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Összeölelkezett sorsunk

Nemrégiben, október köze-
pén tartottuk a Cigány Tudo-
mányos és M�vészeti Társaság 
15. jubileumi nemzetközi kon-
ferenciáját. Évenként sorra 
kerül� tanácskozásaink üze-
nete, hogy itt e homloknyi ha-
zában nem szabad, nem kell 
különutasként élnünk, hiszen 
bennünket, magyarokat és ci-
gányokat, összekapcsol a tör-
ténelmünk.

Akkor is így van ez, ha ma 
egy er�sen megosztott hazá-
ban élünk. Nagy-nagy veszély 
leselkedik ránk, ezért figyeljünk 
oda egymásra. Az évszázadok 
alatt összefonódott, össze-
ölelkezett sorsunk, ami most 
megsérülni látszik. Egy szere-
tet-hiányos világban élünk, én 
mégis hiszem és vallom, hogy 
a legcsodálatosabb kincsünk, a 
közös történelmünk, a közös 
nemzeti emlékezetünk.

A rendszerváltás vesztesei 
a cigányok voltak, de az Eu-
rópai Unió vesztesei cigányok 
és nem cigányok együtt let-
tünk. Mélyszegénységben él 
a cigányság, és hamarosan az 
országunk, a hazánk háromne-
gyed része is erre a sorsra jut. 
Hogy ez a demokrácia vívmá-
nya-e vagy sem, azt majd el-
dönti a történelem.

Járva az országot naponta 
szembesülök azzal, hogy a ci-
gányság helyzete kilátástalan, 

katasztrófális. A családok lét-
fenntartása és mostmár az éle-
te is állandó veszélyben van. 
Ehhez képest szinte akadémi-
kus kérdésnek t�nhet, hogy 
kihalás fenyegeti a cigány nyel-
vet, ahogy kultúránkat is. Még-
is fontosnak érzem, hogy err�l 
is szóljak, hiszen többszázéves 
vándorlásunk alatt ez volt az a 
kohéziós er�, ami össze tudott 
tartani bennünket egymással.

Amelyik nép elveszíti nyel-
vét, kultúráját, az gyökérte-
lenné válik. Ezért kulturális 
autonómia létrehozására van 
szükség, intézményrendszer-
re, parlamenti képviseletre, és 
mindenekel�tt munkahelye-
ket, emberhez méltó életkö-
rülményeket kell teremteni a 
cigányok számára is.

A gy�lölet azonban csak 
gy�löletet szülhet. Én ma is 
azt mondom, hogy nem fala-
kat, hanem hidakat kell építeni. 
A cigánysággal nemcsak 2010-
ben, a következ� választás al-
kalmával kell számolni! Egy 
egymilliónyi népcsoport hely-
zetének megoldása nem t�rhet 
halasztást. Társadalmi rangra 
kell emelni a cigányság ügyét, 
polgárjogot kell, hogy nyerjen!

Ehhez pedig nemcsak össz-
nemzeti, de nemzetközi ösz-
szefogásra van szükség. Nem 
szeretnénk az olaszországi ci-
gányság sorsára jutni. Ami ott 

történt nem csak egy ország 
belügye. Európa legnagyobb 
kisebbségének, a cigányságnak 
léte van állandó veszélyben.

Az alkotmány szerint egyen-
l� jogok illetnek meg minden-
kit, s az ezzel járó kötelezettsé-
geink is közösek.

Különleges bölcsességre van 
most szükség, hogy értékeljük a 
több évszázados közös történel-
münket. Ha így teszünk Európa 
további sorsának is meghatáro-
zó tényez�i lehetünk. Kevésszer 
adatott meg ilyen történelmi 
esély a sorsüldözött, maroknyi 
magyar és cigány népnek.

Üzenem mindenkinek, ne 
legyen közömbös számukra, 
kik lesznek unokáik kor- és 
sorstársai. Én hiszek egy igaz-
ságosabb, boldogabb id� el-
jövetelében. Nincs ember és 
ember között különbség ezen 
a bolygón, mi mindannyian 
egy t�r�l fakadunk.

Így emlékezzenek majd ránk 
évszázadok múlva is, mint bé-
kében együtt él� népekre, pél-
daként minden nép számára.
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RUVA PÁL

Halkan
Sokan voltunk és csórók
S mert imáinkat meghallgatta az Isten
hát mellénk áll a falu
így életben maradtunk
és szép halkan n�ttünk mint 
udvarunkon a f�
voltak lovaink két disznónk is 1957-ben
mert el kellett adnunk
kolbász sosem lett bel�lük
bátyánk ügyvédje zsebébe
csúsztak a gyulai meg a
szegedi bíróság hosszú folyosóin
Anyánk sírt, apánk hallgatott
és ivott,
testvéreimmel tovább ütötték a vasat, épült a vasút
– várt a MÁV
dühüket dühüket pálinkás üvegre cserélték a vasúti 

restikben
Anyánk még megélte
testvérünk három
szabadulását
a negyedik már a temet�ben
találta…
Apánk még huszonegy évig
kergette fránya álmaink délibábjait
majd egy húsvét el�tti napon
mert egyedül maradt,
� is elment
a MAMA után
megölte a magányosság, az árvaság
elment denyitva hagyta maga mögött az ajtót és
kifakult álmait
Itt vagyunk még páran
Farkasok 
RUVÁK
egy szélverte falka
maradványai…
az identitás határán
egyensúlyozva
a testvériséget már a Karácsony sem tudja összetartani
„meghalt a szüle-oda a testvériség…”
�seinket még egybe tartotta
a félelem

a közös múlt és az üldöztetés
a folyamatos kitaszítottság
a cérhárók sátrat bontottak
ezért gyorsan fölfalta �ket a
munkászállók betonrengetege, a globalizáció
a csajka és az uniformizált mákos börtön és
indigókék munkásruha
a népköztársaság ideológiája
elhittük hogy ez a
harc lesz a végs�
de ez aligha igaz…
mert ránk vár ismét az út, az erd� mez�…
de jajj a hosszú utak mell�l
kivágatták az eperfákat
mit eszünk az úton ANYÁM?
KANADA még messze van
Mi lesz velünk
csorró cigányokkal
az önkormányzati fillérek
nem fussák a repül�jegyet
hát szét kell még nézni a határba
A zaciba asszony…
vidd a gagyit a gyerek vékony láncocskáit
AMERIKÁ-ban úgyis kolbászból 
van a kerítés…!
Ott jön fel a Napunk
és kékebb az ég is
és este elkísérnek a csillagok
a Hold is a mienk…
Még Magyarországról ismerjük
ahol olyan sokáig éltünk
hogy majdnem elhittük
„miénk is” a föld, az erd�, s mez�
hazánknak virága nékünk is terem…
de nem…
ó nem..
ó nem testvéreim!
mert a demokráciát már nem osztják meg velünk
és tény
ahol az er�… és a „LOVE”
azoké a szabadság
no ROMÁK…!
Hol az a híres összetartozás???
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MAGYAR ORSZÁGGY�LÉS

EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, CIVIL- 
ÉS VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁGA

elnök

1358 BUDAPEST

SZÉCHENYI RKP 19.

TEL: 441-5032; 441-5033 FAX: 441-5986

A Cigány Tudományos és M�vészeti Társaság

15. jubileumi nemzetközi konferenciája

résztvev�inek

Tisztelt Konferencia!

Manapság a magyarországi cigányság sorskérdésével számos konferencia, jótékonysági egyesü-
let, és jóindulatú ember foglalkozik. Jó tudni, hogy sokan vannak, akik nem hajlandóak beletör�d-
ni a nyomorba, szétesésbe, a reménytelenségbe. Ha megengedhetek magamnak egy kis iróniát, 
akkor azt mondanám, most már csak a kormánynak kellene végre megadnia a segítségnek azt a 
részét, amelyik rá vonatkozik.

Az Önök konferenciája abban nyújt többet, mint más, hasonló rendezvények, hogy a magyar-
országi cigányság sorskérdéseit Európai uniós összefüggésbe helyezi. Jó lehet�séget kínál erre 
Rostás-Farkas György elnök úr évtizedes tapasztalatainak és kapcsolatrendszerének felhasználá-
sa.

Sajnálom, hogy nem lehetek ma Önök között, de sikeres tanácskozást, gyümölcsöz� együtt-
létet kívánok!

Balog Zoltán s.k.
elnök

Budapest, 2008. október 16.
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A konferencia tisztelt részvevőihez

„Kegyelem néktek és békesség Istent�l, a mi 
Atyánktól, és az � Szent Fiától, az Úr Jézus Krisz-
tustól!”

Pál apostol szavaival …üdvözlöm a Cigány Tu-
dományos és M�vészeti Társaság szervezésében 
sorra kerül� 15. jubileumi nemzetközi konferencia 
valamennyi kedves részvev�jét, élükön Rostás-Far-
kas György elnök úrral, József  Attila-díjas költ�vel, 
valamint Széles Gábor nagyvállalkozóval, a Magyar 
Gyáriparosok Szövetségének tiszteletbeli elnöké-
vel, a nemes rendezvény f�védnökével.

Kényszer� távollétemben Királyhágómelléki 
Református Egyházunk Missziói Ügyosztályának 
és nagyváradi Cigánymissziós Központjának kép-
visel�i adják át Egyházam és magam személyes 
üzenetét – azoknak, akikkel „egyek vagyunk Krisz-
tusban”, hogy ezáltal találhassuk meg az „egységet 
a sokféleségben.”

A Kulturák Közötti Párbeszéd Európai Eszten-
dejében(2008) az egységben megújuló Európa re-
ményében és szellemiségének a képviseletében is 
sok szeretettel küldöm köszöntésemet. Hitünk kö-
zösségében én is csatlakozom azokhoz az „ország-
járókhoz”, akik ez év júliusában a budapesti európai 
parlamenti irodámban tartott kerekasztal-megbe-
szélésen osztoztak a határon inneni és a határon túl 
él� cigány testvéreink gondjaiban; azokhoz, akik a 
minap a Tisza-menti zsákfaluban, Tiszab�n foglal-
koztak a cigányság jelenével és jöv�jével, és együtt 
keresték a kiutat abból a történelmi, társadalmi és 
politikai zsákutcából, melyben jobb sorsra érdemes 
cigány-magyar közösségünk zsázezrei verg�dnek.

Kamarás István fiatal cigány történész, refor-
mátus presbiter az Új Hang- Nyevo Glaso cím� 
országos konferenciára szóló meghívólevelében 
– egyebek mellett – ezeket írja: „ Egy újfajta gon-
dolkodásmódot szeretnék eklfogadtatni az embe-
rekkel. Ez az új gondolkodásmód csak a keresz-
ténységen alapulhat, és a keresztyéni szeretetb�l 
táplálkozhat”- írja.

Egybevág az általa mondottakkal Széles Gábor 
tiszab�i nyilatkozata az egyházak szerepét illet�en, 
melyeknek – szerinte is – missziót kell betölteniük 
a szegények és a cigányok segítésében.

Magyarként és keresztényként az irgalmas sza-
maritánus lelkületével és ügyszeretetével kell vállal-
nunk ezt a missziót!

Európai képvisel�ként els�rend� céljaim és fel-
adataim között tartom számon a társadalmi és em-
beri nyomorban él�knek, a kommunista diktatúra 
kárvallott örököseinek és a posztkommunista lel-
ketlenség áldozatainak, valamint a sorsukra hagyott 
kisebbségeknek az elkötelezett képviseletét és fel-
karolását.

Országunk és nemzetünk mostani – mélyül� – 
válságában közös er�vel kell felvennünk a harcot a 
globalista hatalom álságával, hogy ezáltal Isten ál-
dása térjen mindnyájunk életére!

T�kés László
Európai Parlamenti képvisel�

Nagyvárad, 2008. október 16.
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ROSTÁS-FARKAS GYÖRGYNEK,

A CIGÁNY TUDOMÁNYOS ÉS M�VÉSZETI TÁRSASÁG
ELNÖKÉNEK

A mai XV. konferenciátok a megérdemelt 
ünneplés mellett bizonyos számadásfélét is 
megkíván: mi az, amit Társaságotok e jelent�s 
id�szakban megvalósított? Bemutatására, eset-
leges részletezésére bizonyára sor kerül a talál-
kozó alkalmával, magam mint a konferencia 
rendszeres meghívott résztvev�je, néhány be-
nyomásomról szeretnék szólni.

Találkozóink során mindannyian meggy�-
z�dhettünk, hogy jelent�s számú cigány értel-
miség gy�lt össze az évek során a megbeszé-
lésekre, akik elkötelezett tagjai a cigányságnak, 
s minden törekvésük e népcsoport ügyeinek 
képviselete, és felemelkedésük szolgálata.

A konferenciák során és más alkalmakkor is 
az ország jelent�s személyiségeinek pártfogását 
sikerült kialakítanotok, kezdve a köztársaság és 
országgy�lés elnökével, folytatva különböz� 
minisztériumokkal, tudósokkal, kutatókkal, je-
lent�s írókkal, m�vészekkel, egyetemi tanárok-
kal. Azt szokták mondani, akiknek sok barátjuk 
van, akiket sokan támogatnak, azok el�bb-
utóbb elérik céljukat, talpra tudnak állni, egye-
nes gerinccel tudnak élni. S ha az még párosul 
a saját er�b�l teremtett törekvéseikkel, akkor a 
kijelölt úton csak felemelkedni lehet.

Az elmúlt id�szakban az egyre b�vül�, fe-
lel�sséget érz� értelmiség sikerrel tárta fel a 
legfontosabb tennivalókat: ráirányította a fi-
gyelmet a nagyfokú munkanélküliségre, a meg-
felel� iskolai végzettség szükségességére, az 
életszínvonal gyatra voltára. Gyakran szóba 
került a cigányság évezredes hagyományainak 
meg�rzése, az anyanyelv ápolása és egysége-
sítésének megvalósítása, egymás segítése, az 

együttm�ködés biztosítása és sok más feladat 
megoldása. Tanulságként fogalmazódott meg, 
hogy az egész társadalomnak a jöv� érdekében 
meg kell találnia a módját az emberhez méltó 
életvitel biztosításához.

Sikerült számos m�vet megjelentetni a ci-
gányság történetér�l, hagyományainak érté-
keir�l. A cigányság gondjait, törekvéseit min-
den vonatkozásban bemutatták a Közös Út 
− Kethano Drom és más hasonló kiadványok 
rendszeres megjelentetésével a szerkeszt�k, ezt 
a célt szolgálták a Cigány Néprajzi Tanulmá-
nyok sorozatban megjelentetett kötetei és sok 
más kiadvány.

Akik naponta végzik feladatukat, tán nem 
veszik észre eléggé munkájuk eredményessé-
gét. Akik azonban távolabbról beletekintenek 
ténykedésükbe, inkább bizonyíthatják, hogy az 
elmúlt 15, akár 18 év alatt jelent�s átalakulás 
látható a cigányság életében is, s ez bizonysága 
lehet annak, hogy nem volt hiábavaló az eddigi 
küszködés, és hihet�leg nyomában a cigányság 
is megtalálja helyét hazájában és Európában.

Nem akartam nagy szavakat írni, de úgy 
éreztem, legalább e néhány sz�kre szabott gon-
dolatot közölnöm kell, hogy ezzel is er�sítsem 
hiteteket eddigi munkátok eredményességében.

Kívánom, hogy még újabb sok 15 év szám-
adására kerüljön sor az elkövetkez�kben, s egy-
re jobb életkörülményekr�l számolhassatok be 
az egybegy�ltek el�tt!

Tisztelettel és barátsággal
Albert Ern�

(Sepsiszentgyörgy)
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Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel köszöntöm Önöket, a „2008 - A kultúrák közötti párbeszéd európai éve" kapcsán 
megrendezett 15. jubileumi nemzetközi konferencia el�adóit és közönségét. Bár szerettem volna 
eleget tenni kedves meghívásuknak, sajnos - hivatali teend�im miatt - nem tudok személyesen 
jelen venni, így e levél útján üdvözlöm az ünnepi konferencia minden résztvev�jét.

Hiszem, hogy egy ilyen konferencia sokat segíthet abban, hogy jobban megismerjük egymást, 
hogy egység szülessen a sokféleségben. Történelmünk összeköt, a sorsunk együtt alakul. Bízom 
benne, hogy a konferencia, el�adásai révén fontos és elengedhetetlen alapja lesz az elkövetkezen-
d� közös munkának, és hozzájárul a cigány-magyar szövetség megteremtéséhez, amely oly fontos 
a jöv� Magyarországának.

Kívánok Minden Jelenlév�nek az együttgondolkodáshoz és a közös cselekvéshez sok er�t és 
jó egészséget!

Kelt Rákosmentén, 2008. október 16-án.

     Tisztelettel üdvözli Önöket,
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Ezzel a címmel tartotta 15. 
Jubileumi Nemzetközi Tu-
dományos konferenciáját a 
Cigány Tudományos és M�-
vészeti Társaság október kö-
zepén.

A cím aktualitását 2008 – 
A Kultúrák Közötti Párbeszéd 
Európai Éve adta.

A tanácskozás el�adásainak 
témája: cigányság társadalmi 
integrációja, felzárkóztatása, 
szociális és kulturális helyzeté-
nek javítása, a kölcsönös el�-
ítéletek oldása az oktatás és az 
interkulturális párbeszéd esz-
közeivel.

A vitaindító el�adást Szé-
les Gábor, a konferencia f�-
védnöke tartotta, ismertetvén 
azt a komplex vidékfejlesztési 
koncepciót, melynek sarkal-
latos pontja éppen a vidéki 
cigányság munkához és jobb 
szociális körülményekhez való 
juttatása. Az egyes el�adók 
szakterületüknek megfelel�en 
különböz� szempontból vilá-
gították meg a vitaindítóban 
felvetett témát. A környez� 
országok képvisel�inek beszá-
molói alapján lehet�ség nyílt 
a problémák és lehet�ségek 
összehasonlítására. A prog-
ramban bemutatásra került 
néhány, már m�köd� sikeres 
modell, kezdeményezés is.

Balla Gábor Tamás a gö-
döll�i Szent István Egyetem 
ny. docense elmondta: a roma-
kérdésben az elmúlt években 

nem volt el�relépés, és ez igaz 
a vidékfejlesztésre is. „A lehe-
t�ség a cigányság bevonása a 
mez�gazdasági szakképzésbe” 
– mondta.

Forrai Katalin, hazánk 
egyetlen romológiai egyete-
mi szakának vezet�je arról 
számolt be, hogy szerencsére 
egyre több cigány származású 
hallgatója van a pécsi bölcsész-
tudományi kurzusoknak, és jö-
v�re beindulhat a tanárképzés 
is.

„A falat mindkét oldalról 
kell bontani” – mondta a leg-
nagyobb kisebbség és a több-
ségi társadalom közti kapcso-
latról Ruva Pál szociológus. 
Úgy véli, egymás megismerése 
nélkül nem lehet megoldani a 
problémát. A szakért� szerint 
az is fontos, hogy az illetéke-
sek el tudjanak számolni azok-
kal a milliárdokkal, amelyeket 
integrációs programok támo-
gatására kaptak.

Lentner Csaba közgazdász 
az elhangzottak kapcsán ki-
fejtette, hogy 2003 óta nincs 
valódi gazdasági növekedés, 
a családok terhei n�ttek. Ha-
zánké Európa leggyengébb 
gazdasága, ráadásul napjaink-
ban még nemzetközi válság 
is fenyeget, mégsem szabad 
ebben a helyzetben sem fel-
adni a cigányság integrációját. 
A szakember szerint a Széles 
Gábor-féle pragmatikus prog-
ram új típusú gazdasági stabi-

litást majd fejl�dést garantál-
hat.

Hoffmann Rózsa, a KDNP 
oktatási szakért�je azt mond-
ta, a mai oktatáspolitika nem 
tud eredményt felmutatni a 
lecsúszottak integrációjában, 
több eleme is kifejezetten a 
romák felzárkózása ellen hat.

A konferencia vendége volt 
Duray Miklós, a szlovákiai 
Magyar Koalíció Pártjának al-
elnöke is. A magyarországi ci-
gányság helyzetét a felvidéki 
magyarság sorsával állította pár-
huzamba. Küldöttséggel képvi-
seltette magát a programon a 
Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület és a csantavéri 
cigányközösség is. A jelenlév�k 
között üdvözölhettük Remmel 
Ferenc vajdahunyadi újságírót, 
aki a kezdetekt�l részt vesz a 
15 éve tartó konferenciasoro-
zat munkájában.

A tanácskozáson bemu-
tatásra került több egyházi 
missziós kezdeményezés is. 
Így többek között a jezsui-
ta misszió „Szeretet iskolája” 
program és a Magyarországi 
Református Egyház Missziói 
Irodája által a cigányság köré-
ben indított oktatási és egész-
ségmeg�rz� programok is.

Mostani lapszámunkban a 
teljesség igénye nélkül idézünk 
néhányat az elhangzott el�adá-
sok közül. A témát következ� 
számunkban folytatjuk.

(szerk.)

„Egység a sokféleségben”
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Körülbelül fél évvel ez-
el�tt kezdtünk el dolgozni, 
egy általam vezetett gazda-
ságfejlesztési csapattal egy 
olyan programon, amelyik a 
munkahelyteremtést állítot-
ta a középpontba. A prog-
ramnak azt a címet adtuk, 
hogy „Egymillió új munka-
hely programja.”

Nagyon fontos szem-
pont volt, hogy megpróbáljuk 
áttekinteni az elmúlt 10-15 év 
jellemz� tendenciáit, másrészt, 
hogy megtaláljuk azokat a növe-
kedési pályákat, melyek teljesen 
új irányba vihetik a gazdaságfej-
lesztést és ugyanakkor rendkívül 
pragmatikusak.

Igen hamar rájöttünk, hogy 
nem lehet olyan gazdaságfejlesz-
tési programot indítani, amely 
nem foglalkozik a cigányság 
helyzetével. Számításaink szerint 
elképzelhetetlen tartós növeke-
dési pályára állítani ezt az orszá-
got anélkül, hogy megoldanánk 
a mintegy egymilliónyi cigányság 
felzárkóztatását.

Rá kellett jönnünk arra is, 
hogy azok az un. endogén nö-
vekedési pályák, melyeken az 
ország az elmúlt 10-15 évben 
mozgott, többé nem járhatóak. 
A hazánkat is egyre inkább érin-
t� gazdasági válság is azt jel-
zi, hogy lezárult egy korszak, s 

valami újat kell kezdeni. Olyan 
mértékben eladósodott az or-
szág, hogy nem építhet arra, 
hogy olyan növekedési pályán 
mozog, melynek központi ele-
me a hitelek fölvétele.Ugyancsak 
járhatatlan út, hogy a növeke-
dést privatizációs bevételekb�l 
finanszírozzuk, mert már nincs 
mit eladni.

A növekedés másik eddig 
lehetséges módja, a multina-
cionális cégek újabb bejöve-
tele sem t�nik járható útnak, 
az elmúlt 10-17 év tapaszta-
lata is azt mutatja, hogy ez 
sem oldja meg a problémát. 
A rendszerváltáskor az ország 
másfélmillió munkahelyet ve-
szített, s statisztikai adat, hogy 
az elmúlt 17 év alatt összesen 
háromszázezer új munkahely 
keletkezett. Az egy másik kér-
dés, hogy a válság miatt ebben 
a vonatkozásban is módosul a 
helyzet.

Ma már a nemzetközi 
gazdasági irodalom is so-
kat foglalkozik azzal a kér-
déssel, hogy a kis országok 
számára, mint amilyen mi is 
vagyunk, milyen lehet�sé-
gei vannak az endogén nö-
vekedési pályára állásnak.

Vannak pl. olyan kin-
csei az országnak, amire a 
gazdaság-fejlesztést építe-

ni lehetne. Az egyik ilyen kincs 
a jómin�ség� term�föld. Az 
agráriumnak, az élelmiszerter-
melésnek ezért nagyobb jelen-
t�séget kellene kapnia a jöv�-
ben. Mára elfogadott vélemény, 
hogy az élelmiszeripari terme-
lés ugyanolyan stratégiai ágazat, 
mint az energiaszektor. Aki az 
ország említett adottságai mel-
lett lebecsüli az agrárium és az 
élelmiszeripar jelent�ségét, az 
hihetetlen nagy stratégiai hibát 
követ el.

Ugyanilyen nemzeti kincs az 
édesvízkészletünk. Még mindig 
van édesvízünk. A mi vélemé-
nyünk, hogy b�n az országgal 
szemben, hogy ezt az édesvíz-
készletet egyszer�en leengedjük 
a Fekete-tengerbe, ahelyett hogy 
tározókban felfognánk és hasz-
nosítanánk; vagy arra, hogy ex-
portáljuk – Görögországtól 
kezdve Spanyolországig – már 
mindenki vásárol édesvizet, mert 

SZÉLES GÁBOR

Egymillió új munkahely programja
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nincsenek készleteik. Vagy arra, 
hogy az agrártermelést fokoz-
zuk ezzel, fejlesztjük a turizmust, 
vagy a halászatot.

Fontos felismerése a prog-
ramnak a geotermikus energiá-
ban rejl� lehet�ségek fejlesztése, 
kiaknázása, annál is inkább, mert 
nem vagyunk képesek az impor-
tált k�olaj és földgáz vásárlásá-
hoz szükséges valutamennyisé-
get kitermelni.

Ugyan ilyen lehet�ségünk a 
gyógyvízkészlet és az ehhez kap-
csolódó kórházi, orvosi ellátás, 
rehabilitációs, rekreációs hálózat 
kialakítása. Az Orbán kormány 
idején történtek fejlesztések ezen 
a téren, a mi programunk is kie-
melten számol ennek a terület-
nek a további fejlesztésével.

Látjuk tehát azt, hogy milyen 
kincsekkel rendelkezünk, s ezek-
re milyen fejlesztéseket lehet épí-
teni. Természetesen régiónként, 
az adottságoknak megfelel�en 
más és más fejlesztési irányok 
kerülhetnek el�térbe.

Kiszámoltuk azt is, hogy 
amikor a multinacionális cégek 
segítségével teremtünk új mun-
kahelyeket, akkor az állami hozz-
járulás mértéke kett� és húsz-
millió között van, miközben, ha 
faluhelyen létesítünk munka-
helyet ez az összeg maximum 
háromszázezer forint. Tehát 
például egy összeszerel�üzem lé-
tesítése nagyságrendekkel többe 
kerül, mint egy háztáji gazdaság 
létrehozása. Azt már csak halkan 
jegyzem meg, hogy az összesze-
rel� üzemek könnyen áttelepül-
hetnek például Ukrajnába, vagy 

valahová máshová, a háztáji gaz-
daságok pedig helyben biztosít-
hatják több generáción keresztül 
a család megélhetését. Nem mul-
tiellenességr�l van szó, de be kell 
látnunk, hogy ezek a multinacio-
nális cégek ennyit tudtak hozzá-
teni az ország fejlesztéséhez, a 
továbbiakban nekünk is meg kell 
tennünk a magunk részét.

Ezek a felismerések voltak 
azok, melyek megalapozták azt 
az elképzelést, hogy ne csak a 
multiktól várjuk az új munkahe-
lyek teremtését, hanem mi ma-
gunk próbáljunk meg tenni va-
lamit.

Ennek szellemében a hang-
súlyt úgy véljük a vidékre, a fal-
vak fejlesztésére kell helyezni. 
Els� körben legfontosabb fel-
adat egy új kisvállalkozói kör 
megteremtése.

Jó példaként szolgál Ausztria, 
melynek gazdasági eredményei 
nagymértékben köszönhet�ek az 
er�s hazai kisvállalkozói rétegnek, 
ezek sikeréhez egyébként az állam 
jelent�sen hozzájárult. Ausztri-
ában nemhogy a falvaknak, de 
az egyes családi gazdaságoknak 
is önálló, megtervezett fejleszté-
si stratégiája van, a családi tehe-
nészett�l a tiszta szoba turisztikai 
hasznosításáig bezárólag.

Ha nincs a falvaknak saját fej-
lesztési stratégiája, akkor a térsé-
gek , illetve az ország fejlesztési 
koncepciója is homokvárra épül.

A gazdasági növekedéshez, a 
munkahelyteremtéshez elenged-
hetetlen feltétel a meglév� vál-
lalkozások környezetének vállal-
kozásbaráttá tétele: a bürokrácia 

csökkentése, adókedvezmények, 
kutatásfejlesztés, differenciált 
ösztönzörendszer stb.

Ami a cigányság helyzetét il-
leti, ez a programcsomagunk ön-
álló fejezete, s nagyon örülök, 
hogy itt és más hasonló rendez-
vényeken beszélhetek err�l. Az 
elmúlt napokban Tiszab�n jár-
tunk, ahol a térség vezet�i el�tt 
beszélhettem elképzeléseinkr�l. 
Nagyon fontosnak tartom a 
program megmerítését az igazán 
érintettek körében, sok ötlet, po-
zitív és negatív visszajelzés érke-
zik, amit egyaránt be szeretnénk 
építeni a végleges verzióba.

