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Rostás-Farkas György

Napkeletr�l jöttünk
Minden baj a lélekben kezd�dik…

Egyetlen keleti népb�l 
sem lehet nyugati né-

pet varázsolni.
Napkeletr�l jöttünk – majd-

nem azt írtam, mint a bölcsek –, 
mi cigányok. �seink elhagyták 
Indiát, de Isten kárpótolta �ket 
második hazájukkal, Magyar-
országgal. Igaz, nekünk nem 
volt István királyunk, Géza fe-
jedelmünk, de volt Orsós Jaka-
bunk, Lakatos Menyhértünk, 
Péli Tamásunk. És van sok ba-
rátunk, mint Gergely Dezs� is, 
aki krisztusi alázattal végzi a 
munkáját értünk, cigányokért 
is. Amikor megjelenik a cigá-
nyok között, ott velünk együtt 
ünnepelnek az angyalok is.

Az Isten így adott a világ-
nak még sok nagy embert; 
Gandhit, Yehudi Menuhint… 
és így adta a népeket; a zsidó-
kat, a cigányokat is.

Több évszázadon keresztül 
vándoroltunk, menekültünk. 
Nemcsak vándoroltunk, ha-
nem menekültünk is. De élet-
ben maradtunk, és jelen va-
gyunk jelenlétünkkel!

Sok titok van, amit szeret-
nék megfejteni, többek között 
azt is, miért hagyták ott �sha-
zájukat és lettek a világ ván-
dorai a cigányok. Talán pont 
ezért kell vezekelnünk egész 
földi utazásuk ideje alatt.

Álmot láttam, s Pet�fi óta 
tudjuk, az álmok nem hazud-
nak. A görögök óta pedig azt 
is tudjuk, hogy érzelemre épül 
az értelem.

Az álmok, a jelek és India… 
Jézus a földön élt egykoron, s 
azóta sem született nála híre-
sebb ember ezen a bolygón. 
Ahogy sokan tudják, Jézus 12 
éves korától 30 éves korág In-
diában élt. Az is eszembe jut, 
hogy Jézus anyjának Máriának 
sírja napjainkban is zarándok-
hely Kashmirban. De megint 
elkalandoztam… ezzel nem 
mondtam újat, olvasóim, is-
mer�im tudják, hogy hajlamos 
vagyok rá.

A Bibliából sokmindent 
megtudhatunk, és sokmindent 
megfejthetünk a csillagok ál-
lásából is. Veszély leselkedik 

ránk, nem csak a cigányokra, 
az egész világra; éghajlatválto-
zás, vízhiány, sivatagosodás… 
s nemcsak a természetben, de 
a lelkekben is. Nem vagyok jós, 
de a jelekb�l olvasnunk kell!

Én azt szeretem az embe-
rekben, ami összeköt bennün-
ket egymással, és nem azt, ami 
szétválaszt. Az Isteni Gondvi-
selés – mint tudjuk – létezik. 
Mi lett volna, ha…

Ha nem találkozom Fodor 
Andrással, Szabad Györggyel, 
Siklósi Norberttel, Ranner Gi-
zellával… A Gondviselésénél 
tartva jut eszembe, míly cso-
dás érzés, mikor beleszól a te-
lefonba az én testvér-barátom 
Bánffy György, és üdvözöljük 
egymást. Vagy Béres Ilona test-
vér-húgom. �k ketten, ha csak 
lehet együtt szavalják a versei-
met hosszú évtizedek óta.
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Testvér, mondottam volt. 
Az egykori legendás televíziós, 
Sugár András testvérem hívta 
fel a figyelmemet, vajon hány 
nyelvben található még egy 
olyan kifejezés, ahol együtt 
van a test és a vér.

Kortársként élek itt a föl-
dön T�kés Lászlóval, Duray 
Miklóssal, akik szintén testvé-
reim, harcostársaim. Mi ez, ha 
nem Gondviselés. Tanáraim, 
mestereim, barátaim. Békés-
csabától Debrecenig, Buda-
pestt�l Pécsig. Újváry profesz-
szor, Várnagy Elemér, Voigt 
Vilmos, Székelyhidi Ágoston, 
Lázár Imréné Mészáros Ili, 
Rácz László, Marosvölgyi Ká-
roly és sorolhatnám tovább.

Ez mind-mind Gondviselés, 
ahogy az is, hogy éppen születé-
sének 100. évfordulóján vehet-
tem át a kedvenc költ�mr�l, Jó-
zsef  Attiláról elnevezett díjat.

Mit akarok mondani ez-
zel? Hát… szeret engem az 
Isten, az én Istenem! (Hát-tal 
nem kezdünk mondatot, mondta 
az én imádott tanárn�m, Mészá-
rol Ili. Igaza van.) Most mintha 
megfeledkezett volna rólunk, 
mintha magunkra maradtunk 
volna. Hol is tartottam, kér-
dezem magamtól. Ismét visz-
sza kell kanyarodnom, jó vagy 
rossz szokásomhoz híven.

Többszáz éven keresztül 
vándoroltunk, menekültünk. 
Mindig úton voltunk. Az em-
berek egymásra voltak utalva, 
úgy segítették egymást, ahogy 
tudták. Nagy találkozások tet-
ték színesebbé az együttlétet, 
meséltek és szerettek.

Miért tartom fontosnak ezt 
elmondani? Hát csak figyelje-
tek.

Ezekb�l a találkozásokból 
születhettek meg azok a mon-
dások, hogy „csókolom a szí-
vedet testvérem”. Minden ci-
gány testvér – igen, mert egy 
t�r�l fakadunk.

Ki a cigány? Mit�l marad 
az? Nyelv, kultúra, identitás? 
Hosszúra nyúlik a történet, 
messzire és mélyre kell ásni, 
hogy a gyökerek gyökereit 
megtaláljuk. India, Selyemút, 
vándorlás. Az összetartozás, 
nagy sors, nagy kihívás. Em-
beri tartás és méltóság.

De ez már egy külön feje-
zet, egy külön könyv. Az ál-
mok és a jelek… Idén száz 
esztendeje annak, hogy Rad-
nótiból kiszakadt a sóhaj: 
”Oly korban éltem én e föl-
dön, mikor a költ� is csak 
hallgatott”…

Azt írtam, minden baj a lé-
lekben kezd�dik. Ott kell el-
kezdenünk a gyógyítást is…

Nagy László

Árvácska 
sírverse

Virág voltam hajdanán
Világ volt a mostohám
Szép lány voltam úgy megholtam
Szép ruhát még sose hordtam
Virág vagyok holtan is
Álmodom a porban is
Ítéletet álmodom
Majd rázkódom s ruházkodom.

Gerako 
rojipo

Luludyi somas varikana me
E luma sas mange murothem
Shukar shej somas kade mulom
Shukar gada chi phiradom
Luludyi som vi mules
suno dikhav vando pra
hopajrobija dav suno
Hajman unzoj pala kodo urado.

(Boldasles:
Rostás-Farkas György)
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Halák László

Vunetoj o cheri
(Kék az ég)

– Vi kodiy phendas amaro 
bachi pe kodi o del kaver dyes 
gindilas ape?dsy

– Kodi phendas amaro 
bachi o Del inke zurales 
xojarnyiko sas.

– Sostar?
– Ke sakaj chika sas.
– Sostar sas chika sakaj?
– Ke nas alosardo 

jekhavrestar o opruno paji taj 
o teluno paji.

– Soj kodo zido?
– Kado sas o bajo! Nas 

khanchi zido. Le chika anda 
kade sas vi kathe vi kothe, ke 
chi zhangle kaj si pengo than. 
Gindin feri zhas pe vulyica, 
lake zhas kaj ek chik, so angla 
tute si ando ajero.

Tu e phuv dikhlan, kadi 
chik pale ando ajero sas karing 
tyo nakh.

– Kado kade naj lasho!
– Na na! Anda kade o 

Deloro kade gindilas, alosarel 
jekhavrestar kodol paja so si 
akanak kethane.

– De soj kodo zido?
– Na ker aba na rov! Av 

manca dikh avri pe felyastra! 
Dikhes kodo shukar vuneto 
kothe opre?Kodo inke e 
dyesesko.

– Haj si inke vi ratyako 
cheresko zido?

– Sartena! Te chavlas atunchi 
ratyi kade tavlas sar si akanak le 
chika. De o Deloro alosardas 

jekhavrestar,o tunyaripe kathar 
o dyesipe anda kade si shukar 
dyese o cheri.

– Kado lasho!
– O Deloro kade gindilas pe 

phenel le pajenge savo te zhal, 
o vuneto, o tunyaripe opre po 
zido.

– Haj primisarde leske 
vorbi?

– Sartena! Kathar kodo 
sakon zhanel kaj si pengo 
than.

– Atunchi sostar del o 
brishind?

– Ke sakon kamel te zhanel 
variso. Kon tele si,kamel te 
zhanel soskoj opre. Kon pale 
oprej fajas te zhanel soskoj tele.

– Sostar perel tele, te jokhar 
opre si?

– O Del kade kerdas 
opre po zido e paja na chika 
taven,shukar norura. Kana 
aba but chika geletar paj 
phuv,vi opre po zido so si paja 
tunyarike,kasave phare avna 
sar kathe haj tele peren. Le cine 
chikange kodi e bezexa anda 
norura pale chika kerdyon.

– Kado inke le kerdyipesko 
dujto dyes,inke chi gele opre,chi 
pele tele e anglune chika. O 
Deloro majdur gindilas pe haj 
vi palende grizhisardas de kado 
feri majpalal pecisajlas.

(boldasles: 
Rostás Farkas György Attila)

Mózsi Ferenc

Nem 
felcserélhet�
(versváltság)

,,micsoda váltságot adhat az ember
az �; lelkéért?”
(Mt.:16.26)

megváltani avagy üdvözülni
állandó nem cserélhet� kérdés
csak a mindenkori énemet
ajánlhatom fel az ajándékot
melyet szorongva szerzünk

széthasított szavak
alvadt fogalmak
a hit ezen a fokon
elakad és nem tudni
kit segít

Uram én még mindig
csak sorban állok
kegyelmedért
a szédület a magaslatra
juttatott és most a mélységet
áhítom az ásító végleges
magányt

mit adhatnék cserébe
felszabdalt létemért
mint a félreismert értelmet
meg nem hallgatott
halk éneket
megoszthatatlan b�nöm
bocsánatát az �
magára hagyott lelkéért…
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Cigány pap, aki ”vállalta”
Tisztességre és kölcsönös kiengesztel�désre egyaránt szüksége van Magyarországnak, vallja az egyházas-
rádóci plébános, aki beás cigány származású papként szolgál a szombathelyi katolikus egyházmegyében, 
magyar környezetben. A 31 éves Orsós Zoltán atya azt vallja: az egyházban hazatalálhat a cigány is.

– Miként fogadták önt a vasi 
katolikus hívek Egyházasrádó-
con és a filiákban: Rádóckölkeden, 
Nagykölkeden, Harasztifaluban, 
tekintettel arra, hogy cigány szár-
mazású papjuk aligha volt nekik 
és �seiknek?

– Csak jó élményeket �rzök 
három évvel ezel�tti idejöve-
telemr�l. Az volt a tapaszta-
latom, hogy az emberek rop-
pant kíváncsiak arra, milyen 
egy cigány ember, aki pap, s 
hogy milyen üzenetei vannak 
számukra. Bemutatkozásom 
alkalmával mind a négy falu-
ban körülbelül ezt mondtam: 
Szeretném elmondani a testvé-
reknek, hogy cigány szárma-
zású pap vagyok, Isten hívott 
meg engem ebbe a hivatásba, 
ugyanaz a Jézus, aki paptestvé-
reimet is meghívta. Arra kérem 
a kedves híveket, hogy az éle-
tem és tetteim alapján alkos-
sanak rólam ítéletet, ne pedig 
a származásom alapján; én is 
így fogok tenni… Azt hiszem, 
ezzel sikerült minden rést be-
tömni a falon. Az emberek azt 
mondhatták magukban: rend-
ben van, ez a pap kimondta, 
vállalta.

– Ha megvan a karakánság, 
már könny� cigány papnak lenni?

– Jó pár évvel ezel�tt civil 
ruhában kerestem fel egy má-

sik megyebeli kórházat gerinc-
bántalmaimmal. Az orvos a 
helyén maradt, be nem hívott, 
meg sem érintett, távolról néz-
te, ahogy az ajtónál derékra 
vetk�zöm. Felírt számom ra 
valami drága tapaszról szóló 
receptet, amit kénytelen vol-
tam a kukába dobni, mert úgy-
sem tudtam volna megfizetni. 
Más kérdés, hogy nyert ügyem 
van, amikor reverendában va-
gyok.

– Milyen cigány családból szár-
mazik?

– A Zala megyei Lovászi-
ban, Lenti környékén a beás 
ága él a cigány kisebbségnek. 
A beás nyelvet azonban saj-
nos nem ismerem, mert ha-
mar elkerültem otthonról. 
Édesanyám eredetileg egyedül 
nevelte munka mellett nyolc 
gyermekét, ezért kerültem két 
öcsémmel állami gondozásba. 
Mindenesetre �rzök emlékeket 
a „zárt telepi” életkörnyezet-
r�l, amelyben a cigányság na-
gyobbik fele teng�dik. A falu 
peremén lév�, cigányok lakta 
utcában éltem els� nyolc éve-
met.

– Mindenestül rossz volt ez a 
korszak?

– Nem mondanám. Azt a 
testvéri érzületet, összetartást, 
amely a még épebb cigány kö-

zösségekben tapasztalható, 
papi fejjel is hiányolom a ma-
gyarországi társadalomban.

– Volt a családjában bármiféle 
vallásosság?

– Semmi, legfeljebb csak 
káromkodásban hallottam Is-
ten nevét.

– Hogyan vált hív� emberré?
– Tizenöt éves koromban 

már hivatásos nevel�szül�knél 
éltem, egy gazdálkodó házas-
párnál Lentiben, ahol alaposan 
megtanultam a mez�gazda-
sági munkát, például gépeken 
arattam. Hitem kialakulásá-
ban dönt� szerepe annak volt, 
hogy nevel�szüleim ösztön-
zésére egyszer csak elmentem 
egy hétköznapi misére. El�-
ször elfogódottan éreztem 
magam, hiszen nem tudtam, 
mit kell csinálni. De aztán a 
felolvasott Szentírás-részletek-
b�l, a pap magyarázatából fel-
fénylett számomra az evangé-
lium, a megváltás örömhírének 
az értelme. Méghozzá nagyon 
személyesen.

– Arra gondol, hogy egy olyan 
fiúcska, mint amilyen ön is volt, 
kétszeresen árva, nemcsak a szü-
l�kt�l való elszakadás, hanem a 
származás miatt is?

– Árva vagyok, ágról sza-
kadt, aki nem találja a helyét, s 
akit a legtöbben utálnak: való-
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ban ilyennek éreztem magam. 
És persze ennek megfelel�en 
mindenkit idegennek tekin-
tettem. Viszont akkor, a lenti 
plébániatemplomban és egy-
házközségben megszereztem 
legfontosabb tapasztalatomat. 
Azt, hogy az evangéliumnak 
életet átformáló ereje van. At-
tól kezdve képes voltam az 
egész napos munkát és hosz-
szas biciklizést követ�en el-
járni az esti misékre. 
Ha ez nem sikerült, sír-
tam! A templomélmény, 
vagyis az, hogy Isten-
nek a kapuja el�ttem 
is kinyílt, feledhetetlen 
számomra. Nos, ez a 
legf�bb jó, amit közölni 
szeretnék a származási 
közösségemmel. Hogy 
az egyházban hazatalál-
hat a cigány is.

– Ha nem találkozott 
volna Krisztussal, mi vált 
volna önb�l?

– El is kallódhat-
tam volna. Így viszont 
a keszthelyi középis-
kolában is megálltam a 
helyem, kivívtam osz-
tálytársaim tiszteletét. 
De azért az érettségi 
el�tt az osztálytársaim 
nagyon meglep�dtek, amikor 
az osztályf�nököm körkérdé-
sére, hogy ki mihez kezd, én 
megmondtam, hogy papnak 
tanulok tovább. Igyekeztek le-
beszélni.

– Papi személyek nem ellenez-
ték a tervét?

– A plébánosom elvitt az 
akkori szombathelyi megyés 
püspök atyához, Konkoly Ist-

vánhoz. Felbecsülhetetlen biz-
tatást éreztem abban, hogy 
a püspök úr külön is beszélt 
velem, mivel szeretett volna 
megismerni. Kés�bb ugyan-
csak egyengette utamat Eg-
resits Ferenc, a gy�ri papi 
szeminárium rektora. Kispap 
koromban észrevette, hogy 
szorongok az új környezetben. 
Felbecsülhetetlen tanácsokat 
adott. Például azt mondta, so-

hase sajnáltassam magam. Ez-
zel nagyon finoman, kimon-
datlanul is érzékeltette velem, 
hogy ezt a külvilág t�lem ke-
vésbé fogadná el, mint mástól. 
A rektor úr arra buzdított: itt 
neked is jogod van minden-
hez, ugyanolyan kispap vagy, 
mint a többiek.

– A szakdolgozata a cigány-
pasztorációról szólt, de Vas me-

gyének ezen a tájékán, ahol plé-
bánosként m�ködik, elenyész� a 
cigányság jelenléte…

– Egy papnak mindenki 
felé van küldetése, nem kell 
feltétlenül egy bizonyos kö-
zösségre fókuszálnia. Veres 
András püspök úr három éve 
ide helyezett, jelenleg tehát itt 
van a szolgálati helyem.

– Diplomamunkájához hely-
színi tanulmányokat végzett itthon 

és külföldön. Milyen követ-
keztetésekre jutott?

– Jártam itáliai nagy-
városok szeméttele-
peinél létesült bádog-
városokban is, átrágtam 
magam különféle eu-
rópai tanulmányokon. 
Ezek alapján bátran ál-
lítom: a magyarországi 
cigányság helyzete még 
mindig jobb, mint sok 
más helyütt Európá-
ban. Itt azért mégiscsak 
van valamiféle cigány 
önkormányzatiság, és – 
legalább elvben – nincs 
egészen elvágva a fel-
emelkedés útja e kisebb-
ség el�l sem.

– Elégedett-e a cigányok 
hazai evangelizálásával?

– Az örvendetes, 
hogy vannak alulról jöv� kez-
deményezései az egyháznak 
egy-egy olyan térségben, te-
lepülésen, ahol koncentráló-
dott a nyomor és a cigány ki-
sebbség. De azt is gondolom: 
mindezt országos lépték�vé 
kellene fejleszteni, világi ke-
resztények aktivizálódásával is. 
Ott, ahol már van ilyen szolgá-
lati ág, olykor az a gond, hogy 

Péli Tamás rajza
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inkább csak a karitatív vonás 
vagy a kommunikáció a fejlett, 
miközben elsikkad a cigányok 
tényleges evangelizálása, hogy 
szentségekkel él�, valóságos 
tagjai legyenek az egyháznak.

Meggy�z�désem, hogy en-
nek a közösségnek az anyagi-
aknál is nagyobb szüksége van 
a lelki segítségre, arra, hogy 
visszaadjuk emberi méltósá-
gukat. Rá kell ébredniük, hogy 
Isten �ket is a saját képmásá-
ra és hasonlóságára teremtet-
te. Csak az evangélium adhat 
hajtóer�t bármely leszakadt 
helyzet� cigánynak, hogy át-
törje a kilátástalanság és a nem 
mindig megokolt el�ítélet fa-
lát. De vallom azt is: a b�n-
elkövet�knek vállalniuk kell a 
felel�sséget tetteikért.

– Sokak szerint rohamosan kö-
zeledünk a polgárháborús helyzet-

hez a b�nesetek és az etnikumok 
közötti feszültséget felülr�l szítók 
miatt.

– Biztosan vannak, akik-
nek a káosz és meghasonlás 
nem volna drága ár saját ér-
dekük érvényesítéséhez, pozí-
ciójuk biztosításához. Lehet, 
hogy bizonyos spontánnak 
t�n� történéseket is �k irá-
nyítanak. Erre már a zámo-
lyi-strasbourgi ügy óta gya-
nakszom. Nekünk, keresztény 
embereknek annál inkább 
higgadtaknak kell lennünk, el 
kell utasítanunk a probléma 
túldimenzionálását. Ne azt 
mondjuk, hogy eljött a teljes 
z�rzavar esélye, hanem hogy 
megérett a helyzet arra, hogy 
lelki fordulat, lelki forradalom 
legyen Magyarországon. Itt 
társadalmi rétegek végs� so-
ron azért élnek már-már átok-

ként egymás számára, mert 
a hazai társadalomban olyan 
nagy mérték� az Istent�l való 
elfordulás.

– Az nem súlyos tényez�, hogy 
ha egy hatalom nem a jó rendet 
munkálja?

