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Rostás-Farkas György

Karácsony üzenete

A Karácsony a keresz-
ténység egyik leg-

nagyobb ünnepe. Üzenetet 
hordoz, jeleket küld… Arra 
emlékeztet, amit nagyon so-
kan elveszítettünk; az egymás-
ba vetett hitre, a bizalomra és 
a szeretetre. Ilyenkor felkeres-
sük egymást, és megpróbáljuk 
újraéleszteni a szeretet lángját.

Az emberek elidegenedtek 
egymástól, a családok szét-
esek… Nagy veszély leselkedik 
ránk! Aki nem tud szeretni, az 
el�bb vagy utóbb megkeseredett 
emberré válik, és elmagányo-
sodik. A jéghideg téli éjszakák 
és nappalok idején nem ártana 
fáklyákat gyújtani, ami mutatja 
az utat és felmelegíti lelkünket.

Karácsonykor mi jut az 
eszünkbe? A szeretet. A szere-
tet a legnagyobb hatalom, ami 
csak létezik. Minden, amit em-
ber hoz létre, az lerombolható, 
de amit Isten hozott létre, az 
örökké tart az id�k végezetéig.

Az ember életében megha-
tározóak a gyermekkori em-
lékek: az illatok, a színek, az 
ízek…. Az én �si legendáriu-
momban is sok szép és megha-
tó gyermekkori történet van.

„Karácsony szent éjszaká-
ja…”- így kezdte édesanyám a 
mesét. Mindig elmentünk az éj-
féli misére, de el�tte még elme-
sélte, hogy Betlehemben két-
ezer évvel ezel�tt megszületett 

a kis Jézus, a világ megváltója. 
Szeretetr�l, összetartozásról, a 
nagy vándorlásról mesélt. Ar-
ról, hogy �seink mindig össze-
tartottak, még a nagy vándor-
lások idején is. A sátrakban, a 
kunyhókban is megünnepelték 
Jézus születését.

Halkan, mély átéléssel be-
szélt a szeretetr�l, a régi kará-
csonyokról, a szüleir�l és �sei-
r�l. Olyan meseszer�en, hogy 
szinte megelevenedtek a rég-
múlt események. Mintha csak 
tegnap történt volna, pedig 
több mint fél évszázad telt el 
azóta, hogy anyám történeteit 
hallgattuk az újkígyósi zugban, 
a fehérre meszelt, tornácos, fa-
luvégi kis házban.

*„Zhutisardas o Del te resas 
o krechuno. Te resas les inke ande 
bute bershende baxtyasa, zorasa, 
pachasa, vojasa, sastyimasa tuma-
res shavorenca kethane, tumare ni-
ponca kethane. Po rup po somnakaj 
te phiren. Te aven saste haj baxtale, 
chikana te na avel nasvale!” – így 
köszöntöttük egymást, amikor 
összejött a rokonság. Ilyenkor 
ünnep volt égen és földön, ve-
lünk együtt ünnepeltek az an-
gyalok is. Eljártunk a faluba, 
a házakhoz köszönteni, elját-
szottuk a betlehemes játékot. 
Magunk készítettük a kis ládi-
kót, benne a jászolt.

Ha az ember szíve csordul-
tig megtelik örömmel, szere-

tettel, abból ajándékoznunk 
kell másoknak is. Mert csak 
abból adhat az ember, amije 
van. Kell, hogy legyen a lel-
künk legmélyén egy kis pislá-
koló fény, ami mutatja az egy-
máshoz vezet� utat.

Mit üzenhetnék tehát, 
így karácsony közeledtével? 
Örömhírt kaptunk, amit ér-
tenünk kell és jeleket, amit 
követnünk. Jézus elhozta az 
üzenetet a csöndes pusztába a 
pásztoroknak. De ez az üzenet 
ma nekünk szól. Kívánok min-
denkinek áldott békés Kará-
csonyt, és egy eredményesebb, 
szebb, boldog újesztend�t!

* A lovári szöveg fordítása: 
Segített az Isten, hogy megér-
jü a Karácsonyt. Érjük meg 
még sok számos esztend�ben 
er�vel, egészséggel, szeren-
csével, jókedvvel, békével a 
gyermekeinkkel, unokáinkkal 
együtt. Ezüstön és aranyon 
járjatok, legyetek egészsége-
sek, szerencsések, soha ne le-
gyetek betegek!
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T�kés László

Fogadjátok az Urat!

József Attila

Betlehemoske Kraja
Te del o Del, Jezushi, Jezushi!
Le trin kraja kathe si.
     Cheraj sikadyilas opral,
     phuvatar avilam choral,
     cini bakri phendas-misto
     kathe beshel Jezush Kristo.
          Menyhart kraj me bushuvav.
          Zhutin Devla,te zhuvav!

Develsko shav,lasho dyes, lasho dyes!
Na som rashaj puranes.
     Ashundam rakhadyilan,
     le chorrenge kraj kerdyilan.
     Andre dikhlam cera tute,
     luludyija, andam tuke!
          gashpar bushav,kasavo
          kas pe puhv si kraijmo.

Te del o Del, muntoro,muntoro!
Raslam pa tato themoro.
     Amaro xaben nachilias,
     vi amari kher shindyilas.
     Andam somnak brunyikasa,
     tenija bara pirasa.
          Me som Boldizhar, kodo
          kon kraj si le kalengo.

Lolyol-parnyol e Marja e Marja,
sar baxtale dejora.
     sar peske asva peravel
     e Jezushe daba dikhel.
     Le chobanura gilyaben.
     vi chuchi trubujas te del.
          Trin skunpone krajora,
          doroj lashe ratyora! 

(Boldasles: Choli Daróczi József)

Nem egyszer tanúi lehetünk 
annak, hogy egy-egy világi nagy-
ság hivatalos látogatását emberfe-
letti lényeknek kijáró, felfokozott 
lelkesedés övezi. Az önistenít� 
zsarnokok egyenesen megköve-
telik maguknak az ünneplés kul-
tuszát. (Ceaucescu idejében b�-
ven volt részünk ebb�l…)

Isten egyszülött Fiának jö-
vetele teljességgel elütött ett�l. 
A karácsonyi népi ének tanúsága 
szerint: „Nem volt, aki befogadja 
/ �t / ki égnek s földnek Ura”.

A világ azóta sem tanult a 
szégyenletes esetb�l… Mikép-
pen a sötétség nem fogadta be 
a világosságot (Jn 1,5), a min-
denkori ember nehezen fogadja 

be „a világ világosságát”: élete 
Krisztusát.

Az evangéliumi vendégszere-
tetr�l azt tartja Pál apostol, hogy 
a vendégek fogadása által „tud-
tunkon kívül angyalokat vendé-
gelünk meg” (Zsid. 13,2) A ka-
rácsonyi „angyaljárás” idején 
ilyenképpen fogadjuk istenarcú 
embertestvéreinket, és fogadjuk 
szeretetünkbe �ket! Isten küldöt-
teiként (am. angelosz) érkeznek 
hozzánk…

„Az Ige testté lett és lakozék 
mi közöttünk”- hírdeti hirdetvén 
János apostol (Jn. 1,14).

Az Írás „holt bet�inek” a 
s�r�jéb�l hús-vér valóságá-
ban lép el� és érkezik hoz-

zánk Megváltó Krisztusunk, 
hogy velünk járjon, lakozzon, 
életünkben boldogítson, s a 
halálból is üdvözítsen. Fo-
gadjuk �t szívünkbe, temp-
lomainkba és otthonainkba, 
hogy � áldja és szentelje meg 
szeretetben a mi ünnepünket, 
egész életünket!
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Ruva Pál

Kis Karácsony

Kicsi hajnal volt a testem
sokszor belém harapott a fagy
megmart a szél
arcon vert es�
nem szerettem
lehugyoztam a TELET
sárga szíveket spricceltem a hóba
a Krisztus elfordította a fejét a falutól
a csóróságunk miatt
ránk ásított a szerencse…
életben maradtunk egy páran
purdék
mire szárnyra keltünk volna
hetvenegyben elhagyott minket MAMA is
visszarepült a MENYORSZÁGBA
mert már nem bírta a szíve
ezt a birsalmaarcú világot
a tegnapról maradt paprikáskrumplit
látod TACSI, Újkígyósra, Elekre, Medgyesre és
Soroksárra azóta sem jár a NYÁR

Menekülünk

kereslek
szépül a csillagos gondolat
üres a szó
hideg az ágy
sötét van
álomba billen az éjszaka
menekülünk
egyfelé megyünk
csókért
fényért
szerelemért
robog velünk a vonat
míg el nem kopik az akarat

A kereszt alatt

csak azért nem sírtam utánad
a repedt deszkahasadékban
mert kerítésünk nem volt soha
megálltam a kereszt alatt
sírok mint törött gally az éjben
gyermek a hóban
hallom a sötétség térdrezuhant
félelmét
valaki meghalt
minden ami megoldás
valahol megvan
csak meg kell találni hozzá a fényt
kihúzom hát zsebemb�l
pontosan érzem a különbséget
közted és a látomásaim között
csak fel kell néznem a csillagokra
felpróbálom magamra a hitet
lötyög rajtam a krisztusi b�n
lassan rászánom magamat
csókjaid honfoglalására
de a h�ség és a jóság
nem található
amióta eltávozott
az ég a földt�l

Czibi Róbert rajza
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Ravasz József

A cigányok 
tízparancsolata

Egy csodálatosan szép cigánylány kora reggel 
arra ébredt, hogy a kedvenc cseresznyefá-

ján igazi aranymadarak énekelnek. Nem akart hinni 
a szemének, s arra gondolt, hogy � még egész biz-
tosan alszik, és amit lát, azt csak álmodja. Finom, 
szép hosszú ujjaival körbe – körbe elkezdte dör-
zsölni a szemét, hogy meggy�z�djék arról, amit 
lát, azt nem álmodja, hanem való igaz.

Úgy is lett. Végül egészen közel ment, jobb ke-
zével megérintette a cseresznyefa törzsét, és felte-
kintett a magasba. Ez a cselekedet mindössze pár 
másodpercig tartott. Utána nagy hirtelen a fán ül� 
aranymadarak csodálatosan szép énekbe kezdtek. 
Ez az ének sok mindenben különbözött a többi 
madár énekét�l. Ez a dal a cigányok bánatát továb-
bította az emberek szívébe. Ott legbelül nagy-nagy 
fájdalom teremt�dött, s az, aki közel volt, és hallot-
ta e szinte magmagyarázhatatlan éneket, komorrá 
lett, s hosszú vándorútra kellett indulnia.

Adzsanda, úgy hívták a szép cigánylányt, � lett 
a kiválasztott, és csakis egyedül � ismerte a titkot, 
amit eddig nem fedhet fel, amíg az aranymadarak 
a kiénekelt bánatukra nem kapnak vigaszként meg-
felel� választ. Ezt az elvégzett feladatot dalban kell 
közvetíteni az aranymadarak országának királyá-
hoz. Adzsanda nagy feladat el�tt állt. A zene vi-
lágában nem mindenki tud egyformán mozogni. 
A hallás messzemen�leg dönt� szerepet tölt be az 
egyéneknél akkor, amikor zenét hallgatunk, avagy 
énekelünk. – Hála a jó Istennek! – örömmel kiál-
tott fel Adzsanda – a cigányok zenei hallásával nin-
csen semmilyen különösebb baj.

Mert az én, örökösen szenved� nemzetem élete 
dalba van kovácsolva, nehezen viseli annak súlyát, 
mert félti kultúráját, ismeri nemzeti tötrénelmét, és 
mégis… – elmélkedett Andzsanda.

Le romengi 
desh vorba

Jek zurales shukar shej detehara peko-
di ushtyilas opre, hoj pe pesko kasht 

chachikane chiriklya gilyaben. Chi kamlas 
te patyal peske jakhenge, haj pekodi gindi-
las pe voj shajke inke sovel, thaj so dikhel, 
kodo feri suno. Peske shukar lunge balenca 
khoselas peske jakha, te dikhel hoj so dikhel 
kodo na sunoj.

Vi kade kerdyilas. Maj pashe gelas, peske 
chache vastesa xutyildas e kashtes thaj opre 
gelas ando cheri. Kado nabut sekundumo 
sas. Palakado po kasht beshle chiriklya 
shukar gilya phenas. Kadal gilya kavera sas 
kathar e majbut gilya so e chiriklya phenas. 
Kadi gilyi e romengi briga das majdur ande 
manushengo ilo. Kothe majandre bari -bari 
briga kerdyilas haj kodo kon pashe sas, thaj 
shundas kadi gilyi, brigako kerdyilas taj pe 
lungo drom trubujas te shol pe.

Adzsanda kade busholas e shukar 
romani shej, voj kerdyilas e alosardi, taj feri 
voj korrkorri pinzhardas kadi butyi, so chi 
phenel avri zhikaj e somnakune chiriklya pe 
pengi briga chi len vorba. Kadi butyi feri 
ande gilyi shaj phenen kaj le somnakune 
chiriklyange kraj. Andzsanda angla bari 
butyi sas. Ande gilyangi luma na sakon 
zhanel te mishkil pe. O shunipe bari butyi 
kerel kaj e manusha kana gilyi shunas, vaj 
gilyabas. – Najis devleske! – losshasa cipilas 
opre Andzsanda – le romengo kan lashej 
kathe naj bajo.

Ke mure chorre niposko trajo ande gilyi si 
shuto, de phares trjil perdal ke daravel peski 
kultúra thajvi pinzharesl o dumutano trajo 
thaj vatuuchi…-gindilaspe Andzsanda.
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Ám ellenben az is igaz, hogy a titok, amit �rizni 
kell, napról-napra mélyebb gondolkozásba kény-
szerítette. Számára fizikai megterhelés volt az is, 
hogy a világon önön magán kívül senkivel sem ér-
tekezhetett a megoldás ügyében. Adzsanda rövid 
id� eltelte után egyre jobban magába zárkózott, 
mert az id� el�rehaladásával egyetemben, a kérdé-
sek sokaságával nem tudott érdemben mit kezde-
ni.

Az id� múlott, és beköszöntött a tél. A fákat 
friss hó borította. Néha, amikor a 
Nap félénken el�bújt a s�r� felh�-
párnák közül, s aranyfényt oltó sze-
me néhány pillanatra rátelepedett 
a cigánytáborra, úgy t�nt, hogy ez 
a vakítóan – fehér- tisztaság újra 
er�t, reményt ad a cigány népnek. 
Mert a hó napfény nélkül, mindig 
fehér temet�ként tüntette fel a ci-
gánytábort. A cigányok mégsem 
voltak szomorúak, mert a fehér hó-
takarót lelkük tükrének tekintették. 
A tél megtisztulásként volt (van) je-
len a cigánytelepen.

– Hát én még ilyen vakítóan szép 
és tébolyító aranymadarat nem lát-
tam! – kiáltott fel a hóban bukdá-
csoló cigányfiú. Az aranymadár 
valóban egy bodza bokron tollász-
kodott, és készül�dött a trillázásra. 
Csakír – így hívták a cigányfiút – 
óvatosan az aranymadár közelébe 
férk�zött, és várta a csodát. Maga 
sem tudta, hogy miért, de olyan ér-
zése volt, hogy � meghívásra érkezett erre a helyre, 
mert nagy feladattal lesz megbízva.

Így is történt. Az aranymadár a nevén szólította, 
és a jobb vállára telepedve üdvözölte:

– Isten hozott Csakír. Most csodálkozásodban 
meg sem tudsz szólalni. Értem. De hamarosan 
minden rendben lesz – mondta emberi nyelven az 
aranymadár. Csakír szobordermedten állt, és még 
mindig nem tudott megszólalni. De az agyában 
temérdek gondolat összpontosult, amelyek közül 
a megfelel�t kellett kiválasztania a párbeszédhez. 

Thaj vi kodo chachesi so zhanen pekodo 
sama trubuj te len, thaj pa dyes –po dyes 
majfeder ando gindo shutas len. Lake vi 
kodo pharo sas hoj nashtig phenelas kadi 
butyi khanyikaske. Adzsanda talaj jek cini 
vrama majfeder andepeste phandaspe, ke 
sar gelas e vrama ke but sas o pushipe thaj 
chi zhanglas so te kerel lenca.

E vrama gelas, thaj avilas o jivend. Le 
kasthen baro jiv sharavlas. Kana, o kham 

avri avilas anda nurura, 
thaj lesko nuro pe romen-
de dikhlas, kade hatyarnas le 
rom kado nuripe nyevi zor-
del le romen. Ke o jiv bik-
hamesko nuro, sakana parni 
murmuncake dicholas. Le 
rom chatunchi nas brigake, 
ke kade hatyarnas o baro jiv 
lengo duxo si. O jivend kade 
si kaj le rom po telepo hoj 
uzhipe del.

– Me inke kasavi shu-
kar somnakune chiriklya 
inke chi dikhlom! – cipisar-
das opre anda jiv o shavo. 
E somnakuni chiriklyi kot-
he sas chachikanes po kasht. 
Csakír – kade busholas o 
shavo-lokhes pasha somna-
kuni chiriklyi gelas, thaj kot-
he zhukardas e chuda. Chi 
voj chi zhanlas, hoj sostar, 
de kade hatyarlas, hoj ande 

kade avilas pekado than ke voj kharlas les, 
thaj bari butyi del les.

Vi kade kerdyilas. E somnakuni chiriklyi 
pe lesko anav khardas les thaj pe lesko 
chacho phiko beshlas

– Del andas tut Csakír. Akanak kade 
chudis tu chi zhanes te des duma. H atyarav. 
De na pabuteste sogodi lasho avla-phendas 
pe manusheski shib e somnakuni chiriklyi. 
Csakír tordyilas thaj chi zhanglas te del duma. 
De ande leski godyi but gindura kerdyilas thaj 

Árva lány „Izabell”
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Végre sikerült. Összeszedte minden bátorságát, és 
megszólalt:

– Mondd, te szépen trillázó aranymadár, mi-
lyen feladattal akarsz engemet megbízni? Már 
hosszú id� óta tudom, hogy ennek a találkozás-
nak be kell következnie. Rajtam kívül még van 
egy cigánylány, akit Adzsandának hívnak, s ne-
künk kett�nknek valamilyen fontos feladatot kell 
teljesítenünk, hogy a cigányok sorsa jobbra for-
duljon. Elárulod? – türelmet-
lenkedett bátran Csakír.

– Hm. Ez igen. Talprae-
sett cigányfiú vagy. Bátornak, 
okosnak ítéllek meg. Azt a sok 
bánatot, amit mi, aranymada-
rak összegy�jtöttünk a cigá-
nyokról, továbbítani kell az 
emberiségnek. A cigányok ne-
héz sorsáról minden embernek 
tudnia kell. Ennek a feladat-
nak a teljesítéséhez két olyan 
emberre volt szükség, mint 
te, és Adzsanda. A ti tudáso-
tok lehet�vé teszi, hogy a világ 
felé felfedjétek azt a titkot, ami 
a nemzetetek elnyomásáról ad 
hírt, s annak okát tárja fel a jó-
akaratú emberek el�tt.

– Még mindig nem értem. 
Mi lesz a konkrét feladatunk? 
– kíváncsian türelmetlenkedett 
Csakír.

– Trilla – trilla… – kezdett 
el énekelni az aranymadár. 
S abban a pillanatban Adzsan-
da is ott termett Csakír mel-
lett.

– Most pedig er�sen fogjátok meg egymás ke-
zét, csukjátok be a szemeteket, és továbbítom 
a feladatot, amit el kell végeznetek. A hó ugyan-
úgy vakít ma is a cigánytábor környékén, mint 
egy – két száz évvel ezel�tt. Csak most más az-
zal a „kicsi különbséggel„, hogy a cigány ember 
panaszát már nemcsak a madarak továbbítják. 
Adzsanda és Csakír ivadába k�be véste a felada-
tot. Ez a cigányok tízparancsolata.

avri trubujas te alosarel o majlasho. Kethane 
kidas peski troma, thaj das duma.

– Phen, tu chiriklya, soski butyi kames 
te des ma? Aba but vrama zhanav hoj kado 
trubujas te kerdyol kado maladyipe. Si inke 
jek shej, kon kade bushol Adzsanda, thaj 
amenge dujzhenenge jek bari butyi trubuj te 
keras, hoj le romengo trajo majlasho tavel. 
Phenes? – pushlas Csakír.

– Hm. Kado ova. Lasho 
vonyiko shavo san. Tro-
maneske thaj godyaveres-
ke dikhav tut. Kodi but 
briga, so ame somnakune 
chiriklya so kethane ki-
dam pajrom, trubuj te das 
majdur le manushipenge. 
Paj le romengi phari zheja 
trubuj te zhanel sako ma-
nush. Kajkado duj kasavo 
manush trubulas sar tu thaj 
e Andzsanda. Tumari go-
dyi te phenen avri kodi bu-
tyi so le naciovurin pizdel 
thaj sostar kado phenel avri 
angla lashe manusha.

– Inke chatunchi chi 
hatyarav. So trubuj te keras?-
pushlas Csakír.

– Trilla-trilla… – gilyabel 
e somnakuni chiriklyi. Thaj 
ande kodo minutumo kothe 
kerdyilas e Adzsanda pasha 
Csakír

– Akanak apol zurales 
xutyilen tumaro vast, 
phaden tumare jakha, thaj 

phenav e butyi so trubuj te keren. O jiv 
kade kossosarel sar dulmut angla duj shela 
bersh. Feri akanak kodo kaver butyasa, 
hoj leromengi briga aba na feri e chiriklya, 
phenen majdur. Adzsanda thaj Csakír ando 
barr iskirinde kadi butyi. Kadi le romengi 
desh vorba.

(Boldasles: ifj. Rostás Farkas György)

Magic
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Halák László

HÍD – POD
I.

1997-ben Hága Mária megkért, írjak ci-
gány fiataloknak a viselkedés szabályairól 
olyan jelleg� illemtankönyvet, mint amilyen, 
„Illemkocka” címmel, néhány évvel korábban 
megjelent. A szó szoros értelmében boldog 
örömmel készítettem el ja-
vaslatomat.

Büszke voltam Choli Da-
róczi József  ismeretségére, 
– együtt készítettünk koráb-
ban dokumentum filmet, – és 
elég sokat olvastam t�le a ci-
gányok életér�l, szokásairól. 
Ezek az ismeretek, Lakatos 
Menyhért m�veib�l szárma-
zó olvasmányélmények, Péli 
Tamásról készült dokumen-
tum film, és személyes ta-
pasztalataim arra buzdítottak, 
hogy „HÍD” címmel tegyek 
javaslatot. Arra gondoltam, minden oldalt há-
rom hasábra osztanék. Az els�ben mondjuk 
ismertetném az általános viselkedési szabályo-
kat, a harmadikban a cigány viselkedési szoká-
sokat, a második hasábban pedig javaslatokat 
fogalmaznék meg arra, mit kellene egymás vi-
selkedési szokásaiból átvenni, közös viselke-
dési szabályokat kialakítani ilyen módon. A ja-
vaslat lényege ez a második hasáb, – a HÍD, 
– lett volna. Sajnos, akik elbírálták a javaslatot, 
nem fogadták el, így csak egy szokásos, de leg-
alább két nyelv�, – a fordítás Orsós Annának 
köszönhet�, – könyvecske jelent meg HÍD – 
POD címmel…

A bevezet�b�l idézem:

„Az emberre a gondolkodva cselekvés a jellemz�. 
Semmiféle szabály nem ment föl a gondolkodás alól. 
Nézzük például a közmondást: „Amilyen az adjon 
Isten, olyan lesz a fogadj Isten”. Ez a közmondás rossz 
tapasztalatot tesz általánossá, mivel ha durvaságra 
durvasággal válaszolunk, éppen olyan rossz emberek 

vagyunk, mint akik els�ként visel-
kedtek durván.

Nincs visszataszítóbb, mint 
amikor az emberek nem ural-
kodnak indulataikon, trágárság-
gal szidalmazzák egymást. Ez 
félel met kelt másokban, sokszor 
azokban, akikt�l � fél valójában. 
A durvaság olaj az egyébként is 
szívesen fellángoló t�zre…”

II.

Csobánkán lakom, ahol a 
lakosság mintegy harmada, 
évszázadok óta a községben 

lakó cigány származású magyar állampolgár. 
Kedves ismer�seim, barátaim élnek közöttük.

Amikor 2006-ban Olaszliszkán megtörtént 
az a szörny� b�neset, sokakban elszabadultak 
az indulatok, – megszületett a „Cigányliszka” 
cím� aljas újságcikk, – és a Magyar Televízió 
roma magazinjában kifejthettem a vélemé-
nyem, – mint a MÚOSZ etikai bizottságának 
az elnöke, – a történtekr�l.

Másnap Csobánkán megszólított egy kedves 
id�s cigányasszony.

Láttuk tegnap a tévében. Az egész család 
nézte, nagyon jól beszélt…

Megfogta a kezem, mélyen a szemembe né-
zett és megkérdezte:
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Ugye maga nagyon szereti a cigányokat?
Csak mosolyogtam, mert azt nem mondhat-

tam: „Hosszú…” , hiszen többr�l van szó, mint 
hogy én szeretem-e, vagy sem a cigányokat. De 
az biztos, hogy az emberszeretetnek , a szeretet 
hiányának, az indulatok elszabadulásának nagy 
szerepe van a történtekben.

III.

Érdemes lenne stopperral lemérni, meny-
nyi id� alatt tesz meg az ember egy menetet a 
 Batthyány téri metró lépcs�jén. Ezt azért kelle-
ne tudni, mert az id�nek azt hiszem meghatá-
rozó szerepe van a történtekben. Tehát:

El�ttem lépett a lépcs�re egy cigány fiatal-
ember és egy nem cigány leány. A fiún olyan 
cip� volt, amelynek világított a talpa. A lány na-
gyon szép volt, szemmel látható, hogy össze-
tartozó pár volt. Méghozzá szép pár! Az jutott 
eszembe, vajon ennek a szép lánynak tetszik-e a 
világító talpú cip�, ránéztem a lányra, nem úgy 
t�nt, mintha bármi kifogása is lenne… Valamit 
mondott a fiúnak, aki dühösen hátrafordult:

Mit bámulja a feleségemet ronda vénember! 
Mindjárt lecsavarom azt a nagy orrát…

Nem válaszoltam. Félrefordultam. Még a 
mozgólépcs� fele útjánál sem tartottunk.

Most mondjam neki, hogy éppen abban gyö-
nyörködtem néhány másodperce, milyen szép 
pár �k ketten, vagy legyek én is durva? Amíg 
ezen gondolkoztam, már fel is értünk a térre. 
�k mentek a csarnok felé, én a 11-es buszhoz 
igyekeztem. Feltámadt bennem a józanság és 
sóhajtva megjegyeztem magamban: „Fiatal ba-
rátom! Önnek ellenére, én mégis szeretem a ci-
gány embereket!” Ma már bánom, hogy ilyen 
lassan reagálok a durvaságra. Hiszen nem hár-
man voltunk a mozgólépcs�n, itt lett volna az 
alkalom, hogy a „szeresd felebarátodat” min-
dent legy�z� parancsolatát én is terjeszthettem 
volna…

Örülnék, ha olvasná ezt az írást az a kedves, 
csobánkai id�s cigányasszony.

Choli Daróczi József

Sodrásban
Megfagyott földben állunk,
  emberarcunkon a szakáll
        megfagyott jég,
 lesodródunk az útszélre,
      ide, a temet�be,
tetovált b�rünkön,már szégyen a gyász.
  Terrorban élünk mindahányan,
keskeny hazánkat ellepi a nemzetközi gaz,
      új úri bandák grasszálnak
              országszerte,
szabjaszelek sepernek végig honomon,
      eladható a föld, az ország,
     eladható bennem a magány.
             eladható:
  a karzaton átbukó sikoly,
eladható lelkemb�l a csend,
szalmaságra hajnalok az �rben,
              útszélén apró
                 kavicsok.

    Mert Isten arca is homorú
         a kitaszítottság
           gödrei között
      és homorú az ég is,
üvegharang, amely ránk borul.

Hazafelé, „M.L.M.”
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Rácz Lajos

Elindulok hozzád 
anyám

Félévszázad bölcsesség� szemed
szarkaláb-ösvényein
elindulok hozzád anyám.
Befordulok mosolyod kapuján –
kétszer kulcsra zár ölelésed.

Csillagsorsom csillagait
kötényedbe öntöm,
a csókjaimmal öntözöm
ránc-virág arcod,
füvek selymével törlöm
fáradt homlokod.

Dejako ilo

Voj sas, lako dyih
aba zhanav
parni jivasli
detehara
anda lake kishle vast
pesko ilo
delas mange
pesko ilo

Voj sas lako dyih
mishto zhanav
parni jivasli
detehara
Andas mange
pesko ilo
nasvalo, mulo, shukar
shukar ilo

Anyám

Gyalulatlan szavakból ácsolok
Néked dobogót anyám
Tudom hogy fájnak a szálkák
Mégsem lett sima a modorom

Hoztam egy homloknyi hazát
Fényt és meghajszolt szívverést
Hosszú éjjeli virrasztás vár rád
Amíg láztalan lesz a remény

H�vös tenyered nyugalmát
Megidézi gyermekkorom
Útravalóul becsomagolom
Mint mosolyodat hajdanán

Anyám szíve

� volt, a lelke
már tudom
fehér, hólepte
hajnalon
sovány kezében
a szívét
kínálta nékem
a szívét

� volt, a lelke
jól tudom
fehér, hólepte
hajnalon
elhozta nékem
a szívét
beteg, halott, szép
szép szívét
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GERGELY DEZS�
ROVATA

Csillagra várva
Kedves Olvasó!

Az id�k folyamán hány-
szor, de hányszor 

hangzott már el ez a jókíván-
ság az év vége, évforduló kö-
zeledtével.

Tartok t�le, hogy sokkal 
többször félelem, szorongás és 
kétségek, mintsem a már meg-
élt boldogság közepette.

Jó, a pszichológusok azt 
mondják, hogy az állandóan 
magas h�fokon megélt bol-
dogságot az ember nem is bír-
ná el, abban elégne.

Kissé lejjebb srófolom te-
hát a továbbiakban a mindnyá-
junkban él� igényt.

Minden ember – születé-
sénél fogva – emberhez mél-
tó sorsra van hivatva. Tegyük 
hozzá: alanyi jogon.

