztesse a 
rá külföldön váró postát. Barátai 

válaszul – Jósika kezdeménye-
zésére – Kossuth megnyugtató 
üzenetét juttatták el Telekihez. 
Szövegét nem ismerjük ugyan, 
de azt igen, hogy egyel�re min-
denképpen elérte célját, Jósika 
ugyanis már február 8-án azt je-
lenthette Kossuthnak, hogy üze-
nete eljutott Telekihez, aki tartal-
mával „meg volt elégedve”.

Nem sokkal emigránstársa-
ihoz intézett levelét követ�en, 
1861. január 31-én Teleki „üze-
nettel” fordult az �t köszönt� 
Hont és Bars, majd hamaro-
san Bihar, Nógrád, Zemplén 
és Heves megyékhez is. – Ön-
érzetesen hangsúlyozta, hogy 
„szabadon bocsátott, nem pe-
dig megkegyelmezett rabnak” 
tekinti magát. Leszögezte, 
hogy nem önszántából került 

haza, hanem „szintúgy akarat-
lan, mint id� el�tt”. Minden 
bizonnyal háborgó lelkiisme-
rete megnyugtatására és ön-
igazolás céljából is emlegette 
azt, hogy drezdai letartóztatá-
sára és kiszolgáltatására nem 
számíthatott, annyira „példát-
lan volt az eset”. „Aljas b�n-
tettnek” min�sítette „er�sza-
kos kiragadtatását” külföldön 
maradt „bajtársai” köréb�l, 
akiknek a személye és a velük 
közösen vallott „elvek” iránti 
„végleheletéig” való h�ségét 
újra és újra hangsúlyozta. He-
ves megyéhez intézett március 
9-i írásában komor pátosszal 
így összegezett: „Egy félbe-
szakadt hivatás minden h� 
kebelre nézve nem egyéb egy 
ketté metszett életnél.”

Wass Albert

Látható az Isten
F�ben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben, porban, kincsben,
ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság, nincs oly mélység,
amiben � benne nincsen.
Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten.

De jaj annak, ki meglátásra vak,
s szeme elé a fény korlátja n�tt.
Az csak olyankor látja �t,
mikor leszállni fél az álom:

Ítéletes, Zivataros,
villám-világos éjszakákon.

A völgyek vándora
Hányszor hittem: hazám a fény hazája,
s a völgyek szürke rabja nem vagyok,
völgy vándorát a hegyek csókja várja
és utam egyre feljebb kanyarog.
S ó, ti kegyetlen rózsaszín hegyek,

gyönge-elém hányszor emeltetek
hajnal-pompában búskomor falat!
S az utam völgy, ezerszer völgy maradt.

Most este van. Nem látom már az utat:
hátha most a hegyre fölvezet?
Hátha holnap könyörül a távol,
s kanyargós úton nyújt testvér-kezet,
szelek dalolnak: „messzeföldi vándor
rokon-karokba visszaérkezett!”

Virrad. A völgyek csoda-váró rabja
távol hegyekre bízva feltekint…
De útja völgy, jaj völgy maradt megint.
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Hofher József 
Jezsuita szerzetes 

és a Cigánypasztoráció
„A cigányoknak is ugyanolyan jogaik vannak, nekik is ugyanúgy ott-

honuk a Kárpát-medence, mint bárki másnak. Ez megkérd�jelezhetetlen! 
Teljesen mindegy, hogy én most ötszáz éve élek itt, vagy ezer éve.”

– Mi is az a cigánypasztoráció?

Gyakorlatilag, minden em-
bert próbálunk közelebb vinni 
Jézushoz. Elvileg ez egy pasz-
torációs tevékenység. Jézus azt 
mondja, hogy „Én vagyok a 
jó pásztor” – ezzel azt akarja 
kifejezni, hogy mindenki Is-
ten gyermeke. Akikre rábízza 
gyermekeit, azok az aposto-
lok és az apostolutódok, hogy 
minden emberrel kapcsolatban 
megvalósuljon Isten üdvözít� 
terve, minden ember élete bol-
dog legyen, kiteljesedjen min-
den olyan adottság, képesség, 
ami benne rejlik, amit az Isten 
ültetett.

A cigánypasztorációról: A ci-
gányság az egyik olyan társa-
dalmi csoport, amelyik a rend-
szerváltás nagy vesztesei közé 
sorolható. Gyakorlatilag több 
segítségre szorulnak, mint más 
rétegek. Vannak olyan sajátos-
ságok, amelyeket érdemes fi-
gyelembe venni velük kapcso-
latban. A velük való foglalkozás 
különbözik más csoportok 
pasztorációjától, mint például: 
a fiatalok pasztorációja, a há-

zaspárok pasztorációja vagy a 
családok pasztorációja.

A cigánypasztorációban az 
ember figyelembe veszi azo-
kat az adottságokat, sajátossá-
gokat, azt a helyzetet, amiben 
ezek az emberek élnek. Ennek 
alapján lehetséges út közül vá-
laszthatunk. Az egyik út az, 
hogy megpróbáljuk ugyanúgy 
hirdetni számukra az evangé-
liumot, mint bárki másnak. 
A másik járható út, miszerint 
el�ször megpróbálunk szoci-
álisan segíteni rajtuk, és utána 
beszélünk nekik az Isten igéjé-
r�l.

– Milyen segítségre számítanak, 
mit várnak az új kormánytól?

Hogy milyen szociálpoli-
tikát fognak most folytatni? 
Bízom benne, hogy egy embe-
rarcúbbat. Nyugtával dicsér-
jük a napot, szokták mondani. 
Nyilvánvaló, hogy amikor eny-
nyire mély helyzetben van az 
egész ország és a társadalom, 
mindannyiunk számára fon-
tos, hogy legyen egy erkölcsi 
megújulás. Nagyon szétesett 

ez a társadalom a bels� tar-
tása tekintetében. Valamiféle 
lelki-szellemi alapokat föl kell 
építeni.

Hogy a szociális segítség-
nyújtás terén milyen lehet�sé-
geik lesznek, ezt nem tudom. 
Óriási az adósságállomány, és 
szerintem, most az els� feladat 
az államcs�d megakadályozása 
lesz.

Ezzel együtt úgygy hiszem 
sokan csalódni fognak. A kor-
mány kénytelen lesz hatalmas 
változásokat eszközölni. Adja 
a Jóisten, hogy legalább az 
uniós pénzeket úgy irányítsák, 
hogy eljusson oda, ahol erre 
leginkább szükség van.

– Mire összpontosítanak a 
pasztorációs tevékenységben, és hol 
tartanak ebben?

Els�sorban az oktatás terü-
letén várok el�relépést, hogy 
segítsük a fiatalokat és id�seb-
beket a tanulásban, hogy utá-
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na munkahelyhez juthassanak. 
Fontos, hogy az egyház ebben 
is jobban részt vegyen, mint 
eddig.