– A kett� összefügghet. 
Olyan vezet�ket választ magá-
nak az ország, amilyenek meg-
felelnek a tudatállapotának. 
Adott esetben olyanokat, akik 
a legtöbb materiális jót ígé-
rik… Én legszívesebben kiten-
ném a Parlament épülete elé a 
Tízparancsolatot. Magyaror-
szágon hitre, tisztességre van 
szükség, valamint kölcsönös 
kiengesztel�désre, ami nem 
csupán a múlt lezárását, ha-
nem befogadást és közösség-
vállalást is jelent.

(Riporter: Joó István)

Tóth Árpád

Si kon rovel
(Van, aki sír)

Si, kon, rovel, si kon cipil,
Si kon cipisarikanes del pe armaja-
Me shudrikanes phandav o muj,
Kana sako xasaripe pe ma pelo.

Me, chi phutyarav ma, kado na phutyarimo,
Na chudin tume muro trajo,
Na chorrimo, thaj, na zori kado
…muro trasardimasko pharimo…

(Boldasles ifj. Rostás-Farkas György) Péli Tamás rajza
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József Attila

Zhanes, ke naj ertipe
(Tudod, hogy nincs bocsánat)

Zhanes, ke naj ertipe,
soste apol e briga.
Av, so avesas: manush.
E char barol palatu.

Bezexa phare chavna,
be shaj pityan tye asva.
Ke chachi san pe kadi,
kadi si najisardi.

Na vladin, na primisa,
nasul kaj tute na av,
na bandyu, haj na bandyar,
kavreste tu na pashar.

Ashibi dikhimasko,
na le kavresko tajno.
Kado si manushipe,
kerdyilom manusheske.

Seron, sar horgisarlan,
anda sos rudyisarlan.
Ke xoxamno kerdyilan
tye chache armalyendar.

Rashaj akhardan perimos,
Romes, te naj Devles.
Iskoritoren rakhlan
psichoanalizilas san.

Patyajlan le vorbenge,
kon tuke potyinale.
Dikhes, ke naj chi kathe
kon phenla tuke lashipe.

Xoxade, tyo kamipe,
xoxalyipe naj chache.
Akanak la pushkasa
inker shushe jilesa.

Shude tye shushe gindura
haj kon avna tu piramna,
sar o zhukel patyala,
kon si tuke patyala.

Bukuneshchi nachol
(Kopogtatás nélkül)

Te kamo tu, vi bi bukunestyi shaj aves andre mande
De mishto gindisarla
Pe sulumako gono opre shav tu, po praho
Lel baro di sulum
Ando khoro shudro palyi ano tuke
Tye papuchi, kana zhastar, tele khosav
Kathe chi nashavel amen khonyik
Shaj keres tyi butyi ratyi.
Baroj silenciumo, vi tuke dav duma,
Kana khino san shudes tele korrako dikhlo
Bokhalyi te san, uzhi hertija les tejareske,
Kana avla vi kaver
Atunch muk vi mange, vi mange sagda
Bokxalo som
Te kamo tu, bukunestyi nachol tele shaj aves mande,
De gindisar mishto,
Dukhalas butajig te krujisas.

(Boldasles: Rostás-Farkas György)
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Dr. Dányi Lászlóné

Roma munkanélküliség 
Békéscsabán és környékén

 (részlet az azonos cím� szakdolgozatból)

„Romának lenni ugyanolyan méltóság, mint magyarnak lenni.”
(Solt Ottilia)

A negyvenes éveim végén kezdtem el�ször azzal 
foglalkozni, hogy félig magam is cigány származású 
vagyok. Pénzügyi szakember édesapám, Dóczi Imre 
roma volt, édesanyám sváb. A családban nem igazán 
került szóba édesapám származása, mivel a szüleim 
korán elváltak. Feln�tt fejjel kerültem kapcsolatba a 
cigánysággal, s úgy vélem: ma már képes vagyok arra, 
hogy szociális munkásként a cigányok szemszögéb�l is 
értékeljem a körülöttünk lév� világot.

Eredetileg arra gondoltam, hogy a magyarországi ci-
gányság helyzetével, benne a békéscsabai és környéki roma 
munkanélküliséggel való foglalkozás során a szakdolgo-
zat empirikus vizsgálaton alapuló válfaját választom, 
ám id�közben rájöttem arra, hogy mennyire hiányosak 
az ismereteim egyáltalán a közelmúltat és a kétségbeejt� 
jelent illet�en. Irodalmi, történeti jelleg� szakdolgozatom 
írása során azért arra is törekedtem, hogy lehet�leg minél 
több primer, helyi forrást, adatot használjak fel. (…)

A mintegy 500–700 f�s 
békéscsabai cigányság 

aktív keres�képes részének 
90%-a jelenleg munkanélküli, 
30–50 f�re tehet� a rendszeres 
szociális segélyben részesül�k 
száma. Mindössze néhányan, 
5–10-en tudtak elhelyezkedni 
– szupermarketekben, a ver-
senyszférában. A többiek al-
kalmi munkákból, idénymun-
kákból élnek.1 (…)

A békéscsabai, 1950 és 1990 
között született cigány lakosok 
(19 férfi, 13 n�) körében elvég-
zett önkitölt�s kérd�íves kuta-
tás, adatgy�jtés (2009. január) 

igazolta a helyi cigány kisebb-

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzata 
(BMJVCKÖ) Képvisel�-testület-
ének tájékoztatása. Békéscsaba, 
2008. december 9.

ségi önkormányzat eltúlzottnak 
t�n� becslését. A 25 pontból álló 
kérd�ív a személyes szociode-
mográfiai adatokat, az életkort, 
a családi státuszt, az iskolai vég-
zettséget, a foglalkoztatási hely-
zetet, a szociális ellátottságot, az 
anyagi körülményeket, valamint 
a diszkriminációt vizsgálta. Eb-
ben a dolgozatban csak 19 pont-
ra adott választ ismertetek, vagyis 
azokat, amelyek közvetlenül kap-
csolódnak a témához.

A megkérdezettek 97%-a 
munkanélküli, 66%-uk el�z�leg 
segédmunkásként, 9%-uk betaní-
tott munkásként dolgozott. Het-
vennyolc százalékuk mindössze 
nyolc általános iskolai osztály 
vagy annál kevesebb végzettség-
gel rendelkezik, 81%-uk mégis 
belefogna valamilyen vállalkozás-
ba, ha lenne alapt�kéje. A legtöb-

ben (19%) már 10 év óta mun-
kanélküliek, 34% munkahelye 
létszámleépítés miatt sz�nt meg, 
78% alkalmi munkát végez, 41%-
uk szeretne elhelyezkedni. Legin-
kább (13%) gépkocsivezet�ként, 
keresked�ként, takarítón�ként 
vagy a vendéglátó-ipari egység-
ben. A családok 88%-a gyakran 
nélkülöz, mindössze 19% nem 
részesül valamilyen szociális ellá-
tásban.

Nyolcvannégy százalékuk 
megítélése szerint Magyarorszá-
gon ma a cigányok helyzete nem 
jó, hiszen lenézik, hátrányos hely-
zetbe hozzák �ket. Kilencven-
négy százalékuk úgy érzi, hogy a 
környezetében lényegesen rom-
lott a rendszerváltozás óta a cigá-
nyok helyzete, 88%-uk a hivata-
los ügyek intézése és a rend�rségi 
intézkedés során, 84% szórako-
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zóhelyen, 75% kórházban, 69% 
munkakeresés közben érzékelte 
a hátrányos megkülönböztetést. 
Hetvenöt százalék életében leg-
alább tízszer már elfordult, hogy 
a roma mivolta miatt diszkrimi-
nálták.2

B. Gabriella, a békéscsabai 
polgármesteri hivatal szociál-
politikai osztálya foglalkoztatá-
si ügyintéz�jének a megítélése 
szerint lehetetlen megállapítani, 
hogy a békéscsabai romák 
hány százaléka munkanélkü-
li, mivel semmilyen nyilván-
tartásban sincs feltüntetve 
az, hogy az illet� cigány. Ha 
a közhasznú és egyéb fog-
lalkoztatási programokban 
kikötik, hogy fix százalék 
roma származású legyen, 
akkor a Dél-alföldi Regio-
nális Munkaügyi Központ 
formanyomtatványát kell 
kitölteniük a magukat roma 
származásúnak vallóknak. 
„Van, aki kikéri magának, 
hogy mi biztos listán akarjuk a 
cigányokat nyilvántartani, aztán 
vannak igazi sváb nev�, érettsé-
gizett, sz�ke, kék szem� embe-
rek, akik szemrebbenés nélkül 
azt válaszolják: igen, én cigány szár-
mazású vagyok.” Saját, szubjektív 
tapasztalata alapján a közfoglal-
koztatottak 15–20%-ról felté-
telezhet�, hogy roma. Van pél-
dául visszatér� brigádvezet� a 
vészt�i gesztorságú vasúti köz-
munkában, aki cigány önkor-
mányzati képvisel�, és az egyik 
legjobb brigádvezet�.3

2 Lásd az 1. mellékletet
3 B. Gabriella, a békéscsabai pol-

gármesteri hivatal szociálpolitikai 
osztálya foglalkoztatási ügyinté-

Az egyik békéscsabai, élelmi-
szer-eladói végzettséggel rendel-
kez� háromgyermekes roma fia-
talasszony, F. Róbertné már négy 
éve dolgozik szupermarketben, 
megbecsülést élvez a munka-
helyén, mégis nehezen hiszik el 
máshol, hogy roma létére milyen 
jó munkatárs. Két magyar helyett 
�t választották ki az önéletrajzot 
igényelt pályázat elbírálása során, 
s a húgai is multinacionális áru-

házláncokban keresik a kenye-
rüket a megyeszékhelyen. A 34 
éves családanya a munkahelyi si-
kerén felbuzdulva hiába nyújtott 
be a családjával együtt 2008-ban 
pályázatot az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program I. ten-
gelyének keretében a fiatal me-
z�gazdasági termel�k indulását 
segít�, 10 millió forint összeg� 
jövedelempótló támogatásának 
elnyerésére. Gazdálkodni sze-

z�jének tájékoztatása. Békéscsa-
ba, 2009. január 21.

rettek volna, szarvasmarhát te-
nyészteni, tejet termelni, 5 hektá-
ros term�földjüket megm�velni. 
A Mez�gazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal forráshiányra hi-
vatkozott a pályázat elutasítása 
során. A közel 60 sikerrel pályá-
zott Békés megyei gazda4 közül 
a megítélése szerint egy sem volt 
roma.5

(…)
Békéscsabán nincs cigány te-
lep, a romák els�sorban a 4-es 
Honvéd utcában és környé-
kén élnek, munkalehet�ség, 
munkahelyteremtés nélkül 
persze mit sem ér viszonyla-
gosan kedvez�bb helyzetük. 
A romákat csak a képzettségi, 
szakképzettségi elmaradást 
figyelembe vev� szociális 
gazdaságra épül� foglalkoz-
tatás révén lehet helyzetbe 
hozni az egykor az ország 
éléskamrájának számított Bé-
kés megyében, közelebbr�l 
Békéscsabán és környékén. 
Olyan körülmények közepet-
te, amikor a mez�gazdasági 
munkák már nem túlzottan 
vonzóak a pályakezd� cigány 
fiatalok számára. Inkább to-

vábbtanulnának, vagy ha az nem 
is sikerül, elhelyezkednének az 
ipari, szolgáltató munkapiaci 
ágazatokban. Még a munkanél-
küliséget is inkább választják, 
mint az alkalmi agrár tevékeny-
ségeket, a napszámos munkákat. 

4 Támogatott ifjú gazdák – Nemze-
dékváltás – Tízmilliót is kaphattak 
a fiatalok a pályázaton. Békés Me-
gyei Hírlap, Békés Megyei Agrár-
híradó, 2009. január 15.

5 F. Róbertné roma asszony szóbeli 
közlése. Békéscsaba, 2009. január 
16.

Olej Sucha rajza
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A közhasznú munkák is hátrább 
szorultak a szolgáltatások köré-
be tartozó tevékenységek (rek-
lámanyagok terjesztése, telesales 
munkák, bébiszitterkedés, kérd�-
íves felmérésekben való részvétel 
stb.) mögött. Míg 1986-ban az 
állandó munkaviszonnyal rendel-
kez� megyei cigányság 42%-a az 
iparban, 11%-a az épít�iparban, 
11%-a a kereskedelemben, 22%-
a a mez�gazdaságban 
kereshette a kenyerét, 
20 év múlva tragikus 
mértékben romlott a 
helyzet. A 15–64 éve-
sek gazdasági aktivitása 
az 1990. és a 2001. évi 
népszámlálás között 
23,7%-kal romlott, míg 
az összlakosságé „csak” 
11,8%-kal.6 A jellegze-
tesen mez�gazdasági 
dél-keletmagyarországi 
térségben a termel�-
szövetkezeti és az álla-
mi gazdasági szektor, 
az élelmiszer-feldolgozóipar le-
épülése, feldarabolása miatt az 
átlagosnál magasabb a magánvál-
lalkozások aránya, de a cigányság 
létszáma és iskolázottsága is ala-
csonyabb.7

A 45 éves, n�s, egygyermekes 
S. László háromgyermekes beás 
cigány családban született, a szü-
lei gyári munkások voltak. Az 
általános iskola elvégzése után 
keresked�i szakképesítést szer-
zett Szolnokon. Öt éven keresz-
tül piacozott, vásározott, majd 
többek között a Békés Megyei 
Állami Épít�ipari Vállalatnál, a 

6 Hablicsek L. (2007)
7 Ábrahám Á.–Kertesi G. (1996)

Békéscsabai Kötöttárugyárnál, a 
Körös Volánnál helyezkedett el.

– Csaknem a megsz�néséig, 
2006-ig dolgoztam szalagmun-
kásként a békéscsabai Barnevál-
nál. Utána az Agrokernél keres-
tem a kenyeremet éjjeli�rként. 
Sajnos csak kilenc hónapig. 
2008-ban három hónapig voltam 
közhasznú munkás.

– Mi volt a dolga?

– Szemetet szedtünk, füvet 
vágtunk.

– Most milyen jövedelme van?
– A feleségem jogosult a 

rendszeres szociális segélyre, 
mert korábban munkaviszony-
ban állt.

– Mekkora az összege?
– Körülbelül 40 ezer forint.
– Ebb�l élnek ketten?
– Igen.
– Látom, nagyon beteg.
– Eltört az egyik lábam, de 

mindkett� térdt�l bokáig be van 
vasazva, és magas vérnyomással 
küszködöm.

– Munkalehet�ség?
– Szinte semmi. A nívósabb 

állásokba, mondjuk, kenyérki-

hordónak, gépkocsivezet�nek 
nem a romákat veszik fel! – só-
hajtotta rezignáltan a regisztrált, 
tartósan munkanélküli férfi.8

2008. novemberben jelentke-
zett segédápolónak, takarítónak 
a békéscsabai Réthy Pál Kór-
ház-Rendel�intézetben a me-
gyeszékhelyen lakó I. Ferenc. Ott 
helyben írta meg az önéletrajzát, 
átadta, és még csak arra sem mél-

tatták, hogy értesítsék. 
Alkalmi munkákból él 
a létminimum alatt – 
fát vág a motoros lánc-
f�részével.

– Milyen végzettsé-
ge van?- kérdeztem az 
egyik belvárosi sörö-
z�ben a n�s, három 
kislányt nevel� 33 éves 
roma férfit, aki a végén 
nem engedte, hogy ki-
fizessem a kávéját.

– Nyolc általános 
iskola, de a jelentkezé-
sembe beleírtam, hogy 

bármilyen munkát elvállalok, és 
átképzésre is hajlandó vagyok. 
Rendes adófizet� állampolgár 
szeretnék lenni!

– Mióta munkanélküli?
– 2007 óta, el�tte közhasznú 

munkán voltam nyolc hónapig.
– Mekkora esélyt lát az elhelyez-

kedésére?
– Iszonyúan keveset. Telje-

sen mindegy, hogy hova és miért 
jelentkezem. Egyszer� a hely-
zet. Lehetek én öltönyben vagy 
szmokingban, a cigány voltom 
úgy is mindent meghatároz. (…)

8 Interjú S. László beás cigánnyal. 
Békéscsaba, 2009. január 16.

9Interjú I. Ferenc roma férfival. Bé-
késcsaba, 2009. január 21

Munkácsy Mihály ifjúkori rajza
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Mózsi Ferenc

Cserdítgetve

(– húsz év után –)
„Regnum Túrcsánum”
(– alatt –)

ima év ima lét
nincs mentelmi jog
a mentesít� járatok
máshova ragadnak
illyés gyulai dörömbölés
a nem létez� demokrácia döbbenetén

nincs magára hagyott ügy
nincs reménytelenség
csak repedezett felel�sségtudat
kiszolgáltatott kicsinyes szolgálatok
egyenl�tlen veszélyes társadalmi kaland
emberi tótágas a lét peremén
véd�háló nélküli mutatványok
száraz kenyér nedves cirkusz
ríkató és riogató

Quo vadis Pannonia?

céltalan lövölde
holtlelkekkel teli lövészárok
lecsapolt víziója
rekviem a feloldozásért
ráccsal ellátott körmenet
nézetszerinti karikába
ostorral cserdítgetve

cs�deljárás a tömeg ellenében
üzletszer� kéjelgés szerz�déskötés hiányában
nyilvános vágyak kötelez�vé tétele helyett
protokoll prostitúció támogatott korrupció
közkegyelemdöfés amúgy dölyfösen
a túloldalra átmenetel el�tti huncsorgás
bájtátós manóként hiszekedve
a megválthatatlanságban…

A 24. órában

,,jutányosan
marasztaló…”

megkezd�dött a visszaszámlálás
a gyógyulásnak különböz� módozatai ismeretesek
számomra mától a kémia szent és én sérthetetlen
tudom amit tudok és mondani sem kell
csapataink érdekvadászként harcban állnak
nem vagyok egyedül ebben a küzdelemben
mögöttem áll megtagadott múltam
el�ttem kitaszított jelenem

egyszer� beadvánnyal élek a fels�bbrend�séghez
hadd éljek az egyre kevésbé lírai lehet�séggel
most meghintáztatjuk ezt a kevély fiút
hadd érvényesüljön a Gondvisel� körülírt hatalma
az agyból elindult kis akarnokok irányítják
a forgalmat valami elkerülhetetlen felé
váltságdíj nélkül nincs szabadulás

ezért szerénytelenül felajánlom magam
fogadj el zálogul magam helyett is
szolgádnak

a jó szolgálat alól senki sem kaphat
felmentést

szorosabbra hurkolódik a kötelék
tarts meg az engedetlenség követének Uram
sok még az egyenlít�sdi
kiegyezésre nem sok az esély
az életbemen�k is Téged üdvözítenek
bár barbárok állják körbe a városfalakat

hajnalban mégis megsimogatott
a remény…
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N. László Endre

Az egész Földnek

Ma új menések útján tántorogtam,
és hidegfény� csókjait dobta felém  az

este.
Az éj darás árnyai „állj”-t intettek,
de én tovább mentem,
és ma korom zen éjét zengtem

neked és nektek,
az egész földnek!

Azoknak, akik szeretnek,
akik szeretni szeretnének,
és azoknak, akiket
a gépek vad zaja kimerített.
Az � szemükbe csöppentek,
az � szívükbe csöppentek
minden versemb�l egy kis madárdalt,
virágot, megbecsülést, meleget
és parancsot gy�löl�, szent szeretetet!

Elnémult már

A bibicek tébolyult sikolyát, a
zsombékok titkát, a nádirigók
fészkét már hiába kerestem a réten…
A vizekkel együtt elt�nt minden titok!
És Pán sípja örökre elnémult már…

Rostás-Farkas Tímea

The na patyas
Ne hidd

The na patyas ke naj maj dur
Ke sogodéske garaj
Ó the na phatyas

Ke avri csorde muri lase vaja

E biromnya
Ó the na phatyas

Me butivár pherdal phelem
Pa muro mulipe

Andre phagerde csikaresa
Vi feri pe tu gindi

Lakatos Menyhért

Vágyak

Gyermek ember voltam,
Hittem az álmoknak,
Rózsás fényben úszó
Csalfa ábrándoknak.

Hangos kéjek alján
Reményt ébresztettem,
Ártatlan szívekbe
Vágyat csepegtettem.

Hol részeg virágok csendjében
Csókról álmodott a száj,
Míg sért�n bezúgott
A hársak lombja,
Lassan elillant a nyár.Szentandrássy István rajza



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT16

GERGELY DEZS�
ROVATA

Az ördögr�l

Lelki rovatunk most vá-
lasztott témája igen 

csak illik a körülöttünk dühön-
g� kánikulához. Ördög… sok 
szavunkkal, nevünkkel tudjuk 
kifejezni az egyénben és kö-
zösségben, történelemben és 
jelenben megjelen� és m�m-
köd� rosszat, gonoszságot.

Démon, Sátán, Belzebub, 
Mefisztó… ezek a leggyako-
ribbak.

A cigányok a lovári nyelv-
ben Beng-nek nevezik.