És minden olyan szándék, 
cselekmény, amely arra irányul, 
hogy ezt az emberhez méltó 
sorsot – magában és másban 
– rontsa, tönkretegye, az me-
rénylet, b�ntett.

Tehát nem csupán a fizikai 
élet, hanem a lélek elleni tet-
tek, akciók is.

Ahol és amikor ezt a tör-
vényt komolyan vették, ott 
és akkor a társadalmak virá-
goztak, gyarapodtak, emel-
kedtek. Ahol és amikor nem, 
ellenkez�leg, ott a társadal-

mak pusztultak, szétestek, el-
züllöttek.

Ez ilyen egyszer�.
Nem véletlen, hogy a mi 

kultúránkban Karácsony is, 
Újév is a napforduló csillagá-
szati idejére esik.

December 21. – tudvalév�-
leg – az év legsötétebb napja. 
Ekkor a leghosszabb az éjsza-
ka.

A régi vallások – úgy mond-
juk: pogány hitek – valamikép-
pen mind napvallások. A po-
gány szóba már ne s�rítsünk 
be lenézést, megvetést. Ez 
nem illenék hozzánk. Pogány, 
latinul: paganus azt jelenti: vi-
déki.

Mi, akik keresztények va-
gyunk, a budhistákat, shintó-
kat, muzulmánokat tekintsük 

vidéki rokonainknak. Tisz-
teletet érdemelnek, hiszen 
többször �sibbek, mint mi, és 
mindnyájan Istent keresték, 
keresik.

A cigányok még Indiában 
Káli/Kályi anyaistent imádták, 
ez fordult át Örményország-
ban az Istenanyába, a Boldog-
ságos Sz�z Máriába való hit-
be./ Hasonló történt a magyar 
�söknél is. Babba Máriát, Bol-
dogasszonyt a székelyek ma 
is keresik Pünkösd hajnalán a 
fölkel� napban, Csíksomlyón. 
Ma viszont Sz�z Máriás lelkü-
let�ek./

Minden a világossághoz, a 
fényhez kapcsolódik.

Milyen érdekes, hogy azt 
az id�szakot, amikor a termé-
szettudományos gondolkodás 
kezdte átjárni a primitív tudo-
mányel�tti, babonás magyará-
zatokat, felvilágosodásnak ne-
vezzük.

Az is érthet�, hogy a Ka-
rácsonyt, Jézus Krisztus szü-
letését, amikor is „� Istennel 
való egyenl�ségét nem tartotta 
zsákmánynak, hanem kiüresí-
tette önmagát és szolga lett” 
/Szent Pál a Filippibéliekhez 
2, 6-7./ ilyenkor, a napfordu-Álom, „Garbornem”
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lós év végén ünnepeljük. Mert 
� szolgaként született meg a 
betlehemi jászolban.

És csillag – fényforrás – ve-
zetett ehhez a jászolhoz.

Bár ez a csillag világított 
volna mindvégig szilárdan,ke-
keményen a következ� két év-
ezredben. Nem így történt. Ez 
a csillag hol fénylett, hol pislá-
kolt, már-már kialudt.

A boldog emlék� nagy 
pápa, II. János Pál 23 esetet 
említett föl és kért ezekért bo-
csánatot, mert a létez� keresz-
ténység elfelejteni látszott a 
betlehemi jászolt.

Azt, hogy Isten segítségé-
vel mindenkit vezessen el az 
emberhez méltó sorshoz.

Bizony, az nagy babona-
ság volt, amikor a sötétséget 
nem a b�nben és a megvál-
toztatandó primitív, rossz 
viszonyokban, hanem az 
embertárs b�rszínében vélte 
megtalálni.

A tétel, miszerint
az ördög fekete.
a négerek is feketék.
tehát a négereket az Ördög 

teremtette természetesen ilyen 
nyíltan sehol sem került meg-
fogalmazásra.

De arról a fekete négerek, 
rézb�r� indiánok, sárga tá-
volkeletiek és barna cigányok 
sokat, nagyon sokat tudná-
nak beszélni, hogy vajon fe-
hér embertársaik mennyire 
közeledtek feléjük fehér lé-
lekkel.

Az nagyon fél�, hogy aki-
nek a sorsa nem emberhez 
méltó, annak a jöv�képe is el-
mosódik.

Mert mi a jöv�kép? Az Ér-
telmez� Kéziszótár szerint:”a 
jöv�re vonatkozó elképzelések 
és célok összessége.” Azaz, 
van-e értelme annak, hogy le-
éljem az életemet.

Embertársam! Honfitár-
sam!

Szembesítsd csak a kézi-
szótár precíz meghatározását 
a magyar valósággal 2009/10 
fordulóján.

Utazz el, ha módod van rá 
egy magyar faluba, ahol meg-
állt az id� és az élet, sétálj el 
egy települést övez� cigány-
sorra. De az is elég, ha lemész 
egy f�városi aluljáróba és ott 
körülnézel. És ragozd ott ezt 
a jöv�képet, emberhez méltó 
sorsot.

Ugye mindnyájan várunk 
csillagra, fényre, felvilágoso-
dásra?

Baxtalo Krechuno thaj Baxtalo 
Nievo Bersh!
Boldog Karácsonyt és Boldog 
Újévet!

Dsida Jen�

Énekek éneke

Végy engem, végy a karodra:
rajta pecsét legyek én!
Tégy engem, tégy a szívedre:
rajta pecsét legyek én!
Mert szörny� a nagy szerelem,
mint méreggel teli korsó
er�s az igaz szerelem,
mint a halál s a koporsó.

Lángja, miképpen a t�zláng
s az Úrnak lángja, olyan:
nagy záporok el nem emésztik,
nem oltja ki semmi folyam.
Nélküle koldus a dús,
háza, megannyi cseléde
mind semmi a nagy szerelemhez,
hiába kínálja cserébe.

(1933)
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Fábián György

Szégyen

ne hagyj magamra, értelem,
rugaszkodjak ezernyi sejtben,
csipkesövények gyúljanak ki
a mélytengeri révületben,
hol álom lézeng most, születés.
mellemnek szegez�dik a kés,
szememben rángó félelem –
a segélykérések csápjait
a hiábavalóság felé kinyújtva,
jobban tennéd ha bíznál
meg-megújuló, koszorús értelmemben,
s ekkor megértenéd talán,
tükröket tör� szégyenem.

Gyermekjátékok

In memoriam Weöres Sándor

lelassult gyermekjátékok.
körhinták liturgiái.
hal-röptet� tenger-árok
adja vissza a táj orcáit.
harangzajos itt a földrajz.
emlék él a moszat-gömbön.
propellert is naiv könny hajt
hogy megsz�njék e földi börtön.
nebulók a szilaj f�ben.
feld�lnek a gipszes szobrok.
integet a gyalogjáró
ki útja végén mást is gondol.
emlékezik az örömre.
farepül�k szárnya pattan.
ünnepélyes költ�-csöndje
már itt sugárzik láthatatlan.

Pacsirta

szárnyal a nemes
pacsirta
dallamot ír
az égboltra
fények tükrében
� forog
hangját veszik
a záporok
szám�zik tapssal
gonoszok
folyvást keres
egy hajlékot
hol majd kedvére
nyughatik
míg süt a Nap
és fut a víz.

Vágvölgyi Éva rajza
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Choli Daróczi József

A mai magyar cigány irodalom irányai

A  cigány irodalom irá-
nyát megállapítani nem 

egyszer�. Nem egyszer�, mert 
nem fogalmazta meg még sen-
ki, hogy mit nevezünk cigány 
irodalomnak.

Cigány irodalom-e a ma-
gyar, német, osztrák, szerb, 
horvát, angol, orosz nyelven, 
mindegy, hogy milyen etni-
kumhoz tartozó író által, cigá-
nyokról szóló írásm�vek ösz-
szessége, vagy nem?

Cigány irodalom-e a cigá-
nyok által a cigányságról, vagy 
a nem cigány világról cigány 
nyelven létrehozott írásm�vek 
összessége?

Cigány irodalom-e a cigány 
írók által megírt magyar nyel-
v� irodalom?

Ha igen, akkor cigány iro-
dalomnak kell tekintenünk a 
cigány írók olasz, francia, lett, 
litván, kínai és joruba nyelven 
létrehozott írásm�veit is.

Egyes írók, irodalom-
történészek és pláne egyes 
kultúrpolitikusok (köztük sok 
cigány származású, magyar 
nyelven író m�vész is) hajlanak 
arra, hogy minden a cigányság-
ról, a cigánysággal kapcsolatos 
írásm�vet tekintsenek annak.

Ebb�l következik, hogyha 
mindenáron meg akarjuk ha-
tározni a cigány irodalom irá-
nyát, akkor beszélhetünk, be-
szélnünk kell:

1. nem cigány nyelv� iroda-
lomról, és

2. cigány nyelv� irodalom-
ról.

Fontosnak tartom feltenni 
a kérdést, hogyha az iroda-
lomnak akár egyik, akár másik 
változatáról beszélünk, akkor 
csak a cigány írók által létre-
hozott írásm�veket nevezzük 
a cigány irodalomnak?

A m�vészetek általában, és 
ezen belül az irodalom, nem 
egyszer� alkotási folyamat, ha-
nem érzelmi viszonyok is.

Azok az írásm�vek, ame-
lyek nem a cigány írók tollá-
ból kerültek és kerülnek ki, 
lehet, hogy jó kórképet adnak 
a cigányságról, a cigányság 
szociális, kulturális, néprajzi, 
kultúrantropológiai, történel-
mi, stb. helyzetér�l, de semmi 
esetre sem a cigányság bels� 
világát, nem a cigányság ilyen 
vagy olyan érzelmi viszo-
nyát, sajátos világszemléletét 
 tükrözik.

A cigány nyelv� irodalom 
(a nem cigány nyelv�vel el-
lentétben) inkább az európai 
vagy még inkább közvetlenül 
a világirodalomhoz kapcsoló-
dik, semmint egy-egy nemzeti 
irodalomhoz.

A cigány nyelv� írók kivétel 
nélkül ismerik egymást Euró-
pában (akár személyesen, akár 
írásaik alapján) és óriási hatás-

sal vannak egymásra. Ezek a 
hatások els�sorban és termé-
szetszer�en kulturális, nyelvi 
hatások.

Ugyanakkor a magyar, né-
met, orosz, román, angol nyel-
ven író cigány származású írók 
nem ismerik egymást, nincs 
tudomásuk egymás munkás-
ságáról, nincsenek egymásra 
sem ilyen, sem olyan hatással. 
(Mondandómat egy példával 
illusztrálom: Bari Károly mai 
magyar nyelv� cigány költ� 
írói munkásságát tartalmi, képi 
és formai szempontból egy-
aránt Nagy László és Juhász 
Ferenc egyenes vonalú folyta-
tásának tekinthetjük és kell te-
kintenünk.)

Az irodalomnak (minden 
nép, minden nemzet esetében) 
lényeges szerepe a nyelvm�-
velés, a nemzeti-etnikai tudat 
érzésének er�sítése, ébren-, 
életbentartása. Azaz a nép, a 
nemzet ébrentartása.

A nem cigány nyelv� ci-
gány irodalom akarva-akarat-
lan, el�bb vagy utóbb elvész, 
beleolvad, feloldódik az adott 
nemzeti irodalmakba. Mert 
átveszi, át kell vennie a nem-
zeti irodalom nyelvi, formai 
és következésképpen tartalmi 
eszközeit.

(Gondoljunk csak a hatá-
ron túli magyarság nyelvi, kul-
turális, oktatási problémáira és 
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harcára a nyelv és az oktatás 
vonatkozásában!)

Az irodalom általában nem 
csak kommunikációs rendszer, 
nem csak nyelvi eszköz, érzel-
mi viszony is.

A valódi irodalom népi, 
egyszersmind nemzeti is, és 
mint ilyen, elképzelhetetlen a 
nyelv m�velése, a nyelv ápo-
lása nélkül. Ebb�l következik, 
hogy az irodalom nyelvm�ve-
lés is.

A nyelv, az irodalom, az 
anyanyelv� irodalom azért 
népi és nemzeti (még akkor is, 
ha mint a cigányság esetében a 
nemzet formailag szünetelteti 
magát), mert az anyához, az 
édesanyához köt�dik, a szü-
l�anyához, az anyaföldhöz, a 
szül�földhöz.

A cigány nyelv� írók (Ma-
gyarországon és határainkon 
túl) legalább olyan fontosnak 
tartják és tekintik a nyelvi sa-
játosságok irodalmi megjele-
nítését, mint magát az irodal-
mat. Szó szerint: nem tudják, 
és nem akarják elválasztani a 
kett�t egymástól, mert nem 
elválaszthatók. Nem tudják, 
és nem akarják elképzelni 
az irodalmi nyelv nélkül, és 
 viszont.

Minden irodalom annyira 
nyelvi kérdés, mint amennyire 
nemzeti. A cigány nyelv� írók 
szerte a világon azt vallják, 
hogy nincs nemzet és nincs 
nemzeti irodalom nemzeti 
nyelv nélkül: azaz nyelvében 
él a nemzet. Azt vallják, hogy 
minden nemzet a maga nyel-
vén „LESZ” tudós.

A nem anyanyelv� iroda-
lom, és ebben az értelemben 
a magyar nyelv� cigány iro-
dalom, sorsa és jöv�je tör-
vényszer�en az asszimiláció. 
Ehhez a tragédiához nem kell 
más, csak az, hogy a magyar 
nyelv� cigány író térben sza-
kadjon el közösségét�l. A mai 
magyarországi magyar nyelv� 
cigány irodalom képvisel�i a 
lehet� legjobb úton vannak e 
cél elérésében. Közösségükt�l 
elszakadtak, már csak az els� 
generáció emlékszik eredeti 
közösségére.

A diaszpórában él� magyar 
nyelv� cigány írók második 
generációja sem élményeiben, 
sem érzelmeiben nem fog 
emlékezni a cigányságra. A ci-
gányságra, mint közösségre. 
Márpedig az irodalom nem 
képzelhet� el közösség nélkül.

Az irodalom, akárcsak a 
nyelv, közösségi. Ha nincs kö-
zösség, nincs kinek írni. Ha 
nincs közösség, nincs kivel be-
szélni. Ebben a kérdésben fel-
vet�dik egy másik dilemma.

Kinek írunk? Kinek írnak a 
cigány írók? A cigányoknak, a 
nem cigányoknak?

Ennek eldöntése nem tar-
tozik (itt és most) az én kom-
petenciámba.

Magyarországon (az euró-
pai cigány nyelv� írók támo-
gatásával és segédletével) a 
különböz� cigány csoportok 
etnikai integrálásához meg-
közelít�en egységes kulturális 
nyelv kialakítása egy közös di-
alektus elfogadására van szük-
ség.

Tehát meg kell teremteni 
annak a cigány nemzeti kul-
túrának az alapjait, amelyet 
a cigányság különböz� cso-
portjai elfogadnak, és ma-
gukra nézve kötelez�nek te-
kintenek. A nemzeti kultúra 
megalkotásának folyamatában 
nélkülözhetetlen szerepe van 
az integráló értelmiségnek. 
Az értelmiségnek, vagy az 
értelmiségi funkciót betölt� 
cigány teoretikusoknak, de 
mindenképpen els�sorban 
az értelmiségnek. A nemze-
ti kultúra megteremtése több 
síkon folyik: politikai-ember-
jogi, képz�m�vészeti, irodal-
mi és történeti-etnográfiai, 
illetve vallási szinten. Ezeket 
a tudományterülete ket filo-
zófiai, az etikai, az erkölcsi 
szemlé let köti össze, amely a 
cigány kultúra másságát sze-
retné, akarja meghatározni.

Nyugat-Európában az anya-
nyelv� és a nem anyanyelv� ci-
gányság egyaránt a nyelvm�ve-
lést, az egységes cigány nyelv� 
irodalom megteremtését tekinti 
az egyik legfontosabb feladat-
nak. Ehhez a vonulathoz kap-
csolódott és kapcsolódik a ma-
gyarországi cigány nyelv� írók 
csoportja. Ha most feltesszük a 
kérdést: melyek a cigány iroda-
lom irányai, azaz a mai magyar-
országi cigány irodalom irá-
nyai? Akkor ki merem jelenteni, 
nagy vonalakban két irányvonal 
figyelhet� meg, az egyik egyér-
telm�en az asszimilációs irány, 
a másik a nemzeti, anyanyelvi, 
az önálló és független európai 
cigány irodalom iránya.
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Sárközi László

A hajnal

A Holdfényvarázskisasszonyhoz

1.

…és egy világot helyükön, a hegyek
megmozdulnak, lassú udvarlással
összehajlanak, bezárják a sebet

és a szakadék halommá merevül,
vagy hanttá. Szikla, por kavargásban
izzik napunk néma pazarlásban,
t�zkorongján varjak serege repül.

És a csönd egy lélekké nemesül
két testben, majd közösen utat ásnak
mély bánatnak, munkának, mulatásnak.
Mert minden magány részeg egyedül

s ki segít föl, ha egyszer elesel
s minket, ha majd id�nk végén elásnak
nagy fák alatt, kicsiny szerelmesek?…

2.

…nagy fák alatt kicsiny szerelmesek:
sétálnánk, összeérne gondolatunk,
kezünk, utunk, mely engedelmesen

haladna lábunk alatt s nem néznénk,
hová, merre visz… De most – halogatunk:
érzést, tettet, szót; sebet nyalogatunk,
minden gesztusunk suta és félkész

a szándékunk, noha szép s �szinte.
Elismerem: borzongató el�leg
volt sértett g�göm összes verse, f�leg
gy�löletem emlékét �rizze

s holt helyén fojtó fájdalom marad,
ha nem törnek többé fényre bel�led
mély barlangokban bujdokló szavak…

3.

…mély barlangokban bujdokló szavak,
melyekre id�k szikla csendje fekszik,
a ki nem mondott �sz s halott tavasz.

Az ember tette Istennel vetekszik
s testében érti meg, hogy a halál
gyerekkeze játékszerként talán
már holnap összetörheti. S veszekszik

sorssal, önmagával, viccet gyárt, élcet,
könyvet ír, bánt, káromkodik olykor,
keveri e fogalmakat sokszor;
a szó – ugyanaz: kard lehet, vagy éppen

gyógyír. A szép, mind apró mozzanat:
végre vidámság, valóság, vég s végzet
vízben, virágban visszhangozzanak…

4.

…vízben, virágban visszhangozzanak
kutakba suttogott igaz szavak:
a nyarat, mely elhúlt, megidézzenek,

halált és létezést szentként féljenek,
fejre átokként sose szálljanak,
a lelkeken szép gonddá váljanak
s múljanak, mint gyatra tetté érjenek.
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De mindig állj ki – legyél a bajnoka,
ne süvöltsön, mint bolond szellemek,
ha mély nyomán zúg fagyos fergeteg
s idézd meg akkor is, ha vad, marcona,

ha megutálnak, leköpik arcodat;
helyes beszéd, tett megfeszüljenek
s a tengerb�l már felmerüljenek…

5.

…s a tengerb�l már felmerüljenek
a hallgatások, meztelenné váljék
bizonyosságom és a kételyed.

Az ellenszenvem igen gyakran fáj még
s amit mondtál, amit ki nem mondasz,
melyen most is fösvény, tyúkként kotlasz:
vigyázz, nehogy záppá érjen a szándék!

Holdad csillagpalástján r�t sebhelyek
hasadtak ott, ahol átölelte
napom, az éjbe szállva követlek
s amíg nem érlek el, nyugvást nem lelek.

Együtt bolyongunk, mégis idegen
maradsz s hitem hantján a fény feldereng,
mint hajnalodó, biztos szigetek

6.

…mint hajnalodó, biztos szigetek,
földereng� babér és hír hiteget,
csábít, hogy névtelen ködébe zárjon:

magamért nem, de érted – tollat mártok;
ne tégy ellenemre, veled teljes
lelkem, pokolra dics�ség, versem
téged s rajtam túl is minket szolgáljon.

Most már tudom, az elméd miért hátrál:
nem akarod elhinni, hogy vagyok,
nem óriás, de alkotok nagyot,
hatalmasabbat bármelyik császárnál!

Hallgass szívedbe, kérdezd meg magad,
megsúgja majd, mért mindig csak rám vártál;
kinek a pálmák és kinek a nap…

7.

…kinek a pálmák és kinek a nap;
hitb�l formált jellem minden választás
s hitem olykor magam alatt marad.

Gyanakszom: kétség ül mindenkiben,
magamban legf�képp. Nyirkos bágyadtság
telepszik néha rám, aztán szárazság
és innom kell. Nem bízom senkiben.

Földönfutóvá tett ez az ország,
cigány vagyok: a magyar paraszt gyaláz,
bármi szépet teszek – lenéz, vagy anyáz,
konok hurok nyakamon a fojtás.

Komor vigasznak a jó könyv marad
velem, egy-két pohár bor, néhány barát
s a költ�nek a szület� szavak…

8.

…s a költ�nek a szület� szavak,
amelyek tiszta árnyékokat vetnek
a létez� és jövend� lelkekben.

Tavaszt dalolni s �szbe hull nyaram;
nem én vagyok! A gy�lölettel rokon
goromba írásom, sötét s mind jogos;
kegyelem – nincs: ítélnem kell magam

és másokat. Kiutam sincs s nem lehet.
Mégis: mikor magamra maradtam
s legyöngültem, nyakamba szakadtak
a gondok. Embernek sorsa, hogy tegyen,

ha még hibásan is, de változzon,
szeretetet, szót, békét álmodjon
és egy világot. Helyükön a hegyek…
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Román Viktor plasztikái

Sugár András

Székely fest� Londonban
Ritka meghívót kap-

tam1968-ban: a román nagy-
követ hívott meg egy kiállításra, 
ahol Victor Roman fest�m�-
vész képeivel ismerkedhetett 
meg a londoni közönség.

A bejáratnál egy alacsony 
termet�, negyven év körüli 
férfi fogadott. Bemutatkoz-
tam, persze angolul, mint az 
MTI tudósítója.

– Akkor beszélhetünk ma-
gyarul? – kérdezte Victor Ro-
man.

– Nagyszer� – mondtam. 
– És hol tanult meg ilyen jól 
magyarul?

– Édes szüleimt�l Homo-
ródszentmártonban – vála-
szolt a fest�.

Miután a nagyközönség el-
ment, hosszan csevegtünk m�-
veir�l, életér�l. Kértem t�le 
interjút is, de a m�vész sza-
badkozott, mondván még baja 
lehet abból, ha a magyar saj-
tónak nyilatkozik. Nem gy�z-
ködtem, megértettem. Amikor 
én is a kijárat felé indultam, a 
román nagykövett�l is illett el-
köszönnöm.

– Láttam, milyen sokáig be-
szélgettek Roman úrral – így a 
diplomata. – Nem is tudtam, 
hogy a m�vész beszél angolul.

– Ön nem tudta, én pedig 
még most sem tudom. Ugyan-
is magyarul beszéltünk.

– Nagyszer�! És honnan 
tud Roman úr magyarul?

Gondoltam, az nem lehet, 
hogy ezt a nagykövet ne tud-
ná…

– Édesanyjától tanult Ho-
moródszentmártonban, Ma-
rosvásárhely mellett – ezt a két 
gyilkosan hosszú magyar hely-
ségnevet zúdítottam a nagy-
követre. – Ugyanis Roman úr 
székely ember.

A román diplomatákról 
több mint száz éve tudjuk, 
mennyire ügyesek ebben a 
szakmában. Most is gyorsan 
és rutinosan reagált a nagy-
követ:

– Látja, most ön is meg-
gy�z�dhetett arról, milyen tö-
kéletes szabadságban élnek, al-
kothatnak a magyar nemzetiség� 
románok! Itt az él� példa, mi-
lyen meghatóan gondoskodik 
róluk a román haza.

Nem bocsátkoztam vitába, 
elbúcsúztunk. Aztán hamaro-

san megtudtam, hogy Román 
Viktor a szabadságot válasz-
totta, és Franciaországban, a 
jó fehér boráról ismert kisvá-
rosban Nogent sur- Marne-ban 
telepedett le, Párizs közelében. 
Nem tért vissza a haza kebe-
lébe. Ceausescuék elvesztettek 
még egy magyar tehetséget.

Viktorral kés�bb Párizsban 
is találkoztam; örömmel emlé-
kezett a londoni kiállításra. Ott 
Párizsban halt meg, 1995-ben, 
mindössze hatvankét évesen.

(Az idézett írás Sugár András 
legújabb könyvéb�l való, 

melynek címe: Ötven év titkai 
– A hatalom és én)



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 21

Ravasz József

Advent!
A karácsonyt megel�z� 

négy hét. Ismételgetem 
magamban ma, december els� 
hetében. Félreértés ne essék, 
nem vagyok „adventista” szek-
tába tartozó, aki Krisztus má-
sodik eljövetelét várja. Engem 
felettébb napjaink emberének 
egzisztenciája foglalkoztat. Az, 
hogy karácsony napján, a sze-
retet, béke, a megbocsátás ün-
nepén gyermekeink arcán mo-
solyt, örömet véljek felfedezni. 
Tudom, nem lesz mindahá-
nyunknak boldog karácsonya. 
Azt is tudom, hogy az emberek 
nem csak önhibájukból lettek 
azzá – amivé! Sok mindenr�l 
beszélnünk kell. Tiszta vizet 
kell önteni a pohárba. Meg-
gyónni Isten el�tt b�neinket, 
hogy megbocsátást nyerjünk.

Advent! Karácsony el�tt 
még sok mindent el kell intéz-
nünk. Vajon ez a néhány nap, 
miel�tt az ünnepi asztalhoz ül-
nénk, elégnek bizonyul ahhoz, 
hogy örömünk teljék mindab-
ban – a legsz�kebb családi kör-
ben –, amit egész életünkben a 
magunkévá tettünk?

Hogy mir�l kívánok be-
szélni? Semmi egyébr�l, mint 
arról, hogy a mai naptól szá-
mítva nap mint nap bele kell 
néznünk a tükörbe! Merem 
vélni, a „tanulékony ember” 
(a szégyenl�sebbike) lesüti a 
szemét, s elpirul. – No, egyko-
mám, mi van, mi van?! Hallja 

a „láthatatlan Ember” cinikus 
megjegyzését. S ez így folyta-
tódik egyik napról a másikra, 
míg egyszer csak a „tanulé-
kony ember” azon veszi észre 
magát, hogy párbeszédet foly-
tat a „láthatatlan Emberrel”, 
vagyis önmagával!

De most már tegyük félre a 
szellemességet, s jelentsük ki 
bátran: az önkritika gyakorlása 
nélkül az ember hátul marad – 
a leges-legutolsók mögött!

2 x 10 nap – elég-e a „megbo-
csátáshoz”?

A megbocsátás emberi kö-
telességünk! A megbocsátás…

Soroljam tovább? Nem te-
szem. Az emberek azon több-
sége, akiket „lelkiismeret-fur-
dalás” terhel, feltehet�en nem 
is tudnak róla, hogy be kellene 

ismerniük (vallani!) b�neiket, s 
emberi alázatossággal bocsá-
natkéréshez folyamodniuk.

De (már megint!) mir�l is 
beszélek? Hogyan lehetek én 
olyannyira naiv, hogy azt gon-
dolom, a g�gös, büszke embert 
rábírhatom arra, hogy vallja be 
a „ki-nemnyomozott” (?) rab-
lásainak egyikét, szolgáltassa 
vissza a jogtalanul felhalmozott 
anyagi javakat, álljon bíróság 
elé, s indítványozza a törvény 
nevében a fegyházi büntetést. 
Majd szabadlábra helyezése 
után folyamodjék megbocsá-
tásért ahhoz, akivel szemben a 
b�ncselekményt elkövette.

– No, hát ez a „Ravasz–féle 
naivitás” utópia is csak jobbik 
esetben lehet – hallom Önö-
ket tisztelt olvasók! De értsék 
meg: 2 x 10 nap alatt, miel�tt 
csókot adnánk gyermekeink 
homlokára, a „Jézuska hozta” 
karácsonyi ajándékok átadása-
kor, még egyszer bele kell néz-
nünk a tükörbe! Merem remél-
ni, lesz Önök között olyan is, 
akinek az otthona csupa-csupa 
tükörben fog díszelegni, ám 
olyan is akad majd, aki még a 
rokonoknál is apró darabokra 
zúz minden tükröt.

Értem Önt, uram, és Önt 
is!…

Advent!

Hány napig tartson a kará-
csony?!Fecske Orsolya: Betlehem
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Háromszázhatvanöt napig! 
– mondom. Az év minden 
napján be jó volna hinni, hogy 
a béke, a szeretet, a megbo-
csátás ünnepe ez a „mai” nap. 
Elnémulnának a fegyverek. 
A puskacs�be virágot t�zne a 
katona, s mindenki sietne haza, 
hogy meghitt otthonában szí-
vére ölelhesse szeretteit.

Jó volna! Senki sem gon-
dolna fajgy�löletre, nyelv-
törvényre, antiszemitizmusra, 
újabb háborúra, politikai kar-
rierre… Az asztalra gyertya, 
gyümölcs, kalács kerülne, s 
nap mint nap egyforma sze-
retettel odafigyelnénk egy-
másra. Esténként arról beszél-

getnénk, hogy a „jóság” mily 
határtalan, s mennyire szép 
cselekedet széjjelosztani ott, 
ahol szenvednek, ahol meg-
alázottak az emberek…

Álmodozom? Nem. Nem 
hinném, mert a szeretet, a 
béke, a megbocsátás vajon 
csak három napig tart? Ez 
alatt a három nap alatt – szent-
estével kezd�d�en – jut-e 
csak az eszünkbe az otthon, 
a szül�i kéz melege, a béke, a 
megbocsátás szükségérzete? 
Csupán ez a három nap kész-
tet-e valahányunkat arra, hogy 
MEGÁLLJ-t parancsoljunk 
meggondolatlan cselekedete-
inknek? Ez a három nap vajon 

elég-e ahhoz, hogy értékren-
dünkben méltó helyre kerül-
jön a SZERETET, az egyik 
legnemesebb emberi érzés?

Furcsa-e az én optimiz-
musom? Telis-telet�zdelve 
megmosolyogtató gondola-
tokkal… Háromszázhatvanöt 
napig tartó KARÁCSONY-t 
álmodok. Puskacs�be virágot. 
Barbárt angyallá min�sítek. 
Jóságot osztok. Meleg ott-
hont. Szeretetet.