Lényegesnek tartanám, 
hogy csökkenjen az a hatal-
mas feszültség, ami a magya-
rok és a cigányok között van. 
Egy megbékéltet� misszió-
ra lenne szükség. Ebben na-
gyon reménykedek. Nagyon 
er�teljes szemléletformáló 
munkát kell végeznünk, hogy 
a magyarok nyitottabbak le-
gyenek a cigányok felé. Több 
türelem, belátás, és megértés 
kell ahhoz, hogy megsz�n-
jön ez a gerjesztett feszült-
ség, a cigányok és magyarok 
között. A cigányoknak is 
ugyanolyan jogaik vannak, 
nekik is ugyanúgy otthonuk a 
Kárpát-medence, mint bárki 
másnak. Ez megkérd�jelez-
hetetlen! Teljesen mindegy, 
hogy én most ötszáz éve élek 
itt vagy ezer éve.

Mindenkinek így kelle-
ne gondolkodnia. Ezért kell 
olyan szituációkat teremteni, 
ahol lehet�ség van a szemé-
lyes eszmecserére, ahol barát-
ságok is születhetnek. Ne csak 
a médián keresztül formáljuk 
a gondolatainkat, ahol leg-
többször inkább csak manipu-
lálják azokat.

2010. április 15.

(Az interjút 
Ruszó Mónika készítette.)

Lakatos Menyhért

Holocaust

Lángoló kemencék bajonétjai felett
némán szólnak a sötét csengetty�k,
piros es�t kortyol a föld,
lehúzták az ég b�rét és cifra bundájába
sápadt nótákat zengenek.
A tarkafej� vadludak szemében
megkékültek a csillagok.

Jaj, ha a kék csillagok földre hullanak,
jaj, ha a béna csontunkban nem ropog
a hideg fullánkja,
örök kínokra kárhozunk.

Gyújtsuk meg �sz gubancsainkat,
nézd, dáridó van a hold udvarában
Szent Dávid kezében suhog a vonó.
Jókedve van az istennek.
Fekete testünket ne vigyük kárhozatba,
vonítsuk kuvasz nótánkat!
Üvöltsünk örvendve!
Fogadjunk szót az isteneknek,
mert övéké a mennyeknek országa.

Kötözzük láncra az éveket és
ne sírd a csonka holnapot,
annyi jajszó, annyi vinnyogás
nem ára fél bocskorodnak.
Idegen álmaiknak, örök álom maradt az ébredés
Fogadj hát szót az embereknek!
Mert övéké a haza.
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A nyelvhasználat nem háború, 
a nyelvet nem támadással 

kell védelmezni!
Duray Miklós a Kossuth 

Rádiónak adott interjújában 
szólt arról, hogy mi várható 
2010 els� felében Szlovákia és 
Magyarország politikai életé-
ben. Duray szerint Európában 
már elfogadhatatlan az olyan 
módszer, amilyen módon a 
szlovák kormány a nyelvhasz-
nálat kérdését kezeli.

Ki nyert vagy vesztett a nyelvtör-
vény vitájában?

– Ha szélesebb összefüg-
gésekben nézzük ezt az ügyet, 
akkor az igazi vesztes maga az 
európai szellemiség, ami itt a 
szlovák kormánynak „köszön-
het�en” egyre inkább háttérbe 
szorul. Nincsen még egy olyan 
európai ország, ahol a nyelvi 
kérdésb�l olyan ügyet csinál-
nak, mint amilyet Szlovákia 
kormánya tesz. Ez nem jelenti 
azt, hogy másutt nem okozhat 
gondot a nyelvhasználat ügye, 
vagy nem képezheti esetleg a 
törvényhozás tárgyát, de soha 
sem egy másik nyelv elnyomá-
sáról van szó. A nyelvvédelem 
ugyanis nem egy másik nyel-
vet el nyomását jelenti. Ez nem 
olyan, mint a háború, ahol a 
védekezésnek a legjobb eszkö-
ze a támadás. A nyelv a kultú-
rának, a szellemi értékeknek és 
az identitásnak az egyik legfon-
tosabb értéke, nem fegyver, vé-

delme pedig nem fegyvertény. 
Az „élni és élni hagyni” elv 
szerint kell kezelni ezt az ügyet. 
Szlovákiában azonban ez nem 
így megy, ezért az a meggy�-
z�désem, hogy szélesebb ösz-
szefüggésben nézve az európai 
kultúra veszít Szlovákiában. Mi 
ebb�l úgy érzem, végs� soron 
nyertesen fogunk kikerülni…

De mikor? 2010 els� felében 
Magyarországon és Szlovákiában 
is parlamenti választások lesznek. 
Elszabadulhatnak az ordas indu-
latok…

– Szlovákiát 2006 óta olyan 
állapot jellemzi, amelyben az 
egyik oldalon a rossz szándé-
kok uralkodnak, a másik olda-
lon – a mi oldalunkon – pedig a 
sok rossz megfontolás és dön-
tés. A parlamenti választások 
mégsem err�l szólnak majd, 
habár nyilván az eddiginél még 
fokozottabb mértékben hoz-
zák el�térbe a magyarellenes-
séget. Szlovákiában a választá-
sok tétje nem az, hogy ki lesz 
a gy�ztes párt, hanem hogy ki 
kivel alakíthat kormányt. Eb-
ben a kérdésben, sajnos, az a 
tapasztalatunk, hogy nem a jö-
v�belátás befolyásolja a dön-
tést. Magyarországon az a vá-
lasztások tétje, hogy a Fidesz 
– Magyar polgári Szövetség a 
Kereszténydemokrata Nép-

párttal el tudja-e érni az alkot-
mányos többséget.

Abból kiindulva , hogy va-
lószín�leg mindkét országban a 
kampány részét képezi majd a 
szlovák-magyar viszony és a ki-
sebbségi kérdések, hogyan alakul-
hatnak majd a két ország közötti 
kapcsolatok?

– A magyarországi poli-
tikában nem lesz domináns 
a szlovák-magyar kapcsola-
tok alakulása, ez ott most egy 
peremjelleg� kérdés csupán. 
A magyar politikában a dönt� 
szempont egyrészt az lesz, hogy 
miként lehet kihozni az orszá-
got abból a válságos helyzetb�l, 
melybe belesodorták, másrészt 
pedig hogy milyen lesz az új 
magyar nemzetpolitika.

Szlovákia viszont állandóan 
Magyarországra tekint. Már most 
azzal riogatnak, hogy mi lesz majd 
itt, ha ott Orbán Viktor gy�z…

– Szlovákia ezzel a maga-
tartásával az európai fórumo-
kon nevetségessé válik, ugyanis 
az európai politikában ma már 
teljesen más értékrendek ural-
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kodnak: az építkezés, a saját 
programok megjelenítése, nem 
pedig másoknak a szapulása. 
Országok vagy pártok esetében 
is els�sorban a pozitívumok fel-
sorakoztatása a meghatározó, 
Szlovákiára viszont évek óta a 
negatív propaganda a jellemz�, 
nem csak a belpolitikában, ha-
nem a külpolitikában is.

Az elmúlt három évben Robert 
Fico kormányának azonban ez be-
jött…

– Robert Fico olyan id�-
ben került kormányra, és 
olyan id�ben állította magá-
ról, hogy � baloldali, szocia-
lista, szociáldemokrata stb., 
amikor éppen lemen� ágban 
volt – és van ma is – az eu-

rópai szocialista politizálás. 
Ezért minden apró baloldali 
eredményt felmutató párt-
ra az európai szocialistáknak 
szükségük van. Robert Ficót 
ez mentette meg a nemzetkö-
zi elszigetel�dést�l.