Mint már említettem, elkép-
zelhetetlen tartós növekedési 
pályára állítani ezt az országot, 
anélkül, hogy nem oldjuk meg a 
mintegy egymilliónyi cigányság 
felzárkóztatását. Ha a cigányság 
ismételten kimarad a falufejlesz-
tés programjából ezzel megbo-
csáthatatlan hibát követünk el.

Sajnios ki kell jelentenünk, 
hogy azok a módszerek, ame-
lyekkel az elmúlt 17 évben a 
cigányságot megpróbáltuk fel-
zárkóztatni nem sok eredményt 
hoztak. Ezért alapvet�en új, sok-
kal hatékonyabb startégiára van 
szükség.

Nagyon fontos, hogy a költ-
ségvetésben ne csupán kisebb-
ségi alfejezetekben jelenjen meg 
a cigányság támogatása, hanem 
önálló céltámogatási fejezetként 
is. Fontos továbbá a céltámoga-
tási fejezethez egy ellen�rzési 
rendszer kidolgozása is.

Ha a cigányságot, amely jó-
részt vidéken, agrárkörnyezet-
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ben él, vissza akarjuk vezetni 
a munka világába, akkor er�-
teljesebben be kell vonni az 
agrártermelésbe, a háztáji ter-
melési-értékesítési rendszerbe. 
Természetesen az ehhez szük-
séges támogatást is helyben kell 
megadni a kedvezményes föld-
bérlet, a szükséges vet�mag, 
tenyészállat stb. Az elengedhe-
tetlen szaktudás megszerzésére 
speciális képzési formákat kell 
alkalmazni, erre vonatkozó kí-
sérleti pedagógiai programok 
már most is léteznek pl. a gö-
döll�i egyetemen évek óta fog-
lalkoznak a cigányság kulturális 
specifikumait is figyelembevev� 
szakoktatói képzéssel.

A helyi kereskedelem fej-
lesztéséhez kapcsolódóan ki-
emelked� szerepet kell szánni a 
mez�gazdasághoz és az élelmi-
szeriparhoz kapcsolódó, magyar 
tulajdonban lév� kereskedelmi 
hálózatoknak. Ennek hasznos 
és hatékony formája lehet az un. 
mozgó piacok létesítése. Ezen 
a területen a cigányság kiváló 
adottságokkal rendelkezik, így 
hasznosan m�ködhetne közre 
a helyi kereskedelem szervezé-
sében.Ezeket a tevékenységeket 
államilag garantált, a helyi pénz-
intézetek által nyújtott mikrohi-
telekkel is segíteni kellene.

Ami a szociális segélyezé-
si rendszert illeti, véleményünk 
szerint azt kb. 800 milliárdos 
szociális csomagot, amelyik a 
Gyest�l a munkanélküli segé-
lyig mindent tartalmaz nem sza-
bad csökkenteni, s�t, ha beválik 
az új koncepció, akkor növelni 

is lehet. Az új koncepció alapja, 
hogy a szociális juttatások nagy 
részét nem készpénzben kapják 
meg az arra rászorultak, hanem 
különböz� utalványok és csek-
kek formájában, melyek részben 
élelmiszer, hideg-meleg élelme-
zés, de például enrgiavásárlásra 
is feljogosíthatnak. Célszer� az 
utalványrendszer modern, plasz-
tikkártyás megvalósítása. Ezzel 
elérhet�vé válhatna, hogy a se-
gélyt valóban célzottan használ-
ják fel, és megakadályozná, hogy 
az uszorások zsebébe vándorol-
jon.

A rendszer fenntarthatósága 
érdekében fontos, hogy kiala-
kítsuk azokat az új szabályokat 
is, amelyek az önkormányzati 
rendszerekben dolgozókat ér-
dekelté teszi abban, hogy a falu 
fejlesztési programja sikeresen 
és hatékonyan megvalósítható 
legyen. Ehhez újra kell éleszteni 
a korábbi falugazdász hálózatot 
is. A vállalkozási-menedzselési 
feladatok hozzáért� elvégzésére 
pedig tanulási lehet�séget kell 
teremteni. A programok sike-
res menedzselése érdekében ezt 
a tevékenységet az un. hosszú 
menedzsment láncok kialakítá-
sával a gazdasági tárcához kell 
rendelni.

Még valami, fontosnak tar-
tom, hogy az egyházakat az ed-
diginél sokkal jobban bevonjuk 
a cigányság felzárkóztatásába. 
Nem lehet azt mondani, hogy ez 
kevésbé fontos missziós feladat, 
mint az afrikai, vagy a dél-ame-
rikai népesség körében végzett 
misszió.

Vannak szép és követend� 
példák a jezsuita missziótól; a 
Hofher atya által vezetett Sze-
retet iskolájától kezdve a Máltai 
Szeretetszolgálat, Kozma atya, 
vagy a Jó Pásztor n�vérek tevé-
kenységéig bezárólag, hogy a tel-
jesség igénye nélkül néhány pél-
dát említsek.

Ami a nemzetközi vonatko-
zásokat illeti; a cigányság fel-
zárkóztatása nem lehet csupán 
Magyarország belügye. Egy 
16 milliós európai népcsoport 
problémáinak megoldásához 
Brüsszel segítsége elengedhetet-
len. Ha Magyarországon sikeres 
programokat tudunk indítani, de 
a környez� országokban nincse-
nek adekvát kezdeményezések, 
az ottani problémák közleked�-
edények mintájára ismét begy�-
r�znek hozzánk.

Összefoglalva; meggy�z�dé-
sem, hogy Magyarország jöv�je 
szempontjából a falvak fejleszté-
sén, a vidék, az agrárium növe-
kedési pályára állításán keresztül 
vezet az út, s ha ebb�l kihagyjuk 
a cigányságot történelmi vétsé-
get követünk el
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DR. LENTNER CSABA

A roma integrációért
Magas tüzel�érték� tatabányai 

brikettet borítottak le iskolánk ud-
varára. Harminc éve is van már. 
Megjött a téli tüzel�. Otti have-
rommal mindig az els�k között 
érkeztünk az iskola udvarára. Be-
csöngetésig, az iskolába való be-
vonulásig lehetett még egy jó fél-
órát rendetlenkedni. Örömünket 
leltük, ahogy a jó tatai brikett szét-
fröccsen az el�z� nyáron k�poro-
zott iskola falán. Igen, ma már tu-
dom, deviáns viselkedés volt.

Azon a fagyosra forduló no-
vember eleji reggelen a legf�bb 
gondunk aztán abban merült ki, 
hogy a becsöngetés el�tt öt perc-
cel kiérkez� ügyeletes tanár ne 
vegye észre a brikettnyomokat 
a falon. Video-, m�holdfelvétel 
nem készült, ráadásul a falnak 
háttal álló taner� sem vette ész-
re a nyomokat rögtön, ahogy el-
követtük. Terhel� tanú meg nem 
akadt, így hát megúsztuk. Ment-
ségünkre szóljon, vidéken szo-
cializálódtunk, de békességben, 
romák és magyarok egyaránt. Ez 
igen nagy szó már manapság.

Ottit azóta se láttam. Jen-
cit sem. Jó csávók voltak pedig. 
A rendszerváltástól kezdve a ma-
gyarokból is elment az életkedv. 
Nem mulat ma már senki, a jó ci-
gányzene sem kell. Pedig a have-
rok szülei nagy zenészek voltak. 
Bezárt a textilgyár, a vasöntöde is. 
Azóta ülnek a srácok. Halmazati. 
Ha kijönnek, mindig történik va-

lami körülöttük. Büntet�jogi fe-
lel�sségem tudatában állítom, pe-
dig nem rossz gyerekek.

Néhány napja a kultúrák kö-
zötti párbeszéd jegyében Rostás 
Farkas György József  Attila-díjas 
író és költ� szervezésében egy lé-
lekemel� konferencia szervez�-
dött. A romák munkaer�-piaci in-
tegrációjáról, a felzárkóztatásról, 
a nyomasztó életkörülmények ja-
vításának feltételrendszerér�l ér-
tekeztünk. A Széles Gábor veze-

tésével készült programról, amely 
az egyház bevonásával, a mez�-
gazdasági szociális földosztás és 
állami támogatás intézményén 
keresztül akar segíteni. Brüsszeli 
segítséggel is számol az egymil-
lió új munkahely programja. De 
nem olyannal, mint az elmúlt ti-
zennyolc évben, mert azok any-
nyit értek, mint egy kulacs víz a 
sivatagban egy tevekaravánnak.

Az Országos Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat is hallani 
akart a gazdasági programról, 
noha Kolompár Orbánról jó szó 
a jobboldalon nemigen hangzott 
el az utóbbi id�ben. Ám az OCÖ 
elnöke és képvisel�i figyelme-
sen végighallgatták a programis-
mertetést. Az elején még moso-
lyogtak, amikor földm�velésr�l, 
haszonállatok és vet�mag állami 
juttatásáról beszéltem. Aztán ol-
dódott a hangulat. Hihet� lett, 
hogy az állami tartalék földekb�l 
és parlagon lév� szántóföldekb�l 
állami szervezésben a szociális 
földosztás levezényelhet�. Öt-
száz éves késéssel. Fél óra után 
odáig jutottunk, hogy mi lesz a 
terméktöbblettel? Letorkolták 
egymást: hát nem cigányok va-
gyunk? Tudunk mi kereskedni! 
Még az is kiderült, hogy többen 
próbálkoznak már állattartással 
és földm�veléssel, de hát nincs 
hatékony kormányzati segítség.

Gondjaink közösek. Magyar-
országon a munkaképes korú 
lakosság foglakoztatási rátája öt-
venkét százalék. A romák köré-
ben az aktivitási ráta viszont csak 
huszonöt. Csak minden negyedik 
roma honfitársunk talál magának 
munkahelyet. Nagy a nyomor. 
Ráadásul a szociális segély 2009-
ben 210 milliárd forinttal keve-
sebb lesz. Gazdasági válság van. 
De a dolgok nem történhetnek 
a 20. század analógiájára. A múlt 
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Zsoltár

Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az id�. Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal – harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.

Adassék nekik gyönyör�ség,
szerelmükért örökös h�ség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegy�jtött kínját.

  

Anyámat 
elrágta?

Anyámat elrágta a rák,
apámat megölte a méreg.
Ütött számból a halál ellen
csordul ki meleg ének.

Testükbe vért énekelek,
hatalmat a feltámadáshoz. -
Ne legyen h�tlen a szül�
kereszre feszül� fiához.

Apám

Szememben jár-kel, mint a többiek.
Néha beszél, meg énekel,
néha meg reszel, kalapál,
parázslik foga közt a szög,
vas fölé hajlik, aztán újra mászkál,
néha már annyira közel jön,
hogy csak az arcát látom,
bakancsa kopog a kövön,
terítek elé puha járdát,
ne essen nagyot, ha berúg,
mert a kocsma mindig nyitva van -
de csak neki.

  

század, amely az elején tükrözte 
a 19. század békéjét, nyugalmát, 
aztán háborúba, gazdasági világ-
válságba, majd ennek levezetése-
ként újra háborúba torkollott. És 
kellettek b�nös népcsoportok, 
hogy a felel�sség a kormányok 
tehetetlenségér�l elterel�djön. 
Cigányok, zsidók milliói kerültek 
Auschwitzba, Birkenauba.

Szociális földekkel a problémák 
még mérsékelhet�k. A mez�gaz-
daság feltámasztásával és az élel-
miszeripar újraszervezésével mun-
kahelyek százezrei jöhetnek létre. 
Erre megvannak az adottságaink. 
Magyarország jöv�je nem lehet 
sikeres a roma társadalom munka-
er�-piaci integrációja nélkül.

A szorító gazdasági válság 
uzsoraterheit ne a roma társa-
dalom fizesse meg újra. Ne a 
romákat sújtsa az újra elszaba-
duló munkanélküliség. A szocia-
lista kormány tehetetlenségéért a 
roma társadalmat nem lehet újra 
b�nbaknak megtenni. Be kell lát-
ni azt is, hogy szociális segélyek-
kel már nem lehet kihúzni éveket. 
Generációk nem n�hetnek fel 
úgy, hogy a szüleiket nem látták 
dolgozni. Id� kérdése, és lassan 
ráeszmél mindenki, nem létezik 
baloldali vagy jobboldali cigány. 
A cigányok egymás ellen és a ma-
gyarok a cigányok ellen hangolá-
sának, a b�nbakszerep újrakiosz-
tásának az ideje lassan elmúlik. 
Ésszer�en kell cselekedni. A gaz-
dasági válságból nem mehetünk 
át újra háborúba, nem jöhetnek 
létre gettók, nem törhetnek ki 
éhséglázadások. Okuljunk végre 
a 20. század embertelenségeib�l!

Otti, Jenci, lassan nektek is 
haza kell már jönnötök…

RATKÓ JÓZSEF

Túró Zoltán
rajzai



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT16

XV. JUBILEUMI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

DR. VÁRNAGY ELEMÉR

Kapocs romák és a gádzsók között

Ismeretes, hogy a kultúra mint 
értékrendszer egy-egy népcso-
portton belül – így a hazai roma 
közösségeknél is – speciális jelle-
ge ellenére sajátos egész, amely-
ben minden értékirány összefügg 
másokkal, része az összeurópai 
kulturának. Éppen ezért a hata-
lomnak lehet�vé kell tennie min-
denki(többség és kisebbség) szá-
mára mindazt, ami az emberi élet 
kibontakozáshoz elengedhetet-
len: táplálék, ruházat, egészség, 
munka, nevelés, kultúra, hiteles 
tájékoztatás, családalapítási le-
het�ség stb. (Lásd „Gaudium et 
spes” enciklika 26.2. §)

Ugyanakkor egyre inkább ta-
pasztaljuk, hogy fokozódnak a 
nyugtalanító egyenl�tlenségek, a 
szegénység, elesettség a roma la-
kosság körében. E nagy gazdasági 
és társadalmi kulturális különbsé-
gek lassan elviselhetetlenné vál-
nak és ellenkeznek a társadalmi 
igazságossággal, a méltányosság-
gal, a személy méltóságával, s ve-
szélyeztetik a társadalmi békét is. 
(u.o. 29.3.§)

Önkénytelenül vet�dik fel 
bennünk a kérdés: Tud-e fejl�d-
ni ilyen körülmények között a 
magyarországi romák kultúrája? 
Van-e esély a roma fiatalok adott-
ságaiból képességeik kibontakoz-
tatására? Tudjuk a pedagógiában, 
andragógiában nincsenek kész 

receptek a hogyan megoldásaira, 
csupán a körülmények alapos fi-
gyelembevételével tudunk csele-
kedni.

Napjainkban gyakran hallunk, 
olvasunk a másság fogalmának 
különböz� megközelítésér�l. 

Kétségtelen, roma és gádzsó test-
véreink tárgyiasult és viselkedés-
kultúrája is sok tekintetben kü-
lönbözik. Jó ezekr�l tudnunk, 
egymást kölcsönösen megismer-
ve és elismerve építkezni. Így 
egymástól ellesve gazdagíthatjuk 
a kisebbség és többség kultúráját. 
Erre az egymást gyarapító kapcso-
lat-stratégiára hívta fel a figyelmet 
évekkel ezel�tt XXIII. János pápa 
bölcs gondolatával, mely szerint a 
feszültségek, ütközések, eltérések 

stb. helyett keressük mindig azo-
kat az elemeket, amelyek össze-
kötnek, együttlépésre késztethet-
nek a különböz�ségek értékeinek 
megtartása mellett.

Hadd említsek csupán néhány 
ilyen konkrét kapcsolatlehet�sé-
get a kölcsönös meg- illetve el-
ismerés folyamatában, melynek 
során megtanulhatnánk, elsajátít-
hatnánk attit�döket roma testvé-
reinkt�l.

 Engedjék meg, hogy idézzem 
William Blake XVIII. Századi an-
gol költ� versének két sorát:

„Aki mással jót kíván csele-
kedni, egyenként cselekedje. Az 
általában jó: mentsége latornak, 
talpnyalónak, képmutatónak.”

Következésképpen, úgy vélem 
témánkban is a segít� kapcsolat 
egy perszonalista beállítottságú 
világszemléletben keresend�. 
A roma népcsoportnál ez külö-
nösen adott, hisz el�bb lettek 
keresztények (a VII. században 
Örményországban), mint mi 
itt Európában, amikoris a korai 
keleti kereszténység egy hatá-
rozottabb személyközpontú vi-
lágába integrálódtak, illetve in-
kulturálódtak. Ez az igényük ma 
is megvan nemcsak vertikálisan 
(a transzcendentális segítségké-
résben), hanem immanens vilá-
gunk horizontális síkján is, ami-
kor materiális segítség mellett 
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lelki támaszt is keresnek egyházi 
közösségeinkhez való köt�dé-
seikben.

A kiszolgálás-kiszolgáltatott-
ság közismert történeti pozici-
ójából fakadóan évszázadokon 
át e kisebbségi csoport tagjai az 
alávetettség, gyakran üldöztetés 
félelmét élték át, melynek ered-
ménye a passzív alkalmazkodás 
volt más népekhez. Korunkban 
a sikeres társadalmi beilleszkedés 
biztosítéka a passzivitás helyett 
aktív, kreativitást eredménye-
z� alkalmazkodás formálódása 
roma testvéreinknél az � közre-
m�ködésükkel, a mi személyes 
segítségünkkel oktatási- nevelé-
si intézményeinkben, m�vel�-
dési közösségekben, önszerve-
z�désekben, munkahelyen. Mi 
más ez, mint Mahatma Gandhi 
er�szakmentes türelmével, kire-
kesztést�l mentesen szolgálni az 
össztársadalmi érdekeket, nem 
tagadva meg saját értékrendjein-
ket. Az építkezés toleráns útja: 
a megismerés kezdeti érdekl�d� 
szimpátiáján át eljutni a kiteljese-
d�, kölcsönös érdekeltséget hor-
dozó elismer� empátiáig.

A romáknál a közösségek 
megtartó-er�sít� ereje hatéko-
nyabb mint más közösségek-
nél. Éppen ezért a közösségb�l 
kiszakadt fiatalok gyorsan el-
bizonytalanodnak, kerülhetnek 
veszélyhelyzetbe a mai fogyasz-
tói, profitéhes, individualista el-
vekre épül� többségi közegben, 
ahol gyakran válhatnak a kihasz-
náltság áldozataivá. Körültekin-
t�en okos „beavatkozásunkkal” 
elkerülhetjük mind a szükségte-

len szegregációt, mind a felesle-
ges asszimilációt. Ennek záloga 
a roma és gádzsó vezet� réteg 
hitelessége, a szavak és tettek 
szinkronja, a személyközpontú-
ság kongruenca elvének megva-
lósulása.

A roma közösségek lelke a 
gyermek, a túlélés, a jobb élet 
reménye, ezért az Írás szavait 
-”Amit e legkisebb testvéreim 
közül eggyel is tettetek, velem 
tettétek.”(Mt. 25,40) – igen ko-
molyan veszik. A roma család 
alapállása a gyermek irányában a 
megtartó szeretet már az intrau-
terin életben. Az abortusz ritka-
ságszámba megy a roma anyáknál 
ma is, �sid�kt�l fogva. Az em-
beri méltóság tiszteletének szép 
példája! E magatartástmintát is 
bevehetnénk modern eurokon-
form világképünkbe. Végülis a 
személyközpontúság egy harma-
dik principiumával találkozunk e 
tekintetben esetünkben, amikor 
egy életbevágóan fontos döntés-
ben a feltétel nélküli pozitív el-
fogadás választását gyakorolják 
saját életükben. Talán nekünk is 
érdemes lenne – Carl Rogers ne-
ves tudósunk nyomán – az el�b-
biekben említett kardinális elveit 
gyakorlatban alkalmazni kisebb-
ségi és többségi kapcsolataink 
hétköznapjaiban.

Végül témánk vonatkozá-
sában hadd hozzam összefüg-
gésbe az el�bbiekben adaptált 
rogersi három alapelvet a jó fél 
évszázaddal ezel�tt agyonhallga-
tott debreceni református Kará-
csony Sándor már újra olvasha-
tó gondolataival, aki „A magyar 

béke” cím� könyvében pedagó-
giai küldetéstudatának lényegét 
ugyancsak három fogadalomban 
sürítette: „szolgálat, szelídség, 
alázat”.

Úgy gondolom, a pedagógia 
illetve andragógia kulcsszavaival 
csengenek össze a fenti szavak, 
hisz roma testvéreink és a köz-
tünk lév� kapcsolatrendszerben 
óhatatlanul megjelenek e fo-
galmak. Ugyanis nincs empátia 
szolgálat nélkül, elképzelhetetlen 
egymás feltétel nélküli pozitív el-
fogadása a szelídség hiányában, 
s mit ér a hitelesség, ha kizárjuk 
bel�le az alázatot. Feladatainkat 
aligha tudjuk tömörebben meg-
fogalmazni – idézve a profesz-
szort: „ Összekötök, közvetítek, 
vezetek, ha tudok küszöb lenni 
becsületesen, h�ségesen, türel-
mesen, szerényen, Isten sze-
rint.”
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Elment Gyurkovics, a Mester

Ma reggel korán szólalt meg a te-
lefon – az én imádott, Békéscsabán 
él�, Lázár Imréné- Mészáros Ilike 
volt tanárn�m szólt bele. Kimond-
hatatlan örömmel tölt el mindig, ha 
�t hallom – látom.

Most azonban rossz hírt kö-
zölt velem.

– „Gyuri, most hallottam a rá-
dióban, hogy meghalt a barátod, 
Gyurkovics Tibor.”

Sokáig nem jutottam szóhoz, 
lesújtott a hír. Megdöbbenve és kifosztva érzem 
magamat azóta is …nem tudom feldolgozni.

Tudtam, hogy súlyos beteg, s gyakorta hívtam 
telefonon. „Itt Gyurkovics Szalon, keress, sze-
ress…”-szólt bele az éterbe. Mostmár hiába kere-
sem, seholsem találom. Olyan üres lett minden…

Mester! Jó volt a barátod-
nak lenni, jó volt tudni, hogy 
rád mindig számíthatok. 
Biztos pont voltál az életem-
ben. Köszönet az életedért, 
köszönet a Benned lév� jó-
ért, melyet b�kez�en oszto-
gattál. Min�séget tanultam 
t�led, a költészet és az élet 
min�ségét.

Mostmár hiába kutatlak, 
kereslek, Odaát vagy! Ha tudsz, 
vigyázz az itt maradókra, szegény barátaidra.

Itt hagytad ránk a megfejthetetlent, a sok titkot.
Az �sz az elmúlás – Te is elmentél, ahogy né-

hány nappal ezel�tt másik mentorom és mesterem 
Siklósi Norbert is.

Hányan maradtunk még? Szép lassan mindnyá-
jan átköltözünk.

Szeretem a cigányokat – mondtad, s álljon itt 
mementóként ez a sokszor emlegetett pár sor, ami-
vel hozzánk fordultál:

„Szeretem a cigányokat. Égig ér� heged�iket, 
boldog hetvenkedésüket, nyomorúságos nagy ál-

maikat. Azt sem tudom, honnan 
szeretem �ket, de szeretem.

Szeretem ezt a cigánysorsot. 
A sose-belenyugvót, mindig álmo-
dót és fölível�t. Nem hiszek a más-
ságban – városi ficsúrok találják ki 
maguk andalítására. A cigány – ci-
gány, ugyanolyan. A mienk. A mifaj-
ta. Nincs másság. Mienkség van.”

Mindig testvérként, s�t rokonként 
jöttél közénk, „mint kitárt szív� em-
berek közé, kitárt szív� ember”, hogy 

megnyisd konferenciáinkat, hogy mesélj nekünk, hogy 
lelkesíts bennünket. Azt mondtad, nagy sors a cigány-
sors, s nem röstelltél osztozni velünk ebben. Büszkén 
emlegetted, hogy öt roma keresztgyermeked is van. Én 
veled, te velem, egymásra vagyunk utalva figyelmeztet-
tél, mert a társadalom embert�l emberig terjed.

Azt is fontosnak tartot-
tad, hogy bevonj bennünket 
cigány írókat, költ�ket a ma-
gyar szellemi elit zárt köreibe 
is, mert minden er�ddel azon 
voltál, hogy az írótársadalom 
összetartson. Számodra való-
ban nem volt különbség ember 
és ember között a származás 
jogán, az embert, a tehetséget 
értékelted, de ebben nem is-

mertél tréfát. Arra is volt gon-
dod, ha jelen voltunk, mi cigányok egy-egy „díszes tár-
saságban”, hogy magad mellé szólíts, nehogy véletlenül 
mell�zöttnek, kirekesztettnek érezzük magunkat.

Mikor utoljára beszéltünk telefonon, sz�ksza-
vúan válaszoltál kérdéseimre, hogy érzed magad, mi-
kor láthatlak?…csak annyit mondtál: „A halál nem 
vár!” – s a vonal megszakadt… mostmár örökre.

Én mégis kereslek, és mindig szeretni foglak…
Büszke vagyok arra, hogy ismerhettelek, hogy 

kortársad és barátod lehettem! Köszönöm a barátsá-
godat, emberségedet, a sok-sok odafigyelést. Mindig 
élni fogsz bennem az id�k végezetéig. Isten Veled!

Váli Anna fotói
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GYURKOVICS TIBOR

Karácsony

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

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

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

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

És ott is gondolnak ránk.

Tékozló fiú

Ha majd a föld begyógyul
mint régi-régi seb,
majd visszatérek hozzád,
mint engedelmesebb

mindenkinél, er�sebb
leszek majd, mint a szél
és halhatatlanabb
leszek mindenkinél.

Vágy

Ami után kapkodsz, elvész,
amit elengedsz, megfogod.
Karodba röpülnek a fecskék,
s magadra hagynak a csillagok.

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.

F. Tóth Zsuzsa rajza
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BÚCSÚ GYURKOVICS TIBORTÓL

RUVA PÁL

Parizerusok karácsonyi éneke
(Gyurkovics Tibor születésnapjára 2002. december 18.)

Megéltem már ennél
szebb tavaszt
jobb nyarat
szerelmeket elsöpr� �szöket
átéltem faluvégén 
méteres havakat
hidegt�l lepotyogó madarakat
és láttam 
s�t hallottam az
igazmondó kondást
ki – ki fütyülte a mondást

���Abbija ecsém
a szalonna és a kolbász
országából
parizeresekké váltunk
a lú és istállószagú tej
a múlté
a balta rozsdásodik a színben
a trabant alatt
a teremtett jólét kevés
hanyatt vágta magát az ÉS(Z)
luca szék
              betlehem
                         lángcsillagos álom
koldusbotot farag egy országnyi nép
a gördeszkás
fülbevalós fiatalok eszmei mondanivalója
fedélnélküli irodalommá zsugorodott
még az infarktusos költ�k
sem
állítják meg a zuhanást
                    h�sök tere

pá-pá pápa
                    hét vezér
hová lett a szép beszéd…
himnuszi jel
mutatóujjnyi félelemmé vált
„fújj szél tombol a szegénység”
a biceg� szózat örököseib�l
a ledobott pulóveresek
nyomorultjaivá váltunk 
               kedves fiúk
idejutottunk
kellenek az öreg csatalovak
az újra élesztett Tibor(c)ok
szenteste
              anyám
                        rossz vég

hazátlanná böjtölte magát a most
kivándorol a testb�l a lélek
hátatfordított a hold
csávók
nem szabad köddé válnotok

Gyurkovics Tibor Ruva Pállal és Hernádi Gyulával
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ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY

Le khameske shavora
Varikana, zurales dulmut, atunchi shaj sas 

kana e luma kerdyilas, kana o manush butaig 
phirkerdas, haj jekhe manushesa maladyilas, 
ke e manusha zhukarde e vorbi, kodol so avral 
avile. E strainonge than, haj tato xaben dine. 
Puterde mujesa ashunde e lashe pecipe.

E romen ande kodi vrama sas patyiv, 
zhukarde le jilesa kalyi jag haj ashunde o phuro 
rom sophenel.

Akanak phenav tumenge, amenge, romenge 
sostar si kasavi shukar kalyi amari morchi, ke 
vitume te zhanen, vame kasave parnesamas, 
sar tume. Sartena, varikana vame kasave parne 
samas, sar tume.

Ashun parne rom! — Das andre duma jek 
shavo.

Nasul nipura nashade amen keral, amare 
shejan, amare romnyan, marhisarde. Kon perdal 
trajile e chorri loma, trubusardas te zhantar. Kade 
kerdyilam ame bithemeske lalumake phirdine. 
Nas ame ker, gada feri katyi so peamende sas, 
kade gindisardam pekasave 
thana trubul te zhas, kaj 
vi shaj sovas telal o cheri, 
kaj tates pekel o kham. 
Detehara e ushtyimaske 
khamesa ushtyilam, haj 
kothe shutam amaro muj 
kaj o kham pekelas. Haj 
kana mishto pekelas amen o 
kham, gelamtar po drom.