És az EMBER leint, kacag. 
Grimaszkodik. Elmegyógyin-
tézetet ajánl…

Be szép a KARÁCSONY! 
Az én háromszázhatvanöt na-
pig tartó karácsonyom…

Wass Albert

Szegény vagyok

Szegény vagyok, szegényebb, mint a koldus,
aki az utcasarkon kéreget,
mert felette tiszta ég ragyog,
s az ég szereti a szegényeket.

S a koldusok nagynéha hinni tudnak,
Istenben, égben, s abban, ami szent,
és imádkozni tudnak és szeretni
s a lelkük álma: Léthe-parti csend.

És jó annak, kit szánakozva néznek,
és megsiratják fátylas csillogását
mosolytalan két könnyez� szemének.

Rólam hiszik, hogy végtelen a kincsem:
pedig érzem, tudom, hogy semmim sincsen.
Mindenkinek adósa maradok.

Mert szeretetben, hitben és reményben
a koldusnál is koldusabb vagyok.

Chorro som

Chorro som, maj chorro sar o gero
kon pe vulyica mangel,
ke pe leste shukar cheri abdyol
haj o cheri kamel le chorren.

Haj e chorre butivar zhanen te patyan,
ando del, ando cheri, haj ande kodo, so sunto,
zhanen te rudyin haj zhanen te kamen
haj lengo duxengo suno: pacha,

haj lasho kodoleske, kas feri dikhen
haj roven anda les,
anda leske duj jakha

pa mande gindin, sima barvalyipe:
de hatyarav, zhanav, naj ma khanchi;:
sakoneske feri kamav.

Ke ando kamipe, ando patyaipe
vi kathar o maj chorro maj chorro som.

(Boldasles ifj. Rostás-Farkas György)
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Halák László

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

Kodo phendas amaro 
bachi, hoj o Del inke chi 

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

Sostar?
Ke le paja chizhangle, kaj 

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

Haj so kerde le buzhangle 
paja?

Chiakanak nashtig 
zhanas opre, geletar penge 
tele. But paja maladyile 
jekhavresa. Kado baro 
losshajimo kerdas lenge. 
Kade khelenaspe hoj dural 
ashundyile le abava. De 
sar kamlepe vinyeve paja 
avile haj kade chibirinde 
te khelenpe avri ke vi e 
nyevenca khelenas.

Sostar sas kasavi bari e 
voja?

Kodo phendas amaro 
bachi, hoj o Deloro andepaski 
voja kerdas la luma, haj 
pekado dyes na feri lepajange 
phendas, hoj pekhthan taven, 
vi la phuvake das vorba. La 
phuvake avri trubujas tavel 

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

Haj e phuv muklaspe?
Kodo phenel amaro bachi, 

le andyelura po norura shute 
penge kuja, puterdemujesa 
dikhenas so kerdyilas pe phuv 
sosko baro phiripe. Pharradyile 

le plaja kade kerde le pajange 
than ande phuv. Kavera karing 
o cheri phadyile haj kasave 
bare plaja kerdyile andale, hoj 
perdal phagerde o cheri haj le 
norura karing penge mashkara 
nashenas. Sas vi kasavo, hoj le 
barura bandyile, ke majbareske 
phagerde, vady feri xukle. haj 

pejekhavreske korr pele haj 
phandade le pajange droma. 
Le paja majanglal bari dikhle, 
ke nashenas majdur. de 
palakodo phutyarde kerdyile. 
ke kasavo baro ab kerdyilas 
andale. vi na jek pej phuv, ande 
so shaj resen e paja. Vi nyevo 
khelimo kerdyilas, ke kana 

pherde kerdyile le gropi. 
le paja feri avile, atunchi 
perdal shordyile pekaver 
rig haj tele shordyile. Kodo 
phenel amaro bachi. hoj le 
manusha aba feri dikhen 
kadal bare pajengoperipe.

Haj le mari sar kerdyile?
Shaj gindis, soske bare 

gropi ashil kothe, kathar le 
plaja avrivazdepe! Le aba 
karing kadal gropi kamnas 
te zhan. Bare glasonca 
pele ande gropi, so lokhes 
pherde kerdyile, taj kaj 
patyivales, kaj xojarnyikanes 
de kerdyile kadal mari haj vi 
lendar maj bare le oceanura.

Akanak aba mishto 
hatyardaspe o Del?

Tus o gindis?Fajas tu e 
luma, te ferin paji phuv taj 
plaja avnas?

Chifajasma. So avalas ande 
devleski godyi palakado?

(Boldasles: 
ifj. Rostás Farkas György)

Palásti Renáta: Vízesés
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”A szabadság ára”
Koltay Gábor filmet készített Duray Miklósról

„Duray élete és konfliktusai 
elválaszthatatlanok a felvidéki 
magyarság jogaiért folytatott 
küzdelemt�l. Egy rendkívüli 
becsületes életútról van szó, 
amely azonban egyben kérlel-
hetetlen: az igazságot mutatja 
fel. Az igazság pedig nagyon 
sokaknak fájó” – mondta Kol-
tay Gábor filmrendez� arra a 
kérdésre válaszolva, hogy mi-
ért forgatott filmet Duray Mik-
lósról,akit az elmúlt évtizedek 
egyik legjelent�sebb személyi-
ségnek tart.

„Ismerjük azokat a kez-
deményezéseket, hogy eltá-
volítsák �t a közéletb�l, de 
nem tudnak fogást találni raj-
ta, mert az igaz értékeket egy 
igaz ember mutatja fel, és így a 
felmutatott értékek ereje meg-
sokszorozódik.”

Fiktív elemekkel átsz�tt, 
több mint két órás filmr�l van 
szó, melynek címe: A szabad-
ság ára.

Koltay még nem tudja, hogy 
mikor és hol mutatják be a fil-
met. Mint mondta, még keresi 
az ehhez legmegfelel�bb alkal-
mat és id�pontot. „Ezt min-
denképpen közönség elé kell 
vinni, amely a filmet elfogadja 
vagy elutasítja, de mindenkép-
pen elindul ezáltal egy pár-
beszéd arról, hogyan létezhet 
az, hogy ha valaki �szintén és 
nyíltan vet fel kérdéseket, azért 
bunkósbot jár…?” – mondta 
Koltay Gábor

ÖSSZEFONÓDÓ UJJAK
(RÉSZLET A DURAY 

MIKLÓSSAL KÉSZÜLT 
2006-BAN MEGJELENT 
INTERJÚKÖTETB�L)

Édesanyám magyar ta-
nítón� volt, édesapám 

jogász, aki a prágai diákéveit 
követ�en az 1938-as visszacsa-
tolás után Pécsett szerzett dip-
lomát. Anyámat még megszüle-
tésem el�tt, májusban kirúgták 
tanítói állásából, mert egyesek 
arra emlékeztek, hogy 1938 
novemberében végtelenül bol-
dog volt, amikor szül�városom 
visszakerült Magyarországhoz. 
Születésemkor már apámnak 
sem volt állása. Magyarként ál-
lami hivatalban nem dolgozha-
tott. A magyarok tudására ab-
ban az id�ben a magánszféra 
sem tarthatott igényt, ha nem 
akart összeütközésbe kerülni 
az államhatalommal és az egy-
re gy�lölköd�bb közszellem-

mel. Ráadásul magyar volta 
miatt kényszermunkatáborba 
hurcolták. A n�vérem ekkor 
éppen hatéves volt, de iskolá-
ba még nem járt, mert a ma-
gyar iskolákat megszüntették, a 
magyargy�lölet szellemével át-
hatott szlovák katolikus iskolá-
ba szüleim nem siettek beíratni 
�t.”

– Rendkívül tarka össze-
tétel�, érdekes családból szár-
mazom. Ez a tarkaság való-
szín�leg kicsit szimbolizálja a 
Kárpát-medencét, hiszen van 
benne szabómester, üvegfúvó-
mester, lakatosmester, de van 
benne keresked�, hajótulajdo-
nos, nagypolgár, s�t f�hercegi 
sarj meg rabbi is. És vannak 
benne francia, német, szlovák 
talán még magyar gyökerek is.

– Maga a név honnan szárma-
zik?

– A Duray név valószín�-
leg francia eredet�. Nincs ki-
zárva, hogy Franciaországból 

A szül�k: Duray Endre és Zvoda Mária
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vagy francia nyelvterületr�l 
kerülhetett a korábban fehér 
horvátok által lakott dél-len-
gyel tájakra, és a guralok va-
lamint lengyelek által is lakott 
észak-magyar területre, de ezt 
az eredetet számomra homály 
fedi, nem foglalkoztam vele. 
A név az újkori Lengyelország-
ban is felt�nik, volt egy len-
gyel sífutón� az 1970-es évek-
ben, akit így hívtak. A Duray 
család Magyarországon Árva 
megyéb�l költözött szét. Egy 
részük – akik nekem valószí-
n�leg nem rokonaim – Po-
zsony vármegyébe költözött. 
Édesapám származási ága a 
mai Alsó-Kubinból (Bziny 
nev� helységb�l) költözött le 
Pest, illetve Nógrád megyébe 
a XVIII. század során. A Du-
ray család nagy része ma is 
ezen a területen él.

Van ezzel kapcsolatban egy 
kedves történetem. Valamikor 
az 1970-es évek végén, amikor 
éppen vállalati geológusként 
dolgoztam és utakat építet-
tem, megbízatást kaptam egy 
útépítés el�tti terepbejárásra 
Alsó-Kubinba. Végig kellett 
gyalogolnom az új út tervezett 
majd tíz kilométeres vonalát, 
ami egy helyütt szér�skerte-
ken keresztül vezetett. Éppen 
a sárgarépát ásták ki a földb�l 
a gazdák, lévén kora �sz volt. 
Egy geológus, ha emberrel ta-
lálkozik munkája során, beszél-
getésbe elegyedik, ha van a kö-
zelben kocsma, oda is bemegy, 
ha lányok vannak a közelben, 
azoknak is udvarol. Akkor még 
ilyen volt a geológusi élet, na-
gyon élveztem. Ezúttal csak 

beszélgetésre került sor, ami 
bemutatkozással kezd�dött. Én 
voltam a jöttment, én mond-
tam el�ször a nevemet. „Du-
ray vagyok” – mutatkoztam 
be, miközben nem gondoltam 
arra, hogy az �seim egy ré-
sze innen származik. Hirtelen 
széles mosolyra derült a nagy-
darab kerek fej� sz�ke ember 
arca. „Milyen szép Árva me-
gyei neve van!” – mondta, és 
úgy éreztem, hogy máris a szí-
vébe fogadott. „Kendet hogy 
hívják?” – kérdeztem vissza, 
mert ekkor tudatosítottam in-
neni származásomat. „Šarfi va-
gyok” – mondta. „No lám, az 
én nevem innen származik, de 
magyar vagyok, a maga neve 
magyar, de mégis szlovák”. 
„Így jó ez, így vagyunk egyek.” 
Mondta Sárfi. Majd néhány 
mondat után elváltunk, mert 
sietni kellett mindkett�nknek, 
mert �sszel hamar alkonyodik.

A család másik – édes-
apám anyai – ága, a Welser 
és a Wertheimer ág genezise 
könnyebben kinyomozható. 
Utolsó f�hadiszállásuk Vác 

t�szomszédságában, Pencen 
volt. A Welserek vagyonos 
augsburgi patríciusok voltak, 
gazdagságuk a Fuggerekéhez 
volt hasonlítható. A család 
részt vett Venezuela gyarma-
tosításában, ahol terjedelmes 
birtokot szerzett, aminek 
hasznosítására saját kereske-
delmi flottát építtetett. Ebb�l 
a vagyonból apai nagyanyám 
osztalékot az els� világhábo-
rú után bekövetkezett német-
országi nagy infláció idején 
kapott utoljára. Az augsburgi 
Welser Philippine I. Ferdinánd 
cseh és magyar király, kés�bb 
német-római császár fiának, 
Ferdinánd f�hercegnek 1557-
ben lett szerelemb�l az els� 
felesége – �k voltak egyike a 
híres szerelmeseknek. A Wel-
ser-�siség a mai napig hagyo-
mányozódik a családban.

Az apai ágú nagyanyai �sök 
másik nyúlványa homályosabb, 
mert a zsidó eredet miatt titko-
lózásba vész, s�t a XX. századi 
zsidótörvények miatti rettegés-
be. Gyermekkori emlékeimben 
rémlik fel ennek az eredetnek 

Losonc, a szül�város
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néhány foszlánya. Nagyma-
mám konyhájában sokszor 
sütöttek maceszt, barcheszt. 
Nagymama Mojsénak hívott 
engem. Ennek a Wertheimer 
családnak egyik oldalági leszár-
mazottja, Samson, 1717–1724 
között Magyarország f�rabbija 
volt. Teljes homály fedi egyik 
apai ágú nagyanyai �söm, Sop-
hie Khan kilétét.

Édesanyám részér�l az 
�sök, két évszázadra vissza-
vezethet�en, mind becsületes 
mesteremberek voltak, szabó-
mesterek, órásmesterek, üveg-
fúvók, lakatosok.

A család tarkasága a szel-
lemi és lelki gazdagodásnak, 
nem a zagyvaságnak szolgált 
alapul. A családban az utób-
bi másfél évszázadban szilárd 
egyéniségek születtek, akik 
ugyan nem szereztek hírnevet, 
de visszalapozva a család tör-
ténetét, kiderül, hogy minden-
ki derekasan megállta helyét 
abban a tisztségben, amit be-
töltött, vagy abban a szakmá-
ban, amit végzett, és mindig jó 
szívvel emlékeztek rájuk.

A család magyarországi el-
szegényedése az 1849 utáni 
id�szakban következett be. 
A Welser ág részt vett a sza-
badságharcban, és ennek meg-
torlásaként minden vagyonát 
elvesztette. A család az elmúlt 
százötven évben szegény kö-
rülmények között, de méltó-
ságteljesen élt. Büszke vagyok 
rájuk, �seimre, de hozzám a 
lakatosmester nagypapa áll 
legközelebb…

A család véglegesen Tria-
non után, majd a II. világhábo-

rút követ�en szakadt szét. Az 
utolsó lökést ötvenhat adta. 
Ma már alig tudunk egymás-
ról, csak azok tartjuk a kap-
csolatot, akik benne vagyunk 
a budapesti a balassagyarmati, 
losonci és a pozsonyi telefon-
könyvben, de élnek a család-
ból Bernben, Denverben, meg 
ki tudja merre. Sajnos nem a 
mi családunk az egyetlen, akit 
ilyen sors ért errefelé. A fele-
ségem családja is hasonlóan 
hullott szét, és sok száz, sok 
ezer, sok tízezer magyar csa-
lád jutott erre a sorsra.

– Talán szimbolikus Duray 
Miklós családjának élete, hiszen az 
1848-49-es szabadságharc bukása 
után veszítette el a vagyonát, ön pedig 
egy olyan id�szakban született, ami-
kor a magyarság összességében vált 
b�nössé és üldözötté. Két olyan dátum, 
amit nagyon megszenvedett a család 
is, a nemzet is. Az ön születésekor 
és még évekig a deportálás réme fenye-
getett, amire nyilván nem emlékezhet, 
csak elbeszélésekb�l ismerheti.

– Életemnek van egy emlé-
kezetem el�tti korszaka, ami a 
megszületésemet is megel�zi. 

A náci megszállás, a menekü-
lés, a bombázás, az akasztot-
tak erdejében való bolyongás, a 
bujkálás, a szovjet megszállás, a 
jogfosztottság kezdete – de se-
hol sincs a felszabadulás, a béke, 
a megújulás reménye. Mindez 
tudatom része ma is. Ezt igyek-
szem továbbadni utódomnak, 
utódaimnak, ne felejtsék, hét 
nemzedéken keresztül mit je-
lent kitagadottnak, megkülön-
böztetettnek, magyarnak lenni.

A nemlétem és a létem ha-
tárán fog el a bizonytalanság, 
mert nem tudom, hol van az 
emlékezetem határa. Néha sok 
száz évnyire hatol a múltba, de 
van, amikor napokkal sem tud 
megbirkózni. Saját biztos élmé-
nyeim – mostantól visszaszá-
molva – hároméves koromtól 
maradtak meg. Nyilván olyan 
hatást tettek rám, hogy nem 
törl�dtek ki az emlékezetem-
b�l, ezért 1948-tól emlékszem 
majdnem mindenre. A kez-
deti legsúlyosabb élmények a 
kitelepítésr�l szóltak, aminek 
rémsége nem abban rejlett, 
hogy áttelepítenek minket az 
akkori Csehszlovákiából Ma-
gyarországra. Ez önmagában 
nem lett volna riasztó, mert 
nem sokkal korábban – 1918-
ban – ahol élt a család, az a 
terület Magyarország volt, így 
szüleim is, s�t n�vérem 1939-
ben, Magyarországon szület-
tek. Mi nem változtattuk meg 
lakóhelyünket. Csakhogy ezt 
a területet kétszer, 1920-ban 
és 1947-ben elszakították Ma-
gyarországtól. Nem a Magyar-
országra kerülés keltett tehát 
rémületet, hanem a kitelepítés, 

Duray Miklós n�vérével, Évával
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hogy el kell hagyni a szül�föl-
det. Családunkban nagyon-na-
gyon er�s köt�dés alakult ki a 
szül�földhöz annak ellenére, 
hogy a vegyes családokra ez 
nem jellemz�, hiszen az �sök 
többször változtatták a lakó-
helyüket. Ám a XIX. század-
ban a család egy részében a 
helyhez köt�dés olyan er�ssé 
vált, hogy miatta nem tudtunk 
megbirkózni a szül�föld elha-
gyásának gondolatával. Ször-
ny� volt az is, hogy id�nként 
átlépett fölöttünk az államha-
tár – de a szül�föld maradt, 
mint a k�, ahogy Wass Albert 
írta. Végül is nem kellett meg-
válni t�le, maradhattunk Lo-
soncon. Valamikor 1949-ben 
kerültünk volna sorra, de ad-

digra leállították a kitelepítést, 
1949 áprilisában indították az 
utolsó menetet.

– Egy hároméves gyerek fejében 
ez milyen emlékképet hagy? Össze-
csomagolt b�röndök…

– …állandóan készül�d-
tünk. A ládák közelében él-
tünk, amelybe a napi használati 
tárgyakon kívül mindenünk be 
volt csomagolva. Az egyik szo-
bánk mennyezete félig be volt 
szakadva, mert a bombázás-
kor találat érte a házat, de nem 
javíttattuk meg, mert minek 
megjavítani azt, amit úgyis ott 
kell hagyni. Valamikor 1950-
ben vagy 1952-ben, már nem 
is emlékszem pontosan, kö-
rülbelül öt-hét évvel a háború 
után csomagoltuk ki a ládákat, 

akkor foltoztattuk be a besza-
kadt plafont. Ekkor állandósult 
az új bizonytalanság. (…)

(Duray Miklóssal Gadácsi Já-
nos beszélgetett.)

Tandari Éva

Már a legels� percben…
Remegve átvészelt nappalok
vad, sötét ragyogásán át
menekül� léptekkel futok
a rám váró irgalmas éjszakába,
remélve: mit félve rejtettem el
szívem rongyos sátorába;
nem leli fel senki, hogy orvul
azt is a Semmi poklába rántsa.
– Sz�kölve inalok keresztül
zajos nappalok végtelen során
vércseppem hagyva jelként
az Id� rút, komisz ostorán
kacagva gúnyt és öngúnyt…
– de kacajom festett gúnyám:
mezítelen lelkem reszket alatta
míg az éj el nem ér hozzám.
– Akkor végre megpihenek:
nem bánt már Fény, zaj, átok,

s nem fáj, hogy üres a színtér:
hisz eddig sem kísértek utamon
csak megfeketedett álmok…
Eddig sem kísértek igazán
kikkel színre egy úton járok…
Mellettem éltek, tán nem is ellenem,
de csak mi földi volt bennük;
– nyújtotta felém unva
De sohasem érhette el vágyam
az értem is dobbanó szíveket.
– S ha hallottam is néha
egy-egy felém szállt éneket:
Csak mint szél hangja zúgott az;
kergetve szívemre felleget,
vagy mint Nap tüze izzott,
megvillantja bennem a Lényeget:
Fakó, fáradt perceim sorát,
s az összetört Bizalom színét,
melynek holttá fakult szilánkjai
minden tisztán ég� Fényt,
Baráti, tiszta szót,
s minden Élni vágyó álmot
már a legels� percben
éj-szín feketére festenek…

Duray Miklós
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Testvéremmé fogadlak 
Beregszászi Olga!

Fájdalmasan szép és 
emlékezetes estnek 

voltam szem- és fültanúja, 
amikor meghívtál bennünket 
az Orosz Kultúra Házában 
megtartott koncertedre. Csak 
hallgattalak, néztelek, és érez-
tem, valóban testvérek va-
gyunk. Szépen és meghatóan 
énekeltél, egyszerre voltál je-
len a szívünkben, lelkünkben, 
fülünkben és a szemünkben. 
Úgy éreztem, hogy ezer éve 
ismerlek, ismerjük egymást.

Közös a sorsunk. Üzene-
tet hozol és viszel – az em-
berek szeretnek. Szeretnek 
téged, mert melegséget és 
fényt viszel az emberi szívek-
be, Beregszászra, Budapestre, 
Új-Zélandra.

Neked van mib�l adnod, 
isteni adomány, hogy ilyen te-
hetséges vagy. Veled együtt 
énekel a közönséged és meg-
fogják a kezed, megérinte-
nek.

Nyilatkozod valahol, hogy 
dacolva az élettel, a világgal, 
hogy te dacból énekelsz és 
szeretsz. Ezt kevesen mond-
hatják el. Nagyon nagy ado-
mány, amit örököltél. Add to-
vább minél több embernek, a 
szeretett közönségednek!

Nagy kincs tulajdonosa 
vagy Beregszászi Olga. Ha 
bánatos, fáradt és beteg vagy, 
kilépsz a színpadra, és elmú-
lik. Ki tudod énekelni magad-

ból a bánatot, az örömöt, a 
szerelmet, a szeretetet.

A szeretetr�l énekelsz, és 
vallod, hogy az egész világ er-
r�l szól. Igazad van.

Nagyon megható, ahogy 
végigkíséri az életed az emlé-
kezés édesapádra. Ez is csak 
keveseknek adatik meg. Aho-
gyan mesélsz és énekelsz, szin-
te megeleveníted a gyermek-
korod színhelyeit. „Vissza szál 
a Turul madár a híres Munkácsi 
várra…”

Az embert akarva-akaratlan 
elkíséri múltja, az id� múlásával 
ebb�l merít er�t. Ahogy éne-
keled; „Ahol zúg a négy folyó…” 
– szinte érzem, ahogy zubog 
a víz, ahogy mossa a köveket. 
Vagy: „Szép vagy gyönyör� vagy 
Magyarország”… – erre nem le-
het nem elérzékenyülni.

Hangod a lélekig hatol, 
mindenkihez szól, azt érezzük, 
hogy összetartozunk. Jó tudni, 
hogy vagy nekünk!

(Rostás-Farkas György)

Beregszászi Olga színm�vész, 
zeneszerz�, el�adóm�vész. Kár-
pátalján, Beregszászon született, 
magyar édesapa és ukrán édesanya 
gyermekeként. Ungváron zenei fel-
s�iskolai tanulmányokat folytat, 
majd a moszkvai Színm�vészeti 
Akadémia hallgatója. Friss dip-
lomával Magyarországra jön, és 
„különleges” hallgatói státusban a 

budapesti Színm�vészeti F�iskolán 
tanulhat tovább. Kés�bb több szín-
háznak – Madách Színház, a ka-
posvári Csiky Gergely Színház, a 
Gyermekszínház és az Arany Já-
nos Színház – tagja.

Ezek után az évek után önál-
lósul, azóta irodalmi- és sanzones-
teket, egész estés koncerteket ad. 
Varázskör címmel jelent meg els� 
lemeze, követte ezt a Magyar Feltá-
madás, majd a Szép Magyarország 
cím� album. Itthon és külföldön 
számos koncerten töltötte be a teret 
egyéni hangja, olykor tánca, olykor 
gitárjátéka, máskor zongora vagy 
zenekar kíséretében. Számos díj és 
kitüntetés birtokosa.

„Nekem ide kellett jönnöm, nem 
kerülhettem el a sorsomat” – mesél 
a gyermekkorról, Beregszász-
ról, az ottani kett�s kötésr�l; 
szüleir�l, a szigorú édesapjáról, 
aki katonatiszt volt, és maga is 
Trianon áldozata; a két kultú-
rában megmártózásról, a „két 
anyanyelv” másnak megfogha-
tatlan valóságáról; a szerelem-
r�l, amely ide, az anyaországba 
vezette; és a meglelt, mindin-
kább föler�södött identitásról.

Beregszászi Olga betölti a 
színpadot egyéni hangjával és 
táncával, melyeket olykor gi-
tárja, olykor pedig zongora 
vagy zenekar kísér. Szuggesz-
tív el�adásmódjával, elegáns 
megjelenésével igazi lelki él-
ményt nyújt közönségének.

(szerk.)
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Beregszásztól Új-Zélandig
Miért ajánlom Beregszászi Olgát?
Egyéni hangja miatt
Versek zaja miatt

Tün�d� pillanataimban
Elúsznak a versek
Két karjaiban

(Gyurkovics Tibor)
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Pillanatképek
Beregszászi Olga életútjáról
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Erdélyben jártunk
Remmel Ferenc testvéri meghívásának 

mindig eleget teszünk

Khelderás cigányok között 
Vajdahunyadon
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Jobb velünk a világ
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Jobb velünk a világ!

Állítják a Nemadomfel Ala-
pítvány tagjai, akik ebben az 
évben ismét egy nagyszabású 
jótékonysági koncerttel hívták 
fel a világ figyelmét arra, hogy 
egy jó ügy érdekében érdemes 
összefogni és adakozni.

A 2009 október 18-án a bu-
dapesti Papp Lászó Sportaré-
nában megtartott rendezvé-
nyen több ezren vettek részt, 
és járultak hozzá íly módon a 
szendr�ládi cigány gyermekek 
számára létesítend� napközi 
otthon létrejöttéhez.

De nézzük, hogyan indult 
ez a rendkívüli a történet!

A „NEM ADOM FEL 
Alapítvány „nem pusztán egy 
szervezet neve, hanem egy 
életérzés, szellemiség, újfajta 
megközelítés. Az Alapítvány 
2005 végén alakult, azóta na-
gyon aktív m�ködést folytat, 
ez id� szerint 28 alkalmazottal 
(akik közül 24-en megválto-
zott munkaképesség�ek, illet-
ve fogyatékkal él�k).

Céljuk, hogy a társadalom 
hátrányos helyzet� tagjai higy-
gyenek abban, hogy szükség 
van a tehetségükre, és ha nem 

adják fel, képesek lehetnek a 
sikerre, az értékteremtésre. 
Ahhoz szeretnék hozzásegíte-
ni �ket, hogy a saját erejüket 
felhasználva, programjainknak 
aktív közrem�köd�i, s�t lét-
rehozói legyenek, sajátjuknak 
érezve azokat.

Az � küzdelmükben rejl� 
erkölcsi t�ke gazdagíthatja, ne-
mesítheti a társadalmat. A ne-
hézségek idején bátorításra, a 
„Nem adom fel!” szemléletre 
minden embernek szüksége 
van, és ki képviselhetné mind-
ezt hitelesebben, mint a hát-
rányos helyzet� emberek. Hi-
szen ha �k nem adják fel, mi 
miért tennénk?

2009-ben megalakult a Ne-
madomfel együttes is, értelmi-
leg akadályozott fiatalok rész-
vételével. A színpadon teljes 
mértékben érvényesül a zenei-
leg valóban tehetséges tagok 
egyénisége. �k konferálnak, 
önmagukat adják. Mindenütt 
nagyon nagy sikert aratnak, 
mert a közönség értékeli a 
színvonalas el�adásokat, illet-
ve a csapat �szinte, életigenl� 
lelkesedését, a „Nemadomfel 
feelinget”.

Az alapítvány 2008-ban sok 
más szervezettel összefogva 
rendhagyó, „paradigmaváltó” 
programot szervezett a Papp 
László Sportarénában. Jobb 
velünk a világ! címmel jóté-
konysági koncertet tartottak a 
Böjte Csaba által vezetett Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány 
javára. A rendezvény célja 

nemcsak egy jelent�s támoga-
tási összeg összegy�jtése volt, 
hanem egy üzenet megfogal-
mazása a társadalom számára: 
„Mindenki elég gazdag ahhoz, 
hogy másoknak segítsen, csak 
örömmel és nyitott szívvel kell 
fordulnunk a világ és mások 
felé”.

A hatalmas siker és a való-
ban csak ritkán tapasztalható 
széles kör� összefogás láttán 
felbátorodva 2009. október 
18-án újabb koncertet ren-
deztek az Arénában, ezúttal a 
hátrányos helyzet�, els�sorban 
roma gyerekek javára.

Az idei program egyik leg-
fontosabb új eleme, hogy azok, 
akik az el�z� évben támoga-
tottként szerepeltek, idén mint 
támogatók vettek részt. A Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány 
fiataljai ezúttal nem mint ked-
vezményezettek, hanem mint 
szervez�k jeleskedtek.

A rendezvény f�védnöksé-
gét Sólyom László Köztársa-
sági elnök és Sólyom Erzsébet 
asszony vállalta el, a védnök-
séget pedig Göncz Árpád és 
Göncz Árpádné asszony, Mádl 
Ferenc és Mádl Dalma asz-
szony.

A fellép�k között olyan is-
mert m�vészeket, együtteseket 
üdvözölhettünk mint a Kalyi 
Jag, a Republic, a Bolyki Brot-
hers, a 4for Dance, Deák Bill 
Gyula, Oláh Ibolya és Bródy 
János.

A program ideje alatt a ta-
valyihoz hasonlóan olyan kéz-
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m�ves vásárt is rendeztek, 
amelyen sérült, illetve roma 
származású kézm�vesek által 
készített használati és dísztár-
gyak kerültek eladásra. Több 
ismert képz�m�vész festmé-
nyeit, grafikáit ajánlotta fel jó-
tékony célú értékesítésre.