(Haják Szabó Mária interjú-
jának szöveges változata)

Gyurkovics Tibor

A nagy reggeli 
(avagy: három n�)*

A lányok ültek ott csak dermedten fehéren
nagy mellük gömbszer� foltokban tündökölt
mert ha az esteli vonatot még elértem
valamikor az éj közepén megjövök
Örökké vártak így a hajuk leeresztve
gyászoló gyerekek fonák hajadonok
hogy apjuk távoli szerelmeibe veszve
zilált kabát alatt egyszercsak hazajut
Ott várt a csésze is a sz�nyegre letéve
a kávé a sötét üvegben rég kih�lt
a hat szem mereven figyelte: hazaér-e
az apjuk még ma mint magányos menekült
A párna duzzogott a macska meg se mozdult
hátul a rádió örökké hallgatott
a konyhaszék vörös a lányok arca oly dúlt
talán röstellik is hogy az apjuk vagyok
És nincs tovább a kép örökké így marad már
tizenöt éve hogy magukban reggeliznek
a falon ugyanaz a túlvilági naptár
a férfi meg talán sohasem érkezik meg.

* Fernand Léger – A nagy reggeli (avagy: háromn�) 
c. festménye ihlette

Vörös kardvirágok*

Ezek azok a kardvirágok
mik tulajdonképp nincsenek
ördögien járják a táncot
szívükkel gyermek incseleg
kakaskodnak kakastaréjuk
lelöffen és a földre lóg
mindegyik ítélet elé jut
mert így végzik a lázadók
hörögnek sírnak és makognak
nyílnak vinnyognak vörösen
lángolva vonyítják a holdat
ahogyan még a kutya sem
bizony állatok nem virágok
az arcuk foszlik és a csók
nem életet hordoz de átkot
mert így végzik a lázadók
borzongató a r�t a kármin
a t�zvörös a vér a skarlát
meggyullad teste mágiáin
és hirdeti hogy nincs igazság
csak ámulat és h�kölés de
mindenki a vérpadra tart
minden virágnak egy a vége
a láng a füst a vér a kard.

*Cham Soutine – Vörös kardvirágok c. festmé-
nye ihlette
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Három kívánság – Trin mangimata
magyar népmese

Kaj sas, kaj nas, dostaj katy-
tyi pashe ke sas jokhar 

jek chorro manus, haj kodoles-
ki romnyi. Terne sas chi shavora 
nas le inke, kamnas jekhaveres, 
hatyarnas pe, unyivar kethane 
xanaspe. No dostaj pashe katy-
tyi hoj jokhar e romnyi maj sigo 
avilas khere. Paj malya, sar lako 
rom, haj pe kodo gindijaspe, so 
te kiravel pala mizmeri.

Kerdas e jag, aver chi zhang-
las te kerel, kaj ek cini zumi 
shutas opre. Pe kodi gindijas-
pe sostar si von kasave chorre, 
sostar chi zhanel te kerel peske 
romeske variso laso xaben sos-
ke vi voj losalas? Sar kadi gin-
dijas sundas ke varikon avilas 
haj kon kerdyilas andyala kon 
el laso andyelo, kodo pale kade 
das late duma.

– No chi bunuj chorri rom-
nyi, saj aven tu trin mangima-
ta, maj dikhav sode godyi avla-
tu pashe.

Haj kadalesa vi gelastar, sar 
avilas o andyelo.

Haj e romnyi vi patyalas, 
vina peske jakhenge taj peske 
kanenge. Taj kadalesa vi ker-
dyilas o angluno mangipe ande 
lako sero.

Ke sosko misto avelas ek 
goj te kiravel avri peske ro-
meske!? – tala ek minuto aba 
vi kothe sas e goj ando palyi.

Kana andre ustadas lako 
rom ando kher, mucindas-
pe, ke pherdo sas e kinda e 
lase sungenca. Kana e rom-
nyi phendas hoj so pecisajlas. 
Sutinepe te gindonpe. So te 
avel inke e duj mangimata. O 
rom grasten, guruven, balen 
kamlas. E romnyi pale kaver. 
Chi zhangline jek te hatyaren, 

numa xanaspe, sar chi bokhale 
te na avnas. O rom vi bokhales 
opre phabardasas pek juvava, 
azbalas pala zharo de sar az-
badas mujaldas e piri, kusaj e 
goj. E romnyi zurales darajlas. 
Azbadas ande jag avri te lel e 
goj, haj armaja das peske ro-
mes. Te barilasas kadi goj pe 
tyo nak sar ande jag pelas. No 
teri kado trubundas: aba e goj 

vi pe lesko nak sas, zhi kaj leski 
chang.

Anglunes chi na chi da-
rajlas e romnyi. Zumadas te 
cirdel tele pa lesko nak. E goj 
kade kothe barilas ke nas-
tig cirdenas la tele. E chorri 
romnyi, zurales darajlas, haj 
rovelas.

Zhanenas sole duj zhene, 
vareso baro te mangna po tri-
to, koda avla, de so avla la go-
jasa?

– Maj tele sinasala – (phen-
das romnyi)

– Me chi mukav – phendas 
a rom aba kana kade si: Phen-
nas, te avel palpale ande piri taj 
gataj!

– De e guruva, o grast haj e 
bale! Kade e romnyi.

O manus pe kadi kodo 
phendas:

– Haj kasave mustacasa nas-
tig phirav, chi tu chi chumides-
ma, kana goj si pe muro nak.

No po gor kodo kerdyilas 
kodo sas o trito mangipe e goj 
te thal palpale ande piri de pala 
kadi saj sesline tele te xan. De 
chi Fajlasle aba olaso xaben. 
Ke pe kodo gindinaspe kon 
sas o dosalo.

Ke vipalakadi chorre asiline.

Boldasles: 
Balogh Attila

Kotaszek Hedvig rajza
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”Isten a mi er�nk forrása”
Beszélgetés Balázs József plébánossal

– Hogyan ismerkedett meg a 
hittel, az egyházzal?

1989-ben, tizenegy évesen 
ismerkedtem meg az Istennel, 
a hív� közösséggel Vílyvitel 
községben. Ez egy olyan kis 
település, ahol mindössze 332 
lakos él, igen egyszer� embe-
rek. Egyik vasárnap az utcán 
játszottam, amikor megszólí-
tott egy id�s néni.

– Fiacskám mit csinálsz?
– Én csak játszom, hát a 

néni hová megy?
– A templomba.
– Mi az a templom?
– Gyere velem, és megmu-

tatom neked!
Attól kezdve gyermekko-

rom nagy része a templomban 
telt el vasárnapról vasárnapra. 
Mondhatnám azt, hogy gyer-
mekként akkor váltam feln�t-
té. Édesapám és édesanyám 
sajnos nem jöttek velem, nem 
tartották fontosnak, s�t azt 
sem értették, hogy én miért já-
rok a templomba. Azt hitték 
talán érdekb�l, hogy valaki ad 
nekem valamit ezért.