Feri diklas ame o kham, 
sako detehara pe amende 
assalas. Vame zurales 
kamasas e khames ke 
andalesko assaipe zor lam, 
kadi zhanglas o kham, ke 
aba vi atunchi zurales phuro 
sas, haj e phure karing ame 
platnikij.

Jek dyes kade das duma amende o kham.
Ashune kathe romale! So phenena, te mure 

shavenge lomas tumen?
Sostar avla amenge kado lasho? Pushlas 

butivar e phuri romnyi. Chi zhanav. Gindilas pe 
o kham. Shajke anda kade ke man naj shavora. 
Anda kade gindisardom petume, ke tume sa 
kana pejdroma san, haj mesako dyes tumenca 
shaj avo. Sama lo petumende, haj pe tumaro 
muj keros e voja.

Drago kham! Kade das duma muro majbaro 
papo kaj o kham.

Amenge mishto pelas tyo grizhipe. Ame 
jilesa avas tye shavora, te kale muj keres 
amenge. Atunchi e manusha aba dural opre 
pinzharen amen, haj zhanen ame tyire shave 
sam. O kham tele bandyilas peske, vastenca 
haj sako romes pekaleste makhlas. Zurales 
losshajlam amare morchenge. De amari lossh 
sigo gelastar, ke e manusha xanzhvale sas, 
haj rojasa marnas amen. Kaj e jag paholas 

o trajo. E manusha tele 
bandyimaske sherenca 
ashunde, so o phuro rom 
phenel.

Atunchi o kham nasul 
kerdas lenca. Das duma 
andre jek deshe bersengo 
shavoro.

Kade muro shavo o 
kham nashtig zhanglas 
o phutyaripe so shaj 
kerel, anda manushengo 
jilo…

Anda kade zhas ame 
rom, te tele beshlam varikaj 
atunchi tele trubujas te 
phenas pa amari morchi 
so vi o slobodipesko 
makhipe.F. Tóth Zsuzsa rajza
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PAPP ANNAMÁRIA

Roma kulturális nap 
az Országos Idegennyelvű Könyvtárban

A budapesti Országos 
Idegennyelv� Könyvtár-
ban október 9-én roma 
kulturális napot tartottak, 
amelynek része volt egy 
könyvkiállítás, egy irodalmi 
délután és egy filmvetítés.

A program az Országos 
Idegennyelv� Könyvtár és a 
Cigány Tudományos és M�-
vészeti Társaság együttm�ködé-
sének eredményeként jött létre. 
A rendezvény romani és magyar 
nyelv� címe: Pinzharas jekhav-
res- Ismerjük meg egymást.

2008 – A Kultúrák Közötti 
Párbeszéd Európai Éve és az 
ENSZ Közgy�lésének határo-
zata alapján egyben a Nyelvek 
Nemzetközi Éve is, amelynek 
célja az egyes kultúrák közöt-
ti párbeszéd el�segítésén túl 
a közös értékeken alapuló, a 
sokszín�séget tiszteletben tar-
tó tevékeny és nyitott európai-
ság bemutatása.

A roma kulturális nap 
is ennek a jegyében zajlott, 
ugyanakkor csatlakozott a 
Könyvtárak összefogása a tár-
sadalomért 2008. október 7. – 
12. között zajló országos ren-
dezvénysorozathoz is. A roma 
kulturális napon az anyanyelv-
nek kiemelt szerepe volt.

A kiállított kiadványok az 
Országos Idegennyelv� Könyv-
tár, a Cigány Tudományos és 

M�vészeti Társaság, valamint a 
Szlovák Köztársaság Kulturális 
Minisztériumának cigány nyelv� 
gy�jteményébe nyújtottak bete-
kintést. A Szlovák Köztársaság 
Kulturális Minisztériuma támo-
gatásával megjelent könyveket és 
folyóiratokat a pozsonyi Szövet-
ség a Közös Célokért Egyesület 
juttatta el a kiállítás helyszínére.

A válogatás els�dleges szem-
pontja az anyanyelv volt. A ki-
állítás törzsanyagát f�ként lo-
vári és beás nyelv� kiadványok 
alkották, a tematikát tekintve a 
cigány m�vel�dés lehet� leg-
szélesebb skáláját igyekeztek 
átfogni. Az anyanyelv� szép-
irodalom, m�fordítás, mese, 
a nyelvtudomány (nyelvköny-
vek, szótárak), a zene, a képz�-
m�vészet, a hagyományok, a 
vallás egyaránt jelen voltak.

A kiállítást megnyitotta, és a 
kiadványokat méltatta Mender 
Tiborné az Országos Idegen-
nyelv� Könyvtár f�igazgatója 
és Rostás-Farkas György, Jó-

zsef  Attila díjas író, a Ci-
gány Tudományos és M�-
vészeti Társaság elnöke. 
Ezután cigány és magyar 
nyelv� irodalmi részletek 
hangzottak el. A progra-
mot az Etnorom együttes 
fergeteges fellépése zárta.

A roma kulturális nap 
jelent�s eseménye volt az 

irodalmi délután. A romani 
nyelv különböz� Európában 
beszélt dialektusain hangzot-
tak el részletek irodalmi és 
gyerekirodalmi alkotásokból. 
Az egyes témaköröket zenei 
betétek tagolták. A különbö-
z� dialektusok által megeleve-
nedett nyelvi változatosság és 
esztétikum egyaránt élményt 
jelentett az el�adók és a hall-
gatóság, a nyelvet beszél�k 
és a kívülállók számára. A ki-
sebbségi anyanyelveknek, így 
a romani nyelvnek is korláto-
zottak a használati lehet�ségei, 
ezért fontos az ilyen és hason-
ló „nyelvhasználati alkalmak” 
teremtése. Az irodalmi délután 
ugyanakkor felhívta a figyel-
met a roma irodalom kiváló 
alkotásaira és alkotóira. A kul-
turális nap fimvetítésel zárult. 
A résztvev�k az Olga történe-
te cím�, egy cigány család éle-
tét nyomon követ�, szociális 
problémákat feltáró dokumen-
tumfilmet tekinthettek meg.
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DÁNYI GÉZA

„Me na stjom caloro 
me stjom Goro!”
(Beszélgetek a fiammal)

Nem akarok cigány lenni – mondja a fiam. Me 
taj miro buka chavo amen wakerashi jekhar.

– Miro dadoro! A sun man!
– Phenel mange miro chepporo chavoro 

jekhar! So hi miro chavoro, so kames mandar? 
So kampel tuke miro rajoro?

– No waker mange! Miro dadoro! Me na 
stjom caloro me stjom Goro!

– Na waker man chavoro!- soske te wakeres 
man, so hi andro scolaketuha?

– Miro dadoro na kampel sar amestjam. Cale 
familija, na ovas na kampel!

– Miro chavoro na sal tu jek ciknos dilinjori? 
He? Hoj na de wakerel oda chavoro! Miro 
chavoro a sun man adaj tu caloro shinjes na 
kampel sar tu thovel pes, e ov bariphenha 
gizdalavo hajbi tu Roma ciknoro caloro sal! Na 
nishta kampel bud erdja wakerla! Tire familija 
jon hinen lache lavutara familija he, hoj me 
dzhanav bud Goro jon ni kamel amenge bud 
Rikuno! Miro dadoro soske te rusel bud Goro 
amenge?

– Hoj ni dzhanav miro Rajoro! So ovlahi 
imar miro dad?

– Chavoro: na kampel rus, te vo lacho 
chavoro pachivalo ,de na ladzhal thovel pes sar 
tu Manus Roma sal!

– Lachei miro dadoro hoj immar nishta na 
dzhanaw so me keravasahi ande sculake taha 
od Gora!So ovlahi maj! -Na tras te ov bariken 
sar tu Manusno chavo sal!! Palikeraw miro dad! 
Naj so la!

(Palikeriben –Fohász, melyben megköszönöm az Úrnak, 
azt sok jót és szépet, amit adott az életemben; a család, a 

szülök, a régi cigánymentalitás, a hagyománok…)

Palikeriben

Palikeraw miro raja hodj me stjom Rom ma-
nushno!

Palikeraw tuke miro baro raj sar hin mange cale 
jiliro, cale vodjivo.

Palikeraw miro uprno baro raj hodj me dzhiva-
wa sar hin man amire

dzhiviben bud lachipe.
Palikeraw sar me smirniben me dzhivava te tho-

veles man bud bastala, bi
bast na thovas man.
Palikeraw miro lacho Rajoro sar te sunes man 

me so wakerava tuko budhar
celo diwe.
Tu na thovas man rusadjas , tu sal o baro svetos 

tu sal miro Raj thakar
palikeraw tuke sar tu mancaj sal!
Me barehi palikeraw sar tu Thovla man jek buka 

chavos, palikeraw sar hin
mange jek lacho lavutari dadoro sar jov mek te 

dzhivel budhar me
palikeraw tuke sar bud bud laches te thoves 

amire dzhiviben.

(A kárpáti cigány nyelvjárásban íródott beszélgetés 
a "Pinzharas jekhavres- Ismerjük meg egymást” 
címmel megtartott romani nyelv� irodalmi délutánon 
hangzott el.) 
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Paj e romani shib

Ande luma but shiba si, si 2796 shiba. 
Mashkar le shiba si e romani shib, e romani. Kaj 
e romani shib legmajpashe tordyol le dardongi 
shib, ande Indija, ando Pakistani vorbin kade. 
Le dulmutane vorbi anda hindi si. Kadal si: 
jakh, vast, shib, dand, kan, jekh, duj, trin, shel, 
thud, bakro, manush, kher, zhal, phirel, avel, 
beshel, kalo, lolo, baro haj kade majdur. Kadale 
vorbi vi akanak vorbin kothe. Konenca le rom 
maladyile, kodolendar line perdal vorbi, anava. 
Anda perzhicko shib avile: e zen, o vurdon, 
anda grecicko shib avile: efta, o kokalo, o petalo, 
o foro, e luludyi, o drom, tranda, oxto, anda 
slavicko shib avile: zeleno, e vedra, o chaso.

Sar geline le rom pengo drom, kade kerdyile le 
dialekturi. Kana ande Europa resline, o angluno 
grupo avilas perdal po Bosporusi, o kaver grupo 
avilas perdal po Gibraltari. O angluno grupo perdal 
po Horvatsko avilas ande Ungro Them, kade 
avlas lengo anav karpaticko rom. Butzhene kathe 
ashile, de butzhene geline-tar ande Europako 
kaver them, ando Nyamco, ando Shvedo, ande 
Anglija. Ande karpatickone romengi shib but 

slavicka vorbi si. O kaver romano grupo atunchi 
avilas ande Ungro Them, kana agor sas ande 
Moldva le roboslugipenge. Kadal roboslugura 
mukline pengo than, haj le romenca kethane ando 
Ungro Them avile. Ande kadal shib but vlashika 
vorbi si, kade kerdyilas lengo anav vlashiko 
rom. Von inkren legmajzurales pengi nacija. Le 
roboslugongi shib si vlaxo, kade kerdyilas lengo 
anav beashi. Von feri ando Ungro Them trajin. 
Le romenca chi geline-tar majdur.

But sityarde romane manusha si, kon zhutin 
e romani shib, e romani kultura, e romani 
tradicija. O ungricko kris grizhil o majcinipe, 
kade vi le romane manushen. Kade kerdyilas 
ando Ungro Them majcinipeski autonomija. 
Akanak ande but gav, forura si majcinipeski 
autonomija, kade le rom zhanen te ingren 
pengo trajo. Vi ande shkola sityaren o romano 
pinzharipe, ande but shkoli pala mizmeri sityon 
romani shib. Pe kaver chasura keren programo, 
le shavora naferi pinzharen, tena butyasa 
zumaven le romane tradiciji.

(szerk.)

Miatyánk

Miatyánk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod,
legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma, és bocsásd meg
a mi vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkez�knek.
És ne vigyél minket kísértésbe, de
szabadíts meg a gonosztól, mert
Tiéd az ország, a hatalom, és a
dics�ség, Atya és Fiú és Szentlélek,
most és mindenkor s örökkön
örökké. Amen.

Amaro Dad

Amaro Dad Devla, kon san ando cheri,
sunto tavel tyo anav, tavel tyi luma,
tavel tyi voja, kade sar ando cheri,
vi kade pe phuv.
Amaro sako dyesesko manro de amen adyes,
haj ertisar amare bezexa, sar vame
ertisaras amare dushmanenge.
Na inger amen ando nasulipe,
de slobodisar ame kathar o nasulipe.
Ke tyiroj o them, e zor, haj o phutyaripe,
Dad, haj o shavo, haj o sunto dyi,
akanak, haj sakanak, haj sagda sagda.
Amen.
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Hiszek egy Istenben

Hiszek egy Istenben, Mindenható
Atyában, mennynek és földnek minden
látható és láthatatlan dolgok
teremt�jében. És az egy Úrban,
Krisztus Jézusban, Isten egyszülött
Fiában, ki az Atyával
egyvalóságú, ki által mindenek
lettek, aki miérettünk, emberekért
és a mi üdvösségünkért mennyb�l
alászállott és megtestesült a
Szentlélekt�l és Sz�z Máriától
és emberré lett. És megfeszíttetett
miérettünk Poncius Pilátus alatt,
és szenvedett és eltemettetett
és feltámadott harmadnapon
az írások szerint. Fölment a
mennyekbe, ül az Atyának jobbján,
és ismét eljövend dics�séggel ítélni
eleveneket és holtakat, és az
� országának nem lesz vége.
És a Szentlélek Urunkban és
elevenít�nkben, ki az Atyától és
Fiútól származik, ki az Atyával
és Fiúval együtt imádtatik és
dics�íttetik, ki szólott a próféták
által.
Hiszek egy szent, katolikus és apostoli
anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget
a b�nök bocsánatára. Várom a holtak
feltámadását és a jövend� örök
életet. Amen.

Patyav andek Del

Patyav andek del, ande amperatesko Dad,
kon kerdas o cheri haj e phuv,
e dikhimaske e sakofalo butya.
Haj ande devlesko korrkorro shavo, haj
ando Kristo, kathar jek raj
kathar o Dad kastar shavorazhene
kerdyilam. Kon si dyesaripe kathar
dyesarimaske chacho Del, kathar
e chache Devleste, kon kerdyilas,
haj naj bararedo. Kon si
le Devlesa jek jekhimaske, sakofalo
kathar leste avilas, kon pe amende
pe le manushende, haj pe amare
muntisarematura anda cheri tele urajlas.
Haj las pe peste e suntone
dyiseske haj kathar e sunto marijate,
haj manush kerdyilas, kas po
trushul opre cirdine anda amende.
Anda Poncius Pilatusheske trajoste.
Mila sas pe leste, haj praxosarde les,
haj opre ushtyilas po trito dyes, sar si
kadal ande iskirimatura pa leste, opre
gelas ando cheri haj kothe beshel
pe Dadeski chachi rig haj pale
avla la strafilasa te kerel krisi
zhuvinden haj mulen leske themes
chi avla agor.
Haj andrej vi ande amaro sunto dyi
amaro raj kon kathar e Devleske
haj leske shavestar kerdyol, kas
le Dadesa haj le shavesa kethane
rudyisaras has strafisarel kon
vorbisardas pe profetenge mujesa.
Patyav, ke si jek sunto katolikusso
haj apostoleski khangeri, si jek
bolipe pe dushengo ertisaripe.
Zhukaras le mulengo ustyipe,
haj kon palpale aven po biagorengo
trajo. Amen.

(Boldasles: ifj. Rostás-Farkas György)
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HOFHER JÓZSEF SJ.

A szeretet iskolája
A cigányokkal szembeni el-

lenérzés a legtöbb esetben ab-
ból fakad, hogy nem ismerjük 
�ket. Márpedig ehhez csupán 
�szintén kellene közeledni fe-
léjük, ám a média által ger-
jesztett feszültségek és nap-
jaink individualista szemlélete 
nagymértékben megnehezítik 
a kapcsolatfelvételt.

A magyarországi cigány kö-
zösségek, de az egész magyar 
társadalom szempontjából 
sorsdönt� kérdés, hogy a kö-
vetkez� egy-két évtized folya-
mán sikerül-e életre hívnunk 
egy olyan értelmiségi cigány 
réteget, amely a jöv�ben az 
egész roma közösség társada-
lomba való integrálódásának 
húzóerejévé válhat.

Hogy ez megvalósulhasson, 
legfontosabb kérdés miként si-
kerül az analfabéta, funkcioná-
lisan analfabéta illetve a nyolc 
általános osztályt be nem fe-
jezett csoportok arányszámát 
csökkentenünk a cigányság 
körében. További kérdés, mi-
ként sikerül elérnünk a tanulás 
becsületének visszaszerzését 
olyan néhány esztend� után, 
mikoris egy liberális oktatás-
politika teljesen lejáratta a pe-
dagógusok és az iskola becsü-
letét. Alapvet� kérdés továbbá, 
hogy a cigányság felismerje sa-
ját érdekét, vagyis azt, hogy a 

piacképes tudás megszerzése 
fontosabb minden segélynél 
és számukra is ez a legjobb be-
fektetés.

Mindezt látva az utolsó év-
ben cigánypasztorációs mun-
kámban ezek a felismerések 
vezettek egy a romák számára 
összeállított oktatási program 
bevezetésében.

A program megálmodója 
és kidolgozója Szemes Zsu-
zsa volt, akit a KALOT moz-
galom által ismertem meg. 
Mivel a nagykátai KALOT 
felkészültsége nem volt meg-
felel� a program szakszer� le-
vezetésére, a Jézus Társasága a 
Magyar Katolikus Karitásszal 
karöltve felvállalta a program 
kísérleti fázisának megvalósí-
tását. Jelenleg a rend részér�l 
én lettem megbízva a Társaság 
és a Karitász közötti ügyek 
bonyolítására, Szemes Zsuzsa 
pedig mint munkatársam és az 
egész program szakmai veze-
t�je a Társaság alkalmazásába 
került.

A programot Tápiószecs�n 
sikerült bevezetnünk. Nagyká-
ta körzetében ez volt az a hely, 
ahol a program iránti befoga-
dókészség a legnagyobb volt.

A következ�kben Szemes 
Zsuzsa összefoglalóját olvas-
hatjuk:

A Jézus Társasága Magyar-
országi Rendtartománya fel-
mérte a mai kor igényeinek 
megfelel� tennivalóit, hogy 
melyek azok a feladatok, ame-
lyek a mindenkori küldeté-
süknek megfelelnek, s melyek 
azok a szabad területek, ahol 
hatékonyan tud segíteni, amit 
a társadalom a közeljöv�ben 
nem tud megoldani.

A Jezsuita Szerzetesrend 
szociális apostolkodásaként, 
már 2001 óta folytat cigány-
pasztorációs felmér� munkát. 
Bízva abban, hogy ahol a ha-
gyományos, segélyekre épü-
l� karitatív rendszer cs�döt 
mond, ott a közösségépítésnek 
talán evangéliumi alapon na-
gyobb lehet az esélye. Borsod 
megye Köröm és Girincs nev� 
községében P. Hofher József  
S.J atya integrációt el�segít� 
programban kezdte el az élet-
tapasztalatokra épül� karizma-
tikus tevékenységét, majd ezt 
követ�en Csobánkán, a lelké-
szi teend�i mellett végzett ha-
sonló feladatot.

Ugyanebben az id�szak-
ban, 2003-2004-ben a Pest 
Megyei Munkaügyi Központ, 
EU-s forrásból, Pest megyé-
ben nyolc helyszínen integrá-
ciót el�segít� kísérleti progra-
mot hozott létre. A program 
célja, a halmozottan hátrányos 
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helyzet�ek, f�leg a munkanél-
küli romák felzárkóztatása, 
munkaer�-piaci és társadalmi 
integrálása, és ezzel élethely-
zetük tartós megváltoztatása. 
Az integrációt el�segít� prog-
ram két f� modulból állt. Az 
egyik az ún. „humánszolgál-
tatás” keretében, partnerek 
bevonásával, – Vöröskereszt, 
ÁNTSZ, Rend�rség, – felzár-
kóztató képzés, melynek ke-
retében a 6 osztállyal belép�k 
két év alatt befejezhették az 
általános iskolai tanulmányai-
kat. S akik 8 osztállyal lép-
tek be, azok számára 
ún. felzárkóztató ok-
tatás keretében, – át-
ismételték az iskolai 
tananyagot, és felké-
szítést kaptak a mun-
kaer�-piaci képzéshez 
is. A második modul: 
a közmunka, amiért az 
érintettek megkapták a 
mindenkori minimál-
bért, és ezáltal bizto-
sított volt a program-
ban résztvev� egyénnek és 
családjának a megélhetése a 
program ideje alatt, amíg fel-
készült, amíg be nem fejezte 
a tanulmányait, és amíg mun-
kát nem talált magának.

A program sikere e két mo-
dul ötvözéséb�l eredt. Siker, 
hogy a programban résztvev�k 
befejezték az általános iskolai 
tanulmányaikat, felkészültek a 
munkaer�piaci-képzésre, ahol 
OKJ szakképesítés� szakmát 
kaptak, és ezek után munkát 
találtak. Nem várt siker volt 

az is, hogy hatalmas volt az 
érdekl�dés, majd az is, hogy 
sorra jelentkeztek az analfa-
béták, és a magántanulók is, 
akik még tankötelesek voltak, 
de évek óta nem látogatták az 
iskolát, s nem volt meg a hat 
osztályuk sem.

A tápiószecs�i Komplex 
személyiségfejleszt� tanfo-
lyam, a két különálló prog-
ram, vagyis, a Jezsuita Rend 
cigánymissziós munkája, és a 
Pest Megyei Munkaügyi Köz-
pont romaprogram tapasztala-
taiból és ötvözéséb�l született. 

A program célcsoportja: alap-
képzettségi hiányosságokkal 
küszköd� halmozottan hát-
rányos helyzetben él� romák 
és nem romák, valamint az is-
kolai oktatásból kimaradó és 
tanulmányaikat nem folytató, 
iskolaköteles magántanulók,- 
vagyis, – analfabéták, funkcio-
nálisan analfabéták, és az el-
s�dleges munkaer�piacra, és a 
munkaer�piaci-képzésre való 
felkészítést igényl�k. A prog-
ramban öt teljesen analfabéta 
feln�tt roma asszony tanult, 

(a legid�sebb 54 éves), két is-
kolaköteles magántanuló, (15 
évesek) a többiek feln�ttek, is-
koláikat félbehagyók, és funk-
cionálisan analfabéták, akiket 
az els�dleges munkaer�piacra 
készítettek fel.

E program különbsége az 
összes többit�l, hogy a cél-
csoportja alulról szervezett, 
amely segítséggel ugyan, de 
mégis maga fogalmazta meg, 
és mondta ki a problémáinak 
gyökerét, és igényeit a változta-
tásra, és aktívan részt is vállalt 

benne. Így a társada-
lomperemére szoruló 
tápiószecs�i romák egy 
részénél, ez a program, 
az emberi méltóság 
megélésének, és elis-
merésének a folyama-
tát indítja be, a csopor-
ton belül és kívül, úgy, 
hogy még az Istenére 
is rátalál. Ugyanis, az 
oktatás nem csak egy 
iskolateremben zajlik, 

hanem lelki gondozásként, 
folytatódik a családoknál is.

A cél eléréséhez: a legjobb 
taner�t sikerült megnyerni, s 
így az EU- s követelmények-
nek is megfelel� színvonalas 
oktatást sikerült biztosítani a 
célcsoportnak, amellyel ver-
senyképessé és önellátókká 
válhatnak a résztvev�k, s ezen 
belül komplex, az egyénre sza-
bott személyiségfejlesztésre 
épül�, ugyanakkor a résztve-
v�k egész családjukra kiható 
foglalkozáson is részt vesznek. 
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Fontos szempont volt az is, 
hogy programban résztvev� 
tanárok „idegenek” legyenek, 
hogy ne f�z�djön kellemet-
len, megalázó iskolai élmény a 
személyükhöz. S így az oktató 
és diák, egymás „múltjának” 
ismerete nélkül, bizalommal 
és tiszta lappal indulhatott. 
Ráadásul, a program megkez-
dése el�tt a programvezet�je 
házról-házra járva bemutatta a 
leend� tanárokat a célcsoport 
minden tagjának és azok csa-
ládjának, alkalmat adva egy-
más megismeréséhez, és a 
tisztázandó kérdések feltevé-
séhez.

A tananyag nem tért 
el a Nemzeti Alaptan-
tervt�l, csupán a pe-
dagógiai módszerek 
változatosak, mert a itt 
tanításnak valóban él-
ménynek kell lenni, és 
nem pedig gyötrelem-
nek. Ezért a tanárok 
kiélhetik az alkotói vá-
gyukat, s szeretetteljes 
légkört kialakítva ked-
vükre dolgozhatnak. 
Az oktatás hétf�t�l – 
péntekig délután 15-t�l este 20 
óráig tartott, tízperces szüne-
tek beiktatásával. Minden taní-
tási nap egy vidám, 20 perces 
bemelegít� lazító gyakorlattal 
kezd�dött. A tanítás egy tante-
remben, két csoportra osztva, 
szinkronban történt. Vagyis az 
analfabéta csoporttal, és a ha-
ladó csoporttal is egy id�ben 
más-más tanár oktat.

A program hiányt pótolt:

A halmozottan hátrányos, 
tartósan munkanélküliek, és a 
fiatalkorú inaktív iskolázatla-
nok visszaintegrálása nem tör-
ténhet meg az analfabétizmus 
felszámolása nélkül.

Tény, hogy 2005 évt�l or-
szágosan megsz�nt a Dol-
gozók Esti Általános Iskolai 
képzési formája, s így a munka 
melletti tanulás, illetve az álta-
lános iskola befejezése nincs 
biztosítva.

Nincs kidolgozott alterna-
tívája a magántanulók rend-
szeres vizsgára való felkészíté-
sének.

A fiatal, munkaképes korú, 
tartósan munkanélküli analfa-
béták iskolai rendszerbe törté-
n� bevonása egyetlen egy ha-
zai oktatási intézményben sem 
szerepel. Ugyanígy nem szere-
pel egyetlen egy Munkaügyi 
Központ oktatási tervében az 
analfabétizmus felszámolása, 
mivel ezen intézményeknek 
a f�bb profilja az els�dleges 
munkaer�-piaci felzárkózta-

tás és a felmerült munkáltató 
igények szerinti szakmai kép-
zések. Az EU-s pályázatok 
ugyan említést tesznek a hal-
mozottan hátrányos helyzet�-
ek oktatásáról, illetve a mun-
kaer�-piaci esélyeket növel� 
oktatásokáról, de csak 6-ról 8 
osztályig adnak esélyt az álta-
lános iskola elvégzésére, illetve 
valamilyen felzárkóztató okta-
tásra.

A várható eredmények:
Az érintettek a program 

végén elsajátítják a biztos 
alapvet� írás, olvasási és szá-
molási készséget, sikeresen 

befejezik az iskolai ta-
nulmányaikat. A részt-
vev�k olyan viselkedé-
si mintákat sajátítanak 
el, melyek nagyban 
el�segítik a jöv�beni 
munkahelyi beillesz-
kedést, felkészülnek a 
tartós munkavégzésre. 
Tudatos el�készületek 
és felkészítés az els�d-
leges munkaer�piacra. 
Az érintettek reális 
önkép kialakulása az 
új helyzetekhez és sze-

mélyekhez igazodó pozitív 
gondolkodási mód. A n�k, 
vagyis az anyák, feleségek, 
lánytestvérek tisztelete meg-
becsülése, a modern anyamí-
tosz teremtés, amely meg�rzi 
az értékeket, s egyben megfe-
lel a kor követelményeinek is, 
vagyis új értékeket teremt�. 
Meger�söd� családszerkezet, 
benne a biztonságot, er�t, 
családját véd� és eltartó apa 

A képek csak illusztrációk
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modell kialakítása. Kitolódik 
az iskoláskorú romalányok 
kényszer férjhez adásának 
ideje. A cigánypasztoráció-
nak és az erkölcsi nevelésnek 
köszönhet�en a szül�k belát-
ják azt, hogy a lánygyermek-
nek szellemileg és testileg is 
alkalmasakká kell válni ahhoz, 
hogy igazi anyák legyenek. 
Vagyis a szül�k megengedik 
a leányuknak, hogy befejez-
hessék a nappali általános 
iskola elvégzését, és kés�bb 
adják férjhez �ket. A gyer-
mekek helyzete a családban 
pozitív módon megváltozik: 
úgymint az óvodai és iskolai 
integrálásuk már a család igé-
nyévé válik, és nem kell „kí-
vülr�l” rájuk er�ltetni. 

