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ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY

Szövetségesei vannak 
a cigányságnak

Az MTA székházában 
2008. április 11.-én a Költészet 
napján, József  Attila és Laka-
tos Menyhért születésnapján 
találkoztak a magyarországi 
cigányok. Az egész napos ren-
dezvényen sok értékes el�adás 
hangzott el, kit�n� szakembe-
rek hangoztatták, hogy a ci-
gány nép szövetségesei szeret-
nének lenni.

Fájdalmas az elmúlt 20 év 
mérlege, hangzott el a meg-
állapítás több el�adó szájából 
is. Erre szoktam azt mondani, 
hogy mit ér a kultúra, ha ci-
gány…

Ezen a tanácskozáson Or-
bán Viktor a következ�ket 
mondta, idézem: „Tekintsenek 
szövetségeseiknek – majd így 
folytatta- bátran mondjuk ki, 
hogy minden magyar állam-
polgár köszönettel tartozik a 
kultúra valamennyi nagyköve-
tének, akik romaként m�vé-
szetükkel, tudásukkal méltón 
képviselnek bennünket a vi-
lágban, és viszik a magyarok jó 
hírét.”

Gyakran leírhatatlan, ki-
mondhatatlan érzés kerít hatal-
mába, és nemcsak most e cikk 
írásakor… Indiában érzem 
magam… Ahol egy narancs-
árus bódé is olyannak t�n-
het, mint egy templom, ahol a 

mese és a valóság keveredik az 
agyakban.

Amikor a templomról esik 
szó, mindig eszembe jut Bé-
késcsabán él�, legendás hajdani 
tanárn�m, Mészáros Ili. Ami-
kor �t hallom, megnyugszom, 
megnyugtat a hangja. Békét 
áraszt az egész lénye. Most is 
így történt ez, amikor szül�-
falumba látogattam, s találkoz-
hattam kedves tanáraimmal, 
osztálytársaimmal. Nélkülük 
bizonyára én sem ültem vol-
na az Akadémia dísztermében, 
mert bizony Indiától hosszú és 
rögös volt az út Hazáig…

Hajlamos vagyok elkalan-
dozni, mondhatják Kedves 
Olvasóim! Visszatérek hát az 
eredeti mondanivalómhoz. 
Ami a Tudományos Akadémi-
án történt, minden bizonnyal 
történelem. Err�l sokat fog-
nak még beszélni, s még töb-
bet írni.

Jelen volt a cigány és nem 
cigány értelmiség színe-java. 
Elhangzott sok értékes el�-
adás. Sok a tennivaló a kultúra, 
a tudomány, a m�vészet terén 
is. „Adósai vagyunk a cigá-
nyoknak” – hangzott el nem 
egyszer a nap folyamán. Ismét 
Orbán Viktort idézve: „Az 
a helyzet, hogy szavakkal itt 
már nem sokra fogunk men-

ni. A cigány kultúrának intéz-
ményekre van szüksége. Nem 
egyszer�en támogatásra, nem 
egyszer�en ösztöndíjakra, ha-
nem egy saját intézményrend-
szerre.”!!

A nagy el�dökkel Lakatos 
Menyhérttel, Orsós Jakabbal, 
Farkas Kálmánnal együtt – 
több évtizede ezen fáradoz-
tunk, tettük a dolgunkat azért, 
hogy a cigány kultúra, tudo-
mány és m�vészet méltó hely-
re kerüljön.

Eleddig nem valósult meg, 
de remélem, ha már a nagy 
el�dök álma életükben nem 
válhatott valóra, én még talán 
megérem, hogy saját múzeu-
munk, színházunk, kutatóköz-
pontunk és nyelvi m�helyeink 
lesznek!

Kikoptunk már a szavak-
ból, az ígéretekb�l, a légvárak-
ból, s lehet még a mesékb�l 
is. Szepesi József  költ� bará-
tom szavaival élve: „Az érte-
lem igényjegyével itt áll egy 
új, nagy öntudat…el�zni b�n, 
kizárni vétek. Nyissatok ajtót 
emberek.”
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Soha nem tisztelt meg még a jelenlétével és 
a felszólalásával annyi magas rangú, illusztris 
közéleti személyiség Magyarországon országos 
roma konferenciát, mint a Költészet Napján 
Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA) Roosevelt téri székházának dísztermé-
ben. A magyar és a cigány himnusz elhangzása 
után Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke nyitotta 
meg a tavaly elhunyt vészt�i származású József  
Attila-díjas cigány író, szociológus, Lakatos 
Menyhért emlékére megrendezett II. Országos 
Cigány Értelmiségiek Tanácskozását (az els� 
húsz évvel ezel�tt, 1988-ban zajlott le). Ünnepi 
beszédet Sólyom László köztársasági elnök mon-
dott, aki az elmúlt évben a budai Sándor-pa-
lotában kijelentette: az Európa legnagyobb 
kisebbségét képez�, mindmáig komoly társa-
dalmi beilleszkedési zavarokkal küszköd� cigá-
nyok el�tt mindig nyitva áll az ajtaja. (Az esti 
órákban színvonalas zenés, táncos m�sorral be-
fejez�dött konferencián Császár Angéla színm�-
vészn� vállalta magára a moderátor szerepét.)

Kállai Ern� kisebbségi ombudsman a rengeteg 
program születése ellenére megoldatlanul maradt 
problémák sokaságát emelte ki. Balog Zoltán, az 
Országgy�lés emberi jogi bizottságának elnöke 
arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió-
ból jelent�s támogatás érkezik Magyarországra a 
romák felzárkóztatására, ám ezeket az összegeket 
rosszul használják fel. Véleménye szerint a leg-
fontosabb kérdés mégis az, hogy „lesz-e Magyar-
országon olyan erkölcsi tisztítót�z, ami azokat a 
szembenállásokat, azokat a zsákutcákat, azokat a 
tragédiákat, amelyeket a rendszerváltás okozott, 
orvosolja”. Szarka László, az MTA Etnikai-Nem-
zeti Kisebbségkutató Intézetének független, poli-
tikailag nem leértékel�dött helyi kutatásokat szor-
galmazó igazgatója pedig arra figyelmeztetett, 
hogy aktuális, friss, érvényes tudás nélkül nem 
teremthet�k meg az el�relépés feltételei. Jelen-
leg a romák mindössze egy százaléka rendelkezik 
fels�fokú végzettséggel. Az Amerikai Egyesült 
Államok budapesti nagykövet asszonya, April H. 

Foley arról biztosította a megjelenteket, hogy ha-
zája soha nem mond le a magyarországi romák 
integrációt el�segít� támogatásáról.

A Raduly József elnökletével tevékenyked� M�-
vészeti-Oktatási-Kulturális-Közéleti Alapítvány 
által szervezett tanácskozás minden bizonnyal 
legnagyobb visszhangot kiváltott, tapsokkal s�-
r�n megszakított el�adását Orbán Viktor, a Fi-
desz-Magyar Polgári Párt elnöke tartotta meg. 
Solymosi Imre, a Magyarországi Cigányokért Köz-
alapítvány elnöke szükségesnek tartotta meg-
jegyezni, hogy a romáknak szánt több milliárd 
forint jelenleg elfolyik a családsegít� közpon-
tokban. Rostás-Farkas György újkígyósi származá-
sú József  Attila-díjas költ�, író, újságíró, a Ci-
gány Tudományos és M�vészeti Társaság elnöke 
els� generációs cigány értelmiségiként Lakatos 
Menyhért születésnapján többek között azt fej-
tegette, hogy sem cigány, sem magyar voltáról 
nem hajlandó lemondani. A konferencia meg-
ható pillanatait jelentették, amikor a csak hiteles 
vezet�kben bízó Kamarás István egyetemi hallga-
tó és Orgován Stella középiskolai tanuló hitet tet-
tek a cigányság felemelkedése mellett.

Raduly József, a tanácskozás szervez�je el�-
adásában az asszimiláció veszélyér�l beszélt; 
„meg kell �rizni a roma kultúrát, mert ha ez 
nincs, akkor egy nemzet veszthet”. Megjegyez-
te, hogy a cigányságnak nincs anyaországa, 
ezért nincs kit�l segítséget kérnie. Ezzel össze-
függésben szólt arról, hogy a romáknak kett�s 
identitással kell rendelkezniük.

Szöveg: dr. Lányi László, fotó: Dóczi Magdolna

II. Országos Cigány Értelmiségiek Tanácskozása
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SÓLYOM LÁSZLÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

a II. Országos Cigány Értelmiségiek Tanácskozásán 
elhangzott beszédének rövidített változata

Tisztelt Konferencia!
Hölgyeim és Uraim!

Lakatos Menyhért emlékére 
hívták össze ezt a tanácskozást. 
Remélem, az � szellemében is. 
Lakatos Menyhért megrázó 
m�vekben tárta a magyar tár-
sadalom elé a cigányok helyze-
tét, és egyszersmind elindította 
az emancipációért való küzdel-
met. � vitte be a magyarorszá-
giakat a cigányság nemzetközi 
összefogásába.

Ma a cigányság körében Eu-
rópában határozott igény van a 
nemzetként való elismertetés-
re – ismeretesek az ünnepekre, 
jelképekre vonatkozó határo-
zatok is…

Ugyanakkor jelen van az 
ezzel ellentétes tendencia is: 
a törekvés az integráción túl 
a beolvadásra. Tudományos 
vizsgálatokban találkozhatunk 
az asszimilálódó, ún. transz-
etnikai csoporttal, amely mind 
a cigányoktól, mind a magya-
roktól világosan elkülönül. 
Értékrendjében, magatartásá-
ban hol a cigányokhoz, hol a 
magyarokhoz áll közelebb, s 
a többségi társadalom viszo-
nyulása hozzájuk – beleértve a 

hatóságokét is – szintén a két 
csoporthoz képest középen 
álló jellemz�ket mutat…

Ha ebb�l a szempontból 
nézzük a cigány értelmiség fel-
adatát, az ahhoz a hivatáshoz 
hasonlítható, amelyet a mo-
dern nemzetek kialakulásakor 
az értelmiség magáénak vallott, 
és nemzetük elismert. Ez pedig 
a nemzeti identitás és önkép 
elemeinek kidolgozása, a kö-
zös történelem megalkotása, 
beleértve a nemzeti mítoszok 
meggyökereztetését; továbbá 
a saját m�vészet nemzeti m�-
vészetként való elismertetése. 
Nehéz elhárítani a párhuzamo-
kat az egykori magyar nemze-
ti intézmények felállításával, a 

nemzeti színházzal, a nemzeti 
múzeummal és könyvtárral, 
vagy akár a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiával, amikor ci-
gány múzeum, cigány könyvtár 
és levéltár, cigány színház és 
cigány egyetem követelésér�l 
olvasok. Mindemögött a saját 
kultúra emancipálása áll… Ma 
egy nemzeti kisebbség és kul-
túra fennmaradását, mint népi 
kultúráét, már csak ideig-óráig 
tudja biztosítani egy-egy kö-
zösség elszigetelt és zárt volta. 
Minden nemzetiségnek mo-
dernizálódnia és alkalmazkod-
nia kell. A cigányságnak pedig 
különösen hatalmas történel-
mi hátrányt kell behoznia, és 
megtalálni az utat és a beillesz-
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kedéshez az azonosság meg-
tartása mellett. Ehhez kell iga-
zi bátorság és vízió. És ehhez 
kell mindenek el�tt önállság. 
Kiszabadulni a politikai köve-
t� magatartás fogságából…

Tudom, hogy a cigány értel-
miségi státusz vállalása sem a 
többségi társadalom, sem a ci-
gányság felé nem könny�. Kö-
szönet illeti mindnyájukat…

Az értelmiségivé válás útja 
az iskola. A cigányság felemel-
kedésének, de még a továb-
bi süllyedés megállításának a 
kulcsa is az iskola. S máris bo-
nyolult társadalmi és szakmai 
kérdésekhez érkezünk, ame-
lyeknek szakszer� vitára bo-
csátását remélem az Országos 
Tanácskozástól. Hadd jegyez-
zem meg: az egész magyar 
társadalom jöv�jének a kulcsa 
is az iskola. S az oktatás álla-
pota mindig sokat mond az 
állam és a társadalom min�sé-
gér�l. Tehát ha valahol, ebben 
a kulcskérdésben differen-
ciált, értelmiségi gondolko-
dás szükséges. Az elkülönül� 
oktatás eleve szegregációnak 
bélyegzése, szembeállítása az 
integrált osztályokkal, s vala-
melyik megoldás kizárólagos-
ságának hirdetése a politikai 
fegyvertár része lett. Bármely 
oktatási mód sikere minde-
nek el�tt az iskolák általános 
állapotától függ: pénzbeli el-
látottságuktól, a megfelel�en 
képzett és motivált tanárok 
létét�l és alkalmazásuk lehe-
t�ségét�l…

Az oktatás mellett ha-
sonló figyelmet érdemelne a 
munkanélküliség, a lakhatás, 
az egészségügy. Mindegyik 
kérdéskört érinti a diszkrimi-
náció és jogvédelem helyzete. 
Külön probléma a nemzeti-
ségi önkormányzati rendszer 
megfelelése – pontosabban 
meg nem felelése – a cigány 
kisebbség sajátosságainak, 
továbbá a kisebbségi önkor-
mányzatok és a helyi önkor-
mányzatok viszonya. A sze-
gényekr�l való gondoskodást 
az állam önkormányzati fel-
adattá tette, s ezzel mintegy 
elrejtette a nyilvánosság el�l, 
a költséget azonban nem biz-
tosítja.

Bár sokszor a cigányság 
problémái a leginkább szem-
beötl�k, és nehézségei való-
ban égbekiáltók, ezek a teljes 
társadalmat érint� nehézségek 
részei…

Végül pedig, nem lehet elég-
gé hangsúlyozni, és ezért meg-
ismétlem, hogy a cigányság 
társadalmi beilleszkedése köl-
csönös felel�sséget és köteles-
ségeket feltételez, mindkét fél-
t�l változást igényel. A cigány 
értelmiség különös felel�ssége 
ezt tudatosítani és képviselni a 
cigányság körében is. Hiszen 
a cigányság sokszorosan hát-
rányos helyzetének megszün-
tetése pusztán „küls�” er�fe-
szítéssel nem lehetséges. Ez az 
önök feladata, az önök hivatá-
sa, a köztársasági elnök önök 
mellett áll ebben.

VESHO FARKAS ZOLTÁN

Remény-jövő

Akarásom szenvedése másnak
t�n� mosoly. Kitaszított
vagyok
a kitaszítottak között. Fehér
magányom szégyenfolt
a sötét kumpániában.
Szám�zött sorsom éhezik-
szomjazik, bukdácsol
e hazátlan föld hátán.
Hontalan álmaim északi
sarkkörbe börtönzött
szeretetére ugyan ki éhezik?
… így hát
az igazság keresztje továbbra
is könnyezi a remény-jöv�t.

Ébredés

Nyújtózkodik a
derengés
az árnyak s neszek
frigyet bontanak,
kirügyeznek a kontúrok
gyöngyharmat csillan
a természet ajkán
guggol a fény
a ragyogás árnyékában.

Kopogtat tekintetem
ablakán a remény
így hát felkelek
s ágyam méhébe
temetem lidérces
álmom.
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MATEO MAKSIMOV

Pel droma la lumake

Pel droma la lumake
Milioja thaj milioja
vurdona mishkinpe
Familiji bokhale
Bokhale anda sa:
Anda o manro thaj anda o lon
Kathar o kamipe thaj le amale
Kathar o mukhlyipe thaj e mila
Milioja thaj milioja rom
Gras nasvale
Shavore purrangle
Romnya andal vast drabaren
Kaj roden penge xamo
Pel droma la lumake.