A Szentírás 72 könyvén vé-
gigvonul mint személyes léte-
z�, bukott angyal, Istennek és 
az � m�vének ellensége. Kí-
gyó alakjában jelenik meg a Te-
remtés Els� Könyvében, hogy 
b�nben, kárhozatba vigye �s-
szüleinket, Ádámot és Évát, 
valamint összes utódaikat.

És meglep�, hogy a Bibli-
án kívül – mert benne ez a név 
nem szerepel – irodalmi alko-
tásokban a neve pozitív tartal-
mú. Lucifer=Fényhordozó. �, 
aki a sötétség atyja.

Erre írásom végén vissza-
térünk.

Vannak pogány vallások, 
amelyekben úgy hiszik, hogy 
� egyenrangú Istennel.

A zsidó-keresztény hitben, 
a Biblia üzenetében ereje, ha-
tása szigorúan korlátozott, 
alárendelt. De m�ködése saj-
nos letagadhatatlan. A démoni 

er�kkel hív� és nemhív� em-
ber egyaránt kénytelen szem-
benézni. És nemcsak rajtunk 
kívül, magunkban is.

A testvérgyilkos Káintól 
kezdve napjaink embernek 
mondott sok szörnyetege ve-
lünk él, mozog, tevékenykedik. 
Bizony mindnyájunknak na-
ponta föl kellene idéznie Szent 
Péter apostol figyelmeztetését:

„Testvéreim, józanok legye-
tek és vigyázzatok, mert a Ti el-
lenségetek, az ördög mint ordí-
tó oroszlán körbejár, keresvén 
kit nyeljen el.” (I. Péter 5,8)

Van-e közülünk valaki, aki 
nem tapasztalja akár váratla-
nul is az ijeszt� módon fellép� 
idegen, rossz tényez�t?

Tisztelt Olvasó, magadban 
találkoztál már ilyennel?

Nem csak a televízióban, rá-
dióban, újságban, szóbeszédek-
ben t�nnek föl félelmetes esemé-
nyek. Nem véletlenül rácsozzuk 
be ablakainkat, ajtóinkat.

Korunk nagy újdonságok-
kal is szolgált e tekintetben. 
A félelemb�l, indulatból elkö-
vetett bántalmazások, gyilkos-
ságok, népirtások kezdett�l is-
meretesek. A huszadik század 
közepén t�nt fel egy új jelen-
ség. „Ipari népirtás”-nak ne-
vezték ezt a hideg fejjel, precíz 
megszervezettséggel végre-
hajtott „Endlösung”-ot (vég-
s� megoldást), fölöslegesnek, 

károsnak ítélt népcsoportok 
megsemmisítését.

A zsidók és a cigányok let-
tek az els� áldozatok. Az utób-
biakra most augusztus 2-án 
emlékeztünk.

Azt is tudjuk, hogy ez az 
ipari népirtás nem állt volna 
meg ezeknél a fajoknál. Egy 
másik világnézet a nem-kívá-
natos osztályok likvidálásával 
gondolta végigvinni a maga sa-
játos „embernemesítését”.

Tehát „testvérek, józanok 
legyetek és vigyázzatok…!”

De nem is kell ennyire mesz-
szire mennünk!

Hány, de hány kezdeménye-
zés kis életünkben…

Szerelem ébred egymás 
iránt két fiatalban. Mennyi ér-
tés, idealizmus, h�ség és ezek 
gyümölcsei a születend� gyer-
mekekben. Ám nem sok id�-
nek kell eltelnie, hogy kész 
legyen a megállapítás: „Ez a 
házasság maga a pokol.”

Aztán társulás, összefogás 
valamilyen jó cél érdekében. 
Majd néhány év és a csoport-
ra már nem ismerünk rá. Mert 
szétmarta az az irigység, félté-
kenység, korrupció. Nézzünk 
csak szét magunk körül.
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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.

Te, te sétálsz, 
hallom

te, te sétálsz, hallom.
te a múltkor is errefelé sétáltál.

valakinek fel is út, le is út, hallom.
valaki rettenetesen unatkozik, hallom.

valaki, valaki biztat, hogy
egészen más irányba haladjál.
meddig tarthat még sétánk?
ölelkeznünk is kéne, hallom.

te, te sétálsz, ha nyugtalan vagy , hallom.
és f�szálakon bizseregnek a léptek.

száj-keresés helyett, cigarettázni kéne,
vagy mívelni csacskaságot, hallod.

esetleg hagyni, hogy
Adyzhasson mivelünk a csacskaság.

meddig tarthat még sétánk?
te, te megállsz, hallom.

te azért állsz meg, hogy az a harmadik
másfelé vegye az útját.

És máris újabb szóval 
gazdagodtunk az ördögöt 
illet�en: „diabolosz”=-
szétdobáló. Mivel gy�löli a 
szeretetet és a közösség ja-
vát, célja ezek szétzilálása.

Mindezekkel szemben je-
lenik meg Valaki, egy ruhát-
lan halott férfi egy ókori bi-
tófán, fölötte az írás: „Jézus, 
az Isten Fia, Megváltó.”

Jelezve, hogy nem a 
romlásé, pusztulásé, kár-
hozaté az utolsó szó. Meg 
vagyunk váltva, meg va-
gyunk szabadítva.

Persze a vallásos világ-
ban is kétféle nézet él. Az 
egyik azt mondja, hogy a 
rossz már annyira túlteng, 
hogy emiatt az utolsó id�-
ket éljük. Ez már az Anti-
krisztus kora. Talán meg-
menekülnek a kevés számú 
igazak, de nincs menekvés 
a nagy számú eltévelye-
detteknek az egyébként is 
környezeti katasztrófákba 
sodródó világgal együtt.

A másik az Isten Igéjé-
ben rejl� reményre, örömre, 
bizalomra helyezi a hang-
súlyt, arra, hogy � nem 
akarja a b�nös halálát, ha-
nem azt, hogy éljen.

Persze legyünk kell�en 
alázatosak, a jöv� esemé-
nyeir�l senkinek nincs, 
nem is lehet ismerete, tu-
dása. Nem is fogja ezt t�-
lünk számon kérni senki.

Egyet viszont igen, azt, 
amit a keresztségi fogada-
lomban mi, illetve helyet-
tünk a szül�k, keresztszü-
l�k, a közösség tett:

„Ellene mondotok-e a 
Sátánnak?

Ellene mondunk. –
És minden cselekedeté-

nek?
Ellene mondunk. –
És minden csábításának?
Ellene mondunk. –” Ke-

rüld a rosszat, tedd a jót!
És végül hogyan lehet a 

Gonoszság, a Romlás lelke 
mindzeke ellenére Lucifer, 
Fényhordozó?

Nem szent szöveget ci-
tálok ehhez. Hanem nagy 
nemzeti költ�nknek, Ma-
dách Imrének a sorait. � ha-
talmas m�vének, az Ember 
tragédiájának tizenötödik 
színében a következ� szava-
kat adja sz Úr szájába, me-
lyet az Ördöghöz intéz:

„Te Lucifer, meg egy 
gy�r� te is

Mindenségemben, m�-
ködjél tovább:

Hideg tudásod, d�re ta-
gadásod

Lesz az éleszt�, mely 
forrásba hoz,

S eltántorítja bár – az 
mit se tesz –

Egy percre az embert, 
majd visszatér.

De b�nh�désed végte-
len leend

Szüntelen látva, hogy, 
mit rontni vágyol,

Szép és nemesnek csírá-
ja lesz.”

Testvéreim! Küzdjünk 
és bízzunk! Nem a Sátáné 
az utolsó szó! Istennek van 
hatalma arra, hogy – min-
dennek ellenére – fölépítse 
a m�vét.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT18

Ruva Pál

Imbolygós mennyország

Anyám vasalatlan emlékét matatva
délcegen áll a nyárfasor…
egy ágy
úszik be a kútágas fel�li ablakon
két fiú
lábtól
hánykódva álmodnak
a TRAJO hajón…
a reggel lavórból jön
és nem megy sehová…
budi Kígyóson nem volt
a ház mögött
guggoltuk át az éveket
kilencet ütött az óra
térjetek már nyugovóra
petrós lámpa a falon
imbolygós mennyország a plafonon
az iskolapad
a templomkert öles fái
a liget
az utca foghíjas járdája
jajj
hová vezet a sárga kocsiút?…
csütörtökön virradóra
jön a Kulcsár az ajtómra
vizitálja fejem alját
nem szedtem-e ki a téglát…?!
nem szedtem én ki a téglát
megvárom a szabadulást
mire haza fogok érni
meg fog a hajam �szülni…
felment kurva Budapestre
újsághordó lett bel�le
másnak hordja az újságot
nekem a szomorúsúgot…
kertek alatt jár a postás
talán a levelem hozza
de ne hozd postás a levelemet
ne szomorísd a szívemet…
meg van az már szomorítva

fekete gyászba borítva
ke, meg van az már szomorítva
de a fekete gyászba borítva…!
Erd� erd� de magas vagy
te meg Anyám de messze vagy
de én ezt az erd�t kivágatnám
csak a jó ANYÁMAT ha megláthatnám…
�� lepke álom esett a szemembe
�� hajnal veri ki bel�le
de ha a hajnal ki nem veri
a csorró ANYÁM kikergeti
nehezen esik a járás
de t�led ANYÁM az elválás
Kana naj
shuv o NAJ…
és menni kell
élni kell
és jönni is
ha Isten úgy akarja
a domb oldalon állt egy régi kunyhó
mert Kárnyáckitól fúj a szél
puter MAMA tyi kapuva
muk tradav andre mure khuren
de te merav…
nyisd ki MAMÁM kapuidat
hadd hajtsam be hat lovamat
hogy haljak meg
és vittük sorra apánk elé
a BABÁ-inkat
a diplomáinkat
és a szabaduló leveleinket
�����de jajj
a gyerekekkel baj van
chi vorbin e shib
chi hatyaren e KRIS
e Patyiv…!

hej kutyavilág
hét esztend�
reánk szakadt mind a kett�
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testvér!
kik viszik át
a fogukban tartva
a romani cignát
a tulsó partra…?
csak futunk-futunk
és hol állunk meg?
�� testvérkém…?
de ha hatvannál
megáll a vonat…
lóra váltunk
és visszavágtatunk a kerek erd�be
ahol Russó várja testvéreit
a leveles sátrába
sünit enni és pekenucát
de már azt sem szabad
ahol anyánk beköti unokáink
feleségeinek fejét
mert ébred a határ
és fütyül a rigó
mint a pinty
kumpániánk a frusztráció el�l
visszamenekül a teremt�höz
hogy kódolja beléjük
úgy a túlélés kódját
egy másik bolygó többségi társadalmaként
hogy végre
a cigányokhoz integrálódhasson
egy szerelemre éhesebb
bolygónyi világ
ke bokhalej e gazhe…?
muro shavo
– óvá
kinek kell már ezek után
a feloldozás
na fogd ezt
a csokor piros tulipánt
ugye milyen szép
a határ…?
Merre jár az Anyánk?
a messzire hallatszó harangszó után
és egymás után jöttek
a holdvilágos éjszakák
meg az Isten véled édes Piroskám
na és kicsit kés�bb
a kalapom a hídra teszem

magam a Dunába vetem
mert engem ne sajnáljon senki
így kell nékem elpusztulni…
majd
csak egy tánc volt
és elment Anyánk
egy hideg hajnalon
sok csönd jött utána
meg gyász és két csepp méz
már másfel�l jön fel a nap
és a boldogság helyett csak gaz n�
a szívünk tájékán
hát kié a határ
meg a május
Gyurka
tessék itt egy marék cseresznye
Isten éltessen
a Devla vezessen

Taksony, 2009. február 15.

Osztojkán Béla

Add kezükbe

Itt állok férfikorom delel�jén.
hazátlan álmok útveszt�jében
sehonnai sorsomat, Uram, Ady Endre,
poétaságod tollára ajánlom.
Elúszó századok sírnak.- Hallom;
nincs t�lük éjjelem, és nincsen
nappalom: visszajárnak a megkínzott
cigány férfiak. Kísértenek a tolvajjá
üldözött javasasszonyok. Purdék hegedülnek,
fekete szemeik, apró csillagocskák, cinkos
csábítással hívnak: járnék
velük én is régi rókatáncot…
Uram, Ady Endre, százszor idézett mágusvezér,
add rám varázslatos palástodat,
hogy megkövetelhessem magyarságom –
s Nékik, kiket földönfutóvá tettek
szégyentelen századok,
add kezükbe tiszta keszty�det –
lesz majd kiket arcul csapni véle.
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Ravasz József

Az erd�k 
karmesterei

Nagyon régen volt, amikor a cigányoknak el 
kellett, hagyni az �shazát, Indiát. India észa-

ki részén, ahol jó megértésben éltek más népek mel-
lett, csodálatos terület volt az övéké. Dús leped�k, 
csörgedez� patakok, végtelennek t�n� erd�k vették 
körül az � otthonaikat. Ez a történet is arról szól, 
és azokról az emberekr�l, akik akarva akaratlanul 
hozzákészül�dtek a célnélküli nagy vándorláshoz. 
A nagy karaván egyik ekhós szekere eltévedt a ko-
rom szín� éjszakában. Amikor észrevették, sajnos, 
már kés� volt. Nagyon megijedt Dzsakar, a családf�, 
mert hirtelenjében nem tudta eldönteni, hogy mitév� 
legyen? Felkeltse – e mély álmából a népes családja 
tagjait, vagy hajtson tovább, és reggel majd meglátja, 
hogy mit kell cselekednie. Úgy is történt. Nem csa-
pott a kifáradt lovak közé, hanem valami érthetetlen 
szöveget kezdett el az orra alatt mormolni…

Már hosszú ideje így haladtak el�re, amikor 
Dzsakar észrevette a holdfényben, hogy nem mesz-
sze t�lük egy égigér� aranyfa ontja a fénysugarakat, 
amit�l az egész táj szikrázva tündököl.

– Hát ez meg mi? – kiáltott fel hangosan, majd 
rögvest szájra tapasztotta a tenyerét, mert tudatosí-
totta, hogy a családja alszik, s akik még arról, hogy 
eltévedtek, semmit sem tudnak.

Lassan, óvatosan megállította a lovakat, s leszállt 
a szekérr�l. Az aranyfa pedig csak úgy ontotta az 
aranysugarakat, és minden körülötte káprázott.

Dzsakar félénken a fához közeledett. Mikor 
közel került a fa törzséhez, óvatosan kinyújtotta 
a jobbkezét, s megérintette a fa legalsó ágát. Ebben 
a pillanatban megtörtént a csoda. A fa nevén szólí-
totta a k�vé dermedt cigányembert.

– Látom, hogy megijedtél. Pedig nincs mit�l fél-
ned. Én az erd�k királya vagyok. Az én fáim min-
denkinek menedéket, oltalmat adnak. Védik a vada-
kat, a füvet, a virágot, és a legapróbb bogarakat is. 

Le veshengo 
vastesko majstro

Zurale sdulmut sas, kana le rom 
trubujas te zhan anad dulmutano 

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

Aba vesha sogodi meg sas len. Kado 
pecimo pa kodol manusha del duma 
kon feri kade xutyenas pe thaj zhanas 
pej droma. E baro romengo jek vurdon 
ando tunyariko na po lasho drom gelas. 
Kana samaline aba sajek sas. Zurales 
darajlas Dzsakar, e chaladesko shefo, 
ke chi zhanglas so te kerel. Te ushtyavel 
opre e majbuten, vagy te zhal majdur thaj 
maj detehara so te kerel. Vi kade sas. Chi 
malavelas mashkar e grast, variso phendas 
talaj pesko nakh…

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

– Soj kado? – cipisardas opre palakodi 
chi das duma ke lesko chalado sovelas ke 
von chi zhangle hoj na mishto gele kothe 
kaj kamle.

Lokhes tele tordyardas e grasten, thaj 
tele hulyilas pa vurdon. E somnakuno 
kasht abdyolas.

Dzsakar daramnes pasha kasht gelas. 
Kana pashe gelas pasha kasht avri 
unzosardas peskko chacho vast, thaj 
xutyildas e kashteski kranzha. O kasht pe 
pesko anav khardas e romen.

– Dikhav hoj darajlan. Chi trubuj te 
daras. Me e veshesko kraj som. Mure shave 
ferin sakones. Ferisaren e chiriklyan, la 
chara, le luludyan, le bugaron. Vi e balval 



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 21

A széllel is jó barátságban vagyunk. Én jómagam is 
sokat zenélek vele. Csodálatos, amikor a lenge szel-
l� végigáramlik a fáim levelein, és én nyugodt álom-
ba merülhetek… – fejezte be hosszú bemutatkozó 
beszédét az aranyfa.

– Nem, én nem ijedtem meg, válaszolt visz-
sza Dzsakar, csak meglep�dtem mindazon, ami-
nek most a tanúja voltam. Szinte épp ésszel fel sem 
tudom fogni, hogy az erd�nek van egy királya, és 
minden, amit felsoroltál, mennyire értékes, fontos 
dolog az emberiség számára.

– Így igaz.
– Tudom, hogy mi járatban vagy, �szintén saj-

nálom, hogy eltévedtél. Hála a jó égnek, hogy 
a családod még mit sem 
sejt arról, hogy eltévedte-
tek, a karavánnak, akikkel 
együtt indultatok el erre 
a hosszú – hosszú népte-
len útra, nyoma veszett. 
De semmi gond. Minden-
re van megoldás. Egyre 
jobban tudatosítom, hogy 
nincsenek végtelen dolgok. 
Tehát a mi kett�nknek a 
találkozása sem lehet vélet-
len. Ismerem a néped tör-
ténelmét. Kimagasló kultú-
ráját. És most mégis azon 
töprengem, hogy hogyan 
kerülhetettt minderre sor? 
De tudod, mit, Dzsakar, 
nyugodtan térj te is nyugo-
vóra, addig a családod bé-
kés álomban fog pihenni. 
Err�l az egész történetr�l, 
ha te is úgy akarod, sem-
mit sem kell tudniuk, miután megtaláltuk a helyes 
megoldást – fejezte be a bölcs meglátását az erd�k 
királya.

Dzsakar nem tudott elaludni. Volt olyan érzése, 
hogy ennek az éjszakának sohasem lesz vége. Arra 
gondolt, hogy hová, merre vigye a családját. Hol 
talál majd nyugodalomra? Mennyire fogják tudni 
mindazt nélkülözni, amit megszoktak, ami elmoz-
díthatalanul az övéké volt. Az a folyó már soha-

lashi amal amenge. Vi me but gilyabav 
lasa. Zurales shukar kana e balval zhal 
pe mure kranzhi thaj shaj sovavtar… 
phendas o somnakuno kasht.

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

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

– Kade sar phenes la.
– Zhanav sostar san kathe ke na po 

lasho drom gelan. Najis devleske hoj 
tyo chalado inke chi zhanel. De naj 

khanchi bajo. 
Zhanas te 
zhutijas. Phenav 
hoj naj kasave 
butya so chi 
zhanas te keras. 
Ame na feri kade 
m a l a d y i l a m . 
Pinzharav tye 
niposko pecimo. 
Thaj tumari 
kulturija.

Thaj akanak 
pekodi gindij ma 
sar shaj kerdyilas 
kadi? De zhanes 
so Dzsakar zha 
sov tuke shukares. 
Te kade kames 
atunchi chi trubuj 
te zhanen pakadi 
khanchi, palakodi 
hoj rakhlam o 

chacho drm-phendas o platniko vehesko 
kraj.

Dzsakar chi zhanglas te soveltar. Kade 
hatyarlas hoj kadi ratyake soha chavla 
gata.

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

Sar zhanen te keren kodi so meg sas le 
kodo te navel le aba. Kodo ab aba chavla 

Ismeretlen mester: Cigányok
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sem, sehol sem fog úgy csörgedezni, mint az 
�shazában. Dzsakar, hogy álmodott vagy sem, 
úgy tudta, hogy érzi az erd�t, mintha egy nagy 
kapun lépett volna be, ami mögött még a bogár 
is oly annyira fontos, mint maga az ember. Egy 
ismeretlen, csodásabb szemlél�je lehet, mint 
amilyenben még soha-
sem volt része.

Arra gondolt, hogy 
a Teremt� ismételten 
kitüntette �t azzal a sze-
rencsével, hogy szemlé-
l�je lehet olyan világ-
nak, ami a cigányoknak 
nem adatott meg… F�-
nyelven, bogárnyelven, 
pataknyelven, szélnyel-
ven társalgott…

Reggel az aranyfa 
elmozdult a helyér�l, 
hogy Dzsakarhoz lép-
jen, aki még mindig te-
nyerébe temette a fejét, 
és nem akart tudni az 
el�z� világról semmit.

– Jó reggelt Dzsa-
kar! – mondta szelíd 
hangon az aranyfa. 
Dzsakar felemelte a fe-
jét, és ismételten nem 
akart hinni a szemé-
nek. Az aranyfát körbe-
ülték a ragyogó szem� 
gyermekei. Szépséges 
felesége már alig várta, 
hogy Dzsakart megölelhesse.