Külön kell szólnunk a „be-
fodadó szeretet programjá-
ról”, melynek keretében buda-
pesti családok és közösségek 
láttak vendégül vidéki cigány 
családokat, akik a koncertre 
érkeztek a f�városba.

„Szeretnék, ha az elfogadás és 
szeretet jegyében személyes kapcso-
lat alakulhatna ki a cigány és a 
magyar emberek között, meglátva 
egymásban a megismételhetetlen 
egyediséget és megélve azt a reményt, 
hogy mindannyiunkkal lehet jobb a 
világ.” – Ezt már Dely Géza, 
az alapítvány tagja f�zte hoz-
zá, amikor a kezdeményezés-
r�l faggattuk. Az alábbiakban 
az �t idézzük:

„Hosszú ideje keressük azt a 
kistérséget és települést, amely meg-
felel� otthont adhatna egy olyan 
modellprogramnak, ami segíthet 
abban, hogy a legszegényebb csalá-
dok gyermekeinek is legyen remé-
nye arra, hogy fel tudnak zárkózni 
a társadalomhoz. Végül sikerült 
Szendr�lád községet megtalál-
nunk, ami az ország (átlagéletkort 
számítva) legfiatalabb települése. 
1800 lakosából közel 1500 f� 
roma származású. Általános is-
kolájába 324 gyermek jár, de így 
sem tudnak mindenkit fogadni, 60 
gyermek a szomszédos Edelénybe 
jár át tanulni. A település és az 
iskola vezetése nagyon nagy elhi-

vatottsággal és nyitottsággal végzi 
munkáját.

Velük konzultálva alakult ki 
az alábbi koncepció:

A roma gyermekek az is-
kola után az otthoni környe-
zetben kevés olyan impulzust 
kapnak, ami segíti olyan kom-
petenciák kialakulását, melyek 
által sikeresen tudnak beillesz-
kedni kés�bb a társadalomba, 
annak értékteremt�, sikeres 
tagjaiként. Mire az általános 
iskola fels� tagozatába kerül-
nek, már szakadék választja el 
azokat az (akár roma) gyere-
keket, akik esetleg akár közép-
iskolában is képesek lennének 
tovább tanulni, és azokat, akik 
(fél�, hogy végleg) margina-
lizálódtak a társadalomban. 
Azok a tanodai programok, 
amelyeket fels� tagozatnál 
m�ködtetnek az iskolák, már 
nem képesek felsegíteni ezt a 
fiatalabb korban leszakadt ré-
teget.

�ket szeretnénk megcélozni je-
len programunkkal, melyet 4-10 
éves kortól tervezünk indítani. 
A gyerekek az óvodai és általános 
iskolai ellátás után (délután 15h – 
16h között) nem térnének haza, 

hanem (kb. 19.00/20.00 óráig) 
egy olyan játékos fejleszt� program-
ba kapcsolódnának be, amely a 
sportok és m�vészetek segítségével 
támogatná a felzárkózásukat.

A programba els� lépésben 
2x12 f�t tervezünk bevonni. 
Egy-egy csoporthoz 2 pedagógiai 
asszisztens (akik lehet�leg maguk 
is roma származásúak lennének) 
tartozna és egy szakmai vezet�. 
A programban a gyerekek nem 
csak sport és m�vészeti ismereteket 
sajátítanának el, hanem önisme-
reti elemek és egyéb a hétköznapi 
életben való helytállást támogató 
fejlesztések is kapcsolódnának a 
programhoz.

A program célja az, hogy ki-
alakuljon az az attit�d a gyerme-
kekben, hogy „érdemes küzdeni, 
célokat kit�zni, mert van remény 
kitörni a nehéz élethelyzetekb�l 
is”. A sportban és m�vészetekben 
megteremtett motivációs készséget a 
kés�bbiekben át lehet ültetni a ta-
nulásban és az életben való helyt-
állás irányába is.

A program reményeink szerint 
2010 tavaszán indulhat el Szend-
r�ládon, együttm�ködve az ottani 
iskola és óvoda pedagógiai prog-
ramjával.
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Pet�fi Sándor

Pe gavesko agor birtoj…
(Falu végén kurta kocsma…)

Pe gavesko agor birtoj,
Kothar o samoshi lunzhol,
Dikhelaspe andeleste,
Ratyi tena pasholapse:

E ratyi pale pasholapse,
E luma tele lokhajlaspe,
Hodini o mkompo,phangloj,
Andelest e ratyi tordyol.

Ta o birto barem vatyij!
Butyarelpe la vutari,
Shave pengi volya keren,
Izdral e fejastra pele.

„Birtashikinya, luludyory,
An tyi majlashi molori,
Sar o papo, tavel phuri,
Haj jagasli, sar e romnyi!

Cirde more, cirede lashi,
Voja sima khelimaski,

Khelav vi muro krecari,
Muro dyih khelav me avri!”

Paj fejastra andre maren:
„Baro tena cipisaren,
O baro raj kodo phenel,
Tele delpe,voj te sovel.”

„Ande tyo raj o beng te del,
Tu zha ande phuvako per…!
Cirde, more, vandakodi,
Leski ahor muro gadi!”

Pale aven, te malaven:
„Maj lokhes te gilyabaven,
O del tumenge te zhutij,
Muri chorri Dej nasvalij.”

Vorba chijek chi del anglal,
Avri pena penge molya,
Agor shute la gilyake,
Shave pale khere gele.

(Boldasles: Nagy Gusztáv)

Bernáth Aurél festménye
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Tarnóczy Zsófia

Karácsonyi történet

Egy id�s, jócskán nagy-
mama korú n� sietett 

csoszogva át az utcán. Lehe-
lete minden egyes lépésénél 
el�tte járt. Hideg, igazi decem-
beri nap volt. Még hó is esett 
éjszaka, ami nálunk, tudvale-
v�, ritka id�zítés hóesés szem-
pontjából.

A nagymama, mert tény-
leg az volt, egy szépnek nem 
mondható, de meleg nadrágot, 
és egy régi, kopott tollkabátot 
húzott magára, úgyis csak a 
közeli piacig és a vásárcsarnok 
melletti közértig megy el. Régi 
szokás szerint két gyermeke 
és az unokái –már volt bel�-
lük öt- jönnek ma, december 
23-án karácsony el�tti ebédre, 
utána pedig együtt díszítik fel 
a fát. Így, mivel minden rendes 
ruhája még a szárítón volt, a 
szép, halszálkamintás kabátját 
pedig nem akarta összekoszol-
ni cipekedés közben, felvette 
ezt a régit. Nem nyújtott vala-
mi megnyer� képet, de hát ki 
tör�dik egy öregasszonnyal. 
Rá se néznek. Ma f�leg min-
denki magával, és az utolsó, 
sebtiben beszerzend� ajándé-
kokkal tör�dik. Különben is, 
még hét óra sincs. Ilyenkor 
még biztosan tud válogatni a 
legszebb pontyok közül a csar-
nokban.

A kezd�d� karácsonyi for-
gatagban gyorsan megvásárolt, 

még jócskán kilenc el�tt járt 
az id�, amikor � már haza-
fele sietett. Kapkodva szed-
te a sok ácsorgástól visszeres 
lábait, hogy minél hamarabb 
hazaérjen a húsokkal, a tejter-
mékekkel és a mirelittel. Alig 
várta, hogy megjöjjenek az 
unokái, gyerekzsivajjal teljen 
meg az amúgy egész évben 
csöndbe burkolózó lakás, és 
� elkényeztethesse �ket a sok 
finom falattal és a szerény, de 
szívb�l jöv� ajándékokkal. Az 
egyik lánya amúgy is vidéken 
lakott, minden találkozás így 
ünnepnapnak számított. Már 
szinte látta maga el�tt a gyere-
kek csillogó szemeit, ahogyan 
beleszagolnak a finom, f�sze-
res sültet, és mogyorós-fahéjas 
sütit ígér� leveg�be, ami akkor 
már az egész lakásban terjen-
geni fog. Két lánya büszke lesz 
anyjuk terülj-terülj asztalkájá-
ra, amit minden karácsonykor 
el�varázsol szinte a semmib�l, 
férjeik pedig agyon fogják di-
csérni mindent fölül múló 
f�ztjét. Éppen lefelé ment egy 
sötét átjáróban, amikor, maga 
se tudná, pontosan hogy, de 
megbotlott és a szatyrokat 
er�sen magához markolva el-
vágódott, majd pedig lebucs-
kázott a lépcs�n. Esés közben 
be is vágta rendesen hátul a 
fejét, mire a lépcs� aljára ért, 
már nem volt tudatánál. Arccal 

a föld felé elterült lent a járdán, 
szerencsétlenégére senki nem 
volt épp a közelben, aki látta 
volna, mi történt.

Hosszú percek teltek el, 
mire valaki arra jött. Egy öl-
tönyös fiatalember, aki épp te-
lefonált hangosan a mobilján, 
közben nagy lendülettel gesz-
tikulált. Úgy viharzott el a föl-
dön fekv� öregasszony mel-
lett, hogy észre sem vette.

A következ� járókel� az el-
lenkez� irányból jött, � már jó 
el�re láthatta a földön elterült, 
mozdulatlan embert. Kosz-
tümben és elegáns szövetka-
bátban volt. „Te jó ég! Hogy 
csúszhat le valaki idáig?! Kora 
reggel már öntudatlan! Vagy 
még?! Ki tudja!” És szinte 
érezte az olcsó tablettás bor 
savanykás illatát az orrában. 
Undorodva fordult el, és sie-
tett tovább.

Következ�nek egy fiatal 
anyuka haladt el kisfiával az 
ájult n� mellett.

– Nézd, anyu! Miért fekszik 
a földön az a néni?

– A néni valószín�leg el-
fáradt. Ne, ne menj oda Nor-
bika! Majd felébred, és elmegy 
innen.

Nem sokkal utánuk közép-
korú, szakállas férfi ment a dol-
gára, csak egy gyors pillantást 
vetett a földön fekv�re. „Hi-
hetetlen ez a sok csöves alko-
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holista! El kell tüntetni ezeket 
valahogyan. El� fogom ter-
jeszteni az önkormányzatnak, 
valami megoldás kell erre… 
Ez egyszer�en t�rhetetlen… 
De amíg �k maguk nem akar-
nak a saját sorsukon változtat-
ni…” következ� pillanatban 
már valami máson pörgött az 
agya.

Az id�s n�ben kezdett 
egyre gyengébben pislákolni 
az élet. A szíve, agya, tüdeje, 
mája még végezte a dolgát, de 
a hideg és az ütések hatására 
egyre fáradtabban. Az öntudat 
sem akart visszatérni, valahol 
messze, réges-régi gyerekko-
ri fahéj és dió illatú karácso-
nyoknál járt, meleg kandallók 
közelében.

Az id�s n� így hevert a lép-
cs� alján egész nap és egész 
éjjel.

Csak másnap vitték el. 
A boncolásnál minden vára-
kozás ellenére nem találtak 
sem a vérében, sem a májában 
alkoholt.

Nagy Gusztáv

Tél után

Foga van még a napnak,
a délel�ttök havon szaladtak
és a hideg pillanat
virága dermed az abalakon.

Lázlidércek lobognak
Apám,kórházi ágyadon
gy�rött mindig a párna
a veríték-b�zös álom.

Reggelek h�vöse megvacogtat,
de a takródra hulló,
mézszín� sugarakkal
érted üzen a tavasz.

Zúzmarás szelek ostoroznak,
de a fagyott keréknyomban
szül�falud alatt
a hólé meg-megmoccan.

Van még foga a fagynak,
de bízzuk a Napban
a serkent� rügyeket majd
kedvedre kicsalogatja.

Pala Jivend

Dand si inke e pahos
anglamizmera po jiv hashen
taj o phurdino minuto
luludyan morcarel pe fejastra

Nasvale biuzhe phiren
muro dad, pe tyo pato:
Tyo sherand tele phagren
le khandine pajengo suno

Deteharengo shajind izraveltu.
Pe tyo colo peradyol,
Adyvinalo, shordo kham,
anla patradyi tuke

Brumake balvalya chunnyaren
ande pahome rotenge vurmi.
Kaj arakhadyilan tela gav,
jivali zumi inke-inke mishkil.

Si inke dand e pahos
ba te mukas po kham
Voj maj avri xoxavel
le zeleni luludyan
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Nyevo Teshtamento
Evangeliumo kathar o Mate

(Mt:1,2-2,23)

1 Le Jezusheski familiakokasht 1 Le Je-
zush Kristoske familiako skundo, kon le Davi-
desko, le Abrahameske shavesko shavoj.

2 O Abraham kerdas le Izhakos; o I zhak ker-
das le Jakobos; o Jakob pale kerdas le Judas haj 
kadaleske phralen; 3 o Juda kerdas le Fareses 
haj le Zaratos kathar e Ta-
mara; o Fares kerdas le Ez-
rontos; o Ezron pale kerdas 
le Aramos; 4 o Aram kerdas 
le Aminadabos; o Amina-
dab kerdas le Nahsones; o 
 Nahson kerdas le Salmontes; 
5 o Salmon kerdas le Booz-
tes kathar e Rahab; o Booz 
kerdas le Obedes kathar e 
Rut; Obed kerdas le Jesses; 
o Jesse pale kerdas le David 
krajes.

6 O David kerdas le Sha-
lamones kathar peski Uriash 
romnyi; 7 o Shalamon ker-
das le Roboamos; o Roboam 
kerdas le Abiates; o Abia 
kerdas le Asatos; 8 o Asa kerdas le Jozafatos; 
o Jozafat kerdas le Joramos; o Joram kerdas le 
Ozijas; 9 o Ozijas kerdas le Jotamos; o Jotam 
kerdas Achazes; Achaz kerdas le Hiskijas; 10 o 
Hiskija kerdas le Manasses; o Manasse kerdas le 
Amones; o Amon kerdas le Jozijas; 11 o Jozija 
pale kerdas le Joakinos haj leske phralen kana 
perdal geline te beshen ande Babilonia.

12 Pala Babiloniako perdal zhape o Joakin 
kerdas le Shalatieles; o Shalatiel kerdas le Ze-
rubbabeles; 13 o Zerubbabel kerdas le Abiudes; 
o Abiud kerdas le Eljakimos; o Eljakim kerdas 
le Azores; 14 o Azor kerdas le Sadokos; o Sa-

dok kerdas le Akimos; o Akim kerdas le Eliu-
dos; 15 o Eliud kerdas le Eleazares; o Eleazar 
kerdas le Mattanos; o Mattan kerdas le Jakobos; 
16 o Jakob pale kerdas le Jozhefes. Voj sas lako 
rom la Marijake, kastar arakhadyilas o Jezush, 
kas Kristoske anavaren.

17 Sa o intrego generacio-
vo apol kathar o Abraham 
zhikaj o David deshush-
tar generaciovo si; kathar o 
David zhikaj e Babilonic-
ko perdal zhape deshushtar 
generaciovo si; haj kathar e 
Babilonicko perdal zhape 
zhikaj o Kristo deshushtar 
generaciovo si.

Le Jezushesko arakha-

dyipe 18 Le Jezush Kris-
tosko arakhadyipe pale kade 
sas:

Leski dej e Marija ande 
angrustya sas le Jozhefe-
sa. Ba so majanglal kethane 

shaj colaxardinesas, avri zhanglyilas, ke ande 
peski utera** kathar o Sunto Duho xutyilivar-
dyilas.

19 O Jozhef  pale, lako rom, ke chacho ma-
nush sas, chi kamlas ande viaca te anel la, anda 
kado kodo gindisardas avri, ke ande pacha, 
tala tajna** bishavela la. 20 Kana kadal bolde-
las ande pesko ilo, aketa, le Rajesko andyelo** 
ande lesko suno sikadyilas leske haj kade das 
duma: „Jozhef, Davidesko shavo, na dara tute 
te les tya romnya, la Marija, ke so ande late xu-
tyilivardyilas, kathar o Sunto Duho si. 21 Sha-
ves anla pe luma, haj o Jezush anav desa leske, 
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ke voj muntusarela peske popularos** kathar 
lenge bezexa.”

22 Sa kado pale anda kodo pecisardyilas, 
andre te pherdyol le Rajeski vorba, so le profe-
tanca phenavardas: 23 ”Aketa, e sunto ande peski 
utera xutyilivardyol haj shaves anla pe luma, haj lesko 
anav Emmanueleske anavarena” {Iz 7,14}. Kado 
kodo sikavel: Amencaj o Del.

24 O Jozhef  pale opre ushtyilas anda pesko 
suno, haj kade kerdas, sar so le Rajesko andyelo 
vladisardas leske. Peste las peska romnya, 25 ba 
chi pinzhardas la, zhikaj chi andas pe luma le 
shaves; haj o Jezush anav das leske.

2 Le khamorientic-

ka platnika den e patyiv 
1 Kana ande Herodesh kra-
jeske dyesa o Jezush arakha-
dyilas ande Judeako Betlehe-
mo, aketa, pa khamorienteski 
rig platnika aviline ando Je-
ruzhalemo, 2 haj pushline: 
„Kaj si le biboldengo akanak 
arakhadyilino kraj? Ke dikh-
lam lesko cherhaj pe khamo-
rienteski rig, haj avilam te 
luvudyisaras leske.” 3 Kana 
o Herodesh kraj ashundas 
kado, bi pachipe xutyildas 
les, haj lesa kethanes sa le 
intregone Jeruzhalemos. 4 Pala kodo kethane 
akharadas sa le popularoske intregone angras-
hajen haj iskiritoren, haj pushelas lendar, ke kaj 
trubuj te arakhadyol o Kristo. 5 Kodal kado 
phende leske: „Ande Judaicko Betlehemo, ke 
kade si iskirime kathar e profeta:

6 »Haj tu Betlehem, Judeaki phuv,
chi sar chi san maj cini mashkar
Judeake krajicka forura,
ke anda tute barola o kraj, 
kon malyari avla mure popularoske, 
le Izraeleske«” {Mik 5,1-3; 2 Sham 5,2}.

7 Atunchi o Herodesh ande tajna peste ak-
haradas le platnikonen, haj mishto avri pushlas 
lendar, ke kana sikadyilas opre o cherhaj. 8 8 
Pala kodo bishaldas len ando Betlehemo kada-
le vorbenca: „Zhantar, haj pushen chachikanes 
pa shavoro, haj kana rakhline les, zhanavaren 
kodo manca, ke vime te shaj zhav leste haj te 
dav e patyiv angla leste.”

9 Kodal pale kana aba ashundine le krajes, 
gelinetar. Haj aketa, o cherhaj so kaj khamo-
rienteski rig dikhline, angla lende nakhelas, pala 
kodo kana kothe reslas kaj o than, opral pa les-
te tordyilas, kaj o cino shavoro sas. 10 Kana 

le cherhajes dikhline, zura-
les opre losshajline. 11 Pala 
kodo andre geline ando 
kher. Dikhline le cine sha-
vores peska dasa, la Marija-
sa, haj pe phuv burdosajlines 
luvudyinas angla leste. Pala 
kodo opre puterdine penge 
avuciange kutiji haj dimata 
imbisardine** opre leske, 
somnakaj, dhunimo**, haj 
mirha. 12 Ba ke ande pen-
ge sune somno line, ke tena 
zhan palpale kaj o Herodesh, 
kade pe kaver droma geline 
palpale ande penge thema.

Nashlipe ando Edyiptomo 13 Pala soste 
von gelinetar, aketa, le Rajesko andyelo sikadyi-
las le Jozhefeske ande lesko suno haj kade das 
duma: „Ushtyi opre, le pasha tute le shavores 
haj leska da, haj sidyar ando Edyiptomo! Ash 
kothe, zhikaj me duma chi do tuke! Ke o Hero-
desh rodela le cine shavores, te mudarel les.”

14 Pe kado voj opre ushtyilas, ratyi pa-
shapeste las le shavores haj leska da, haj ge-
lastar ando Edyiptomo. 15 Kothe sas zhikaj le 
Herodeshesko meripe, ke andre te pherdyol le 
Rajeski vorba, so pa profeta perdal phendas:
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”Anda Edyiptomo akhardom avri mure shaves” 
{Oz 11,1}

Le betlehemicka shavorengo mudaripe 
16 Atunchi o Herodesh, kana dikhlas, ke avrik-
helde les le platnika, zurales opre xolyardyilas, 
haj peske manushen bishaldines, mudaradas 
sa le intregone cine shaven ando Betlehemo 
haj kothe krujal sa ande cine gava zhikathar 
duj bersh haj maj ternen, kaj kodi vrama so 
avri zhanglas kathar le platnika. 17 Kade and-
re pherdyilas o alav**, so o Jeremiash profeta 
phendas:

18 »Glaso ashundyol ande Rama, 
baro rovjipe haj cipipe; 
e Rachel rovjarel peske shaven, 
haj chi kamel te pachardyol, 
ke najle aba« {Jer 31,15}

Palpale avlipe anda Edyiptomo 19 Kana 
o Herodesh mulas, aketa, le Rajesko andyelo 
sikadyilas le Jozhefeske ande lesko suno ando 
Edyiptomo 20 haj kade das duma: „Ushtyi 
opre le pasha tute le cine shavores haj leska da, 
haj zha pe Izraeleski phuv. Ke muline kodal, 
kon kamline te len le shavoresko trajo.” 21 Voj 
opre ushtyilas, pasha peste las le cine shavores 
haj kodaleska da, haj andre gelas pe Izraeles-
ki phuv. 22 Ke ashundas, ke o Arkelaus krajil-
pe ande Judea pala pesko dad, pala Herodesh, 
daralas kothe te zhal. Ke palasoste ande pesko 
suno somno las, gelastar pe Galileake phuva. 
23 Kana kothe reslas andekh Nazaret anavesko 
foro maladas vatra, ke kade andre te pherdyon, 
so le profeta phendine: „Nazaretickoneske ana-
varena les.”

(Boldasles: Vesho Farkas Zoltán)

Hajnal Anna

Éjszakák

hajdani
�télfordulói éjszakák!
�üdvözült hosszú éjszakák!
�karokba rejt� éjszakák!
�egymásba záró éjszakák!

mostani
�télfordulói éjszakák?
�külön ágyazó éjszakák,
�külön fagycsontú éjszakák,
�külön sírpárnás éjszakák

Ratya

dulmutani
�jivendeske ratya!
�baxtale lungi ratya!
�andeangalya sharade ratya!
�andejekhavreste phandade ratya!

akanutni
�jivendeske ratya?
�rigate shute ratya,
�rigate shudrekokalune ratya,
�rigate murmuntoskesherandaske ratya

(Boldasles ifj. Rostás-Farkas György)
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Sárközi László

A Habilitas Kft., 
avagy az emberség dicsérete

A TEHETETLENSÉG 

SZORÍTÁSÁBAN

– INTERJÚ HORVÁTH TÍMEÁVAL –

Hatan vagyunk testvérek. Édesapámat 
nem ismerem. Édesanyám második há-

zasságából születtem. Az egyik testvérem, Feri-
ke meghalt. Fogalmam sincs, hogy mikor. Nem 
ismertem. A testvéreim közül négyen Fóton és 
Esztergomban nevelkedtek, én pedig Piroská-
val kerültem egy nevel�otthonba Pilisen. Tudo-
másom szerint a születésem után pár hónappal 
kerültem be. Két-három éves koromig marad-
tam ott. Ekkor édesanyám kapott egy lakást, és 
magához tudott minket venni. Id�közben meg-
halt a nevel�apám, akivel addig élt. Majd jött 
egy másik, akivel tizenhat évig élt együtt.

Hét általánost végeztem el tizenhat éves koro-
mig. Eleinte kisegít� iskolába jártam, mert nem 
tudtam rendesen beszélni. Epilepsziás vagyok, 
leszázalékoltak idegi alapon. Ez a betegségem 
1986-ban kezd�dött: egyszer�en összeestem. 
Kerülnöm kell az idegességet, az alkoholt és a 
cigarettát. Mindmáig szedem a kétszáz mg-os 
Tegretolt. Nélküle újra összeesnék.

– Gondoltál arra, hogy elvégezd a nyolcadik 
általánost és tovább tanuljál?

Nem, mert tizenhat éves koromban el kel-
lett mennem dolgozni, és azóta a magam ura 
vagyok.

Szöv�n�i tanfolyamot végeztem az egyik 
munkahelyemen. Készítettünk sz�nyegeket, 
lábtörl�ket és eladták �ket. Egy kis sikert is 

kaptunk, amikor a BNV-n is megjelentünk a 
munkáinkkal. Sajnos ez a szövöde megsz�nt. 
Nagyon kellett a pénz, mert édesanyám súlyos 
cukorbeteg volt, és ez ráment a szemére. Most 
hetven éves és m�teni fogják hamarosan, mert 
vak a fél szemére. Több mint negyven évet dol-
gozott a vendéglátóiparban. Nem sok nyugdíjat 
kap. De azután megromlott kett�nk között a 
viszony, mert nem tolerálta a magánéletemet, 
és én a saját életemet akartam élni.

Anyám elég nagy lakásban él, és sok volt a 
kiadása, a rezsije. Mivel ott éltem és már ke-
restem, elvárta t�lem, hogy beszálljak a költ-
ségekbe. Azt követelte, hogy adjam oda a fele 
fizetésemet. Kés�bb már negyvenezer forin-
tot kért t�lem, azután pedig ötvenet, ha mosni 
akartam, vagy bármit is használni. Nem tudtam 
szórakozni járni, nem tudtam magamnak ruhát 
venni. Nem úgy éltem nála, mint a gyermeke, 
hanem mint egy albérl�. Anyámat fél éve nem 
láttam, a szomszédján, a barátn�jén keresztül 
tartjuk egymással a kapcsolatot. Tavaly novem-
berben meglátogattam a születésnapján, vittem 
neki egy mobilt ajándékba, de nem ért hozzá, 
nem tudja kezelni. Nála töltöttem két hónapot. 
A mostani élettársa alkoholista, aki pokollá tet-
te ott az életemet. Kifogásolta, ha este hét után 
még néztem a televíziót, ha sok vizet fogyasz-
tottam, de még azt is, ha belenyúltam a h�t�-
szekrénybe. Január tizenhetedikén már jöttem is 
vissza a Dózsa György úti hajléktalan szállóra.

Minden testvérem elfordult édesanyámtól, 
mert számára mindig fontosabbak voltak a fér-
fiak, mint a saját gyerekei. Folyamatosan köl-
töztem, bár mindig a családomnál voltam, és az 
utcán sohasem laktam. Ha baj és gond volt oda-
haza, akkor mindig elmentem hazulról. A régeb-
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bi nevel�apámmal jól kijöttem. Volt a folyópar-
ton egy telke, ott húztam meg magam sokáig.

Édesanyám régebbi élettársa két évvel ez-
el�tt meghalt. De amíg együtt éltek, az beje-
lentette �t a lakásába, és a tulajdonlapra is rá-
vette. És most áll az örökl�dési per, mert a volt 
élettárs négy gyereke örökölni akar. �k nem 
az anyám gyerekei, hanem a volt élettársának 
az els� élettársától születtek. Engem pedig az 
anyám kijelentett magától, miután összevesz-
tem vele. De amíg él az édesanyám, addig �k 
semmit sem kaphatnak a lakásból. Még az apai 
részt sem.

Sokáig nem volt állásom, albérletet nem tud-
tam volna fizetni. Hajléktalan szállókat találtam: 
el�ször a Dózsa György úti szállót, majd a Cse-
pelit, aztán újra vissza a Dózsa György útra. Itt 
találta meg nekem a szociális munkásom, Ró-
bert Hanna, a Habilitas Kft-ben ezt a munkát. 
Felhívta a Kft. vezet�jét, aki azt mondta, hogy 
menjek be hozzá egy munkafelvételi beszélge-
tésre. Elsejével már jöttem is dolgozni. Ennek 
már másfél éve. Keveset vagyok a szállókon, 
jóformán csak annyit, amennyit alszom. Itt a 
Kft-ben a csomagolásokat szeretem a legjob-
ban. Reggelt�l kés� délutánig dolgozom, tudok 
valamennyit spórolni. Azért jó a Dózsa György 
úti szálló, mert egyedül lehetek egy szobában, 
semmi nem t�nik el, és magamra tudom zár-
ni az ajtót. Itt a szállón volna lehet�ségem to-
vábbképezni magamat, érdekelne a számítógép, 
de nem igazán értek hozzá. Kiskoromban volt 
egy szemtengely-ferdülésem, és a gép csak ron-
gálja a szemeimet. Azon kívül iskolába kellene 
járnom, de a napi munkám mellett erre nem tu-
dok id�t szakítani. Örülök, ha dolgozni tudok, 
és aztán pihenhetek.

Sok munkahelyem volt. Életemben el�ször a 
Cola gyárban dolgoztam két m�szakban a Hel-
sinki úton, majdnem egy évig. Huszonötezer 
forintot kerestem húsz évvel ezel�tt. Ezután 
elkezd�dtek a bajok a családomban, és tizen-
hét évesen elmentem el�ször a Kállaiba, majd 
a Bánya utcai intézetbe. Dolgoztam, szórakoz-
tam. Voltak barátaim is. Dolgoztam tizenkét 
évig egy Kft-ben, ahol leszázalékolt embereket 

is foglalkoztattak. Itt ismertem meg az els� ba-
rátomat, akivel három évig jártam együtt. Nem 
tartom már vele a kapcsolatot, mert azóta meg-
házasodott, és családja van.

A Cola gyári keresetemet nem tudtam fél-
retenni, mert egyrészt az édesanyámat segítet-
tem, másrészt valamib�l fedeznem kellett a sa-
ját életemet és a szórakozásaimat. Mostanában 
nem bulizok, hanem azon vagyok, hogy minél 
el�bb elmehessek a szállóról. Régebben sokat 
játékgépeztem, de csak egyszer nyertem egy 
keveset: negyvenötezer forintot. Azt is visz-
szabuktam. Mostanában nagyon takarékosko-
dom. Nem szeretnék már sokáig itt maradni. 
Ki akarok venni egy albérletet, egy kis garzon-
lakást. Augusztusban szeretnék elköltözni. Al-
bérleti támogatást is kaphatok majd egy ideig a 
BMSZKI-tól. A mostani páromat hat hónapja 
ismerem. Két szakmája is van: ötvös és becsüs. 
Ezek mellett még képz�m�vész is. Vele együtt 
szeretnék albérletbe menni. A szülei Kaposvá-
ron élnek, de a munkája Pesthez köti.