A Földbolygó útjain

A Földbolygó útjain
s körben az Egyenlít�n
szekereink milliói közlekednek
Családok sokasága tolong a
nagyvilágban
a barátság és szeretet
kenyerét és sóját keresik
Nincs semmijük
meztelen gyerekeiket
gyógyszer és cip� nélkül
cipelik magukkal
a kifosztott népek milliói
Asszonyaik a csillagokból jósolnak jobb
sorsot maguknak
a Földbolygó útjain

(Nagy Gusztáv)

SHTEFAN ROM GURBAT

O suno

Dikhlem Devla suno shukar sunoro
Baro shukar deteharako
Sukar guglo birovljimasko
Dikhlem romen anda but thema
Avnas ande vas ande vaseste
Assanas giljabenas pej romanji shib
Vorba von denas
Ahaj Devla sostar ushtjardanma
Kathar kodo suno guglo
Kathar kodo suno uzho
Pushav mandar kana avla chaches
Koj suno chacho
Suno gugloro

Az álom

Álmot láttam Uram szép álmot
Napkeleti hajnal hajnalán
Édes álmot sírásnélkülit
Láttam sok országból jött cigányt
Jöttek egymás kezét kézben tartva
Énekeltek vidám dalokat énekeltek
cigány éneket
Kérdem magam mikor lesz igaz
álmom vajon mikor teljesül
Oh édes álom
Hah Istenem mért ébredtem fel
álmomból miért keltettél fel
Tiszta álmom édes volt és szép

(Choli Daróczi József)
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SANTINO SPINELLI

Jilo romano

Naj jilo, naj jilo romano,
ba si jilo somnakuno;
nane len kade chi kher,
chi kon barvalo, chi pherdo gono.
Chi jilo bidar, shukar,
ba si kon sar kamel;
naj jilo, naj jilo romano
savo na zhanel so si o mishtjipo.

Cigány szív

Halott k�szív, nem cigány szív az,
ha nem a vér aranyából született,
ha szerelmesen játszani, bolondozni
képtelen szépséges asszonyszívekkel.
Halott k�szív, nem cigány szív az,
ha elt�ri börtönök ostoba locsogását,
ha elt�ri a bánat szívtelen ölelését,
az nem cigány szív, halott k�szív
csupán.

(Nagy Gusztáv)

DEZIDER BANGA

Romane poetos

Gelom avri po rito
la ratjasa kerdjilo dereko,
le eherhaja sikade mange
pel somnakune khamora,
o vesh bashol peske petrinenca,

o plop pasha o pajori
vaker keren ande penge kanora,
kothe si amaro poeto.
Barces kamel le simphoniji,
saven le vesha bashaven,
bares kamel o pheripe
anda amare jakha,
bares kamel le barroren
ande o paji,
majfeder sar o somnakaj.
Kothe si amaro poeto,
loshal kana dikhel
sar zhal tele e patrinori
sar krajicko kununa.
Sakko charori
pa leste vakerel,
kothe si amaro guglo manush.

Cigány költő

Sétáltam a réten
éjes éjen
az éj derekán.
Hol csillagok égetik
a Nap arany lábnyomát,
erre járt a költ�.
Hol erd� harangja bongja,
s h�s vizek
tükrei elbeszélik,
erre járt a költ�.
Hol zenéket hallgat,
nagy zenét
erd�k szimfóniáját,
erre járt a költ�.
Hol izzó bánatról
énekel,
hatalmas sziklák terheir�l,
erre járt a költ�.
Hol füvek mecsetjei
lengyelül imádkoznak,
erre járt a költ�.

(Nagy Gusztáv) 
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SANDRA JAYAT

Amalji-palma

Krujal-krujal phirde
Jakhengo udud savo patjal tuke
Pej phuv sharadji palma
Laka razako suno
Te roden tut si biagoresko
Te unzaren tut bidikhimasko

Amalji-palma
Chaso bashol
Pej vuljica
Pizden tut le vorbi
Dosh savi telephiravel tut
La lumako vudar phuterdjol

Palma
Aminti kecel
O biagor
Na maj parnjardo vuneto
Slabo kanddinjipo
Savo pe le anglalutne verstura
Ekhe dukhipes chichil
Savo kushel e raza
Pal’  bikhamesko adjes
Tu pachis la slobodo vrama

Amalji-palma
Tu shaj areses
O bi shaj hatjardjipo

Barátság-tenyér

Körbe-körbe járó
Tekintetek amelyek hisznek neked
Földre borított tenyér
Szivárvány délibábja
Keresni téged határtalanul
Érinteni téged láthatatlanul

Barátság-tenyér
Az óra üt
Az utcán
Elnyomnak a zajok
Ártalom mely lejárat téged
A természet-kapu kinyílik

Tenyér
Tudatok harca
A végtelen
Soha nem fakuló kékje
Fesztelen hallgatás
Mely az eljöv� kilométereken
Egy gyötrelmet simogat
Amely lehántja a fényt
A naptalan jelenr�l
Te csitítod a bomló id�t

Barátság-tenyér
Te elérheted
A megmagyarázhatatlant

(Choli Daróczi József)

Sz�nyi István rajza
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ORBÁN VIKTOR

A cigányság kulturális autonómiájáról
Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Húsz esztend� telt el az I. Országos Cigány 

Értelmiségi Találkozó óta. Húsz év elegend� 
távlat, hogy számvetésre késztessen mindany-
nyiunkat. Húsz év elegend� távlat ahhoz, hogy 
következtetéseket vonjunk le, hogy tágabb ösz-
szefüggéseket is lássunk, és a számvetés mellett 
a jöv�r�l is szóljunk. …

Az elmúlt húsz év alatt nagyon sok roma em-
ber vesztette el a munkáját, és ami még ennél 
is fájdalmasabb, az esélyét is arra, hogy mun-
kát találjanak. A mi felméréseink és elemzé-
seink szerint ma a munkaképes roma emberek 
mindössze 15-20 százaléka van alkalmazásban, 
ami azt jelenti, hogy a többiek nincsenek, ked-
ves Barátaim! Ez bizony 85, illetve 80 százalék. 
Az elmúlt húsz évben romlottak a lakáskörül-
mények, mert hiába indítottak újra és újra ci-
gánytelep-felszámolási programokat, valahogy 
a lakáskörülmények a megindított programok 
ellenére sem akarnak javulni.

Az az átalakítás, ami most zajlik, bár éppen 
megtorpant, de a politikai szándékok szerint ép-
pen most zajlik a magyar egészségügyben – le-
het, hogy a roma közösség ezt még nem látja át 
–, valójában azt jelenti, hogy a cigányemberek 
éppen most kezdenek tömegesen kiesni az ed-
dig mindenki számára elérhet� általános egész-
ségügyi ellátórendszerb�l. És be kell vallanunk 
azt is, hogy bizony a tanulás szintjén sem sike-
rült elérni azt, amit szerettünk volna.

Önök bizonyára emlékeznek még arra az 
id�re, amikor a magyar választópolgárok meg-
tiszteltek engem azzal, hogy Magyarország mi-
niszterelnöke lehettem. Akkor volt egy nem túl-
ságosan bonyolult roma oktatási programunk. 
Ez úgy hangzott, hogy nem akarok olyan hírt 
kapni Magyarországon, hogy bárhol, az or-
szág bármely, akár legtávolabbi csücskében is 
akárcsak egyetlen olyan roma gyerek is van, 

aki azért nem tud tanulni, mert nincs meg hoz-
zá a családnak a pénze. Indítottunk egy nagy 
programot. Azt kell mondanom, hogy ennek 
a programnak, bár négy éven keresztül növek-
v� sikerességgel m�ködött, ma már se híre, se 
hamva.

De, kedves Barátaim, miközben számba 
vesszük az elmúlt húsz év veszteségeit, azt kell 
mondanom, hogy a legnagyobb veszteség nem 
is ezeken a területeken történt. Van egy olyan 
terület, ahol talán a legfájdalmasabb az elmúlt 
húsz év mérlege. Ez pedig a kultúra területe. Az 
a kulturális teljesítmény, amit a magyarországi 
romák közössége megalkotott, az elmúlt húsz 
évben leértékel�dött. …

Az a helyzet, hogy szavakkal itt már sokra 
nem fogunk menni. A cigány kultúrának in-
tézményekre van szüksége. Nem egyszer�en 
támogatásra, nem egyszer�en ösztöndíjakra, 
hanem egy saját intézményrendszerre van szük-
sége. Olyan intézményrendszerre, amely ezt a 
kultúrát, ezt az elit teljesítményt, hiszen most 
a magyarországi cigányság elit teljesítményér�l 
beszélünk, elismeri, ápolja, és hosszú távon ga-
rantáltan fenntartja. Én ezt egy kulturális au-
tonómia intézmény-rendszerén belül képzelem 
el, én azt szeretném, hogyha a magyarországi 
cigány közösségnek lenne egy olyan kulturális 
autonómiája, amely nem szavakból, hanem in-
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tézményekb�l, láncszemként egymáshoz kap-
csolódó intézményekb�l, vagyis intézmény-
rendszerekb�l állna. Ez nemcsak elismerést, 
megbecsülést és kiszámítható megélhetést 
nyújtana az elismerésre méltó cigány m�vé-
szeknek, hanem ezen intézményrendszernek 
az is gondja, baja, feladata és kötelessége lenne, 
hogy az utánpótlás kinevelésér�l gondoskod-
jon, hiszen a cigány elit utánpótlás-kinevelése 
els�sorban ennek a kulturális autonómiának 
kellene, hogy a feladata legyen. Ezen szövetség 
részeként, amir�l én beszélek, szeretném Önö-
ket arról tájékoztatni, illetve afel�l biztosítani, 
hogyha a csillagok állása számunka kedvez�en 
változik, akkor ezt a kulturális autonómia in-
tézményrendszert Önökkel együttm�ködve, 
reményeim szerint az Önök el�terjesztései és 
javaslatai alapján fel fogjuk majd építeni. …

Nem feledkezhetünk el azokról a nem etni-
kai és nem kulturális természeti problémákról 
sem, amelyekt�l szenvednek a magyarországi 
romák, és amelyekr�l Lakatos Menyhért, a ta-
lálkozónk elindításaként szolgáló interjújában 
oly mélyen, meghatóan beszélt.

Ez egy nem etnikai természet� probléma, 
tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyszer�en arról 
van szó, hogy a magyarországi cigányság a ma-
gyar közösség azon részében, fertályában talál-
ható, ahol nincsen munka, ahol napi megélhe-
tési gondok vannak, ahol nincsen tisztességes 
lakhatási lehet�ség, ahol a gyerek taníttatása 
megoldhatatlan feladatot jelent: ma az egyre 
szélesebbé váló magyar szegénység között ta-
lálható a roma emberek túlnyomó többsége.

…Meggy�z�désem, hogy egy neoliberá-
lis gazdasági és társadalmi reformkoncepció a 
magyarországi cigányság számára balítélet és 
sorscsapás. A magyarországi cigányság jöv�jét 
egy megreformált Magyarország adottságaihoz 
igazított európai szociális piacgazdaság keretén 
belül találhatja csak meg, ezért jó lelkiismeret-
tel ajánlom Önöknek, hogy tanulmányozzák az 
erre vonatkozó elképzeléseinket…

Amire szükségünk van, egy tízéves felemel-
kedési program. Egy tízéves roma, cigány fel-
emelkedési program, amely a munka és a tanu-

lás mellett a saját kulturális teljesítménynek is 
teret ad, fontosságot és elismerést biztosít. Egy 
ilyen tízéves program kiinduló része lehet az a 
mondat, amely a magyar alkotmányból követke-
zik. A cigányság a magyar nemzet része, vagyis 
közös a jelenünk, és a közös a jöv�nk is. Ez a 
cigány és nem-cigány magyarokra egyaránt kö-
telezettséget ró, és lehet�séget kell, hogy nyis-
son számunkra. Én szeretném, ha Magyaror-
szágon mindenki tudomásul venné, hogy abban 
az esetben, ha a magyarországi cigányság nem 
lesz a XXI. század nyertese, akkor a többség, a 
nem-cigány magyarság sem lesz az. (…)

Ezt azért mondtam el Önöknek, mert nagy 
változások el�tt erkölcsileg bátor emberekre 
van szükségünk, és �k nincsenek sokan. Nin-
csenek sokan. Egy angol történész, akinek a 
neve a nyolcvanas években ismert volt Magyar-
országon, Arnold Toynbee kiszámolta egyszer, 
hogy minden tíz emberre, aki elég bátor ahhoz, 
hogy fegyvert fogjon az ellenséggel szemben, 
tehát minden tíz, katonai bátorsággal rendelke-
z� emberre egy erkölcsi bátorsággal rendelke-
z� ember jut általában a világtörténelem során. 
Ez a kvóciens majdnem állandó.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez pedig azt je-
lenti, hogy az erkölcsi bátorság sokkal ritkább, 
mint a bátorság a harcmez�n. Mégis ez a meg-
értésb�l, az értelmiségi gondolkodásból és lét-
formából fakadó erkölcsi bátorság szükséges 
ahhoz, s�t elengedhetetlen ahhoz, hogy egy 
országot a lefelé húzó er�k ellenében fel lehes-
sen emelni, és a történelem által megteremtett 
lehet�séget, a nagy változás lehet�ségét meg le-
hessen ragadni.

Én azt kívánom a cigány értelmiségnek, 
hogy a többi magyar értelmiségi csoporttal 
együtt legyen elegend� erkölcsi bátorsága, hogy 
az el�ttünk álló egy-két esztend�ben, meggy�-
z�désem szerint a történelem által a lehet�sé-
gek szélesre tárt kapuin át tudjon masírozni, az 
azáltal kínált lehet�ségeket maradéktalanul ki 
tudja használni.

(Részlet a Magyar Tudományos Akadémián,
a II. Országos Cigány Értelmiségi Találkozón 

2008. április 11-én elhangzott beszédb�l.)
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JÓZSEF ATTILA

Reménytelenül
Lassan, tűnődve 

Az ember végül homokos 
szomorú, vizes síkra ér, 
szétnéz merengve és okos 
fejével biccent, nem remél. 

Én is így próbálok csalás 
nélkül szétnézni könnyedén. 
Ezüstös fejszesuhanás 
játszik a nyárfa levelén. 

A semmi ágán ül szívem, 
kis teste hangtalan vacog, 
köréje gy�lnek szeliden 
s nézik, nézik a csillagok. 

Vas-színű égbolton ... 

Vas- szín� égbolton forog 
a lakkos, h�vös, dinamó. 
Óh, zajtalan csillagzatok! 
Szikrát vet fogam közt a szó – 

Bennem a múlt hull, mint a k� 
az üröm által hangtalan. 
Elleng a néma, kék id�. 
Kard éle csillan, a hajam – 

Bajszom mint telt hernyó terül 
elillant íz� számra szét. 
Fáj a szívem, a szó kihül. 
Dehát kinek is szólanék -

Bidorosko
(Lokhes, gindimasa)

O manush majagor krishajasloj 
brigasa, pajasles resel, 
haj krujál dikhle, haj godyaver 
kerel e sheresa, nichi les voja. 

Vi me kade zumavav bi 
xoxaimasa te zhuvav. 
Sar mure toveresa 
khelavma e patranca. 

Pe khanchi kranzhate beshel o jilo, 
daba si abaashando, 
krujállenles lokhes 
haj dikhen, dikhen le cherhaja.

Sastri-mezil o cheri ... 

Sar sast ri boldelpe e luma e 
ablyome, uluv dinamo! 
Oh, bi glasoj e cherhaja! 
Sar dindalav dandenca e vorba – 

Ande ma perel, e dulmutani luma 
bi vorbako zhaltar luma. 
Zhaltar e multo, vuneto vrama. 
Aba parnes sikadyon: mure bal – 

Muri mustaca pashlyol pe muro muj 
Kurajvelta kathar muro muj. 
Dukhal o jilo, bi vorbako. 
Kaste shajdos me duma. 

(Boldasles ifj. Rostás-Farkas György)
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MÓRICZ ZSIGMOND

Xoxamno
Sas mure amales vi kaver anav na feri 

xoxado, de pekodo aba chi seroj. Feri kade 
akharde les, ke chikana chi phendas chachipe.
Kana phendinne leske, hody xoxaves pe phuv 
dikhlas,thaj kodi phendas.

– Me chi xoxavav.
– So?
– Feri pherasa kerav.
Pala but xoxajipe peles 

asshilas kodo anav xoxado, 
thaj vi o sityari manush 
kade akhardas les:

– No xoxado, zhanes o 
sityimaski butyi?

Pesoste voj xoxadas 
thaj phendas ova:

– Zhanav.
Apol voj chi zhanglas 

soha. Andakade avri 
xoxadas pe, pala maj 
zuralo pushipe, ke kaj kado 
hatyardas, hody sakon feri 
dikhlas. Vatunchi inke vi o 
majbaro sityari kade avilas 
ande shkola te dikhel:

– Mukh te dikhav kaj si 
kodo pinzhardo xoxado!