Én mindig azt feleltem, 
hogy nem, én Jézusért megyek 
a templomba.

Az egyik alkalommal meg-
szólított a plébános úr, gyere 
ministrálni fiam, mondta. Nem 
tudtam mit jelent, azt sem tud-
tam mire hív meg.

– Persze hogy megyek!
Csodálatos volt, hogy egy 

egyszer� cigány gyerek, aki csak 
úgy betévedett a templomba 
most megfoghatta azt a kely-
het, amely a szent vért magába 
foglalja, s azt a kis tálat, amin 
ott van a szent víz és a bor!

Nem tudom pontosan, hogy 
mi volt az, ami a szívemben 
megérlelte a döntést, hogy pap 
legyek, de tény, hogy az osztály-
f�nöki órán, amikor arról volt 
szó, hogy ki mi szeretne lenni, 
én fölálltam és bátran elmond-
tam, hogy pap szeretnék lenni.

Mindenki elkezdett kacag-
ni, nevetni… te pap, aki… 
Gondolhatjuk, hogy milyen 
jelz�k következtek. Az én el-
határozásom azonban egyre 
er�södött.

Érettségi után az Egri Hit-
tudományi F�iskolára jelent-
keztem. A felvételi el�tt két 
nappal összehívtam a csalá-
dot és bejelentettem, hogy pap 
szeretnék lenni. Az els� reak-
ció mindenkiben azonnal a til-
tás, az ellenállás volt.

Édesapám kemény ember lé-
vén nem sírt, de nagyon elkese-
redett. Édesanyám és a húgom 
zokogva fogadta a hírt. Minden 
nap megpróbáltak lebeszélni, 
hogy ne válasszam ezt a pá-
lyát. Többek között azért, mert 
egy római katolikus pap nem 
köthet házasságot, nem lehet 

gyermeke, hiszen tiszta szívvel 
kell követni Jézust. Máté evan-
géliumában szerepel, hogy van 
aki az Isten országáért lemond 
a házasság szentségér�l. Ezt a 
tényt elfogadva én szívembe 
zártam, de �k nem.

Isten azonban nagylelk�en 
kárpótolt bennünket, hiszen 
teológiai tanulmányaim má-
sodik évében édesapám és 
édesanyám házasságot kötött, 
római katolikus szertartás sze-
rint. Szívemet nagyon mélyen 
meghatotta: íme az els� apos-
toli munka, ha nem is az em-
berek megtérésért, a cigány 
nép felemelkedésért, hanem 
csak ezért kellett volna élnem, 
érdemes volt. (…)

– Hogyan fogadták Önt, mint 
cigány papot a hívek?

Az emberek, még a temp-
lomba járók is gyakran idegen-
kednek a cigányoktól. Engem, 
mint papot el kellett fogadni-
uk, hiszen az egyház oda kül-
di a papját, ahol szükség van 
rá. De a hívek egymást között 
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annyira nehézkesen tudták 
megélni Isten szeretetét, s ez 
fájt. Közvetít� szerepet kellett 
vállalnom cigányok és a nem 
cigányok között.

Az el�ítélet, kemény dolog, 
amikor egy papnak választania 
kell a hívei és a cigányság iránti 
elkötelezettsége között. Amikor 
a hívek azzal állnak oda, hogy 
plébános úr döntsön: vagy mi, 
vagy a cigány gyerekek, akkor 
nehéz arról beszélni, hogy ci-
gánypasztoráció, új tervek, új 
lendület. Akkor a szeretetnek 
egy olyan útját kell kitalálni, 
ahol a cigány testvérekkel egy 
közvetlen kapcsolatban, nem a 
templomos lelkülettel adhatom 
a tanúságtételemet. Így történt, 
hogy elkezdtem a cigány csalá-
dokat látogatni. Megismertem 
olyan családokat, akik egysze-
r�ségben és mérhetetlen nagy 
szegénységben élnek. Olyan jó 
érzés volt, hogy már az is re-
ményt adott számukra, hogy az 
egyház, a papjuk gondol rájuk.

Egy id�s bácsinak szavait 
idézném, akit megkérdeztem:

– Volt-e itt maguknál pap 
valaha? Azt felelte, hogy az � 
életében, hatvan éve, de még a 
szülei életében sem járt náluk 
semmilyen egyházi személy.

– Kik járnak ebbe a templomba?

– Isten dics�ségével szeret-
nék el�ször is dicsekedni, más-
sal nem is tudunk dicsekedni. 
Amikor ide kerületem bizony 
el�ítélettel, falakkal fogadtak. 
Most 2010 van, eltelt másfél 

esztend�, s Isten olyan nagy 
változást hozott az itt él� em-
berekben, hogy elfogadják a ci-
gányokat. A cigány családok is 
bejönnek az Isten házába. Már 
nemcsak kereszteléskor, nem-
csak temetés alkalmával, ami-
kor a gyászuk van, akkor té-
vednek be a templomba, nem 
pusztán kíváncsiságból, hanem 
tudásvágyból. Ez engem is 
er�sít a hitemben, a munkám-
ban, és jó érzés számukra és az 
egész egyházközség számára, 
mert így együtt megélhetjük az 
Isten szeretetét.

– Ön szerint mi az el�ítélet for-
rása?

A mai világban az emberek 
mindig b�nbakot keresnek, aki 
a bajok okozója. Könnyebb 
egy olyan embert vagy közös-
séget vádolni, aki kevésbé tud-
ja megvédeni magát. Gyakran 
a lelkipásztorok, a papok is 
arra hivatkoznak, hogy a ci-
gányokkal mindig baj van, s 
igyekeznek távol tartani ma-
gukat az egész problémától. 
Nem mennek ki a cigánytele-
pekre, nem mennek közéjük. 
Nem mondhatom azt, hogy az 
egyház szent és csupán angya-
lokból áll. Az egyház egyszer-
re szent és b�nös. Szent, mert 
Isten csodálatos kegyelme és 
szeretete hozta létre, és b�nös, 
mert emberekb�l épülünk. Az 
én tapasztalatom azonban, s 
ez talán mindenki számára re-
ménységet adhat, hogy az em-
beri gyengeségeinket levetk�z-

hetjük, s arra kérek mindenkit, 
hogy szabaduljon meg az el�-
ítéleteit�l, élje meg az Isten 
szeretetét, boldogabb lesz.

– Mit kellene tennie a cigány-
ságnak, hogy változtasson a saját 
helyzetén?

A legfontosabb vélemé-
nyem szerint az lenne, hogy a 
cigány közösségek meger�söd-
jenek a saját identitástudatuk-
ban. Ez azért is fontos, mert 
ha tudatában vagyok annak, 
hogy ki vagyok, honnan jöt-
tem és hová tartok, akkor már 
valakinek érzem magam. Nem 
egy hátul, sötétben megbújó, 
semmilyen érvényét nem látó 
ember leszek, hanem önbiza-
lommal teli, egészséges életfel-
fogásom lesz. Sokan mondják, 
hogy biztosítani kell a cigányok 
megélhetését, lakhatását stb. 
Ez mind nagyon fontos, de én 
azt mondom, hogy a cigány-
ságunknak mindenekel�tt er-
kölcsöt és tartást kell adni. Az 
egyházaknak pedig ebben van 
nagy szerepe. Több példát is-
merünk arra, hogy ahol Istent 
tisztelik és imádják ott meg-
sz�nik a b�nözés, megsz�nik 
a szegénység, megsz�nik a ci-
vakodás, a széthúzás. Ahol hit 
van, ott összetartás van, ott föl-
emelkedés van.