Sok mindenben hibás vagyok én is. Lehetett 
volna jobb is. Ha még egyszer megszülethet-
nék, akkor sok mindent másképpen tennék.

Rostás-Farkas Tímea

Közhangulat

Hervatag arccal
járnak-kelnek
az emberek
mintha szám�zték
volna
szemükb�l a fényt

A járda nyög lépteik alatt
magányos ablakokban
keretezett arcok
portréja
néz rád naponta
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Forrai Eszter

József Attilához

Anya tereget
A felh�k felett
Kifeszített kötél
Éhes gyomor álmodik
Terített asztalról
Szerelmes leány gyászolja párját
Sikoltanak a sínek
Elnémultak a színek
Göncölszekér húzza a koporsót…

Lüktet� húrjaidon

Dallá varázsoltad
Verseim szívverését,
Lüktet� húrjaidon
Lebegnek képeim
Kezed simogatja
Szavaim fájdalmát
Es�könnyek,
Szirmok,
Kotta nélkül
Repülnek
Vezényeled
Az angyalkórust
Zenévé születtem
Általad

Makkai Kis Nóra

Rezignáltan

1.

Megmaradok
– Az élet ennyi
Túlélni és felejteni –
Elsétálok gondjaim mellett
Könny� simogatás érint
Az emléked – hogy voltál
ringatóznék – belesímulnék
ám
mindenhol kerítések
(védelmezz)

2.
Majd máskor

Majd máskor könnyebb
Lesz a lét
Majd holnap
Majd holnap könny�vé
Hazudjuk
Kerek-lépt� elégedettséggel
Pofájukba röhögünk
Kik vicsorgó fogsoruk fehérlik

3.
Asszonysorsommal
Visel�sen
Fogaim szorítom
Össze er�sen
Mert nincsen aki
Megsímogassa ég�
Homlokunk
Naponta
Elvetélünk és naponta
Szüljük újra önmagunk.

Tél, „HTM”
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Települések tüntetése

Az elmúlt húsz év legveszélye-
sebbnek nevezett költségvetése ellen 
tüntettek az ország különböz� te-
lepüléseinek képvisel�i a Kossuth 
téren. „A költségvetés azzal fenye-
get, hogy kulcsterületeken – így pél-
dául a közösségi közlekedésben, az 
egészségügyben, a szociális ellátás és 
a gyermekétkeztetés terén, illetve az 
oktatási rendszerben – a jöv� év kö-
zepét�l megállhat az élet Magyar-
országon”- állítják a demonstráció 
résztvev�i. A rendezvényen több 
vidéki és budapesti önkormányzat 
képvisel�i, vezet�i szólaltak fel. Az 
alábbiakban Dunai Mónika Rá-
kosmente képvisel�jének felszólalá-
sából idézünk.

„Napi 123 forintból csak 
éhen halni lehet”

A 2010-es költségvetés 
olyan, mint a lottó: szerencse-
játék. Különbség ott van, hogy 

ezen a lottón a kormány játszik 
10 millió emberrel. Mivel azon-
ban a társadalom elvárásainak, 
szükségleteinek megfelel�, az 
életben maradáshoz nélkülöz-
hetetlen számokat nem teszik 
bele a sorsológömbbe, a költ-
ségvetésbe, az emberek eleve 
nem nyerhetnek, csak veszít-
hetnek. Mindent elveszíthet-
nek – emelte ki beszédében a 
Gregor József  Általános Isko-
la tanárn�je.

A pedagógusok, nevel�k, 
szül�k minden igyekezete el-
lenére padlóra kerülhet a ma-
gyar közoktatás – fogalmazott 
Dunai Mónika. A szakmailag 
és anyagilag ellehetetlenített 
oktatási intézményeken az 
önkormányzatok sem tud-
nak segíteni, mivel nekik sincs 
mib�l – tette hozzá. Látva a 
költségvetési tervezet számait, 
a kormány egyszer� gyermek-

meg�rz�kké akarja degradálni 
az óvodákat és iskolákat. Az 
osztálylétszámok növelésé-
t�l remélnek megoldást, pe-
dig Nyugaton éppen ellenkez� 
tendencia folyik: a kiscsopor-
tos, személyre szabott oktatás 
eredményei vitathatatlanok. 
A mi gyermekeink nem ér-
demlik meg ezeket a körülmé-
nyeket? – mutatott rá.

A szocialisták hadat üzen-
nek a szociálisan rászoruló 
gyermekeknek is. 123 forint 
naponta. Ennyi, amit a kor-
mány az étkeztetésükre szán! – 
hívta fel a figyelmet a tanárn�. 
Belegondolni is rossz, hogy 
123 forintból mit lehet f�zni, 
mit lehet a tányérra tenni! Baj-
nai Gordon és miniszterei nin-
csenek tisztában az árakkal. Az 
Országos Egészségtudományi 
Intézet kimutatta: egyre több 
a tartósítószert tartalmazó és 
rosszabb min�ség� alapanyag 
a menzákon – f�zte hozzá.

10 millióan vagyunk egy-
másra utalva ebben az ország-
ban. Ha hagyjuk elveszni gyer-
mekeinket, akkor a hazánkat 
és a jöv�nek is elveszítjük! – fi-
gyelmeztetett Dunai Mónika.

Dunai Mónika 
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Weiperth Vilmosné

Tanuljunk egymástól!

Évek óta vezetem plébá-
niánk karitász táborát. 

A megbízatást Odaföntr�l 
kaptam, s az eltelt évek során 
teljesen az enyém lett, egész 
évben szervezem, készülök 
rá, aztán meg a tapasztalatok-
ból táplálkozom, töltekezem. 
A tábor olyan rászoruló gye-
rekeknek szól – cigányoknak, 
nemcigányoknak – akik a va-
káció forró napjait a beton-
rengetegben töltenék hasznos 
és kellemes programok nél-
kül, minden kontroll hiányá-
val. Gyakorló szül�ként és 
tanárként jól ismerem az álta-
lános iskolás korosztályt.

Nos, néhány gondolato-
mat szeretném elmondani. 
Nagy igazságokat nem tudok 
mondani, csak néhány tapasz-
talatot.

A cigánygyerekek nem 
rosszabbak, mint a nemcigá-
nyok, de nem is jobbak, egy-
szer�en gyerekek; játékosak, 
vidámak, lelkesek, mozgéko-
nyak. Sokan közülük nagyon 
tehetségesek. Nem csak a 
közismert zenei talentumra 
gondolok itt, hanem arra a 
fogékonyságra, ami minden 
m�vészi tevékenységre vo-
natkozik: rajz, kézm�ves fog-
lalkozások, tánc, formázás, 
költészet stb.

Nekem nagyon tetszik, 
hogy náluk már egészen pici 

kortól kezdve igen er�s a nemi 
identitástudat. A kisfiúk sok-
kal fiúsabbak, mint társaik. Ez 
nemcsak azt jelenti, hogy játé-
kaikban harciasabbak, hanem 
azt is, hogy védelmez�bbek, 
lovagiasabbak, határozottab-
bak és sokszor az igazság bá-
tor védelmez�i is. Számomra 

megható volt, hogy a 12 éves 
Erik kicsi húga el�ször táboro-
zott velünk, és a fiúcska mind-
végig félt� figyelemmel visel-
tetett a testvére iránt. Segítette, 
védelmezte, támogatta.

A roma kislányok a „lá-
nyos” dolgokat szeretik. Igen 
korán kifejl�dik a szépérzékük. 
Nagyon adnak magukra, nem 
kell nógatni �ket a tisztálko-
dásra, a fésülködésre. Szívesen 
öltenek fel ünnepl�ruhát, sze-
retik az ékszereket, a szalago-
kat – mindazt, ami egy kislány 

szépségéhez hozzátartozik. 
Játékaikban a n�i, az anya sze-
repre felkészít� foglalatossá-
gokat kedvelik: f�z�cskéznek, 
babáznak, virágot szednek stb. 
Nagyon szeretnek énekelni, 
táncolni, varrni, festeni. A tá-
bori szerepléseknek oszlopos 
tagjai nagyszer� produkcióik-
kal. A templomban is szívesen 
énekelnek, zenélnek.

2007. nyarán egy nagyon 
szép kis m�sort állítottunk 
össze, amit a Városmisszió al-
kalmával el� is adtunk az egyik 
utókezel� ápoltjainak. A gye-
rekek lelkesedése a betegekre 
is átragadt. Velünk együtt éne-
keltek.

A roma gyerekek nagyon ér-
zelemgazdagok. Könny� a lel-
kükre hatni. Er�sen köt�dnek 
azokhoz, akiket szeretnek, és 
akik szeretik �ket. Nem fukar-
kodnak kimutatni vonzódásu-
kat. Még a kamaszok is gyakran 
megölelnek, megsimogatnak. 
Nagyon fontos szerepe van 
életükben a családnak, a rokon-
ságnak, a barátoknak. Egy-egy 
apró csínytevésnél elég annyit 
mondani: „Na, ha ezt szegény 
édesanyád látná…” a könny-
belábadt szemekben már ott is 
a megbánás.

Végül egy kis eset, ami a 
múlt évben történt. Két testvér 
Andriska és Bence táborozott 
velünk. Éppen a kamaszkor 

Fecske Orsolya rajza
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határán; 11 és 12 évesek. Csil-
logó szem�, értelmes, eleven 
fiúcskák. Lételemük a moz-
gás, a játék – szinte a lábukhoz 
n�tt a focilabda. A mai napig 
szégyellem magam amiatt, ami 
történt. Tikkasztó forró va-
sárnap délel�tt buszoztunk be 
Miskolctapolcáról a miskolci 
görög katolikus templomba 
misére. Hosszú, fárasztó uta-
zás után, szinte a saját izzadt-
ságunkban fürödve ültünk a 
padokban. A mise igen hosz-
szú volt, s nyilván a vallási ese-
ményekhez nem hozzászokott 
gyerekeknek fárasztó is. A 70. 
perc után már enyhe mozgás, 
forgolódás, sustorgás a padok-
ban. Ekkor valaki a fülembe 
súgja: – András sír. El�re nyú-
lok, megsimogatom a vállát, 
és a fülébe súgom: – Mindjárt 
vége, bírd ki!”. A mise végén a 
sorakozónál a fiúcska rám eme-
li gyönyör� szemét és így szól: 
– Nem azért sírtam, mert un-
tam a misét. Hát? Kérdezem. 
Eszembe jutott valami szomo-
rú. – válaszolja. – Elmondod? 
– Apukámra gondoltam, aki 
már nem él. – feleli. Nagyon 
elszégyelltem magam, hiszen 
azt hittem, hogy az unalom-
tól gyötr�dik, fárasztja, hogy 
egyhelyben kell ülnie, hogy fi-
gyelnie kell. Nem gondoltam 
a veszteségére, pedig tudom, 
hogy édesapját még születése 
el�tt elvesztette.

Ismerjük meg egymás ér-
tékeit! Tiszteljük, szeressük 
egymást, tanuljunk egymástól. 
Éljünk békében egymással! 
Engem a táborozások erre is 
tanítanak.

Rostás-Farkas Tímea

Színfolt

Cigánynak születtem
miért is szégyellném
b�röm színét
�seim nyelvét
India f�szerét
amely létezésemnek
sava-borsa
egy darabka történelem
olykor csak morzsa
a jognak asztalán

Szabadság

Nézem a madarak
röptét
a szabadság
szárnycsapásait
Valami �si vágy
kerít hatalmába
szomjas lélekkel
felemelkedik
��a gondolat
s repül repül
��az EMBER
az értelem egén

Keresztúton

apám álmai
jönnek felém
a poros úton
meggyötört remény
fénylik a homlokán

A hátán hozza
a romák sorsát
ha engedné
felvenném batyuját
cipelném álmát

s elhordoznám
a homloka mögötti
gondokat ha hagyná

Kérdés

ki vagyok
faggatom arcom
a választ tudom
de a kérdés
mégis mindennap
ott dörömböl
a homlokomon
s ajtót nyit
az ajkamon
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Könyvet írtak Karsairól
„Szemben Gyurcsányal, Bajnaival és a bankura-

lommal” – címmel könyv jelent meg Dr. Dányi 
László történész könyve Karsai József  batto-
nyai szocialista párti polgármesterr�l.

A 436 oldalas könyv egyébként röviden át-
tekinti Battonya és térségének történelmét a 19. 
századtól egészen napjainkig, majd kizárólag a 
megjelent dokumentumok alapján vezeti végig 
a képvisel� tevékenységét.

Részlet a könyvb�l:
„Március 19-én reggel a Nap-keltében Pallagi 

Ferenc m�sorvezet�, a Bors szórakoztató napi-
lap f�szerkeszt�jének mikrofonja el�tt beszélt 
a battonyai terhes kismamák élelmezését segí-
t�, nem mindennapi szociális tevékenységér�l. 
„A speciális iskolákba járó tanulók 90 százaléka 
olyan családból kerül ki, ahol az anya alultáplált. (…) 
Negyvenöt terhes kismama és szoptatós anya jelent meg 
tegnap a polgármesteri hivatalban. Valami hihetetlen 
örömöt jelent ez egy polgármesternek.”1

Az m1 Szempont cím� m�sora is foglalkozott 
(Hevesi Flóra szerkeszt�-riporter) a tényekhez 
kommentárt is f�zve a battonyai polgármester 
kiemelked� karitatív, szociális tevékenységével: 
„A jöv� nemzedékek sorsa már az anyaméhben eld�l. 
Battonya polgármestere saját pénzén eteti a kismamá-
kat, hogy az éhez� anyák ne szüljenek csökkent ké-
pesség� gyerekeket. Közben arról beszél: városa tiszta 
Afrika.”2

A BEOL.hu az els� csomagosztás (2 kilo-
gramm sertéshúst és 7 liter tartós tejet tartal-
mazott egy csomag) napján, április 16-án már 
16:29 perckor közölte a hírt – kilenc fotót mel-
lékelve a tudósítás képgalériájában. „’A polgár-
mester jó ideje saját fizetéséb�l fedezi azoknak az 
anyáknak a tápszerét, akiknek az állami támogatás 
1  Karsai kismamáknak adja a fizetését. Nap-kelte, 2008. 

március 19.
2  Miért eteti saját fizetéséb�l a terhes n�ket Battonya 

polgármestere? Szempont, m1, 2008. április 3.

csak két hónap után járna. Ezek a fiatal, sokgyerekes 
anyukák tehéntejjel táplálták volna a csöppségeket, ami 
komoly károsodást is okozhat’  – meséli egy asszony.”3

Karsai rászoruló anyák megsegítésére in-
dított akciójának is köszönhet�en 2008-ban 
Battonyán megn�tt a babavállalási kedv, s a 
koraszülött gyermekek száma csökkent. Míg 
az el�z� évben összesen 40 gyermek született, 
addig szeptember 30-ig már 55, s az év végéig 
további 4–5 kisbaba volt várható. „A rászoruló 
terhesek és anyák (a gyermek féléves koráig) havonta 
három pénteken két-két kilogramm húst és két pénte-
ken hét-hét liter tejet kapnak. Eddig 1554 liter tejet és 
671 kilogramm húst osztottak ki. Tápszerre 36 ezer 
forintot fordítottak Battonyán. Dr. Karsai József  el-
mondta, az édesanyák már nem éheznek.”4

Este a választókerületéhez tartozó Újkígyó-
son, Rostás-Farkas György Budapesten él� József  
Attila-díjas roma költ�, író, m�fordító, újságíró, 
a Cigány Tudományos és M�vészeti Társaság 
elnökének a Cigányság Világnapja alkalmából 
a szül�falujában, a Pet�fi Sándor M�vel�dési 
Házban megrendezett író-olvasó találkozóján 
nagy taps közepette lépett a mikrofonhoz.

3  Vasali Zoltán: Hogyan nyerte meg Karsai a dinnyehá-
borút? Idén nem megy nyaralni a politikus – Ketyeg a 
búzabomba – Blokád alatt a felvásárlók is. Vasárnapi 
Blikk, 2008. július 20.

4  K. E.: Karsai és a gólya: több születés, kevesebb ko-
raszülött Battonyán. www.beol.hu, 2008. október 06.
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„Nálunk, Battonyán jól megvannak egymással a 
magyarok, a cigányok, a románok és a szerbek – kez-
di mondandóját a szegények, elesettek, önhibájukon 
kívül munka nélkül maradtak, id�sek, nagycsalá-
dosok és terhes n�k híres istápolója, aki a szokásos 
karácsonyi ajándékosztását és húsvéti sonkaosztását 
megfejelve még a vizitdíjat is kifizette helyettük az év 
elején. Gyermekkoromban magam is közöttük (a ci-
gányok között – D. L.) n�ttem fel hatgyermekes csa-
ládban, közelr�l ismertem meg a cigányok szegénységét, 
akik Marosvásárhelyen Süt� András és a magyarok 
mellé álltak napra pontosan 18 évvel ezel�tt, 1990. 
március 19-én. Bárki bármit is mond, els�dlegesen ma 
is az állam feladata a rászorulók megsegítése. Az or-
szágban egyedül Békés megyében m�ködik nem megye-
székhelyen az Esélyek Háza, vagyis a mi csanádi kis-
városunkban.”5

A dualizmus, az Osztrák-Magyar Monar-
chia (1867–1918) idején, 1893-ban végrehaj-
tott cigány népesség-összeírás szerint a Makó 
székhely� Csanád vármegye települései közül 
Battonyán volt az átlagosnál magasabb (1,87% 
– 225 f�) a cigányság aránya.6

Az irodalmi esten jelentette be Szebellédi Zol-
tán polgármester (KDNP-Fidesz-Magyar Pol-
gári Szövetség-Gazdakör), hogy reményei sze-
rint a nagyközség hamarosan megkapja a városi 
rangot, ám nem valósult meg az álom. Medgyes-
egyházához hasonlóan 2007 után másodjára is 
sikertelenül kezdeményezte várossá nyilvánítá-
sát Újkígyós.7 (Végül egy év múlva, 2009-ben 
nyerte el a mez�kovácsházi választókerülethez 
tartozó mindkét nagyközség – dr. Karsai József  
Varga Zoltán önkormányzati miniszternél tör-
tént közbenjárására – a városi rangot.)

5  Dányi László: Szívdobbanások és napmosolygások. Könnybe borultak a 
szemek Rostás-Farkas György irodalmi estjén. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város hivatalos honlapja, www.bekescsaba.hu, 2008. április 9., Újkígyós 
Nagyközség hivatalos honlapja, www.ujkigyos.hu, 2008. április 29.

6  Erdész Ádám: A Békés megyei cigányság történetér�l. In: Kereskényiné 
Cseh Judit (vál. és sajtó alá rendezte): Források a Békés megyei cigányság 
történetéhez. Dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból (1768–1987). 
Békés Megyei Levéltár, Gyula, 2008. 18. o.

7  Sólyom Z.: Nekünk nyolc. Negyvenezer új városlakó. ÖNkormányzat, 
2008. július

Zsadányiné Tárnoki Fruzsina

Az élet margójára

Mi itt mindannyian b�nösök vagyunk
Embernek születtünk, s ez a mi bajunk.
Éljük az életet, pusztítunk és ölünk,
De ha kedvünk tartja, buzgón vezeklünk.

Halmozzuk a tudást és a tapasztalatot
Az égr�l közben, lassan lemossuk a napot.
Azt mondjuk „jogunk van”pedig ez csak álom
Nincs jogunk élni,így van ez barátom.

Reménykedünk folyton,egy szebb jöv�ben
De ha eltiporjuk,nem lesz túlél�je
Megbántunk másokat,ok nélkül,hiába
Bezárjuk lényünket egy sz�k kalitkába.

Hisszük a megváltást,templomokba járunk
Ez után remélve, néha megbocsátunk
Feltárjuk szívünket,hogy gyorsan utána
Hét lakat zárja le,mélységes kútjába.

Szeretünk, gy�lölünk, esküt teszünk rája
Majd megszegjük �ket, majd megbánjuk, hiába
Elvesszük a másét, de adományt adunk
Földeljük a holtat, közben imádkozunk

Meghalunk egy napon, s meghal a reményünk
Sírunk hideg mélyén, kialszik a fényünk.
De mindez már nem is fáj,ett�l nem is félünk
Csak akik maradnak,azok sírnak értünk.

P.S.:
Így kell ennek lenni,vagy mindez csak álom
Ki ad erre választ, tudod-e barátom
Neked magadnak kell erre válaszolni
Hiszen ezért élsz, félsz, remélsz
egyszerre mind a hármat, hogy megfelelj reája
Noha ott ég a bánatnak,vörösl� szikrája.
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Szabó L�rinc

Semmiért egészen

Hogy rettenetes, elhiszem,
De így igaz.
Ha szeretsz, életed legyen
Öngyilkosság, vagy majdnem az.
Mit bánom én, hogy a modernek
Vagy a törvény mit követelnek:
Bent maga ura, aki rab
Volt odakint,
Én nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint.
Nem vagy enyém, míg magadé vagy:
Még nem szeretsz.
Míg cserébe magadénak
Szeretnél teher is lehetsz.
Alku, ha szent is, alku: nékem
Más kell már: Semmiért Egészen!
Két önzés titkos párbaja
Minden egyéb;
Én többet kérek :azt, hogy a
Sorsomnak alkatrésze légy.
Félek mindenkit�l, beteg
S fáradt vagyok :
Kívánlak így is, meglehet,
De a hitem rég elhagyott.
Hogy minden irtózó gyanakvást
Elcsittíthass, már nem tudok mást:
Mutasd meg a teljes alázat
És áldozat
Örömét és hogy a világnak
Kedvemért ellentéte vagy.
Mert míg kell csak egy árva perc,
Külön neked,
Míg magadra gondolni mersz,
Míg sajnálod az életet,
Míg nem vagy, mint egy tárgy ,olyan
Halott és akarattalan :
Addig nem vagy a többieknél
Se jobb, se több,

Addig idegen is lehetnél,
Addig énhozzám nincs közöd.
Kit törvény véd, felebarátnak
Még jó lehet;
Törvényen kívül,mint állat,
Olyan légy ,hogy szeresselek.
Mint lámpa, ha lecsavarom,
Ne élj ,mikor nem akarom;
Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan
Börtönt ne lásd;
És én majd elvégzem magamban,
Hogy zsarnokságom megbocsájtsd.

Fodor András

Az utolsó szonáták
(részlet)

– Beethoven testamentuma –

Úgy ahogy egykor, vallom:
„Kiittam a gyötrelmek poharát,
enyém a m�vészet vértanúsága…”
„Nekem minden egyházi és világi
birodalmak közül
a szellem birodalma
legkedvesebb és legmagasabb rend�.”

Ne higgyétek, hogy valaha is medd� malaszttá 
lesz, amit írtam.
Amíg ember az ember,
ne higgyétek, hogy valaha is
mell�zni, nélkülözni tudtok.

Hallgassatok rám, hangzó,
eleven emlékm�vetekként.

A testvéretek voltam
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Szolnoki Csanya Zsolt

Ki köpenyét a 
Tejútra terítette

– Édesanyámnak –

A fiad még vár
a gyermekkor kacagásaival
teleszórt kútnál.
Mindennapi borok
borzas leheletén lebegve,
a mélységbe szerelmesen
megtalálja elveszett anyját,
ki a Hold üvegajtaját
csillagnyi mosollyal kinyitja.
Halott csecsem�k keringnek ölén.
A vigasz hamu-tenyerére lehelt
kristályfészekéb�l kilép a n�vér,
kih�lt gyermekarcocskákról
a dér fényl� aktáit lesöpri,
virágpor-puha mozdulataira
ébred a köd-arcú fiú is.

Szepesi József

Régi fényképek

Ez itt e fénykép, rajta �,
tíz év el�tti büszke n�.

Ez itt a lányom, ez pedig
anyám, az áldott, jó, szelíd.

Mellettük néhány régi �s.
Mindössze ennyi ismer�s.

Ez itt az album, a titok,
emlékek tára, néma tok.

Ez itt, e fénykép, ez, ez �…
Rám mered róluk az id�.

Áprily Lajos

Fázom

Fázom. Miért tagadjam, emberek?
A szívem is gyökérig didereg.
A tél sötét árnyéka ráterül
s egy hang borzongat néha: Egyedül...
És néha megrettent egy látomás,
makacs kísér�m lesz, lidércnyomás:
komor hajón állok s mint furcsa rém,
úszó jégóriás rohan felém.

Shil si ma

Shil si ma. Sostar te na phenav, manushale?
Vi muro ilo zhikaj muro dyi izdral.
Le jivendesko tunyarikosko shalin peles pashjol
Haj jek glaso ashundyol feri: Korrorro...
Thaj jokhar darajlas jek suno
Nasul zhalipesko manush kerdyol, shordo suno
Le jek hajovo tordyavav sar jek pogano
Bare jiva sidyaren pe mande
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Balassa Iván

Egy székelyföldi néprajzkutató 
m�vei elé

Albert Ern� a székely-
földi, f�leg három-

széki népköltészeti kutatás ki-
emelked� egyénisége, akinek 
Háromszéki népballadák cím�, 
1973-ban megjelent kötete – 
amit tanítványai bevonásával 
gy�jtött – klasszikussá vált. Az 
ilyen gy�jtést a múlt században 
Vass Tamás indította el, majd 
Konsza Samu (1887–1971) 
folytatta a Székely Mikó Kol-
légium diákjainak segítségével. 
A legnagyobb gy�jteménnyel – 
mely változatokban a 3000 bal-
ladát is meghaladja – kétség-
telenül szerz�nk rendelkezik, 
aki az említett kötetben 425 
darabot közzé is tett úgy, hogy 
Szenik Ilona a dallamokat is le-
jegyezte. Már ebben a kötetben 
találunk néhány cigány-bal-
ladát, mert azok rögzítését az 
1960-as évek végén elkezdte és 
most amikor 36 éneket, balla-
dát közread, velünk együtt ezt 
reméli, hogy egyszer a 300-nál 
több alkotás is megjelenhet: 
valamelyes képet nyújtva a 
háromszéki cigányság értékes 
népi m�veltségér�l”.

Nemcsak a népköltészeti al-
kotásokat kutatja Albert Ern�, 
hanem a cigányság történetét 
is a XVI. század elején történt 
beköltözést�l kezdve – a le-
véltári források segítségével – 
szinte napjainkig. A cigányok 

számát Romániában sem lehet 
pontosan tudni, hiszen néhány 
évtizeddel ezel�tt a hivatalos 
hatalom még csak tízezrekben 
mérte � már kétmilliót is meg-
haladta számuk, amit egyes 
cigányvezet�k ennek többszö-
rösére becsülnek.

Albert Ern� kutatásai sze-
rint Háromszékre az els� ci-
gányok az 1500-as évek elején 
érkeztek és szétszóródva, fal-
vanként települtek meg. Sokan 
a Kálnoky grófoknál, vagy más 
birtokosoknál lettek zsellérek, 
mások különböz� mestersége-
ket �zve éltek. A XVIII. szá-
zad végén már pontosabb ösz-
szeírás tanúskodik arról, hogy 
falvanként 4–5 család élt, de 
el�fordult a nagyobb települé-
seken, hogy számuk a 10–20-
at is elérte. Hagyományos fog-
lalkozásuk a kovácsmesterség, 
az üstfoltozás, a tekn�vájás. 
A XIX. sz. elején Háromszé-
ken már a vályogvet� cigányok 
is felt�ntek; sokan zenéléssel 
keresték kenyerüket. M�velt-
ségük többnyire kett�s. Egy-
részt a magukkal hozottakat 
változtatják, fejlesztik tovább, 
másrészt a velük él� népekét 
sajátítják el és azt h�ségesen 
meg�rzik. Jellemz� bizonyí-
ték erre, hogy A falba épített 
feleség (K�m�ves Kelemenné) bal-
ladájának 1972-ig mindössze 

2 változatát jegyezték le a ma-
gyarok körében, addig a cigá-
nyoknál ez 26-tal gyarapodott 
és számos olyan motívum t�nt 
el�, melyet eddig a kutatás nem 
ismert. Csak a háromszéki ci-
gány változatokban fordul el� 
Déva vára helyett a bécsi to-
rony. A régi dallamot legtöbb-
ször meg�rzik, de az is el�for-
dul, hogy a szöveget a cigány 
eredet� énekhez igazítják.

Azt hiszem, hogy már eb-
b�l is érthet�, hogy a cigány 
népköltészet-kutatás nemcsak 
számukra fontos, hanem so-
kat nyerhet vele a magyar népi 
m�veltség történetének fel-
tárása is, mert olyan rétegek-
be enged bepillantást, amit a 
háromszéki székelyek már el-
hagytak. De nemcsak a szöveg 
és a dallam meg�rzése nagy-
jelent�ség�, hanem az éneklés 
körülményei is sok mindent 
elárulnak. A balladákat ritkán 
éneklik egyedül, inkább cso-
portosan, virrasztókon, közös 
munkák szüneteiben. Ez az 
éneklési mód a magyarságnál 
már egyre ritkább.
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Kígyó ballada

Folyó partján ifjú leány,
Piros fejkend�jét mossa.
Arra ment egy ifjú legény,
Mit csinálsz te szép leányka?

Piros fejkend�met mosom,
Azzal a fejemet bekötöm.
Hallgass ide Babinicám,
Szeretsz-e engem igazán?

Nem kellesz mégse te cigány legény,
Bátyám kését mártja belém
Menj és gy�jtsél kígyómérget,
Vele f�zd meg az ebédet.

Cigány ember hazamenve,
Nagy városból megpihenve.
Kérdezé szép Babinicát,
Bátyjának ebédre mit kínál?

Csirkét f�ztem, három halat,
Így terítem asztalodat,
Egyél bátyám, jó testvérem,
Íme itt van neked f�ztem.

Els� falatját megette,
Megsápadt az arca t�le.
Másodikat is lenyelte
S elzsibbadt attól szíve.

Harmadik kanál ételhez érve,
Vánkosát kezébe kérte.
Szép hugocskám nem adá a párnát,
Tuskóra fektette szeret� bátyját.

Mikor a romák ezt megtudták,
Cigány törvényt reá mondták.
A legels� így szólalt meg
Égessétek, úgy haljon meg,

Nem kellesz már Babinicám,
Elveszejtesz engem is tán.
Bátyád vére reád tapad,
Reám hozod átkaidat.