Amaro cino amal opre ushtyilas, thaj kade 
nas hulado, thaj pesko cino nakh mishkidas 
hody ame, assajlam peleste. Inke vi o sityari 
assajlas talaj peske mustaca, de o majbaro sityari 
chi assajlas,ke kodo capeno sas.

– Tu san kodo? Sostar chi huladan tu adyes 
muro shavo?

– Huladom me man-xoxadas ame pale feri 
dikhlam so avla andakado.

– Na xoxav! – das duma o sityari kon inke 
chi zhanglas sar trubuj te vorbil e cine xoxade 
manushesa.

– Dé ova, muri dej huladas man, sila jek 
somnakuni kanglyi, so kathar o kraj las ando 
suveníro.

E bare shorvale manusheski musura avri 
parnyolas sar ashundas so zhanel te xoxavel 

o shavo. O sityari kothe 
gelas pashaleste, thaj kade 
das duma assalikanes:

– Naj tu dej, ke cino 
sanas, kana mulas, akanak 
o gav inkreltu, sakon 
kamel tu, ke lasho shavo 
san thaj pherasikanes 
zhanes te xoxaves.

O majabaro sityari 
butaig dikhlas les, thaj 
kade das duma:

– Muro shavo, tu 
aba baro san te zhanes 
khonyik chi trajil 
andaxoxajimo,thaj o Del 
majfeder azbal kodole 
manushes kon xoxavel. 
Sostar xoxaves sakana? 

Dikhes tye cine amala chi xoxaven, khonyik 
chi xoxavel, tu sostar keres? Majfeder phíresas 
te sityosas tye butya so trubuj te zhanes ande 
luma thaj godyaver manush avla andatute.

– Sityuvav me sogodi so trubuj-phendas o 
xoxamnoj.

– Chachikanes? Atunchi phen mange avri, 
ashundan chachikane Mátyás krajesko híro.

– Sartena.

Katarina Fodorova rajza
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MÓRICZ ZSIGMOND

Fillentő
Volt az én kis pajtásomnak, „Fillent�”-nek 

más neve is, de már arra nem is emlékszem. 
Csak így hívták �t, mert sose mondott igazat. 
Mikor pedig er�sen ráripakodtak egy-egy ha-
zugság után, lesütötte kis konok fejét, s rende-
sen azt dunnyogta:

– Én nem hazudok.
– Hát?
– Csak fillentettem.
A sok füllentés után rászáradt a Fillent� név, 

s még a tanító úr is így szólította:
– No, Fillent�, tudod-e a leckét?
Amire � rövidesen azt füllentette, hogy:
– Tudom.
Pedig bizony nem tudott � soha egy leckét 

sem. Hanem ezért kifüllentette magát a legne-
hezebb kérdés után is, mert ehhez aztán úgy 
értett, hogy mindenki bámult rajta. Még a tan-
felügyel� is azzal jött iskolát látogatni, hogy:

– Na, hadd lássam, hol az a híres füllent�!
A mi kis pajtásunk felállott, borzas fején 

százfelé meredezett a kócos haj, s pisze orrát 
olyan komikusan rángatta, hogy mi, többiek, 
rögtön elkezdtünk vihogni. Még a tanító úr is 
mosolygott a bajusza alatt, de a tanfelügyel� úr 
nemhiába volt vaskalapos, komoly maradt.

– Hát te vagy az? Mért nem fésülködtél ma, 
fiam?

– Fésülködtem én – füllentett � egész komo-
lyan, mi pedig vígan lestük, mi fog ebb�l kisül-
ni.

– Ne hazudj! – szólt a tanfelügyel� úr, ki még 
nem volt hozzászokva, hogy kell a kis Fillent�-
vel beszélni.

– De igen, édesanyám fésült meg, van neki egy 
aranyfés�je, amit a királytól kapott ajándékba.

A nagy szakállú úrnak egész elnyúlt a képe 
bámulatában erre a nyilvánvalóan képtelen ha-
zugságra. A tanító úr odafordult hozzá, s így 
szólt mosolyogva:

– Nincs is édesanyja, egész kicsi baba volt, 
mikor meghalt, most a falu tartja sorkoszton, 
mindenki szereti, mert különben jó gyerek, és 
igen mulatságosan tud füllenteni.

A tanfelügyel� úr soká komolyan nézett rá, 
s így szólt:

– De kisfiam, te már elég nagy vagy ahhoz, 
hogy belásd, senki sem él hazugságból, s�t az 
Isten legjobban bünteti azt, aki hazudik. Hát 
miért nem szoksz le err�l a csúnya rossz szo-
kásról? Látod, pajtásaid sohasem hazudnak, 
senki sem hazudik, hát te miért teszed? Jobb 
volna, ha a leckéd megtanulnád, és szorgalmas, 
okos ember lenne bel�led.

– Megtanulok én minden leckét – mondta 
b�nbánóan Fillent�.

– Igazán? No, hát akkor mondd meg nekem, 
halottad-e hírét az igazságos Mátyás királynak.

– Hogyne.
– Na, beszélj valamit róla.
Az egész iskola Fillent� felé fordult, úgy 

lestük ragyogó szemmel a gyönyör� feleletet. 
� pedig elkezdte:

– Tegnapel�tt kimentem az erd�be (halk ka-
cagás hallatszott, mert a falunk határában nincs 
is erd�, sehol sincs, csak arra a mádi hegyeken), 
és ott minden fára fel volt írva krétával, hogy 
itt járt Mátyás király, és az utolsó fához oda 
volt kötve a kolozsvári bíró, és Mátyás király 
egy vastag nádpálcával fenekelte, amiért édes-
anyámnak nem engedte, hogy fát szedjen az er-
d�ben.
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– No phen variso paleste.
Sa e bari shkola karing o xoxamno boldaspe, 

kade zhukarde so phenla.Voj pale phendas:
– Aratyi avri gelom ando vesh (lokhes assajipe 

ashundyolas, ke pe amaro gavesko agor naj vesh 
kahikaj feri opre pe mádi plaja) thaj kothe pesako 
kasht opre sas iskirime hody kthe phírelas Mátyás 
kraj-taj pe paluno kasht kothe sas phandado e 
kolozsvaricko mujalo, thaj Mátyás kraj jek bari 
rolyasa mardas, ke muri dej 
chi mukhlas, kasht te kidel 
ando vesh.

Pelam kathar o assajipe 
vi pe stungo – vi pe chachi 
rig. Ande shkola feri amaro 
glaso ashunyolas, vurjalam, 
vi o majbaro sityari assajlas.
Feri o cino xoxamno sas 
capeno, taj kade dikhlas 
vorta, sar chachipe 
phendasas,kana dikhlas sar 
assas atunchi vivoj ek cerra 
assajlas.

Vi o majbaro sityari 
andre dikhlas, xoxamnosa 
ande jakha chi zhanel tavel 
capeno.

Duj zhene chi resen 
ande kirchima, shukares avri bishaldas e shaves 
anda shkola. Phendas leske palashkola te assel 
andre ke kamel te vorbil lesa.

Pala kado avilas o majbaro pecimo,dé 
pakado chi vorbij, nas lasho, pemande brigako 
sas, ke akanak pecisajlas manca kodo, hody pa 
kulumpíri chi zhanglom khancsi te phenav.

Akarsosko sas kado angla mizmeri, vatunchi 
kodo kamlam te zhanas, so kamel o majbaro 
manush o sityari so kamel te vorbil e xoxamnosa.
Pejbax e sityarica kothe xutyildas xoxamnos te 
lel paji anda xajing ke nas vrama amenge ke 
ashundam so phendas o xoxamno thaj kade o 

xoxamno ahukardas tavel gata e chasoske ande 
shkola thaj andre gelas kaj o majbaro sityari.
Ame zhukardam les angla kapuva, so avla.
Jokhar avel avri.Capeno sas taj lokhes avilas.

– Ame phendam –, mishto marde les –taj 
assajlam peleste.

Kana krujal lam les, thaj pushlam so sas 
palpale avilas leski dulmutani musura,thaj 
phendas:

Andakode khardas man 
andre o majbaro ke kamlas 
te najisij mange ke mishto 
assadom les.

– Na xoxav! – 
cipisardam.

– Chi xoxavav, kodo 
phendas vi kaver data tavav 
kasavo lasho das ma jek 
orango e sityrica pale kafe 
taj kolako, andakode somas 
butaig ke kadal but xabena 
sa trubusardm te xav.

Mashkar amend sas kon 
assajlas sas kon, patyajlas 
leski vorba.

– Te patyan, te na das 
ma jek shovto.

– Kaj si kaj si? Sikav!
O cino xoxamno ande peski posotyi unzolas, 

taj phendas:
– Mishto, kodol aba kertosardom ande bolta! 

Vi e Kovács Zsuszi xalas anda kodol guglipe 
so kindom. Kovács Zsuzsi khere sas nas ande 
shkola ke nasvali sas.

Kade vorbilas xoxamno amal, feri anda 
pherasa. Feri pherasa phendas andepesko 
trajo,andakade kamlas les sakon. Thaj vi 
andakode vi kodi pherasa sas leske, pepeste te 
lel akarkaski dosh.

Vime patyaimasa taj bare kamipesa seroj 
peleste. Amende sas jek jivendeski dyes. Andre 

Belák Viktória festménye
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D�ltünk a kacagástól jobbra-balra. Az is-
kolai rend teljesen felbomlott, hahotáztunk, 
visongattunk, a könyveket csapdostuk, a taní-
tó úr is kacagott, a tanfelügyel� úr is kacagott. 
Csak a kis Fillent� volt komoly, s úgy nézett 
el�re, mintha tiszta színigazságot mondott vol-
na, mikor pedig látta, milyen sikert ért el, szelí-
den elkezdett mosolyogni.

De hát, ha mégolyan mulatságos volt is a vizi-
táció így, a tanfelügyel� úr belátta, hogy Fillent�-
vel szemben nem tudja meg�rizni a komolyságát.

Ketten nem férnek egy csárdában, hát szé-
pen kiparancsolta a gyereket az iskolából. Meg-
hagyta neki, hogy iskola után maradjon benn, 
mert beszélnivalója lesz vele.

Aztán elkövetkezett a vizitáció komoly ré-
sze, de err�l nem beszélek, nem volt mulat-
ságos, s�t rám nézve szomorú emlék�, mert 
ekkor történt velem meg, hogy a krumpliról 
semmit sem tudtam felelni.

De akármilyen komoly is volt ez a délel�tt, 
mégis arra voltunk legjobban kíváncsiak, hogy 
vajon mit akar a tanfelügyel� úr Fillent�vel isko-
la után. Szerencsére tanítóné asszony ott fogta 
Fillent�t vizet merni a kútból, mert most, hogy 
az egész iskola le volt foglalva, nem volt segít-
sége, hát így Fillent� uram csakugyan bevárta 
az iskola végét, s szépen berendeltetett a tan-
felügyel� úrhoz. Mi nem bírtunk szétoszlani, 
a kapu el�tt csoportosan vártuk, mi lesz, hogy 
jön ki Fillent�, biztosra vettük, hogy �t fogják 
elrakni a mai feleletért. Egyszer jön ki. Komoly 
volt és csendes, mikor a tornácról lejött.

– No – mondogattuk –, jól kikapott – és ne-
vettünk rajta.

De amikor körülfogtuk, s száz kérdéssel tá-
madtuk meg, visszakapta a régi hamis szem� 
Fillent� arcát, és hozzá fogott mesélni:

– Tudjátok, azért hívott be a tanfelügyel� 
úr, mert meg akart prezentálni, amiért olyan jól 
megnevettettem.

– Ne fillents! – kiabáltuk.
– De bizony, azt mondta, hogy máskor is 

ilyen jó legyek, adott egy narancsot, a tanítóné 
asszony egy pohár kávét meg kalácsot, azért 
voltam olyan soká, mert ezt mind meg kellett 
enni.

A hallgatóság egy része kacagott, más része 
hitt neki.

– Bizony, akár hiszitek, akár nem, adott egy 
hatost is emlékül.

– Hol van, hol van? Mutasd meg!
A kis Fillent� elkezdett a zsebében koto-

rászni, egyszer csak felderült az arca:
– Nagyszer�, hisz azt már elk�töttem a bót-

ba! Kovács Zsuzsi is evett abból a cukorból, 
amit vettem.

Ezzel aztán be volt fejezve az ügy. Kovács 
Zsuzsi éppen betegen feküdt odahaza, nem is 
volt iskolában.

Így beszélt Fillent� koma mindig, még vélet-
lenül sem mondott igazat soha.

De rossz szándékból nem hazudott, csak 
tréfából. Örökös tréfa volt az egész élete, ezért 
szerette mindenki. És azért is, mert az is tréfa 
volt neki, hogy magára vegye akárkinek a hi-
báját.

Én is hálával és nagy szeretettel emlék-
szem rá egy jótettéért. Nálunk volt egy téli 
délután. Bent játszottunk a kisszobában. Ott 
volt a pohárszék is, és hogy, hogy nem, egy-
szer leütöttem szeleskedésb�l a nagyanyám 
legkedvesebb kávéscsészéjét. Úgy szerette 
azt, hogy sose ivott másból, s�t azt mondta 
nekünk, gyerekeknek, hogy beteg lenne, ha 
eltörnék.

És az bizony eltört, négy-öt darabban hevert 
a földön. Elsápadtam a nagy ijedségt�l, és síri 
csend lett a szobában. Odaát nagyanyám meg-
hallotta a csörömpölést s a hirtelen csendet, és 
bejött vészjósló arccal.

– Mi az?
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kheldam ame ande soba. Kothe sas vi jek skamin 
thaj tele maladom mura mamijaki glazha. Kade 
kamlas kodi glazha feri andakodi pelas, taj kodi 
phendas amenge shavorenge nasvali kerdyola 
te phgrasa ame.

Thaj kodi phagerdas, tele sas pej phuv.Kade 
darajlom kathar e bari dar avri parnyilom.

Ande kaver soba ashundas muri mami o 
glaso, taj andre avvilas daramne mujesa.

– Soj kodo?
Dikhlas muri musura thaj sogodi avri 

rakhlas.
– So kerdan? – phendas cipisarikanes
Angle avilas o cino xoxamno.
– Me somas-phendas-kamlom te sikavav 

zhanav te inkrav pe muro nakh, sar ando 
circus.

Vi kamlas te sikavel pesko nakhesa sar 
kamlas te kerel.

Kasavo pherasa kerdas hody sar muri mami 
xojajlas kade gelastar laki xolyi thaj vi voj 
assajlas.

Me dikhlom sogodi zhanel, taj ratyako xaben 
kana avilas o xoxamno las kafe na me. Kana 
gelastar o xoxamno, muri mami kodi phendas 
mange:

– Majlasho kado cino xoxamno sar tu!
Kade azbadas ma hody sorro ratyi rutom.Dé 

majfeder kamlom e cine xoxamnes. Intrego gav 
kamlas les. Pa jek vas pa duj dine les phende 
leske te phenel paramichi.Kattyi zhanlas te 
xoxavel pa selya, pa shave. Andakade xaxade les 
sar e chiriklyan so les fajlas xaben. Vi voj kamlas 
sakoneski lossh te anel pherasa. Sas ando gav 
jek kasavi chorri gazhi kon sunusardas inke vi 
o xaben, latar feri peko kulumpiri las de vikodo 
kana aba chi trubujas khaynikas. Avilas pala 
jek kasavo xaben o xoxamno. Vorbil vorbil 
feri charel pesko muj sar o rikono. Varikon 
samalas.

– Mishto xalan!

Xoxamne:
– Mishto
– Kaste?
Kaj e Baloghné.Trin charo xalom, andakode 

charav muro muj.
– Phen so sas.
– Angluno charo: zumi anda lasho xajingako 

paji. Dujto: aratyi peko kulumpíri. Trito: mas, 
trito dyesenge fusuj.