– Nos, drága barátom, – folytatta az arany-
fa – teljesült az álmod. Az én erdeimb�l hiány-
zik az a lüktet� élet, amivel ti, cigányok, rendel-
keztek. Ajándékozok nektek egy csodálatosabb 
világot. Ti lesztek az erd�k karmesterei. Vége 
a suttogásnak. A néma csendbe beépül a kaca-
gásotok.

Az emberek azóta is szívesen járják az erd�-
ket, s azt mondják, hogy az újjászületést ott lehet 
meglelni…

kasavo sark here. Dzsakar suno dikhlas vagy 
sem, kade zhanglas, hoj hatyarel o vesh, sar jek 
kapuvo avilo, haj andre ushtyilasas, haj andre 
vi jek cino bogari kasavoj sar jek manush. Jek 
bi pinzhardo majshukar, sahaj avel, som inke 
chi dikhlas. Pekodi gindilas, hoj o amperato 

pale les alosardas 
kodi baxtyasa so e 
romenge inke chi 
dine, pe sode shiba 
zhanel te vorbij pe.

Detehara o 
somnakuno kasht 
mishkila pe pa 
pesko than, sar kaj o 
Dzsakar te ushtyel, 
kon chi kamlas te 
zhanel pa kaver 
luma.

–  B a x t a l y i 
detehara Dzsakar! 
– phendas o 
somnakuno kasht. 
Dzsakar opre vazdas 
pesko shero, thaj pale 
chi kamlas te patyal 
peske jekhenge. 
E somnakune 
kashte krujal beshle 
leske shavora. Leski 
shukar romnyi hoj o 
Dzsakar te shaj le la 
ande angalyi.

– Muro lasho 
amal, -phendas o 

somnakuno kasht-tyo suno kerav. Anda mure 
vesha naj kodo trajo, so tume rom birin. Dav 
tu jel majlshi luma. Kaj tume avna le veshengo 
vastesko majstro.

Aba chi trubuj te vorbin tume lokhes. Ande 
muto pacha andre avla tumaro assajipe.

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

(Boldasles ifj. Rostás-Farkas György)

J. Vovcsenko festménye
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Csikós Tóth Judit

A szeretet falakat tud ledönteni

Biztos vagyok abban, 
hogy bárki legyen is a 

szül�, a gyermekének és a gyer-
meke legsz�kebb környezeté-
nek mindig a legjobbat akarja. 
Azonban hogy ez a szép szán-
dék élete végéig töretlenül meg-
maradjon azért tenni is kell.

Ehhez szeretnék most én is 
pedagógiai munkásságom ta-
pasztalatai alapján néhány jó 
tanácsot leírni, amit a konflik-
tus helyzetek elkerülése érde-
kében érdemes megszívlelni a 
cigány és nem cigány szü-
l�knek egyaránt.

1. Miel�tt iskolába ke-
rülne a gyerek, otthon ne 
beszéljük tele a fejét azzal, 
hogy: „Te cigánynak szü-
lettél és ha valami rossz ér, 
csakis azért, mert cigány 
vagy, azt meg kell torol-
ni, majd mi segítünk, csak 
szólj!” Ugyanis a való-
ságban nem ilyen egyszer�ek 
a dolgok. Az els� osztályosok 
még nem érett személyiségek, 
szeretnek csínyt tenni, és nem 
mindig vannak tekintettel a má-
sikra függetlenül attól, hogy ci-
gány vagy nem cigány, s sokszor 
ezzel nincsenek is tisztában.

2. Az, hogy cigánynak szü-
letett valaki, arra büszke kell, 
hogy legyen, mert igen sokat 
vándoroltak az �sei, amíg meg-
telepedtek a mi hazánkban. De 
ez a cigány büszkeség nem me-

het mások rovására, mint ahogy 
némely magyar kivagyisága 
sem. Szerényen kell viselkedni, 
ezen a téren is. El kell magya-
rázni, mi az a szegénység. De 
azt is tudni kell, hogy ugyanab-
ban az osztályban lesznek még 
tótok, horvátok, kunok, já-
szok, stb. leszármazottai, s �k 
sem döngetik a mellüket, hogy 
azért mert kunok, nekik min-
dent szabad. Az a legjobb, ha 
származással ilyen szempont-
ból nem foglalkozunk. Meg 

kell magyarázni a gyerekeknek, 
hogy a legfontosabb, hogy 
mindannyian embernek szület-
tünk, s a munkánk és a viselke-
désünk alapján kell mindenkit 
megítélni. Ezzel persze nem 
azt mondom, hogy mindenhol 
így is van, de mindenképpen 
erre kell törekednünk.

3. Ha valaki „másképp” 
nézett a gyerekre, a szül� ne 
veréssel válaszoljon, mindent 
meg lehet beszélni higgadtan 
és udvariasan is. Az önbírás-

kodás sohasem megoldás. Akit 
bántottak, szóljon a tanárnak.

4. A szeretet falakat tud ledön-
teni., ezért meg kell próbálnunk 
kedvesen közeledni még azokhoz 
az osztálytársakhoz is, akik mega-
lázóan idegenkednek t�lük.

5. Mindig a pedagógus felada-
ta, hogy a problémás, vitás ügye-
ket kezelje. Nem helyes megoldás 
a feln�tt rokonok „mozgósítá-
sa”, hogy „neveljék meg” azt, aki 
szidta a gyermeket.

6. Sok helyen a cigányelle-
nes szemléletet (van ilyen 
is) nem az iskolás gyerekek 
viselkedése váltja ki a töb-
biekb�l. Korábbi, iskolán 
kívüli rapasztalatok, esetleg 
a média befolyása nyomán 
kialakult el�ítéletek táplál-
ják az ilyen vélekedést. So-
kan hallanak b�nözésért el-
ítélt cigányokról, azt hiszik, 
minden roma egyforma. Az 
pedig már más kérdés, hogy 

a roma fiatalok közül miért sod-
ródnak egyre egyre többen a b�-
nözés útjára. Ennek kiderítése és 
megel�zése már messze megha-
ladja az én feladatkörömet. Nem 
ártana, ha többet foglalkoznának 
vele. Egy kisiskolás még nem tud sze-
lektálni. Azt hiszi, minden cigány egy-
forma. Maguknak a cigányoknak is 
többet kellene (vezet�ik segítsé-
gével) tenniük annak érdekében, 
hogy a sok teng�-leng� fiatal szá-
mára értelmes elfoglaltságot és 
emberhez méltó körülményeket 

Jesus Salinas Catalá fotója
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teremtsenek, hogy öröm legyen 
nekik és velük a munka. Nagyon 
fontos lenne, hogy sok megérde-
melt, valós teljesítményhez köt�-
d� sikerélményhez jussanak ezek 
a fiatalok.

7. A hangoskodás és az 
ököl erejére való hivatkozás 
sosem vezet tartós eredmé-
nyekhez és sohasem élehet a 
közös munka alapja.

Ebben a felsorolásban a le-
het� legszéls�ségesebb példákat 
szedtem csokorba. Azokat, ame-
lyek a legtöbb esetben elriasztják 
a magyarokat a cigányságtól.

Természetesen a gyerme-
keikkel felel�sen és folyama-

tosan foglalkozó, tör�d� szü-
l�k esetében ilyen gondok, 
ilyen széls�séges példák nem 
merülnek fel.

Én úgy vélem, nagyon fon-
tos, hogy a cigányok önértéke-
lése helyes legyen. Legyen tartá-
suk, legyenek büszkék, legyenek 
nyitottak mások értékei iránt, de 
tanuljanak sokat a muzsikában, 
a m�vészetekben és más mó-
don híressé, megbecsültté vált 
társaiktól, akik hangyaszorga-
lommal küzdötték föl magukat 
a hazai és a nemzetközi közön-
ség tisztelt, kedvelt m�vészeivé.

Hogy mindez megvalósít-
ható legyen, segítségre van 

szükség és összefogásra, a pe-
dagógusokon kívül a helyi ön-
kormányzatoknak és minden 
j�szándékú embernek ki kell 
vennie ebben a részét.

A kormányprogram által 
a cigányok életkörülményei 
fejlesztésére kiutalt pénz pici 
hányadát pedig azok közt az 
intézmények és emberek közt 
kell szétosztani, akik keresik 
a cigányokkal való kapcso-
lattartás, kapcsolatteremtés 
módjai közül azt, ami ezt 
az egész ügyet sikerre viszi. 
S akik szeretettel és türelem-
mel vállalnak munkát a köz 
érdekében is.

Orsós József

Anyámnak
Emlékszel? Mondd, ugye emlékszel
gyermekedre, ki téged soha nem felejt el.

Gyermeked voltam neked: rózsaszál
egyetlen, kire úgy vigyáztál.
Sebt�l sajgó testem ápoltad
könnyed értem hullattad.

Gyermeked voltam: oly ártatlan
Már nem vagy velem, életem elmerült a bánatban.
Sok éjszakát-nappalt átsírtam érted,
tán elfeledted gyermekedet!

Gyermekkorom immár véget ért,
könnyem nem hullatom,
de ne hidd, hogy elfeledtelek téged.

Emlékszel? Mondd, ugye emlékszel
gyermekedre, ki téged soha nem felejt el.

KehidakustyánPet� János grafikája
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Réfi János

Kés� �sz
(Bökönyi Laura emlékének)

Eleredt. Es� mossa a fákat.
Megállt a szíved, szép tested is kih�lt.
Betakarta szobádat a bánat.

Tán átszárnyaltad már a tágas �rt,
mert a léleknek útjába nem állhat
semmi e világon. Ím, sikerült.

Miért engedtél gy�zni a halálnak?

Rád gondolok. Nézem mosolyod ívét
a filmeken, fotográfiákon.
Miért siettél, mi �zött el innét?
Megszöktetett magával az álom.

Legyen néked könny� a föld, s puha,
hogy ne szorítson, csupán átöleljen.
Áldott a rög, mely �riz, Laura.
Késett madárként száll utánad versem.

2008. 11.30. (Forrás: Lyukasóra)
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Volt egyszer egy legendás 
osztály!

Azt mondják vannak 
olyan személyre szó-

ló élmények az ember életé-
ben, amelyek csak az � számára 
bírnak jelent�séggel. Vannak 
olyan események melyek csak 
vele estek meg, melyeknek ér-
zelmi töltéséb�l más nem ré-
szesülhet. Nem tudom, hogy 
ez általánosságban igaz e, de én 
most egy olyan esetr�l számo-
lok be, ami ennek az általánosí-
tásnak ellentmond.

Ugyan kit érdekelhet egy 
osztálytalálkozó, – mégha 
sok-sok év után és kerek év-
forduló alkalmából jönnek is 
össze a volt tanárok és diákok 
– magukon az érintetteken, a 
hajdani iskolatársakon kívül.

A sors mégis úgy akarta, 
hogy én is részesedjem egy 
ilyen, csak a „beavatottak” ré-
szére fenntartott élményben.

2009 május 30-án elkísértem 
„mesteremet” Rostás – Farkas 
Györgyöt Békéscsabára, ahol 
hajdani osztálytársaival talál-
kozott 40 év után.

Nem el�ször fordult el�, 
hogy megosztotta velem múlt-
jának egy-egy szeletét, szemé-
lyes élményeit, megismertette 
velem azokat az embereket, 
aki lelki és szellemi fejl�désé-
ben fontos szerepet játszottak. 
Így történt ez most is.

Gyakran emlegette hajda-
ni osztálytársait, különböz� 
események kapcsán, amikor 

pályája örömeir�l vagy nehéz-
ségeir�l mesélt. A szövegkör-
nyezet legtöbbször eképpen 
hangzott: „Ha nem lettek vol-
na ilyen barátaim, tanáraim….” 
Ez persze lehetne pusztán egy 
ismétl�d�, megszokott szófor-
dulat is. Hogy mégsem az, er-
r�l saját tapasztalatom gy�z�tt 
meg.

Szikrázó napsütésre ébred-
tünk, s már korán elindultunk 
Budapestr�l, hogy els�ként 
érkezzünk a hajdani 611-es is-
kola elé, Békéscsabára, ahol az 
1969-ben végzett diákok osz-
tálytalálkozójára készültek.

Kiváncsi voltam, felismerik 
e egymást a hajdani lányok és 
fiúk ennyi év múltán, egy élet-
nyi tapasztalattal, �szül� ha-
lántékkal…

Ha nem is mindenkit az 
els� pillanatban, de egy-egy 
jellemz� gesztus, hangsúly, 
vagy szófordulat visszahozta 
az emlékeket, az együtt töltött 
soha nem múló szép napokat, 
az ifjúságot…

Mintha csak tegnap váltak 
volna el egymástól, úgy t�nt 
megsz�nik a többévtizednyi 
távolság, mintha testvérek 
közé kerültem volna, akiknek 
nem kell sokat magyarázkod-
niuk, tudják hol hagyták abba 
az utolsó történetet, monda-
tot.

Ehhez persze kellett egy 
mindenki által szeretett osz-

tályf�nök Lázár Imréné Mé-
száros Ilona, aki most is a 
régi szeretettel gy�jtötte maga 
köré „gyermekeit”, akiket bár 
sok-sok osztályt felnevelt az 
évek során mégis különleges 
diákjaiként emlegetett. Min-
denkir�l volt egy kedves tör-
ténete, egy –egy hajdanvolt 
csíny emléke, amit csak meg-
szépíthet az emlékezet.

Én csak ültem, s hallgattam 
a visszaemlékezéseket…Em-
lékszel? …

A legfurcsább az egészben 
számomra is az volt, hogy egy 
id� után úgy éreztem, emlék-
szem, én is részese vagyok egy 
történetnek, mely most ennyi 
év után is oly sok örömet éb-
reszt ezeknek az embereknek 
a lelkében. S lassanként mint-
ha megnyílt volna a szemem, 
felfedeztem a nagymama és 
nagypapa korú arcok mögött a 
hajdani ifjú lelkeket.

Úgy t�nt igaz a mondás, ha 
nem lettek volna… minden bi-
zonnyal az én szeretett meste-
rem sorsa is másként alakul, ma 
� is más ember lenne. Megértet-
tem azt is, a szeretet olyan ener-
gia, ami sohasem vész kárba, s 
sohasem múlik el a hatása. Ez az, 
amib�l még számomra is jutott, 
pedig nem is éltem még, amikor 
ez a történet elkezd�dött.

Kamarás István
történész, politológus
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Pillanatképek egy osztálytalálkozóról
Békéscsaba 1969–2009



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT28



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 29Fotó: Szeverényiné, Seb�k Judit



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT30

Illés-Bódhi Barbara
festményei

A fiatal fest�m�vész (1977–) tehetsége már gyermekkorban megmutatkozott. Porcelánfest�i, 
majd lakberendez�i képesítést szerzett. Részt vett a Szentandrássy István által vezetett képz�m�-
vészeti kurzusokon. Néhány évet Kanadában töltött egy m�vészeti alapítvány ösztöndíjasaként, 
majd hazatérve tanári diplomát szerzett az egri Esterházy Károly F�iskolán. Ezt egészítette ki a 
Moholy Nagy M�vészeti Egyetem  vizuális környezetkultúra tanári szak elvégzése. Jelenleg a Ka-
lyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, M�vészeti  Szakközépiskola tanára.
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Cigányok Iránban
„Mélységes mély a múltnak kút-

ja. Ne mondjuk inkább feneketlen-
nek?”

– Thomas Mann kezdi így 
József  és testvérei cím� nagy-
ív�, világhír� m�vét.

Mélységes mély a cigányság 
múltjának kútja is. Lehet mon-
dani feneketlennek is. Érdekes 
módon e mélységes mély múlt 
ma is jelen van a cigányság szo-
kásaiban, hagyományvilágában, 
sajátos kultúrájában. Miközben 
természetesen gazdagodott is, 
s ötvözött a magáéba azoknak 
a népeknek kultúrájából, ame-
lyekkel hosszú vándorlása so-
rán találkozott és akikkel hosz-
szabb-rövidebb ideig együtt élt.

A cigányok vándorlásának 
kezdete a Krisztus el�tti IV-III. 
századokra tehet�, (a nyelvé-
szek szerint) ekkor kezd�dhe-
tett nyugati irányú vándorlásuk. 
Az írott történelmi forrásokban 
viszont csak jóval kés�bb jelen-
nek meg utalások, amelyek a ci-
gányok �seire vonatkozhatnak: 
a perzsa Fírdauszí Abul Ká-
szim (935–1020) költ� szerint 
Bákrám Gura király (430–433) 
tízezer lurit (cigány törzs) mint 
zenészt hívott Perzsiába, hogy 
a népet mulattassák.

A perzsa király búzát, marhá-
kat és szamarakat adott ennek 
a népcsoportnak, s szétküldte 
�ket az országában, hogy ze-
néljenek és m�veljék a földet. 
Mivel egyetlen év leforgása alatt 

elfogyasztották összes gaboná-
jukat és állataikat, ezért megrót-
ta �ket a király, s arra kötelezte, 
hogy vándorló zenész életmó-
dot folytassanak. A perzsiai tar-
tózkodásra a romani nyelv igen 
sok szava utal. A VII. század-
ban Perzsia arab uralom alá ke-
rült. (Ez az id�szak a Mohamed 
halála utáni nagy arab hódítá-
sok kora.) S�t kés�bb az arabok 
India jelent�s részét is meghó-
dítják. Arab krónikások említik, 
hogy a hódítások nyomán az 
arabok Indiából népcsoporto-
kat deportálnak (kényszer�en 
áttelepítik a lakosság egy részét) 
nyugatabbra. Ilyen áttelepítés 
nyomán kerülhetett (részben 
Perzsiából, részben Indiából) 
a cigányok el�deinek egy része 
Szíria északi részére (ez akkor 
az arab világbirodalom határ-
területe volt).

Mai ismereteink szerint 
egyes csoportjaik innen a 11. 
században két csoportban rész-
ben Szíria, részben Örményor-
szág felé vándoroltak tovább.

A hajdani Perzsia területén 
maradt törzsek., a mai godárok 
– ahogy ott nevezik �ket – töb-
bé-kevésbé letelepedve élnek, 
nyelvük (a csule) a szanszkrit, a 
mazandaraki és a fárszi (perzsa) 
keveréke, és még mindig a ha-
gyományos mesterségeikb�l pró-
bálnak megélni. De amíg a világ 
más részein nagy presztízse van 
a szórakoztatóiparnak, addig az 
iszlám forradalom utáni Iránban 
semmi becsülete. Hiába virtuózai 
a hangszerüknek, a godárok nyo-
morúságban, páriaként tengetik 
életüket. �si vallásuk az animiz-
mus volt, amely a természeti tár-
gyakat és jelenségeket él� lélekkel 
ruházza fel. Hiába térítették át 
er�szakkal az államvallásra, to-
vábbra is hitetleneknek tekintik 
�ket. A zenészek lakodalmakon 
játszanak, aki az utcán kalapozik, 
az könynyen a fogdában találhatja 
magát, megrendelésre vadásznak, 
de a legbiztosabb kereset rézm�-
vesként, kelderásként bekerülni a 
virágzó minaretépít� iparba.

(Szerk.)
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Sugár András

Nyolc év semmiért

Rákosi kénytelen volt 
átadni a miniszterel-

nöki tisztséget a rákényszerí-
tett Nagy Imrének, aki haza-
térve nem volt rest és tüstént 
meghirdette az új szakasz po-
litikáját. Megszüntette a ki-
telepítéseket, feloszlatta az 
internálótáborokat, bár a ki-
telepített ártatlanok hazatele-
pülését és lakásuk visszaadását 
nem engedélyezhette, viszont 
amnesztiát hirde-
tett, de kihagyta 
a kegyelemb�l a 
nem kommunista 
politikai elítéltek 
nagy tömegét.

Világos volt, 
hogy végered-
ményben ez is 
csak egy újabb 
elvtelen kompro-
misszum, de Nagy 
Imre sokakat elb�-
völt olyan szóvirá-
gokkal, mint a „kis 
magyarok”, amikor 
a gyerekekr�l be-
szélt. Azt is mondta, Pet�fit 
idézve, hogy ha a Föld Isten 
kalapja, úgy hazánk a bokréta 
rajta.

Július 4-én elhangzott parla-
menti expozéja, amelyet a Kos-
suth rádió sugárzott, nemcsak 
hatalmas meglepetést okozott, 
de az ízes dunántúli beszéd�, 
baj szos Nagy Imrét ország-

szerte egy csapásra a legnép-
szer�bb poli tikussá tette.

Az újonnan alakult kor-
mányban Erdei Ferenc, az egy-
kori Nemzeti Parasztpárt egyik 
vezet�je, egy „kripto”, azaz 
titkos kommunista, vette át az 
igazságügyi minisztérium irá-
nyítását az ÁVH-székházban 
agyonvert Ries István és az 
egymást követ� ávéhás tisztek 
után. Benne, a híres falukutató-

ban, a magyar pa rasztság életé-
nek egyik legjobb ismer�jében 
sokan megbíztak, hi szen Erdei 
már a harmincas években bát-
ran védelmezte a falusi magya-
rok érdekeit. Azt hitték, hogy 
� nem ugyanolyan kegyetlen 
bolsi, mint mondjuk Péter Gá-
bor vagy Farkas Mihály. Rész-
ben igazuk is volt. Húszévesen 

én is hinni akartam benne, azt 
remél tem, hogy legalább � a 
józan paraszti észt képviseli.