A tudatos egészségnevel� 
oktatás nyomán kialakul az 
igény az egészséges életmód-
ra, melynek következtében 
csökkenhet az asztmás és a 
tüd�betegség, valamint a más 
káros szenvedély okozta be-
tegségek, a magas vérnyomás, 
szív és érrendszeri, valamint 
a daganatos betegségek kiala-
kulása. Ugyanis fontossá és 
érthet�vé válik a korai ráksz�-
rések egészségmeg�rz� sze-
repe, a sz�r�vizsgálaton való 
részvétel. Az idáig „gettóban” 
él�, a világtól el-és kizárt, és 
saját magukat jöv�tlennek 
tartó romák el�tt kinyílik a vi-
lág. S az a tudás, amit ezen a 
tanfolyamon kaptak, kit�n� 
útravaló, és esély egy embe-
ribb élethez.

Esik eső
(Vajdasági cigány népdal)

Esik es�, fúj a szél, a sátor beázik
Benne kilenc kisrajkó majd agyonra fázik,
Hej, Devla láncos Devla tekints le a földre
Ezt a sok kis cigányrajkót vegyed kegyeidbe.

Adjál nékünk takarót, melegítse szívünk
Imádságunk száll az égre, csodát T�led kérünk
Hej devla, láncos Devla kéményünk beázik
Karácsonykor a sok cigány boldogságra vágyik

Kérünk téged, kis Jézus, jer le ide hozzánk
Adunk néked friss kalácsot, hozzá finom sonkát
Hej Devla, láncos Devla nézzed ünnepünket,
Örvendezünk, vígadunk, az Úr szeret minket

ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY

Pinzharde droma

Pinzharde droma, pinzharde thana:
Akorde phirde amare nipura.
Ando vesh kiravnas, lolyi mol penas:
Buteste von kade, choral trajina.

Lenge romnya sa shax haj mas kiravnas,
Le rom adnel forura kinnas, biknenas.
Lenge ratya uzhe, lenge dyes phare sas:
Buteste von kade, sa choral trajina.

Le terne jekhavres de sahavora lenas,
O abav atunkchi pe ek kurko inkrelas,
Palakodi andej cerha vi len than kernas:
Buteste von kade, sar nashade trajinas.
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TANDARI ÉVA

Csillag vagy – magadért…

Emlékszem; �sz volt… �sz 
vége. Sokat, nagyon sokat esett 
akkoriban. Apró szem�, hideg 
es� esett, fújt a szél, hát sem-
mi kedvem nem volt regge-
lente kibújni a jó meleg sutból 
ahol két kisebb testvéremmel 
háltunk… – kezdte meséjét 
az öreg Ágoston, aztán komó-
tosan el�vette hosszú szárú 
pipáját, megtömte, kis parázs-
zsal meggyújtotta, majd csen-
deskén pöfékelni kezdett, mint 
akinek esze ágában sincs foly-
tatni a megkezdett történetet. 
Mi, kicsiny gyermekek már jól 
ismertük ezt a szokását, tud-
tuk: azt várja hogy noszogat-
ni – nyúzni kezdjük, követel-
ve t�le a mese folytatását. Hát 
kedvére tettünk, s köré állva 
kérincséltük:

– Folytasd, apó! Hadd tud-
juk meg, hogy s mint volt ak-
kor…

Az öreg egy kis id� múltán 
kivette szájából a csutorát, szé-
les-kedvesen elmosolyodott, s 
azt mondta:

– Ni csak! Micsoda kíváncsi 
gyerekecskék vagytok ti… No, 
de nem bánom, akár folytatha-
tom is, ’ iszen úgy sincs most 
éppen más különösebb dol-
gom… – azzal kényelmesen 
hátrad�lt, megvárta míg mind-
nyájan letelepedtünk elébe, a 
nagy, vastag rongy-sz�nyegre, 
még kett�t – hármat pöfékelt, 

aztán ismét belevágott a kitud-
ja hányadszor hallott, mégis 
mindig új történetbe…

– Szóval, amint mondtam, 
esett. Esett, hideg volt, hát csak 
vissza-befordultam a kuckóba 
hogy tovább álmodjam csodá-
latos álmom. Hogy mi volt az 
az álom, már ugyan meg nem 
mondom, mert azt már rég 
elfeledtem, csak arra emlék-

szem, hogy szép volt. No, meg 
aztán arra is, hogy anyácskám, 
mint minden reggelen mióta 
az oskola megnyílt, édes szók-
kal keltegetni kezdett:

– Ébredj, kis hétalvó, mert 
ellopják az oskolát…

Máskor, még alig egy hét-
tel azel�tt is kacagva pattan-

tam ki a zugból e szókra, hogy 
nagy-sietve épp csak kimossam 
szememb�l az álom maradék 
morzsáit, s megigyam a csupor 
frissen fejt tejet, aztán a karéj 
kenyeret marokra fogva, s már 
menet közben rágogatva az 
oskola felé iparkodjak, ahogy a 
falu többi gyereke is mind. Egy 
hete azonban eszem ágában 
sem volt felkelni reggelenként. 
Inkább hogy még szorosabbra 
zártam a szemem, s csak halk, 
panaszos hangon kérincséltem 
anyácskát:

– Hadd ne menjek többet, 
anyácskám… ’Iszen olyan cu-
dar egy id� van odaki ma is, 
hogy még a kutyát is inkább 
behíják, nem még hogy kifelé 
küldözgetnék ebbe a vad szél-
be! Vagy te tán nem hallod, 
anyám; mint trombitáz’  az a 
kéményben?

Anyácska egy percig fülelt, 
mint aki arra kíváncsi; vajon 
igazán trombitáz – e az a szél 
avagy sem, holott � már régóta 
fenn volt, már az állatokat is 
rendbe tette egy szálig akkor-
ra, meg is etette �ket, hát tud-
ván tudta hogy fúj a szél, éspe-
dig nem is kicsit. Egy ideig így 
fülel�dzött, aztán mégis csak 
rámszólt újra:

– Ne légy szamár, kisfiam! 
Másnak is fú az a szél, és még-
is nekivág az útnak. Pedig hát 
nem is minden gyereknek van 

Szántó Krisztián festménye
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még ilyenkor lábbelije, mint 
tenéked! Hát csak ugorj ki ha-
mar, oszt’  indulj, mert elkésel, 
aztán a tanító úr mérges lesz. 
Tán még el is fenekel, s mi 
még csak azt sem mondhatjuk 
neki apáddal hogy nem volt 
igaza.

Erre aztán már mégiscsak 
ki kellett kászálódnom a jó 
meleg sutból, s még az sem 
tudott megvígasztalni, hogy 
anyácskám a saját kend�jét is 
körém tekerte a szél ellen; meg 
ne fújjon valamiképp…

Felkászálódtam hát, megit-
tam a csupor meleg tejet, de 
már a kenyeret csak zsebre-
vágtam, de mindjárt a kezem-
mel együtt, aztán úgy léptem 
ki az ajtón.

– Majd jó lesz az még a nap 
során… – véltem a karéj ke-
nyérre gondolva, aztán meg-
szaporáztam a lépést, hogy 
miel�bb rátérjek a f�utcára, 
ahol már nem követhette lép-
temet anyácskám óvón figye-
l� szeme. A többi gyerek már 
jócskán távol járt, úgy félúton 
a falu és az oskola közt, s én 
egyáltalán nem igyekeztem 
hogy utolérjem �ket. Innen, a 
sorról ugyanis csak egymagam 
jártam, és úgy éreztem már a 
kezdet kezdetét�l; valahogy 
kilógok a többiek közül. És ez 
valahol, valamiért így is volt, 
még akkor is, ha meg nem 
tudtam volna mondani; mi az, 
amiben annyira különbözöm 
t�lük… Igaz; �k nem voltak 
cigányok, mint én, hát nem is 
itt laktak a soron, hanem a fa-
luban, jónéhány utcányira t�-
lünk. Eddig észre sem vettem 

hogy különböz�ek vagyunk, 
hisz eszembe sem volt effélé-
re figyelni. Bár az is igaz hogy 
addig sem játszottunk együtt 
túl gyakran, mert �ket tiltották 
t�lünk a szüleik, ahogy ben-
nünket is óvtak t�lük:

– Ne menj a közelükbe se, 
nehogy bántódásod essék… 
– mondogatta mindig az én 
anyám is, hát csak elvétve ját-
szottunk együtt, s akkor is 
csak a távolabb es� tavacska 
partján. De akkor még egy-
szer sem t�nt fel, mennyire 
mások �k, mint én, vagy a so-
ron lakó, többi gyerek. Most 
azonban úgy éreztem, mint-

ha egy másik bolygó szülött-
je volnék, annyira elütöttünk 
egymástól mindenben. Még 
csak beszélni sem egyformán 
beszéltünk, így hamar elegem 
lett az oskolából. Egy darabig 
ugyan eljártam, de csak azért, 
mert nem akartam anyám-
éknak szomorúságot okozni. 

De amikor már úgy éreztem 
hogy az egész gyereksereg raj-
tam nevet titokban, elhatároz-
tam hogy nem megyek többé. 
Ezért is próbáltam már egy 
hete minden reggel meggy�z-
ni anyácskámat, hogy mostmár 
hadd ne kelljen mennem, de 
hiába. Így aztán végül mindig 
elindultam, de félúton, amikor 
tudtam hogy anyám már nem 
láthat, csak félrekanyarodtam, 
és elrejt�ztem egy üresen álló 
útszéli kalyibában. Itt vártam 
ki aztán míg a többiek hazafelé 
indultak, hogy miután elt�ntek 
a szemem el�l, én is elinduljak 
haza, mintha az iskolában let-
tem volna. Idáig még sikerült 
is ekként kicselezni a szül�i 
szót, s hogy hazafelé indul-
tam, azt hittem így lesz ez ma 
is. De még le sem nyomtam a 
konyha-ajtó kilincsét, még be 
sem léptem igazán, már tud-
tam: baj van… Baj, éspedig 
nem is kicsi!

Sietve megfordultam hogy 
vissza-kiosonjak, de már nem 
tudtam elszökni. Maga a ta-
nító volt az, aki meghallotta 
az ajtó rozsdás vasának halk 
nyikkanását, kilépett a szobá-
ból, s már vitt is anyámék elé, 
miel�tt meglóghattam volna.

Lehajtott fejjel, szégyenkez-
ve álltam. Tudtam hogy b�nös 
vagyok, ha nem is abban, hogy 
nem mentem el az iskolába, 
de abban mindenképpen hogy 
azt hazudtam hogy ott voltam. 
Egy percre némaság borult a 
szobára, olyan mély csend, 
hogy az utolsó, bágyadt �szi 
légy zöngését is hangorkánnak 
éreztem. Hirtelen sírva fakad-

Venczák Mariann festménye



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT32

tam, és kemény daccal, szinte 
sikoltva mondtam:

– Én akkor sem megyek 
többé oda! Nem akarom hogy 
kinevessenek, csak azért, mert 
semmit sem tudok…

– Tényleg nem tudsz sem-
mit? – kérdezte a tanító, és meg-
próbálta megfogni a kezem, de 
elrántottam, úgy feleltem:

– Tényleg… De hisz maga 
is tudja! Hisz még a szavát sem 
értem, nem még amit magya-
ráz! Igaza van a Kanalas Karcsi 
apjának… Amikor kértem hogy 
engedje hogy a Karcsi is jöjjön, 
hogy ne egyedül legyek közü-
lünk, már akkor megmondta 
hogy a magunk fajta jobban te-
szi nem akar odamenni, mert 
hogy mi csak tudatlan, buta ci-
gányok vagyunk, akik semmit 
de semmit nem tudnak és nem 
is fognak tudni soha…

– Aki ilyesmit mond, az tény-
leg buta! – mondta határozottan 
a tanító, aztán így folytatta:

Pedig a Kanalas Karcsi apja 
egyáltalán nem úgy t�nt, mint 
aki buta, s�t: ha � nincs, hát 
igazán nem tudom, ki gyógyí-
totta volna meg az én kedves 
lovamat amikor lesántult, mert 
hát a falusi népek közül bizony 
egy nem jött rá; végül is mi a 
baja. Csak a Karcsi tudta, ki is 
vette a tüskét ami a patkója alá 
ment, még a sebet is � kezel-
te majd’  egy hónapon át. Én 
úgy hiszem, senki sem ért any-
nyira, de még csak feleannyira 
sem azokhoz a mindenféle or-
vosságos füvekhez mint �. És 
akkor még képes azt monda-

ni, hogy buta, értéktelen em-
ber volna? Hát, minden eset-
re fura. Lefogadom, hogy a te 
édesapád is tud valami olyas-
mit, amit a falusiak közül egy 
sem! No, Ágostonkám, gon-
dolkodj csak: mire szokták 
leginkább hívni apádat? Mi az, 
amit a falusiak senki mással 
nem végeztetnének szívesen, 
de még maguk sem állnak neki 
hanem inkább apádat hívják; 
ugyan, csinálná már meg, hisz 
olyan jól érti a módját…

Egy kurta percig még ha-
ragos daccal álltam anyám és 
a tanító között, aztán mégis 
csak elkezdtem gondolkodni:

– Hisz igaza van a tanító 
úrnak… – mondtam halkan – 
tényleg a Karcsi apját hívják ha 
beteg állat van valamelyik ház-
nál. Az én apámat meg akkor 
hívják, ha oszlopokat kell farag-
ni, ékeset valamelyik ház torná-
cára… De még a templomunk-
ba is � csinálta a szószéket, 
meg még a lépcs�jét is, mert 
hát hogy nem volt honnan pre-
dikáljon a tisztelend� úr… Meg 
aztán – mondtam egyre büsz-
kébben csillogó szemmel – az 
ostorok nyelére is � farag afféle 
kis képeket, hogy azok mutató-
sak legyenek. Imre bácsi, apám 
egyik testvére megfonja az os-
tort, mert azt csak Imre bácsi 
tud olyan igazán jót fonni, az-
tán áthozza apámnak, aki ékes 
nyelet csinál neki. Akkor aztán, 
ha már több ilyen ostor készen 
van, a Lajos bácsi, apa másik 
testvére elviszi és eladja, mert 
� meg alkudni tud nagyon. De 

én… én aztán tényleg nem tu-
dok semmit, nincs énnékem 
mit keressek abban az oskolá-
ban – fejeztem be már újra le-
hajtott fejjel, épp csak lehelve a 
szót, mire a tanító így felelt:

– Te is tudsz sok olyasmit, 
amit senki más az iskolában, 
még akkor is, ha az számod-
ra s el�tted tán semmi, hisz 
annak a tudásnak birtoklását 
már megszoktad. Olyan dalo-
kat tudsz, amit senki, és úgy 
mesélsz, ahogy senki tán az 
egész Föld színén… S ha ne-
tán igazad lenne is, és ma még 
valóban nem is tudnál sem-
mit: akkor is csillag vagy – ma-
gadért! Azért a valakiért aki 
most vagy, és azért, akivé vál-
hatsz egy napon. Csillag vagy 
önnön Ember-voltodért…

Csillag vagy, amint minden 
más gyermek is az, mégpedig 
az Ígéret tiszta-szép csillagai 
vagytok, akik egy napon akár a 
legnagyobb fénnyel tündököl-
hettek, éljetek bár fent, avagy 
lent. Te is, épp úgy mint bárki 
más, de csak akkor ha te ma-
gad is igazán akarod…

B. Parker fotója
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GERGELY DEZSŐ

A megmosott zászló

Magam er�s papi nevel-
tetésem, a liturgiához f�z�d� 
köt�désem révén is különös 
vonzalommal bírok a legkü-
lönböz�bb jelképek, címerek, 
zászlók, jelvények, jelzések 
iránt.

Minden látható szimbo-
lum magába s�ríti egy család, 
közösség, település, nemzet, 
világszervezet eszméjét, gon-
dolatát. És szuggesztivitásánál 
fogva mozgósító er�vé válhat.

Nagy Konstantin császár 
312-ben dönt� csatára indult 
ellenfele, Maxentiussal szem-
ben a Róma melletti milviu-
si hídnál. Magasba emeltette 
a keresztet, miközben ezek a 
szavak hangzottak: „E jelben 
gy�zni fogsz.” És e jelben gy�-
zött, s a római világbirodalom 
császára lett.

Persze máris a témánknál 
vagyunk. Nem biztos, hogy 
a kereszt, a feszület arra való, 
hogy mint Jézus Krisztus meg-
váltó, üdvözít� kínhalálának 
eszköze csaták megnyerését, 
mások feletti katonai gy�zel-
met segítsen el�. Nem volt 
szerencsés az sem, amikor ink-
vizítorok emelték magasba a 
feszületet, hogy er�t merítse-
nek az eretnekek kiirtásához.

Azt is tudjuk, hogy a szvasz-
tika, a megfordított horogke-
reszt a keleti kultúrában a sze-
lídséget, jóságot fejezi ki. Ám 

amikor valaki „élesbe állította” 
és mozgalma jelképévé tette, 
többé már nem beszélhetüt-
tünk szelídségról és jóságról.

De így vagyunk az ötágú 
vöröscsillaggal is. „Mióta az 
ember felnézett az égre, vörös 
csillag volt a reménye.”-írta 
Ady Endre. Ám a Gulág lakói 
már nem biztos, hogy citálni 
tudták-akarták volna a költ� 
szavait a kapu fölötti jelképre 
tekintve.

Elérkeztünk napjaink két 
–ma kényesnek t�n� – szim-
bólumához: a Turul-madárhoz 
és az Árpádsávos zászlóhoz.

Mindkett� dolga egyszer� 
lenne. A turul valójában:kere-
csen-sólyom. Hogy egy vadá-
szó nép számára – amilyenek 
�seink voltak – fontos volt ez 
a madár, nehéz vitatni. Nem 
véletlenül van jelen a Nemzet-
biztonsági Hivatal címerében, 
számos hazai és határainkon 

túli település szobraiban. Nem 
véletlen az sem, hogy kiemelt 
példányát, a tatabányai Tu-
rul-szobrot maga Göncz Ár-
pád, a Harmadik Köztársaság 
els� elnöke avatta fel.

Ami pedig az Árpádsávos 
zászlót illeti…

Aki e tárgyban pontosan 
akar tájékozódni – bár ez az 
írás nem a reklám helye – fel-
tétlenül olvassa el Orbán Éva: 
„Amit az Árpádsávos zászló-
ról illik tudnunk” gazdagon ill-
lusztrált kiadványát a Pro Ver-
itate Kiadó gondozásában.

Nagyon �si zászlónk ez, 
vannak, akik Álmos fejede-
lemig vezetik vissza. Amíg a 
piros-fehér-zöld trikolor meg 
nem jelent, ez volt a magyar 
zászló. De ez a hétvágásos pi-
ros-fehér szín van a magyar 
állam hivatalos címerének bal 
mezejében is. A Kossuth-cí-
merben (1848, 1948, 1956) a 
Magyar Szent Korona ugyan 
nem szerepel, de az Árpádsá-
vok igen.

Csak hát van a történel-
münknek egy nagyon sötét 
korszaka. Kezd�dött a két vi-
lágháború között, amikor a ke-
recsensolymunkat az un. Turul 
Szövetség nemzet és keresz-
tényellenes célokra, kirekesz-
tésre kezdte használni.

Álmos fejedelem és utó-
dai szent, �si zászlaját szintén 
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nem a Szent István parancsol-
ta befogadás jegyében visel-
ték bizonyos különítmények, 
hanem az �si jelképet cégérül 
használva zsidó, cigány és más 
nem-kívánatos honfitársainkat 
irtották, pusztították.

Mit tegyünk?
Mi legyen az álláspontunk? 

Mint történelmünkben sok-
szor, a többségi magyarok se-
gítségére most is cigány hon-
fitársaink sietnek. Szeptember 
20-án – a tüntetések napján 
– Kolompár Orbán cigány po-
litikusnak támadt egy ötlete. 
A Duna partján egy fehér vö-
dörben színtisztára mosatta az 
Árpádsávos zászlót. És mint 
mondta, így felajánlja a Terror 
Háza Múzeumnak.

E cikknek, nekem nem fel-
adatom, hogy Kolompár Or-
bán tevékenységével foglal-
kozzam, arra nem is vagyok 
jogosult. De egy korábbi tet-
tével már igen, amikor egyházi 
és állami vezet�k közrem�kö-
désével megszervezte 2003-
ban a cigányok római-vatikáni 
nemzeti zarándoklatát. Ebben 
magam is részt vehettem, amíg 
élek, ez nagy élmény marad. 
Szakrális indítással nem min-
den közszerepl� szokta kezde-
ni.

Most pedig ennek a zász-
lónak a megtisztítása! Igazi ci-
gány ötlet, ez is transzcendens 
fogantatású.

Legyen ez a kezdet. Az ösz-
szes nagy jelképünket tisztítsuk 
meg a rájuk tapadt mocsoktól. 
Utána pedig az életünket. Mert 
üdvözülni csak megtisztult 
szívvel, élettel lehet.

ADY ENDRE

A lelkem 
Kánaán-
 magvai

Majd elmulnak ezek a remegések,
Lesz az Életnek cukros bora,
Majd zúgni fog kis templomban az ének,
Havas karácsony s Úr-vacsora
És rigmusos gyermekek jönnek.

S tán árka lesz ennek a vád-özönnek,
Gy�ztesre szárad ázott szárnyam
S eljön, hogy majd csak azt kivánjam,
Ami beteljesedhetik
S hogy újból és fentujjongva akarjak.

Majd galambok lesznek a lomha varjak,
Finom n�-testek, remeg�sek
Várják vágyón, hogy lepleikt�l
Szabadítsam meg �ket
És nagyon sokan szeretnek ismét
S én sokakat fogok nagyon szeretni.

Szent szántásba akkor fogom majd vetni
Lelkem Kánaán-magvait,
Melyek ma még, jaj jaj, rohadnak.
Dics� leszek s örülni fogok
Mindennek és magamnak
S a földnek, melybe áldott, b� markom
Hitet, jövend�t, örömet hintett:

De ha nem igy lesz, az is mindegy.

Karácsony – 
Ma tán 
a béke...

Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén’  a földnek válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma úgy kén’ , hogy egymást öleljék
Szívükre mind az emberek –
De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg…

Kihült a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes minden földi nagyság,
S minden igazság a kereszté…
Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét –
Beteg a világ, nagy beteg…

Ember ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá d�lt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve…
Oh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!…
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!…
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Finta Arina művészi világa
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Pillanatképek
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Pillanatképek

Dóczi Magdola fotói
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Medgyesegyháza
Irodalmi fórum 2008

Dr. Karsai Ervin egykori tanárral

A közönség

Farkas Csaba László, dr. Zsiros Géza, R.-F. Gy.,
dr. Dányi László, Tolnai Péter, dr. Nagy Béla

Dr. Zsiros Gézának dedikál Rostás-Farkas György

A legendás osztályf�nökkel, 
Marosvölgyi Károllyal

Tolnai Péter, dr. Nagy Béla, 
Rostás-Farkas György, Hevesi József  

Dóczi Magdola fotói
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DR. JUHÁSZ ENIKŐ

Roma jelen – roma jövő
(Valós alternatívák 1. rész)

Mit tehet egy települési ön-
kormányzat a cigányság fel-
emelkedéséért?

A kérdésre adandó válasz 
meglehet�sen bonyolult és 
összetett, mivel a magyaror-
szági cigányság helyzete 
nem oldható meg egysze-
r�en. 

A mai magyar politi-
kai és jogi berendezkedés 
er�s központi és korláto-
zott lokális közhatalmat 
tartalmaz, melyben az 
önkormányzatok eszkö-
zei csak sz�k mozgásteret 
engednek, így e társadal-
mi probléma megoldására 
az önkormányzatok egyedül 
nem képesek. Ha egyszer�b-
ben akarnánk elintézni a kér-
dést, és azt mondanánk, hogy 
az integrációt tekintjük a fel-
emelkedés kulcsának, akkor az 
önkormányzati feladatok ellá-
tását az integráció szolgálatá-
ba állítva el�segíthetjük, hogy 
a cigányság felzárkózhasson a 
többséghez. De a megoldás et-
t�l sokkal árnyaltabb és össze-
tettebb. 

A mai társadalmunk ver-
senyelv�. A folyamatos ver-
senyben csak azok maradhat-
nak talpon, akik elismert, piaci 
alapon értékelt teljesítményt 

nyújtanak. Megfelel� teljesít-
ményt azonban csak azok ké-
pesek nyújtani a tudás alapú 
társadalomban, akik piacképes 
tudással rendelkeznek. 

A probléma megoldását je-
lent� kitörési pontok: 

az oktatás,• 
munkahely teremtés,• 
foglalkoztatás. • 

A cigányság felzárkózásá-
nak egyik záloga az oktatás. 

Természetesen ezzel nem 
mondtam semmi újat, a köz-
oktatásra vonatkozó jogal-
kotás ezt teljes mértékben 
visszatükrözi. Az antiszegre-
gációs tervek készítése, alkal-
mazása, a beiskolázás során 
a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzet�ek – más 
szempontokat figyelmen kívül 
hagyó – adminisztratív jelleg� 

„látszat integrációja” mutat-
ja, hogy az oktatási kormány-
zat az integráció érdekében a 
szószerinti egyenl� elbírálást, 
egyenl�ként való kezelést te-
kinti megoldásnak. (Azokon 

a településeken, ahol csak 
egy iskola van, ez mindig 
is így volt.) 

Ugyanakkor a szegre-
gáció elleni állami fellé-
pés során nem lehet meg-
feledkezni arról, hogy 
az oktatási rendszerbe 
belép� gyermekek nem 
egyenl� alapokkal, fel-
tételekkel indulnak. Ha 
egyenl� követelmény-

rendszert támasztunk min-
denkivel szemben, ez a hát-
rányokkal érkez�k számára 
olyan kudarcokhoz vezet, ami 
épp ellenkez� hatással jár és 
egyáltalán nem a felzárkózást 
segíti el�. A szegregáció ak-
kor kerülhet� el, ha a jog által 
biztosított egyenl�ség mellett 
az esélyegyenl�séget is meg-
teremtjük. 

Az esélyek különbségé-
re csak egy adatot említek: a 
halmozottan hátrányos hely-
zet� cigánygyermekek között 
sokan 300-500 szavas szó-
kinccsel kezdik meg iskolai 
tanulmányaikat, miközben az 
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átlagos els� osztályos gyer-
mek szókincse 3000 szóból 
áll. Annak érdekében, hogy a 
hátrányokkal versenyre kény-
szerített gyermekek képesek 
legyenek az átlagos követel-
ményeknek megfelelni, felzár-
kóztatásra van szükség, amit a 
„Lépésr�l lépésre” program-
mal kívánunk megvalósítani.

A program lényege, hogy 
az általános iskola els� négy 
évfolyamát öt év alatt végez-
zék el azok a gyermekek, akik 
menthetetlenül lemaradnának 
az er�ltetett, egy dimenzióban 
mozgó integrációs módszerek 
mellett.

Nyilvánvaló, hogy a prog-
ram csak külön tanulócsopor-
tokban m�ködtethet�, ami 
viszont felveti a szegregáció 
gyanúját. Napjaink antiszeg-
regációs szakért�i között bi-
zonyára akadnak olyan szemé-
lyek, akik gondolkodás nélkül 
bizonyítottnak is látnák azt. 

De ez nem szegregáció. 
El�ször azért• , mert a 
programba bekerül� 
gyermekek kiválasztása 
nem születés alapján, ha-
nem pedagógiai felmé-
rések eredménye szerint 
történik, azaz a valóban 
hátránnyal küzd�k lehet-
nek részesei a program-
nak, és ebb�l adódóan 
cigány és nem cigány 
gyermek egyaránt beke-
rülhet.
Másodszor azok a cigány-• 
gyermekek, akik nem 
vesznek részt a program-

ban, a normál osztályok-
ba lesznek beiskolázva, 
tehát az integrációra ké-
pesek nincsenek elzárva 
a lehet�ségekt�l.
Harmadszor a program • 
résztvev�i az általános 
iskola  5. évfolyamától a 
normál oktatásba kerül-
nek, amikor már képessé 
váltak az integrációra. 

Az iskolában roma szár-
mazású kisegít� személyzet, 
pedagógiai asszisztens segíti 
a tanárok munkáját. A cigány 
származásúak számára ez is a 
felemelkedés követend� pél-
dájaként szolgálhat. 

A felzárkóztatás és felzár-
kózás lehet�ségét biztosítjuk 
a középfokú oktatási intéz-
ményekben is. Így például a 
nyolc osztályt be nem fejezet-
tek a Lábassy János Szakkép-
z� Iskolában indított program 
keretében befejezhetik az ál-
talános iskolát és ezzel egyút-
tal megteremtjük számukra a 
szakképzésben való részvétel 
lehet�ségét is. 