E Sapeski Gily

jaj, ke Terni rromni po folyóvo,
jaj, de Thovel pesqo lolo dikhlo.
jaj, de Inta (l) gelas terno c havo,
jaj, de So keres tu, de terni rromni?

aj, ke Thovo (j)aba muro dikhlo,
Soç a phandav muro s ero.
aj, de Sun-ta kathe Babinici,
de Kames man de vagy, hogy nic i?

aj, ke, C i trubus man terna rrom!a,
ke Si man jekh phral –
murdarel man, de jaj.
jaj, ke Xutil sapes mírges ones,
ke Thaj kriav les jaj, de te phralesqe.

Khere gelas terna rrom!a,
Ke (j)anda baro (j)aba foro.
thaj, ke So kiradan Babinici
ke Tire aba, de le phralesqe?

aj, ke Duje pujen trine mac hen,
ke Pe mesajaj teritime.
ke Xa aba tu jó testvérem,
ke Kiradem me ke aba tuqe.

Kana (j)angluni rroj xalas,
ke Lesqi jekh c ham ? argulinas.
E dujto rroj kana xalas.
ke Lesqo jilo de mucusajlas.

E trito rroj kana xalas,
ke Pesqo s erand voj vast, de manglas.
ke C i c hudine lesqo serand,
ke Thaj c hudine k-e buc uma.

Kana le rrom kado sunde,
ke Jekh rromani krisi kerde.
ke Angluno kodo phenel,
ke Murdaren la, phabaren la.

jaj, ke C i turubs man terne rromnej,
de Hajkam vi man murdaresa.
Hajkam vi man murdaresa,
Sar te phrales kas mudardan.
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Nagy P. Zoltán

Hamis tanúk igazsága

– Megyek, keresek hatósági 
tanúkat – mondta bokáit ün-
nepélyesen összecsapva Fejkó 
alhadnagy, b�nügyi f�techni-
kus az utolsó szolgálatának 
utolsó hulláját szemléz� Csuri 
doktornak. – Hagyd ’a fenébe! 
– dohogott a nyugdíjazása kü-
szöbén és a Keleti pályaudvar 
küls� vágányai mellett topor-
gó rend�rorvos. – Jók lesznek 
a Jóék is. A Jó há-
zaspár negyven éve 
teljesített szolgála-
tot a rend�rségnél. 
Szinte családtagnak 
számítottak a f�vá-
rosi kapitányságo-
kon, gyakorta em-
legették �ket mint a 
b�nüldöz� szakma 
fontos szerepl�it, 
a mindig készséges 
kollégákat: Jó Pál és 
Jó Pálné, lakik, Bp. 
I. ker., Ó u. 2. vagy 
1., esetleg 7. Kinek mi 
jutott eszébe. A lényeg, hogy 
egyjegy� szám legyen, gyor-
san leírható még fáradságtól, 
kialvatlanságtól remeg� kézzel 
is. Persze soha nem látta �ket 
senki. Sem a kapitányságo-
kon, sem a holtak mellett, sem 
a rablótámadások helyszínén. 
Nevüket a b�nüldözés, a hely-
színi szemlék h�skorában talál-
ta ki valaki, és írta be a hatósági 

tanú rubrikába, az �rlap alján. 
Mert hatósági tanú, az kell, az 
el�írás, de télen vagy néptelen 
környék árokpartján, kés� éjjel 
nem nyüzsögnek az erre a fon-
tos szerepre alkalmas alanyok. 
Itt vannak a Jóék, mondták 
ilyenkor a rend�rök, és beírták 
nevüket a formanyomtatvány 
megfelel� helyére. Többezer 
ember halálánál szerepelt a Jó 

házaspár neve, de soha sen-
ki nem firtatta kilétüket. Csak 
gyermekgyilkosságnál nem il-
lett �ket citálni.

Fejkó nem hagyta magát le-
beszélni arról, hogy minden 
klappoljon kedvenc doktora, 
gyermeke keresztapja, anyja 
megment�je utolsó sihtájában. 
Még ha egy vonatgázolt haj-

léktalan is az utolsó halottja, 
éjjel egykor a vágányok között. 
Látta barátján, megillet�dött a 
pillanattól, de tartotta magát. 
Régóta várta, m�gonddal irtot-
ta lelkéb�l az elfogódottság csí-
ráit. Úgy érezte, a búcsúzással 
meggyalázná a hulláit. �k sem 
búcsúzhattak senkit�l. Fejkó 
nem talált „H.T”-alanyokat a 
pályaudvaron, a vasutasok el-

bújtak el�lük.
– Nincs kedvetek 

a vagdalt húshoz, 
mi?! – mérgel�dött 
a f�technikus, majd 
keresztülkocogott a 
pályaudvaron. Már a 
Baross téren rágta a 
cigarettát a hirtelen 
jött ónos es�ben, 
amikor elkiáltotta 
magát.

– Hé! Maguk ott! 
A törvény nevében! 
– kurjantott az alul-

járóból felbukkanó ala-
kok felé, s azzal futni kezdett a 
két ember irányába.

– Kér egy kis forró teát, biz-
tos úr? – kérdezte a vastag, kö-
tött fejkend�t visel� asszony, 
amikor a ziháló rend�r megállt 
el�ttük. Fejkó ezen úgy meg-
lep�dött, hogy pár pillanatig 
csak a szemeit forgatta, fújta-
tott és krákogott. Köpni nem 
mert.

Szentandrássy István grafikája
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– Valami baj van, fiam? – 
szólalt meg most az id�s férfi, 
és botjával koppantott a jár-
dán. Fejkó elhadarta, mi já-
ratban van: hatósági tanúkra 
van szüksége. Az asszony ag-
gódva nézett emberére. Ilyen 
dologban sosem vettek részt, 
nem tudják, mit is kell tenni. 
A szúrós tekintet� aggastyán 
azonban rápirított feleségére, 
hogy márpedig a törvény, az 
törvény.

– A hatóság munkáját segí-
teni kell! – tette hozzá, s újfent 
koppantott a nyirkos kövön. 
Amíg a tárlóvágányon veszteg-
l� szerelvényhez mint gyilok-
hoz, illetve az annak kerekei 
között, száz méter hosszan el-
terül� Semjei János hajléktalan 
elhunyt földi maradványaihoz 
értek, Fejkó diszkréten ecse-

telte az eset lényegét. A részle-
tekr�l hallgatott, és megígérte, 
a holtestet nem fogják látni. 
Csuri doktor elismer�en füty-
tyentett, amikor megpillantot-
ta a két hatósági tanút meg a 
mögöttük büszkén közeled� 
Fejkót. Nekiláttak az admi-
nisztrálásnak. Az id�s ember, 
ugyanolyan kenetteljes fenn-
hangon, mint Fejkó, belefo-
gott: – Kérem alázattal! Az én 
becsületes nevem, édesapám 
által és születésemt�l, vagyis 
az úr ezerkilencszáztizenegye-
dik évének, április ötödikét�l 
kezd�d�en…

– El�bb a név! – rendelke-
zett Fejkó, és az öreg bólin-
tott.

– Az én nevem tehát Jó 
Pál. Az orvos csaknem felka-
cagott.

– Hát persze! Ja! – dadogta, 
illemtudóan leküzdve neveté-
sét.

– Nagyon kedvesek… iga-
zán szép… szép ez t�led, Fej-
kó fiam.

– Az ki van zárva! – rebegte 
Fejkó, és rémülten pislogott. 
Kikapta az öregúr kezéb�l a 
személyi igazolványát. Mo-
hón lapozta, szeme elé emel-
te a passzust. Aztán elnémult 
és az orvos kezébe nyomta a 
csaknem muzeális könyvecs-
két. Csuri doktort az ájulás 
kerülgette. A két öreg persze 
nem értette a rend�rök arcára 
hírtelen kiül� verejtékcseppe-
ket, rémült grimaszokat.

– Nagyon köszönjük… a 
rend�rség nevében- ölelte át a 
két id�s vállát és visszaadta az 
okmányt.

Mezei András

Jobbik helyem

Van valahol egy talpalatnyi
nyugvóhelye lábam talpának,
hátnyi homok, hol feküszöm,
fejem alatt, van valahol
egy lapos k� a sivatagban,
hol a félelem nem fog el,
hol a szívem nem nyugtalan,
a telihold ezüst lemezzel
borítja be a homlokom.
Van valahol, van valahol,
hol az id� sosem siettet.
Apám vesszeje, anyám méhe
nem lett volna elátkozott.

�k választottak

Héber vagyok, ha a Názáretit
követem, akkor is ha Allahot félem,
héber vagyok, ha Istent elhagyom,
felmen�m (nem fajom) népem,
�k választottak engem,
nem én kértem Istent, hogy
zsidónak szülessek – nincs
választásom, hogy változtassak.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 55

Álomkép
(töredék)

Tündérország szigetén,
az üveghegy tetején:
Kerek erd� peremén,
találkoztam veled, én.

Ölnyi vastag fák tövén,
virágos rét közepén:
Varázstónak kék vizén,
csónak siklott, könnyedén.

Lenge szell� hajtotta,
álom manó ringattja:
Kis hercegr�l mesélt, a
csobogó víz alatt…

Ma nagyon boldog voltam,
mert mindent, amit láttam:
És e versben leirtam,
két szemedb�l olvastam.

Te voltál a mosolygó,
álomképet láttató:
Csodás mesét sugalló,
pajkos, játékos manó.

Télköszönt�

Hóha-hóha-hóha hó
eljött hozzánk, télapó:
Sebes széllel érkezett,
fagyot hozott, hideget.
Megrázta a szakállát,
s leporolta, ruháját!

Hóha -hóha-hóha hó,
lehullot, az els� hó:
Takaró lett bel�le,
hókucsma, a kéményre.
Csillog-villog a világ,
kivirult, a jégvirág!

Hóha -hóha-hóha hó,
befagyott, a kerti tó:
Fényes páncél borítja,
szunnyad a víz, alatta.
Rajta siklik sok kerek
s piros arcú, kisgyerek!

Hóha-hóha-hóha hó,
derék ember, hóapó:
Orra répa – szeme szén,
büszkén áll, az út szélén.
Seprünyéllel integet,
így köszönti, a telet!

Hómadár

December ha
eljön végre:
Hómadár száll
fel, az égre.

Keríngve jár
körbe-körbe:
Tollát szórja
hegyre, völgyre.

Sok-sok gyermek
örömére:
Fehér lesz a
világ, t�le.

Mit�l szép 
a Katika?

Messze van, a patika;
Messzebb, mint az óvoda:
Mégis elmegy, Katika.

Nem kell neki, gyógytea;
semmiféle pirula;
Kencefice, vakcina.

Vitaminért, jár oda;
Nem hetente, naponta:
Attól szép, a Katika!

Váci József
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Bilga a Tolna megyei hagyomány�rz�…
Tolna megyében, Bátaszéken is-

merkedtem meg Erzsikével, cigány 
nevén Bilgával. A 72 éves, hagyo-
mány�rz� cigányasszony tekinte-
tében a bölcsesség fénylik. Arra 
kértem, meséljen �seir�l és a cigány 
hagyományokról.

– A szüleim sátoros vándor-
cigányok voltak. Édesapám 
Oroszországi születés� volt. 
Édesanyám Magyarországon 
született. A papa lovakkal fog-
lalkozott, vásárokra vitte lovait 
eladni. Édesanyám háztartás-
beli volt. Emellett jóslással és 
gyógyítással foglalkozott. A fa-
lunkból és a környez� falvak-
ból hozzá jártak az asszonyok, 
gyógyítatni kisgyermekeiket. 
Gyógynövényekb�l készült 
teáinak híre volt a környé-
ken. A gyermekek magas lá-
zát egy-két óra alatt lehúzta a 
„csodatea”! A jóslás technikája 
és hozzáértése segít�szándék-
ról árulkodott. A négy testvér 
közül, egyedül én örököltem a 
jóslás és a gyógyítás tudomá-
nyát. Az anyatejjel szívtam ma-
gamba az �si cigány kultúrát, 
hagyományokat.

Hamarosan ünnepeljük Jézus 
Krisztus születését és az új eszten-
d�t. A cigány származású emberek 
ünneplési szokása eltér-e a nem ci-
gányokétól?

– A cigány nemzetséget a 
Jóisten megáldotta szeretettel. 
Ezért mi, tisztelettel, nagy sze-
retettel és szent áhítattal ünne-
peljük a karácsonyt.

Az ünnep el�tti hetekben 
már nagy a készül�dés. Nem 
csak házainkat, lakásainkat öl-
töztetjük ünnepl�be, a szívün-
ket és gondolatainkat is tisztá-
ra mossuk. December 24.-én, 
Jézus születése napján a család 
közösen díszíti fel a karácsony-
fát, ami alá kalács, sütemény, 
dió, mogyoró, alma kerül. Ez-
után körbeállunk és imádko-
zunk, énekelünk, majd köszön-
t�t mondanak a család férfi 
tagjai. Csak ezután fogyasztjuk 
el a szent vacsorát. Karácsony-
kor és Újévkor, amikor egy fér-
fi elmegy a rokonsághoz, a ba-
rátokhoz köszönteni, megáll az 
ajtóban, leveszi kalapját, majd 
cigány nyelven szólítja meg a 
bentlév�ket:

,,Taven saste thaj baxtale ande 
but bersh! But lovenca somnakajen-
ca grastenca, balenca. Bax, sastyi-
pe te del tumen o Sunto Del! Porut 
somnakaj te ushtyen, pala kodo te 
kinden opre! Te del tumen o Del but 
balen, grasten, guruvnyen. Sastyipe, 
zorr lashi voja,bukurija intregone!”

(Pénzzel, boldogsággal, 
er�vel,egészséggel, áldja �ket. 
Minden jót kíván nekik. Miu-
tán elmondja köszönt�t behív-
ják a vendéget, és kínálják.)

,,Av andre muro Phral, besh 
téle, thaj mulatin amenca! Pe mesaja 
si retyija, mol lasho xamipo. Vorbin 
amenge pala tyiro pharo trajo”.

(Gyere be Testvérem, ülj le és 
mulass velünk! Az asztalon van 
pálinka, bor, jó ennivaló. Beszélj 
nekünk a nehéz életedr�l!)

Az ünnepi asztalon a szo-
kásos cigány ételek sorakoz-
nak: töltött káposzta, húsleves, 
kocsonya, rántotthús, sós-va-
jas apró sütemény. Újévkor az 
asztal közepére ropogós piros-
ra sült kismalac kerül, citrom-
mal a szájában. A disznót azért 
kell az asztal közepére rakni, 
mert jelképe az el�re túrt sze-
rencsének. Vidéken a cigá-
nyoknál még élnek ezek a szép 
szokások, �rizzük a cigány ha-
gyományokat, éltetjük a cigány 
nyelvet. Remélem, Budapesten 
is élnek még, �seink hagyo-
mányai, hiszen csak így tudjuk 
�rizni szeretteink emlékét és 
kultúránkat.

Tini Chris
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O tele shindo dyiv 
(A levágott búza)

Romale, shavale! Phe-
nav tumenge jekh 

vorba pale. Sas pes kaj nas pes 
–  te chi avelas pes, chi phene-
las pes. Rom, romnya, shave, 
sheja – gilyabenca khelimasa, 
zhanas po drom.

Eta dikhen von jekh bari 
avlin.

– Romale, shavale! Zhas 
kote te keras but! Phendas jekh 
rom kaj zhalas te delas duma; 
kado sas lengo mujalo. Gelo o 
mujalo andre kaj e avlin.

– Lasho dyes, raja, grofona,-
bojarina! Vaj sogodi te aves!

– Shunen, romale! Chi sim 
me grofo, chi bojari, me sim 
rashaj.

– O, maj mishto si, te trail 
tut o Del, rashaja! Amen sam 
roma, rashaja, haj vi ama-
re zhuvlya haj amare shave si 
amenca. Te desas amen ekh 
butyi.

– Butyi? Ej… thaj so zha-
nen te keren, romale!?

– Amen zhanas sogodi, ras-
haja, te keras.

– Zhanen tumen te shinen 
o dyiv?

– Sar te na, zhanas, soske te 
na zhanas?

– Apoj, romale, ashunen! 
Shinen o dyiv! Sode dyes zha-
nen tumen te shinen kattyi haj 
kattyi dyiv?

– Ah, rashaja! keras amen 
kodo trin dyes, vi shinas les, vi 
kidas les.

– Mishtoj!
– Numa, rashaja, te keres 

amenca mishto, te des amen 
trine desengo xaben.

– Sar te na! Musaj, ma-
nushale, te dav tumen xaben. 
Chaches ke musaj, ke nashtig 
meren bokhatar. Lel o rashaj 
haj del le trine desengo xaben. 
Geline kothe kaj o dyiv sas. 
Chi avel o rashaj lende. Lel haj 
phenel jekh:

– Ashunen! xan haj pen haj 
gilaben, haj na daran khanchi!

– Mishtoj, eta kutka, trin 
dyes kade sas.

Kodola, trin dyes haj trin ra-
tya xaline haj piline, po shtarto 
dyes aba naj len khanchi. Naj 
len xaben, naj len pimo, zhan-
tar kaj o rashaj.

– Te aves sasto, rashaja!
– Ba o Del anel tumen, ro-

male!
Sar si e butyi?
– Ja, rashaja, gataj e butyi. 

Vi shindam, vi kidyam. Ker 
amenca mishto, potyin amen 
avri!

– Te potyinav…, thaj so 
zhanav me so kerde tume?

– Chi patyas amenge, rasha-
ja, so kerdam? Shindam haj ki-
dyam haj phandlam guzho.

– Naa, manushale, musaj te 
dikhav me maj anglal.

– Apoj ashun, rashaja! Phe-
nav me tuke! Perel o rom pel 
changa haj rudyil pes kaj o 
sunto drago Del.

– Te kerel o Del, rashaja, 
kana chi patyas tu ande amen-
de, te vazdel pes o dyiv palpale 
sar kaj sas.

Mishtoj, zhantar le rom. 
Xaline, piline trin dyes thaj 
gele pe pengo drom.

Mukhlas o rashaj jekh dyes 
vaj duj thaj zhal te dikhel pe 
peski mal. Kana areslas kothe, 
xarundel pes o rashaj po shero.

– Sosko dilo som! Sar chi 
patyajlom lenge, kaj vazdini-
sajlo o dyiv palpale!

(Johan Dimitri Taikon)

Nagy Boglárja rajza
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Albrecht Júlia

Csendes ritmusok

Dombóvári Csaba fo-
tókiállítására belépve 

els� benyomásom az, hogy ki-
csi képek lógnak k�rbe, és az 
iniciálék intimitásával hívnak 
közelebb. A második az, hogy 
fakó, gyakran fekete–fehérnek 
t�n�, vagy egy színre hangolt 
kompozíciókat látok. E küls� 
élményekkel egyid�ben vala-
mi jó érzés uralkodik el rajtam. 
De mivel az ember minimum 
kétféleképpen, tudatos és ér-
zelmi módon éli át egyidej�leg 
a valóságot, az eszemmel rög-
tön arra gondolok, vajon a kö-
zönség, a nem vízuális szakmát 
m�vel� ember mit gondolhat, 
ha végigszalad tekintete ezeken 
a m�veken? Mit mondjak nekik 
a kiállítás megnyitóján, hogy 
megkönnyítsem a megértést? 
Legjobb lesz megosztani velük 
saját élményeimet, gondolatai-
mat, amelyek most, szemlél�-
désem közben jönnek.

A képek sziklarészleteket, 
fatörzs részleteket, sebes pa-
takok, vagy tengerpart vizeit, 
máskor növényrészletet, ka-
vicsos, homokos fövenyt áb-
rázolnak. Leképezik a termé-
szet egy-egy kis részletét, de 
úgy, hogy abból a részletb�l 
az egészre lehet következtetni. 
Vagyis érzéki-érzékletességgel 
mutatják meg az anyag milyen-
ségét. Szóval nagyonis valósá-
gosak ezek a fragmentumok!

Megállok hosszú percekre 
egy-egy kép el�tt, és csak né-
zem a finom részletekt�l gaz-
dag színeket, formákat, s a vi-
zes képeknél már érzem a víz 
mozgását, a rajta vibráló, vagy 
lágyan súroló napfényt. Lá-
tom és érzem a víz tömegét, 
a mélységét, és látom a köves, 
vagy �szi levelekkel takart víz-
fenéket. A háromféle réteg tér-
élménye a természet er�inek 
világát hozza felém, és már ér-
tem, mi az a jó érzés, amely már 
az elején elfogott. Az ÉLET 
maga hullámzik szelíden a víz 
képében, az élet, amely átjárja 
állandó változásával, mozgásá-
val az egész világot.

Minden kép, ha a fest�m�-
vészeti stílus-besorolás szem-
pontjából nézem, egy-egy lírai 
absztrakt szabad kompozíció. 
Mindegyikre egyértelm�en jel-
lemz�, hogy annak ellenére, 
hogy semmiféle mértani ren-
det nem mutat, mégis harmó-
nikus, kiegyensúlyozott, azt 
a fajta békét sugározza, amit 
csak a természet rendjében ér-
zünk meg. Ez a pozitív, lágy 
mozgást is érzékeltet� forma-
világ okozza azt a finom, jó 
közérzetet, ami önkéntelenül 
elfogja a néz�t.

Dombóvári Csabát régóta, 
de igen felszínesen ismerem, 
és a közösségért kifejtett te-
vékenysége során kerültem 

vele kapcsolatba. Igaz, so-
sem láttam �t egy harsányan 
nyüzsg�, lelkes buzgósággal 
száguldozó embernek, még-
is meglepett, amikor el�ször 
találkoztam, úgy 5-6 éve a fo-
tóival. Egy bölcsész meditatív 
alázata nyilvánult meg ben-
nük, amit a hétköznapi való-
ságban politikusan tevékeny-
ked� emberr�l általában nem 
feltételezünk.

Amint a kiállításával kap-
csolatos beszélgetésünkb�l 
megtudtam, több szálon fejl�-
dött személyiségében az a ké-
pesség, amelynek eredményeit 
itt, és már néhány korábbi ki-
állításán is láthattam.

A kisgyermek érdekl�dését 
már korán felkeltették a rögzí-
tett pillanatok képei. A kiska-
maszkori „hogyan kell csinálni 
a fotót á-tól z-ig” kérdésén át, 
egészen a feln�ttkori doku-
mentálási, megörökítési igé-
nyig, a fotózás t�nt számára az 
egyik legkívánatosabb szabad-
id� tevékenységnek. Valami 
állandóság-igény készteti �t az 

Dr. Dombóvári Csaba 
a kiállítás megnyitóján
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átélt pillanatok rögzítésére és 
tárgyiasított formában való el-
raktározására.

És még ennél is több az 
a késztetés, ami EZEKET a 
m�veket alkottatja meg vele. 
Egy személyisége mélyrétegei-
b�l fakadó igény a teljességre, 
az egész átélésére. Ezoterikus 
nyelven kifejezve, a világegye-
tem tökéletes egységének az 
átélése azzal a tudattal, hogy 
parányi, de nélkülözhetetlen 
alkatrésze � maga is ennek a 
tökéletes egésznek.

Ez az átélés szédít�en ma-
gas és mély világokat nyit az 
ember lelkében, és megn� ál-
tala az élet örök körforgásába 
vetett hite és bizalma. A cso-
dákat és az életigenlés csendes 
ritmusait vetíti elénk Dombó-
vári Csaba fotóképein keresz-
tül. A harmónikus szépség, a 
törvények rendje tükröz�dik 
csendes vizein, az egésznek 
azokban a kis részleteiben, 
amelyek még hordozzák és ki-
fejezik az EGÉSZ tökéletes-
ségét.

Méltó, hogy ezek a képek 
ma, a „Magyar fotóm�vészet 
napján” bemutatásra kerül-
nek itt. Ugyanis ezek a képek 
érett képz�m�vészeti alkotá-
sok. A fotótechnika segítségé-
vel létrehozott képek, amelyek 
életérzést, világlátást közvetí-
tenek, messze túlmutatva gon-
dolatilag azokon a tárgyakon, 
amelyeket leképeznek.

(Elhangzott 2009. augusztus 
29-én a Csekovszky Árpád 

M�vel�dési Házban)

Részletek a kiállítás anyagából
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Áldott Karácsonyt,
Eredményekben és Sikerekben

Gazdag Új Esztend�t kívánunk!
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Péli Tamás: Várakozás
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Szunyogh Szabolcs

Arany János
„Toldi írójához elküldöm lelkemet…”

– Maga az, Pápai postaxpeditor uram? – fo-
gadta a tisztelend� úr a züllöttes kinézet� fér-
fit. – Tán csak nem az Arany János ügyében 
jött hozzám is? Hallom végigkorteskedte a ked-
véért egész Szalontát. De kerüljön beljebb; ez 
egyszer meghallgatom, mi mondandója van.

– Miért csak ez egyszer? Olyannak bizonyul-
tam talán, aki nem szavahihet�? Több nyelven 
beszélek, jártam iskolákat is. Kettébetört a pá-
lyám, de attól még igazam lehet!

– Elképzelem kett�jüket, amint ott ülnek 
az üres, f�tetlen, kivilágítatlan postahivatalban, 
összedugják a fejüket, és a világot szidják. Pedig 
ez az Arany fiú is csak saját magát okolhatja! 
Kibukott a kollégiumból, a színészetben, ami 
egyébként se komoly embernek való mesterség, 
felsült!

Aztán most nagy sokára hazatámolygott.
– Nem úgy van az, tisztelend� uram. Elhoz-

tam magammal az Arany János bizonyítványát. 
Nézze csak meg: egyik jeles a másik után! Nem 
bukott � ki, hanem önszántából kilépett a kol-
légiumból! A színészetet pedig ezért hagyta fa-
képnél, mert azt álmodtam, hogy az édesanyja 
haldoklik.

Mehetne most is, szerencsét próbálni, de hát 
akkor ki vigyázna a világtalan apjára?

– Látom, alaposan elbeszélgettek.
– Lelket próbálok önteni a fiúba! Költ�i te-

hetség mozog benne, kár lenne elveszni hagyni. 
Én azt mondom: kivételes géniusz ez az Arany 
János.

– Ne túlozz, postamester úr. Nem mondom, 
jópofa rigmusokat faragott gyerekkorában, meg 
aztán ez a bizonyítvány is szép, de hát mit tehe-
tek érte én?

– Válasszák meg �t korrektornak! Az isko-
lában a korrektor a második ember a rektor 
után.

– Korrektornak? Egy olyan embert, aki nem 
végezte el a debreceni…

– Többet tud ez sokaknál, akik elvégezték! 
Olvas görögül, latinul, németül talán még fran-
ciául is. Tanított egy évet Kisújszálláson, tessék, 
mit írtak fel�le: mindeneknek, akik Arany János 
szolgálatjával élni kívánnak, ajánlni �t méltán 
bátorkodunk.”

– De hát már van egy korrektor az iskolá-
ban.

– Majd lesz kett�!
Így lett korrektor Arany János. Nem gon-

dolta volna, hogy életében immár harmadszor, 
újra tanítania kell. Lelkiismeretesen dolgozott, 
de a tanítás nagyon kimerítette. 1839 januárjká-
ban a f�szolgabíró meghívta �t írnoknak; akkor 
örömmel lemondott a Pápai postamester úr ál-
tal kiharcolt kegyelemkenyérr�l. Az egyébként 
igencsak fárasztó kegyelemkenyérr�l. Pedig 
meg voltak vele elégedve, fel is akarták emelni 
a fizetését.

Aztán kiderült, hogy a f�szolgabíró meg-
gondolta magát, s mégis inkább az egyik korte-
se fiát nevezte ki írnoknak.

– Most hová menjen? – tárta szét a karját a 
volt korrektor. – Ismét két szék közül a pad alá 
estem, mint annyiszor életem során. Hiába, így 
jár az, aki többre vágyik, mint amennyit a sorsa 
juttat neki.

– Ha meg nem sértem, jöjjön el a lányom 
mellé nevel�nek, tanár úr! – kopogtatott be 
Aranyék szinte földbe süpped kis házában egy 
gazdag görög keresked�, Rozvány. – Hallottam 
én, hogy az irigyeim az terjesztik, hamis mércét 
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használok. Azt is hallottam, hogy megkeresték 
Önt, jó pénzt kínáltak, ha ír ellenem egy gúny-
verset, de Ön kihajította ezeket a rágalmazókat. 
Ezért hadd kérjem meg, tisztelettel, Arany úr: 
vállalja el Erzsébet lányom nevelését.

Így lett Arany Rozványék házitanítója. Egy 
kicsit örült is a dolognak, mert a keresked�höz 
sokan jártak; megfordult a társaságunkban pél-
dául egy neves helybeli ügyvéd árvája is: Ercsey 
Julianna.

Arany nem akart örökké házitanító maradni. 
Állást kér� leveleket küldözgetett mindenfelé, 
de sehonnan sem kapott választ. Amikor azon-
ban megürült a másodjegyz�i állás, �t választot-
ták meg „kis nótáriusnak”. Valójában � intézett 
mindent, mert az öreg f�jegyz� nem szívesen 
törte magát a munkáért, ráhagyott mindent fia-
tal helyettesére.

Tízezer ember élt akkor Szalontán. Az � 
pörös ügyeiket, hogy szakszer�en intézhesse, 
Arany megtanulta a magánjogot. El is terjedt 
akkor egy közmondás Szalontán: „Amit Arany 
János ítél, azt az Isten is helybenhagyja.” Nem 
csak magánügyekben, birtokperekben is ítélke-
zett. Hogy ne tévedhessen súlyosat, megtanult 
földet mérni, térképet rajzolni. Egy nagy lánc 
és két inas segítségével készítette a térképeit; 
amikor a század végén egy német mérnök az 
akkor legkorszer�bb m�szerekkel megismé-
telte Arany méréseit, azt találta, hogy azok bá-
mulatosan pontosak voltak. Egyik órában mar-
hapasszusokat állított ki a „szalontaiak sz�ke 
tinairól”, másik órában kölcsönügyekben ítél-
kezett, hogy aztán tanácsülésre siessen, vagy 
éppen két veszeked� szomszédot békítsen ösz-
sze. S mindezt úgy, hogy híre ment a megvesz-
tegethetetlenségének. Egy asszony ki is akarta 
próbálni, s így köszönt el t�le:

– Azonfelül is köszönöm a tekintetes úrnak 
ügyem elintézését.