Inke vakanak phenen amende te naj lasho 
xaben:

– Vi palakado charelas xoxamno psko muj.
Chorro cino xoxamno chi zhanglam sosko 

manush avlasas andaleste. Avilas jek zurales 
shudro jivend thaj nasvalo kerdyilas. Pala ijjato 
dyes aba shajke le anydalenge kerdas lossh kana 
gelas mashkarlende peske cine nakhesa. Vi 
leske palune vorbi kasave capeni sas sar pesko 
trajo.

Zurales nasvalo sas-leske jakha avri sas 
boldimemtaj pashaleste e bíroné tordyilas.

– So hatyares muro shavo? – pushlas lestar.
Pelate dikhlas inke jokhar peske jakha:
– Muri dej kathe sas majanglal, andas tuke 

somnakune butya kothe si ande kaver soba 
dikh le.

La bíro zhulyake asva avilas anda peske 
jakha taj avri gelas ande kaver soba te dikhel 
e butya.

Sar palpale avilas o cino xoxamno chi 
xoxadas majbut.

Muro cino amal, sodevar phenas les.Sar te 
trajilas,taj kasavo ashilasas sar atunchi sas.

Sodevar phendam, te varisavo muro phral 
chi phendas chachipe:

– Na xoxav aba!
Thaj kana naj khanyikas butyi ande fabrika, 

sodevar phenen:
– Feri tavlas kathe o cino xoxamno!

(Boldasles: ifj. Rostás-Farkas György)
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Meglátta szegény a cserepeket s az én fakó 
arcomat, és mindent kitalált.

– Mit tettél? – mondta hangosan.
Ekkor el�állt a kis Fillent�.
– Én tettem – mondta csendesen –, meg 

akartam mutatni, hogy meg tudom az orromon 
tartani, mint a szerencsi cirkuszban a komédi-
ás.

Felemelte tömpe kis orrát, s két karjával je-
lezte, hogy akart egyensúlyozni.

Olyan komikus volt, olyan mulatságos, hogy 
haragos nagyanyám elkezdett mosolyogni, és 
barackot nyomott a fejére.

De azért láttam, hogy mindent tud, s uzson-
nakor Fillent� kapott kávét, nem én. Mikor pe-
dig ócska, nagy embert�l örökölt ködmönében 
elment, mint egy kis manó, azt mondta nekem 
nagyanyám:

– Jobb fiú ez a kis Fillent� nálad!
S olyan mélységes szemrehányás volt a hang-

jában, hogy egész éjjel sírtam utána. De a kis 
Fillent�t még jobban szerettem. Az egész falu 
szerette. Kézr�l kézre adták, meséltették: ku-
koricahántáskor, fonóban, dörzsöl�ben � volt 
az els� személy. Kifogyhatatlan volt a mulatsá-
gos ötlete, kivált mikor beletanult a nagy embe-
rek dolgába, s összevissza füllentett legények-
r�l, lányokról mindenféle badarságot. Jutalmul 
úgy etették, mint a madarat, ami csak szemé-
nek-szájának ízlett. Igyekezett is kedvében jár-
ni mindenki, mert ártatlan tréfákkal ugyan, de 
alaposan ki tudott nevettetni valakit.

Volt a faluban egy szörnyen fösvény asszony: 
Balogné, ett�l ritkán kapott valamit, legfeljebb 
sült krumplit, azt is akkor, ha már senkinek se 
kellett. Egy ilyen ebéd után beállított a fonó-
ba Fillent� pajtás. Beszélget, beszélget, s csak 
nyalogatja a száját, mint a kiskutya, ha jóíz�en 
evett. Addig-addig, míg valaki észrevette.

– Eh, be jó ebéden voltál ma!
Fillent� koma:

– Bizony jón.
– Ugyan kinél?
– Balognénál. Három tál ételt ettem, azért 

nyalogatom a számat.
– No, beszélj már, mi volt.
– Els� tál: leves, jó tiszta, friss kútvízb�l. 

Második tál: tegnap sült krumpli. Harmadik: 
pecsenye, harmadnapos sült tök.

Még ma is emlegetik nálunk, ha nincs jó 
ebéd, hogy:

– Ez után is nyalogatná Fillent� a száját.
Szegény kis Fillent�, nem tudtuk meg, hogy 

milyen ember lett volna bel�le. Jött egy irtó-
zatos hideg tél, s a senki gyermekének átjárta 
ringy-rongy ruháját. Beteg lett, gyulladást ka-
pott, s kilenc napra már az angyalok között kel-
tett nevetést bizonyosan, mikor betoppant fül-
lentésre kész pisze orrocskájával. Utolsó szava 
is méltó volt egész életéhez. Nagy lázban, le-
fogyva, meredez� szemmel feküdt, én éppen 
ott voltam hozzá látogatóban; a bíróné állott 
mellette, és ápolta a kis beteget.

– Mit érzel, fiacskám? – kérdezte t�le.
Rávetette még egyszer hamiskásan a sze-

mét:
– Édesanyám itt volt az elébb, hozott bíró né-

ninek aranyguzsalyt, aranyorsót, aranyszöszt…, 
ott van a másik szobában, nézze meg… A bíró 
néninek könny csordult le az arcán, s kiment 
a másik szobába, megnézni az aranyguzsalyt, 
aranyorsót, aranyszöszt. Mire bejött, a kis Fil-
lent� nem füllentett többet.

Szegény kis pajtásom, mennyit emlegetjük. 
Mintha csak élne, s olyan maradt volna, mint 
akkor volt.

Hányszor mondtuk, ha valamelyik öcsém el-
bódorgott az igazság útjáról:

– Ne fillents már!
És ha senkinek sincs mit beszélni a fonó-

ban, hányszor mondják:
– Volna csak itt a kis Fillent�!
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N. LÁSZLÓ ENDRE

A halott kedves siratása

Hallod-e még
az énekem
a vizek
titokzatosan osonó élete felett
és a kökörcsines rétek felett?
Hallod-e még
az énekemet?

Hajnal óta ismétlem a neved.
Pedig nemrég még
a te életedb�l éltek a nappalok és az éjszakák,
a te szépségedt�l volt szép a világ,
te csupa t�z, sz�z
szivárvány-leány!
Hallod-e még
az énekemet?

Mint egy gyermek

Ágyat vetek friss szénából,
s a csillagok betakarnak,
és bámulom, mint egy gyermek
az ezüstarcú teliholdat…

Lágyöl� éj, végy öledbe,
s dajkáld álmaim!

Talán mások is meghallgatják
a csillagok dalát…
Talán mások is szeretik
az ég virágporát…

Mikor hajnal gyúl r�ten a hegyekre,
a csillagok elt�nnek peregve,
reggelire �s-leveg�t iszom
a végtelen kék ég kristályserlegéb�l.

…s lelkemb�l már árad
szerte a dalom…

Ha újra születnék

Ha újra születnék, csak az lehetnék,
ami ma vagyok:
Álmaim lennének,
vágyaim, mint ma:
szentek és nagyok!

Gulyás Beáta rajza
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KOVÁCS JÓZSEF HONTALAN

A kézműves ember

Balajaro Rom: a Kézm�ves Ember, Orsós 
Jakab is. Lénye hasonlatos a tábornok-fákhoz, 
a tölgyfákéhoz. Az arca, Nagy László gyönyör� 
szavaival: kardéllel megírt kép. És mégis, tiszta 
maradhatott, miként tiszta az ég gyolcsa nyuga-
lom idején, mint a hajnali füvek zöldje, vagy a 
súlyos márványtömbök tükörlapjai.

Lekezeltetésünk és szétszóratásunk idején, 
a cigányság szellemi embereinek közösségében 
� a Méltóság, amely méltóság az elmúlt korsza-
kokban mindig is egyik alapvet� lényegeként 
jelle mezte a honi cigányságot.

El�ször a Fekete Síkon, Mohácson, aszü-
l�városomban talál koztam vele személyesen 
1976-ban. Egyenes tartású, ötven év kö rüli, nyílt 
tekintet� férfiú lépett ki a mikrobusz ajtaján, a 
Zala egerszegi Cigány Folklóregyüttes tagjainak 
kíséretében. „Helló, megjöttünk”, mondta üd-
vözlésképpen, olyan természetességgel, mintha 
csak el�z� nap váltunk volna el egy meghitt, 
szorosan összetartó baráti társaságból.

Legutóbb 1989 augusztusában, Visegrád 
Gizella-telepén vol tunk együtt, ahol putris kö-
rülmények között tíz napot töltöttünk el kö-
zösen, egy cigány képz�m�vész táborban. Az 
eltelt id�ben néhány órát aludhattunk csak, 
mert mindennap hajnalig hallgat tuk végtelen 
és leny�göz� szemináriumait saját magunkról, 
törté nelmünkr�l, népi m�vészetünkr�l és fá-
jóan múlhatatlan gondja inkról.

A visegrádi képek, melyeket �rzök Róla, va-
kítóan élesen ma radnak meg emlékezetemben 
mindig. Paródiákat ad el� a roska dozó terasz 
alatt, fogadja és kalauzolja az amerikai követ-
ség munkatársait, sétál a m�fordító hölggyel az 

óriás platánok alatt. És a tíz nap alatt is szün-
telenül dolgozik, nagyapja szerszámaival farag 
valamilyen hasznos tárgyat mindannyiónknak. 
Költ�n� ven dégünknek tiszafából jószagú kar-
köt�t.

Ui. Drága Jakab, kardéllel megírt életed so-
rán csak barátokat szereztél a cigányságnak 
mindig. Emberi munkálkodásodban a Jóisten 
tartson meg nekünk még nagyon sokáig, hosz-
szú egészségben és szerencsében. A cigány m�-
vészek nevében is sze retettel ölel…

K. J.

(Az írás a 2002-ben,  82 évesen elhunyt 
Orsós Jakab 70. születésnapjára készült.)

Orsós Jakab (jobb oldalon) 
Rostás-Farkas Györggyel és Lakatos Menyhérttel
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ORSÓS JAKAB

Ismerkedés
(Részlet)

Amikor a félig meztelen négy lány és mi, a 
három fiú bevonultunk az iskolába, kicsit késve 
érkeztünk. Az ötvennégy f�s osztályból min-
denki felállt és megmerevedett, pillanatra a ta-
nító sem tudott mihez kezdeni. El�kapott egy 
másfeles pálcát, az asztalra csapott:

– Leülni, karokat hátra!
Nem mertük a küszöböt 

átlépni, ott toporogtunk az 
ajtóban.

Aztán mégis intézkedett a 
„mester”.

Az els� padokat kiürítette, 
oda ültetett be minket. El-
mondott egy szép beszédet:

– Új vendégek érkeztek, 
nézzétek meg, milyen értel-
mes arcuk van, játsszatok ve-
lük ugyanúgy, mint a többi 
pajtásaitokkal. Ki fo gadja el 
�ket barátjuknak?

Két hasonló rongyos ru-
hás cselédgyerek jelentkezett, 
de azok is szégyenl�sen.

Nekünk hetünknek a pla-
fonon a szemünk.

– Miért bámuljátok a plafont? – kérdezte a 
tanító. – Ide kell nézni, ahol én ülök, a dobogó-
ra.

Legnagyobb volt köztünk az én Jóska bá-
tyám, tizennégy éves, egy centivel magasabb, 
mint a tanító. Ó volt az els�, aki szembe mert 
nézni vele.

Jóskát kérte meg a tanító, hogy beszéljen 
hozzánk anyanyel vünkön, mert magyarul nem 
tudtunk megszólalni. Jóskán kívül egyikünk 
sem tudott tíz-tizenkét szónál többet.

– Félnek, tanító Úr. Én is úgy látom, hogy 
mozog – és ujjával a mennyezetre mutatott.

A padokban kuncogás, a tanító kett�nek, 
háromnak lekevert egy fülest. – Aki nevet, így 
jár. Kaptunk palatáblát, palavessz�t. Meglát-
szott, hogy a tanító ve lünk többet foglalkozik. 

Mindegyikünk szépen rajzol-
ta a kariká kat. Végighordoz-
ta a tábláinkat az osztályban, 
hogy lássák a többiek is, mi-
lyen ügyesek vagyunk. Kö-
rülbelül a negyedik vagy ötö-
dik napon a tanító úr rájött, 
hogy mi nyolctól négyig egy 
falatot sem eszünk. A töb-
biek elmentek ebédelni, mi 
maradtunk, irkál tunk.

– Ti mikor esztek? – ér-
dekl�dött a tanító. Jóska szó-
lalt meg, a képvisel�nk: – Mi 
csak egyszer.

– Többször nem tudná-
tok?

– Tudni tudnánk, de így 
szoktuk meg.

Akkor beterelt bennünket a konyhájába, ha-
talmas tál töpör ty�t tett elénk, kenyérrel, zöld-
paprikával. – Úgy kell enni, hogy maradjon is 
– súgta nekünk Józsi. Megfo gadtuk tanácsát.

Ám a tanító mindaddig biztatott, amíg min-
dent el nem pusztí tottunk. Másnapra szólt a 
községben, és mind a hetünket beaján lott koszt-
ra egy-egy családhoz. Így ment ez öt éven át, de 
még az utánunk jöv�k is így étkeztek, annyi-
ra hagyománnyá vált ez a fa luban. Valósággal 
kérkedtek velünk, a bizonyítványt mindig meg-
nézték, biztattak, ipart tanulni ajánlottak.
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Leszállt az els� dér. A gyerekek kezdték a 
nyári ruhákat, cip� ket kicserélni, de amikor a 
hó eleredt, mi még mezítláb jártunk. Vagy há-
rom-négy centis hó volt, mire a tanító összesze-
dett né hány pár cip�t a fagyos lábainkra. Télen, 
mire hazaértünk, már sötét volt. Kinyitottuk a 
sparheltajtót, felváltva csináltuk a leckét a t�z 
fényénél. Amíg a könyvb�l otthon értelmes 
mondatokat nem olvastunk ki, a szüleink mér-
gel�dtek ránk, hogy „fiskálisok lesztek… „ 
Féltettek bennünket, kizökkenünk az � rend-
jükb�l. Kés�bb, mikor már hangosan kezdtünk 
olvasni meseszer� olvasmányokat, akkor már 
elnéz�bbek lettek. Nagyanyám elkezdte pisz-
kálni a tüzet:

– Folytasd! – szólt rám.
Egyre gyakrabban kértek, hogy vegyük el� 

a könyvet, olvas sunk. A második évben már 
néha újságot is vettek, majd olvasni kellett ne-
kik. Nagyon sok szót nem értettünk meg, de �k 
sem so kat. A képek nagyon érdekelték �ket és 
megkértek bennünket, hogy kérdezzük meg a 
tanítótóti, azokat hogyan csinálják?

Az egész a népszámlálással kezd�dött… Át-
kozták is azt a na pot, de önnön magukat is hi-
báztatták:

– Hogy az Isten miért nem tudott bennün-
ket kámforrá változ tatni abban a pillanatban, 
hogy a jegyz� a tanítóval ide betévedt.

Szürkületben érkeztek. Mi eddig nem vol-
tunk nyilvántartásba véve. Az összeírás után, 
ott a t�znél kijelölték, hogy melyikünk fog is-
kolába járni. A szül�k keservesen sírtak. �k is 
csak megél tek, pedig se írni, se olvasni nem ta-
nultak.

Egy hétre rá a jegyz� behívatott mindenkit, 
és szigorúan meg parancsolta, hogy a gyerekek-
nek iskolában a helyük. Már az is szóba került, 
hogy át kéne lépni innét másik területre. Nem 
sike rült, mert akkor hoztak valami letelepítési 
rendeletet. Mivel az �sz is közeledett, így nem 
volt tanácsos útnak indulni.

Az els� évben, mikor megkaptuk az értesí-
t�t, a jegyz� üzent a kisbírótól, hogy szeretné 
látni a bizonyítványunkat. Be is vonul tunk mind 
a heten. Végignézte mindegyikünk bizonyítvá-

nyát, meg simogatta a fejünket. Behozatott a fe-
leségével egy tál friss rozske nyeret. Jóskának, 
mint a legnagyobbnak, megengedte, hogy a 
tár cájából sodorhat egy cigarettát is. Neki volt 
a legjobb értesít�je. Mivel vitéz volt a jegyz�, 
elmesélt egy-két történetet, hogy kint az olasz 
fronton cigány katonái voltak, azok nagysze-
r�en megállták a helyüket, becsületes polgá-
rai lehetünk mi is a magyar hazának. A jegy-
z� eldicsekedett velünk, hetünkkel, magasabb 
körökben is. A szomszéd falu tanítója átvállalt 
négyünket, egy kilométerrel kö zelebb voltunk 
ehhez az iskolához.