A Gimnáziumban pedig a 
hátrányos helyzet� gyermekek 
felzárkóztatását szolgáló Arany 
János program keretében egyre 
több cigány gyermek kap lehe-
t�séget a továbbtanulásra. 

Célunk, hogy minél többen 
végezzék el a nyolc általánost, 
ezáltal minél többen tudjanak 
szakmát tanulni, vagy gimná-
ziumban illetve fels�fokú in-
tézményben tanulni. 

Az alapprogramunkat olyan 
iskolai épületben tervezzük, 

amely nemcsak a gyermekek 
oktatását, nevelését szolgálná, 
hanem hosszú távon helyet 
adna közösségi funkcióknak is. 
Célunk az, hogy olyan oktatá-
si-kulturális helyszín legyen az 
iskola, amely a szül�k és fel-
n�ttek számára is lehet�séget 
nyújt a m�vel�désre, ugyanis 
nemcsak a gyermekek, hanem 
a családok integrációjára is tö-
rekedni kell. 

A szül�k igényének a fel-
keltése a m�vel�dés iránt 
esélyt teremtene az iskolával 
való folyamatos együttm�kö-
désre, mivel sajnos egyre sza-
porodó jelenség a szül�knek 
az iskolával, a pedagógusokkal 
szembeni ellenséges viszonya, 
fellépése. 

Az oktatás hatékonyságát 
alapjaiban befolyásolja a szü-
l�-pedagógus kapcsolat, és ha 
a két fél nem tud partneri vi-
szonyt kialakítani, akkor a leg-
jobb pedagógia program sem 
érvényesülhet és hiábavaló be-
fektetés lesz az oktatásba in-
vesztált szellemi és financiális 
források összessége. 

A közösségfejlesztés ér-
dekében 2008. elejét�l  egy 
évre jelenleg is alkalmazunk 
roma közösség fejleszt� koor-



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 41

XV. JUBILEUMI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

dinátort, aki maga is a roma 
kisebbséghez tartozik, még-
pedig a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat Elnöke. 

Felvettük a kapcsolatot a 
Mária Iskola Testvérek Szer-
zetesrenddel, akik Esztergom-
ban a cigánytelepen közössé-
gi házat m�ködtetnek. Az itt 
szerzett tapasztalataikat sze-
retnénk hasznosítani a cigány 
gyermekek oktatásában, a ci-
gány családok szocializációjá-
nak el�segítésében.

Közm�vel�dési programja-
inkban számos lehet�ség van 
a cigányság részére is a szol-
gáltatások igénybevételére.

MUNKAHELY 
TEREMTÉS

A cigányság magyarországi 
helyzetére – de megyénkben 
mindenképpen – legnagyobb 
mértékben a szociális feszült-
ségek nyomják rá bélyegü-
ket. A családok önfenntartó 
képessége – a már említett 
piacképes tudás hiánya miatt 
– az átlagosnál is nagyobb 
mértékben hiányzik, élet-
stratégiák épülnek a segélye-
zési rendszerre. Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyében ezt a 
jelenséget az is er�síti, hogy 
az átlagos munkabér –a KSH 
legfrissebb adatai szerint 
– megyénkben a legalacso-
nyabb, ami a munkavállalási 
hajlandóságra rendkívül rossz 
hatást gyakorol, mert a több-
gyermekes, képzettséggel 
nem rendelkez� munkanélkü-

li szül�k számára nem jelent 
gazdasági el�nyt a munkavál-
lalás, a szociális juttatásokkal 
szemben. Ez a cigány lakos-
ságnál köztudottan úgy csa-
pódik le, hogy „nem érdemes 
dolgozni, mikor ugyanazt se-
gélyben is megkapom”. 

A munkavállaláshoz ter-
mészetesen szükség van 
munkahelyekre is, így az ön-
kormányzat másik feladata a 
munkahely teremtés. E téren 
reméljük, hogy az eddig elkez-
d�dött folyamatok továbbra 
is fennmaradnak, mivel váro-
sunkban 

mintegy 100 f�t fog-• 
lalkoztató talajm�vel� 
eszközöket készít� gyár 
épül, 
valamint a kandallógyártás • 
b�vítése kezd�dik meg a 
közeljöv�ben, ami 250 új 
munkahelyet teremt, 
a CLAAS helyi gyárában • 
most induló új beruházás 
további 60 új munkahe-
lyet hoz létre.

el�rehaladott tárgyalások • 
folynak a Védett M�hely 
Kht-val, a megváltozott 
munkaképesség�ek szá-
mára könny� fizikai mun-
ka (papírdosszié gyártás) 
biztosítására. Ez lehet�-
ségként jelentkezik a ci-
gány származású csök-
kent munkaképesség� 
embereknek is.

Ha a munkahelyteremtés 
ilyen ütemben folytatódik, re-
alitássá válik, hogy a szociális 
segélyezés helyébe a munkajö-
vedelmek léphetnek. 

Ezek a munkahelyek azon-
ban szakképzettséget igé-
nyelnek, amit a munkaügyi 
szervezetek által szervezett 
átképzéseken, valamint a kö-
zépiskoláink által nyújtott fel-
n�ttképzésben lehet megsze-
rezni. Ebb�l is látható, hogy a 
városi önkormányzatok aktu-
ális feladata a szakképzésnek 
az integráció szolgálatába ál-
lítása. 
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Orbán Ottó két verse

Cigánykarácsony

Vonítanak már a bazalt farkasok,
vágtat Heródes tenger homokon;
ni, hogy rohad a fû szemérme,
mutogatok, mint a süketnémák.

Majd cigánygyerek-állán asszír kõszakállal
felüti fejét az eszelõs idõ,

majd sártól rühesen bõgnek a kutyák,
sehonnan sehova, mint az istenek.

De íme, márványt fúj ma a barom,
golgotai tájszólás böködi a jászolt,

nagykosár csillagot hoz a három király,
hoznának inkább pohár vizet.

Duzzad a hó alól a jószagú nap,
szegények országa, máris vérzik,

serceg a zsuptetõn a teremtés zsírja,
gázol a tavasz térdig koromban.

Cigánykarácsony

Csillag alatt
betlehemi királyok,
áznak a, fáznak a,
harmonikáznak a

cigányok.

Fejükön a koronájuk,
bársonyból a ruhájuk,

a ruhájuk
nótára áll a szájuk:

„Isten napja, te árva,
süss a szegény cigányra!”

Csillag alatt
betlehemi királyok,
áznak a, fáznak a,
harmonikáznak a

cigányok.

Szomjazom, szomjazom, mert ide ítéltél
sót és halált legelni, gyönyörû;

illatozik mérgezett almád,
fû és ég között majd megszakad.

Kantaló cigányok Korondon

A régen általános szokásként élõ újévi kantalásról már azt
hittem, hogy kihalt Korondon. Amikor 1992. újév másod-
napján a Sárosvápa utcai Kiss Ferencnél citromfát oltottam,
újra felfedezhettem: egy kis cigány purdé lépett be a házba
ezzel a köszöntéssel:

Máma másod napja,
Fénylik mint az arany.
Aki ezt megérte,
Méltó, megtisztelje.
Éltesse az Isten a ház gazdáját!
Tartsa meg az Isten a benne lakóját!

Ugyanezen a napon hazafelé menet bementem Molnos
(Dücsõ) Ákoshoz. Elmeséltem meglepetésemet a kantátó
gyermekkel kapcsolatosan. Ákos mondta el, hogy ennek a
purdénak a nagyapja, Marczi Ádám (1927-1990) volt
Korondon az utolsó kantáló cigány, aki karácsonykor és új-
év napján zenével – háton hordott cimbalommal – szokott
a házakhoz járni és ekképpen köszönteni:

Máma, karácsony (Újév) elsõ napján
Jaj de jó híreket hoztunk:
Ma született az Úr Jézus.
Az a Jézus olyan étkes (édes)
E világon kellemetes.
Én nem láttam szebb gyümölcsfát,
Mint Úr Jézus keresztfáját,
Mert az vízzel-vérrel virágozik
S szent lelkével gyümölcsözik.

A kantaló, köszöntõ cigányokat a jó kívánságokért a házi-
gazdák meg szokták kínálni egy kis étellel-itallal.
A cigányoknak Erdélyben különösen a népköltészeti ha-

gyományok megõrzésében és átadásában volt és van nagy
és megbecsülendõ szerepük.
Nem tartom csodának tehát, ha a Korondon született

(ma Kibéden tanároskodó) Ráduly János egy Ötvös Sára ne-
vezetû cigány asszonytól az 1970-es években negyvenöt
balladát gyûjtött és jegyzett le. (Ötvös Sára leánya is har-
minchét balladát tudott.) Sári néni így kezdte mesélni élete
történetét: „Én, Majlát Sára születtem 1898. január 14-én,
Kibéd községben. Édesapám Szabó Nagy Gergely vót,
édesanyám pedig Ötvös Jusztina. Összesen nyócan vótunk
testvérek, ebbõl négyen meghaltak kicsi korukban. Torok-
gyíkot kaptak, s még úgy is vót, hogy egy héten ketten hal-
tak meg. Alig vótak 5-6 évesek. Maradtunk mü négyen, há-
rom leány és egy fiú. Ezek közül már csak egyedül vagyok
életben. Édesapám kosárkötõ vót, híres kosarakot kötött,
amiket vittek még városokba is. Erõsen jól tudott
klánétázni, sokat klánétazott, örökké õtöt hívták lakodal-
makba, s erre-arra. A táncokat, a bálokat is õ muzsikálta.
Édesapám s édesanyám egyik se járt iskolába, s engem se
járattak: elég butaságot csináltak.”
A cigányok nagy része írástudatlan volt, s ma is az errefe-

lé. Kultúrájuk alapját elsõsorban a néphagyomány, az élõ
népköltészet alkotta.
„Esténként mindig énekeltek hol édesanyám, s úgy taní-

tottak engem is, akkor tanultam a legtöbb éneket, kicsi le-
ányka koromban. Nappal nem érkeztek énekelni, inkább es-
ténként beszélgettek s fújták a nótákat. Mikor én is fújtam,
sokszor beleszólt édesanyám, hogy: nem úgy kell, lelkem,
nem jól énekeled, s így tanold meg. S akkor énekeltem utá-
na. Aztán a régi öregek is összegyûltek, hol nálunk, hol egye-
bütt, s mikor mi jött szóba, arról beszélgettek. Télen az
asszonyok fontak, az emberek meséket mondtak…” Meg
kantalóba jártak.

Szõcs Lajos
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Ünneplõ cigányok

Néhány éve egy Orsós Jakabbal folytatott beszélgetéssel próbáltuk felidézni a régi cigány karácsonyokat. „Piszkosan, de lélekben tisz-
tán, szegénységben, de gazdagon” – ez volt az írás címe, a régmúlt emlékek összegzése. Az azóta a földi létbõl eltávozott író és fafaragó-
mûvész Varga Ilona mikrofonjának arról panaszkodott, hogy azt a régi hangulatot, azt az igazán belülrõl megélt nagy közösségi lélek-
tisztulást ma már végképp eltörölni látszanak az ajándékvásárló-ajándékesõ egyen-karácsonyok.

Szerencsére – ha elvétve is – akadnak még közösségek, amelyek megõriztek valamit, s azt igyekeznek is átmenteni a régi cigány ha-
gyományokból, hangulatokból.

Oláh Judit 2001-ben tette közzé a Szekszárdon – az akkor Gémes Balázs, ma Kalányosné László Julianna vezetésével – mûködõ
Romológiai Kutatóintézet „Studia Minoritatum” sorozatának második köteteként „A hodászi cigányok vallási élete” címû tanulmá-
nyát. A karácsony ma már Hodászon is családi körben zajlik. Közösségteremtõ, közösségmegtartó hangulata itt is jobbára csak emlék.
E szerepkörét azonban megörökölte Szilveszter, az Újév. Ezeket, az évek során új hagyományt kialakítva közösen ünneplik… A görög
katolikus vallású cigány közösség, év végi ünnepekhez kapcsolódó, egykori és élõ szokásait Oláh Judit könyve segítségével idézzük fel.

Karácsony

Régebben az oláhcigányok nem állítottak karácsony-
fát, de karácsony estéjén gyertyát gyújtottak és a kö-
nyörgõ ima után együtt énekelték a cigány énekeket.
Mindez megváltozott Hodászon, miután mélyebben
vallásosak lettek.
A karácsony vigíliáját megelõzõ idõszakban fõként

az asszonyok sokat dolgoztak azért, hogy Jézus születé-
sét méltón megünnepeljék.
Már elõtte járták az asszonyok a falut, hogy össze-

szedjék a kalácshoz a lisztet, a mákot meg a diót, mert
mákos kalács nélkül nem volt karácsony. Nem volt
mindenkinek kemencéje, úgyhogy a kalácsukat sokan
másnál sütötték meg.

Éjszakákat vótak fent az asszonyok, sokszor reggelig, hogy be-
dagasszák, meg kisüssék a kalácsot. (Arany, 32 éves cigány
nõ)

Régen nem vót olyan, hogy nagy fenyõfa, mint most. Vagy az
erdõbõl hoztak egy fenyõfaágat, vagy dolgoztak érte a faluba, s
onnan hozták, oszt azt öltöztettük fel. Sok krepp-papírt tettünk
rá, meg kevés szaloncukrot. (Ibolya, 40 éves cigány nõ)

Vigíliakor készttettünk toroskáposztát savanyú káposztából,
meg disznóhúsból, de vót úgy, hogy csirkehúsból is csinálták. Töl-
tött káposztát is, de nem úgy, mint most. Régen tengeribõl meg
hagymából töltötték, nem volt abba hús. Hát ezeket ettük. (Ka-
tica, 28 éves cigány nõ)

Mindig délután 5-6 óra körül volt a mise a kápolnában, elõ-
ször arra mentünk el, s utána mentek kántálni. Ekkor mindig
elõadtak a gyerekek valamilyen pásztorjátékot. (özv. Lakatos
Józsefné, Bibica – 68 éves)

Egy 1914-es adat, melyet Sebestyén Gyula gyûjtött:
Mikor a cigányok karácsony estéjén házról házra járnak
muzsikálva s mikor már egy kevés ideig muzsikáltak,
egy közülük bemegy a házba, és a következõ rigmust
mondja:

„Adjon az Isten több karácsonyestéket, nem ilyen szomorút,
hanem örvendetesebbet, bort, búzát, békességet, haltunk után lel-

ki üdvösséget. Szívembõl kívánom!” (Etnológiai Adattár Bu-
dapest, Sebestyén Gyula 1914.)

Mindenki ment minden házhoz kántálni, fõképpen a „Menny-
bõl az angyalt” énekelték a gyerekek. A felnõttek mást és mást,
nagyon örültek az emberek, szerették a szegénységbe is egymást.
Megkínáltak bennünket egy kis kaláccsal, a férfiakat meg borral.
A gyerekeknek diót, almát, szaloncukrot, aszalt almát, pénzt ad-
tak. (Balázs Antal, Anton – 66 éves)

Jártak és járnak betlehemesek is, akiknek mi a legjobban örül-
tünk. Cigányul és magyarul is elmondták. A betlehemesek ka-
lapján volt krepp papír, oszt mikor nálunk voltak, akkor mi gye-
rekek abból szakítottunk az volt az ajándékunk karácsonyra, de
nagyon örültünk neki. Tán most nem is tudok örülni úgy sem-
minek. (Gyöngyi, 30 éves cigány asszony)

Mikor végigkántáltak a fiaim mindenkit; hazajöttek. Leül-
tünk danolná, végigénekeljük a karácsonyi énekeket nagyon szép
vót. Karácsony elsõ napján mindenki ment a kápolnába, most a
templomba misére. (Bibica)

Szilveszter, Újév

Szilveszterkor és újévkor a szokások és hiedelmek célja
az, hogy biztosítsa a következõ esztendõre az emberek
egészségét, szerencséjét, az állatállomány szaporasá-
gát és a termés bõségét. A népi kalendárium szerint
Szilveszter az újesztendõ elsõ napjával összefüggõ
nap, ezért a két nap szokásai és hiedelmei gyakran azo-
nosak, illetve mindkét napra érvényesek.

Mindig nagy nap volt a cigányok életében. Alkalom volt arra,
hogy összejöjjön a család egy kis mulatozásra. Elõtte mindenki el-
ment a kápolnába, most a templomba a hálaadó istentiszteletre.
Amióta felépült a hodászi cigány közösségi ház, azóta ott tartják
meg a szilveszter estét. (Lakatos Sándor – 35 éves)

Korán reggel disznóöléssel kezdenek a férfiak, akik mán ek-
kor ráhangolódnak az ünneplésre. Az asszonyok, lányok
elkészítik belõle a nap folyamán a különbözõ ételeket. amik az
asztalra kerülnek. A férfiak hozzák a mulatságra az innivalót
(bor, sör, pálinka, üdítõ), a nõk süteményeket hoznak. (Ráca
– 35 éves)
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Dsida Jen�:

Közeleg az emberfia

Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem t�lem és nem t�led kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberöl�
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Ô az.
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
a petroleumbányák frakkos császárai
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
Mert Ô lesz, akinek legtisztább kék a szeme,
leger�sebb lészen a karja és szelid arcáról ragyog
az örök épit�k acélos vidámsága.
Ô megmutatja minden vándornak az útat,
minden töpreng�nek az igazságot, minden
haldoklónak az életet. Ô megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja a fáradt költ�t
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék
fehér galamb fog ülni a vállán kétfel�l.
Ô nem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sirunk,
mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ô, minden bizonnyal eljön.

Juhász Gyula:

Karácsonyi óda

Csöndes az éj és csöndes a világ is,
Caesar Augustus aranyos mosollyal
Zárta be Janust, Mars fegyvere rozsdás:
Béke a földön.

Hallgat a germán és hallgat a pártus,
Néma az indus és néma a hellén,
Herkules távol oszlopa se rendül,
Thule se mozdul.

Már az aranykor új eljövetének
Hírnökeit, a szomorú szibillát
S a sz�zi Virgilt födi földi sír és
Hír koszorúja.

S messzi mez�kön nyájaikat �rz�
Pásztori népek nézik a dereng�
Új csillagot, mely aranyát elönti
Jászoli almon,

Hol mosolyogva és fázva az éjben,
Sz�kehajú és szelíd anya keblén,
Most mutatod meg magad a világnak,
Isteni gyermek!

József  Attila:

Karácsony

Legalább húsz fok hideg van,
szelek és emberek énekelnek,
a lombok meghaltak, de született egy ember,
meleg magvet� hitünkr�l
komolyan gondolkodnak a földek,
az uccák biztos szerelemmel
siet� szíveket vezetnek,
csak a szomorú szeretet latolgatja,
hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot,
fa nélkül is bef�l az emberekt�l
de hová teszik majd a muskátlikat?
Fölöttünk cseng�n, tisztán énekel az ég
s az újszülött rügyez� ágakkal
lángot rak a fázó homlokok mögé.
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BABITS MIHÁLY

Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.

Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-ür szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?

Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyult…

Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kir�l zengjük, hogy ťmegszületettŤ!

Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.

SZONDI GYÖRGY

Kemence
lapát lapát rögök
marják a kezet
gyehennaméreg örök
szénben szép erezet
éjnap éjnap lendítés
veres katlanban mész
gyógyszóda megint és
galambfióka sok bámész
padlásaknák piros szeme
por zabál gaz kén fény
aknagáz parázszene
égre okádó kémény

Izzik katedrális.
Sisterg� kövek s hitekb�l dóm.
Ludovika f�hadnagya,
Sztálinváros kubikosa,
embert épít, vár is.
Láng felcsattan iszonyodón,
perzsel vörösen, nem adja.
Az eszmék is rögb�l, csatakosak.

Eröltetett koholt menet volt.
Sorompós sorsod
kohókban nyitotta Isten.
Galambfióka piheg tenyeredben.
Behull a deres por.
Fiú szakítja meg suta vonulását.

Látja az aknaszemet,
tudja az iksz-jeleket.
Látta fénypernye hullását,
tudta a rend fokozását.
Hitte a magyar hitet,
hiszed a magyar hitet,
hiszed

rögök rögök lapát
zabált a parázs
zabált a hamis varázs téged

Ember szegült katedrálissá!
Kondul a szavam tehozzád,
mésszel pöröl� édesapám. F. Tóth Zsuzsa rajza
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JÓZSEF ATTILA

Szămălálá
(Végül)

Kăzán ám răkăjit; járbă ám-tijet;
mám-lăcît pă szák dă pájé sjé-j putrizît
vujvod mo-glubit; bulîndú mă sjufu-le;
dăn-pimică ó purnyit rázămincsem.
Ám szurutát fátă, káré kăn-tînd
pînyé părăjită kusje lu áltu.
Cală ăm kăpătá-m sî kényvé dă-gyem
lu párasztú sî lu lukroszú.
Ó fátă módosă plăsjem,
dá părînci-j or-lató dă-lá minyé.
Ăn daă zîlyé numá udátă ám mînkát
sî inyimă dă bicsigosz ám-foszt.
Szîmc-em, kă-n tarsză, sî kusjit inyimă 
ăj cárá sî dă-bălyosz 
plăkăturămincse-nyé inyimă bicság ăj, firenyé
sî háború numá szkîrbă dă szînzsjé-j.
Sî kă ák-rescsé putulyálă nyé umplă gurányé,
ăn szufljitú-m ám rugujit, sză muzjászkă!
Kum s-ár lăszá firem á lukrosz
dă mujtácsé, dá lá kîncsi-s á dă-szkrisz.
Ăm bije bány á dă máré sî dă mulc năkăzsálăm,
popá ăm zăsje: Kupilum-nyo, zbară lá Dráguldomn!
Sî ăs-csijem, kă káré ku mîná gală vinyé ăn-nápoj,
băltág, kápă sî plyetré ádusjé.
Szuflyit ku szkripálă, ku pucseré misz, káré 
trăbu-j sză-ájvé vojé
gyiriptácsé hă pujé, sză-ăszcse,
véz, pă lukrúr ăn tunyirikát sj-ofoszt.
Dá-c vijé-n firé sjé grizsă ám?
Ciruzá-m dă rangyijé inkă oj-punyó zjosz
Să piljészk gurá lu kaszá,
Kă pă-pămîntunyé sz-ăn érijescsé dobá,
făr-d ászunálă sî ku frikă.

Făr -dă rămnyálá
(Reménytelenül)

Ăn sjét,ku -gîngyálá

Omu o-dátă dă humok,
d-o trisztă, dă udát lok ázsunzjé
sză-ujtă ku gîngyálá sî ku kápu-j
ăl kufiré á-plyákă, nu máj rămnyescsé.

Sî jo á-sá măn-sjérk făr-dă
Sjilijálă sză-mă ujt pă-scsi tot pă usuré.
Zvîntú-l ku szăkure dă árzjint
sză-zsakă pă frunzá dă plută.

Pă kráku lu-nyimik ságyé szufljitúm,
cséptú-s ăl mik făr-dă gráj trémură,
pă lîngă jél sz-ádună ku putulyálá
sî sză-ujtă, sză-ujtă scseljilye.
Ăn-fácá dă-fér…
Ăn-fácá dă fér pă noór sză-n tarsjé
ál-ku răkaré dinamoú sjé sztulusjescsé.
Ó făr dá-szunálă scseljilor!
Szkrincsálă fásjé ăntri gjinci-m vorbá –

Ăn-minyé áj-ur dă kînvá sjárnă, ká pljátrá
pă-scsi-n noór făr-nyé gráj.
Sză ljágănă á dă mut sî vînătă dobă.
Á-lu pálosu-l dă fér kuszturá sztulusjescsé: părum –

Musztácá-m ká-válon umplút vermé sză-lăcescsé
ku pirálá dă guszt pă gurám.
Mă daré szufljitú, vorbá sză-n răsjescsé.
D-ápo lu sjinyé sî jás-szfăti –

(Beás nyelvre fordította: Konrád Imre)
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Búcsú Siklósi Norberttől
Üzenet odaátra

Életének 84. évében 2008. októ-
ber 29-én elhunyt Siklósi Norbert.

1958-tól 1973-ig a Magyar 
Újságírók Országos Szövetségének 
f�titkára, kés�bb a Lapkiadó Vál-
lalat vezet�je volt.

Rövid tárgyilagos hír a napi-
lapok hasábjain, s mögötte egy 
különleges ember, egy rendkí-
vül gazdag életút.

A kett�nk találkozása, ba-
rátsága a 70-es években kezd�-
dött. Az id�k során mondhat-
ni atya-fiúi viszonnyá alakult; � 
nagyfiamnak, én pedig egysze-
r�en „Faternak” szólítottam.

Vannak dolgok, amire 
nincs magyarázat, ez is ilyen 
volt. Honnan volt ideje, türel-
me, ereje odafigyelni az akkor 
élet-halál urának számító ve-
zérigazgatónak egy vidékr�l 
jött kis cigány fiatalemberre, 
aki az újságírásról álmodott?

Nagyon sokat segített, egyen-
gette az utamat, nem is tudom 
mi lett volna bel�lem nélküle. 
Szinte bizonyos, hogy elkallód-
tam volna. Félt� gondoskodás-
sal nevelt, tanított, s ami a leg-
különösebb, teljesen önzetlenül. 
Nem kért mást cserébe, csak 
szakmai tisztességet és tudást.

Nem várta el, hogy osztoz-
zam ideológiai meggy�z�désé-
ben, nem kérte, hogy lépjek be 
a pártba. Azt viszont elvárta, 
s�t megkövetelte, hogy ponto-
san szállítsam az újságírói pen-
zumot, s hogy semmiképp ne 
adjam fel a hivatást.

Rajtam kívül még sok ci-
gány fiatal köszönheti áldott 
emlék� „Fateromnak”, hogy 
az írástudók soraiba léphetett, 
s az újságírói pályán maradha-
tott. Hogy csak a legkiválóbba-
kat említsem: Farkas Kálmán, 
az els� cigány újságíró, vagy 
Bari Karcsi, s az öcsém Ruva 
Farkas Pál is.

Haláláig �riztük a barátsá-
got, sokszor meglátogattam 
az utolsó id�kben is. Elvittem 
hozzá az új nemzedék tagjait, 
a fiatal újságírókat is, hogy me-
séljen nekik.

Arról beszéltünk, hogy a 
százéves születésnapját együtt 
ünnepeljük majd. Hát mégis 
becsapott, életében el�ször. 

Nehezen tudom elhinni, 
hogy nincs már közöttünk; lé-
lekben annyira fiatal volt, tele 
ötlettel, világmegváltó tervek-
kel. Biztos, hogy most is fi-
gyel valahonnan, s ha van túl-
világ, találkozni fogunk vele és 
Gyurkoviccsal is.

Most olvastam a Népszava 
nekrológját, mely igazán talá-
lóan idézi fel ennek a feledhe-
tetlen embernek, Siklósi Nor-
bertnek alakját.

„A Párt (értsd: MSZMP) em-
bere volt, és sosem volt az. Két lépcs�-
fok között döntött milliókról; nem 

csak kerülte, utálta is a formalitá-
sokat, a szocializmusra oly jellemz� 
uram-bátyám viszonyt. Nem azért 
volt tekintély, mert az a pozíciója 
után járt neki, hanem mert kivívta 
magának. Elnök volt, vezérigazga-
tó volt, mondhatni a pártállam no-
menklatúrájának része, de mindig 
nyitva volt az ajtaja, másként: utat 
lehetett találni hozzá. 

Értett a lapokhoz, értett a lap-
kiadáshoz, és szerette a munkatár-
sait. Képes volt úgy viselkedni, hogy 
mindenki azt hihette: nem a f�nö-
ke, hanem a barátja. Vállalkozás-
ban, gondolkodásban, merészségben 
messze megel�zte korát; próbált úgy 
gondolkodni és vezetni, mint egy 
kapitalista, de úgy navigálni, ahogy 
egy szocialista nagyvállalati vezet�-
nek kell. Újított, kezdeményezett, 
vállalkozott, és ezt tette a rendszer-
váltás után is.

Akkor, már igazi kisember-
ként, képes volt úgy viselkedni, 
mint egy igaz nagyember, aki a tu-
dását nem a párttól kapta. De mert 
a hivatalát igen; az már nem jutott 
neki. Mégsem panaszkodott soha, 
inkább ötletelt. Bevallom: fogalmam 
sincs arról, megvalósult-e bármi is 
az utóbbi majd két évtized ideái-
ból, de láthatóan � sem ragadt le, ha 
valami nem sikerült. Ment tovább, 
ötletr�l ötletre; folyamatosan azt 
üzente: gondolkodni kell. Öregen, 
megtörten, íróasztal nélkül is.

� volt Siklósi Norbert. Aki-
nek helye van a magyar sajtótörté-
netben.

Így válik, halálában is, jelen ide-
j�vé.”

Rostás-Farkas György
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130

(„ezen a barbár zengés� nyelven, magyarul” Cioran)

Tegnap még mintha értettem volna,
mi történt velünk. Hogy mindenünk
hogyan s mivé sebz�dött kétfelé,
külön-külön két semmivé, mi ketten.