Nos, Erdei miniszter ösz-
szehívta a Szovjetunióban 
tanuló nyolc-kilenc magyar 
ösztöndíjas joghallgatót, hogy 
megismerkedjen ve lünk, mint 
„Magyarország leend� vezet� 
jogászaival”. A miniszté rium 
Szabadság téri palotájában fo-
gadott bennünket. Jobbján ott 

ült Czakó Kálmán, 
a szovjet mintá-
ra mindössze pár 
hete létrehozott 
Legf�bb Ügyész-
ség vezet�je, mint 
„a szocialista tör-
vényesség legf�bb 
�re”.

Amint odabent 
véget ért az udvari-
asan, s�t igen unal-
masan alakuló cse-
vegés, kifelé menet 
a f�bejárat el�tt 
megszólítottam a 
legf�bb ügyészt.

– Czakó elvtárs! Szabad egy 
szóra?

– Parancsoljon! – mondta 
nyájasan.

– Van nekem egy nagy gon-
dom, és ön bizonyára tud raj-
tam segíteni.

– Mi légyen az?
– Az én bátyámat 1951-ben, 

mindössze tizenkilenc éves ko-
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rában elvitte az ÁVH. Ipari ta-
nuló volt, akkortájt � viselte Az 
Ország Legjobb Optikus Ipari 
Tanulója címet. Azóta semmit 
sem tu dunk róla. Pedig mi azt 
tanuljuk a szovjet egyetemen, 
hogy az íté letek nyilvánossága 
már az általános prevenció mi-
att is fontos, vagyis hogy min-
denki megtudhassa, kit miért 
és mire ítéltek.

– Magának teljesen igaza 
van – felelte Czakó a h�ség-
ben kornyadozó poros faleve-
lek alatt. – Sajnos, mindeddig 
sok tör vénysértés tör-
tént, és rengeteg ítéletet 
titkoltak el. Ennek véget 
kell vetnünk.

– Akkor talán én is 
megtudhatom, miért 
ítélték el, ha elítél ték 
egyáltalán, és hol tartóz-
kodik?

– Persze. Írja ide a 
bátyja nevét, születési 
helyét, dátumát, any-
ja nevét és a maga lak-
címét. – És egy noteszt 
nyomott a ke zembe.

– Nagyon hamar leve-
let fog kapni – mondta.

Fel is írtam minden 
szükséges adatot. Jó két hét 
múlva meg jött a levél.

„Testvérét a népi demokra-
tikus államrend fegyveres megdön-
tésére irányuló szervezkedésben 
vállalt tevékeny részvétel b�ncse-
lekmény miatt nyolcévi bör-
tönbüntetéssel sújtotta a bí-
róság. Je lenleg a márianosztrai 
Büntetésvégrehajtó Intézet-
ben tartózko dik”, olvastam.

Nosza, Czakó Kálmánra 
hivatkozva levélben azonnal 

beszél�t kértem. Meg is kap-
tam a lehet�séget. Egy szép 
nyári napon Márianosztrá-
ra utaztam. Már nem emlék-
szem, vonattal-e, vagy busszal 
(a magántulajdonú személyau-
tó akkoriban olyan ritka volt, 
mint a fehér holló). Csak arra 
emlékszem, hogy útközben 
majd minden útitársam fél-
hangosan zúgolódott, szidta a 
Borzast, azaz a kopasz Ráko-
sit, és reménykedve emlegette 
Nagy Imrét. Természetesen 
mindenki azt mondta, hogy az 

� bent senyved� fia, testvére, 
apja (a nem kívánt törlend�) 
teljesen ártatlan. A nagy több-
ség nyilvánvalóan az is volt, és 
ez államtitok volt ugyan, de 
mégis: mindenki tudta.

– Rákosit kellene ebbe a 
börtönbe zárni – hallottam a 
hátam mögött.

– Minden kézfogás, csók, 
ölelés kísérlete vagy tiltott té-
mák felhozása „a kedvezmé-
nyek és a következ� beszél� 

azonnali meg vonását vonja 
maga után”, mondta a roko-
nokat fogadó börtön�r.

Kisvártatva bekísérték test-
véremet a beszél�re. Termé-
szetesen megismertem, de… 
Arcb�re halottsárga volt a nap-
sugár- és leve g�hiány miatt. 
Régi súlyának talán a kéthar-
mada maradhatott meg; ijesz-
t�en sovány volt. Elmesélte, 
hogy a cellában, ahol egyéb-
ként négyen vannak, színes 
fonalakkal hímzéssel próbálja 
agyonütni a lassan múló id�t. 

Más munkája ugyanis 
nincs. Ennyit még sza-
bad volt elmesélnie.

Mindjárt kezdetben 
meg kellett monda-
nom neki, hogy imá dott 
édesapánk tavasszal 
meghalt.

– Majd ha vissza-
térek a zárkába, ott fo-
gok sírni; most erre 
nincs id�m, itt minden 
perc drága – válaszolt. 
Ezután édes anyánkról, 
rokonainkról beszélget-
tünk. Ismer�seinkr�l 
persze egy szót sem, 
nehogy valaki miattunk 

bajba kerüljön. Amikor a tíz 
percb�l körülbelül nyolc-ki-
lenc már eltelt, testvérem hir-
telen és a legnagyobb sebes-
séggel hadarva kibökte:

– Öcsi, felelj gyorsan: rám 
is vonatkozik az amnesztia?

A smasszer nyomban köz-
bekiáltott, hogy haladékta-
lanul meg szakítja a beszél�t, 
és ezért a „fegyelmezetlensé-
gért” a bátyámat meg fogják 
fenyíteni. Tiltakoztam:

Gyügyi Ödön rajza
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– Akár vonatkozik rá a 
közkegyelem, akár nem, 
mindenkép pen joga van tudni, 
hogy kiszabadul-e, vagy sem! 
Az igazság persze az, hogy az 
elítélteknek erre a kategóriájá-
ra nem vonatkozik az amnesztia, 
de ezt miért nem közlik vele?

Fegy�rünk durván ráripa-
kodott:

– Ez nem önre tartozik!
Sajnos, a fenti mondatok-

ban ilyen „fondorlatos” mó-
don vol tam kénytelen elárulni 
bátyámnak, hogy az � „súlyos” 
kategóriája ki van zárva a köz-

kegyelemb�l. Szomorúan tá-
vozott, s ezután még három évet 
ült! A rettenetes márianoszt-
rai tétlenség és éhezés után 
Oroszlányra, majd Csolnokra 
került bányamunkára. Kellett 
a szén „a népgazdaságnak”, 
ezért a bányamunkát végz� ra-
bok élel mezése nem egyszer�-
en kielégít�, de tápláló is volt; 
szabadidejük ben sportolhat-
tak, sütkérezhettek, labdázhat-
tak kint a szabad le veg�n. Ha 
túlteljesítették feszített terme-
lési tervüket, százalékon ként 
egy-egy nappal csökkentették 

büntetésük hátralév� idejét. 
Hiába, nagy úr volt a szén!!!

A bányászfalvak mellett lé-
tesített táborokban ekkor már 
a be szél�t is a szabadban, kagy-
lózó (fülel�) smasszerek nélkül 
bonyo lították le. Jó nagy pok-
róccal jelentek itt meg az udva-
ron a felesé güket, menyasszo-
nyukat fogadó rabok; a pokróc 
alá bújtak, és senki sem láthat-
ta, mit m�velnek alatta szerel-
mükkel. A rendszer egyik szé-
gyene, hogy a csaknem kivétel 
nélkül ártatlan emberek nek így 
kellett ügyeskedniük.

Ravasz József

Vétkeink rokonai

Emeletes temet�k, vétkeinket �rzitek-e?
Sírgyalázók legyünk-e itt,
hol létünk utolsó ivadékának
már nincs kinek gyónnia,
vagy szerzetesek, álszent test�rei
a gyönyörnek, sohasem-apák?
Rövidlátó világ, hallasz-e?
Benned úgy vagyunk jelen,
akár Krisztus-hitében megözvegyült hajadon.
Napot írunk a faladra.
Egymás szemfényébe gázolunk.
Hisszük a partot,
a parányi szigetet.
Cseppnyi tenger vagyunk,
partra éhez�k,
hol felkiáltójeleink el�tt
asszonyaink majd szétvetik combjukat,
s kihordják az Igét…

A Semmi benépesül.

Manapság ki is a költ�?

a versnek nincs dallama
és rímtelen
lába füle n�tt és megy:
úgy gondolja nincs is kit�l
FÉLNIe
beszél beszél beszél
azt mondja a “nem” tagadószócska
újfent igen /t/ sugall
és a vers magát szavalja
egyedül magát magának
MANAPSÁG KI IS A KÖLT�?
milyen is a vers
hogyan is kellene egymás alá írni
a kimondandót fájdalom nélkül
hogy az vers legyen szabadid�ben
s aztán álomba merülni
véghezvinni a…
/ fájdalom nélkül /
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Lakatos Menyhért

A szorgalmas leány
Krisztus és Szent Péter 

térít� útjuk alkalmával 
egy útkeresztez�déshez értek, 
amelynél nem tudták eldönteni, 
hogy melyik vezet a legközeleb-
bi faluba. Egy ideig tanakodtak, 
majd az út szélén megláttak 
egy körtefát, amelynek 
az ágai roskadoztak a 
gyümölcst�l. A fa alatt 
azonban egy fiatal em-
ber aludt, akinek a hor-
kolásától csak úgy hang-
zott a környék.

– Kérdezzük meg, 
Uram, ezt a jó embert – 
javasolta Szent Péter –, 
hátha útba igazít ben-
nünket.

Jézus és Péter oda-
megy az alvó fiatal-
emberhez, látják, hogy 
szemét, száját dongják 
a legyek, de az illet� rá 
sem hederít, csak alszik, 
mint akinek a nyakát 
szegték.

– Mondd, jó ember 
– szólította meg Krisz-
tus –, melyik út vezet a 
legközelebbi faluba?

A fiatalember fel sem nyi-
totta a szemét, csak a lábával 
intett abba az irányba, amerre 
a falu volt.

Péterék megköszönték az 
útbaigazítást, és szó nélkül to-
vábbálltak. Egy ideig hallgatott 
Péter, de egyszer mégis csak 
megszólalt.

– Uram, talán ennek a fia-
talembernek inkább kellett 
volna a jó útra térítés, mint 
nekünk, mert amint láttam, 
olyan lusta a lelkem, hogy a 
dúsan term� gyümölcsfa alatt 
éhen fog halni.

– Majd akad annak is, Pé-
ter, aki gondjába vegye, mert 
könnyebb a száraz ágon virá-
got fakasztani, mint a lustát 
szorgalomra nevelni.

Krisztus és Péter még nap-
lemente el�tt elérték a falut, 
és éjszakára bekéredzkedtek a 
falu legszéls� kis kunyhójába, 
ahol egy majdnem vajúdó asz-

szony és egy fürge kisleány fo-
gadta �ket.

– Nem olyan b� ez a házi-
kó – mondta a terhes asszony 
–, de jó szívvel osztjuk meg éj-
szakára.

Nem kellett marasztalni 
Krisztust és Szent Pé-
tert, mert nagyon fá-
radtak voltak. A szor-
galmas kisleány vizet 
hozott a fáradt vándo-
roknak, megmosta lá-
bukat, és a szegényes 
kis vacsorát megosz-
totta velük. Aztán meg-
csinálta a fekhelyüket, 
majd az anyjáét is, aki-
nek az arca meg-meg 
rándult a fájdalomtól.

Péter gyorsan el-
aludt, de éjfél felé arra 
ébredt, hogy az asszony 
fájdalmasan nyöszörög, 
és a kisleány vizet me-
legít, tiszta vásznakat 
készít el� a szüléshez. 
Oda-oda megy az any-
jához, megsimogatja, 
meg-meg vigasztalja. 

Péternek összefacsarodott a 
szíve, halkan imádkozott, majd 
ugyanolyan halkan megszólítá 
Krisztust.

– Alszol, Uram? – kérdezte 
Péter.

– Nem – mondta Krisztus 
röviden.

– Ó, jóságos Mesterem, 
imádkozz a te atyádhoz és 

Péli Ildikó rajza
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mindnyájunk urához, hogy 
e jószív� anyának gyorsan és 
fájdalom mentesen segítse vi-
lágra magzatát!

– Már imádkoztam, Péter, 
az én Atyámhoz, de az id�, 
amelyet � megszabott, nincs 
módomban megváltoztatni.

Péter nagyokat sóhajtott 
az asszony fájdalmas nyögése 
hallatán és újra Krisztushoz 
fordult.

– Ó, Uram, nem tehet-
nél mégis valamit?

– Menj ki, Péter, az ud-
varba, és nézd meg milyen 
jel van az égen.

Péter kiment és szo-
morúan tért vissza.

– Uram – mondta –, 
egy hatalmas t�z lobogott 
az égen; ha e percben szü-
letne, bizonyára t�z okoz-
ná a halálát.

– Bölcsen következ-
tetsz Péter, mert a sorsok 
könyvében ez is meg va-
gyon írva.

Pétert nagyon nyugta-
lanította az asszony vajú-
dása, akit a kisleánya ép-
pen csak az ölébe nem vett, 
hogy enyhítse az anyja fájdal-
mát. Ismét kiment Péter az 
udvarra, de éppen olyan szo-
morúan tért vissza, mint an-
nak el�tte.

– Mit láttál, Péter? – kér-
dezte Jézus Krisztus.

– Uram, egy hatalmas kar-
dot láttam, amely ki- és bejárt 
a hüvelyéb�l, mintha éppen 
gyilkolni készülne.

– Azt hiszem, Péter, ez a 
perc sem alkalmas, hogy világ-
ra jöjjön az ártatlan.

– Nem, nem Uram – sóhaj-
totta Péter –, mert bizonyára a 
kard okozná a halálát.

Már hajnalodott, amikor 
Krisztus megszólítá az imád-
kozó Pétert.

– Menj, Péter, nézd meg, 
mit szánt az én atyám sorsául 
az ártatlan jövevénynek.

Péter kiment, majd nemso-
kára örvendezve tért vissza.

– Uram, egy csodálatos 
bölcs� ring az égen!

– Na, látod, Péter, ez a perc 
az amelyikben világra jöhet. 
Mert az én Atyám megjutal-
mazza azokat, akik várni és 
t�rni tudnak.

Alighogy Krisztus elmond-
ta Péternek tanítását, megszü-
letett a szegény asszony gyer-
meke. Fiút szült, amire titkon 
vágyott. Másnap a szorgalmas 
kisleány nem csak reggelit ké-
szített a vándorok számára, ha-
nem, mire felébredtek, egy-egy 

kis cipócskát is berakott Péter 
iszákjába, amikor Péter bátor-
kodott kizökkenteni mesterét 
a hosszú hallgatásból.

– Ugye, Uram, hogy azt a 
kisleányt, aki olyan csodálatos 
ügyességgel szorgoskodott az 
anyja szülésénél, és aki rólunk 
sem feledkezett el, a mi urunk 
és teremt�nk majd olyan férj-
jel jutalmazza meg, aki szorga-

lomban éppen olyan lesz, 
mint �; mert megérdemli, 
hogy jó szívét és szorgal-
mát szorgalommal jutal-
mazzák.

– Ezt már akkor eldön-
tötte az én Atyám, Péter, 
amikor megformálta az 
embert. Mert hát mi lenne, 
Péter, a világgal, ha a szor-
galmasak és a lusták külön 
válnának. Egy id� után a 
szorgalom is értelmét vesz-
tené, mert a lusták mind 
elpusztulnának. Így aztán 
a mi Urunk úgy formálta 
meg az embert, hogy a lus-
ta mellé szorgalmast adott, 
csak így tudják kiegészíteni 
egymást.

– Uram, – lep�dött meg 
Péter –, csak nem azt akarod 
mondani, hogy e kisleány pár-
jának azt a lustát szántad, aki 
tegnap a körtefa alatt aludt?!

– De igen, Péter. Hisz te mon-
dád, hogy lustaságában éhen hal 
a gyümölcst�l roskadó fa alatt, 
mert arra sem képes, hogy lesza-
kajtsa gyümölcsét a fának.

– Nem tudom, Uram – 
mondta Péter elgondolkodva 
–, de hiszem, hogy aki ezt így 
rendelé, bölcsebb volt mind-
annyiunknál.

Péli Ildikó rajza
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Csoóri Sándor

Muri dej kalyi ruzhaj
(Anyám fekete rózsa)

Mura dake dukhal lako shero
chi pel kafa-
mura dake dukhal lako shero,
chi kidel prahura;
bi vorbakij pharimasa,
pishij la guruvnya,
bivorbakij parnimasa
shilavel, thovela.

Pe muri dej xolyasa den vorba
E avile strajina?
Muri dej kathar e dar
daba vorbij taxoja
kalo dokhlo vuluja,
pesko korkoripe cirdel kethane:
la majbut te na izdraven
laki dar te na butaren.

Muri dej zhal pe droma
haj chi resel chi kana –
o choripe cherhajasa
azdabe chikatesa;
pelake phikora
luludya shordyona,
sar tavlas pharipe,
haj sungasle armaja.

Milaj si po cheri pej phuv,
gilyi shundyol lavuta,
muri dej pej bare malya
apoll maj nachola.
Mashini, butya ashundyona
Sa balvanidej aba,
Chi jek chi zhal late:
Te zhutij, avilom me.

Mura dake dukhal lako shero,
mura dake dukhal o khanchi,
muri dej kalyi ruzhaj,
chi zhanel peste makhel.

Jek ratyi pej phuv perel,
Phagerdi avla cini –
Avel jek chiriklyi pala la
ande pesko muj ingrella.

Zelk Zoltán

Romano-tromanipe
(cigány-bíztató)

Rucisardom aba so si
la lavuta rom rovjarla
muri briga cirdemo!

An kaver! So vojakerel.
Vi kavres feri briga si?
An klarineto! So phurdo!

An lavuta, bubuj me!
Feri te avel majshukar,
kathar muro dyi te shaj!

Tyi gilyi si tyo dyi –
anda kodej sar cirdini?
Chi avla majshukar e gyilyi?

E manushes, s bezexa –
Ke na feri tu san, kas si,
Na phiravle ande tute

Kavreske bezexa, so avna
xal tyo jilo – sar kasht bungara
haj tele phadyos sar kranzha!

Dostaj andaj e briga, dostaj!
Shonut! Kham! Opre o cheri
kale chiriklyanca gelyi!

Haj cirde, phurde, ker roma
but loshalyimaske gilya:
Thov le dyoske krospura!

(Boldasles: Rostás-Farkas György)



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT38

T�kés László

Hittel, megalkuvás nélkül

1. Megboldogult Édes-
anyám születésének 90. 

évfordulóján a közel húsz év-
vel ezel�tti temesvári ellenállás 
emberi dimenziói kívánkoznak 
el�térbe.

Az elmúlt évek folyamán 
többen is feltették nekem azt 
a kérdést, hogy: nem éreztem-e 
lelkiismeret-furdalást akkor, 
amikor a korabeli hatóságok-
kal való szembeszegülésemmel 
családom, feleségem, a kicsi 
Máté fiam életét veszélyeztet-
tem.

A nem minden alapot nél-
külöz�, már-már provokatív 
kérdésre nagyobb Családom, 
Édesanyám példájából és ma-
gatartásából merítettem a vá-
laszt. Szeret� szív� Szüleimnél 
jobban bizonyára senki sem 
féltett engem és kicsiny Csa-
ládomat. Ennek ellenére, sem 
Anyám, sem Apám soha nem 
mondta, hogy küzdelmemben 

meghátráljak, hanem éppen 
ellenkez�leg – Feleségemmel 
együtt – egész Családom egy 
emberként állt ki mellettem. 
Szélesebb összefüggésben 
ugyanez mondható el egész 
zaklatott és megfélemlített 
Gyülekezetemr�l.

Hogyan is mondhatták vol-
na, hogy másképpen csele-
kedjem? És �k maguk is mi-
képpen cselekedhettek volna 
másképp? Mindvégig kitartot-
tunk, és félelmeinket leküzdve 
kiálltunk igazunk, egyházunk 
és népünk ügye mellett – nem 
csupán azért, mert meg vol-
tunk gy�z�dve magatartásunk 
helyességér�l, hanem éppen 
azért is, mivel tudatában vol-
tunk annak, hogy amit teszünk, 
az éppen féltve szeretett és ve-
szélyeztetett családjaink, gyer-
mekeink és szeretteink javát 
szolgálja hosszú távon.

A vívódásokkal teli, nehéz 
kérdésre ez hát a helyes válasz. 
Éppen a saját gyermekeink 
azok, akik megérdemelték, 
hogy kockázatot és veszélyt 
vállaljunk értük, mert végképp 
nem t�rhettük, hogy egy Is-
ten- és embertelen, testet-lel-
ket nyomorító diktatúrában 
éljenek tovább.