Jómagam is ehhez a tanítóhoz kerültem, 
aki anyagilag tehet�s volt, és így � hívott ben-
nünket, a Somogyi báróval együtt, kosztosnak. 
A báró konyhájában nagyon sok lencsét, babot 
elpusztítot tunk! Ez a tanító óra alatt maga mel-
lé tett egy széket, egyet-egyet kihívott közü-
lünk, külön foglalkozott velünk.

Bel�lem papot akart nevelni, mert jó be-
szédkészségem ott is kit�nt. Ferit kovácsnak 
szánta, mert er�s, izmos fiú volt, Pistát meg 
asztalosnak.

Fél évig minden jól ment. A bárónál azon-
ban hamarosan kitelt a becsületünk. Az osztály 
ki volt tanítva, ha a Somogyi báró érke zik, ak-
kor hangosan köszönteni kell: – Dicsértessék a 
Jézus Krisz tus!

Érkezését is azonnal jelentse, aki meglátja.
Történt egy alkalommal, hogy Ferkó öcsém 

els�nek vette észre a báró közeledését, és ijed-
ten elkiáltotta magát:

– Jön a Somogyi!
A tanító ott téblábolt köztünk, kihallgatás-

ra rendelt bennün ket, a következmény az lett, 
hogy másnap szomorkásan közölte velünk, 
hogy a méltóságos úr megsért�dött, mivel a 
Ferenc So mogyinak nevezte. A kosztolást még 
azon a héten megszüntette. A tanító titokban 
kosztolt bennünket, de figyelmeztetett, hogy 
er r�l senkinek egy szót sem.

Az ötödik osztályt elvégeztem, tizennégy 
éves lettem. Kima radtam az iskolából. A taní-
tó azért nem vette le rólunk a szemét. Heten-
kint üzent értünk, hogy látogassunk be hozzá. 
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A szobájá ban akkora Magdolna-szobor ékeske-
dett, mint egy tizennégy éves lány. Kifaggatott, 
mit csinálunk, mit dolgozunk. Beajánlott egy 
másik uraság, Újnépi Elek Ern� kegyeibe, aki-
nek vagy kilenc ma jorja volt a környéken. Új-
népi elküldte értem a f�kertészt, hogy vezessen 
elébe. Hatvan körüli, szikár, szivaros, magas 
ember fo gadott. Fényes szoba, kényelmes, ami 
engem nagyon zavart. Meg kínált egy hatalmas 
szivarral. Megkérdezte, hajlandó volnék-e neki 
rákot szedni a közeli Principális-csatornából. 
Napszámba, vagy megegyezünk, hogy egy da-
rabért mennyit fizet… Darabon ként húsz fil-
lérben állapodtunk meg.

Néha besegítettek a kisebb testvéreim is, és 
így egy-egy nap annyit kerestünk, mint egy fel-
n�tt napszámos két hét alatt. Két év múltán az 
öregúr meghalt, és Svájcban él� lánya örökölte 
a birto kot. Meghagyta neki az apja, hogy engem 
továbbra is tartson meg szolgálatában. A teme-
tésen én is részt vettem. Ez a hölgy csodála-
tosan szép volt, férje egy Clár Mihály nev� 
svéd gépészmérnök, de ennek az úrnak sehogy 
se fértem a bögyibe. Nem értettem, még most 
sem, hogy miért gy�lölt. Ez a hölgy nemesebb 
elfoglalt ságot szánt nekem: délel�ttönként ka-
ronfogva végigsétáltunk a nyolcholdnyi park-
ban, és a cigányok életér�l meséltetett. Mivel 
terhes volt, folyton arról faggatott, hogyan 
szülnek a cigány asszonyok? Hosszú órákon ke-
resztül a legapróbb mozzanatokat is kikérdezte 
t�lem a cigányasszonyok mindennapi életér�l. 
Voltak olyan kérdései, amire szégyelltem meg-
felelni.

A cigányasszonyok azért szülnek könnyen – 
mondtam –, mert naponta huszonöt-harminc 
kilométert gyalogoltak, volt olyan asszony, aki 
már annyit gyalogolt, hogy Kínát körbejárta 
volna hetven-nyolcvan éves korára. Az úrn� 
minden szavamat megje gyezte, amit érdekes-
nek tartott. T�le tudtam meg, hogy a primití-
ven él� emberek, és így a cigányok is, azért 
t�r�képesebbek olyan betegségekkel szemben, 
melyek a civilizáltan él� embert megtá madják, 
mert ritkán mosakszanak, s a testüket olyan ré-
teg fedi, mely a pórusokat elzárta a bacilusok 

el�l. � is sok mindenre ta nítgatott engem, de 
egyszer sem mondta, hogy feltétlen fogadjam 
el. Ha látta, hogy fáraszt a beszélgetés, akkor 
igyekezett nekem a virágokról, fákról beszélni.

Egy �szi reggelen közölte velem a f�kertész, 
hogy az asszony kórházba került, szülni fog. 
Úgy két hét múlva került haza, miu tán egy szép 
lánya született. � ugyan nem szoptatott, ha-
nem egy harmincéves cselédasszony járt a kas-
télyba a gyereket szoptatni. Az els� találkozá-
sunkkor azt mondta, hogy mindenben igazam 
volt. Nem mondott ennél többet. Alig egy-két 
nap után megsúgta, hogy tartogat számomra 
egy kis meglepetést. Nagyon foglalkozta tott, 
hogy mi lehet az. Olyan kedélytelen volt az 
arca, hogy nehezen lehetett abból olvasni, és 
így jóra is gondoltam, meg rosszra is.

– Másnap a kertész hozta ki a strandra a cso-
magot, melyet az asszony adott át nekem.

– Ezt azért kapod, amiért olyan sok min-
denre megtanítottál  mondta kedvesen és meg-
kért, hogy bontsam ki a csomagot. � csak az 
arcomat kémlelte, míg én repdestem az öröm-
t�l, a fehér öltöny, cip�, ingek, alsónadrágok 
láttán.

– Milyen jó neked! – nézett rám kissé szo-
morkásan –, te még tudsz örülni.

– A nagyságos asszony is örülhet, hisz van 
egy szép lánya  mondtam dicsér�en.

– Az Isten tudja! – szólt t�n�dve, majd vé-
gighúzta selymes kezét a hajamon. – Van még 
vajdátok, Jakab? – kérdezte. – Igen, Homok-
komáromban lakik – válaszoltam.

– Azzal is szeretnék beszélni!
– Tessék megüzenni neki, hogy jöjjön el, 

mert alig van ide néhány kilométerre.
Másnap reggel úgy nyolc óra körül a vajda 

ott állt a kastély be járata el�tt, hatalmas fej-
sze fénylett a vállán. B� ingben és fehér b�-
gatyában, mezítláb. Vállig ér� haja fénylett, elöl 
három ágra fonva, s a fonat a homloka köze-
pén kör alakúra volt tekerve. A kör közepén 
egy három-négy centi nagyságú tengeri kagyló 
dísz lett. Az asszonnyal ott ültünk a megszokott 
helyen: a strandon, amikor a kertész odajött a 
vajdával.
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– Ahogy parancsolta, méltóságos asszony 
– jelentette a kertész, majd mélyen meghajol-
va elköszönt. A vajda kissé zavartnak lát szott, 
hogy én is ott vagyok.

– Kezeit, lábait csókolom méltósága! Bog-
dán Ferenc a nevem.

Kívánom, hogy méltósága sok örömet, bol-
dogságot kapjon az élett�l! Hívatni tetszett 
méltósága.

– Igen, kíváncsi voltam magára, Ferenc bá-
csi, és valamivel szolgálhatok-e magának?

A vajda közelebb lépett, és a földig hullám-
zó haragját könyör gésre váltotta:

– Méltósága, jó szívvel fordulok azon aláza-
tos kéréssel, hogy szegénységemen segítene, ha 
egy-két nyárfát adna megmunkálásra!

– Milyen munkálásra gondol, bácsi? – kér-
dezte az asszony kí váncsian.

– Hát csókolom a kezeit, tekn�ket, melen-
céket, hólapátokat készítenék nagyságodnak 
megegyezés szerint.

– Tessék az intéz�vel ezt megbeszélni. Ami 
engem illet: enge délyezem.

– Isten segítsége sohase hagyja el a nagysá-
gát! – mondta a vaj da.

– Foglaljon helyet – egy pirosra festett szék-
re mutatott az asszony.

A vajda a gyepre telepedett le törökülésben 
az asszonnyal szemben, majd engedélyt kért, 
hogy pipálhat-e ebben a gyönyör� kertben.

– Tessék, tessék – mondogatta az asszony, 
és nevetni kezdett. A vajda olyan volt, akár 
egy indiai szobor: arcáról gyöngyözött a ve-
rejték, melyet ingujjával s�r�n letörölt. Hatal-
mas füstöket en gedett ki a száján, amelyek a 
gyenge légáramlattól a szakállába sodródtak. 
Azt hittem, hogy a szakálla ég, és majdhogy-
nem figyel meztettem. Az asszony jóideig csak 
bámulta, fürkészte a vajdát, akár egy földön-
túli lényt. Észrevettem, hogy a vajda is kissé 
feszé lyezve érzi magát. Az asszony faggatni 
kezdte:

– Hogy ha nem sértem meg, úgy bátorko-
dom megkérdezni, hogy jelen id�kben is tör-
vénykeznek-e a maguk régi szokásai sze rint? 
– kérdezte az asszony. A vajda rövid ideig 

mintha valamin töprengett volna, de kimér-
ten, minden szót átgondolva beszélni kez-
dett.

– Nagysága! Tegnap is egész nap tárgyaltam 
– a gatyájára mutatott, melyen a zöld f�t�l ha-
talmas foltok ékeskedtek.

– Holnap meg is kezdi a munkát? – kérdezte 
az asszony.

– Igenis, nagysága, kérem szépen.
– Akkor Isten önnel, Feri bácsi.
A vajda is elköszönt az asszonytól. Miután 

megegyezett az intéz�vel, még azon nap dél-
utánján két kisebb nyárfát kidöntetett. Másnap, 
hogy a vajda faragni kezdett, az asszony szinte 
az egész napját ott töltötte. Kivitte a három-
lábú székét, és nézte, ahogy a vajda szabdalja, 
formálja hatalmas fej széjével a tekn�ket, me-
lencéket.

Délutánra a cselédekkel szalonnát, kol-
bászt, kenyeret vitetett le, és a vajda tüzet ra-
kott neki, hogy szalonnát tudjon pirítani. Ép-
pen hogy megkóstolta, mert inkább a vajda 
étkezése érdekelte. Biztatta is a vajdát, hogy 
többször egyen, mert nagyon nehéz munkát 
végez.

– Nem inna egy kis jó bort? – kérdezte a vaj-
dától az asszony.

– Az Isten is megverne! – mondta tiltako-
zóan az öreg.

– Csak nem! – lep�dött meg az asszony.
– A mi mesterségünkhöz tiszta fej kell.
– Milyen bölcsen látja – mondta az asszony.
Hozzám nem szólt a vajda, csak szúrós pil-

lantásokat vetett néha felém. Ezen a napon az 
asszony megkérdezte a vajdától: – Feri bácsi, 
ismeri ezt a fiút?

– Bár ne ismerném… – mondta gy�lölköd-
ve.

– Csak nem bántotta magát?
– Ez már nem a mi fajtánk… ezek fiskáli-

sok! – gúnyolódott.
Az asszony sajnálkozóan végigmért, s ennyit 

mondott:
– Ne vedd sértésnek a Feri bácsi szavait, 

mert a maga módján neki is, meg neked is iga-
zad van.
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KÖNYVAJÁNLÓ

Ez a könyv kísérlet a 
roma irodalom egy könyv-
ben történ� rendszerbe 
foglalására, az els� mun-
ka, mely áttekintést kíván 
nyújtani a roma irodalom 
fejl�dési folyamatairól, a 
kezdetekt�l napjainkig. 
Információkat közöl a 
szerz�kr�l és m�veikr�l, 

kiemelten tárgyalja egyes m�vek fogadtatását 
a megjelent méltatások tükrében, ugyanakkor 
összefoglalót nyújt a roma irodalom legfonto-

A tudósok évszáza-
dok óta vitatkoznak arról, 
honnan származnak a ci-
gányok. Donald Kenrick 
az � történetüket mondja 
el ebben a könyvben.

El�ször szemügyre 
veszi a cigányok erede-
tével kapcsolatos meg-
annyi vitatott és egymás-

nak ellentmondó elméletet. Miután a legújabb 
eredmények alapján kiegészíti az Indiától Kons-
tantinápolyig tartó vándorlásuk történetér�l 
szóló korábbi beszámolóját, tovább követi �ket 
az oszmán-törökök idején a Balkán-félszigetre, 
majd Közép- és Nyugat-Európába vezet� útju-
kon, ahol egy igen rövid, aranykornak mondha-
tó id�szakban zarándokoknak és vezekl� ván-
doroknak adták ki magukat, és mint szívesen 
látott zenészek, akrobaták és fémm�vesek, eg-
zotikus színt hoztak a feudális társadalomba.

A kötetet két függelék zárja le: az egyik a ro-
mani nyelvr�l szól, a másik pedig a romani nyel-
vész Marcel Courthiade érdekfeszít� és nagy 
vitát kavaró tanulmánya, amely a cigányok Gan-
gesz menti �shazáját, Kannaudzsot mutatja be.

Malgot István kisre-
gényének h�sn�je desz-
kalapokra festi a képeit: 
festékbemártott ujjaival 
mintha körberajzolná” 
az életét. Ennek a külö-
nös intenzitású könyv-
nek a lapjai mintha azok 
a deszkalapok lennének, 
amelyekre a meggyötört 

cigányasszony rávetíti élete eseményeit. A dur-
va deszkán finoman és élesen láttatott színes 
képek jelennek meg, aztán már a deszkákról is 
megfeledkezünk, hiszen azok már tükörként 
mutatnak a történelemre. A huszadik századi 
magyar történelemre, az ötvenhatos forrada-
lomra, az utána következ� évtizedekre.

A cigány kislány életútját a gyerekkori ki-
szolgáltatottságtól a börtönön át a – legalább 
az önkifejezés örömét kínáló, tehát némiképp 
„felszabadító” – deszkalapokig: a lélek rezdülé-
seinek finom rajzolatában szemlélhetjük. Mal-
got István kisregénye a líra mélységét, a nagy 
ölelés� epikai m�vek történelmi horizontját és 
a grafika lényegre törését ötvözi.

sabb m�fajairól, valamint ezek történelmi-tár-
sadalmi hátterér�l.

Habár a roma irodalom a legkülönböz�bb 
mili�kben és nagyon eltér� történelmi feltéte-
lek mellett alakult ki, olyan, mindig visszatér� 
témákkal foglalkozott, amelyek a roma szerz�k 
legfontosabb és leggyakoribb inspirációit jelen-
tették. Ezek közé tartoznak a roma nép tragikus 
társadalmi tapasztalatai: hazátlanság és vándor-
élet, üldözés és társadalmi igazságtalanságok, 
a romák és nem-romák (gádzsók) közti ellent-
mondásos kapcsolat, a holocaust és a roma kö-
zösségen belüli konfliktusok.
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„Indiától a Hazáig”
Egy irodalmi fórum emlékei

(Újkígyós 2008. március)

A sz�kebb pátria, Békés megye napilapja, a 
Békés Megyei Hírlap arról tájékoztatta olvasóit, 
hogy Újkígyós nagyközség Budapesten él�, alkotó 
szülötte, Rostás-Farkas György József  Attila-díjas 
költ�, író, m�fordító, újságíró hamarosan hazalá-
togat. A Pet�fi Sándor M�vel�dési Ház szervezé-
sében megtartott irodalmi est szervez�je Szamos-
vári Zsolt igazgató, a költ� beszélget�partnere 
pedig dr. Dányi László történész, újságíró volt. 

„Els� ízben az újkígyósi m�vel�dési házban vehe-
tem a kezembe az író-olvasó találkozó díszes meghívó-
ját, amelyb�l kiderül, hogy politikai értelemben hál’  Is-
tennek „ökumenikus” kulturális eseménynek nézünk 
elébe a Cigányság Világnapja alkalmából.