Végezetül még valami. Vé-
leményem szerint a cigányok-
nak rossz a mércéje. A cigány-
ságnak nem a gádzsókhoz kell 
mérniük magukat, nem kell gá-
dzsókká azaz nemcigányokká 



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 51

válniuk. Én cigány akarok len-
ni, úgy ahogy vagyok. Én így 
szeretem magam, Isten is így 
szeret engem. Arra buzdítom 
minden cigány testvéremet, 
hogy értékeljük önmagukat, a 
származásukat, a szüleik, déd-
szüleik származását. Természe-
tesen mindezt Isten segítségé-
vel és erejével. Az erkölcsösség, 
a tudás, a fölemelkedés az iden-
titástudat erejével.

– Mit tenne Jézus, ha ma kö-
zöttünk járna a földön?

Jézus azt üzenné mindenki-
nek, hogy bízzon az Istenben, 
merjen bízni az � gondviselésé-
ben. Véleményem szerint akár 
az egyházon, a történelmi egy-
házakon belül is rendet tenne. 
Azt mondaná az � papjainak, 
hogy menjenek ki az emberek 
közé, hogy pásztorok legyenek 
és ne hivatalnokok. A papnak, 
lelkésznek nem evilági dolgo-
kat kell megragadnia, hanem 
az égi kincseket gy�jtenie. Biz-
tos vagyok benne, hogy Jézus, 
most is, ahogy annak idején 
tette, városról városra, házról 
házra vándorolna és buzdíta-
ná, er�sítené a keresztényeket, 
hogy tartsanak ki. Er�sítené 
�ket abban, hogy a hitük nem-
csak küls�ségekb�l áll. Azt 
üzenné, hogy ne egymást néz-
zék, hanem nézzenek rá, néz-
zenek Jézusra, mert csak �, az 
él� Isten fia tud egységet és bé-
két teremteni.

(Riporter: 
Fialovszky Magdolna)

Babits Mihály

Erd�, fák, ágak…

Erd�: fák, ágak, levelek, mókusok;
város: út, házak, ablakok, lányfejek;
mindegy, ha kocsi zörög vagy lomb susog:
én is egy vagyok, egy kerék, egy levél!

Óh kerekek boldogsága, óh levelek
boldogsága! szent, megkötöz� varázs!
Fejek és felek, parányok, ezerek:
csak a csöppnyi számít, csak a csonka él.

S mit bánom, mi zúg, autó vagy darázs?
Zúg, zúg a lelkem és zsibog a husom:
csak fuss, autó, messze még a garázs!
röpülj nászra, darázs! messze még a tél.

Jer, jer, mi aprók, szeressél, mókusom!
Kerek erd�be, kerek Budapestbe
mi boldog férgek, okosom, csókosom!
tárjuk szét a szárnyunk, hadd vigyen a szél!

S oly lendülettel suhanjunk az Estbe:
lopja be az Estbe mámorát a Dél!
Kerék sem áll meg a gépb�l kiesve;
levél ha lehull, csak messzebb táncra kél…

1923. nov.
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Charles Dickens

Kristosko trajo – Jézus élete
(Shovto rig)

Shovto dyes pala kadi, 
hoj e manresa haj e 

mashesa choda kerdas, opre 
gelas o Jezush pek ucho plaj 
haj feri trine sityarden – Pe-
teres, Jakabaos haj e Jenoshes 
– ingerdas pesa. Sar vorbindas 
lende lesko muly kasavo ablyo 
kerdyilas sar o kham, haj leske 
parne gade kade ablyonas sar 
o phablo rupuno, haj vojpes 
kade tordyolas sar jek andya-
li. Apolal jek kinchessho doro 
avilas pe lende, haj ando doro 
jek glaso shundyilas, so kadi 
phendas: „Kado muro kuch 
kamindo shavoj, ande kas-
te losshajlav. Les shunen!” Pe 
kadi le trin sityarde pely changa 
dine, haj sharade pengo muly 
do vastenca, kade darajle.

Kana tele avile pa play, hoj 
pale mashkar manusha sas, jek 
manush changa das anglaj o Je-
zush haj kadi phendas: „Raja, 
zhutisar pe mure shavo 
bibaxtaloly, kaj andej jag, 
kaj ando palyi perel, lesko 
intrego tago saphuglyaly 
varuraly haj phumbaly. 
Tye sityarde aba kamli-
ne te sastyarenles, de chi 
zhangle”. O megváltovo 
andekodo minuto sas-
tyardas le shavores, haj 
karing sityarde boldaspe 
vorbindas lenge, hoj von 

anda kodo chi zhangle te sas-
tyaren les, ke chi patyan ande 
leste kasave chaches, sar voly 
kodi gindisardas.

Le sityarde pushle kathar 
o Jezush: „Majstro, koni o 
majbaro ando menyországo 
them?” O Jezush jekhe sha-
vores akhardas peste, andej 
kuja lasles, pala kodi mashkar 
lende tordyardas les haj kade 
phendas: „Kodo, kon kacavoj 
(kasavoj) sar o shavoro. Phe-
nav me tumenge: hoj khonyik 
chi zhal ando menyorságosko 
them, konnaj kasavo alaza-
tossho sar le shavora. Kon jek 
kasave shavores andre lel ande 
muro anav, kodo man lel pes-
te. De kon mashkar lende vi 
jekhes azbal, maj mishto avlas 
kodaleske, sar assavesko bar 
te phendas ande leski kor haj 
ando millo palyi te xalyolastar. 
E andyalura sa shavoraj”.

Amaro muntujori zurales 
kamelas sakone shavores, la 
cara lyuma kamelas voly. Kho-
nyik chi kamelas sakone ma-
nushes kasavo zurales kasave 
chaches sar voly.

O Péter pushlas lestar: 
„Raja, tyo baripe sodivar te 
bochajti kodoleske kon azbal 
man? Eftavar?” O Kristo kadi 
phendas: „Eftavardesh thaj ef-
tavar, haj inke maj butivar. Ke 
sar shaj zhukaren tume kathar 
o Del, hoj te bochatij tumen-
ge kodo but nasul, so kerdine, 
kana chi tume na bochajtin sa-
kone manusheske?”