Adassék tehát tisztelet az 
Édesanyáknak, Édesapáknak 

és Testvéreknek, akik 1989 
szabadító Karácsonyának ha-
vában életüket adták vagy koc-
káztatták Szeretteikért, közös 
jövend�nkért!

2. A felvetett kérdésre 
hasonló értelemben 

adhatunk választ a hit dimen-
ziójában. A Biblia Esztendejé-
ben hadd idézzük az igaz hit 
példaképeinek apostoli evangéliu-
mát a Zsidókhoz intézett levél-
b�l: „Az igaz pedig hitb�l él. 
És aki meghátrál, abban nem 
gyönyörködik a lelkem. De mi 
nem vagyunk a meghátrálás 
emberei, hogy elvesszünk, ha-
nem a hitéi, hogy életet nyer-
jünk” (Zsid. 10,38-39).

1989 villany- és lélekoltó sö-
tétségében ennek a meggy�z�-
déses hitnek az erejével kellett 
szembenéznünk a Ceauses-
cu-diktatúrával és áttörnünk a 
félelem és a hallgatás áthatol-
hatatlannak t�n� falát.

De lehangoló tapasztala-
taink szerint a meghátrálás kí-
sértése és veszélye a diktatú-
ra bukása óta is éppen olyan 
nagy, és éppen olyan súlyos 
következményekkel járhat, 
mint annak el�tte. Tulajdon-
képpen err�l – is – szól az 
egész posztkommunista korszak 
és társadalmi visszarendez�dés. Az 
opportunista megalkuvásról. 
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Az eredeti forradalmi célok 
és eszmények feladásáról. Ro-
mánia félrevezetett népének 
a meghátrálásáról. „Temes-
vár szellemének” a hanyatlá-
sáról. A Temesvári Kiáltvány 
8. pontjának a cinikus kiját-
szásáról. Sokak félreállásáról, 
beletör�désér�l vagy „dezer-
tálásáról”. Akik egykor a sza-
badságért, az igazságért halni 
mertek volna – most élni nem 
tudnak, nem mernek érte.

1989 szabadító Karácso-
nya, az ateista-kommunista 
rezsim bukásának közelg� 20. 
évfordulója eluralkodó kicsiny-
hit�ségünkben hitünk igazsá-
gára emlékeztessen bennün-
ket – arra, hogy: „mi nem 
vagyunk a meghátrálás embe-
rei, hogy elvesszünk, hanem a 
hitéi, hogy életet nyerjünk”!

3. Strasbourgban, az Eu-
rópai Parlamentben 

minden évben kiosztják a Sza-
harov díjat. Ez az esemény 
hajdani kiállásunk, valamint a 
mindenkori – helyes – politi-
zálás erkölcsi dimenzióit illet�en 
igazít el bennünket.

A világ legnagyobb országá-
ban mindmáig a legnagyobb a 
kommunista terror – és ennek 
börtönében sínyl�dik a bibliai 
„kicsiny Dávid” módjára Hu 
Csia emberjogi harcos.

A nyári olimpia megren-
dezésével kérked� kínai kom-
munista állam, pontosabban 
a mindenható kommunista 
államrezon igazolva érzi sza-

badságharcosai üldözését, a 
tibeti nép brutális jogfosztását 
vagy a Dalai Láma szám�ze-
tését.

Minderre a helyes választ a 
Béke Nobel Díjas Andrej Sza-
harov orosz tudós szavaival 
adhatjuk meg, akit a díjátadó 
ünnepségen özvegye és har-
costársa, Jelena Bonner asszony 
idézett. „Egy politikai döntés 
soha sem lehet helyes, ameny-
nyiben nem erkölcsös” – mon-
dotta.

Egy totalitárius diktatúra: 
az elnyomás, az emberi vagy 
a kisebbségi jogok eltiprása 
soha sem igazolható vagy fo-
gadható el – tehetjük hozzá 
–, mivel Isten- és embertelen 
voltában erkölcstelen. Ez az a 
meggondolás, amelynek alap-
ján, két évtized után, tovább-
ra is állhatatosan sürgetjük az 
Európai Parlamentben a kom-
munizmusnak a nemzeti szocializ-
mushoz hasonló, azonos mér-
ték� elítélését, Romániában és 
a többi volt kommunista or-
szágban pedig az igazság- és 
jóvátételt, posztkommunista 
társadalmaink erkölcsi meg-
tisztulását.

Szaharov akadémikus idé-
zett kijelentése értelmében 
megalapozott fenntartásokkal 
követjük a hazai belpolitikai vi-
szonyoknak a legutóbbi válasz-
tások utáni alakulását – példá-
nak okáért a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség gát-
lástalan hatalomvágyát vagy 

egyes egyházi köröknek a ha-
talommal való elvtelen meg-
alkuvását. Csak remélni lehet, 
hogy az ún. nagykoalícióból’  
nem válik posztkommunista 
„szörnyszövetség”…

4. (Epilógus) Most, ezen 
a kevésbé jeles 19. év-

fordulón hadd idézzük végül 
Péter apostolnak azt a bizony-
ságtételét, mely annak idején 
mindvégig egyik vezérigéje volt 
a kicsiny és kiszolgáltatott te-
mesvári református gyüleke-
zetnek: „Istennek kell inkább 
engedni, hogynem az embe-
reknek” (Csel. 5,29).

A ’80-as években a Ceauses-
cu-rezsim még papírmalomba 
küldte és WC-papírt gyártott 
abból a tízezernyi bibliából, 
melyeket Egyházunk nyuga-
ti Testvéreinkt�l kapott ado-
mányként. Kezdeti elvárása-
inkhoz képest bármennyire is 
elégedetlenek volnánk a jelen-
legi helyzettel – ennek ellené-
re, mégiscsak a jöv�be vetett 
reménységgel adhatunk hálát 
Istennek azért, hogy – rövid 
– két évtized leforgása után, a 
múlt héten a brüsszeli Euró-
pai Parlamentben rendezhet-
tünk világra szóló nemzetközi 
Biblia-kiállítást.

„Isten szava megáll min-
denha” – tartja egy reformá-
tus ének.

„Isten malmai lassan, de 
biztosan �rölnek” – állítja egy 
bölcs népi mondás.

(Temesvár, 2008)
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Gyurkovics Tibor

Táv

Mily balga vagyok édes Istenem
röpülésem de szárnyam sincs nekem
csak végtelen és egyszer� szívem
mily béna vagyok édes Istenem!
Eljutok-e egyszer a végtelen
es�áztatta fényösvényeken
szárnytalanul és repüléstelen
puszta szívemmel hozzád Istenem?

Örök levél

Örökre írom ezt a levelet,
Ezt írtam tegnap s írom holnap is,
Elfeleditek könnyen, meglehet,
Hisz elfeledjük még a holtat is.
Barátaim, kik vagytok – egynehány,
Költ�i vallást tenni – rossz szokás,
S bár görcsbe kényszeríti büszke szám
A megértés, s az alakoskodás,
S elvisz id�, elválaszt majd a tér
És más irányba kell majd mennetek,
Egy régi költ� mindig visszatér:
Örökre írom ezt a levelet:

Nehéz szavaknak, emlékeknek – állni,
Kiállni fájó, gyilkos nyíl elé,
Mert életünket elveheti bárki,
De a halálunk csak az Istené.
Szerelmek, régi órák és tanárok
Az ifjúság bolond, szép napjai
Után felt�nnek más, komor határok
És gyermekeknek lesztek apjai.
Jézus azt mondta, jézusi tanítvány
Arról ismerszik meg majd, hogy szeret,
És nem közénk való, csaló, és hitvány,
Aki hazug és aki nem szeret.

Egy szó �zött el engem is hozzátok,
Bár én magam se vagyok semmi se.
De életemet verje meg az átok,
Ha bennem marad ez a dús ige.
Mint fantom kergetett sok éjen által,
Hogy ilyen terhet rátok rójak-e?
Mint érz�, komoly �rült meditáltam
Márkussal együtt: kössek, oldjak-e?
E szó vajúdott bennem, mint anyában
Vajúdik fájó, áldott csecsem�,
Kit, míg hordanak, féltenek javában,
Nem tudni még, hogy meddig, mire n�?

Barátaim, most mégis ide hoztam,
Hogy köztetek legyen konok, er�s.
Teremt�je és apja-anyja voltam
És mindenért én leszek felel�s.
Az életét a szenvedés befutja,
Mint tiszta kertet benövi a gyom,
De könnyes, göröngyös diadalútja
Könnyét, sebét és átkát vállalom.
Ki így, ki úgy, elválik mostan t�lem
S ez mindnyájunkat készületlen ér,
Hisz egyek lettünk búban és er�ben,
Közös erünkben sok-sok csöppnyi vér.

Dalt zengeni, és emlékeknek állni
Rossz érzés ennyi hajszolt év után
S még én is, versben, szóban büszke márki,
Látjátok, én is itt állok sután.
Igét hirdetni nem hívott ma senki,
Lehet, hogy majd örömmel hívni fog,
De ebben is ill�bb ma kételkedni,
Olyan kétséges – mint egy hittitok.
Barátaim, e rangra érdemes
Kevés fiú, s e rang, ez kötelez.
(Mert jön majd sok-sok szép és érdekes
És fonnak sok-sok hideg kötelet.)
Mindegy. Kiket itt illet ez a szó,
Kiket nem illet, úgy se veszi fel,
Most, hogy már lassan indul a hajó,
Kiáltom, állom: megmarad a jel.
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Jézus azt mondta, (neki könny� volt,
Istennek lenni szép és érdekes,
Emberként élni bizarr, szörny� mód –
De ez káromlás, és felesleges.)
A szó tovább él, léte emberekben
N� szenvedésre vagy az égre fel,
Ezért hirdettem és ezért szerettem.
És állom: bennünk megmarad a jel.

Én, Gyurkovics, a sorsomat kivárom,
Nem mondok költ�it, sem istenit,
De hiszem, hogy majd szerte a világon
Barátaimat err�l ismerik.
Varázsige, öngyilkos b�n velünk,
Az élettel merész versenyfutást,
Igazságot csak egyet ismerünk
S örök jelünk: a meg-nem-alkuvás!

Menny és pokol

Szelíden mentem tönkre
szelíden törtem-zúztam
a Jézusból örökre
Jézushoz voltam útban
dühöngve és recsegve
éltem egy alagútban
és végül elterültem
egy titkos infarktusban
Indultam Rákosfalván
mint városi fiúcska
a szelíd bokrok alján
sohase voltam durva
inkább az esti fényben
mélázó bávatag csak
ha láttak a sötétben
inkább kenyeret adtak
Hamar az égra törtem
mint nagy ter� madárka
az röpül ilyen b�szen
�rülten aki árva
mert mindig árva voltam
az irodalmi pályán

de tudtam a magosban
az örök élet vár rám
Addig csak csapkolódtam
két szárnyam kimeresztve
félig-meddig földobva
félig-meddig leesve
majd a Szentlélekisten
galambalakban rám szállt
megdics�ített engem
nem érzek ma se hálát
Lettem vadóci Jézus
aszkéta-hedonista
ki mint a narancs vérdús
de saját levét issza
ki�zi a kufárok
hadát a templomokból
de azután az árok
mélyén lányukkal tombel
Félig szent félig b�nös
felébe-harmadába
kerültem be a h�vös
igazság udvarába
ott agyonvertek engem
az irodalmi pályán
de magában a mennyben
az örök élet vár rám.

Szalay Lajos rajza
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Pelle János

A rasszizmusról
A rasszizmus fogalma – ro-

ma-gádzsó vonatkozásban is – 
igen el�térbe került az utóbbi 
id�ben, s mint ilyen érdemes 
arra, hogy közelebbr�l meg-
vizsgáljuk.

Ahhoz, hogy választ adhas-
sunk arra a kérdésre – van-e 
ma Magyarországon rassziz-
mus, s ha igen, akkor milyen 
természet�, kik az áldozatai, 
és egyáltalán mit jelent – érde-
mes a rasszizmus, mint foga-
lom múltjával is megismerked-
nünk.

Bevezetésképpen egy rövi-
debb történelmi áttekintésre 
invitálnám önöket. Kezdjük 
ott, hogy a múlt század kö-
zepén élt egy Arthur Gobi-
not nev� francia arisztokrata. 
Értekezés az emberi fajok közötti 
egyenl�tlenségnek eredetér�l cím-
mel írt egy könyvet az 1850-es 
évek végén, még III. Napó-
leon alatt. Ez a könyv eléggé 
elhíresült, s már a saját korá-
ban is sokan vitatkoztak ál-
lításaival. Valójában a nagy 
gyarmatbirodalmak létrejötte 
hívta életre az ilyenfajta esz-
mefuttatásokat. A könyvben 
egyébként nem esik szó arról 
a két népcsoportról, amelyek 
kés�bb a rasszizmussal kap-
csolatban leginkább el�térbe 

kerültek, a romákról és a zsi-
dókról. A Gobinot féle köny-
vet, bár sokan tudománytalan-
nak ítélték, mégis a rasszizmus 
ideológiai kánonjának tekin-
tették.

Volt azonban egy másik 
szerz�, aki sokkal nagyobb 
tudományos elismerést szer-
zett. Francis Galtonnak hívták, 
Charles Darwin unokaöccse 
volt. Elismert, nagy tudású 
angol orvos, aki kitalálta az 
eugenika, a fajnemesítés tu-
dományát. Bizonyos biológiai 
módszereket kívánt alkalmaz-
ni az emberek nemesítésére. 
Elgondolása szerint különböz� 
módszerekkel el� lehet és kell segí-
teni az emberi fajták nemesedését. 
Elmélete akkor vált hírhedtté, 
mikor a harmadik birodalom alatt 
visszájára fordítva elkezdték alkal-
mazni az egyes népcsoportok kiir-
tásának igazolására. Így például, 
az eutanázia-program keretében az 
elmebetegeket meggyilkolták, mond-
ván, hogy ilyen módon nemesedik 
majd a német faj.

Ebb�l az id�b�l datálható a 
rasszizmus szó összefonódása 
a zsidóság kiirtására tett kísér-
lettel. És most, amikor – példá-
nak okáért – a Kanadába ki-
vándorló romák arra hivatkoznak, 
hogy Magyarországon rasszizmus 

van, állításuk szörny� és vállalha-
tatlan, mert ez felidézi a holocaustot 
és a zsidók kiirtását.

Ennek kapcsán egyes holo-
caust-történészek megvizsgál-
ták, hogy milyen szerepe volt 
a zsidók kiírtásában magának a 
rasszizmus elméletének, és arra 
a megállapításra jutottak, hogy 
nem igazolható ok-okozati 
összefüggés. Azért sem, mert a 
rasszizmus elmélete szerint az 
egyes népeket el kellett volna 
helyezni egy (messzemen�en 
tudománytalan) rendszerben. 
A németek azonban nem vol-
tak következetesek az elveket 
illet�en, de egy dologban még-
is következetességet tanúsí-
tottak: Hitler paranoiájában, a 
zsidók kiirtását illet�en.

Amikor a holocaustról esik szó, 
automatikusan el�kerül a romák 
holocaustjának a problémája is, az 
a tény, hogy mintegy 200 000 
cigányt irtottak ki a harmadik 
birodalom megsemmisít� tá-
boraiban. A kérdés, miért és 
hogyan is kerültek a romák 
ezekbe a táborokba, s való-
jában a rasszizmus áldozatai 
voltak- e. A válasz nem olyan 
egyszer�, ugyanis tudnunk 
kell, hogy a zsidók mellett, renge-
teg egyéb etnikum is áldozatul esett. 
Nem tudom, tudják-e, hogy a 
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világháború alatt a németek a 
zsidók után melyik etnikumot 
irtották a legjobban: a szovjet 
hadifoglyokat. Nagy számban 
estek még áldozatul lengyelek, 
s más politikai ellenállók, stb.

Ebbe a szörny� népirtó-
tervbe illeszkedett a romák 
kiirtása, hozzátéve azt, hogy 
nem els�dlegesen „faji ala-
pon” történt. Tudni kell azt, 
hogy Németországban, Hol-
landiában és a Cseh-Morva 
Protektorátusban azokat 
a cigányokat, akiket va-
lamilyen apró kihágáson 
értek, bejelentették, és 
elhurcolták. Els�sorban 
�k estek áldozatul a nép-
irtásnak.

A rasszizmust tehát 
egyfajta ideológiai fan-
tomnak tekinthetjük, ami 
soha nem létezett mint 
tudomány, vagy mint 
ideológia. A jeruzsálemi 
holocaust-enciklopédia a 
következ�képpen defini-
álja: olyan doktrina, mely 
egy egyén, vagy egy kö-
zösség eredetét véli meg-
határozónak képességei, hajla-
mai, szellemisége és kultúrája 
tekintetében, így felosztja az 
emberiséget fels�bb- és ala-
csonyrend� fajokra. Ebb�l az 
is kiderül, hogy egy olyan tár-
sadalmi szemléletr�l és politi-
kai nézetrendszerr�l van szó, 
ami egyaránt épül esztétikára 
és erkölcsre, tudományra és 
történelemre. Nem véletlenül 

mondta Jean-Paul Sartre, hogy 
a rasszizmus valaha a vélemények 
egy fajtája volt, ma a b�nök egyik 
fajtája. Senki sem tudja vállalni 
magáról, hogy � rasszista. Ez 
egy messzemen�en kriminalizált 
ideológiai forma és ha egy országra 
azt mondják, hogy rasszista, ak-
kor ez a legsúlyosabb sértés.

Hozzá kell még tennünk: 
voltak rasszistának nevezett 
országok, gondolok itt els�-
sorban Dél-Afrikára, vagy az 

USA déli államaira, ezekben 
olyan típusú rendszer volt a 
jellemz�, amelyben a gazdasá-
gi racionalitás miatt helyezték 
alacsonyabb sorba a népes-
ségnek egy részét, és ezt meg-
próbálták ideológiailag alá-
támasztani. Az ilyen rendszer 
azonban hosszabb távon nem 
állja meg a helyét, Dél-Afrikát 
például egy nemzetközi boj-

kott vetett véget az ilyenfajta 
berendezkedésnek. Ma nincs 
olyan ország, amely intézmé-
nyeit tekintve rasszistának ne-
vezhet� lenne.

De jelenti-e ez azt, hogy nin-
csenek rasszista el�ítéletek? Ez 
viszont ma is nagyon súlyos 
probléma, én f�ként a rasszis-
tának nevezett el�ítéletekr�l 
szólnék. Tudnunk kell, hogy 
minden embernek vannak 
el�ítéletei. Vegyünk két etni-

kumot, amellyel biztosan 
soha nem voltunk sem-
miféle viszonyban: az iz-
landi és a csecsen. Ha az 
a kérdés, hogy kikkel lak-
nának együtt szívesebben 
két hétig, inkább az izlan-
dit választanánk, jóllehet 
egyiket sem ismerjük.

Tévedek? Nem. Ez 
nem jelenti azt, hogy 
adott esetben nem egy 
rendkívül becsületes, de-
rék csecsen emberrel ke-
rülnének egy szobába, s 
az is lehet, hogy az izlan-
dival kapcsolatban min-
denféle rossz tapasztala-

tuk lenne. Mégis olyan képzet 
tapad az egyes etnikumokhoz, 
mely az egyik esetében inkább 
pozitív, míg a másik vonatko-
zásában inkább negatív.

Ezek az el�ítélet-problémák 
azonban nem stigmák. Egy-egy 
nép – és meggy�z�désem szerint – a 
roma nép, amely rendkívül nagyra 
hivatott és minden pozitív értéket 
magában hordoz, képes arra, hogy 

Kovács Zoltán rajza
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id�vel változtasson az �t sújtó el�-
ítéleteken.. A cigányság fel tudja 
majd er�síteni azokat a pozitív 
képzeteket, amelyek szintén 
hozzá tapadnak, és az el�ítéle-
teket pozitívan befolyásolják.

Hadd mondjak erre két pél-
dát, mert ez az el�ítélet nem 
örök átok. Az egyik a ma-
gyar, a másik a zsidó. A ma-
gyarok úgy mutatkoztak be 
Európában, mint kalandozó, 
rabló nép, amelyt�l minden-
ki rettegett, saját korunk cse-
csenei voltunk. Aztán id�vel 
természetesen ez a megítélés 
javult. Szerintem a mostani 
magyarságkép pl. sokkal jobb, 
mint ami 50 évvel ezel�tt volt. 
A zsidókra az antiszemita pro-
paganda sok rosszat ragasztott 
az id�k során, ahogyan a ro-
mák esetében is. Ezen változ-
tatni lehet és kell úgy, hogy a po-
zitív roma identitást az erre képes 
roma értelmiség segítségével fel kell 
mutatni és példaként kell állítani.. 
Ezeket az eredményeket a tár-
sadalom el fogja ismerni.