A fórum és az állófogadás támogatói között Domo-
kos László, a szarvasi választókerület idevalósi fide-
szes országgy�lési képvisel�je, Karsai József, szocialista 
országgy�lési képvisel�, Battonya polgármestere, Sze-
bellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere és Nagy Béla, 
a „másik szül�falu”, Medgyesegyháza szabad demok-
rata polgármestere, valamint Farkas Csaba László 

megyei cigányvajda és Prohászka Béla Venesz-díjas 
gyulai mesterszakács is szerepel. (Ruck János, a Gyu-
lai Húskombinát Zrt. újkígyósi vezérigazgatója adta 
önzetlenül az éteknek valót.) 

Sokan vagyunk, szorongunk a kultúrház nagyter-
mében, ahová eljött a költ� Kossuth utcában lakó, 32. 
születésnapját ünnepl�, négygyermekes családapa-nagy-
fia, Rostás-Farkas György és Csanádapácáról a n�vé-
re, Rostás-Farkas Gizella, Kályi is. Az osztályf�nök, 
Mészáros Icuka is itt van, hogy megint elpityeregje magát 
kedvenc tanítványa láttán-hallatán, mint ahogy Körmen-
di Ferencné, Erzsike tanító néni, Rácz László tanár úr 
és Pozsár József  is Békéscsabáról. Az Ady Endre utcá-
ban lakó Gera Marikát  is éppúgy látni, mint Borbély 
Jánost, akinek a varkocshúzásaitól a kis Rostás mentet-
te meg a gyönyör� hajú lánykát. És eljött a többi kedves 
osztálytárs is, akikkel oly jó felidézni az emlékeket.

Bevezetésül Tolnai Péter, a megyei önkormányzat kép-
visel�-testülete nemzeti és etnikai, kisebbségi, vallásügyi, 
ifjúsági bizottságának elnöke mond köszönt�t, Farkas 
Csaba László Békés megyei vajda üdvözl� szavai roma 
nyelven is elhangzanak. Békéscsabai színm�vészek, Fe-
hér Tímea és Tege Antal olvasnak fel a vendég m�veib�l, 
színvonalas produkciójuk jutalma hatalmas taps.” 

(Dányi László)
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Indiából jöttem
Úttalan urakon, mint a szél…
Átkozva bíztattam magam
Halálra szántan;
Szitkok parazsán
Kutyáktól �zve
Bujdostam otthont keresve.
Hazátlan álmomat vonszoltam
Magamban
Öklöm megvetett tekintetek 
Dühét szorongatta
Fogcsikorgató daccal,
Korbácsolt indulattal
Ösvényt tapostam.
Kötelez� örökségül rám maradt,
Hogy versben is elmondjam:
Hazára találtam.

(Indiától Hazáig)
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Valami furcsa láz 
kerít hatalmába
amikor kimondom neve-
det
Újkígyós

Mert itt éltem, nevelked-
tem
Ismerek minden
D�l�utat
Minden tanyát
Anyám cirmos eperfáját

Ismer�sen hangzik
Apám szekerének
Nyikorgása
A friss széna ropogása
Lova patáinak dobogása

Ismer�s a Sisák-sarok
És az Öreg utca
A düledez� házak sora
És az akácok illata

Meghatódva térek
Mindig vissza Újkígyósra
Ahol megismernek még
A régi öregek
S mint hajdan 
Szívb�l üdvözölnek…

(Újkígyósról jöttem)
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Azt álmodtam, hogy a túlsó
parton voltam
ahol mindenki egyforma
ahol nem tesznek különbséget
ahol egyformán nézik az
emberséget
ahol nincs utolsó meg els�
de ehhez kell még néhány emberölt�

(Azt álmodtam)

Fotók: Dóczi Magdolna
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BERECZKI ANNA

Arcusfest 2008 – az interetnicitás jegyében
Az Arcusfest Nemzetiségi Színházi Talál-

kozó nevében szerepl� latin „arcus„ magyar 
jelentése „szivárvány„. Ez a szó tükrözte az 
idei el�adások sokszín� céljait, melyek között 
szerepelt a különböz� kulturális értékek kö-
zötti párbeszéd er�sítése, a kisebbségi nyelvek 
ápolása, a társulatok kapcsolatainak szorosab-
bá tétele, továbbá a nemzetiségi színjátszás ér-
tékeinek bemutatása a szakma és a közönség 
felé. Az Európai Unió mottójához – „Egység 
a sokszín�ségben” – csatlakozva megvalósult a 
nemzetiségek közötti m�vészeti kommuniká-
ció, valamint az anyanyelvi gyökerek értékeinek 
ápolására való törekvés.

A Thália Színházban és a Budapesti Báb-
színházban megrendezett seregszemlén 11 
nemzetiség 19 színházi m�helye 22 el�adás-
sal képviseltette magát a hagyományos ama-
t�r csoporttól az alternatív formációkon át a 
hivatásosokig. A résztvev�k köréhez tartoztak 
többek között a következ� színházi társulatok: 
Budapesti Német Színház, Magyarországi Né-
met Színház, PaThália Színtársulat, Cervinus 
Szlovák Nemzetiségi Színház, Vertigo Szlovák 
Színház, Teatrul Vis román színházi formáció, 
Román Amat�r Színjátszó Kör, Malko Teatro 
alternatív bolgár kisebbségi színtársulat, Nea-
niki Szkini amat�r görög színjátszó csoport, 
Magyarországi Szerb Színház, Pécsi Horvát 
Színház, Vidám Barátok Szlovén Színjátszó 
Csoport, Els� Magyarországi Ukrán Színház.

Idén négy roma társulat mutatkozott be az 
érdekl�d�knek. A Duende Színházi Társulás A. 
A. Milne 1917-ben megjelent „Hol nem volt„ 
meseregényének színpadi változatát Jászberé-
nyi Gábor rendezésében mutatta be a nagyérde-
m� közönségnek. A Reneszánsz Roma M�hely 
Csemer Géza rendezésében Abay Pál „Szép 
esténk lesz…” cím� zenés darabjával Horváth 
Jen�re emlékezett. A Hókirályn� Meseszínpad 

mesejátékát – Szécsi Magda – Sebestyén Gábor 
„Es�király Bohócországban” címmel – Köves-
di László állította színpadra.

A négytagú szakmai zs�ri – Meczner János 
rendez�, a Budapesti Bábszínház igazgatója, a 
Thália Színház m�vészeti tanácsadója, Lakos 
Anna dramaturg, m�fordító, az ITI magyar-
országi elnöke, Bába Krisztina a Színház- és 
Filmm�vészeti Egyetem oktatási és igazgatá-
si felel�s rektorhelyettese és Megyeri László, 
a Thália Színház igazgatója – a Karaván Szín-
háznak ítélte a fiatalok nemzetiségi anyanyelv� 
színjátszásáért járó fesztivál-díjat Urbán Gyula 
Minden egér szereti a sajtot cím� darabjának 
romani nyelv� bemutatójáért. A zenés mesejá-
tékot Tóth Géza rendezte.

A magyarországi színészek mellett a jerevá-
ni Edgar Elbakyan Színház bemutatója a bu-
dapesti Örmény Kulturális Központtal közös 
rendezésben, valamint a szerbiai kisebbségi 
VHV Szlovák Színház vendégel�adása aratott 
osztatlan sikert a néz�k körében. Az idei hato-
dik találkozóval kezd�d�en a fesztivál szerve-
z�i – Frigyesi András és Lászity Péró – minden 
alkalommal vendégszereplésre hívnak egy kül-
földi nemzetiségi színházat, hogy ezzel is széle-
sítsék az el�adások palettáját.

Az el�adott m�vek között szerepeltek régi 
klasszikus és 20. századi drámák, köztük tragé-
diák és vígjátékok, mesejátékok, könnyed zenés 
darabok és fekete abszurd komédiák. A felvo-
nultatott repertoár sokszín�sége hosszútávra 
biztosította a visszajáró színházrajongó közön-
ség szeretetét és érdekl�dését.
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MÓZSI FERENC

A szótár lomtalanítása

(– fontolgatva –)
,,Az ,,új tudatra ébredés, tehát
az újbóli hazaérkezés”
(Kaslik Péter: A ZEN, ki érti?)

az Útról megérkezni a hasonlatok erejével
hazatalálni túlhaladott fogalmak
újraértelmezhet� szavak
átfestett jelz�k
a lét leegyszer�söd�ben
a változatok megsz�n�ben

végcél végállomás végeredmény
talánytól, talanig
tényt�l, telenig
a csend és a nyugalom felfedezése
a találékonyság rendszerbe foglalása
a remény szándékos kiközösítése

a szótár lomtalanítása

érvényüket veszített fogadalmak
a vér elválik a vízt�l
a hús lemállik a vázról
csontjainkra fagy a szenvedély
elégedetlenségünkb�l könyvtárak
tornyosulnak

az id� is felmondja a szolgálatot
törvények és szabályok ellenünk
uszítva az önrendelkezési jog félreértve
az autonómia autonómiája
totalitáriánuséknál
lottószerelvények vizuális variációja
betiltott demonstráció a tiltakozás érdekében
illatszerboltok szagtalanítása ill� olajjal

minden az illanat ajzott játéka nagyban és
összegezhetetlen tét nélkül
fantáziátlan és végzetes
pártérdek feszít� kólika
irány az illegalitás vívmányai felé:

bachanarchinália…

Cserdítgetve

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

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

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

Quo vadis Pannonia?

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

cs�deljárás a tömeg ellenében
üzletszer� léjelgés szerz�déskötés hiányában
nyilvános vágyak kötelez�vé tétele helyett
protokoll prostitúció támogatott korrupció
közkegyelemdöfés amúgy dölyfösen
a túloldalra átmenetel el�tti huncsorgás
bájtátós manóként hiszekedve
a megválthatatlanságban…
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A 24. órában

,,jutányosan
marasztaló…”

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

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

ezért szerénytelenül felajánlom magam
fogadj el zálogul magam helyett is
szolgádnak

a jó szolgálat alól senki sem kaphat
felmentést

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

hajnalban mégis megsimogatott
a remény…

Kegyetlen

,,az id� mindig velünk van,
miénk és megkerülhetetlen…”

a fogalmak újszer� megközelítése
kegyetlen az ember néha önmagához is
kibeszélni és megváltoztatni
a múlt ketrecéb�l kés�bb
sem szabadulhatunk
12 év a feln�ttkor felez�je
háromezer év terhét�l
görnyed az elme

változatok a valamivé váláshoz
a fájdalom melléd szeg�dik
és kiverseli a szálkás gondokat
nincs panasz és depresszió
kerestük már ezt a kijáratot
fojtó elenged� és meglel�
körülírt kötelék
költ�fék
jobbsejtelem

bontatlan csomagok
egy megközelíthet� szférából
nincs több magánügy
a sors követeli jussát
csak jussunk el odáig
a megvilágosodott csodáig
még így is szép élni
a félt jelen jeleivel

imahadjárat a létez�
hasonlatokért…

Szilágyi Sándor rajza
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FRANZ REMMEL

Az Európai Unió 
és a csatlakozó országok „hozománya”

Évek óta véget nem ér� vi-
ták tanúi vagyunk Európában: 
a Schengeni – és Maastrichti 
Egyezményt (megállapodás), 
az eurót, az Interpolt, az Uni-
óba való beléptetést – és még 
sorolhatnám – illet�en. Hol 
kezd�dött mindez és hol ér 
véget?

Pedig ha európai közösség-
r�l beszélünk, azalatt nem az 
Európa Parlamentet, az Euró-
pai Bíróságot (Törvényszék), s 
nem is az Európai Gazdasági 
Közösséget értjük, hanem év-
századok történetét, melynek 
a cigányság léte, sorsa is lénye-
ges részét képezi.

Az európai cigányok, il-
letve romák, sinti, monusch, 
gypsies, tunkers és még sorol-
hatnám – ahogy a különböz� 
nyelveken nevezik �ket – kb. 
12 millióan vannak. 12 millió 
ember egyetlen szegénytársa-
dalomból!

Mindenütt, de különösen a 
csatlakozó országokban, nagy 
hangsúlyt fektetnek a cigányok 
gondjainak megoldására, tár-
sadalmi, kulturális és gazda-
sági elmaradottságuk mérsék-
lésére. Európában a cigányok 
minden id�k nagy vesztesei: 
Romániában évszázadokon át 
megfosztották �ket szabad-
ságuktól. Kés�bb, bár szaba-
doknak mondták �ket, meg-

tiltották nekik a vándorlást 
(költözködést), a letelepedést, 
nyelvük gyakorlását, s�t még 
népviseletük használatát is. 
Nincstelenként a Román Feje-
delemségben nem volt válasz-
tójoguk, nem lehetett érdek-
képviseletük, iskoláik. Képzés 
nélkül pedig nincs m�veltség; 
a m�veltség hanyatlása viszont 
rémiszt�en lecsökkentette az 
életszínvonalat.

Pedig amennyiben Romá-
nia a 2,5 millió cigány nemze-
tiség� polgárával a legnagyobb 
roma-népességet számláló or-
szágnak számít az EU-ban, úgy 
különös odafigyelést igényelne 
a szegénység problémájának 
megoldása. Nem véletlenül 
hívja fel a figyelmet még a Vi-
lágbank is erre a népcsoportra, 
amely kelet és nyugat egyesülé-
séb�l sem igen tudott hasznot 
húzni: Romániában 80%-al 
a szegénységi határ (létmini-
mum) alatt élnek.

Az EU igen óvatosan ke-
zeli a „keleti blokk” csatlako-
zását, ugyanis a beléptetéssel 
lehet�leg minél kevesebb tár-
sadalmi és szociális problémát 
szeretne örökölni. Ugyanis 
a „keleti blokk” EU-ba való 
bekerülésével a romákat ért 
kisebb-nagyobb sérelmek az 
Unió rendkívüli problémájává 
fajulhatnak.

Az „eurobarátok” parlamen-
ti gy�lésén kiadott nyilatkozat, 
valamint a faji megkülönböz-
tetés minden formáját eltörl� 
UNO-egyezmény hatására a 
Nastase-kormány kidolgozta 
a „romák helyzetének javításá-
val kapcsolatos stratégiát”. Ez 
a stratégia egy 10 éves tervet 
foglal magába (2001-2010-ig), 
melynek f� irányelvei: gazdasá-
gi fejl�dés, lakáskörülmények jobbá 
tétele, szociális biztonság, egészség-
ügyi ellátás, közbiztonság, gyer-
mekvédelem, köznevelés, kultúra, 
és kommunikáció.

2001. szeptember elején 
ülésezett az OSZE – Világkon-
ferencia Bukarestben. 55 állam 
képvisel�je vett részt a mun-
kában. A konferencia mottója: 
„Egyenl� lehet�ségek a romáknak. 
Szótól a tettig.”

Az igazságra a volt magyar 
miniszterelnök, Medgyessy 
Péter mutatott rá: „a politikai 
és gazdasági változások nagy 
vesztesei a romák.”

Ezen állapot megszünteté-
séhez minden államnak – és 
nem feltétlenül csak a hajda-
ni keleti blokk államainak – 
együttesen kell fellépnie. Hogy 
látja Románia a saját problé-
máit?

A román kormány – hogy a 
stratégiailag fontos területeket 
kézbentartsa, mint a foglalkoz-
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tatás, egészségügy, lakásépítés 
és oktatás –, a prefektusi és a 
polgármesteri posztokat elér-
het�bbé tették a romák számá-
ra, és igyekezett a helyi állam- 
és közigazgatási szervezeteibe 
ezen etnikai csoport képvise-
l�it is beépíteni. Minden ön-
kormányzat tanácsában jelen 
kell lennie legalább egy roma 
képvisel�nek.

A 90-es évek elején már 
szó volt a szociális-gondo-
zás, az egészségügyi állapot, 
a munkanélküliség, valamint 
a roma – ónosok és kazánko-
vácsok problémájának meg-
oldásáról. Reméltük legalább 
a roma népesség körében a 
szegénység visszafogását és 
a munkanélküliség megszün-
tetését.