Sar kadi historija phendas 
le sityardenge: sas jokhar jek 
solga, kon bute lovenca zhalas 
peske gazdaske, haj chi zha-
nelas palpale te potiyinelles. 
E gazda anda kadi andaj peski 
xolyi,kamlas te biknelles rab-
solgaske. De kana kadi solga 

brigasa changa das ang-
laj gazda hoj leski irgal-
ma patyiv manglas, kodo 
muklas lesko inkrojimo. 
Sas kadale solgas jek 
amal – vortari, kon les-
ke inkrelas cerra lovenca. 
De voj nas lesa patyivalo, 
chi muklas lesko inkraji-
mo, sar leske muklas leski 
gazda, voj andej robijap-
handavadasles andaj ink-
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rajimo. Kana kadi leski gazda 
ashundasla kadi phendas les-
ke: „Tu nasul, xalo san. Me 
muklom tyo inkrolyimo tu 
sostar na muklan tye vortares-
ke – amaleske?” Anda soste 
kade kerdas kadi solga, bol-
daspe lestar leski gazda , haj 
ando baro chorrimo pizdasles. 
„ Haj tume – phendas o Kris-
to – shaj gindin hoj o Del 
bochatij tumenge, kana 
tume chi bochajtin le kav-
reske?” Kadi si kana o Del 
ande peski ima kade rudyi-
pe: „bochajtisar amare be-
zexa – sar vi ame bochajti-
saras le marhenge”.

Phendas lenge vi jek ka-
ver historija: Sas jokhar jek 
prosto, kas sas jek rez. De-
tehara avri gelas kothe, haj 
foro kerdas bute butyar-
den xutyildas vashkattyan-
de. Pak vrama pale buti var 
inke kerdas kadi. Kana tele 
gelas o Kham, savorazhe-
ne avile leste palaj potyin. De 
kon zhi kathar e detehara kerde 
butyi, pomoninas haj kon pala 
mizmeri avile sostar line katy-
tyi sode von, phendas kado naj 
chacho!

Lengi familija dej haj dad 
, haj nas le lashi amala, haj te 
grizhinle de te terne, de pengo 
trojesko agor uzhe kerdyon ke 
bunun pengo parlimo – nasu-
lyimo – bezexa haj kaj o DEL 
rudyinpe, hoj te ferij lenge o 
Del, atunchi vi kodala ferinpe 
haj uzhon, hoj ando menyor-
szágo resen.

Kasave historianca sityare-
las peske sityarden o Kristo, 

ke zhanelas, hoj e manusha 
kasave ilesa ashunen, haj so 
kade phenel lenge, pe kodo 
maj feder seronpe. Kadala 
hishtoriji Jezusheske DETI 
vorbijaturenge pomorin. Fa-
jasman te seron kadi vorba. 
Ke na pa buteste pale avlama 
phendimatura pa kadala vor-
bijmatura.

Le manusha sogodi as-
hunde Inke chi tromajle so o 
Kristo phendas, de na sakon 
gindinas kodala jekheske. Le 
farizeushura opre line varisode 
zhenen pe leste, haj sas vi ka-
save, kon bandyonas pej kodi, 
hoj te azban les, vi te muda-
renles. Inke chi tromajle kadi 
te keren ke o Kristo devlesko 
sas, zurales lasho patyivalo, 
bake chorrikanes uravelaspes, 
Zhisar sar voj chorro, de lesko 
dikhlimo chi zhanenas te phi-
raven pe pende.

Jek detehara pej ulejengo 
plaj beshlas hoj kothe sitya-
relas e butijimaton, kana pe 

kodo line sama, hoj baro cipi-
jimo keren. Bute zhene nasha-
venas jekha romnya kon vari-
so nasulyimo kerdas. Kamle te 
mudarenla.

Savorazhene kadi cipinas: 
„Majstro, dik kadala romnya. 
Anda kris trubuj te mudarasla. 
Tu so phenes pashe?”

O Jezush feri dikhlas pe 
lende, zhanelas sostar avi-
le. Kodi kamline te résen: 
hoj e krisi nasulij, haj anda 
kodi te shaj mudaren la 
romnya. Kana ande lenge 
jakha dikhlas, artondyile, 
haj lazhajlepe, vi atunchi 
kade cipinas: „De Majst-
ro, so phenes?”

O Jezush tele bandyi-
las haj kadi iskirisardas 
peske najesa ando praho: 
„Kon mashkar tumende 
bi doshaloj, kodo te shu-
del pe la o angluno barr?” 
Kana pa lyekhavresko 
phiko opral dikhle gin-

ade kadi, haj kana o Jezush vi 
glasales phendas lenge kadal 
vorbi, lazhajtar geletar, feri 
o Kristo, haj e romnyi ashi-
las kothe, kon duje palmenca 
sharadas pesko muj.

Atunchi o Jezush kade 
das duma: „Romnye, kaj si 
tye xasajdura? Haj khonyik 
chi kamel te krisoneltut?” 
E romnyi izdrindi das duma: 
„khonyik Raja” Pe kodo o 
Kristo kadi Phendas: „chi 
me chi shinav kris pre tute. 
Zhatar, haj majbut na marhi-
sar tut na bezexar!

Boldasles: Ruva Farkas Pál



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT54

GERGELY DEZS�
ROVATA

Egy cigány fiatalember fölötti 
virrasztásom…

Megdöbbent� közlés, 
vallomás tanúi voltak 

az M1 „Roma Magazin” néz�i 
április 12-én.

Choli Daróczi Józsefb�l, a 
fiatalok száján: Choli bácsiból 
a fia, Dávid, Joci tragikus halá-
la váltotta ki azt a fölismerést, 
amelyet elmondott.

„Egész életemet a cigány 
nép integrációjának szenteltem. 
most kellett rájönnöm, hogy mit 
ér ez az integráció? Semmit.”

Igen, míg a nagy öröm má-
morossá tesz, látásunkat el-
homályosítja, a nagy fájdalom 
viszont – ha kibírjuk – sze-
münket élesíti.

A fiú, akire apja, de az egész 
család is olyan büszke volt, vé-
gigjárta 38 évig tartó életében 
az érvényesülés sok grádicsát.

A Daróczi család nagy ha-
gyományokból építi föl ér-
telmiségi pályáját. Els� gene-
rációs cigány értelmiségiek 
– mondjuk rájuk.

Choli bácsi a Hajdú-Bihar 
megyei Bed�r�l érkezik. Taní-
tó, népm�vel�, közben költ�, 
író, bibliafordító, politikus, f�-
iskolai tanár.

Fiának – úgy t�nik – már 
könnyebb.

� elvégzi a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Teológia 

szakát. Megérinti a papi híva-
tás, töpreng rajta, hogy belép a 
Jézus Társaságba, jezsuita szer-
zetes lesz.

Azután inkább az újságírást 
választja. Ír a cigány újságok-
ba, bekerül a televízióba, már 
komoly szaktudással segít lét-
rehozni a „C” rádiót.

Majd kiszemelik a kormány 
szóviv�i posztjára.

Fényes jöv� ígérkezik a két 
oldalán széles szakadékokkal.

A szóviv� ugyanis – bár-
mennyire tudná, szeretné – 
soha nem a saját szavát viszi, 
� csak a Hivatal álláspontját 
képviselheti, magyarázhatja. 
� tolmács.

Alkalmazkodik, integrálódik.
Miközben a lelkében cigány 

mesék, álmok, balladák, babo-

nák, ritmusok, zenék és táncok 
zsonganak.

Ki bírná ki ezt a feszültsé-
get ép lélekkel?

Kit ne környékezne meg a 
depresszió?

És ha f�zér, a cérna elsza-
kad?