Tegnap még szidtam magunkat, a sorsot,
mint kocsis a lovát. Tegnap még beszéltem,
még átkozódtam, még feleseltem
ezen a barbár zengés� nyelven;

hogy mért éldegéltem t�led máshová,
hogy mért éldegélsz te t�lem másfelé.
Tegnap még, szó szerint így: tegnap még
áttörte magát rajtam a beszéd,

mint bongó bádogot az ácskapocs,
ezen a barbár zengés� nyelven.
Tegnap még voltak szavaim. „Beszéd
a Semmihez a Semmiért”: tegnap még

ez voltam, ezt éltem, ezt tettem.
Tegnap még értettem azt is, hogy hiába
képzelek hívó szavakat a szádra
ezen a barbár zengés� nyelven.

Tegnap még, szó szerint így: tegnap még
a csöndet is szerettem, elviseltem,
s hogyha hallgattam, tudtam, hallgatok
egy barbár zengés� nyelven.

Tegnap még tudtam: meghalsz, meghalok.
Ma már nem értem: „meghalsz, meghalok”.
Csak hangokat hallok. Már kívül vagyok.
Valaki él, remél és megnémul helyettem.

Mégis, ha voltam, mért kellett nekem
egy ilyen leélhetetlenül idegen
helyen, id�ben, és mért éppen ebben,
ebben a szólíthatatlan szerelemben -

„ezen a barbár zengés� nyelven”.

Rábízni magadat…

Rábízni magadat a létre
miként a rozsdás vasfedélre
kifeküdt rozsdasz�r macska
kinek szemhéja összevarrva

Nem hagyni üres négyzetet sem
melyet a tág tér bevehessen
be kell ültetni körbezárni
virág haszonnövény akármi

Végtelen kötelét a gaznak
húzni a napok behavaznak
kúszik itt a bádog-csatorna
és a lián is: furcsa torna

Csak még meghittebb ami félkész
mutatja folyt köv mondja még élsz
a kátránypapírban egy árva
szög nincs k� nyomtatja le mára

az ötliteres kimosatlan
uborkásüveg �rzi barna
szintjét a lének lám a tnt íz
– régi táblán jelölve árvíz

Jó hogy a deszka gyalulatlan
csavar kiáll a zsalu rozzant
paralellogramma s a tégla
kis habarccsal üsse k� mégha

a vakolat mögül kinéz is
– löttyedt ajkak között protézis
Éld meg és hagyd élni a kertet
melybe sorsod bef�ttnek eltett.
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DR. BALLA GÁBOR TAMÁS

A mezőgazdasági szakképzés, 
mint lehetőség a cigányság számára

RÖVIDEN 
EGY KUTATÁS 

SZÁNDÉKAIRÓL

A magyar vidékfejlesztés 
egyik kulcskérdése, hogy a fal-
vainkban rohamosan növek-
v� létszámú, s nagyrészt még 
munkanélküli roma lakosságot 
sikerül-e bevonni az eddigiek-
nél jóval nagyobb arányban a 
mez�gazdasági termelésbe. 
Ahhoz, hogy a földm�velés és 
az állattartás biztos megélhetést 
nyújtson számukra, els�sorban 
jól átgondolt és a humán vo-
natkozások mérlegelésére is ki-
terjed� gazdaságpolitikai intéz-
kedésekre van szükség, ugyanis 
itt egy olyan népességr�l van 
szó, amely nem rendelkezik 
tradicionális agrárgazdálkodási 
tapasztalatokkal. Nyilvánvaló, 
hogy a fejlesztésben kiemelke-
d� szerepet kell biztosítani a 
szakképzésnek. Ez a felisme-
rés ösztönözte a Szent István 
Egyetem Tanárképz� Intézeté-
nek munkatársait arra, hogy az 
etnikai sajátosságokat figyelem-
be véve kidolgozzanak olyan el-
járásokat, amelyek alkalmazásá-
val a roma származású fiatalok 
számára vonzóbbá és eredmé-
nyesebbé tehet� a mez�gazda-
sági szakmák tanulása.

A kutatási eredmények váz-
latos áttekintése:

A diagnosztikai irányult-
ságú vizsgálatok a kilencve-
nes évek közepét�l kezd�d-
tek. A 2004/2005 tanévben, 
e sorok írójának irányításával 
31 mez�gazdasági szakképz� 
intézményben sikerült meg-
szervezni azokat a kísérleti fel-
tételeket, amelyek a romapeda-
gógiai sajátosságok alaposabb 
tanulmányozását lehet�vé tet-
ték. A projektet az Országos 
Kiemelés� Társadalomtudo-
mányi Kutatások Alapítvány 
támogatta.

El�adásomban terjedelmi 
okok miatt csak vázlatosan te-
kintem át a kutatás tényanya-
gából megalkotott következte-
tések fontosabb konklúzióit.

A tanulás eredményességét 
meghatározó mentális képes-
ségek

– A roma tanulók többségét a 
tartós figyelemkoncentráció nagyobb 
mértékben terheli meg, mint a nem 
romákét, a figyelem megosztását kö-
vetel� tevékenységekben viszont �k 
az eredményesebbek

A mez�gazdasági szakkép-
zés területér�l példaként hoz-
ható fel, hogy a roma tanulók 
a komoly figyelemkoncentrá-
ciót igényl� gépjavító és sze-

rel� munkák során általában 
hamarabb fáradnak el mint a 
többiek. A traktorok és más 
gépek vezetését és kezelését 
viszont, amely inkább a figye-
lem megosztását igényli gyor-
san és jól tanulják meg. A kí-
sérletekben résztvev� cigány 
származású kollégáink ezt az-
zal magyarázták, hogy a roma 
gyerekek életkörülményei már 
kicsi kortól kezdve szükséges-
sé teszik az intenzív figyelem-
megosztást, ezzel szemben a 
figyelemkoncentráció gyakor-
lására viszonylag kevés alkal-
mat adnak. Érdekes, de kevés-
bé bizonyított az a véleményt, 
amely a „sajátos cigány túlélési 
ösztön” megnyilvánulásának 
tulajdonítja a figyelemkoncent-
rációt gátló „állandó figyelem-
megosztó készenlétet”.

– A roma tanulók oktatásában 
az induktív eljárás jóval hatéko-
nyabb, mint a deduktív.

Részletes indoklás helyett 
magyarázatként a kísérleti ok-
tatásban résztvev� egyik mun-
katársunk esettanulmányából 
idézünk: : „A magyar tanulók 
jobban megértik a tananyagot ha 
el�bb egy általános képet kapnak. 
… Például el�bb a tanteremben át-
ismétlem az er�gépek fajtáit, aztán 
bemutatom a különböz� kapcsolá-
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si módokat … megmagyarázom a 
m�ködési elveket és csak azután 
megyünk ki a gazdaságba a gépek-
hez. Ott már félig-meddig maguktól 
meg tudják valósítani a kapcsolá-
sokat. A cigányoknál a fordítottja 
jobban megy. Nekik el�bb a való-
ságban érdemes megmutatni és gya-
koroltatni a kapcsolási módokat és 
ezután jöhet a tantermi foglalkozás, 
a látottak összefoglalása és végül a 
m�ködési elvek megmagyarázása.”

– A roma tanulók esetében a 
magasabb absztrakciós szinteken 
tapasztalható megértési nehézségek 
a vizuális szemléltetés fokozottabb 
alkalmazásával mérsékelhet�k.

Ez a megállapítás ál-
talában minden tanulóra 
érvényes, de a romák-
ra fokozottabban. Az 
absztraháló képesség 
fejletlenségét egyébként 
a kísérletekben résztve-
v� kollégáink egy része 
nem romapedagógiai 
sajátosságnak, hanem 
a hátrányos helyzet kö-
vetkezményének véli, ugyanis 
szerintük az effajta problémák 
a kevésbé képzett nem roma 
szül�k gyermekeinél is tapasz-
talhatók.

(…)
A tanulás eredményességét 

meghatározó regulatív szemé-
lyiségdiszpozíciók

– A roma tanulók többsége a 
szervezett oktatásban való részvé-
telt szabadságuk korlátozásának 
tekinti.

A cigányok hagyományos 
szabadságszeretetének roman-
tikus képzetén túl bizonyított-

nak látjuk azt a véleményt, 
hogy itt a küls� és bels� regu-
láció viszonyának sajátossága-
iról van szó. A roma gyerekek 
olyan közegbe szocializálód-
tak, amelyben az önszabá-
lyozás módja eltér a többségi 
kultúrákétól. A többségi társa-
dalom gyermekeit már csecse-
m� koruktól kezdve szoktatják 
a küls� szabályokhoz, a roma 
gyerekek nevelésében viszont 
ennek nem tulajdonítanak je-
lent�séget. Az európai civili-
záció a családi és az iskolai ne-
velés alapvet� céljának tekinti 
a társadalmi együttélés szabá-

lyainak bels�vé tételét, s a ne-
velés eredményességét is asze-
rint ítéli meg, hogy a feln�tté 
váló ember mennyire képes 
önmagát szabályozva a küls� 
szabályokhoz alkalmazkod-
ni. Ett�l jelent�s mértékben 
tér el a romák hagyományos 
pedagógiai felfogása. A roma 
család általában nagyobb súlyt 
helyez a gyermek gondozására 
mint a nevelésére. Személyisé-
gük formálásának az irányait 
nem az önmagát szabályozni 
képes, hanem az önmagáról 
gondoskodni képes feln�tt 

ember eszménye határozza 
meg. Erre a szabályok meg-
ismertetése helyett a jó, vagy 
rossz példák bemutatásával, s 
különböz� viselkedési minták 
felkínálásával ösztönöznek. 
A tiltások helyett pedig a ve-
szélyekre, illetve a kedvez�tlen 
következményekre való figyel-
meztetés különböz� módjait 
alkalmazzák.

– A roma fiatalok esetében a 
szakma elsajátításának ambícióit 
csökkenti, hogy kell�képpen nem 
értékelik a tanulás és a szakkép-
zettség jelent�ségét az egzisztenciá-
lis biztonság megteremtésében.

Ezzel a megállapítás-
sal kapcsolatban kuta-
tásaink eredményeként 
három különböz� beál-
lítódást különböztethe-
tünk meg.

Növekv�, de még 
mindig alacsony azok-
nak a cigány fiataloknak 
az aránya, akik a tanulás-
ban a felemelkedés útját 

látják, s mindent megtesznek 
tanulmányi el�menetelük ér-
dekében. Többen vannak, akik 
a magasabb iskolázottság biz-
tosította lehet�ségeket elisme-
rik, de tekintettel a vélt vagy 
valós korlátokra nem eléggé 
bíznak abban, hogy ezeket a 
lehet�ségeket valóban ki tud-
ják használni. Gyakran talál-
kozunk azzal a beállítódással 
is, amely a fáradtságos tanulást 
bizonytalan „beruházásnak” 
véli, s azokat a tapasztalatokat 
tekinti iránymutatónak, ame-
lyek szerint az anyagi jólét és a 
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sikeres életút tanulás nélkül is 
megvalósítható.

A szakmatanulás iránti am-
bíciókat gátolja az alap- és kö-
zépszint� szakmák presztízsé-
nek folyamatos csökkenése. 
Az okok között említjük azt 
az oktatáspolitikai felfogást is, 
amely az iskoláztatás eredmé-
nyességét a fels�fokú diplo-
mát megszerz� romák arányai 
szerint ítéli meg. Ebben a fel-
fogásban a biztos egzisztenci-
át garantáló alap és középfokú 
szakmák megszervezése nem 
számít igazi sikernek.

– A szakmával, illetve a 
munkavégzéssel kapcsolatos 
beállítódásaikat pozitív mó-
don alakítja a hagyományos 
cigány mesterségekre való hi-
vatkozás.

Vizsgálataink iga-
zolták azt a hipotézist, 
hogy a hagyományos 
cigány mesterségek és 
mesteremberek dicsére-
te a roma fiatalok szak-
képzésében komoly mo-
tivációs tényez�. F�leg úgy, ha 
err�l a nem roma tanulók is 
tájékozódnak.

– A roma tanulók a jelenre 
összpontosító kulturális környeze-
tük hatására kell�képpen nem érté-
kelik a szakmatanulás fontosságát 
a jöv�jük szempontjából.

A jelenre összpontosító 
sajátos roma mentalitás több 
szakért� kulturális sajátosság-
ként értelmezi. Gyökereit az 
egykori vándorló életmódra 
vezetik vissza, ahol a változó 
térben nem volt annyira fon-

tos az id� folyamatosságának 
figyelembe vétele, mint a le-
telepedett népeknél. Azt a 
meggy�z�dést viszont, amely 
szerint a jelen cselekedetei 
belátható módon határozzák 
meg a jöv�t, a mindennapi ta-
pasztalatok nem mindig iga-
zolják. A jöv�vel kapcsolatos 
bizonytalanság érzete a több-
ségi társadalom ifjúságára is 
egyre inkább jellemz�. Egy 
pozitív jöv�kép kialakításához 
azonban a pedagógia eszköz-
tára önmagában nem elegen-
d�.

A tanulás eredményességét 
meghatározó munkaformák 
és módszerek:

– A roma tanulók a kötött 
munkaformákkal szemben inkább 
az oldottabb körülményeket, a nyílt 
teret, a szabadban végzett munkát 
kedvelik.

A kísérleti oktatásról ké-
szült esettanulmányok számos 
példával támasztják alá azt a 
tapasztalatot, hogy a roma 
gyerekek általában fegyelme-
zettebbek a szabadban meg-
tartott tanórákon és gyakorlati 

foglalkozásokon mint a zárt 
osztályteremben. Még a zord 
id�ben is, amikor a nem roma 
társaik a f�tött helyiséget kö-
vetelik. Mivel a mez�gazdasá-
gi szakképzésben a szabadtéri 
foglalkozásokra sok lehet�ség 
adódik, a roma gyerekeket ok-
tató pedagógusok ezt a sajá-
tosságot általában figyelembe 
is veszik.

– A roma tanulók fogékonyab-
bak az utánzásos szakmatanulás 
iránt.

Az egykori cigány mester-
ségekr�l szóló tanulmányok-

ból ismeretes, hogy 
az ezekhez szükséges 
szaktudást a gyerekek a 
szüleiket utánozva, az 
egyes munkafogásokat 
ellesve sajátították el. Az 
esettanulmányaink több 
helyen említik, hogy a 
roma tanulók a szak-
ma ellesésére szervezett 
foglalkozásokat általá-
ban a kíváncsiságukat 
kielégít� kényszermen-

tes tevékenységnek tekintik.
– A roma tanulók szakmai 

képzésében a tevékenységorientált 
módszerek az eredményesebbek.

Régi tapasztalat, hogy a 
roma gyerekek a gyakorlati 
foglalkozásokon jobban érzik 
magukat, mint az osztályter-
mekben megtartott tanórá-
kon. Az egyik kísérletveze-
t�nk viszont egy eltér� esetr�l 
is beszámolt. Osztálytermi 
körülmények között az egyik 
leghatékonyabb tanítási-tanu-
lási eljárást a projektmódszert 
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próbálta ki. Amikor err�l a 
gyerekek véleményét kérte a 
roma tanulók úgy érveltek, 
hogy „tetszett, mert nem kel-
lett tanulni”.

– A roma tanulók a felada-
tokhoz elvégzéséhez szükséges 
munkafogások megválasztásánál 
igen találékonyak, ha ehhez minél 
nagyobb önállóságot biztosítanak 
számukra.

Az esettanulmányok ezt a 
megállapítást gyakorlati pél-
dákkal igazolják, kiemelve a 
sikerélmények motivációs sze-
repét.

– A roma tanulók a munkafo-
lyamatok tanulásában az anyago-
kat, a munkaeszközöket, az id�t 
és a saját munkaerejüket is gyak-
ran pazarló módon használják fel, 
ezért a pedagógiai kontroll és a ta-
karékosságra nevelés ezen a téren 
fontos követelmény.

A roma tanulók részér�l 
az id�kereteket nagyvonalú 
értelmezése nemcsak az in-
dokolatlan késésekben nyil-
vánul meg, hanem abban is, 
hogy ha olyasmit csinálnak 
ami tetszik nekik, azt nehezen 
tudják abbahagyni. Többsé-
gükre jellemz�, hogy a szak-
matanuláshoz nélkülözhe-
tetlen alapanyagokkal nem 
takarékoskodnak, a szerszá-
mokat, gépeket, s a drágább 
berendezéseket sem kímélik 
úgy, ahogy az elvárható lenne. 
Rendszerint a saját munkaere-
jüket, szellemi és fizikai ener-
giáikat is fölöslegesen pazarol-
ják. Mindezekb�l következik, 
hogy a gyakorlati képzés el�-

készítésénél és a módszerek 
megválasztásánál a takarékos-
ságra nevelés követelményeit 
is figyelembe kell venni, s az 
önállóságot csak körültekint� 
pedagógiai kontrollal lehet és 
kell biztosítani.

A TANULÁS 
EREDMÉNYESSÉGÉT 

BEFOLYÁSOLÓ 
VISSZAJELZÉSEK

A kísérleti oktatásban részt-
vev� kollégáinknak az általunk 
megadott szempontok szerint 
azt is vizsgálták, hogy a roma 
tanítványaik esetében a külön-
böz� visszajelzések miképpen 
befolyásolják a tanulási ked-
vet. Ezek szerint a mez�gaz-
dasági szakmákat tanuló roma 
fiatalok esetében az önálló 
alkotómunka a legfontosabb 
ösztönz� tényez�. Ez jóval 
felülmúlja a tanulmányi el�-
menetel sikerességét kifejez� 
jó osztályzatok motiváló erejét 
is. Teljesítményük elismerését 
els�sorban a pedagógusoktól 
és a roma osztálytársaiktól, 
s kisebb mértékben a roma 
lakóhelyi környezett�l és a 
családjuktól igénylik. A mé-
rések szerint a pedagógusok 
és a roma kortársak bírálatait 
nagyrészt közömbösen fogad-
ják, a nem roma tanulók és a 
nem roma lakóhelyi környe-
zete kritikája pedig negatívan 
befolyásolja a képzéshez való 
viszonyulásaikat. Az okokat 
itt kölcsönös bizalmatlanság-
ban látjuk.

A kutatási eredmények 
hasznosítása:

A kutatás eredményeit az 
intézet els�sorban a mez�gaz-
dasági szakoktatók és mérnök-
tanárok képzésében, valamint 
a roma tanulók oktatására 
felkészít� pedagógus-tovább-
képzésben hasznosítja. Ehhez 
„A szakképzés romapedagógiai 
alapjai” c. tankönyv 2006-ban 
került ki a nyomdából. A ku-
tatató munka folytatódik. Az 
intézet az idén elnyerte a Mun-
kaer�piaci Alap támogatását 
az „Integrált problémaorien-
tált és kooperatív tanulásszer-
vezés a roma tanulók szakmai 
felkészítésében” cím� projekt-
hez. Remélem, hogy az újabb 
kutatási eredményekr�l egy év 
múlva már beszámolhatunk a 
CTMT következ� konferenci-
áján. Ehhez a jó Isten segítsé-
gét és a szponzorok nagylelk� 
támogatását is kérem! 

Vincze János fotója
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RUVA PÁL

Most már biztos, hogy a Mennyországban is 
lesz Cigány Újság!

Soroksáron a Vidám Étterem a 
70-es években egyenl� volt a Ber-
muda háromszöggel. Puszta kézzel 
idomítottam a magatartászavaros 
nehézfiúkat, s az illuminált, hatalom 
képvisel�it.

Ott dolgoztam, mint kidobó fiú, 
ma úgy hívják ezt a szakmát, szoci-
ális munkás. Esténként meg dobol-
tam és énekeltem. Napközben dél-
el�ttönként pedig könyvterjeszt� 
lehettem.

Egyik este megismertem egy új-
ságírót, aki hosszas beszélgetésünk 
után azt mondta: Te úgy beszélsz, 
mint aki elkötelezettje a cigányság 
ügyének. S megbeszéltünk egy nyári 
délutáni találkozót Siklósi Norbert 
igazgató irodájának várószobájába.

Üldögéltem, de, abban az id�ben 
én nagyon türelmetlen voltam, így 
aztán, mire este nyolc óra is elmúlt, 
érthet� volt f�leg számomra, hogy a 
76-ik várakozóként rám már úgyse 
kerül sor. Behúztam magam mögött 
az ajtót és angolosan lesétáltam a 
Bástya Mozi el�tti 12-es busz meg-
állójába.

A moziban elkezd�dött a nagy-
film, a fényújság is behunyta a sze-
meit a tet�n, az emberek alig lézeng-
tek a meleg nyári estében, a környez� 
ablakok függönyei mögött várták a 
TV-ben a Simon Templar filmet, én 
pedig éhes és mérges voltam.Türel-
metlenül vártam, hogy hazaérjek So-
roksárra és örökre elfelejtsem, hogy 
én újságíró legyek valaha is!?

Én hülye, ostoroztam magam, 
inkább mentem volna ma délután 
fociedzésre, jobban jártam volna, 
mert utána lezuhanyozhattam volna. 
Otthon csak a lavór várt rám, ebben 
a tikkasztó melegben!

Rendesen sajnáltam magam már 
vagy öt perce, amikor a New York 
palota nagy sötét bejáratából ki-

sietett egy alak, aki egyenesen felém 
tartott és minden manír nélkül meg-
érintette barátságosan a vállamat, 
mint egy régi ismer�s. – Na komám, 
ne siess már olyan nagyon, ugye te 
vagy a Farkas Pali?

– Maga kicsoda? – kérdeztem- ki 
az az ember, aki tudja a nevemet eb-
ben a rohadt éjszakában?

– Ja persze! Elnézésedet kérem, 
én vagyok Siklósi Norbert. Na gyere 
vissza, invitált el�re mutatva, föl az 
els� emeletre, az irodájába!

Beszélgettünk kés� estig.
– Na kérlek szépen az elképzelé-

seidet megvalósíthatod, én segítelek 
téged, de ehhez neked sokat kell ta-
nulnod! Másnap fölvettek a Lapkiadó 
Vállalathoz, mint munkáslevelez�t.

Éveken át dolgoztam és tanul-
tam, tanultam és dolgoztam. Vé-
gigjártam az üzemi lapokat, már 
majdnem megismertem az újság-
írás titkait, amikor mint a mesében 
1980-ban megnyertem a MUOSZ 
egyik Tehetségkutató Pályázatát. 
Így bejutottam az Újságíró Iskolá-
ba. Elvégeztem, és azt hittem, hogy 
így már sínen vagyok és végre csi-
nálhatok egy cigány újságot. Ám a 
sors és a politika nem így akarta. És 
Isten malmai, ha lassan is, de �röl-
ték a sors búzáját, és nekem is jutott 
ebb�l a temérdek búzából egy kis 
cipó. Bár 1985-ben egy évre kivon-
tak a forgalomból, de Siklósi Nor-
bert, Csert�i Oszkár és Kecskeméti 
Károly bízott bennem.

S imígyen szólt az Úr – Siklósi 
Norbert: sokat dolgoztál és tanul-
tál. Az élet is meggyötört, ha párttag 
nem is lehetsz, rádbízom a Cigány 
Újság szerkesztését. Így is lett, 1986 
Karácsonyára ki is jött az els� Ro-
mano Nyevipe – CigányÚjság.

Siklósi Norbert napi húsz órát 
dolgozott. Minden reggel hét óra-

kor már bent volt az irodájában és 
kés� estig tízezreket hallgatott meg 
alázattal. A g�göt nem ismerte, de 
aki hozzáfordult, legyen az párt-
tag, vagy párton kívüli, 56-os, vagy 
cigány, mindenkiben meglátta azt, 
amit talán még önmagáról sem sej-
tett az illet�.

De nem csak az irodájának az aj-
taja állt nyitva a nap 24 órájában, a 
szíve is! Senkire sem tudott haragud-
ni. Szerintem nem is volt haragosa. 
Százezreknek volt a mecénása.

Most, hogy elköltözött, az Úris-
ten ott fent a mennyországban, biz-
tos, hogy egy olyan feladatot bízott 
rá, amit csak � tud maradéktalanul 
ellátni. Ki kell békíteni az embere-
ket egymással, egy egész országot. 
Azokat, akik már nem is köszönnek 
egymásnak, és letagadják, hogy �k is 
az � el�szobájában ültek, igaz ak-
kor még emberi formájuk volt kívül 
– belül.

Nos Norbertnek ott fent sincs 
egy perc szabadideje sem, mert kell 
ott lenni egy másik országnak, ahol 
a szerkeszt�bizottságban már várja 
Hernádi Gyula, Gyurkovics Tibor 
meg Csert�i Oszi és Faludy Gyuri. 
Nos t�lük, a bölcsekt�l és jóembe-
rekt�l várom el, hogy 2009-ben az 
új esztend�ben békét, boldogságot 
és megbékélést szórjanak ránk a föl-
dönhagyottakra. Ránk fér!

Ja még valamit mester! A kis-
kutya, akit megszelídítettél minden 
reggel beszalad az udvarról, oda-
rohan a fotelhoz, amiben nemrég 
még ültél és boldogan csóválja a 
kis farkincáját. Lehet, hogy nem is 
mentél el, vagy csak a simogatásod 
hagyott benne maradandó nyomo-
kat, akárcsak bennem az emberi 
nagyságod!!

Taksony, 2008.november 27.
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Ku pár áj-vinyit
(Karóval jöttél…)

Ku pár áj-vinyit, nu ku-flór,
Csă filisej ku cárá dă-n áltá,
Aar áj-dát dă vorbă k-on szák máré
lu mumătá s-áku á-isj klînbăjéscs,

ká buréci-j bulînzs pă-lîngă ljemnyi á-sá áré pă-csiny 
káré áré gînd,

ăn-csisz jiscs ăn kurcsá á sápcsilje
sî má nu-vij pucse merzjé nisj kîndă.

Ku gyincsé dă-lápcsé ăn-pljátră dă-sjáj muskát?
Dă sjé csáj-ăngribit, dákă áj-rămász?
Dă sjé nu dă szárá áj-ănviszát?
O-dátă ápo sjé cár-fi trăbit, szpunyé?

Pă csiny uvig cs-áj dăzvălăjit,
zsubrá-c uvig áj-zgărminát-o,
hirés jiscs, dákă ásztá ávej dă-gînd.
Sî kîcsé szăptămînyé-j cárá? Bulînduljé.

Áj plăkut? Sjinyé csa-dunát pă lîngă-je?
Cs-ászkungye-j? Á dá sjinyé csé-hăzăje?
Birij, sjo-foszt, dá-kă á-nume birij,
nisj kucît náj, nisj pînyé.

Jiscs ăn-csisz ăn kurcsá á sápcsilje,
fij-fălosz, dá-kă cisz-ofi dăsztu-l pă lyemnyé dă-fok,
fij-fălosz, á-isje-j o párnă maljé,
ápljákă-c zsjosz mîndrú kápu. 
Ku dĂscsisz szuflyit
Tiszta szívvel

Nám tátă, nisj mámă,
Nisj dimizóúm, nisj házăm,
Nisj bilsjóm, nisj păturálăm,
Nisj szurutálăm, nisj plăkătarém.

Á trije zîlyé nu mănînk,
Nisj mult, nisj pucîn.
Daăzăsj dă ánúm hătálmă-j,
daăzăsj dă ánúm ăl vînd.

Dákă no-trăbúji lu nyime,
dá-po dráku lo kumpărá.
Ku csiszt szuflyit oj rubi,
do-trăbuji sî om oj-ámurî

Mor-ápuká sî mor-ljigá szusz,
Ku szfînt pămînt mor-ăngrupá
Sî járbă sjé marcsé á-dusjé o krescsé
Pă szuflyitúm frumosz sî mîndru.

Punyé-c mîná
(Tedd a kezed)

Punyé-c mîná
Pă-fruncsém,
ká-kînd mîná-c
mînám ár-fi.

Ásá păzescsémă, ká-kînd
kár ár ámurî,
ká-kînd kusztum
kusztú-c ár-fi.

Ásá plásjémă, ká-kînd
dákă biny ár-fi,
ká-kînd szufljitú-m
szufljitú-c ár-fi.

(Fordítás: Konrád Imre)

Vlodomyr Bovkun rajza
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Az uszkai kísérlet

„A legfontosabb találmányok meghonosítását
a legszegényebbek között kell elkezdenünk, mert a gazdagok úgyis megszerzik maguknak.”

(Gandhi)

„A Falufejlesztési Népjóléti 
Program Egyesület (FNPE), az 
indiai Bihar állam Ranchi járásá-
ban létrehozott Krishi Gram Vikas 
Kendra alapítvány képességfejleszt� 
programjának magyar adaptálása 
céljából indiai támogatással 2003-
ban alapított, politikától független, 
országos hatáskör�, nonprofit, ci-
vil szervezet. Els�dleges célja az 
elszegényedett falusi lakosság élet-
feltételeinek javítása ön-
kéntes alapon m�köd�, 
ingyenes, képességfej-
leszt� gyakorlati okta-
tással.