A roma életszínvonal ja-
vulására azonban alig van re-
mény. A hagyományos roma 
kézm�vességgel már régóta 
lehetetlen fenntartani egy csa-
ládot. Ezeket a problémákat 
már a korábbi nyilatkozatok is 
figyelmen kívül hagyták.

Megoldásukért nem csak 
Románia felel�s. A Világbank, 
az EU-Bizottság és a magyar 
miniszeterelnök által össze-
hívott, 2003. júliusi budapes-
ti tanácskozáson – amelynek 
témája- a roma lakosság a 
b�vül� EU-ban – ismétel-
ten napirendre kerül a romák 
problémája.

A keleti blokk országai-
nak kormányf�i vettek részt 
a tanácskozáson. Ugyanaz az 
Európa, amely felhívja a fi-
gyelmet az emberi jogokra és 
a diszkrimináció elleni elveket 
hangoztatja, a gyakorlatban 
többé-kevésbé nem vesz tu-
domást a saját „hatalmas lét-
számú” kisebbségér�l.

Persze vannak jó példák is. 
Ezek közül is említek néhá-
nyat:

Déva Vüle Noi lakókörze-
téb�l 27 gyerek jár a számuk-
ra létrehozott óvodába. He-
tente kétszer anyanyelvüket 
tanulják. Délben meleg ételt 
kapnak. Pozitív diszkrimináci-
óként több fels�oktatási intéz-

mény tanulmányi helyet bizto-
sít roma diákok számára. Ezen 
diákok már a „Roma Diákok 
Egyesületét” is megalapítot-
ták. A 2003-2004-es tanévben 
további 422 hely áll rendelke-
zésükre. Egy társadalmi cso-
port számára, mely 55%-ban 
analfabétákból áll, ez el�relé-
pés.

Zizin/Zajonc-ban (brassói 
körzet) egy „Roma Nevelési 
Központ” megnyitását terve-
zik. Az etnikum sajátos kéz-
m�ves mesterségei is szere-
pelnek a tantervben, feln�ttek 
számára egy képzési rendszer 
is kell. Egyes helyeken (Tuch-
fülung) intenzívebben akarnak 
az anyákkal foglalkozni, hogy 
felvilágosítsák �ket a nevelés 
különböz� tényez�inek jelen-
t�ségér�l. 2003 márciusában a 
német Friedrich Ebert Alapít-
vány abc tanfolyamot finan-
szírozott Ivestiben, Buciume-
ni / Galatiban, Hustavale / 
Salajban. Egy tanfolyam 500 
tanórából áll.

Hátszegen (Hunedua-
ra / Hunyadvár) beváltak az 
„egészségügyi nevelésre” vo-
natkozó akciók. A szervez�k 
50 roma asszony részvételé-
vel számoltak, ezzel szemben 
90-en jöttek a felvilágosításra.

Ez év folyamán az ország 
minden körzete rendezett 
állásbörzét romák számára. 
Helyi szinten említésre mél-
tó építkezési projektek van-
nak folyamatban, vagy tervbe 
véve. Piatra Neamtban a város 
peremén egy új, persze lakó-
negyed épült 600 kis lakással. 
Mivel ez csak romák számára 
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készül, ezért sokan gettóso-
dást emlegetnek. Ez utólag 
nézve valóban hiba volt.

Déva el�városi területein is 
urbanizációt el�segít� mun-
kálatok zajlottak 300 roma 
részére. �k vízzel és elektro-
mos árammal felszerelt panel-
lakásokba költöztek. Cioaba 
király a helyszínen elégedetten 
nyilatkozott. Pricaz / Perkáz-
ban (Hunyadvár körzetében) 
a hadsereg korábbi laktanyáját 
szociális lakásokká alakították 
át romák számára. Ezt meg-
el�z�en Orástie / Szászváros 
(Hunyadvár körzet) polgár-
mesteri hivatala EU-s pénzek-
b�l 44 lakást vásárolt a Gépé-
szeti M�vekt�l romák számára. 
Most Algyógyon (Hunyadvár 
körzet) is 19 lakás épül. Ha-
sonló projekt zajlik Gyula-
fehérváron is. Ezen városok 
polgármesterei megértették, 
hogy a város minden lakójáért 
felel�sek, a romákért is.

Néhány dolog már meg-
valósult, sok dolog van azon-
ban még hátra. „A jöv�ben 
11 roma- megfigyel� fogja a 
stratégia ritmusát figyelemmel 
kísérni.” Ugyanis még túl sok 
programpont szerepel bizony-
talan kitétellel: „Reméljük,” 
„elgondoljuk,” „szükséges” és 
„tervben van félékkel”. Konk-
rétumokat pusztán külföldi 
alapítványok, egyházak, egye-
sületek, jótékonysági körök, 
diákok,  egyszóval külföldi se-
gélyakciókkkal és pénzekkel 
valósítottak meg. Ezekért a tá-
mogatásokért messzemen�en 
a romániai romák matadora, 
Nicolae Gheorghe buzgólko-
dott.

Florin Cioaba király a hely-
zetet úgy értékelte, hogy a 
romák életében számtalan 
szerencsétlen körülmény, kép-
visel�ik, Madalin Voicu és Ni-
colae Paun gyenge teljesítmé-
nyére vezethet� vissza. „Bár 
kezükben van a szükséges politikai 

eszköz, mégsem használják 
azt. Párnázott székeik töb-
bet érnek számukra, mint 
mi mindannyian. Az ered-
mények önmagukért beszél-
nek.”

És mégis vannak he-
lyenként kezdeménye-
zések, hogy a romák 
helyzetét a kormány-
stratégia által felvázolt 
módon (sokan persze 
még mindig külföldi 
segítséggel) jobbítsák. 
Országosan az ilyen ak-
ciók még ritkaságszám-
ba mennek, de remél-
jük, gyarapodnak majd.

MEZEI ANDRÁS

Ne mondd

Bukdosva, mint a kend�
a foszló ég szövetjén
megsebzett égitestek,

milliárd Szent Sebestyén.

Kitépett csillag-erd�
hajszálgyökér-szakálla

mered ezüst-fehéren
a mozdulatlanságba.

Valami meg-se-lév�
térben a végs� dolgok

nyomtalanul hevernek,
boldog a halott, boldog,

Bomló id�ben perg�
mulandóságot élvez,
szép öntudatlansága,
magánya édességes.

Ne mondd: mi eljövend�,
mind hiábavalóság.

Sárga virágok szállnak
mint az üstökös csóvák,

a semmiben dereng�
rózsák a végtelenben…
Nem mondd, hogy mind-

hiába,
ne mondd, hogy lehetetlen

Mint a serdül� sások
sudár nyújtózkodása,

két karcsú szeret� száll
a halhatatlanságba.

Vincze János fotója
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„Boldog, aki olvassa”

Beszélgetés Balla Péter professzoral, a Károli Gás-
pár Református Egyetem Hittudományi Kar újszövet-
ségi tanszékének vezet�jével, a Biblia éve kapcsán.

– Talán nincs ember – legalábbis Euró-

pában –, aki ne hallott volna róla. A leg-

több nyelvre fordították le, a legnagyobb 

példányszámban adták ki és el idáig, mégis 

mintha egyre kevesebben és ritkábban ol-

vasnák – legalábbis idehaza. Mi a Biblia?

– Ez egy görög szó töb-
bes számú alakja. A biblion 
szó könyvet jelent, a biblia 
könyveket. A nagybet�vel 
írt Biblia Isten kijelenté-
sét, kinyilatkoztatását tar-
talmazó Szentírás, ahogy 
Gárdonyi Géza óta mon-
dani szoktuk: a „Könyvek 
Könyve”. Nemcsak azért, 
mert a keresztyén ember-
nek az els� számú, a leg-
fontosabb könyv, hanem 
mert egy – hatvanhat kö-
tetet tartalmazó – egész 
könyvtár. Két nagy rész-
b�l áll: az Ószövetség 39 és az Újszövetség 27 
könyvéb�l. Az Ószövetségben a mózesi tör-
vények történeti jelleg� könyvekben maradtak 
fenn, aztán jönnek a prófétai könyvek és az 
úgynevezett „szent iratok”, például a Zsoltárok 
és a Példabeszédek könyve. Az Újszövetségben 
a történeti jelleg� könyvek: a négy evangélium 
és az Apostolok cselekedetei, a prófétai jelleg� 
könyvek: az apostoli levelek, végül külön m�-
faj a Jelenések könyve, görögül Apokalipszis. 

– Ennek a könyvtárnak sok, részben is-

meretlen szerz�je van. Ráadásul több mint 

ezer éven keresztül íródott. S�t mint alkotás 

eredetileg nem is könyv formájában szüle-

tett, talán az apostoli leve-

lek kivételével. Mi is hát a 

Biblia?

– Isten eredetileg nem írásban, hanem szó-
ban jelentette ki magát és közölte parancsait 
az emberrel. Gondoljunk Mózesre és a többi 
ószövetségi prófétára, akikhez Isten szemé-
lyesen szólt, és �k is él�szóban hirdették Isten 
Igéjét. Persze már nagyon korán el�fordult az 

isteni üzenet írásos rög-
zítése. Ilyen például a tíz 
parancsolat két k�táblája. 
Vagy egy másik példa: Je-
remiás könyvéb�l tudjuk, 
hogy a próféta maga gon-
doskodott üzenete írás-
ba foglalásáról. Lediktálta 
Bárúk íródeáknak, amit 
Isten mondott neki. Mind-
egyik bibliai könyvre ki-
mondhatjuk, hogy Isten 
kijelentése, üzenete, amely 
néha nagyon hamar, néha 
kés�bb írásba foglaltatott. 

– Az írásba foglalás 

idejér�l, szerz�ir�l és a ránk maradó szö-

vegek hitelességér�l a tudósok eltér�en vé-

lekednek. Mennyire hitelesen tartalmazzák 

a Biblia sok száz éven át szóban hagyomá-

nyozott, sokak által leírt és lemásolt, majd 

egyházi zsinatokon kanonizált könyvei Is-

ten eredeti kinyilatkoztatását?

– Ami az evangéliumokat illeti, a nemzet-
közi Biblia-kutatás ma már egyöntet�en úgy 
látja, hogy a négy evangéliumi könyv az els� 
század végéig megszületett. A négy evangélis-
ta közül ketten – Máté és János – Jézus tanít-
ványai voltak, János apostol szemtanúja volt 
Jézus kereszthalálának is. Máté apostolról tud-
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juk, hogy vámszed� volt, tehát biztosan tudott 
írni, és így akár gyors jegyzeteket is készíthe-
tett Jézus beszédeir�l. Márk Jézus tanítványá-
nak, Péter apostolnak kísér�je és tolmácsa volt. 
Lukács, aki eredetileg orvos volt és Pál apos-
tol munkatársa, mindennek pontosan utána-
járva írta meg a harmadik evangéliumot és az 
Apostolok cselekedeteit. Bár egyik evangélium 
eredeti kézirata sem maradt fenn, hitelességük-
höz nem férhet kétség. Ha összehasonlítjuk az 
ókorból fennmaradó összes többi írással, akkor 
felt�n�, hogy az Újszövetségb�l maradt fenn 
messze a legnagyobb számú, az eredeti iratok 
keletkezéséhez a legközelebbi id�ben született 
másolat. Platón, Arisztotelész, Tacitus, Vergi-
lius m�vei sok száz, esetenként ezer évvel ké-
s�bbi másolatokban maradtak fenn, mégis, a 
hitelességüket ma senki nem vonja kétségbe. 
Az Újszövetségb�l sok papiruszra írt kézirat-
töredék maradt fenn már a második század-
ból, a IV. századból már teljes kéziratunk van. 
A töredékeket is beleszámítva, a könyvnyom-
tatás el�tti id�b�l ötezernél is több újszövet-
ségi kézirat maradt fenn. Az apró – tartalmilag 
nem jelent�s – variánsok ellenére kimondhat-
juk, hogy az Újszövetség szövege megbízha-
tó hagyományozás eredményeként, az erede-
tihez nagyon közeli formában maradt ránk. 

– Jézus nem írt, hanem beszélt, beszél-

getve tanított, és azt kötötte tanítványai 

lelkére, hogy a beszédei maradjanak meg 

bennük. Pál apostol azt írta, hogy a hit hal-

lásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. 

A misén, az istentiszteleten ma is él�szó-

ban hirdetik Isten Igéjét. Hogyan olvassuk 

hát a Bibliát?

– A Biblia nem szépirodalmi alkotás, nem 
történelemkönyv, nem is természettudományos 
m�, hanem bizonyságtétel Isten és ember kap-
csolatáról. Arról tesz bizonyságot, hogy Isten a 
világ teremt�je és gondvisel�je, Jézus Krisztus a 
megváltója. A Biblia elmondja, hogy a teremtett, 
b�nbe esett, kegyelemre szoruló ember hogyan 
találhatja és ismerheti meg Istent, hogyan kérhet 
és kaphat b�nbocsánatot, üdvösséget, és hálá-
ból hogyan követheti Jézust. Mindezt rendkívül 
változatos, színes formában, sok m�fajban be-
széli el. A lényeg azonban nem a forma, hanem 
a tartalom, az üzenet. Ez a könyv megszólít, kér-
dez t�lem és válaszol nekem a Szentlélek ereje 
által. Ezért a „Könyvek Könyve”, hitünknek és 
életünknek zsinórmértéke, irányt�je. A kánon 
szó éppen ezt jelenti: mérce, zsinórmérték, sza-
bály. Ha az Úristennel találkozik a mai ember, 
a Szentírás ennek a találkozásnak a „kánonja”. 

– A Biblia mind a mai napig a legna-

gyobb példányszámban másolt, nyomta-

tott, kiadott, terjesztett, vásárolt könyv, 

mégis, miért van szükség 2008-ban a Biblia 

évére?

– A Biblia a legtöbb helyen ma már nem 
több, mint porosodó tárgy, egy csukott könyv a 
polcon. Valószín�, hogy azért még mindig meg-
található a legtöbb háztartásban, de talán csak 
muzeális tárgyként, a nagyszül�k ajándékaként. 
Azt szeretnénk, ha a mai „unokák” – a feln�t-
tek és a gyermekek – is a kezükbe vennék. Egy-
részt a keresztyén embernek a mindennapjait 
is hassa át a Szentírás, másrészt a nem keresz-
tyén embernek is szeretnénk átadni egy meg-
hívást, hogy vegye le a polcról, vagy vegye meg 
a könyvesboltban, és tegye az asztalára nyitott 
könyvként a Szentírást, mert ebben olyan üze-
netekre lelhet, amelyek életét jobbítják, és se-
gítik �t a boldogságra, az üdvösség felé vezet� 
úton. Mivel mi tudjuk, hogy „boldog, aki olvas-
sa”, másokat is szeretnénk a boldogság útjára 
meghívni. A jézusi értékrend nagyobb boldog-
ságra vezet, mint amit a mai üzleti, fogyasztói 
világ a tömegmédián keresztül sugall. 
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Le Lukachesko Evangeliumo (LK 15-16)
(Lukács Evangéliuma)

15 Parabola pa xasajlo bakro 1 Le financa 
haj le bezexasle savora zhene ko the geline 
leste, te a shunen les. 2 Ba le farizana haj le 
iskiritora xolyajvenas: „Kado le bezexaslenca 
vorbil haj lenca xal.” 3 Atunchi 
kadi parabola phendas lenge: 
4  „Kana mashkar tumende je-
khes shel bakre te siles, haj je-
khes xasarel mashkarlende, chi 
mukel apol ko the le ijjavardesh 
thaj ijjan ande pusta, haj chi 
zhal dore pala xasardo, zhikaj 
chi ra khel les? 5 Kana ra khel les, 
ande lossh pe pesko phiko lel 
les, khere zhal, 6 ke thane a kharel 
peske vortakon haj peske 
vechinan, haj kodo phenel lenge: 
»Losshan manca ke thanes, 
ke arakhlom mure xasajline 
bakres!« 7 Phenav tumenge: 
zhikade majbari lossh avla ando rajo andakh 
karing o Del boldadyilino bezexaslo, sar anda 
ijjavardesh thaj ija chache, savenge aba chi 
trubuj karing o Del te boldenpe.