Nem vagyunk bulvársajtó, 
nem vagyunk rend�rségi nyo-
mozók.

A színes lapok persze hem-
zsegnek a sztoritól. Choli bácsi 
és fia minden címlapon.

Nincs megnyugvás, csak 
végtelen fájdalom. Ahogyan a 
cigány szív tud fájni hatalmas 
szenvedéllyel hozzátartozója 
sírja szélén.

Nem kutatjuk a fiatalember 
magánéletét. A magánélet kín-
jait minden embernek hordoz-
nia kell.

De az „integráció” fogalma 
nagyon sok emléket kavar föl e 
sorok írójában.

„Nézze Dezs� bácsi, a gyer-
mekem ugye nem is látszik 
már cigánynak? Hiszen olyan 
szép fehér a b�re.”

„Nem vagyok cigány! Nem 
vagyok cigány!” – ismételte le-
tagadhatatlan külsej� munka-
társam.
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Élénken és felt�n�en 
kisz�kített asszonyt lát-
tam egy strandon. Mit�l 
menekült?

„Egész életem egyet-
len bizonyítás. Mindig 
meg kellett, meg kell fe-
lelnem.”

És sorolhatnám.
Többségi és kisebbségi 

barátaim: Keresztények!
Elvárta-e Jézus Krisz-

tus, hogy a szamáriai asz-
szony szakítson szárma-
zásával és integrálódjon 
kora izraeli társadalmába?

Nem várta el. Ellen-
kez�leg, elfogadta �t. Az 
asszony megszólításában 
nem tör�dött egyetlen 
uralkodó zsidó normával 
sem.

Csupán egyetlen nor-
mát képviselt, a szerete-
tét.

A romani népet – 
itt-ott még ma is – a Ro-
mani Krisz – a cigánytör-
vény vezérelte, vezérli. Ez 
m�ködött, m�ködik.

Most pedig ezzel a ra-
dikálisan szakítson és 
gyorsan illeszkedjen be a 
fejlett polgári közegbe?

Nekünk, többségi ma-
gyaroknak megy ez? Nem 
megy. Éppen most szán-
dékozunk kikászálódni a 
gödör aljából.

A liberalizmus – helyes 
értelmezéssel – türelmet 
jelent. Még helyesebbel: 
irgalmat.

„Irgalmasságot akarok, 
nem áldozatot.” – mond-
ta az úr. „Nem akarom, 

hogy jóindulatú, szelíd 
fiatalemberek, – férfiak és 
n�k – váljanak az integrá-
ció áldozataivá.” – tenné 
most hozzá.

Virágozzék száz virág 
– mondja a kínai mon-
dás.

Ne t�njön el egyetlen 
virág, érték, kultúra sem a 
Földr�l. Isten gazdagnak, 
sokfélének szereti látni a 
népét.

A világ csak sokfélesé-
gében válhatik egységes-
sé.

A fiatalember, Dávid, 
Joci koporsóját leengedik 
a földbe.

Nagy kár, hogy a ke-
reszténység jelével való-
jában csak halálában ta-
lálkozik. Még életében 
kellett volna rá sokkal 
inkább érdemben odafi-
gyelni.

Dávid, Joci nyugodjál 
békében! Halálodban Is-
ten maradjon Veled!

Choli Daróczi József

Halott hajós

Révész voltam,
boldog voltam.

Halott
lelkek
közt

hajóztam.
Hordtam át
halottakat,

most
már

vihetem
magamat.
Vinném,
vinném:

már
nem
lehet,

elúsztattam
lelkemet.

Halott lelk�
hajós vagyok:

halott hajók, halott hajós.F. Tóth Zsuzsa grafikái
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Tandari Éva

Szólj még, Mama…
Reszket�, fáradt hangodon
csak egyszer még: Szólj hozzám, Mama!
– Lásd; eltévedtem, s nem tudom,
merre visz az Éjszaka…
Nem látom szemed fényét,
mely Hitet adott, Merszet, és Célt.
Nem foghatom többé kezed
hogy megcsókoljam… mindenért…
Nem hallhatom óvó szavad
mely intett; dorgált; dicsért…
– Magam kell lássam az Út rögét
ha elérni vágyom a Tiszta Célt.
– Míg gyermek voltam, ifjú, bohó:
Nem éreztem, hogy kell szavad…
Most sírva kérlek; Szólj! Ó, szólj még…
– De elszállt a Szó, mint a pillanat…
Most értem már! Fogadnám…
– De elszállt a Szó; csak emlék maradt.
Emlék maradt, csak ezt áldhatom,
s csak a földet csókolhatom, mi rejti
mélyben is szeret�, óvó hangodat…

Fogom a kezedet, Anyám…
Fogom a kezedet Anyám
egy h�s, �szi délután,
mint Te fogtad kezem nemrég…
– Úgy negyven éve tán…?
Fogom a kezed; úgy vezetlek
egy dalos, álom-béli réten,
hogy könny� légy újra, s fiatal,
s hogy higgyen még szíved
a Mesékben.
Fogom a kezed, a reszket�t,
és szívemmel simítom szépen…
Fogom, hogy átszálljon er�m;
hogy itt tartson ezer napon és éjen…
Fogom a kezed… De jaj! – mi lesz
ha Te engeded el kezem egy éjen…?
– Mi lesz, ha már ott látom kezed
a vén Halál bölcs, rideg kezében…:

Nagy Gusztáv

Anyám
Kibuggyan számból a neved
Mint ujjamból a vér.
Seb lettél.
Sejtjeimben szöv�dmény,
ércsatornáimban gyökér,
mely véreddel él
mert örök törvény, hogy élj,
s bennem élj, ANYÁM!

Horváth Gyula

Haza szeretnék jönni
Remegésbe öltözve járok az utcán,
vályog-testem falát
patkánykínok fúrják át.
Haza szeretnék jönni,
oda, ahol az anyák szívének házát
boldogságok is lakják,
Oda, ahol nem sírnak az árvák,
oda, ahol nem mar meg
senkit a kígyómostohaság.

Kotaszek Hedvig rajza
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”A világ n�i vagánya”
Szécsi Margit

Élete nem volt könny�, 
nem kísérte zajos siker pályáját. 
Nemzedékének néhány tagja, 
többek közt férje, Nagy László 
is nagyszabású lírai forradalmak 
h�se volt, mellettük az � teljesen 
egyéni hangjára, szemléletmód-
jára kevesebb figyelem jutott.

Külvárosi, 18. kerületi 
munkás származású, édesapja 
asztalosmester volt. Budapes-
ten érettségizett. 1945-48 kö-
zött tisztvisel� volt. 1948-ban 
népi kollégistaként a budapes-
ti egyetem bölcsészkarán volt 
hallgató, de ebben a korsza-
kában már verselt. A Fényes 
szelek nemzedékének tagja 
volt. Els� verse az Új Id�k-
ben jelent meg, ezt követték 
versei a Csillag-ban. A folyó-
irat munkatársa lett, de ezzel 
egyetemi tanulmányait félbe-
szakította.