A képességfejleszt� 
programok alanyai le-
hetnek a munkanélkü-
li és szociális ellátás-
ból kiszorult, de még 
munkaképes korú sze-
mélyek, a pályakezd�, 
munkanélküli fiatalok, 
a munkanélküli- és szo-
ciális segélyben részesül� 
– de közhasznú munkát nem vég-
z� – falusi emberek, nemre, szár-
mazásra, nemzetiségi- és kisebbségi 
hovatartozásra, valamint vallási- és 
világnézetre való tekintet nélkül.”

Ezekkel a gondolatokkal 
kezdte el�adását Puskás Fe-

renc agrármérnök, feltaláló és 
ENSZ-szakért�, az uszkai kí-
sérletr�l Budapesten, a Cigány 
Tudományos és M�vészeti 
Társaság konferenciáján.

Puskás Ferenc – agrármér-
nöki tevékenysége holdudva-
rában – mintegy 20 találmányt 
jegyez, els�sorban környezet-
védelmi és szilikátipari techno-
lógiákban.

Ilyen többek közöttt az a 
felfedezés, amelynek során a 
kínai Sandung tartomány egyik 
timföldgyárában képz�d� bar-
naiszap-hulladékot – melynek 
gátak közé szorított hatalmas 
mennyisége a környez� telepü-
lések biztonságát veszélyeztet-

te – a szomszédos er�m� per-
nyéjével megfelel� százalékban 
keverve Puskás Ferenc egy új 
épít�anyagot hozott létre.

A vályogvetéssel készített 
téglákban hidegen létrejött kö-
tés eredményeképp a téglák 
kétszer-háromszor nagyobb 
szilárdságúak lettek, mint a ha-
gyományosan égetett agyag-
téglák, és három nap múlva 

már falazni lehetett 
velük.

Puskás Ferenc 
találmányaival a ha-
zai minisztériumok 
éppen aktuális tiszt-
visel�it is rendre 
felkereste az elmúlt 
évtizedek során, 
ám ha egyesek ese-
tenként át is látták 
munkásságának tár-
sadalmi-gazdasági 
horderejét, a maguk 
részér�l nem érez-

ték érdekeltnek magukat azok 
támogatásában.

Ezek után Puskás Ferenc úgy 
döntött, hogy állami támogatás hí-
ján Szabolcs-Szatmár megyében, 
az ukrán határnál, Uszkán, a 
Batár-patak mentén fekv� kis fa-
luban, sz�kebb baráti és öner�b�l 

R. Balázs Lajos festménye
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próbálja megvalósítani a Falufej-
lesztési Népjóléti Program Egyesü-
let elképzeléseit.

A Gandhi-tanítvány Swa-
minatan professzor által életre 
hívott indiai képességfejleszt� 
centrumok mintájára szerve-
zett nonprofit vállalkozás alap-
ját egy uszkai, volt kisnemesi 
kúria és a hozzá tartozó nem 
egészen egy hektáros term�- 
és állattartó terület ké-
pezi. A birtokot Puskás 
Ferenc a 2000. évi tiszai 
ciánszennyezést el�idéz� 
nagybányai gátszakadás 
és a tervezett verespataki 
aranybánya ökológiailag 
katasztrofális m�ködését 
ellen�rz� és felülvizsgáló 
ENSZ-szakért�i megbí-
zás honoráriumából vá-
sárolta, majd felajánlotta a 
Falufejlesztési Népjóléti Prog-
ram Egyesület céljaira.

A 360 lelkes Uszka lako-
sainak több mint 80 %-a cigány 
származású, ahol a „megélhe-
tési lehet�ségek” a vidéki in-
diai nyomorhoz hasonlatosak. 
A háztáji mez�gazdaság és 
állattartás kultúráját néhány 
család kivételével az uszkaiak 
jószerével elfelejtették.

Az egyesület egyik alapvet� célja 
olyan mintakert, kvázi termény és 
gyógynövény arborétum létrehozása 
és életben tartása, mely alternatívá-
val szolgálhat az ellehetetlenül� ha-
zai mez�gazdaság számára.

Fontos továbbá, hogy a ke-
letkez� mez�gazdasági hulladékok 

felhasználásával – Puskás Ferenc 
által évtizedeken át kikísérletezett, 
külföldön hosszú id� óta alkalma-
zott – modern épít�anyagok és épí-
tési technológiák is meghonosítha-
tóak legyenek. 

Az egyesület a növény és gyógy-
növény arborétum, valamint az ál-
lattartás mellett számos környezet-
kímél� technológia bemutatóját is 
tervezi.

A település nincsen csa-
tornázva, így a telken belül, 
gyökérzónás, kaszkád ülepí-
t�s rendszerben történik a 
szennyvíz megtisztítása, amit 
els� ütemben öntözéshez le-
het használni. A kerttel párhu-
zamosan, a telekhatár mentén 
30 méter hosszan húzódik a 
víztisztító medence, amelybe 
a házak használati vizén túl a 
tet�kr�l nyert összes es�víz is 
bele van vezetve. A medencé-
ben a víz felszínén egyrészt a 
nehézfémeket a vízb�l elvonó 
és a szervezetükbe beépít� ví-
zililiomok n�hetnek, másrészt 
b�séges mennyiség� békalen-
cse termel�dik. A hetenként 

„leszüretelhet�” békalencse 
biogázként fog hasznosulni, 
a kisház konyhájának energia-
ellátását kiváltva. A víztisztítás 
második üteme napfényener-
gia felhasználásával, iható ivó-
vízzé történ� átalakítás lesz. 
Puskás Ferenc találmányaként 
egy észak-déli irányú, kett�s 
üvegfedéllel ellátott növény-
ház fogja megoldani az ön-

tözésre már alkalmas 
víz desztillálását, ami a 
megfelel� vitaminok és 
nyomelemek hozzáadá-
sával emberi fogyasztásra 
is alkalmas lesz.

Örömmel tapasz-
talható, hogy a helyi 
roma lakosság érdekl�-
dését már felkeltette az 
FNPE kertjében folyó 
tevékenység. Családról 

családra, szomszédról szom-
szédra igyekeznek megta-
nulni, hogyan m�veljék saját 
kertjüket, illetve melyek azok 
a részben hagyományos, 
részben el�remutatóan új-
szer� szakmák, olcsó, ön-
fenntartó, a megfizethetetlen 
állami energiáktól független, 
egészséges mez�gazdasági, 
építési, kisipari és kézm�ves 
technológiák, amelyeket elsa-
játítva, az amúgy munkakedv 
kioltó helyi szociális segé-
lyekt�l függetlenül, képesek 
legyenek eltartani önmagukat 
és környezetüket.

Puskás Ferenc indiai 
ENSZ-megbízásai alkalmával 

Danó Károly festménye
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felkereste azokat a területeket 
is, ahol azok az indiai népcso-
portok élnek, akik az európai 
roma lakosság rokonai. Ze-
nei, vizuális és tárgyi világuk 
megdöbbent�en hasonlatos, 
gondolkodásuk, észjárásuk 
kvázi „ugyanarra a csavar-
ra jár”. Kultúrájuk, intellek-
tuális képességeik semmivel 
nem szerényebbek azoknál 
a szerencsésebb családokból 
származó indiai diákokénál, 
akiknek matema-
tikai, csillagászati, 
zenem�vészeti, épí-
tészeti, természettu-
dományos és gyógy-
növény-ismereteit a 
legrangosabb euró-
pai és amerikai egye-
temeken sem tudják 
nem elismerni.

E kapcsolatok fel-
elevenítésével, akár magasan 
képzett indiai vendégszak-
emberek tervezett közrem�-
ködésével is, a kvázi „gyö-
kértelennek” bélyegzett hazai 
cigányság öntudata gyógyul-
hat és kiegyensúlyozódhat, a 
jelenleginél emberibb életki-
látásai reménytelibbé válhat-
nak. Megjegyzend�, hogy a 
legfrissebb antropológiai-szo-
ciológiai kutatások tükrében, 
az amerikai indiánok és a ke-
let-európai cigányok sorsa, tár-
sadalmi helyzete között óriási 
hasonlóság van. És ne feled-
jük, az amerikai indiánokat is 
a mammonimádó sápadtarcú 

– az emberalatti ember – civi-
lizációja gázolta le. 

Talán a Falufejlesztési Népjó-
léti Program Egyesület fent vázolt 
elképzelései els� ránézésre „szembe 
mennek” az aktuális vidékleépítési 
politikai trendekkel, amikor orszá-
gos jelent�ség� agrárkonferenciákon 
hangzanak el olyan „vezet�i” kije-
lentések, hogy a huszonegyedik szá-
zadi modern, városiasodó életforma 
keretei között a falvak világa „kor-
szer�tlen”.

Hogy ez mekkora tévedés, 
egy eleget nem hangsúlyozható 
ökológiai metafora bizonyítja. 
Ha a környez� hegyek erdeit 
kivágjuk, nincs, ami felfogja a 
lezúduló vizeket és elkerülhe-
tetlenül pusztító árvizekre és 
belvizekre számíthatunk. Ha-
sonlóképp, ha a vidék élelem-
term� és mikrotelepülés meg-
�rz� képességét felszámoljuk, 
a munka nélkül maradt, elke-
seredett vidéki földönfutók 
elárasztják a nagyvárosokat, 
kezelhetetlen társadalmi, gaz-
dasági és politikai problémák 
elé állítva az éppen hatalmon 
lév� kormányzatot.

Így van ez Afrika, Dél-Ame-
rika, Ázsia, valamint az euro-
atlanti érdekszféra tengeren-
túli és európai nagyvárosaiban 
is, miképp azzal például a 10. 
Velencei Építészeti Biennálé 
Óriásvárosokat bemutató ki-
állításán is szembesülhettek a 
látogatók. Tehát a vidék éle-
lemterm� és mikrotelepülés 
megtartó képességének meg-
�rzése alapvet� huszonegye-
dik századi, globális túlélést 

szolgáló stratégia 
kellene legyen, amire 
egyébként Gandhi 
és tanítványai, már 
közel egy évszázada 
felhívták a figyel-
met.

Az uszkai kísér-
let is – bármennyire a 
kezdetek kezdetén tart, 
ijeszt� nyugat-ázsiai 

szegénység közepette – a túlélést 
szeretné szolgálni. Jóllehet a Fa-
lufejlesztési Népjóléti Program 
Egyesület uszkai tevékenysége 
mindezidáig semmilyen pályázati 
szisztéma keretei közé nem volt 
beszorítható, semmilyen állami 
támogatást nem élvezett és csak 
szerény mérték� baráti, magán 
munka- és anyagi segítségben ré-
szesült, talán némi optimizmussal 
és der�vel tölthet el bennünket az 
amerikai kollégák fanyar csudál-
kozása: – Könny� nektek, mert 
nincs pénzetek! Kénytelenek vagy-
tok gondolkodni!

(szerk.)

R. Balázs Lajos festménye
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BERECZKI ANNA

Folklór – mese – vándormotívum
(Gondolatok egy könyvajánló kapcsán)

Eltart még egy ideig a folk-
lórkutatók azon vitája, amely 
a mesék eredetér�l, a világ 
mesekincsének összefügg� 
illetve elkülönül� motívumai-
ról, az interetnikus összeveté-
sek megállapításairól szól. Az 
viszont vitathatatlan, hogy a 
mesei vándortémák megtalál-
hatók födrajzi, etnikai, és kul-
turális szempontból egymás-
tól igen távoli közösségekben. 
A hasonlóságokat mutató 
motívumsorok már réges-ré-
gen lebontották a szocio-kul-
turális határokat, s mindig azt 
az etnikai kört, közösséget 
gazdagították, amelyben fel-
t�ntek.

Írom mindezeket annak 
kapcsán, hogy kezembe vettem 
Bársony János Cigány mesék 
cím� kötetét, mely a Móra Ki-
adó gondozásában jelent meg 
2007-ben. A magyar nyelv� ci-
gány irodalmat gazdagító kötet 
els� eredetemondáját, A Nap 
és a Hold történetét olvasva 
kedvenc meseíróm – a franko-
fón irodalmhoz tartozó, belga 
származású Maurice Carême 
– egyik Caprine meséje jutott 
eszembe. Ebben a történetben 
egy varázsló gonoszsága miatt 

az eredend� rend felbomlott, 
az égitestek egymás után látha-
tatlanokká váltak az égbolton, 
s az emberekre hárult a káosz 
megszüntetése, az újraterem-
tett rend megvalósítása.

A cigány eredetmondában 
a Nap és a Hold leláncolása 
okozta �rt kell felszámolni, a 
fantasztikus elemeket tartal-
mazó belga mesében pedig a 
természetben rejt�zköd� el-
veszített harmónia visszaál-
lítása a cél. Ennek a vágynak 
a beteljesülése csak a csodák 
világának eszköztárával válhat 
valóra. A fenti szövegekben 
fellelhet� közös motívumok a 
hiány megszüntetésének igé-
nye, a vándorlás, a küzdés, a 
szabadítás, – majd az út végén 

a gy�zelem. A cselekményszö-
vés viszont a két mesében más 
és más. A szájhagyományban 
élt cigány történet elmondója 
saját világlátása és a közösségi 
elvárás szerint formálta törté-
neteit, a belga író pedig irodal-
mi meséjét ötvözte a fantaszti-
kum kelléktárával.

A Cigány mesék cím� kö-
tet szerkeszt�jének az a feladat 
jutott, hogy megmentse a me-
semondók pótolhatatlan ér-
tékeit, ezzel átörökítse a múlt 
egy-egy darabját. Dicséretes 
tehát az a vállalkozás, amely 
a cigányfolklór köréhez tar-
tozó elbeszéléskincs tovább-
élésének biztosításához járul 
hozzá. Bársony János köteté-
nek szövegeib�l kibomlanak a 
szóbeli hagyományozódás vo-
nulatának fejezetei, az olvasó 
számára láthatatlan mesél�k 
életéhez köt�d�, s egy sajátos 
fantáziavilágba áthajló lelkü-
let produktumai. A valóságos 
tényanyag, a mindennapok 
világához igazított történel-
mi események és a klasszikus 
mesevilág jól kiegészítik, gaz-
dagítják egymást, hogy átjárót 
létesítsenek a cigányság múltja 
és jelene között.
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SORIN CRISTIAN

Romák a volt Jugoszláviában
Lasho des manusalen!
Som jekh zeno do mujenqo. 

Jekh muj si kodo le gazesqo 
haj okaver le rromesqo. 
Kadja som maj kritikatoro vi 
le gazeca, vi le rromeca. Te 
arakhav jekh konflikto ando 
shand o rromano thaj kodo 
o gazikano, patav ke som 
maskaral. Dikhav vi i dos le 
rromesqi, vi koda le gazesqi. 
Haj thovav vortomos numaj le 
cacesqi. Ande bute rromende 
asundol jekh glaso: sam 
diskriminime. Caces – haj inke 
pozitivo. Sode love shuvdile 
andi emancipacia haj andi 
egalizacia le rromenqi okolavre 
europaqe nacienca perdal 
edukacia! De kaj xasajle kola 
but love? Andi oprutni klasa 
le neve iskolakune rromenqi, 
kaj si shindi la realitatatar. Von 
dikhle kadale lovendar, von 
ulade len. Haj so dikhlol? O 
rroma gele ande sasti Europa, 
kerindoj so prevenisavdila te 
na keren. Leg maj but rroma 
sin sa sar maj angle – ci kotizin 
ka o bu3eto, de azukeren 
i pomana. Te paruvadol 
kada, si te kerdon vi von sar 
okoavera, te siklon, te primin 
i institucialo edukacia. Te aven 
angrenime ando sistemo. Jekh 
kotor funkcionalo andi luma 
i gazikani. De kada paruvel 
len, xasavel i identitata. Haj 

palem risavas katar gelam. 
O edukaciaqo refuzo anel i 
neakceptacia le gazenqi. Atunci 
sar lashardol kada problema? 
Amborim arakhindoj varesavo 
than, kaj te kerdol jekh them 
numaj vas o rroma. Te dikhas 
te ande pende xaloven fededer. 
De na, ke o drom le rromenqo 
nakhlol andar o them le 
gazenqo. Musaj te maladon 
le gazenca, aver shandes kola 
oprutne, iskolizime, zorales 
barvale rroma sar ka vazden 
von leg maj bute rromenqe – le 
chowrrorrenqe, le bikamlenqe?

Devla ferisar te keras ame 
vareso vas lenqe amare lovenca! 
Te na suson o posita! Ke naj 
amari problema, si le gazenqi! 
Vas koda ci dikhav sukar i 
komparacia le zidovurenca. 
Len si len vareso – konsienca 
haj viziuna. Ci len nas len jekh 
shib khethani, o rat sanilasas, 
haj sa pherde penqo suno – 
te ziven ande jekh them ande 
saveste von naj jekh problema 
vas okoavera. Na deranzin 
khanikas, phiran pen pala penqe 
regule. Kerdila vi unifikacia – 
zivdila i shib – haj kada si jekh 
aspekto la identitataqo. Manusa 
diferime shibenca, originenca 
resle te trajin andi armonia. 
Ke zivdila i shib haj ke sas len 
jekh patamos khethano. Sostar 

te na xaloven pen vi o rroma 
kadja? Ke von ci keren donacie, 
ci keren lobi, numaj azukeren 
de avral i rezolvacia. Haj kana 
primin o fondura, vushar keren 
len. Ke tela kado anav – rrom 
– garan pen kacom haj kacom 
nacie save naj sajekh amenca, 
le cace rromenca. Numaj ame, 
o spojtora, numaj ame o ursara, 
numaj ame o gabora sam o 
cacune rroma. Okoavera sin 
sa sar jekh felo rroma, de maj 
telutune. Kado si o bajo – svakon 
rromani nacia patal pe i uniko 
cacuni nacia. Okoavera naj le 
gazenca, de ci amenca. Sostar? 
Ke naj khethanimos. Naj jekh 
standardizime shib, naj jekh 
anav, jekh uniko patamos, naj sa 
kola obiceja, norme vas savorre, 
numaj i origina si komuno.

Odolesqe i definicia vas o 
rromanimos si te avel buxli. 
Naj vareso konkreto. Numaj 
jekh baro xamimos, butivar 
opozime, kontradiktoro.

Me kadja gindov man, 
hody trebul le rromen jekh 
them numaj vas o rroma, ande 
saveste te siklardol jekh shib 
standardizime. Numaj te na 
ustyen opre kola lovale rroma 
haj te vazden le rromenqe te 
edukin pen, te integrin pen haj 
sa te nikeren penqi identitata. 
De zi atunci sa o rovimos si 
maj profitabilo.
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I problema naj ke si 
neakceptacia katar o gaze, 
i problema si ke kamlidol 
te lunzardol o financimos. 
Sin zande o rezultate. O 
aktivistura ci maren pen le 
balvalaqe asavenca, ta penqe 
xanzvalimatenca.

Me patav man losalo ke 
zanav kese integrime romen, 
pativale, butzande, dine 
pativ, kaj potinen vi impozito 
thaj maj si than ande lenqo 
zivimos vi te maj sikavdon sar 
rroma. Vas manqe von sin o 

rroma – manusa adaptabila, 
akanutne, barikane, kaj lazan 
te mangen azutimos avral. Kaj 
line o asora ande penqe vasta 
haj tromajle te aven le gazenqe 
egala perdal i edukacia. Haj kaj 
si len vareso kaj butenqe lipsol 
– lasho simco (common sense) 
haj prinzanen kana si lenqi dos. 
Save na intimidin (daraven), ta 
keren kompeticia.

So asti kerdol? Te paruvdol 
i mentalitata (i godi)!

Si amen iskole rromane 
shibaqe kursurenca, sin 

mediatora vas o rroma 
(iskolutne, sanitaciaqe), si amen 
ekspertura andi administracia 
i thanutni haj andi centralo, 
si jekh agencia vas o rroma, 
dindon lenqe thana pre savende 
te vazden khera, so maj trebul? 
Vare o gaze nikeren jekh trajo 
maj lasho? Sostar ankalavdol 
andar o konteksto numaj i 
situacia le rromenqi? O gaze 
sostar ci azukeren, ta thon 
vast thaj keren? Katar kado 
fatalismo, kado nemiskimos? 
Me mangav nevarimos!

RUVA PÁL

Romák

Kalapos dögös romák
Csókolom a szíveteket
Hamár nem szoríthatom
Meg a kezeteket
Gyertek üljetek közelebb
Beshen tele pej phuv
Xan anda shax
Anda bokolyi
Na xosen tumaro muj
Kade chumidav
TUMEN
Anda muro ilo
Ashta de
Anen vi e zumi
Bute bute thulle
Khanyengi, bute
Sane xumeresa
Haj bakrano
Paprikashi

Apol kana chalyilam
Keras maj dur amari volya
A lolya molasa
Le terne romnyanca
Chi akanak chi xosav muro
Chikenalo muj, kade chumidav
Lengo somnakuno muj
Aven kathe kehelen
Miskinen tumaro mashkar
Beshen ande amari
Angalya
Muk te phabuvav
Ande tute
Ande tyo ablyimo
Telel tyo ilo
Mashkar tye pulenge
Zidura
Ashta av nachuvastar
Ande jekhavreste Kádasi Laura rajza
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Roma nemzetiségi nevelés az óvodában

Úttör� kezdeményezéssel 
álltak el� Hosszúpályiban a 
roma szül�k. A Debrecent�l 
alig 20 kilométerre fekv� tele-
pülésen azt kérték a családok, 
hogy a napközi otthonos óvo-
dában legyen cigány nemzeti-
ségi nevelés is.

Az országban els�ként kez-
d�dött szeptemberben cigány 
nemzetiségi nevelés Hosszú-
pályi  „Luludyasli bar – Virá-
gos kert” nevet visel� napközi 
otthonos óvodájában. A roma 
kisgyerekeket egyszerre neve-
lik magyar és cigány nyelvre, 
egyel�re két csoportban.

Ahogy Berenyei András 
polgármester elmondta, a két 
nemzetiségi csoport a cigány 
szül�k kérésére indult, �k kez-
deményezték, hogy gyerekeik 
az óvodában anyanyelvükön 
kommunikáljanak, megismer-
kedjenek hagyományokkal és 
kultúrájukkal. Hosszúpályi 
községben a lakosság majd-
nem negyede roma.

 „Ötvenegy cigány szül� 
kérte, hogy a gyerekét tanítsák 
cigány nyelvre, hisz sok szül� 
nem tud rendesen cigányul be-

szélni. Nálunk a lovári nyelvet 
ismerik.”

„Van egy nagycsoport, 
amelyet kimondottan az isko-
lára készítünk – mondta Cson-
káné Lakatos Klára, az egyet-
len roma származású óvón� a 
Hosszúpályi óvodában. – És 
van egy kis középs�s, vegyes 
csoport, korosztály szerint. 
Van cigány származású gon-
dozón�nk, leginkább � kerül 
közeli kapcsolatba ezekkel a 
gyerekekkel. Ketten vagyunk, 
akik abszolút beszéljük az 
oláh cigány nyelvet, és van 

egy érettségivel rendelkez�, 
jelenleg a f�iskolára készü-
l� fiatal cigány lány, aki szin-
tén a csoportban van velem.. 
Ezek a családok szociális hát-
rányokkal küzdenek. A gyere-
kek nem érik el azt a szintet, 
amit 3-4 éves korban a többi 
csoportban elérnek. Mi min-
dent igyekszünk bepótolni. 
Két nyelven beszélnek, és ez 
a kétnyelv� kavarodás nem 
tisztázódott le a gyerekek-
ben. Van, aki magyarul is alig 
tud beszélni és cigányul is alig 

tud beszélni. De aztán kide-
rült, hogy tényleg szépen tud-
nak cigányul beszélni, mert a 
gondolkodásuk, az álmaik, a 
lelkiviláguk cigányul van. Vi-
szont nehezen tudják az � kis 
gondolataikat rögtön magyar 
nyelvre lefordítva el�adni. Mi 
azt szeretnénk elérni, hogy az 
érzelmi világuk stabil legyen, 
otthon érezzék magukat, biz-
tonságban legyenek, kinyíljon 
a lelkük. Akkor egyre inkább 
meg tudjuk tartani magyar 
nyelven is a foglalkozásokat.”

A szül�k örülnek, hogy gye-
rekeik anyanyelvükön is tanul-
hatnak. Baloghné Száva Anikó 
egyike azoknak, akik aláírásuk-
kal kezdeményezték a cigány 
nemzetiségi csoportok elindí-
tását Hosszúpályiban. Cson-
káné Lakatos Klára óvón� 
korábban romológia szakot is 
végzett, ezen keresztül feln�t-
tekkel is dolgozott. Azt mond-
ja, munkája túlmutat az óvoda 
keretein, az ottani roma társa-
dalomra is jó hatással van.

„Nemcsak a gyerekeket ne-
velem, hanem a családokat és 
az itt él� 1600 f� körüli cigány 
lakosságot is. Igazán a cigány 
családokat leginkább a gyere-
ken keresztül lehet elérni, �k 
pedig így tudják igazán az in-
tézményünket elfogadni, s�t, 
az egész önkormányzatunkat 
jobban el tudják fogadni.”

(szerk.)
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A hegedű titka

Hosszú-hosszú évek teltek el azóta, hogy 
a Bradzsi cigány család az �shazából eljövet, 
még mindig vándorúton volt. Nehéz lenne 
megmondani, hogy hol, merre mindenütt jár-
tak. Azt is nehéz lenne megtudni, hogy ebben 
a történetben hányadik Bradzsi generációról 
lesz szó, mert tudni kell, hogy a cigányok sok 
mindenr�l tudatosan, mélyen hallgatnak. A biz-
tonságuk érdekében a lelkük legmélyén �rzik 
évszázados titkaikat, hogy megvédjék családju-
kat a gonosz emberekt�l.

– Akardo, drága gyermekem, 
gyere csak ide mellém, s ülj kö-
zel a t�zhöz, hogy amit most 
neked el fogok mesélni, azt raj-
tad kívül senki más ne hallja – 
intett fejével Ardzsa, Akardo 
édesapja.

– Akardó örömmel telje-
sítette apja óhaját. A fiúcska 
a nagyszámú család kedvence 
volt. Tizenöt éves korára sudár 
legény lett bel�le. Soha senkivel 
sem kötekedett. Az id�sekkel 
szemben mindig illedelmesen 
viselkedett. Sohasem fitogtat-
ta erejét. Arra törekedett, hogy 
az ismer�seit�l megtanulja azo-
kat a dolgokat, amit � még nem 
tud. Ezért a környezetében 
szinte nem is volt olyan személy, aki ne kedvel-
te volna �t, ezért a jó tulajdonságáért.

– Nagyon szeretlek jó apám tégedet! – 
mondta hangosan Akardó, miután letelepedett 
az apja mellé.

– Én is tégedet, drága fiam! – válaszolt vissza 
Ardzsa, Akardo édesapja.

– Ma este másról fogok veled beszélni. Egy 
titkot fedek fel el�tted, amire az egész életed-

ben vigyáznod kell. Senkinek sem mondhatod 
el addig, amíg nem alapítasz a mi törvényeink 
szerint családot, s a családban is csak a fiúgyer-
meknek, akinek felettébb okosnak, talpraesett-
nek kell lennie – tette Akardó vállára nehéz te-
nyerét az id�s cigányember…

– Akardó meg sem tudott szólalni meglepe-
tésében. Apja szemében olyat tüzet látott fel-
villanni, amilyet még sohasem.

– Drága apám! Én meg sem tudok szólal-
ni meghatottságomban azért, hogy ilyen nagy 

bizalommal vagy irántam. Ösi 
titokról beszélsz, amit rám kí-
vánsz testálni. �szintén beval-
lom, hogy egy kicsit félek. Nem 
tudom, hogy eléggé felkészült 
vagyok-e arra, hogy kérésedet 
teljesíteni tudjam?

– Nos, – folytatta az id�s 
cigányember – arról akarok 
veled beszélni, hogy a heged� 
nemcsak hangszer, hanem egy 
titoknak is az eszköze, amit mi, 
id�s cigányok úgy nevezünk, 
hogy „godi“.

– Akardo meg sem mert 
szisszenni annak a hallatán, 
amit az apjától hallott.

– Heged�, godi? – hango-
san kérdezett vissza Akardo. 

Sok mindenre gondoltam, de arra, hogy a he-
ged�, a „nagy cigánytitok“ hordozója, sohasem 
mertem volna gondolni – mélyen a távolba néz-
ve merült el ismételten gondolataiba Akardo.