Arany János, a huszonhárom éves másod-
jegyz� visszahívta.

– Min felül köszöni? Mert ha azon felül kö-
szöni, azon alul ajándéknak kell lenni.

Arany még azt sem t�rte, hogy egyáltalán 
tréfáljanak az ilyesmivel. Elfogadni ugyan nem 

fogadott semmit, de adni adott ajándékot: egy 
verseskötetet. A kis kötet ezt a címet viselte: 
Koszorucska �szi virágokbul. És ezt a kis ko-
szorucskát Ercsey Júliának nyújtotta.

1840. november tizedikén esküdtek meg. 
Nemsokára, 1841 augusztus kilencedikén meg-
született kislányuk: Juliska, pár év múlva pedig 
a kisfiuk, László. Arany teljesen a családi élet-
nek s a munkájának szentelte erejét. „Föltettem 
magamban – írja kés�bb –, nem olvasni többé, 
hanem élni hivatalomnak, családomnak, lenni 
közönséges ember, mint más.”

Így fogadkozott Arany János, minden id�k 
egyik legnagyobb magyar költ�je.

Amikor új rektor érkezett az iskolába, Arany 
örömmel ismerte föl benne volt debreceni is-
kolatársát, Szilágyi Istvánt. Szilágyi híres ember 
volt: verselt! S�t, 1840-ben el is nyerte a Kisfa-
ludy Társaság költ�i pályázatán a kisebbik díjat 
az Árpád vezérr�l szóló balladájával.

1843 pünkösd napjától fogva majdnem két 
éven át Aranyéknál ebédelt Szilágyi. Hozta a 
híreket a pesti irodalmi életr�l, vitatkozott a 
magyar szókötés nyelvtani sajátosságairól, de 
f�képp: Shakespeare-r�l beszélt naphosszat. 
Eleinte ezek a beszélgetések meglehet�sen 
egyoldalúak voltak: Szilágyi beszélt, Arany pe-
dig hallgatott, De aztán lassacskán megszólalt 
� is. A pesti irodalmi életr�l is tudott beszél-
ni, hiszen 1843-ban, hivatalos ügyben Bécsbe 
utazott, természetesen Pest-Budán keresztül. 
A színházban akkor éppen Nagy Ignác: Tiszt-
újítás cím� darabját adták. Ez a színdarab igen-
csak kritikusan ábrázolta a vármegyei állapoto-
kat.

Amikor, majd két év múltán Szilágyi elköltö-
zött Máramarosszigetre, magával vihette Arany 
Jánosnak a külön az � számára írott kis nyelvé-
szeti dolgozatát. Cserébe egy angol nyelvtant 
hagyott Szalontán. És Arany addig forgatta az 
angol nyelvtant, amíg egy szép nap leült, hogy 
összevesse a Hamlet német fordítását az ere-
detivel.

1845, tisztújítás. Tisza Lajos, civilben geszti 
földesúr, ezúttal mint a király által kinevezett 
„adminisztrátor”, katonáival megszállatta a vá-
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lasztóhelyiséget, nehogy olyan embert válasz-
szanak meg itt ezek a hajdú-leszármazottak, aki 
ellenzéki véleményével bajt okozhatna.

Egyébként nem is igen választhattak vol-
na ellenzéki embert a szalontaiak, mert Tisza 
nem állított ilyen jelöltet, s az állásokat szavazás 
nélkül töltette be a saját híveivel. Ez hatalmas 
felzúdulást keltett megyeszerte, a kormánypár-
tiak és az ellenzékiek egyre hevesebben csaptak 
össze.

Arany csalódott figyelte mindkét tábort. 
A kormánypárt er�szakossága, helyenkénti 
brutalitása lehetetlenné tette, hogy – az egyéb-
ként is igen kritikus gondolkozású – Arany ve-
lük szellemileg azonosulhasson. De az ellenzé-
kiek sem tetszettek neki. Maradiak, korlátoltak 
az egyik oldalon, kisstíl�ek, önz�k, „haza-puf-
fogtatók” a másik oldalon. Az ellenzékr�l azt 
gondolta: nem a nép fájdalmát panaszolják, 
nem a nemzet ügyéért harcolnak, nem magas 
eszmények és erkölcsi parancsok mozgósítják 
tettre �ket, hanem elvakultnak csak a saját ki-
váltságaikat védelmezik, noha nagy hangon el-
puffogtatott szólamaikban állandóan a szabad-
ságra hivatkoznak.

Err�l az egész színjátékról, vagy inkább cir-
kuszról kezdte írogatni, csak úgy, a maga szó-
rakoztatására, az els� nagyobb lélegzet� verses 
m�vét, az „Elveszett alkotmány” cím� víg-
eposzt. Vadonfy Bertalan álnév alatt be is küld-
te a Kisfaludy Társaság pályázatára – és meg-
nyerte a pályadíjat!

– Nem az enyém az érdem, hanem f�kép-
pen az Öné!

– menteget�zött Arany Szilágyi gratuláló le-
velére válaszolva. Valóban: a szalontai rektor 
ébresztgette benne az írói elhivatottság tuda-
tát, � biztatta, bátorította. Arany az Elveszett 
alkotmányhoz az ötletet is Szilágyi egyik m�vé-
b�l, az emlékbeszédb�l merítette. Ennek mara-
di f�h�sét így hívták:

Hátrafalvy Bendegúz. Arany a maga h�sét 
hasonlóan, de találóbban nevezte el: Rák Ben-
dének hívják ezt a derék urat, ezt a kiváló Pató 
Pált, kinek „apja úgy uralkodott megyéjében, 

mint a kínai császár” s kit akkor ütött meg a 
guta, amikor kezébe vette Széchenyi Hitelét, s 
azt olvasta benne, hogy nem ártana adózni tán 
a nemességnek is. Hozzá hasonló lélek fia, eme 
jeles Rák Bende, kit így jellemez mindjárt az 
Els� ének:

Férfitat énekelek, ki sokat s nagy-messze rikoltott,
S�t tett is valamit (kártyára kivált); ki hogy az volt
Aminek énekelem, tudniillik férfi, mutatja
Hátramaradt nagy kostöke, karcsú makrapipája,
Melynek sz�k fenekén némán gyászolja halálát
Már élveztelen�l maradott legutóbbi bagója.

…

A maradásnak volt � kortesbajnoka: postvány
Volt, folyamok szélén, mely nemcsak hogy maga nem folyt,
Nem, hanem a folyamárt is gátlá gyors haladásban,
És ez elég érdem, hogy neve felróva maradjon.

Miután így felrótta a nemes Rák Bende her-
vadhatatlan érdemeit, írt Arany néhány roman-
tikus rémtörténetet (az Egyszer� beszélyke és 
a Hermina cím�eket), aztán vett egy mély lé-
legzetet, és a Kisfaludy Társaság következ� pá-
lyázatára beküldte a mind a mai napig legszebb 
népi eposzunkat, a Toldit.

Azon a közgy�lésen, amelyiken a huszon-
öt aranyas díjat „Vadonfy Bertalannak” ítélték, 
meghirdetett a Társaság egy újabb pályázatot 
is: „költ�i beszélyre, mellyel h�se valamelly, a 
nép ajkain él� történelmi személy, pld. Mátyás 
király, Toldi Miklós, Kádár vitéz stb. Forma 
és szellem népies legyen. Beküldés határnapja 
nov. 20. 1846.”

Arany mindennap látta a Toldiak valamikori 
várának maradványát, a Csonka tornyot. Gyer-
mekkori emlékei között �rizgette a nagy erej� 
Toldi Miklósról szóló történeteket. Úgy érezte, 
ez a pályázat személyesen neki szól. Írt éjjel és 
írt nappal, de f�képp éjjel, mert napközben a 
szomszédban lakó Debreceni János csizmadia-
mester fia sokat háborgatta a klarinétozásával. 
1846. Október huszonharmadikán fejezte be 
a költeményt, s mintegy három hónap múlva, 
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1847. Január huszonkilencedikén kapta meg 
a társaság „titoknokának” a levelét, amelyben 
tisztelettel értesítik, hogy megnyerte a pályadí-
jat.

Sokkal többet nyert. Az Elveszett alkot-
mányt „jobb híján” jutalmazta a Társaság – 
Vörösmarty fanyalgó megjegyzése sokáig fájt 
Aranynak. Ezúttal azonban senki sem fanyal-
gott, ellenkez�leg: egy csapásra híres lett. Els�-
ként Szilágyi István gratulált neki az Iza part-
járól: „Toldinak nagy máj adatik!” –, de aztán 
jelentkezett az egyik leghatalmasabb pesti szer-
keszt�, Vahot Imre, hogy t�le, az ismeretlen 
szalontai segédjegyz�t�l lapja számára verseket 
kérjen! Eötvös József  báró, maga is már híres 
író, azt mondta nyilvánosan: mindent odaadna, 
amit eddig írt s amit ezután írni fog, ha egy-
szer sikerült volna olyan m�vet alkotnia, mint 
a Toldit!

Tompa Mihály is megszólt, a Toldit „örök-
élet� költeménynek” nevezte. Erre aztán már 
megmozdultak a szalontaiak is, elhatározták, 
hogy ha már ilyen országos hírre verg�dte fel 
magát a „kisnótárius”, nyilvánosan felolvastat-
ják a kaszinóban a m�vet. Arany err�l hallani 
sem akart. Hogyne, egy olyan városban, ahol 
még a János vitézre is elmondják: az is bolond, 
aki az ilyet kinyomtatja! Pedig hát van-e na-
gyobb magyar költ�, mint a János vitéz szerz�-
je, Pet�fi Sándor?

Februári tizedikén újra levelet hozott a pos-
ta. Arany felvágja a borítékot: Pet�fi! Pet�fi írt 
neki! S méghozzá nem csak levelet, hanem pa-
pírt másik oldalán egy verset is küldött!

Február tizedike – ha szabad törpeségeket 
óriási dolgokhoz hasonlítanom –, úgy rohant 
meg a kitüntetéssel, mint Macbethet a diadal-
nap! – írta Szilágyinak. Február tizedikét írta: 
január huszonkilencedikét, amikor a nyere-
ményr�l szóló tudósítás érkezett. Nem a pálya-
díjat, nem az országos tapsot, hanem Pet�fi ba-
rátságát tartotta kitüntetésnek Arany.

Pet�fi Sándor

Arany Jánoshoz

TOLDI írójához elküldöm lelkemet
Meleg kézfogásra, forró ölelésre!…
Olvastam, költ�társ, olvastam m�vedet,
S nagy az én szivemnek � gyönyör�sége.

Ha hozzád ér lelkem, s meg talál égetni:
Nem tehetek róla…te gyújtottad ugy fel!
Hol is tehettél szert ennyi jóra, ennyi
Szépre, mely könyvedben csillog pazar fénnyel?

Ki és mi vagy? hogy így t�zokádó gyanánt
Tenger mélységéb�l egyszerre bukkansz ki.
Más csak levelenként kapja a borostyánt,
S neked rögtön egész koszorút kell adni.

Ki volt tanítód? Hol jártál iskolába?
Hogy lantod ily mesterkezekkel pengeted.
Az iskolában nem tanulni, hiába
Ilyet…a természet tanított tégedet.

Dalod, mint a puszták harangja, egyszer�,
De oly tiszta is, mint a puszták harangja,
Melynek csengése a rónákon kereszt�l
Vándorol, s a világ zaja nem zavarja.

S ez az igaz költ�, ki a nép ajkán
Hullatja keblének mennyei mannáját.
A szegény nép! olyan felh�s láthatára,
S felh�k közt kék eget csak néhanapján lát.

Nagy fáradalmait ha nem enyhíti más,
Enyhítsük mi költ�k, daloljuk számára,
Legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás,
Egy édes álom a kemény nyoszolyára! –

Ezen gondolatok elmém környékezték,
Mid�n a költ�i szent hegyre jövék fel;
Mit én nem egészen dicstelen�l kezdék,
Folytasd te, barátom, teljes dics�séggel!
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Barátom! Ezt írja Pet�fi: barátom! Ez az a 
szó, amelyb�l kiindulva válaszolni lehet. Amely-
b�l kiindulva továbbélni lehet! Hát nem hiába 
volt a harmincévnyi küzdelem a sorssal, az a 
számtalan kitér� és kudarc! Megjött a jutalom, 
a legnagyobb és legszebb: Pet�fi barátsága. Ez-
zel kezdte el tehát a válaszversét is.

Válasz Pet�finek

Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom;
Örül a szivem és mégis sajog belé,
Hányja veti a hab: mért e nagy jutalom?
Pet�fit barátul mégsem érdemelé.

Hiszen pályadíjul ez nem volt kit�zve…
Szerencse isten jó szerencse nékem!
Máskép szerény m�vem vetém vala t�zbe,
Mert hogyan lett volna nyerni reménységem?

És milyen sokat nyerék! Pusztán a pályabér
Majd elhomályosít, mid�n felém ragyog:
De hát ráadás!…Lelkem lelkéig ér,
Hogy drága jobbkezed osztályosa vagyok.

S mi vagyok én kérded. Egy népi sarjadék,
Ki törzsömnek élek, érette, általa;
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,
Otthon leli magát ajakimon dala.

Akartam köréb�l el-kivándorolni:
Jött a sors kereke és útfélre vágott,
S mid�n visszafele bujdokolnék, holmi
Tüske köz�l szedtem egynehány virágot.

Jöttek a búgondok, úti cimborának,
Összebarátkozunk, összeszoktunk szépen;
Én koszorút f�ztem, �k hamiskodának,
Eltépték füzérem félekészültében.

Végre kincset leltem: házi boldogságot,
Mely annál becsesebb, mert nem szükség �rzeni,
És az Iza partján ama h� barátot…
Nem is mertem volna többet reményleni.

Most, mintha üstökös csapna sz�k lakomba,
Éget és világít lelkemben leveled:
Oh mondd meg nevemmel, ha felkeres Tompa,
Mily igen szeretlek Téged s �t is veled.
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Arany János

Mátyás anyja

Szilágyi
Örzsébet
Levelét megirta;
Szerelmes
Könnyével
Azt is telesirta.

Fiának
A levél,
Prága városába,
Örömhírt
Viszen a
Szomorú fogságba:

„Gyermekem!
Ne mozdulj
Prága városából;
Kiviszlek
Kiváltlak
A nehéz rabságból.

Arannyal,
Ezüsttel
Megfizetek érted;
Szívemen
Hordom én
A te hazatérted.

Ne mozdulj,
Ne indulj,
Én egyetlen árvám!
Ki lesz az
Én fiam,
Ha megejt az ármány?

Adassék
A levél
Hunyadi Mátyásnak,
Tulajdon
Kezébe,
Senkinek se másnak.”

Fekete
Viaszból
Nyom reá pecsétet;
Könyökl�n
Várnak az
Udvari cselédek.

„Ki viszi
Hamarabb
Levelem Prágába?
Száz arany,
Meg a ló
Teste fáradsága.”
„Viszem én,
Viszem én,
Hét nap elegend�!”

„Viszem én,
Hozom én,
Válaszát három nap.”
„Szerelmes
Szivemnek
Három egész hónap.”

„Istenem,
Istenem,
Mért nem adál szárnyat,
Hogy utól-
Érhetem
Az anyai vágyat.” –

S ahol jön,
Ahol jön
Egy fekete holló;
Hunyadi
Paizsán
Ül ahhoz hasonló.

Lecsapott
Lecsapott
Fekete szélvészb�l,
Kikapá
Levelét
Az anyai kézb�l.

„Hamar a
Madarat”…
El kell venni t�le!”
Szalad a
Sokaság
Nyomba, hogy lel�je.

Madarat
Nem egyet,
Százat is megl�nek:
Híre sincs,
Nyoma sincs
A levélviv�nek.

Napestig
Az erd�n
�zeti hiába;
Éjfelen
Kocognak
Özvegy ablakába.

„Ki kopog?
Mi kopog?
Egy fekete holló!
Nála még
A levél
Vagy ahhoz hasonló.

Piros a
Pecsétje
Finom a hajtása:
Oh áldott,
Oh áldott
A keze-irása!”
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Ferenczy Károly Omonymus”

Holkimerre

(Vessz�futás)

Tudom, nem vagyok 
igazi író. Nem tudok 

szép szófordulatokkal ámíta-
ni, ha nincs mondanivalóm. 
Ezért ritkán írok. Létem vi-
szont örökös csapdahelyzet-
be tart és rendszerint az ese-
ményekb�l tanulok. Ilyenkor 
azonban mindig kés� van már 
ahhoz, hogy gy�ztesként ke-
rülhessek ki az adott helyzet-
b�l. Most, az életem zenitjén 
túl, érdemesnek tartom tehát 
feleleveníteni egypár némileg 
megemésztettnek vélt törté-
netem. Esetleg lesz még kinek 
nem kés�. A gyökereimmel 
kezdem. Nagyapám Huszár 
Béla, Marosvásárhelyen szü-
letett 1889-ben Magyarorszá-
gon. Édesanyám Huszár Mária 
is Marosvásárhelyen született 
1924-ben, de már Romániában. 
Édesanyám húga, nagynéném 
Éva 1942-ben született Maros-
vásárhelyen, Magyarországon. 
Rá tíz évre 1952-ben születtem 
én Marosvásárhelyen és Romá-
niában. Kett�t jobbra kett�t 
balra… csárdásozott velünk a 
történelem, igazi magyar mód-
ra, egy helyben. Édesapám, 
akkor még Székely Károly né-
ven, sorsát kiigazítandó 1942-
ben huszonkét évesen átúszta 
a Marost. Marosludasról Ma-
rosvásárhelyre, illetve Románi-
ából Magyarországra akart ke-

rülni. Mint egy büszke hazafi, 
jelentkezett a marosvásárhelyi 
magyar katonai hatóságoknál. 
Harcolni szeretett volna � is a 
nemzetért… Kellett is a kato-
na a Don kanyarra. Kérték a 
papírjait, de visszautasították, 
mert: „Román szökevények-
re nincs szükségünk!” Rosszul 
esett a megalázás édesapám-
nak, de így úszta meg élve a 
háborút és ismerhette meg ké-
s�bb édesanyámat. Kés�bb, 
mikor a házasság gondolata 
komolyra fordult, édesanyám 
kijelentette, hogy szeretné tisz-
tázni ki is valójában az � leen-
d� férje. Hogy lehet az, hogy 
papírjaiban Székely Károly-
ként van jegyezve, amikor az 
apja Ferenczy Samu. Az úgy 
volt, hogy az édesapám felöli 
Juli nagymamának els� fér-
je (Székely) ’14-ben elment a 
háborúba. Alig pár hét múlva 
bombatalálat érte a szerencsét-
lent, aki szó szerint elt�nt. Juli 
mamám hosszú éveken át vár-
ta haza, de nem jött. Közben 
megismerkedett leend� nagy-
apámmal, Ferenczy Samuval 
és egy id� után szerettek volna 
összeházasodni. Nem lehetett, 
mert a törvény nem hagyta 
jóvá. Nem volt kiállítható a ha-
lotti bizonyítvány az el�z� fér-
jér�l, hiszen az „csak elt�nt”. 
Túl sokáig kellett volna várniuk 

az okmányokért, ezért egybe-
keltek papírok nélkül. Törvény 
szerint a nagymamám a nagy-
apámmal bigámiában éltek, 
pedig mindketten tisztességes 
emberek voltak. A bonyoda-
lom édesapám születésekor 
tet�zött. A nagymamám férjes 
asszonyként szerepelt a nyil-
vántartásban, mégpedig Szé-
kely néven, édesapám hiába 
volt a Ferenczy Samu fia, még-
is Székely Károlyként lett be-
jegyezve az anyakönyvi törzs-
könyvbe. A hatóságot nem 
zavarta, hogy Székely már ré-
gen halott. Édesanyám köve-
tel�zésének köszönhet�en vál-
hatott apám végre Ferenczivé 
pontos i-vel, mert közben a 
román hatóságok „kijavítot-
ták” az ipszilont. Mikor szület-
tem édesanyám majdnem be-
lehalt. Az orvos megkérdezte 
édesapámat, hogy kit választ? 
Édesanyámat választotta és jö-
hetett a forcsepsz… Én meg 
életben maradtam és Ferenczi 
Károly lettem én is, mint édes-
apám.

Már korán, ötödikes ko-
romban eldöntöttem, hogy 
fest� leszek. Vonzott a m�vé-
szi pálya. A képek, a szobrok 
mindig nagy hatással voltak 
rám. Marosvásárhelyen a M�-
vészeti-be jártam. Izsák Már-
ton a nagy szobrász volt ott az 
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igazgató. Nagyon ment neki. 
Diákjait használta, hogy lena-
gyoltassa, vagy kiöntesse velük 
a hivatalosabbnál is hivatalo-
sabb és fontosabbnál is fonto-
sabb megrendelésekre készül� 
szobrait. Ingyért… Úgy adta 
el� a megbízását, hogy azt a 
diáknak, megtiszteltetésként 
illett átélnie. Senki sem merte 
a kapott feladat magasztossá-
gát el�tte kétségbe vonni. Vi-
szont mi, a m�vészetis diákok, 
m�veit csak amolyan „izsák-
mányolmányoknak” neveztük. 
A bukaresti Dalles teremben, 
az országosan legrangosabb-
nak számító kiállítóterem be-
járójánál ékeskedtek korunk 
nagy vezéreinek szobrai: Ele-
na és Nicolae, Isac Martin 
aláírással. Jó pénzért minden-
kinek megcsinálta a szobrát: 
a Bolyaiaktól és Eminescutól 
kezdve az Ismeretlen katonán 
és a Ceauşescu házaspáron ke-
resztül egészen az ún. magyar 
hortista-fasiszta rendszer zsi-
dó áldozatainak emlékm�véig. 
Mindig is tudta mi a dörgés… 
Elismert nagy m�vész volt és 
nagy lábon élhetett. Talán ép-
pen ezért tudtunk annyira ör-
vendeni, mikor valami mégsem 
sikerült neki. Például amikor 
elfelejtette behúzni kézifék-
jét a vadonatúj Dáciájának és 
az szépen legurult a m�helye 
el�l a meredek Arta mozi ut-
cájából és nekiment a f�téren 
álló Ismeretlen katona cím� 
remekm�vének. Emlékszem a 
’60-as években hogy pofozott, 
üldözött és nyíratott sokszor 
kopaszra megalázva minket, 
míg csak egyszer egyikünk le-

nyíratása után összefogtunk és 
vagy tízen is egyszerre nyírat-
tuk kopaszra magunkat. Úgy 
néztünk ki, mint valami szür-
ke patkányok…, és ezt a hip-
pi korszak közepén! Az egész 
iskola rajtunk röhögött, de a 
szolidaritásnak ekkora áldo-
zattal járó vállalása mindenki-
ben tiszteletet váltott ki. Vagy 
amikor az iskolánkba a május 
1-jei ünnepségre készül�dve 
kivonulási próbákra rendelt 
be vasárnaponként, míg csak 
egyszer Szörtsey barátunk el-
kezdett hangosan bégetni az 
iskola kapualjában, ahol tö-
megbe gyülekezve vártunk. 
Mintha vezényszóra. Rögtön 
követtük. Nézett is az igi, kap-
kodta a fejét, hogy ki az, aki 
bégetni merészel…? De min-
dig másvalaki bégetett. Hiába 
ordítozott. Nem tudott mit 
tenni, feloszlatott, hazakül-
dött, nem akart fekete pontot 
kapni miattunk a szigorúan fi-
gyel� hatóságtól. Mi valahogy 
mégsem bántuk, még sértve 
sem éreztük magunkat, habár 
� éktelenül kivörösödve ordí-
tozott reánk. Hogy: „Többé 
látni sem akarlak titeket! Aljas, 
szemét banda!” Bégetve, rö-
högve távoztunk ki-ki a maga 
dolgára. A következ� években 
ezután nem is lett többé sem-
mi kivonulás próba.

Nagy tekintélye volt annak, 
akinek sikerült a felvételije 
Kolozsvárra, a Képz�m�vé-
szeti egyetemre. Én is meg-
pályáztam. Nem is mertem 
volna még gondolni sem, de 
els�re sikerült! Apám pezsg�t 
bontott a jó hír hallatára, pedig 

eleinte pont � ellenezte legin-
kább, hogy szerinte ilyen „ké-
tes pályát” választottam. Min-
dig azt mondta el�tte, hogy: 
„Nem baj fiam, ha nem sike-
rül, jössz majd hozzám, a rak-
tárba ládát szegezni…” De si-
került! Hurrá! Boldog voltam! 
Még a Beatles felbomlásáról 
szóló hírek dacára is, melyek 
már sejtethették volna velem, 
hogy az élet nem lesz fené-
kig tejfel. Eleinte úgy néztem 
az egyetemi tanáraimra, mint 
valami istenekre. Végül meg-
ismervén �ket közelebbr�l 
kiderült, hogy �k is csak em-
berek. Leginkább Fulger Radu 
emléke maradt meg bennem. 
Másodévben megmentett a 
kirúgástól. Volt akkor egy U. 
T. C. (K. I. Sz.) gy�lés, amin 
szigorú megrovásban szeret-
tek volna részesíteni engem 
és Mihai Stinghe barátomat az 
eddigi gy�lésekr�l való igazo-
latlan hiányzásaink miatt. Mi 
most sem akartunk elmenni. 
Kocsmáztunk, mint rendesen. 
De barátaink megtaláltak és ki-
tuszkoltak a Transziból mond-
ván, hogy a dékánn� üzeni 
nagyon nagy bajunk lesz, ha 
most sem jelenünk meg. Hát 
baj az lett így is, mert én a gy�-
lés kell�s közepén majdnem 
telibe hánytam a párttitkár 
dékánn�t, Angela Motiocot. 
Diáktársaim legalább örvend-
hettek ennek a rendhagyó U. 
T. C. gy�lésnek, mert rövid, 
izgalmas és emlékezetes volt. 
Fulger tanárom ezután elsírta 
magát a fegyelmi tárgyaláso-
mon és megmentett. Szeretett 
engem. Nem mondta sosem 
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ezt a szemembe, másoktól 
tudtam meg, hogy állítólag te-
hetségesnek tartott. Rendes 
ember volt. Ivott � is rende-
sen… Alig öt évre rá, meghalt 
májcirózisban.