1952-ben az épül� Duna-
pentelén fizikai munkás. Érde-
kelte a háború utáni újjáépítés, 
majd a kulturális munka, ezért 
vállalta el Pécsett egy kultúr-
otthon vezetését. Még ebben 
az évben férjhez ment Nagy 
László költ�höz, 1953-ban 
született meg fiuk, András.

1955-ben jelentkezett els� 
verseskötetével (Március). Már 
ebben jelentkezik verseinek 
kés�bb is jellegzetes m�for-
mája a „hosszú vers”. Szerelmi 
költészete m�vészi világának 
különleges er�ssége. Versei 

szuggesztív jelképeivel mara-
dandóak. – Mit viszel, folyó 
tartalmazza válogatott verseit 
(1978), Összes verseit a Költ� 
a holdban c. kötet.

Szerelmi költészete m�vészi 
világának különleges er�ssége. 
Versei szuggesztív jelképeivel 
maradandóak. Külvárosi gyer-
mek- és ifjúkori élményeit fo-
galmazta meg dalformában, 
majd életszemléletének átala-
kulásával megváltoztak költ�i 
eszközei is, versei mozaiksze-
r�ek lettek, párhuzamosságok 
jelentek meg bennük. Köl-
tészetére nagy hatással volt 
az „új népiek”, köztük Nagy 
László és Juhász Ferenc költ�i 
forradalma, valamint József  
Attila és Kassák Lajos örök-
sége. Kés�i versei olykor a 
népköltészet dallamait, képeit 
idézik, Balassiig is visszanyúl-
va. A magyarság sorskérdései-
vel szembesít, a személyes líra 
mélyén is közösségi kérdések 
feszülnek.

Díjai, elismerései

József  Attila-díjas (1957, 
1968, 1977)

A beérkezett állampolgári 
javaslatok alapján Szécsi Mar-
gitnak ítélte a Magyar Örökség 
kitüntet� díjat a Magyar Örök-
ség és Európa Egyesület Ma-
gyar Örökség-díj Bírálóbizott-
sága. 2005. szeptember 24-én 
adták át e posztumusz elisme-
rést az MTA dísztermében.

Így írt saját magáról:

„Pünkösd vasárnapján szü-
lettem, s az igaz beszéd tüzes 
ünnepéhez méltóan akarok a 
magyar szóval élni. Sokadma-
gammal a várakozásban meg-
virradva: mint hajdan, vagyok 
ma is elemi része a népnek.”

M�vei

Március, 1955.
Angyalok strandja, 1956.
A trombitákat összesöprik, 

1965.
Új heraldika, 1967.
A Nagy Virágvágó Gép, 1969.
Madaras Mérleg
Szent Buborék, 1974.
Mit viszel, folyó? (Válogatott 

versek). 1978.
A Rózsaszín� Dzsip, 1982.
Költ� a holdban (Összes ver-

sei), 1984.
Betlehem-blues, 1986.
A csillagos Golgota 1993. 

(Posztumusz kötet.)
Szécsi Margit válogatott versei 

2002. (Posztumusz kötet.)
Vadak jegyében cím�, lírai 

életm� 2003. (Posztumusz kö-
tet.)
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Szerelem

Acélkék rozsban háltam,
karod volt párna fejem alatt.
Csókok, s led�lt rozsszálak
becézték barna derekamat.

Távol a töltés nyúlánk
fennsíkján olykor egy-egy remek
gyorsvonat elviharzott,
s fénye rajtunk is végigsepert,

s füttyszóra jólét, buja
szépség amint ott elrobogott,
a nehéz gazdagság súlya
alatt a talpfa felzokogott.

Habpárnák, ételek, ékszer
úsztak a fényes fergetegen,
és utak, micsoda tájak!
Nekünk csak egy volt, a szerelem.

Hazatérés

Peng�, jégszín� m�utak,
jégkék traverzek, fémrudak,
hideg, vas-szagú képletek
várnak a nyári éj alatt.

Üdvözlégy, földi tisztaság,
te boldogtalan boldogság,
s kinek teng�dni nem elég:
üdvözlégy, léten-inneni lét!

A harmatos vas fölsajog,
a tégla könnyesen ragyog,
a teng� lélek otthona
kúszik lábamhoz, mint haza.

Június

Kéjnek, robotnak
mennydörg� palotája,
méhekt�l roskadó hársfa!

Megszimatolja az élet
az � tornyait,
s hódolni hadakat,
súlyos arany-rajokat
odaparancsol.
Meg se moccanunk:
eljön hozzánk az élet,
meg se moccanunk:
eljön hozzánk a halál,
sorsunk betelik
er�s illattal,
muzsikával – férgekkel.

Kéjnek, robotnak
mennydörg� palotája,
méhekt�l roskadó hársfa!

Így is lehet élni

Angyalom, a pálmafák
bús, buzgó nedvekkel,
levelekkel, sebekkel
kizokognak a földb�l.

Amit neked adhatnék
víg öröm, elpereg,
nincstelen éveink
napjaira fonódik.

Vas-satuba belefogott
halálom, életem,
istenem, istenem,
látod, így is lehet élni.
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Ó gyönyör�

Ó gyönyör�, fehér séták,
kilóméterk�-staféták,
kik a fáklya-lázú testet
nyújtjátok a végtelennek.

A meg�szült f�részmalom
most tiszta ezüst nyugalom.
Havas tuskók a fal mellett
mint szelíd kosok, hevernek.

És havasak, lélek-tiszták
a fagyott égerfa-deszkák,
lüktetnek a cölöp-rácsot
koronázó hó-tojások.

Út és id� legyen áldott,
áldott mert ide varázsolt,
ide ahol gyerek voltam
s álmodtam a f�részporban.

Páva a t�zfalon

Csodálatossá formált az élet,
az én nagyuram.
Mert mint a k� s mint az élettelen rög,
úgy születtem én csakugyan.
Mert az anyaméhb�l kijövet
nem vágytam vala sírni.
Úgy kellett feln�ttre-méretezett
pofonokkal életre-bírni.
És fölvette a faragó-fejszét a sors,
illesztette vállaimra,
s ami addig volt hold-szerü k�:
csupa t�z lett és szikra,
csupa inda, buja halál és élet,
csupa tündöklés, vétek,
és az én lelkem a Mindenség lelke,
és az én tagjaim mint a tiétek.

Várom

Várom az isten ostorát,
sötét arcomra várom,
hogy megbosszulja b�nömet:
világló ifjúságom.

Keser� igazságomért
kellett a fényben hálnom.
Majd meg se látják álmomat
nélküled, ifjúságom.

Vonzás

Nagy Lászlónak

Kellesz a kárhozathoz,
az üdvösséghez,
kellesz hangnak a némák
körmenetéhez.

Rozzant kocsmai székek,
üvegek, képek,
részeg seregek – minden
megindul érted.

Vonzod az éhes létet,
lényed a póráz.
Üdvösségre ki gondol:
szavadra pályáz.

Minden égbeli érck�
melleden villan,
fordul, énekre-lobban
félelmes kínban.

Ó majd kit�z az ország,
kénytelen vállal,
bajban elhenceg véled:
sajgó virággal.
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Romániai fonólány
(Bencsik Gábor Cigányokról cím� könyvéb�l)