Röviden rátérnék az el�íté-
letek pszichológiai vonatkozá-
sára is. Az 1940-es évek végén 
jelent meg egy érdekes könyv, 
Bruno Bracholheimnek és Jako-
wicznak a könyve, címe: Az 
el�ítélet dinamikája. Szerintük 
kétfajta el�ítélet létezik, egyik 
az „ösztön-én” típusú el�ítélet, a 
másik a „felettes-én” típusú el�-
ítélet.

Az els� lényege, hogy az 
összes negatív tulajdonságot, 

melyeket az emberek maguk-
ban hordoznak, kivetítik egy 
másik etnikumra. Magyarán, 
a devianciára való hajlam, a 
büdösség, a mosdatlanság, 
mindazt, ami negatív, azt rá-
fogja egy másik emberre, nép-
csoportra. Ezt az emberek ál-
talában elnyomják a felettes-én 
következtében. Ilyen el�ítéletek-
nek voltak áldozatai a romák és 
a zsidók, de még sok más nép is. 
Ez ma is m�ködik a romákkal 
szemben.

A másik elképzelés viszont 
egyfajta világösszeesküvés irá-
nyítójának tekint egy másik et-
nikumot, aki részesül mindab-
ban, amit�l az el�ítélettel bíró 
meg van fosztva. Erre a klasz-
szikus példa a cion bölcseinek 
jegyz�könyve, mely azt mu-
tatta, hogy a zsidók a mester-
kedéseikkel az egész világot a 
kezükben tartják.

A holocaust el�idéz�je az 
volt –, hogy e két el�ítéletrend-
szer találkozott, de a jelenben 
is lehet erre példát találni pél-
dául: a koszovói szerbek és az 
albánok viszonylatában. A lé-
nyeg mégiscsak az, hogy min-
den ösztön-én típusú el�ítélettel, és a 
rasszizmussal szemben fel kell lép-
ni, de felesleges indokolatlanul egy 
olyan fajta rasszista összeesküvést 
emlegetni, amely lehetetlenné teszi a 
kibontakozást.

Nagyon nehéz a munkavál-
lalás, és a diszkrimináció vo-
natkozásában el�relépni, de 
ezt meg kell tenni és mindig a 

realitásokhoz kell ragaszkod-
ni. Itt említeném a pozitív- és 
negatív diszkrimináció problé-
máját. A rasszizmus nem volt 
más, mint egy intézményesí-
tett negatív diszkrimináció, 
s ezt a törvények mindenütt 
tiltják. Tökéletesen kisz�rni 
azonban nem lehet Például 
egy munkahelyen hiába van-
nak tiltó törvények, ha a mun-
kaadó belátására van bízva, 
hogy kit vesz fel, különösen a 
képzettségre, életkorra vonat-
kozóan. 100%-ig kontrollálni 
a döntést nem lehet. Azok, 
akik átélik – a romák rend-
szerint kénytelenek –, hogy 
nem kell a munkaerejük, mert 
egyáltalán nincs is munka, ezt 
rendszerint negatív diszkrimi-
nációnak tudják be, s egyfajta 
intézményesített rasszizmus-
nak tekintik.

Nem err�l van szó! Nem 
szabad ebbe a csapdába es-
nünk, mert ez újabb felettes-én 
típusú el�ítéleteket eredmé-
nyez. Az is el�fordulhat, hogy 
maga a roma értelmiség is 
komoly el�ítéleteket táplál a 
többségi társadalommal szem-
ben, a falakat tehát mindkét 
oldalról bontani kell. Ez a fel-
adat pedig nagyon nehéz.

Összegzésként azt monda-
nám, hogy a pozitív roma identi-
tástudat, az önismeret er�sítése és 
a tárgyilagosság az, ami el�revisz 
minket. A magán mitológiák 
koholása pedig ennek a folya-
matnak csak árt. 
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Rácz Lajos

Szilánkok
(Rasszista megnyilvánulások)

BUSZON

Elegáns, középkorú n�, 
vajszín� kosztümben, 

ízlésesen felékszerezve. Ko-
romfekete haja ápolt, kreol 
arca kisminkelve. A hölgy való-
ban üdít� látványként hat. Va-
lahogy így tudnám elképzelni 
népem asszonyait.

Egy cinikus hang máris „be-
sározza” a látványt…

– A cigányok milyen jól él-
nek a segélyb�l – jegyzi meg 
félhangosan, csak úgy bele az 
éterbe… És várja a hatást… 
egy-két fejbólintás, felvillanó 
tekintet, egyetért� grimasz. 
Mind, mind felsorakoznak a 
rosszíz� megjegyzés mögé.

– Ismeri a hölgyet? – szólí-
tom meg a „rágalmazót”, mivel 
történetesen mögötte ülök.

– Még csak az hiányozna – 
veti oda nyeglén.

Valóban az hiányzik. 
Persze, egyszer�bb álta-
lánosítani, gondjainkat, 
problémáinkat egy et-
nikumra zúdítani, s azt 
tenni felel�ssé az egész 
elrontott életünkért, az 
alacsony nyugdíjért, az 
áremelkedésért, és még 
sorolhatnám…

Tudom, hogy nem 
vagyunk szentek – de 
az Isten szerelmére, 

nekünk is van önérzetünk, s 
ha szándékosan belegázolnak 
nap, mint nap, akkor ne cso-
dálkozzanak azon, hogy a ci-
gányok a sértéseket olykor 
megválaszolják… Kinek-kinek 
vérmérséklete szerint…

HENTESNÉL

Id�s, töpörödött nénike, 
mintha a meséb�l lépett 

volna el�. Arca jóságos, hangja 
udvarias. Röpdös� tekintettel 
nézi a kirakatban elhelyezett 
árukat.

– Kérek, kedvesem egy fél 
kiló húsos csontot, pörköl-
tet szeretnék bel�le készíte-
ni. Tudja… a húsosabbjából, 
ha…

– Értem, értem – vágja ket-
té a további magyarázkodást a 
hentes.

Nézem a nénit, némi b�n-
tudattal, mivel én hat-hét kiló 
húst méretek… azt persze 
senki sem tudja, hogy halotti 
torra készülök – nagyon köze-
li hozzátartozóm ment el – s 
vidéki rokonokat kell vendégül 
látnom…

�k csak egyet látnak tisztán 
és világosan, hogy én, a sötét-
b�r�, egy nagy szatyor húst 
vettem, és most ebben a pilla-
natban lopom ki a jóságos né-
nike szájából a falatokat…

UTCÁN

Egy nagy létszámú cigány 
család megy az utcán… 

mit megy… vonul kérem… 
mivel a közlekedésüket hangos 
zaj kíséri, különösen akkor, ha 
cigányul beszélnek.

Öt-hat cigány egy csokor-
ban már egy tömeg 
hatását kelti az embe-
rekben. Olykor ijedten 
félrehúzódnak – csak 
azt nem értem, miért? 
Tudom, hogy genetikai 
megjelenésünk miatt jól 
elkülönülünk másoktól, 
összetéveszthetetlenül. 
Mi nagyon jól tud-
juk, hogy kik vagyunk 
és milyen gondokból, 
problémákból kell ki-
gyógyulnunk. Képzel-Szentandrássy István rajza
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jék el, hogy mi mindent 
tudunk magunkról és azt 
is, hogy van önök között 
nagyon sok olyan magyar 
ember, aki szívesen eszik 
az asztalunknál, és még 
olyan is akad, aki cigány-
nyal akarja leélni az éle-
tét.

Kedves Honfitársaim, 
nyissák meg a szívüket és 
fogadjanak be bennünket 
a hibáinkkal együtt…

Kérem, nyissák ki az 
öklüket, mert a szeretet a 
tenyérben lakozik…

BOLTBAN

Öt-hat év körüli, sz�ke 
hajú kislány, sutyiba 

rakosgatta a bolti kosárba a 
csokoládékat. A mama türel-
mesen vissza-visszapakolta.

A szöszi, látva a kudarcot, 
dacosan fölbontott egy cso-
koládét és csakazértis beleha-
rapott.

Az eladó mosolyogva nyug-
tázta a csínyt. Az anyuka rös-
telkedve pironkodott.

Az eladó tekintete és a 
hangja héjaként csapott le egy 
hét év körüli fiúcskára.

– Ne fogdosd össze az árut. 
Mondd meg, hogy mit akarsz, 
majd én odaadom.

– Én csak csokoládét sze-
retnék, és csak az árát néz-
tem.

– Tán már olvasni is tudsz?
– Már hogyne tudnék, hiszen 

másodikos vagyok – mondta 
önérzetesen a gyermek.

– Tudja, nagyon oda kell 
figyelni ezekre a cigányokra – 

hunyorított az eladó a hölgyre, 
aki együttérz�en bólintott.

Közben a bájos kislány egy 
óvatlan pillanatban elcsent egy 
tábla csokoládét, de az eladó 
sasszeme azonnal észrevette.

– Megbeszélted anyuval azt 
a tábla csokoládét, amit a zse-
bedbe tettél?

Az anyukának kényszere-
dett mosolyra torzult a szája, 
és távozóban még köszönni is 
elfelejtett…

METRÓN

Bácsi, te fasiszta vagy? – 
néz rám ártatlan, kék 

szemekkel egy öt-hat év körüli 
lurkó.

Egy pillanatra mellbevágott 
a kérdés, de aztán a „feln�tt” 
fölényességével „leereszked-
tem” a sráchoz.

– Mib�l gondolod, hogy 
fasiszta vagyok? – kérdeztem 
pajkosan.

– Abból, hogy fekete ing 
van rajtad, s én láttam tegnap 

a tévében, hogy a fasisz-
tákon fekete ing volt.

– De Csabika, ne nyag-
gasd a bácsit!

– Nem kell mentege-
t�znie, s különben is élve-
zem a dolgot – súgom az 
apuka fülébe.

– Bácsiiii!
– Tessék.
– Te cigány vagy?
– Az vagyok – nyug-

tatom meg a kis szemte-
lent…

– És… lopni is szok-
tál?

– Nem, nem szoktam 
– mondom elvörösödve.

– Akkor te olyan ember 
vagy, mint az apu.

Bólintok.
– Akkor, akár még barátok 

is lehetünk.
– Igen… én is így gondo-

lom, s egy pillanatra megbi-
csaklott a hangom.

Szentandrássy István rajza

Túró Zoltán rajza
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Evangeliumo kathar o Mate
Majnyeve Messhiashicka trabi; le sityardengo sityaripe: 13,54-17,27

Durutnaripe ando Nazaret 54 Pala kodo 
gelastar ande pesko gav, haj sityarelas len ande 
pengi zhinagoga, kade, ke bari dikhline pe 
leste: „Kathar si kadales kasavo platnikipe haj 
chudimata? 55 Na le kashtaresko shavoj kado? 
Leska da, na Marijake anavaren, leske phralen 
pale Jakab, Jozhef, Simon thaj Judasheske? 
56 Naj kathe amende leske intrega phenya? 
Kathar las apol sa kado?” 57 Haj xolyajline pe 
leste. O Jezush pale kado phendas lenge: „Chi 
dikhen tele le profetas, feri ande lesko them haj 
ande lesko kher.” 58 China chi kerdas kothe 
but chudimata anda lengo bi patyamnipe.

14 Le Herodeshesko phenipe pa Jezush 
1 Ande kodal vrami o Herodesh fertajicko kraj 
ashundas viaca pa Jezush, 2 haj kodo phendas 
peske slugange: „Kado o Bolari Janosh si. Voj 
trajisardas opre anda meripe, anda kodo zhanel 
chudimata te kerel.”

Le Bolare Janoshesko shero tele shinen 
3 Ke o Herodesh xutyiladas le Jano shes, 
phanglasles haj ande robija shudas les anda 
Herodiash, kon leske phraleske, le Filipeske 
sas romnyi. 4 Ke o Janosh kodo phendas leske: 
„Naj muklo tuke, ke voj tyiro te avel.” 5 Kamlas 
voj te mudarel les, ba daralas kathar le manusha, 
ke profetaske inkrenas les.

6 Kana le Herodesheske lesko 
arakhadyimasko dyes sas, la Herodiashaki shej 
avri tordyilas mashkarutnes haj las te khelel. Po 
fajlipo sas kado le Herodesheske, 7 anda kado 
colaxasa manglas la, ke dela lake sakofalo, shaj 
mangel zhiso. 8 Ba ke laki dej aba anglalutnes 
avri sityardas la, kade das duma: „De mange 
kathe pekh tejari le Bolare Janoshesko shero.” 
9 O kraj brigaslo kerdyilas, ba anda colax haj 
andaj manusha, kon kaj e mesalya beshenas 
vladisardas, te den lake kothe. 10 Bi shaladas haj 
tele shinadas le Janoshesko shero ande robija. 

11 Lesko shero kothe ingerdine pekh tejari haj 
kothe dineles la shake, kodi pale kothe ingerdas 
les peska dake. 12 Leske sityarde xutyildine o 
mulikano trupos haj praxosardine les, pala kodo 
gelinetar haj viacarde kadi traba le Jezusheske.

O angluno manresko butaripe 13 Kana o 
Jezush ashundas kado, palpale gelas kothar pekh 
bero, kaj jekh pusto than, korkoro. E butimata 
avri zhanglas kado haj zhanas pala leste andaj 
forura. 14 Kana avri hulyilas, dikhlas le bute 
manushen. Sunusardyilas pe lende lesko ilo, haj 
kon mashkar lende nasvalo sas sastyardas len. 
15 Kana ratyi kerdyilas, kothe geline leste leske 
sityarde haj kodo phendine leske: „Pustoj kado 
than haj vi e vrama nachilastar aba. Bishal le 
bute manushen te zhantar ande gava haj te kinen 
penge xamasko.” 16 Ba o Jezush kado phendas 
lenge palpale: „Naj anda soste te zhantar, denle 
tume te xan.” 17 Kodal kado phendine leske: 
„Naj amen kathe kaver, feri panzh manre thaj duj 
mashe.” 18 Kodo phendas lenge: „Anen kathe 
kodolen.” 19 Vladisardas le bute manushenge, 
ke te beshen tele, pala kodo xutyildas le panzhe 
manren haj le duje mashen, opredikhlas po 
cheri, ashtyilipe phendas, phaglas le manren haj 
kothe dasle peske sityardenge, le sityarde pale le 
butimatange. 20 Savorezhene xaline haj chalyiline. 
Pala kodo opre kidine so ashilas anda xamasko, 
so ande deshuduj pherde koshnyici resline andre. 
21 Karing le panzh miji manusha sas, kon xaline, 
le romnyan haj le shavoren na ginades.

O Jezush po paji phirel 22 Pala kodo sigo 
vladisardas le sityardenge, te hulyen ando bero, 
haj te zhantar angla leste pe kaver dolma perdal, 
zhikaj voj bishalel le butimatan. 23 Pala soste 
bishaldas le manushen korkoro opre gelas po plaj 
te rudyil. Kana andre ratyilas korkoro sas kothe.

24 O bero aba bute shtadiumo dur sas 
aba kathar e dolma, haj opre-tele shudenasles 
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le plemeni, ke mosestar phurdelas e balval. 
25 Ratyi apol, kana avilastar e vrama, kana le 
ketani po shtarto den perdar o samalelaripe 
jekhavreske, kothe gelas lende pe mara 
phirindes. 26 Kana le sityarde dikhline les, 
sar pe mara phirel, zurales darajline haj kado 
phendine: „Dichimataj!”, haj kathar e bari dar 
line te cipin. 27 Ba o Jezush atunchi duma das 
lende: „Patyan, me som, na daran!” 28 O Peter 
kade das leske vorba palpale: „Raja, tu te san, 
vladisar, te zhav tute po paji.” 29 Voj kodo 
phendas: „Av!” O Peter avri hulyilas anda bero, 
haj las te zhal karing o Jezush po paji. 30 Ba 
kana dikhlas e zurali balval, darajlas, haj sar las 
tele te muklyadyol ando paji, opre cipisardas: 
„Raja! Muntusar man!” 31 O Jezush atunchi avri 
lunzhardas pesko vast, xutyildas 
les haj kodo phendas leske: 
„Tu cerra patyamnesko! Sostar 
chi patyajlan?” 32 Kana andre 
hulyiline ando bero, tordyilas e 
balval. 33 Kon ando bero sasle 
tele burdosajline angla leste, haj 
kodo phendine: „Chachikanes le 
Devlesko shavo san!”

Sastyarimata pe Gene-

za re tes ke phuva 34 Kana 
perdal nakhline po sarovo**, 
perdal resline pe Genezareteske 
phuva. 35 Kana kodale thaneske 
manusha opre pinzhardine les, sakoneske duma 
dine pe kodal riga, haj kade kothe andine leste 
sakone nasvales, 36 haj mangenas les, ke numa 
kaj leske gadengo agor te shaj resen. Kon numa 
leste reslas, sastyilas.

15 Pa uzhipe haj biuzhipe 1 Atunchi kothe 
aviline le farizana haj le iskiritora kaj o Jezush 
anda Jeruzhalemo haj kodo phendine: 2 ”Sostar 
shuden pendar tye sityarde le dulmutanenge 
tradiciji? Haj ke chi thoven penge vast, kana 
manro xan.” 3 Voj kado phendas lenge: „Tume 
pale sostar phagen opre le Devlesko vladipe 
anda tumari tradicija? Ke o Del kodo phendas: 
4 «Patyivin tye dades haj tya da!« haj: »Kon peske 

dades bake deja marhil, te merel kodo« {Avr 

20,12; 21,17}. 5 Tume pale kodo phenen: »Kana 
varikon kade del duma kaj pesko dad bake dej: 
xutyilimaski tofna** si kodo, so mandar tuke 
phirelas, 6 kodaleske chi trubuj peske dades te 
zhutisarel.« Opre phagline le Devleski vorba 
anda tumari tradicija. 7 Tume paxande!** 
Mishto profecisardas pa tumende o Izajash:

8 «Kado popularo peske mujesa patyivil man, 
ba lesko ilo dur si mandar. 
9 Xoxamnes patyivin man, 
kana manushano zhanaripe haj vladimata sityaren« 

{Iz 29,13}.
10 Pala kado peste akhardas le butimatan, haj 

kodo phendas lenge: „Ashunen haj hatyarenla: 
11 Na kodo kerel biuzheske le manushes, so 

andre zhal ande lesko muj, ba 
kodo so avri avel anda lesko 
muj, kodo kerel biuzheske le 
manushes.”

12 Atunchi kothe geline leske 
sityarde, ha kodo phendine leske: 
„Dore, zhanes, ke le farizana 
xolyajline pe kodo so phendan?” 
13 Voj kado phendas lenge 
palpale: „Sakono vegetato,** so 
na muro Dad be shadas, zhikathar 
e rikita avri cirdena. 14 Muken 
len: korrenge korre drom sikavara 
si von. Haj kana korro sikavel o 
drom le korreske, atunchi solduj 

zhene ande gropa peren.” 15 O Peter atunchi kado 
phendas leske: „Phen avri amenge u-zhes kadi 
parabola!” 16 Voj kado phendas: „Inke vi akanak bi 
hatyarde sanle vi tume? 17 Chi hatyaren, ke sa kodo, 
so andre zhal ando muj, ande rinza resel, pala kodo 
pale ando ushajicko iskamin shudenles? 18 Ba kodo, 
so anda muj avri avel, anda ilo avel, haj kado kerel 
biuzheske le manushes. 19 Ke anda ilo aven le nasul 
gindimata, mudarimata, ansurimata opre phag lipe, 
marhimata, chorimata, xoxamne colaxarimata, haj 
kushlimata. 20 Kadal keren biuzheske le manushes. 
Kodo pale, ke varikon bi thode vastesa xal, chi kerel 
biu zheske le manushes.”

(Boldasles: Vesho Farkas Zoltán)
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Szécsi Margit

Álom a Cigányvárosról
Örök vasárnap délel�tt,
jelenés a jelenben,
ragyog a selyem-sárga út,
hogy éjemmel pereljen,
a színes házak, a sötét
kabátokon a gombok
megkövülten tündöklenek
s örökkön bonganak a harangok.

Fönn: a város üstöke
repül�kkel cicázik,
lenn a kávéház tóduló
dohányfüsttel virágzik,
fényben és füstben csillagok
pusztulásán borongok,
de ez a város ünnepel,
s örökkön bonganak a harangok.

Brillantos, busa hajak
mámort kínálnak, mámort,
mint a faragott antracit
sötétjük t�zhalált hord
s ígér a hitehagyottnak
boldog vértanú-rangot
e város f�terén, ahol
örökkön bonganak a harangok.

Hányadíziglen köt a sors
álmodom sose-voltat?
Milyen varázslat vonz ide
hogy szinte haldokoltat,
hogy ismer�sek a szavak:
mély édesség� hangok,
hogy hajszolt életem fölött
örökkön bonganak a harangok!

A fácánkönnyed asszonyok
a f�téren kerengenek,
a barna szemvillogatás
símogatás szívemnek.
Gyerekek emelnek felém
felejthetetlen arcot,
a teljes élet van velem
s örökkön bonganak a harangok.

Vannak keser� álmaim,
hurcolom �ket büszkén,
s vannak sugárral-oldozók-
de mindben egy az eszmény.
Ó álom, te legf�bb igaz,
irgalmadnál kitartok,
hirdess t�zvészt vagy ünnepet—
de bongjanak örökön a harangok.