– Tudnod kell édes fiam, hogy fontos volt ül-
döztetésünk során nekünk is kigondolni valami 
furfangosat, amivel üzenni, szót tudtunk szük-
ség esetén egymással érteni. Jeles muzsikusaink 
egy olyan akkordrendszert fejlesztettek ki, ami-
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Reggeli imádság
Reggel mikor felébredek
Ágyacskámba fedérdelek
Magamra keresztet vetek
Jézuskával beszélgetek

Az én szívem egy kis oltár
A Jézuska mindig ott jár
Meghallgatja hogyan dobog
Mikor hozzá imádkozok

Detehara kana ushtyav
Ando pato me changadav
Pe mande me trushul shinav
kana Jezushesa vorbisarav

Muro jilo khangeri si
Kana o Jezuska mancaj si
Ashunel muro jilo sar marel
Kana leste rudyisarel

vel a beszéd helyett közvetíteni 
lehet. Zenénk azért olyan, ami-
lyen… A heged�ink nem csu-
pán fából készült hangszerek. 
Minden cigányember heged�-
je a történelmünk hordozója. 
A heged� húrjaiba, a heged� 
testébe szívünkkel véstük bele 
üzeneteinket. Ahhoz, hogy en-
nek kulcsát átadjam, egyetlen 
feltételnek kell megfelelned. Az 
pedig az, hogy sohase árulod el 
a népedet. Ehhez pedig minden 
tudást, támogatást megkaptál. 
Majd az id�s cigány így folytat-
ta tovább:

– Itt ez a vonó. Amikor a he-
ged�det a kezedbe veszed, so-
hase felejtsd el, amit elmond-
tam neked. Meg kell ígérned, 
hogy a fiúgyermekeddel te is 
úgy fogsz cselekedni, aho-
gyan most én, veled – fejez-
te be fáradtan, de csillogó 
szemmel a beszédet Akardo 
édesapja.

A történet arra ad választ, 
hogy a cigánynép miként vi-
gyázza a kultúráját. S a heged�, 
a zenészcigányok legféltettebb 
kincse, húrja a szívükre van 
megfeszítve…

Kádasi Laura rajzai

(Ezt a rövid imát gyermekko-
rom egyik mentora, imádott ta-
nárn�m Mészáros Ili mondta el 
nekem, amikor legutóbbi beszél-
getésünk alkalmával régi békési 
élményeir�l mesélt. Annyira meg-
érintett, hogy rögtön le is fordítot-
tam, és unokáimnak is megtanítot-
tam. R.F.Gy.)
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FIATAL TEHETSÉGEK

MIHALOVITS SZANDRA ÉS MIHALOVITS EDA

Ahogyan korábbi számainkban is tettük, most is helyet adunk két tehetséges 
cigány fiatal alkotásainak. Ez alkalommal egy testvérpár munkáiból, Miha-
lovits Szandra fotóiból és Mihalovits Eda verseib�l mutatunk be néhányat.

Te vagy…

Te vagy a szerelem, te vagy az isten,
Te, a barna szemeddel.
A két puha kezeddel.
Az ajkaddal, a szíveddel,
Te, ki átölelsz, ha jön az éj,
S azt mondod, vigyázok rád, ne félj.

1.

Egy napon a lány elindul valahová,
Ö sem tudja hová-merre, csak ment,
És ment míg be nem sötétedett, és
Még akkor is képtelen volt megállni.
A lábai vitték öt a messzeségbe.
Kereste a nyugodalmat, a csöndet,

2.
Szerelmet, bánatot, s mindent mit
Még nem talált meg, az örömöt,
A boldogságot.
Az éj leple alatt árnyékok szállnak
Szívére, és reggel a szivárvány összes
Színe teszi széppé, és gyötredelmesen
Lassúvá a várakozás pillanatait.

3.
Csönd van. Lassan felébred a lányban
A páni félelem. Ez az mire vágyott.
Most megkapta, de mégsem jó így.
Túl nagy a csend és olyan a város mintha
Meghalt volna. Sötét az ég, sok
Néhány árnyék t�nik fel s, aztán elvész.
Ez a rég talán?
Igen…

4.

Csönd honol mindenütt. Átok ül rajtunk
Meg nem törhet�. Könnyünk hull, nem
Letörölhet�. Ez a rég, nem más…
Velünk csorog, nincs visszaút, elvesztettük
A háborút.
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NAGY ÉVA ESZTER

A pénz
A boldogságra van egy közkelet� recept: a 

pénz.
Az emberek boldogságának, vagy legalább-

is elégedettségének feltétele az élethez szüksé-
ges javak megszerzése és bizonyos kapcsolatok 
„birtoklása”. A pénz pedig képessé tesz ben-
nünket arra, hogy megvásárolhassuk, megsze-
rezhessük ezeket a javakat és kapcsolatokat. 
Ennyiben természetesnek t�nik, hogy a na-
gyobb jövedelem nagyobb boldogságot ad, hi-
ánya viszont alapvet� akadálya az élettel való 
elégedettségünknek. Ebb�l kiindulva kezdték 
a pénzt széles körben a legfontosabb motiváló 
tényez�nek tekinteni.

Vannak, akik azt állítják, hogy a pénz �ket 
nem érdekli. Pedig valójában a tény az, hogy a 
pénz fontos. Pénzt kell adnunk a ruhánkért, a 
könyvekért, az iskoláért, a gyógyszerekért, uta-
zásért. Minden jó dolog pénzbe kerül.

Kutatások megállapították, hogy a jövede-
lemszint általános emelkedése nem eredmé-
nyezte az elégedettség ugyanilyen arányú foko-
zódását. Az Egyesült Államokban, miközben a 
társadalom átlagos jövedelmi szintje az ötvenes 
évek óta a négyszeresére emelkedett (és jelen-
t�sen n�tt a reáljövedelem szintje is), a megkér-
dezettek „boldogságszintje” gyakorlatilag nem 
változott az elmúlt öt évtizedben. Mi lehet a 
magyarázata annak, hogy a „több pénz = több 
boldogság” egyenlet nem érvényesül? Négy té-
nyez� okozza az eltérést.

Az els� a megszokás.
Általános tapasztalat, hogy az emberek a 

jóhoz, (a magasabb jövedelemhez és az ezzel 
járó kellemességekhez) hamar hozzászoknak. 
A nagy fizetésemelés, a hirtelen szerencse vagy 
a gyorsan szerzett vagyon természetesen örö-
met és elégedettséget okoz, az átlagember bol-
dogságszintje jelent�sen megemelkedik. Ám a 
hatás nem tartós. Heteken belül, esetleg néhány 

hónap múltán magától értet�d�nek tekintjük 
már a velük járó kellemességeket. Ezek már 
nem okoznak számunkra ugyanolyan örömet, 
mint a változás idején, amikor még élesen élt 
emlékezetünkben a korábbi szegénység, sz�-
kösség.

A második tényez� az összehasonlítás hatá-
sa. Az ember többnyire nem önmagában tekint 
a vagyonra és a jövedelemre. Sajátját mindig 
összeveti másokéval, dönt�en azzal a csoport-
tal, amelyhez magát tartozónak véli. Meglev� 
jövedelmét és vagyonát tehát nem annyira an-
nak abszolút nagysága, hanem a saját csoport-
hoz való viszonyítása dönti el. Ám éppen a 
nagy vagyongyarapodás és jövedelememelke-
dés következtében az emberek vonatkoztatási 
csoportot is váltanak. Már nem a korábbi, sze-
gényebb, szerényebb jövedelm� és alacsonyabb 
életszínvonalú csoporthoz mérik magukat, ha-
nem ahhoz, amelybe éppen most léptek be. 
Ebben a csoportban azonban �k ennek átlagá-
tól többnyire elmaradnak. Régi csoportjukhoz 
képest nagyot emelkedtek, de ez számukra már 
nem jelent semmiféle kielégülést. Ugyanakkor 
új csoportjukban kifejezetten „szegények” let-
tek. Vagyis, ugyanazt érzik, mint amit koráb-
ban, s�t mintha lefelé süllyedtek volna.

A harmadik elem, amely a pénz okozta 
boldogságérzetet egy id� múlva csökkenti az, 
hogy amint az emberek szert tesznek a pénzre, 
amellyel korábbi elképzelésük szerint minden 
„örömjavat” meg lehet vásárolni, rádöbbennek 
arra, hogy sok olyasmi van a világon, ami pénz-
zel egyszer�en nem vásárolható meg. A pénzen 
vásárolt szerelem, nyugalom, barátság nem az 
igazi.

Végül, van egy negyedik elem is, amelynek 
következtében a pénz „boldogságfokozó” ha-
tása folyamatosan elenyészik: a vagyonnal meg-
jelennek újabb aggodalmak. Boldogságunkat 
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általában csökkenti az a tudat és aggodalom, 
hogy elveszíthetjük, amit birtoklunk. Ha valaki-
nek nincs semmije, nem aggódhat ezek elvesz-
tése miatt. Ha ez embernek sok mindene van, 
sok mindenért aggódhat. Miközben az egyén – 
szerencsével, kemény munkával, esetleg b�nös 
úton – megszerzett vagyona révén fokozatosan 
egyre többféle szükségletét képes kielégíteni, 
a legegyszer�bb szükségletek elégedettséget 
eredményez� hatásai sorra megsz�nnek és egy-
re újabb igények jelennek meg, amelyek viszont 
pénzzel nem elégíthet�k ki. Ezt a jelenséget 
Maslow amerikai szociológus ismerte fel, és 
igazolta számos felmérés.

Ha az embernek kialakul az a meggy�z�dé-
se, hogy a pénzzel minden vágyát ki tudja elégí-
teni, akkor minden célját és vágyát a pénz utáni 
vágyódás testesíti meg, aminek nincs fels� hatá-
ra. A pénz és az általa nyújtott hamis biztonság-
érzet a bels� biztonságérzetet helyettesíti.

A fogyasztás adja meg a hamis biztonságot, 
a hamis önszeretet érzését (annyit érek, ameny-
nyit költök magamra). Ezzel szemben ha a bel-
s� Magasabb Énünk, azaz a lelkünk irányít ben-
nünket, az segít helyes perspektívába állítani a 
pénzt. Így a pénz már nem cél, hanem az, ami: 
eszköz arra, hogy megvalósítsuk a lelkünk által 
helyesnek tartott értékeket.

Mahatma Gandhi szerint:
„A természetnek elég kincse van ahhoz, hogy min-

denki szükségleteit fedezze, ahhoz azonban nincs, hogy 
mindenki kapzsiságát kielégítse.„

Ne legyél telhetetlen az anyagi javak iránt, de 
legyél telhetetlen a szellemi javak iránt! El kell 
jutnunk odáig, hogy elménket más dolgokra 
fordíthassuk, magasabb rend� dolgokra, kap-
csolatainkra, az egészségünkre, a szellemünk 
nemesítésére, érzelmi és lelki életünk gazdagí-
tására.

Rabindranath Tagore:
„Foglald egy madár szárnyát aranyba és soha többé 

nem tud a leveg�be röppenni.”

FORRAI ESZTER

Naplemente Haifán

Kékb�l lilává
Lilából t�zzé olvad a nap
Tengertánc kíséri álmait
Isteni üzenet
Hit az újjászületésben
Várakozás
Örömünnep
Naplemente
Béke születik talán

Az ősz palettája

Szinorgia el�ttem
Most vált palettát a természet
A fák, mint óriás varázslók
Ecsetté váltak
S kezdik a vázlatot,
Nincs még fauve stílus
Most csak impresszionisták
Az árnyékok megnyúltak
A napsugár csak csókolgatja a faleveleket
Álmodunk a nyárról
Testünkben élnek a tenger ringató karjai
Felszállunk az égbe
Beszélgetünk
Keressük az isteni szikrát
S elhesegetjük a betegség árnyait
Mert �sszel hullanak az emberek
Mint a falevelek
Kaszál a halál…
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LUKÁTS JÁNOS

Dodó bohóc karácsonya

Dodó bohócot már régen nem hívták Do-
dónak, és bohócnak is már csak az öreg cirku-
szi emberek tartották. Mostanában úgy hívták 
újra, ahogy hatvan és egynéhány évvel ezel�tt 
megkeresztelte a küls�-rákosmezei pap: Csuri 
Jóskának.

Pedig a Dodó név végigkísérte az életét. 
Dodó volt, amikor a kötélen táncolt és a kalapja 
után kapdosott, Dodó volt, amikor harmoniká-
zott a kupolában, és Dodó volt, amikor csókot 
kapott Lucától, a n�stény berber oroszlántól. 
Aztán jött egy fiatal igazgató, új tervekkel és 
új emberekkel, és els� dolga volt, hogy Dodót 
behívatta az irodájába: – Menjen nyugdíjba, Jó-
zsikám! – szólt és a vállára veregetett.

Dodó szerencsét próbált a Hegyaljai Cir-
kusznál, de ott volt bohóc, kett� is, ellátogatott 
az Üll�i Kiscirkuszba, ott viszont nem volt ku-
pola, berber oroszlánnak pedig a hírét se hallot-
ták. Tevével viszont Dodónak nem volt kedve 
csókolózni.

Kiköltözött hát Dodó a százszor áldott és 
százszor elátkozott cirkuszkocsiból, hazament 
abba a kis földszintes, kertes házacskába, ame-
lyik még a mamától maradt rá. A ház ott állt, 
nem messze a cirkusz mögött, de úgy nyíltak az 
ablakai, hogy Dodó még csak rá se látott a nyolc-
szöglet�, hatalmas sátorra. Dodó maga se tudta, 
mit is csináljon a háza körül. Ha megunta magát 
a házban, kibaktatott a kertbe, ha eleredt az es�, 
vagy túl melegen sütött a nap, visszahúzódott a 
ház egyetlen szobájába. Ha a faliórában elakadt 
a kakukk, Dodó kakukkolt helyette, hogy az ut-
cán is hallják a pontos id�t. Ha pedig szél fújta a 
kertben az egyetlen barackfa ágait, Dodó kalap-
pal a kezében helyezkedett a fa alá, és elkapdosta 
a lehulló gyümölcsöt. Aztán sorba rakta �ket az 
ablakba, de megenni már nemigen volt kedve, 
ott fonnyadtak a barackok a Dodó ablakában.

Egyik nap váratlanul megszólalt a cseng� a 
kertkapun. Dodó éppen reggelit készített ma-
gának, egy egész f�tt tojást. Kipillantott az aj-
tón és Arabellát látta a kapuja el�tt téblábolni.

– Arabella! – kiáltotta a hajdan-szép cir-
kusz-m�vészn� felé, és gyorsan kaput nyitott.

– Én már régen Terike vagyok! – mosoly-
gott szomorúan Arabella. Aztán letette kezéb�l 
a kalitkát, amit idáig hurcolt, és leemelte róla 
a kend�t. Vedlett, öreg papagáj gubbasztott a 
kalitkában, de, amint meglátta az egykori bohó-
cot, elrikkantotta magát: – Szerrvusz, Dodó!

Arabellának könny futott a szemébe: – Na-
pok óta nem beszélt. És nem csinál semmi 
mutatványt. Unja a cirkuszt. Az igazgató azt 
mondta, adjuk el a baromfiárusnak…

Dodó mindent értett: – A papagáj nálam 
marad. – Arabella hálásan nézett Dodóra és 
visszabotorkált a cirkuszba.

– Együtt maradunk, pajtás! – szólt a kivén-
hedt bohóc a vedlett papagájnak. – Itt marad-
hatsz, de becsüld meg magad, mert eladlak a ma-
dárkeresked�nek! – aztán gondolt egyet Dodó: 
– Tudod, mit? Legyen a te neved is Dodó, ak-
kor jobban megértjük egymást. – Dodó papa-
gáj beleegyezett, s hogy az új gazdája lássa, nem 
haragszik, jó íz�en csipegetni kezdte a reggelire 
készült, egyetlen f�tt tojást.

Délután beszélgettek egymással.
– Szervusz, Dodó! – sóhajtotta a bohóc a 

papagájnak.
– Szerrvusz, Dodó! – rikkantotta vissza a 

papagáj.
Néhány nap múlva, egy reggel megint meg-

szólalt a cseng� a kertkapun. Dodó éppen reg-
gelit készített, Dodó papagájnak egy egész f�tt 
tojást, magának egy egész f�tt kolbászt. Kipil-
lantott az ajtón és Herkulest látta a kapu el�tt 
téblábolni.
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– Herkules! – kiáltotta a hajdan-er�s, szívtip-
ró állatidomár felé, és gyorsan kaput nyitott.

– Én már régen Jen� vagyok! – mosolygott 
szomorkásan Herkules. Aztán letette az öléb�l 
a fonott kosarat, amit idáig hurcolt, és kinyitot-
ta a fedelét. Fájós lábú, öreg uszkárkutya gub-
basztott a kosárban, de amint meglátta az egy-
kori bohócot, elvakkantotta magát, mintha azt 
mondaná: – Szervusz, Dodó!

Herkulesnek könny futott a szemébe: – Rá-
léptem a lábára mutatvány közben, az állator-
vos azt mondta, sose lesz a régi, bukfencezni, 
tányérozni nem fog tudni. Az igazgató meg 
csak annyit mondott: – A cirkusz nem állatkór-
ház…

Dodó mindent értett: – 
A kutya nálam marad. Herku-
les hálásan nézett Dodóra és 
visszabotorkált a cirkuszba.

– Itt maradsz nálunk, paj-
tás! – biztatta az öreg bohóc 
a háromlábú kutyát. – Persze, 
csak ha Dodó papagáj is úgy 
gondolja. – A papagáj éppen 
végzett a reggelivel, a f�tt to-
jás utolsó darabkáit csipegette 
föl, a kutyára sandított és el-
rikkantotta magát: – Szerr-
vusz, Dodó!

– Hát akkor te is Dodó le-
szel! – a bohóc bólintott a fejé-
vel a papagáj javaslatára. A ku-
tya hamar beleegyezett, hogy 
ezután Dodó legyen az � neve is, beleegyezése 
jeléül az asztalhoz sántikált, és az egyetlen szál 
f�tt kolbászt szép módszeresen fölfalta. Dodó 
bohóc ölbe ejtett kézzel szemlélte háza népé-
nek örvendetes gyarapodását, és sóhajtott, lát-
ván, ezután újfajta reggelit kell kieszelnie.

– Jó reggelt, Dodók! – szólt ett�l kezdve 
reggel az ébresztés.

– Szerrvusz, Dodó! – felelt a papagáj, a ku-
tya pedig vakkantott hozzá.

Dodó ett�l kezdve reggelire baracklekvárt tá-
lalt magának, a barack ott termett a kertben, de se 
a papagáj nem ette, se a kutya nem kért bel�le.

Dodó és a Dodók hamarosan látványos-
ság lettek az utcában. Amikor Dodó sétára in-
dult, vállára ültette a madarat, a kutyát pedig a 
hóna alá kapta. De volt olyan délután is, ami-
kor Dodó kutya ült a bohóc vállán, a vedlett 
papagáj pedig nagy kényelmesen a nyomában 
lépegetett. Esze ágában se volt a papagájnak el-
repülni, vagy az uszkárnak futkározni. Az utca-
beliek azért id�nként a papagáj cs�rébe tettek 
egy-egy fényes pénzdarabot, amit aztán a Dodó 
madár a Dodó bohóc kabátzsebébe csúsztatott. 
Ahogy a cirkuszban tanulta…

Dodó kutya viszont kieszelte, miként vegye 
le a fejér�l az apró, kockás kalapot, ha járókel� 

közeledik, és hogyan tartsa a 
szájában, hogy az aprópénz ki 
ne essen bel�le. De erre a mu-
tatványra csak vasárnap dél-
el�tt került néha sor, ha szép 
id� járta, és ha Dodó bohóc-
nak jó kedve volt.

A tél nem volt barátja a Do-
dóknak, a bohóc napokig nem 
engedte ki jószágait a hideg 
utcára, a ködös kertbe. A pa-
pagáj egész nap a szekrény 
sarkán gubbasztott, a kutya a 
karszékben melengette fájós 
lábát. Odakint mindent bebo-
rított a hó.

Karácsony reggelre kisütött 
a nap. Dodó vidám rikkantás-
sal terelte kifelé állatait a ko-

pasz barackfa alá. A madár berzenkedve rendez-
te tollruháját, a kutya pedig csodálkozva csóválta 
a fejét, hogy szájából kis leheletfelh�k szállnak 
el�re. Dodó egy marék havat fogott, meg még 
egyet, és hópapagájt épített a barackfa alsó ágá-
ra. Dodó madár bizalmatlanul nézegette a hideg 
m�vet, de a kutya hangos ugatásba kezdett, úgy 
tetszett neki a hómadár. Dodó piros-tarka szö-
vetdarabba burkolta a szobrot, a cs�rét pedig egy 
fényes kiskanálból formázta meg. Dodó papagáj 
végül elfogadta madártársának, és a hó-Dodó 
vállára repült. S�t, a szemébe nézett, és megütö-
gette a kiskanál-cs�rt is: – Szerrvusz, Dodó!

Kádasi Laura rajza
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A kutya örömében meghempergett a hóban. 
Pedig a java még csak most következett, Dodó 
bohóc a barackfa tövéhez hókutyát épített, de 
olyan életh�t, hogy az utcai járókel�k nevetni 
kezdtek a kerítésen kívül. A hóuszkár fölegye-
nesedett, apró mancsait maga el�tt tartotta, fe-
kete szemét széndarabokkal rakta ki Dodó, a 
hóbóbita is pompásan sikerült. Dodó kutya kö-
rülugrálta és körülszimatolta, ilyen gyönyör�, 
hófehér uszkár vajon honnan került ide ilyen 
hamar.

Délután aztán, amikor már kell�képpen el-
fáradtak a kerti mulatságtól, meg a decemberi 
hideg is megcsípte �ket, Dodó a szobába vo-
nult népével. A kályhába alaposan bedurran-
tott, csak úgy b�gtek benne és pattogtak az 
akáchasábok. A papagáj és a kutya éppen lassú 
álomba készült szenderedni, amikor odakinn, 
a kertkapun, apró csengetés hallatszott. Dodó 
kikukkantott az ablakon. Arabella és Herku-
les állt a kapuban, sapkába, sálba burkolózva. 
Dodó kaput nyitott.

– Boldog karácsonyt, Dodó! – kezdte Arab-
ella. – Tudod, látni akartuk, hogy mit csinálsz 
karácsonykor. Hogy ne légy egyedül…

– Nem vagyok én egyedül! – felelte Dodó 
büszke örömmel. – De hát gyertek be…

– Ezt hoztuk, öregem! – és Herkules egy szép, 
kerek sonkát nyomott Dodó kezébe, meg egy 
üveg jó vörösbort, hegyaljait. – Meg hogy, ugye, 
látni akartuk �ket is… – tette hozzá zavartan.

Még be se léptek a lakás ajtaján, odabent-
r�l vidám csaholás hallatszott, meg fülrepeszt� 
rikkantás: – Szerrvusz, Dodó! – meg fölugrálás 
zaja a kilincsre, meg szárnyak verdesése. Arab-
ella és Herkules a szobába lépett, Dodó betet-
te mögöttük az ajtót. Dodó kutya a Herkules 
nyakába ugrott, aztán mégiscsak odatelepedett 
Dodó bohóc oldalához a karszékbe. Dodó pa-
pagáj megcsipdeste Arabella fülét, mint hajda-
nában annyiszor, de végül is a Dodó bohóc vál-
lán helyezkedett el, és fejét a nyaka közé húzta. 
Szemével csodálkozva pislogott a világba.

Arabella fölszeletelte a sonkát, Herkules töl-
tött a poharakba. Dodó bohóc pedig el�vette a 
harmonikát, azt a régit, amivel egykor, a kupo-
lában egyensúlyozva ejtette ámulatba a nagyér-
dem� közönséget. Lassan és óvatosan kezdett 
hozzá, aztán egyszerre gyönyör�en el�gördült 
a harmonikából a hang, és betöltötte az apró 
szobát az emberek és állatok körül: – Szuny-
nyadj, kisbaba…

Arabellának a könnyei peregtek, Herkules 
csak forgatta ujjai között a borospoharat.

KACSÓ PÉTER

Sokszor megérint a tél, a nyár
melengeti szívem a ragyogás.
Emlékeim képpéválnak,
mint pillangók le-le szállnak.
Születhettem volna
a vad trópusokon,
Es�erd� szélén, tán megette,
de még is… mégis,
hazám lenne.
Vagy fent északon
ahol megfagy a hó, 
jégb�l fészek, pár eszkimo.
Ez is álom, tarka lepke,

De mégis… mégis hazám lenne.
Pedig itt születtem, s voltam katona,
tettem eskü alkotmányunkra. 
Az igaz s bölcs szavak elkoptak,
e szó, hogy Haza, oly nagy lehetne,
mily nagyra emelhetne.
Csak vártam…vártam,
egyre nehezebben,,
elfáradtam, megöregedtem.
Berszélem nyelvedet,
mégis fáj nagyon,
hogy otthonomat nem Hazámnak mondhatom.

Páljános Ervin rajza
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JÓNÁS TAMÁS

Fiamnak

Halál lesz fiam, mindenb�l.
A büszke kockatornyod
inog, majd eld�l, ingedr�l
lepattannak a gombok,
kedvenc kis
autód elveszik,
s ha nem veszik el, elvész,
egy reggel sem tart reggelig,
s hazug lesz minden emlék, 
a kiváncsiság megsz�nik,
a szellem láncot óhajt,
kin�sz rímet és bibliát,
a rendet és az erkölcs
csíp�s ken�csét lemosod
magadról, mint a mocskot,
 a semmi partján fürdeted
majd arcodat a napban,
és súlyos szívritmuszavarodtól
össze-össze fogsz esni,
elkékül a b�röd,
görcsösen köhögsz, mert azt olvastad
valahol, hogy ilyenkor az tesz jót,
és belemarkolsz a földbe,
mint viharban a gallyak,
és nem hallasz már semmit,
de én akkor is hallak,
a szíved áll, én hallak.

Önkéntes vak

nem figyel, nem figyel
nincsen dolga senkivel
nincsen tolla nincs papírja
minden versét újraírja
újra minden mondatát
újra és tovább

látni kell, látni kell
hogyan szeret és válikel
kiket szeret és mennyire
aki nem kiváncsi senkire
nem kiváncsi rá se más
� a hallgatás

nem szeret, nem szeret
letolták sorsát istenek
mint részegek a kisgatyát
nem hordhattó tovább
� is új sorost remél
kényes vak szegény

Önérdek

a vétkünk egy nap is temérdek
mindegy hogy isten méri vagy te méred
fontos dolog hát hogy megértsd:
az �szinteség legtöbbször önérdek

hazudsz vagy nem hazudsz ugyan kit érdekel 
ha már a földön kopnak a térdek
az ember csak hinni akar:
imádkozzanak hozzád meg érted!

Sz�ke Anikó rajza
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Emlékképek
Gyurkovics Tibor költőről

Gyurkovics Tibor költ�t 
majd minden alkalommal a 
születésnapján, december 18-
án éveken keresztül a rajongói 
körében ünnepelték a Litea 
könyvszalonban, Budaváron.

Mindig telt ház volt és ün-
nepi hangulat. Számomra els� 
ilyen emlékezetes születésnap 
és szerz�i est 1998-ban volt, 
amikor is úgy mutatkoztam 
be, hogy én vagyok a Litea 
„udvari” fotósa, szeretném 
megörökíteni ezt az estet. 
Nagyon tetszett az „udvari” 
fotós Gyurkovicsnak, kétszer 

is visszakérdezett, hogy „ud-
vari”? – Hát, akkor csináld! 
– mondta nevetve. Megadta 
címét, telefonszámát. Elkez-
d�dött az est, izzott a leveg�, 
azt éreztem, annyira szereti a 
közönségét, mindnyájunkat 
magához ölelt volna kitárt 
karjaival. Elvarázsolt! Ami-
kor elvittem a fényképeket, 
sajnos éppen betegeskedett, 
orvos volt nála, így felesége, 
Györgyi vette át azokat. Majd 
következtek jelent�sebb al-
kalmak, amikor megörökít-
hettem Gyurkovics Tibort 

barátai társaságában. Biztos 
olyan nagy szeretettel figyel 
bennünket odafentr�l és úgy 
magához ölel mindannyiun-
kat, mint tette azt oly sokszor 
velünk, barátainkkal, mind-
annyiunkkal. Meg�rizzük 
emlékét az id�k végezetéig. 
Mindig várjuk jóságos ölelé-
sét, tekintetét, hogy öleljen át 
bennünket kitárt karjaival, és 
bearanyozza földi életünket 
áldott emlékével.

Szöveg és kép:
Váli Anna

Döbrentei Kornéllal

K� Pál és Rostás-Farkas György társaságában

Ünnepl�k gy�r�jében szülésnapján 
a Liteában

Király Zoltán költ�nek dedikál



Baxtalo krechuno haj nyevo bersh te del 
tumen o Del!

Áldott Karácsonyt,
Eredményekben és Sikerekben

Gazdag Új Esztendőt kívánunk!