Kés�bb, mikor megkaptam 
a diplomámat rajta egy furcsa 
mondat ragadta meg fantáziá-
mat: „Ezt az okmányt avégett 
bocsátották a rendelkezésé-
re, hogy az érvényben lév� 
törvények által biztosított jo-
goknak örvendhessen.” Már-
mint hogy én örvendhessek? 
Mint majom a …? Még hogy 
törvények fogják okozni ne-
kem az örömöt? Na, ezt meg-
nézem! Mentem is Slatinára, 
úgy 700 km-re otthonomtól 
az ismeretlenbe. Az Oktatási 
Minisztérium oda nevezett ki 
rajztanárnak. Egy b�rönddel 
érkeztem és mindjárt az állo-
máson a rend�rség fogadott. 
Igazoltattak. Meg akartak nyí-
ratni er�szakkal, mert szakál-
lam volt és még 10 centinél is 
hosszabb a hajam. Huligán! 
Elég nehezen, de végre sike-
rült tisztáznom magam. Els� 
éjjel az iskolában a tanáriban 
aludtam egy asztalon, majd hat 
hónapig a takarítón� két négy-
zetméteres sufnijában, ahol 
a sepr�it tartotta, míg csak 
kiutaltak egy állami bérlet� 
másfélszobás blokklakást. De 
boldog voltam! Van lakásom, 
hurrá! Megkaptam a kulcsokat 
és benyitottam. Csupasz beton 
falak. Vettem egy hálózsákot, 
de így is kemény volt a pad-
ló. Kés�bb aztán lett ágyam is. 
Vendégl�höz kevés a pénzem, 
a koszos kantint utáltam. Pirí-

tós zsíros kenyér, tea, rántotta, 
zacskós levesek, sült krump-
li, túrós makaróni, káposz-
tás tészta, stb. aztán megint 
mindez elölr�l, míg csak meg-
tanultam f�zni. Kifogtam az 
1977-es földrengést és 1978-
ban hat hónap katonaságot 
a moldovai Bacăuban, gyalo-
gosként (az üregi nyulaknál). 
Olyan lyukacsos volt a bacăui 
domb, mint a finom sajt a sok 
egyéni lövészállástól. Gyakor-
latoztunk. Húsz percet adtak. 
Ha nem sikerült, semmi baj, 
kaptál még egy esélyt. Áshat-
tál másikat más helyen újabb 
húsz perc alatt. Volt rá hat ke-
rek hónapunk! Ásás közben 
egy alkalommal egy öreg ezre-
des eldicsekedte, hogyan vágta 
le annakidején egy hortista-fa-
sisztának a fejét a gyalogsági 
ásójával. Nálam volt az ásóm. 
Tehát ástam tovább csönd-
ben a lövészállásomat. Mikor 
leszereltem és végre hazame-
hettünk, az lepett meg el�-
ször, hogy az utcán mindenki 
arra megy, amerre akar és még 
csak nem is lépnek egyszerre. 
Meg aztán végre vannak n�k! 
Egész úton hazafelé alig bír-
tam magammal. Minden egyes 
n� iránt hirtelen, heves és for-
ró szerelmet éreztem. �sszel 
Slatinán az iskolában egyik 
kollegan�m megmagyarázta 
egy közös lyukasóra közben, 
hogy mi is az a bozgor. Ér-
dekesnek t�nt. Etimológiailag 
az oroszból vezette vissza. Pe-
dig nem is kérdeztem!? Addig 
nem ismertem a terminust és 
hirtelenjében nem is kapcsol-
tam, hogy miért oly készséges, 

hogy ezt nekem elmagyarázza. 
Csak kés�bb értettem meg, 
miért t�nhetett nekem ak-
kor úgy, mintha némi sajná-
lat is lett volna a szemeiben. 
A szünetekben a tanáriban 
nézegettem a falra kiterített 
nagy Kelet-Európa térképet. 
Marosvásárhely, Kolozsvár, 
Slatina, Nagyvárad, Budapest. 
Akkor még nem tudtam, de 
sejtettem ezek életem etapjai, 
szinterei. Vágyakoztam Buda-
pestre, hogy majd csak egyszer 
lehetnék a saját nemzetem ál-
lampolgára. Sajnos lehetet-
len, hiszen ha átszöksz, a mi 
jó magyar testvéreink rögtön 
visszaadnak. A szászokat köz-
ben 5000 dollárért vásárolta 
meg a Nyugatnémet állam. Az 
Izraelbe kivándorló zsidókat 
letelepedési segély, munkahely, 
lakás és képzési tanfolyamok 
várták. Egyik unokatestvérem, 
Évici kiderítette magáról, hogy 
25%-ban német és kitelepült. 
Egyik nagymamám, akárcsak 
az övé, Krausz Marcsa szász 
volt. Én magyarnak éreztem 
magam. Érdekházasságra, 
meg hasonló trükkökre nem 
pályázhattam, mert pénz, in-
formáció és helyzethátrányban 
voltam. Huszonhárom évesen 
már házas voltam egy félro-
mán n�vel, csak úgy, hirtelen 
felindulásból. Habár egy szót 
sem tudott magyarul, mond-
ta, hogy apja fel�l � is magyar. 
Nem terveztem semmit el�re, 
nem is gondoltam, hogy vala-
mi gond lehet. Nem voltak és 
most sincsenek el�ítéleteim. 
Amik vannak, azok már in-
kább utóítéletek. Kissé sokba 
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kerültek. Na, mindegy akkor 
és ott nekem az is megérte, ha 
valahogy hazakerülhetnék Sla-
tináról. Ezért mihelyt lejárt a 
szerz�désbeli négy évem, ott-
hagytam Slatinát és lakáscse-
rével Nagyváradra költöztem. 
Házasságom régóta haldoklott 
már. A fiam Robi miatt érte 
volna meg, de � úgy nézett 
rám, mint egy idegenre. Nem 
tehetett róla, a nagymamájá-
hoz volt szokva. Éreztem szá-
mára én csak egy betolakodó 
vagyok. Feleségemr�l, akit el-
s�éves egyetemistaként ismer-
tem meg, kiderült, hogy egy 
rendszerh� ezredes elkényez-
tetett lánya és nem hajlandó 
elviselni, hogy magyarul be-
szélek a fiaimhoz. Azért mon-
dom fiaimhoz, mert közben 
teljesen ajándékként, tervezet-
lenül született még egy fiúnk 
Tomi. Rajongtam érte. Úgy 
cseréltem éjjel álmában a pe-
lenkáit, hogy észre sem vette. 
Két évesen már tudott úszni. 
Három évesen segített nekem 
kirakatot rendezni. Beadta az 
árcímkéket, mert már ismer-
te a számokat… Négy évesen 
sakkozott és tudta a suszter-
mattot is. Nem sokáig rajong-
hattam. Tomi öt éves volt, 
amikor elváltunk. A gy�ztes 
vitt mindent… nem én. Még 
azt is köszönnöm kellett vol-
na, hogy nem fosztottak meg 
teljesen a fiaim láthatási jogá-
tól, mert „rendszerellenes és 
magyarkodó” mivoltomat az 
ezredes após zárt tárgyalást 
kérve a szekus dossziémmal 
bizonyította kihangsúlyozván: 
„Milyen hazafias nevelést tud 

adni az az apa, aki megtagad-
ja, hogy a gyerekeivel az állam 
nyelvén beszéljen!!?” Apósom 
szövege nagy hatással bírt a 
hatóságokra. Pedig Tatár Zol-
tánként született. Én magyar-
nak hittem… Feleségem csak 
anyai részr�l volt román. Apja 
viszont a Tatárból Tătart csi-
nált magának és a Zoltán mel-
lé felvett még egy Grigore ne-
vet is. Tudta � is mit�l döglik a 
légy! Igaza volt Robinak: „Zo-
rel mindig a gy�ztessel tart”. 
Ki tudja miért? Mindig az igi 
jutott róla eszembe…

Annak idején nagyon sikk 
volt meglógni, disszidálni. Sok 
barátomnak sikerült is. Kinek 
így, kinek úgy… Jaj, de iri-
gyeltük �ket! Az iskolai éveim 
közben történt, hogy egyik na-
gyobb iskolatársunk Mazăre, 
Constantán felszállt valahogy 
egy török hajóra. Kisvártatva 
üzent, hogy nézzük a Burdát! 
Néztük is. Ott volt, divatmo-
dell lett. A legnagyobb elisme-
réssel voltam a volt f�nököm 
Tárkányi János iránt, aki egy 
éjjel titokban beépítette magát 
a német exportra szánt konf-
lisba, melyet mi gyártottunk a 
nagyváradi I. J. P. I. P. S.-nél. 
Reggel jöttek a vámosok, gya-
nútlanul leplombálták a teher-
autót és máris indulhatott a 
rakomány. Tél volt, fázott el-
kezdett hát dörömbölni mi-
helyt a határ túloldalán érezte 
magát, de a román sof�r nem 
engedte ki. Beijedt. Vissza 
akart vele fordulni. A magyar 
vámosoknak köszönhet�en 
menekült meg. Állítólag arra 
hivatkoztak, hogy menetleve-

le Nyugatnémet országba, és 
nem Románia irányába szól. 
Adja át tehát potyautasát a 
Nyugatnémet hatóságoknak. 
Másik barátom, Talpan Dan 
volt osztálytársam úgy jutott 
ki, hogy egy éjjel átúszta a Du-
nát Jugoszlávia felé. Bunuş 
barátom ’82-ben útlevelet ka-
pott Magyarországra és innen 
valahogy nyugatra jutott. Cso-
dáltuk is �ket. ’87-ben kaptam 
útlevelet én is. Boldog izgalom-
mal léptem át a román-magyar 
határt. Éreztem, hogy minden 
lépés, minden kerékkattanás a 
síneken a szabadság felé visz. 
Bizakodva másztam a dombot 
Budán a Nyugatnémet követ-
ség felé. Némi kétely és gya-
nakvás lopódzott szívembe 
látván a sok Keletnémet turis-
ta sátrat a parkosított zöld te-
rületeken. Lehet, hogy nem is 
olyan sima? Még a németek is 
várnak? Mi lesz az én 25%-om-
mal? Benyitottam a követség-
re, mondom: Ferenczi Károly 
vagyok és a követ urat kere-
sem. Mosolyogva pillantott 
rám a kedves hölgy, és mond-
ta: ein moment… Máris jött 
a követ úr. Legalábbis én azt 
hittem, vele beszélek. Nagyon 
röviden felvilágosított, hogy 
sajnos nem tudnak mindenkit 
politikai menekültként kezel-
ni, különben is le vannak ter-
helve a keleti társaikkal, amint 
láthatom. Mindezt egy olyan 
kifogástalanul kedves, de hi-
deg rutinnal, hogy rögtön tud-
tam itt semmi esélyem sincs, 
ezek itt mind csak gépek, és 
a politika valahol mögöttünk, 
a nyersanyag háta mögött su-
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nyin összeérve dolgozik szé-
pen. Megint nem boldogabb, 
csakis okosabb lehettem. Ha-
zafelé menet úgy éreztem ma-
gam, mint az a bogár, mely 
miután sikeresen felküzdötte 
magát a bef�ttesüveg szájáig, 
onnan megcsusszanva poty-
tyan vissza még fáradtabban a 
korábbi börtönébe. A szürke 
tömeget azért nevezik szür-
kének, mert messzir�l annak 
látszik. Közelebbr�l vizsgálva 
meg van benne viszont min-
den széls�ség, meg a tehetet-
len, a befolyásolható is. Mint 
a rikító hideg és meleg színek 
a palettán, a vakító fehér meg 
a s�r� fekete is, ha összekeve-
red, egy mocskos jellegtelen 
szürkét adva eltompulnak. Én 
is csak egy ilyen apró kis szín-
pötty vagyok ezen a hatalmas 
szürke palettán. Ecsetek, esz-
közök? A TV, rádió, újságok, 
hírek, pletykák. Mikor ezt, 
mikor azt kell aktiválni, mint 
a fest�, a karmester. Minden 
adatott a politikusnak, csak 
hidegvérrel, céltudatosan, kö-
zömbösen, kitartással a célokat 
nem felejtve kell hatni és min-
dent lehet manipulálni. Csak 
az eszközökkel a lehet�ségek-
kel kell ügyesen bánni. Ha így 
szépen nem megy, akkor van 
rend�rség, titkosszolgálat és 
végül a katonaság is. De ez 
csak a rossz politikusoknak 
az eszköze. A jó politikus úgy 
ver át, hogy közben azt hi-
szed te gy�ztél. Úgy tudja el�-
adni saját céljait, mintha az a 
közérdek lenne. Na, mindegy 
visszamentem hát Nagyvárad-
ra és j� két év múlva reánk is 

sor került. Jött 1989 decembe-
re! Bár féltünk is, de nem volt 
mit veszíteni. Nagy boldogan 
pár barátommal és egy álta-
lam lyukasra vágott zászlóval 
mi voltunk az els� tüntet�k 
Nagyvárad f�terén. Apóso-
mat az els� napokban alig le-
hetett észrevenni. Még most 
is látom azt az ólomszürke 
riadt tekintetét, amikor egy al-
kalommal mégis úgy adódott, 
hogy váratlanul egymással 
szemt�l szembe kerültünk az 
üres elnéptelenedett sétálóut-
cán. Ahogy megpillantott tel-
jesen a falhoz lapult ijedtében. 
Szánalmat éreztem csak irán-
ta és beértem annyival, hogy 
megkérdeztem: „Na, most 
miért nem harcolsz a kenyér-
adódért!!?” Olyan riadt képet 
vágott, hogy nem vártam meg 
a válaszát csak vigyorogva egy 
viktória jelet mutattam felé és 
otthagytam. Pár nappal ké-
s�bb az újságok azt közölték, 
hogy a szeku is a néppel tart és 
mikor újból kivirulva, trikolor-
ral a karján láttam apósom in-
tézkedni az utcán, én letéptem 
karomról a sajátomat és abba-
hagytam a lelkesedést. 1991 
�szén, miután mély lélegzetet 
vettem, azt gondoltam most 
vagy soha és nekivágtam. Át-
települök az enyéimhez! Túl 
voltunk már a marosvásárhelyi 
magyarveréseken, Süt� And-
rás megvakításán és a buka-
resti bányászjáráson. Nekem 
itt már sem id�m, sem idegem 
sincs kivárni, hogy valaha is a 
dolgok rendbe jöjjenek. Gon-
doltam és nekivágtam… Naiv 
voltam mikor a kérd�íveket 

büszkén töltögetve gondoltam 
végre beírhatom, hogy Maros-
vásárhelyen születtem. A hiva-
talnok minduntalan visszaadta, 
hogy javítsam ki Tîrgu-Mureş-
re. A saját nemzetem országá-
ban! Hát még itt sem vagyok 
itthon? Hallottam, ahogy há-
tam mögött a kollegáim „a 
románnak” neveznek. Egyik 
meg is kérdezte, hogy: „Minek 
kellet neked itt megállnod? 
Mehettél volna nyugatabbra!” 
A szemébe néztem és már itt 
tanult pestiességgel csak any-
nyit válaszoltam néki legyint-
ve, hogy hosszú…

Vannak most is divatok. 
Például nagyon men� kitün-
tetést, díjat kapni. Képz�m�-
vész barátaim Munkácsy díjat 
kapnak… Komoly transza-
vangárd m�vészek, olyanok, 
akiknek semmi közük a m�vé-
szetbeli konzervativizmushoz, 
a szépelgéshez. Odamennek, 
fejet hajtanak, meghatódnak, 
megköszönik, átveszik, kezet 
fognak, stb. Becsületes, tehet-
séges, m�velt, jóravaló, szor-
galmas embereket avatnak 
díszpolgárrá Budapesten, Jo-
sip Viszarionovics Sztálin dísz-
polgár mellé. Az emberek va-
lahogy másképp néznek arra, 
aki már díjat kapott. Tisztelet-
tel. Észrevettem viszont, hogy 
nem nagyon merik a díjat, a 
kitüntetést fiataloknak odaad-
ni. Nehogy még visszaélhes-
sen vele? Általában a már te-
hetetlen öregembernek adják, 
aki fáradt, nem árthat. Mint a 
szex ötvenen túl… Nem kell 
félni, hogy állapotos marad a 
n�. Egy lépés az imortalitás 
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felé…!? Az életen túl a feke-
te meg a fehér is, mind csak 
szürke por… A Világ csak 

a tehetetlenség, az aleató-

ria és az entrópia törvényei 

szerint m�ködik? Ez az 

a Szentháromság, mely kar-

mai közt verg�dünk? Csak 

annyi volna a dolgunk, eb-

ben az átmeneti állapotban, 

hogy próbáljuk meg egy-

mást elviselni? Boldogulj 

és boldogíts!? Emellett pe-

dig a nekünk, m�vészeknek 

szabott feladat csak az „is-

teni szépség” észrevétele, 

és embertársaink számára 

is érzékelhet�vé tétele? Az 

angyal szerepe a mienk? 

Küldöttek vagyunk, majd 

visszahívnak…

Most is látom, hogy kezd 
divattá válni egy dolog. A meg-
halás. S�t ennek a tudatos, sza-
badon választott válfaja még 
inkább. El�tte, a két állapot 
mezsgyéjén viszont érdemes 
leltárt tenni, lerendezni min-
dent a Fölöttessel… Csak 25% 
a szász vér bennem és kérték 
már számon t�lem, hogy túl 
precízked�, meg fukar, (smu-
cig) is vagyok. Szeretném tud-
ni, ha ezért szégyellni kellene 
magam, akkor hogy van az, 
hogy a Végtelenség ura, aki 
ráadásul a semmib�l terem-
tette a Mindenséget, mégis oly 
szigorúan számon tartja, és 
könyörtelenül visszakér min-
denkit�l mindent, amit adott? 
Ugyanakkor buta szemtelen-

ségnek tartom fölösleges 

feladatokkal zaklatni �t. 

Fölösleges megköszönnünk 

életünk, hiszen azt nem is 

kértük. Kérni sem érdemes 

semmit, hiszen a hiányér-

zetünk is T�le származik. 

Az is, amit megfogalmazni 

sem bírunk. Dicsérni? Hát 

hogy jössz te féreg ahhoz, 

hogy min�sítsd és vállon 

veregesd a Mindenhatót? 

Semmi sem rossz, sem jó. 

Csak azt hisszük. A VILÁG 

csak VAN. Fogadd ezt el 

és kész! Te csak boldogulj 

és boldogíts! Majd minden 

rendbe jön. Bízzál! Egy-

szer�, mégis bonyolult… 

De ahogy Murphy mondta: 

„Ami els� látásra egyszer�-

nek t�nik, annak a gyakor-

lati megvalósítása roppant 

bonyolultnak bizonyul. Ami 

viszont els� látásra bonyo-

lultnak látszik, az a gya-

korlatban kivitelezhetet-

len.” Talán ezért is érdemes 

néha tudatosan abba hagy-

ni? Vagy nevezzük ezt in-
kább csak tudatos ébredésnek, 
amint szoktam én is a remény-
telen és keserves álmaimból 
nagy megkönnyebbüléssel?

De jó hogy nem volt sem-
mi! Csak egy álom!

Bp. 2009. május 7. 
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Menyhért Ildikó

A cigány származás, mint ítélet tárgya
(Kirekeszt�ink nyomdokaiban)

„Az elnyomottság erkölcsileg tiszta állapot,
vigyáznunk kell, hogy lassan jöjjünk ki bel�le.”

Idézet Illyés Gyula Lélek és kenyér cím� könyvéb�l

Hajdúhadház Magyaror-
szág északkeleti részén 

található 11 ezres lélekszámú 
város. A lakosságnak több, mint 
30%-a roma. Szociális, kultu-
rális, gazdasági szempontból 
igen sokféle családok halmazát 
alkotják. Képtelenség négy-
ezer embert ismerni. A romák 
többsége, szórtan, nem romák 
által s�r�n lakott utcákban él. 
Ennél fogva azt beazonosítani, 
hogy egy egy családból, hány 
gyerek hova jár, hogy a telepü-
lésen kik a cigányok és mi lehet 
konkrét lakcímük igen nehéz. 
Jó kiinduló pont az iskolák ta-
nuló nyilvántartása, mert ab-
ban vagy a gyerek neve, vagy 
az anyja neve utalhat a cigány 
származásra, ha azt a lakcím-
b�l nem lehet konkrétan kikö-
vetkeztetni. Hajdúhadházon 
2006. októberében ez történt. 
Az Esélyt a Hátrányos Helyze-
t� Roma Gyerekeknek Alapít-
vány keresete alapján a Hajdú 
– Bihar Megyei Bíróság által 
felkért szakért� (aki nem sze-
repel közoktatási szakért�k 
jegyzékében) továbbá a helyi 
cigány önkormányzat tagjai 
kereset benyújtása el�tt az is-
kolák tanulóit, a róluk készült 

tablókat mustrálták, majd a 
per folyamán a tanuló nyilván-
tartást. Így döntötték el mely 
gyerekeket tekintenek egy 
– egy osztályban cigánynak. 
Annak bizonyításául, hogy az 
�ket osztályba sorolók cigány-
nak perceptálták �ket, ezért 
kerültek az adott osztályokba. 
Tuza Tibor Kemény István 
szociológus kutatási módsze-
reire való hivatkozással törvé-
nyesnek és helyesnek tartja a 
hajdúhadházi gyerekek cigány 
származására utaló vizsgá-
latot. Egyet felejt el, hogy az 
1992/1993-as év volt az utol-
só tanév, amikor az iskoláktól 
a cigány tanulók számára vo-
natkozó adatokat törvényesen 
gy�jteni lehetett. Ugyanis a te-
vékenység nem másba, mint a 
Magyar Alkotmányba ütközik. 
2003-ban Kemény István a 
népszámlálás adataiból indult 
ki. Megyénként, településen-
ként azoknak a számát vette 
alapul, akik a cigánynak vallot-
ták magukat.

Nem hittem a fülemnek, 
amikor Sörjés Ilona, hajdú-
hadházi pedagógus elmesélte, 
hogyan, mi módon sorolták 
egyik gyereket a cigányok, má-

sik gyereket a nem cigányok 
közé. Ma is borzadok, ha azt 
a listát magam elé képzelem, 
amin iskolánként, osztályon-
ként fel van tüntetve, a cigá-
nyok és nem cigányok konkrét 
száma.

Engem nem érdekel, hogy 
rólam ki, milyen származású 
ember mondja ki helyettem 
és nélkülem a tudtom és be-
leegyezésem nélkül, azt hogy 
cigány vagyok. Egy dolog ér-
dekel csupán, hogy törvényes 
utat akar magának találni arra, 
hogy az én magánszférámba 
beavatkozzon. A totalitárius 
rendszerek mind fenntartották 
maguknak a jogot, hogy bár-
mikor beléphessenek az egyé-
nek magánszférájába. Minden 
ilyen megnyomorító rendszer 
azt hirdette magáról, hogy a 
korlátok az egyén és az egyén 
által kötelez�en vallott eszme 
érdekében vannak.

Milyen demokrácia, milyen 
esélyegyenl�ség az, amelyben 
a tanulók származásáról az 
érintett szül�k megkérdezése, 
tudta és beleegyezése nélkül, 
tanulói nyilvántartás alapján 
származási bizonyítványokat 
állíthatnak ki.
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Milyen kisebbségi auto-
nómia az, amikor kisebbségi 
önkormányzatok, civilszerve-
zetek arról vezetnek nyilván-
tartást, (név – és címjegyzé-
ket) hogy szerintük ki cigány 
és ki nem, az érintettek tudta 
és beleegyezése nélkül?

Milyen jogvédelem és mi-
lyen egyenl� bánásmód ható-
ság az, amely játék közben vál-
toztatja a szabályokat? Milyen 
hatóság az, amely a cigányság-
hoz való tartozást küls�, in-
dikátorokkal akarja leírni. 
S különböz� egyéneket kí-
ván feljogosítani az érintet-
tek által nem kért cigány-
mustrára? Döbbenet, az 
embert elfogja a félelem és 
a rémület. Olyan eszközök-
kel akarnak védeni minket, 
ami ellenünk van? Miért? 
Értsük is meg, hogy az ér-
dekünkben teszik lehet�vé, 
hogy a nevünk, címünk, ki-
nézetünk, szagunk alapján 
besoroljanak bennünket 
ide vagy oda?

Mindez álca, az iskolák 
számának csökkentése áll 
mögötte. A legkönnyebb azt 
mondani, hogy egy iskolát azért 
kell felszámolni, mert oda cigá-
nyok járnak csak. Aztán meg ha 
a gyerekek nem találják helyü-
ket az új iskolában, arra felírnak 
néhány integrációs programot 
és már rendben is van. Most 
akkor kérdezem, esélyt kapnak 
a gyerekek, vagy esélyt vesznek 
el t�lük. Könnyebb vagy ne-
hezebb lesz számukra az alkal-
mazkodás, a tanulás?

Természetesen arra kell tö-
rekedni, hogy társadalmilag 

és etnikailag vegyes osztályok 
alakuljanak ki, de ott, ahol a 
roma tanulók aránya megha-
ladja a 70%-ot erre nem nagy 
az esély. Ilyen településeken, 
körzetekben nem lehet elte-
kinteni a kisebb létszámú osz-
tályok fenntartásától. Mert míg 
az egyik gyerek, – akár ugyan-
abból a családból is – könnyen 
veszi az akadályokat, a másik 
nehezen alkalmazkodik, nehe-
zen halad, nem csak a kudarcai 
n�nek, de a lemaradása is.

Nemes az a törekvés, amely 
azt mondja, hogy a társadalom 
egészét reprezentáló osztályo-
kat kell szervezni és m�köd-
tetni. Azonban vannak olyan 
gyerekek, akik számára nyitva 
kell hagynunk az eddigi lehe-
t�ségeket. Arra kell töreked-
nünk, hogy örömmel járjanak 
iskolába, hogy a tanulás bol-
dogságérzést váltson ki be-
l�lük. Az ilyen osztályokban 
egy pedagógusra 6 gyereknél 
többnek nem lenne szabad 

jutnia. Mert a szül�i tör�dés, 
foglalkozás hiányát másként 
nem lehet pótolni. Azok mellé 
az osztályok mellé is szüksé-
ges egy – egy támaszték taní-
tó, amelyekbe kevésbé iskolá-
zott szül�k gyerekei nagyobb 
számban járnak.

Nem szeretnék konkré-
tan említeni egyetlen egy tan-
könyvet sem, de a jelenleg 
forgalomban lév� az írás – és 
olvasás tanítási módszerek, 
taneszközök el�állítói szintén 

úgy nem helyezték közép-
pontba a gyereket, mint 
ahogyan a jogvéd�k, az 
oktatást reformálók, seho-
gyan sem!. Ha egy gyerek 
iskolaérett, akkor egy év 
alatt meg kell tudjon tanul-
ni írni olvasni. Álszent az, 
aki azt hirdeti, hogy négy 
év alatt kell ezt elérni.

De általában mit jelent 
az, hogy cigány? Negatív, a 
társadalom számára kevésbé 
hasznos, sokak által elutasí-
tott tulajdonságok halma-
zát. De ez nem azt jelenti, 
hogy a megkülönbözteté-
sünk oka, mindenesetben 

a cigányságunk, vagy minden 
estben hátrányosan akarnak 
minket megkülönböztetni.

El�fordult már, hogy valaki 
cigány származású Menyhért 
Ildikóként említett egy lapban. 
Jeleztem neki, hogy nekem nem 
fáj, hogy utalt a származásom-
ra, de neki az én cigány szárma-
zásomhoz semmi köze, mert 
az, rám tartozik. Azt válaszol-
ta, természetes, hogy nem szé-
gyellem, hogy cigány vagyok, 
� sem szégyelli, hogy � ma-

Salter György fotója
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gyar. Én is magyar vagyok! 
– válaszoltam. Amit � nem 
kérd�jelezhet meg. Az etni-
kai származásomat pedig nem 
nemcsak hogy konstatálhatja, 
de még csak rá sem kérdezhet. 
Mert azon kívül, hogy magyar 
vagyok � mást nem tudhat ró-
lam. Az egyetemes emberi faj-
hoz tartozom, csak annyiban 
vagyok más, mint ahogyan egy 
másik ember lehet más.

S hogy ért -e már hátrá-
nyos megkülönböztetés? Igen, 
sokszor. Miért? Mert cigány 
vagyok? Nem! Azért, mert, 
aki engem hátrányosan meg-
különböztet az nincs tisztában 
az ember, a társadalom, a kö-
zösség és a másik emberhez 
való kulturált alkalmazkodás 
fogalmával.

Zavart ebben a viselkedésé-
ben, traumákat, sebeket hor-
doz.

Elfogadja és gyakorolja az 
alsóbb és fels�bbrend�ség el-
vét. Tehát a kritikus és vizsgá-
landó, megváltoztatandó tulaj-
donság nem a származás, nem 
a b�rszín, hanem a másik em-
berhez való viszonyulás. Az 
el�ítélettel közelített ember és 
az el�ítéletes ember viselkedé-
sének alakítása.

Az embereket általában torz, 
rosszul fejl�dött személyiség-
jegyeik késztetik hátrányos 
megkülönbözetésre. Például, 
valakinek a kisebbrend�ségi ér-
zése hatalom mániában, vezér-
szerepben is megnyilvánulhat, 
aminek az a következménye 
az, hogy a gyengének tartott, 
más emberekkel (több esetben 
n�kkel, gyerekekkel) szemben 

kimondottan megalázóan vi-
selkedik, a kiközösítésükön 
munkálkodik, akár törvényte-
lenül is, elvesz t�lük mindent, 
amit lehet.

Tudatosan kell vállalnunk, 
hogy az emberi gondolkodás, 
az emberi viselkedés hajla-
mos, akartunkon kívül a ska-
tulyázásra, a bizonyos sémák-
ba való besorolásra. Meg kell 
tanulnunk tehát az el�feltéte-
lezéseinket el�ítéleteinket, ki-
kapcsolni. Aminek a kulturált 
és barátságos emberi viselke-
dés, közlékenység az alapja. 
Tanulóinkat, munkatársainkat 
pedig mindig egyénként kö-
zelítsük meg, nem pedig vala-
mely ilyen vagy olyan etnikai 
csoport, társadalmi osztály 
tagjaként. Az el�feltételezések 
kikapcsolásához végezzük el 
a következ� gyakorlatot, amit 
mosogatás, takarítás, utazás 
közben meg lehet tenni.

A tanulóinkat egyenként 
felidézzük magunkban, mint 
egy néma film szerepl�jét ta-
nulás, játék közben, mintha 
nem tudnánk, hogy a film sze-
repl�je melyik korban, melyik 
társadalmi, etnikai csoportban 
él. Hogy csupaszon el�felté-
telezések, ítéletek nélkül tud-
junk dönteni, hogy a konkrét 
gyerek számára megtaláljuk a 
megfelel� megoldást, tanesz-
közt, módszert motivációs bá-
zist, hogy közössé tett célun-
kat elérjük.

Ehhez �t gondolatban 
mindig származástalanítani, 
nemteleníteni kell. Azt a szót, 
hogy tanulóink cigányok vagy 
nem a kívánt cél elérésének ér-

dekében ki sem kell ejtenünk 
a szánkon. Ugyanis a cigány 
származás a tárgyban sem-
milyen relevanciával nem bír. 
S�t, ha sokszor eszünkbe jut, 
az hogy a cigány származású 
tanulónk problémája a szár-
mazásukból fakad, akkor nagy 
a valószín�sége annak, hogy 
nem ismerjük azt az adott 
problémát, amivel a gyerek 
küzd. Gyakorlatilag a feltárás 
és a megoldás helyett címké-
zünk. Akkor amikor egy olyan 
osztály problémáit vizsgáljuk, 
amelyikbe sok roma gyerek 
jár, amikor a romaszármazást 
vesszük az osztályba sorolás 
alapjául, akkor ugyanúgy szár-
mazási alapon különböztetjük 
meg a gyerekeket, mint az a 
tanító, aki azt gondolja, hogy 
azért kerültek a gyerekek az 
adott osztályba, mert rosszak, 
buták, lusták, stb…

Ahelyett, hogy azon gondolkod-
nánk, melyik gyereket mi motiválja 
a tanulásban, milyen faladatokat, 
eszközöket bocsássunk ehhez szá-
mára rendelkezésre, hogyan épít-
sünk fel egy órát, mit tartalmazzon 
az óra anyaga, stb.

A mélyszegény gyerekek 
problémái minden tekintetben 
túlnyúlnak az iskolán. Hogy 
melyek ezek a problémák, mi-
lyen módon befolyásolják a 
gyermeki személyiség fejl�-
dését azok a tények feltáratlan 
mélységben tátognak el�ttünk. 
De bizonyos fogalmakat rend-
re használunk, úgy bújunk mö-
géjük, mint valami emelkedett 
bástya mögé. Szegregáció, in-
tegráció, multikultúra, el�íté-
letek, esélyek, stb… A minden 
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napok valósága, próbája nél-
kül üres fogalmak.

Azt gondoljuk, hogy minket 
cigány származásunk, civilszer-
vezeti tagságunk feljogosít olyan 
dolgokra, amelyekhez egyéb-
ként, szakképesítés, tapasztalat, 
netán egy csöppnyi reputáció 
szükséges. Bizonyos politikai 
er�kkel, szakmai körökkel el is 
tudtuk hitetni, hogy származási 
predesztinációnknál fogva meg 
tudjuk oldani a cigány gyerekek 
iskolai problémáit.

Pedig tudnánk, ha szor-
galommal, nyitottsággal, alá-
zattal, valós együttm�ködési 
készséggel, szakmai rátermett-
séggel, felkészültséggel, folya-
matos továbbfejl�déssel ven-
nénk részt a folyamatban. De 
felkéretlen, megbízatlan pró-
kátorsággal, rossz, etikátlan 
bizonyítási eljárásokkal annak 
növeljük a baját, akin segíteni 
szeretnénk.

Nem hiszem, hogy az ok-
tatás központi irányítói azt 

szeretnék, hogy Magyar-
országon az Alkotmánnyal 
ellentétes joggyakorlat, ál-
szent integráció, az iskolák, 
gyerekek mindennapjaiba 
öncélú beavatkozások tör-
ténnének. Ezért azt remé-
lem, hogy közbenjárnak 
annak érdekében, hogy va-
lóban gyakorlott, végzett és 
elismert szakemberek m�-
ködjenek köze a roma gye-
rekek nevelésének oktatás-
nak tárgyában.