Mili Dolezová rajza
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Fumacs Viola

Roskadtan

Egyetlen fényre feszítve,
akár a nyílvessz�,
átfutó reszketésben,
remélve forró pirkadást,
remélve cikkanó halált,
remélve suhanó, vérkelyh�
mez�t,
remélve nappehely zokogást –
Sohsem.
Mi sohasem szárnyszegetten,
mi feketén –,
Imbolyogva kékek, arany s barnák,
vörösek, sárgák, fuldokló liliomok, mi –

Az utcán szemben állok veled,
látom, s látod –
Megpattan a húr,
lerogyunk.

Barátaim

Arcaink, lépteink, szavaink.
Elhullámzik velük a folyó.
Várunk magunkra a parton.
Ahogy búcsúzunk, úgy érkezünk.
Összefonódva mint nagy haj
vagy a fák,
Írásjelekké feszesedünk,
hajlunk és zsugorodunk.
Lyukas cip�ben es�ben,
hóesésben megyünk
emléktelen és emlékezve,
megáradt szájjal, kamaszosan.
Megöregedve anyátlan,
mosolyban lángot örökítünk.
�szen nézzük egymás
gyerektekintetét.

Táj

Szél viszi arcomat,
a táj változásai megírnak.
Meleg homlokom az érintés
földíz� jelenléte.
Itt vagyok.
Ma nem harangozok,
nem szólal bennem
feledett zongora.
Néma a bent,
s halk a bordó ágak
könnypompája.

Esik

„Szürke f� hull”

Két kezem ölembe ejtve nézem a csipketerít�t,
a bútorokon a sötét
oroszlánfejeket.

Nézem ezt a barna fényt
amiben elrejtezett
néhány gyümölcs a fehér
porcelán tálban.

Csöndes az utca.

Lélegzetemmel emlékezem:
a föld szagára, a kedves
fekete öltönyére, arcára,
�szére.

„Valaha, szólt a fa,
lesz nappal, álom, éjszaka.
De nem lesz túl újszer�.
Ugyanazon arc fölött
n� ugyanaz a f�.”
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Nem tudom ki vagy

Ismerem a sötétedet,
láttam a fényt,
ami tiéd volt.
Az öreg óra,
ami emlékezetemben ketyeg.
Amir�l lehullott az üveglap:
egy nyitva felejtett tenyér.
Olykor belehajtanám homlokom.
Ez vagy.
S már nincsenek körülöttünk
tárgyak.

Múló

Kék özönel a vihar
zöld köntösét a tájnak
befesti: Sárba mossa a pipacs
vörös virágát, kamilla-fehérrel
gólyahír-sárgával pancsol,
míg barnásszürke földdel
be nem fedi.
Szemeid kísérnek nappal,
éjjel.
Vihar-kék szemeid.
Jajdul a tavasz! –
Bár évek köde szövi be szám,
értsd a f�szálak valóságát!
Mi én s te vagyunk.

Szécsi Margit

Sanzon

Úgy kerestem én az igét,
mint aki forgószélbe lép,
s míg kínban-kéjben hánytorog,
mit bánja: rálelnek-e még-

Feket bársony a sötét,
életem elszállt mint az ég,
dereng hamvakkal homlokom,
kioltott hittel álmodom.

De hogy ilyen nyomorúság
szólni, ilyen szomorúság,
ha csak megálmodtam volna,
bátmi inkább lettem volna.

Lettem volna csöpp �sanya,
kölykek tej-teli korsaja,
sötét kuckóban tiszta nap,
-vagy csak szopnának �z-fiak.

Vállam noha füstös volna,
kék palásttal domborodna.
Testem vézna motolla
Drágalátos bátány volna.

Jaj, hogy engem kiárulnak,
szívemre redves pénzt raknak,
terméketlenné fogdosnak-
kit vadásznak, jobb vadnak.

Fekete bársony a sötét,
életem elszállt mint az ég,
dereng hamvakkal homlokom,
kioltott hittel álmodom.

Pé
li 

Ta
m

ás
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a
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Szentei Anna

Shukár csillagok

A Rottenbiller utcán a 
Keleti pályaudvar felé 

sétálva könny� felismerni a 
Rajkó székházként is ismert, 
elhanyagolt szürke házat, már 
csak azért is, mert az elmúlt 
rendszer igénytelen szocreál 
építészetének jellegzetes pél-
dája. Az épületet a Magyar 
Dolgozók Pártja építtette kul-
turális céllal, hogy az ifjúság a 
felgyüleml� felesleges energiáit 
ellen�rzött keretek között tán-
colja és énekelje ki magából.

Az azonban már nem a kom-
munista pártfunkcionáriusokon 
múlott, hogy az e székházban 
otthonra találó Rajkó zenekar 
olyan m�helymunkát indított el, 
amely alapjaiban változtatta meg 
több száz cigány gyerek életét. 
1952-ben Szigeti Pál igazgató és 
Farkas Gyula m�vészeti vezet�, 
karmester indította útjára e zene-
kart. Farkas mint egy népmese 
h�se járta a Kárpát-medence sze-
gény falvait, s felkarolta a legte-
hetségesebben muzsikáló magyar 
cigány gyerekeket.

Ebb�l a csapatból alakult meg 
a Rajkó Zenekar. A rajkó egyéb-
ként magyarul annyit tesz: cigány 
gyerek. Az együttes – a kés�bb 
hozzájuk csatlakozott táncosok-
kal együtt – néhány év alatt or-
szágos, majd világhírnevet szer-
zett. A Rajkóktól aztán többen a 
híres Száztagú Cigányzenekarhoz 
kerültek és még ma is muzsikál-
nak.

Farkas Gyula nevéhez azon-
ban nem csak a szegény sorsú 
gyerekek felkarolása köthet�. 
Neki köszönhet� a zenekar után-
pótlását biztosító Rajkó-iskola 
létrehozása is, és az, hogy a ci-
gányzene kilépett a füstös étter-
mek homályából a világot jelent� 
deszkákra, s bizony keresett kul-
turális produkcióvá n�tte ki ma-
gát. A Rajkók története az igazi 
tehetséggondozás története is, s 
ez a sikeres program példát ad-
hat napjainkban arra, hogyan le-
het valóban kiemelni és segíteni a 
tehetségeket. Mindehhez persze a 
ködös gondolatok mentén össze-
eszkábált roma tehetséggondozó 

programok helyett valódi tettek-
re van szükség. Az országos roma 
oktatási és kulturális központként 
m�köd� Rottenbiller utcai szék-
ház Európa talán egyetlen ilyen 
jelleg� intézménye, élni kellene 
hát ezzel a lehet�séggel. Az idei 
év mindenesetre ígéretesen indult 
a számukra, hiszen a Rajkó zene-
kar januártól már nem bérl�je, 
hanem tulajdonosa az épületnek.

MEZÍTLÁBAS 
HAGYOMÁNY

Itt kapott próbatermet a Shu-
kár táncegyüttes is Szecs� Ko-
vács Zoltán koreográfus veze-
tésével, aki ezer szállal köt�dik 
a legendás Rajkó zenekarhoz: 
tizenöt évig hivatásos táncosuk-
ként olyan mesterekt�l tanult, 
mint Farkas Gyula, Somogyi Ti-
bor vagy Szirmai Béla. Miután ki-
tanulta a táncos szakmát, hivatá-
sos koreográfus lett.

Nagy szó, mert akkoriban az 
országban csak ketten dolgoztak 
cigány koreográfusként Balogh 

Szecs� Kovács Zoltán táncm�vész, koreográfus bele-
n�tt a vidéken még él� cigányzenei hagyományokba. Kis-
gyermekkorától zenélt, táncolt, énekelt. Már ötévesen 
turnézott a helyi hagyomány�rz� együttessel.14 évesen fel-
vételt nyert a Rajkó Zenekar tánckarába, akikkel bejár-
ta az egész világot. Ausztráliától Japánig, New Yorktól 
Moszkváig mindenhol fellépett olyan neves m�vészek és 
együttesek társaságában, mint a Mojszejev Együttes is.

Nemcsak táncol, de tanít is, az egész ország te-
rületén több generációnyi fiatal táncos nevel�dött a 
keze alatt. Koreográfusként, rendez�ként közrem�-
ködött több színházi és filmes produkcióban, évekig 
a Szabadkai Színházban dolgozott. Saját együt-
test és tácm�helyt is alapított Cigányvér, Romencok 
majd 2005-t�l Shukár Táncegyüttes  néven.
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Bélával, az � munkájuk nyomán 
alakultak Kazincbarcikán, Gy�r-
ben, Komáromban, Visegrádon 
és még sokfelé az országban 
hagyomány�rz� táncegyüttesek. 
Mikor Balogh Béla meghalt, Sze-
cs� egyedül folytatta a szervez�i 
és koreográfusi munkát, anélkül 
hogy bármilyen állami támoga-
tás segítette volna, s ez azóta sem 
változott. Ígéreteket kap csak, s 
alkalmi gázsit egy-egy fellépésért. 
Éppen ezért nincs hivatásos ze-
nekara sem a Shukárnak, hiszen 
a bandát utaztatni, a ruhákat, a 
kellékeket és az egyéb költsége-
ket állni nem két fillérjébe kerül 
egy öner�b�l dolgozó 
táncegyüttesnek.

S hogy miben más 
a Shukár, mint a többi 
hagyomány�rz� cigány 
néptánccsoport? Szecs� 
szerint abban, ahogyan 
az európai cigány nép-
táncokat színpadra ál-
lítják. � úgy fogalmaz, 
ez az „új stílus”, hiszen 
a szerb, román, magyar 
vagy akár spanyol cigány 
folklórt gyúrja maivá, s ezekre 
az autentikus néptáncelemekre 
építve látványos, show-m�sor-
nak is beill� koreográfiát készít. 
Ám a show-elemek itt nem a 
fényeffektusokat vagy a háttérre 
vetített mozgóképeket jelentik. 
A produkció maga a tánc, s el 
kell ismerni, ilyen tüzes, virtuóz 
táncm�sor ritkaságszámba megy 
e m�fajban.

Lovári, vagyis �si cigány nyel-
ven a tánccsoport nevének jelen-
tése: szép. Valóban az is, mert e 
koreográfiák legszebb példái a 
Kárpát-medencei kultúrák egy-

másra gyakorolt hatásainak, olya-
nok, mint egy �sid�k óta �rzött 
történet. Él�, eleven örökség, s 
miközben �rzi a hagyományo-
kat, gyógyítja a lelket is, amely-
re nagy szüksége van a modern 
korban egyre inkább kapaszko-
dóit veszt� cigányságnak. Ezért 
is fontos a tánc, a roma kultúra 
ápolása Szecs� Kovács Zoltán-
nak, s van még egy szívügye: 
cigány emberként egyik legfon-
tosabb feladatának a tehetséges 
cigány fiatalok felkarolását tartja, 
éppen mint fél évszázada meste-
re, Farkas Gyula.

„A LÉLEK 
NEM MEGY EL”

– Halmozottan hátrányos 
helyzet� fiatalok is járnak a tánc-
csoportunkba. Sokszorosan 
problémások ezek a gyerekek, 
hiperaktívak, rossz tanulók, gon-
dok vannak velük az iskolában, 
ezt el kell ismerni. Ám ahelyett, 
hogy balhéznának és az utcán 
lennének, mint sokan a kortársaik 
közül, k�keményen dolgoznak a 
táncegyüttesben, és ragaszkodnak 
ehhez a körhöz – mondja Szecs�, 
aki nagyon fontosnak tartja, hogy 

ezek a fiatalok figyelnek egymás-
ra, s ha újak érkeznek a tánccso-
portba, segítik �ket, helyrerakják 
egymást is, ha kell. Ez a csoport 
egy kapaszkodó, ahová csatlakoz-
ni tud az egyszer� cigány fiatal.

– De ehhez az is kell, hogy 
ne csalódjanak bennem! Nem 
ígérhetek nekik például külföldi 
turnét, ha bizonytalan az utazás, 
mert ha átverem �ket, elfordul-
nak t�lem. Sokan átverték már 
ezeket a fiatalokat, de én ezt so-
sem tenném – mesél a közösség 
összetartásáról Szecs�, aki igyek-
szik munkát is szerezni a zömmel 
munkanélküli táncosainak.

– Rengetegen meg-
fordultak már az együt-
tesben, most három pár 
van stabilan, rajtuk kívül 
még negyven fiatal jár le 
id�r�l id�re a próbákra. 
Sokan lemorzsolódtak 
az újak közül. Amikor 
indult a csoport, majd-
nem százan voltunk. Az-
óta sokan elmaradoztak, 
de tudok róluk a mai 
napig, tudom, sokan 

visszaestek, a kaszt visszahúzta 
�ket – mondja Szecs�, majd ma-
gyarázatképpen hozzáteszi, a ci-
gányok kasztban élnek, legyenek 
romungrók vagy oláh cigányok, 
s e kasztok nagyon er�sek, nem 
hagyják kitörni tagjaikat. Nem 
engedik, hogy több legyen va-
lakib�l, mint amennyi köztük 
megszokott.

– Én sem voltam ám minta-
gyerek, de nagyon jó pedagógu-
saim voltak! És persze azért lehe-
tek koreográfus, mert anyám és 
apám is ezt csinálta. A táncosaim 
számára hátrányos helyzetükb�l 

Szentei Anna felvétele
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el�nyt faragni csak egyféleképpen 
lehet, a zenén, a táncon keresztül. 
S ha e fiatalok famíliájában (nagy-
családban) úgy ismerik �ket, mint 
m�vészgyerekeket, a kaszt lelké-
vé válnak, nem vonják be �ket a 
mindennapos dolgokba, csak az 
ünnepségekbe, mulatozásokba. 
Akkor a kaszt békén hagyja �ket, 
mert tudja, a lélek úgyse megy el, 
hanem itt marad közöttük – ecse-
teli Szecs�, milyen út áll a roma 
fiatalok el�tt, s hogyan tudnak 
átlépni a megszokott szegénység 
keretein úgy, hogy ami a cigány 
ember életében a legfontosabb, a 
család, engedje �ket.

A táncpróbára szállingóz-
nak estefelé a fiatalok. A ko-
mor próbaterem gyorsan 
megtelik jókedvvel, örömmel, 
talán azért, mert érzik, Szecs� 
együttesében értelmet találtak 
az életüknek. Bemelegítésként 
vad ritmusú improvizatív tán-
cot ropnak, a lányok mezítláb, 
színes szoknyákban, kend�k-

kel, a fiúk csizmában járják. 
Aztán sor kerül persze a ko-
reográfiákra is. Magyar hajdú-
táncra emlékeztet� botostánc, 
szapora legényes és érzéki pá-
rostáncok adnak ízelít�t a re-
pertoárból.

HASZNOSNAK LENNI

– Nem igaz, hogy csak az au-
tentikus táncok a hitelesek. A ha-
gyományos néptáncot az anya-
mellb�l szívja magába a gyerek, de 
a cigány kultúra él�, s nekünk az a 
feladatunk, hogy ezt az él� kultú-
rát vigyük a színpadra, s ne csupán 
a régieket utánozzuk – fogalmaz 
a koreográfus, aki szerint komoly 
igény van arra, hogy a cigány kul-
túra megmutassa magát. Ám a 
néptánc, a hagyományok ápolása 
nem csak a színpadi show miatt 
fontos. Régen falun – többek közt 
– a táncos alkalmak adtak keretet 
ahhoz, hogy a fiatalság elsajátítsa 
a közösségi szabályokat, megta-

nuljon viselkedni, részese legyen a 
falusi közösség és a sz�kebb kör-
nyezete életének. S ez napjainkban 
egyformán igaz lehet a magyar, a 
délszláv vagy a roma néptáncot 
tanuló fiatalokra. A néptánc kö-
zösségteremt� ereje mellett fe-
gyelemre, koncentrációra is tanít, 
nem beszélve arról a katartikus él-
ményr�l, amelyet a közösségi tánc 
ad m�vel�jének. Ezt él� példaként 
igazolja a Shukár próbája, hiszen 
ezek a magatartásproblémás fia-
talok Szecs� egy szemvillanására 
pattannak és teszik, amit a koreog-
ráfus kér t�lük, fegyelmezetlen-
ségr�l szó sem lehet.

– Nekem az a dolgom, mint 
anyámnak, apámnak, s az öreg-
anyámnak évszázadokon keresz-
tül: élni a nemzet mellett béké-
ben, s hasznos tagja lenni, se 
több, se kevesebb. Engem a töb-
bi nem érdekel – mondja búcsú-
zóul Szecs�, s ha csupán ennek 
töredékét teszi népéért, munkája 
már nem hiábavaló.

Balogh Gyula

Akik a fényben születtek

Szikrázik a világ, a fény,
az undor kései húsomat szaggatják,
vakká avat az éj
elmereng a vérben, hangom elporlik
elsimul a nyelv csonkjain –
csillagok, csillagok: cigaretta – füstös
emberek az érdes háztet�kön
hintalovon jár az éhség
m�szak után lefürdik
megágyaz csecsem�k farkasfogából –

kilakoltatott cigányok lógnak
a nagyváros kábelein,
pereg a hasbaszúrt sötétség
álom – koldusok az utcán –
csillagok, csillagok
akik a fényben születtek
részeg indulattal iramlanak át
az enyészet hídjain,
a feledés hídjain.

Rostás Mária rajza
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Ravasz József

Zsebre vágom a kezemet,
s fütyörészek

– Jó világ van! – hallik a „va-
gányok” szájából. Hm. Jó világ 
van. Konstatálom én is, Önök 
is. Egynéhányan furcsállják 
ugyan eme kijelentésemet, de 
no comment!

Aki mer, az nyer! Ki korán 
kel, aranyat lel! – ismételgetik 
kórusban a bátrak, a me-
részek. Nos, tisztelt olva-
sóim, ugye hogy mégiscsak 
van benne valami, csak 
hát… Igen, igen, kényte-
len-kelletlen be kell valla-
nunk, hogy bizony aligha-
nem a hozzáállással van baj. 
Azon személyek hozzáállá-
sával, akik korán szeretné-
nek kelni, de „valamilyen” 
(?) oknál fogva nem megy 
nekik. A merészségük? Az 
pedig fabatkát sem ér. Így 
aztán nincs min csodálkoz-
ni. Nincs munkahely. Nem 
lesz munkahely! Vállalkoz-
ni? Ugyan már, ne bosz-
szantsanak, mert…

Tüsszentek. Önök pe-
dig, tisztelt hölgyeim és 
uraim, jól begyakorolt 
gesztussal azt bizonygat-
ják, hogy IGAZam van! Ez 
is rendben lenne, de mi kö-
vetkezik ezután? Eláruljam? 
Elárulom. SEMMI! Egy nagy 
semmi. Mert közömbösek va-
gyunk egymással szemben. 
Nem érdekes (nem tartozik az 

emberi kötelességeink közé) a 
„másik” problémája. Segíteni? 
„Majd ha fagy!”

Megéltem már én is egy-két 
évet, de sohasem láttam nap-
közben az utcán annyi embert 
(embertömeget) a mi kisváro-
sunkban, mint napjainkban. 

Vagy már nagyvárossá let-
tünk? Mi a szösz? Hát ez kész 
élmény! Csodálatos! Az ember 
sétál. Újságot vesz. Betér va-
lamelyik csinos kis presszóba 
egy jó dunaszerdahelyi feketé-
re, aztán jöhet az, aminek jön-

nie kell… A „mi” emberünk, 
aki délutánra már hulla fáradt, 
nagyot sóhajt, s aztán kezd�-
dik a panaszkodás. Panaszko-
dik, mert a postás még mindig 
nem hozta a segélyt, a tartozás 
meg már annyi, hogy…

– Ez demokrácia? Hiszen az 
embert nem hagyják élni. 
Segélyt is csak egyszer kap 
egy hónapban, s a személyi 
biztonsága pedig igencsak 
megkérd�jelezhet�. Hogy 
hol a rend�r? Azt jó volna 
tudni! – konstatálja mély-
séges sért�döttséggel a 
„BOLDOG” pesszimista.

Boldogok az emberek, 
még akkor is, ha nem vall-
ják be. Eljött végre a régen 
megálmodott szabadság, de 
egyeseknek eszük ágában 
sincs élni a „nagy lehet�-
séggel”. – Zsebre vágom a ke-
zemet, s fütyörészek! – mond-
ják a szociáli segélyb�l él� 
fenegyerekek. Segítsünk 
nekik! Vállalkozzunk. Még 
ma kezdjük el a galambsü-
tést. Hozzunk létre egy ki-
löv�állomást, majd fogad-

junk zsoldosokat, akik ezeket 
a pirosra grillezett galambokat 
jól bemért lövéssel továbbítják 
az éhhalál küszöbén teng�d� 
ingyenél�k szájába… Rajta, 
kérem, hiszen úgy is rajtunk 
nevet a világ…!

Pató Selam rajza
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Péli Tamás: Várakozás