Paraboa pa xasardi drachma 8 Bake kana 
jekha romnya desh drachma sila, haj xasarel 
jekh drachma, dore chi phabarel melcho, chi 
shilavel avri pesko kher, haj chi rodella zhikaj 
chi ra khella? 9 Kana pale ara khella, ke thane 
a kharel peske vortakinyan haj peske vechinan, 
te phenel lenge: »Losshan manca ke thane, ke 
arakhlem muri drachma savi xasajlas!« 10 Phenav 
tumenge: kasavi lossh avla vi angla Devleske 
andyela je khe bezexasles, kon bunula peske 
bezexa.”

Parabola pa dadeske duj shave 11 Pala 
kodo kade das duma: „Je khe manu shes sas 
duj shave. 12 O majterno kodo phendas peske 
dadeske: »Dade! De mange avri anda tyo 

barvalipe so mange perelpe!« Pe kado uladas 
mashkar lende pesko barvalipe. 13 Na butesa 
pala kado o majterno ke thane kidas sakofalo 
so lesko sas, gelastar andekh durutno them, 

haj ko the matyarne trajimatasa 
sa mardas pesko barvalimo. 
14 Pala soste sakofalo xasardas, 
bari bokh kerdyilas pe kodal 
thana, haj kade vi voj bo khajas. 
15 Pe kado gelastar haj andre 
tordyilas te kerel butyi kaj jekh 
ko the beshlo raj, kon avribi-
shaldas les pe peski zolba, te lel 
sama pe leske bale. 16 Fajlino les 
te chajol le balenge xamaskosa, 
ba chi anda kodo chi dine les. 
17 Atunchi las te gindilpe ande 
peste haj kado phendas: »Mure 
dadeske sode butyara xan 
manro, me pale kathe merav 

bo khatar. 18 Oprelav man, haj zhavtar kaj muro 
dad, haj kodo phenav leske: Dade! Bezexardom 
le chereske haj vi tuke! 19 Aba chi som dosta pe 
kodo, tye shaveske te phenes man, feri mashkar 
tye butyara le man opre!« 20 Vi oprelaspe, haj 
gelastar kaj pesko dad.

Lesko dad aba dural dikhlas les haj sunusardas 
les. Angla leste sidyardas, ande leski kor das 
angalyi haj chumidas les. 21 O shavo kade das 
leste duma: »Dade! Bezexardom le chereske haj 
vi tuke: aba chi som dosta pe kodo, tye shaveske 
te phenes man.« 22 Ba o dad kado phendas peske 
slugange: »Anen sigo e maj kuch gada haj denle 
pe leste, cirden angrustya pe leske naja haj 
sandala pe leske punre! 23 Pala kodo anen angle 
la oprethulyarda vicava, shinenla tele, xas thaj 
vojisaras amen, 24 ke kado shavo mulas, haj opre 
trajisardyilas.« Pala kodo linepe te vojinpen.

25 O majphuro shavo pe mal sas, haj sar avlas 
khere, a shundas e gilyi haj e khelimata. 26 Ko the 
a khardas mashkar le slugi je khes, haj pushlas, 
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ke so pecisardyilas. 27 Kodo kado phendas leske 
palpale: »Khere avilas tyo phral, tyo dad tele 
shindas la oprethulyarda vicava, ke sastes las les 
palpale.« 28 Pe kado voj xolyajlas, haj chi kamlas 
andre te zhal. Anda kado lesko dad avriavilas, 
haj mangelas les. 29 Ba voj kado phendas peske 
dadeske: »Dikh, sode bersh slugisarav aba tuke, 
tye vladimata sagda kerdom, haj chi kade chi dan 
man chikana chi jekh busnyi, te shaj vojiv man 
mure vortakonca. 30 Ba kana avilas tyo shavo 
kado, kon tyo barvalimo pe shudine zhulya xalas, 
tele shinadan leske e opre thulyarda vicava.« 
31 Ba voj kado phendas leske: »Muro shavo! Tu 
sagda manca san, haj so si man , sakofalo tyiroj. 
32 Ba trubusardas te losshas haj te vojisaras 
amen, ke tyo phral mulas, haj opretrajisardyilas, 
xasajlas, haj arakhlyardyilas.«”

16 Parabola pa godyaver lashari 1 Le 
sityardenge pale kado phendas: „Je khe 
barvale manu shes sasles jekh lashari. Andre 
purissardine les, ke sa mareltar lesko barvalimo. 
2 Pe kado peste a kharadas les, haj kado phendas 
leske: »So a shunav pa tute? De vorba pa tyo 
grizhimo, ke nashtig aves majdur 
muro lashari!« 3 O lashari kado 
phendas ande peste: »So te 
kerav, ke muro raj lel mandar o 
lasharimo? Te kidyisarav** chi 
zhanav, mang te kerav pale lazhav 
man. 4 Zhanav aba so kerav, le 
manusha andre te muken man 
ande penge khera, kana aba chi 
avo lashari. 5 Peste a khardas le 
rajeske sakone manu shen, kon 
kamenas leske, haj pushlas ka thar 
o angluno: »Sodenca kames mure 
rajeske?« 6 Kodo kado phendas: 
»Shel khore ulojesa.« Pe kado 
kodo phendas leske: »Xutyil tyo 
kamimasko lil, besh tele sigo, haj 
iskirin panzhvardesh!« 7 Pala kodo pushlas le 
kaveres: »Haj tu sodenca kames?« Kodo kado 
phendas: »Shel koshnyica dyivesa.« Pe kado 
kodo phendas leske: »Xutyil tyo kamimasko lil, 
haj iskirisar oxtovardesh.« 8 O Raj ashardas le 

xoxamne lashares, ke godyaverikanes kerdas: 
ke la lumake shave pe pengi rig majgodyaveraj 
ka thar le fimlalenge shave.

La barvalimatako lasho grizhimo 9 Kodo 
phenav apol tumenge: Kiden tumenge xoxamne 
vortakon le mammonesa, ke kana nachardyol, 
andre te muken tumen ande sagutne khera.

10 Kon ando cino chachoj, vi ando baro 
chachoj, haj kon ando cino nasul si, vi ando 
baro nasul si.

11 Apol kana ando xoxamno mammono chi 
sanasle chache, kon mukela pe tumende le 
chaches? 12 Haj kana ande kaverenge chi sanasle 
chache, atunchi kon dela ko the tumenge kodo, 
so tumaro si?

13 Chi jekh sluga nashtig slugisarel duje 
rajeske: ke bake je khes rucil haj le kaveres 
kamel, bake kaj o jekh cirdel pes haj le kaveres 
tele di khel. Nashtig slugisaren le Devleske haj 
le mammoneske.”

Le farizanengo telelazhavaripe 14  

A shundine sa kado le xanzhvale farizana, haj 
avriprassadine les. 15 Atunchi kodo 
phendas lenge: „Tume chacheske 
sikaven tumen angla e manusha, 
ba o Del pinzharel tumaro ilo, ke 
so angla e manusha barimaskoj, 
kodo angla o Del rutoj.

Pa kris haj pa shindyipe 
16 Le krisa haj le profeti zhikaj o 
Janosh inkresardine: datunchara 
le Devleske themeski lo shaniviaca 
viacaren, haj sakon zorasa sidyarel 
ko the.

17 Majushores nacholtar o cheri 
haj e phuv, sar anda e kris vi »ekh 
ramope te xasardyol.

18 Sa kodo, kon bi shalel peska 
romnya haj kavera lel, ansurimata phagel: haj 
kon ka thar pesko rom bi shalda zhulya lel, vi 
kodo ansurimata phagel.

(Boldasles: Vesho-Farkas Zoltán)

Simon András rajzai
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Szepesi Józsefre, a salgótarjáni 
születés� cigány költ�re emlékez-
tek barátai és pályatársai születé-
sének 60. évfordulóján Salgótar-
jánban, a Szerdatársaság Irodalmi 
Kávéházban.

Az emlékest egyik résztvev�je, 
Fátyol Tivadar, a Rádió C igazga-
tója kiváló embernek nevezte a 
2001-ben elhunyt Szepesi Józse-
fet, aki az els� generációs cigány 
költ�k közül való volt, és aki – 
mint mondta – mindent a költé-
szetnek szentelt.

2001-ben néhány hónapig dol-
gozott a Rádió C-nél is, és utolsó munkája, egy 
riportkötet kiadatlan maradt, azt már nem tud-
ta befejezni. Mint ahogy nem maradt már ideje 
azon vállalására sem, hogy rendszerezi a cigány 
írók, költ�k m�veit – tette hozzá.

Szepesi József  négyévesen veszítette el 
édesapját, 14 éves koráig intézetben és nevel�-

szül�knél élt. Szobafest�-mázoló 
szakmát tanult, feln�ttként vé-
gezte el a közgazdasági techniku-
mot.

Dolgozott rakodómunkás-
ként, t�zhelygyárban, öntödé-
ben, és közben írt. Versei, no-
vellái, tárcái, esszéi jelentek meg 
az Írószemlében, Nógrád megye 
irodalmi-közéleti folyóiratában, a 
Palócföldben, valamint napi- és 
hetilapokban.

1986-ban a Romano Nyevipe, 
az els� cigány újság f�munkatár-
sa, majd egy évig f�szerkeszt�je 

volt.
Szepesi Józsefet szociális érzékenysége, hite-

les problémafeltárása miatt közéleti költ�ként 
tartották számon, számos írásában, riportjában 
a cigányság miatti aggódás jelent meg.

Szepesi Józsefet 2001-ben szül�városában, 
Salgótarjánban temették el. 

SZEPESI JÓZSEF

SZEPESI JÓZSEF EMLÉKÉRE

Prológ

Nem tanultam, nem adatott
Nekem hát oly bölcselet,
Hogy másokat meg ne értsek,
Ám számomra legf�bb érdek
Az legyen, hogy értsenek.

Világmegváltó gondolat
Sosem született bennem.
Nem �ztem délibábokat,
Inkább szép utcalányokat,
És sok jó bort vedeltem.

Néha lelkem dalra bírtam,
(mint költ�ket izgatott
sok semmiség) gondolatban
reméltem: ha fog tollam,
tán verset is írhatok.

S bár rájöttem: nem hiába,
Ez nem is rossz nyavalya:
Én nem vágyok glóriára.
Aki költ�, homlokára
Minek olyan karika?
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Az én templomom

Az én templomom dombon,
Fák között áll rejtve;
Nagy, rozzant, régi, zordon
Bádog keresztje.

Korhadt tölgyfaajtaján
Pudvás repedések,
Ott tanyázik valahány
Szúvá vált kísértet.

Falát repkény folyta be
Hajdan zöld tarajjal,
Bent az oltár fekete,
És az angyal kancsal.

Freskóján a szent színek
Elmosódott, halvány
Töviskoszorús szívet
Sejtetnek egy fejufán.

Néhány bagoly, denevér,
Csúszó-mászó pára,
És egy szellem, ki be-betér
Ide egy imára.

Pogány templom. Az enyém.
Hív� ide nem j�.
Ódon, h�vös rejtekén
Aki gyón, csak költ�.

Kis átlagemberek között

Kis átlagemberek között
Találtam ezt az életet,
Mely végérvényes és örök
Számomra – így rendeltetett.

Gyötörjük egymást bár sokat:
Mindkett�nk mért olyan szegény,
Mégsem kívánok másikat,
Megszoktam régen-régen én.

Szívem szebb láttán nem remeg,
Hisz alkut rá sosem kötött.
Számára nincsen kedvesebb,

Mint szürke emberek között
Könny�nek lenni, mint a zseb
Olcsó kabáton – szív fölött.

Fohász helyett

Sosem kérhetsz jobbat
Sosem kérhetsz szebbet
Mint azt amit szoktak
Kérni elesettek
Nálad szomorúbbak
Nálad betegebbek
Nálad megcsaltabbak
Nálad megvertebbek

Nevükben kik úrnak
Embert nem neveznek
Kérj sok nyomorultnak
Sorsot becsesebbet

Tóth Melinda rajza
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TANDARI ÉVA

Hogy ne öljük meg a Virágot…
Orsika tizenöt éves, ártatlan, tisztaszív� 

gyermek volt, aki nem ismerte még úgy igazán 
a Világot, s nem ismerte még teljes Nagyságá-
ban s teljes aljasságában az Embert sem…

Nem ismerte, pontosabban nem ismerte fel 
tudatosan, inkább csak élte Isten-adta tisztasá-
gában, s cselekedte oly ösz-
tönösen a Jót, hogy önma-
ga szinte észre sem vette.

Gyermeki szívében 
még csak a Szeretet élt… 
Az Isten szeretete, az em-
berek szeretete, s az álla-
tok szeretete, s az élet, és 
az élethez való jog feltét-
len tisztelete.

Tán ez volt az oka, az 
élet jogának e mély tisz-
telete, hogy otthonuk 
el�bb-utóbb kisebbfajta 
állatóvodává, afféle kö-
zös lakhellyé vált, ahol jól 
megfért egymás mellett 
az ember és az állat, tiszteletben tartva egymás 
igényeit, lehet�ségeit, képességeit és korlátait.

– Orsika még ezen felül is mintha vonzot-
ta volna magához érz� szívével a segítségre 
szoruló állatokat. Szinte mindig volt egy-két 
árván maradt, gazdátlan macska, akiknek Or-
sika hordta a mindennapi túl – és továbbélés-
hez szükséges táplálékot. Tán magához is veszi 
�ket, ha a lakás adottságai és szülei józan érvei 
nem szabnak egy bizonyos határt vágyainak.

Most is épp egy cicához igyekezett, táskája 
mélyén a neki szánt élelemmel, mely az utóbbi 
hetekben – hónapokban bizony jóval több volt, 
mint egyébként lenni szokott.

Ez a cica ugyanis már nem egy apró kis ci-
cuska volt, de egy kifejlett n�stény macska, aki 
vagy négy hete hozta világra kicsinyeit, s most 

a szoptatás idején jóval több táplálékot igényelt, 
amit Orsika természetesnek is tartott.

Mint minden nap, most is boldogan közele-
dett a kés�nyári napsütésben fekv�, s látszólag 
önfeledten napfürd�z� állathoz, már el�re örül-
ve az anyamacskával, és öt egyre virgoncabb 

kölykével való találkozás-
nak. Ahogy közelebb ért, 
szokása szerint szólította 
a macskát;

– Gyere ide, Bríz… 
Hoztam az ennivalódat…

Ám az állat, szokásától 
eltér�en nem szaladt elé. 
Meg sem mozdult, de még 
a félre es� rejtekben lapuló 
apróságok sem igyekeztek 
Orsi felé, mint máskor, bi-
zonytalan talpacskáikat fé-
l�s-bátran emelgetve, még 
fel – fel bukva az egye-
netlen, s számukra még 
igencsak ingatag talajon. 

Még azok is csak a kuckóból nyavikoltak kifelé, 
melyet Bríz bélelt ki szeret� gondossággal még 
fialás el�tt.

– Bríz, aki nincs többé…
Amikor Orsika a macska mellé ért, s lehajolt 

hogy megsimogassa fényes bundácskáját, már 
csak h�lt tetemét érinthette. A macska hátán jól 
látszott a sérülés nyoma…

Ahogy az arra járók elmesélték a zokogó kis-
lánynak, egy lelkiismeretlen gazdi óriás snauze-
re vette el életét, s ezzel elvette a kölykökt�l is 
az életben maradás esélyét, hisz azok anya nél-
kül éhhalálra lettek ítélve. És még csak nem is a 
véletlen, vagy a kutya „ösztönös”: macskákkal 
szembeni „ellenszenve” volt a tettet kiváltó ok!

A „gazdinak” valamiért bántotta a szemét a 
békésen éldegél� cicacsalád. Szándékosan vitte 

Szegedi Katalin festménye
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hát oda kutyáját, s miután elállta a kuckó egyet-
len kijáratának egyik oldalát, a másik oldalról 
keményen csattanó parancsszóval indította tá-
madásra, s késztette vérengzésre az ebet, akinek 
egyébként, rendes körülmények között, a gazdi 
parancsa nélkül tán eszébe sem jutott volna e 
kegyetlen tett. De lehet-e a gazdi parancsa ellen 
cselekednie?

– Nem – gondolta tán az eb – nem lehet… 
Ki tudja, ha mégis megpróbálnám: rám milyen 
sors várna? Énrám: vajon milyen állatot uszíta-
na haragjában „szeret�” gazdám?

– Gondolhatta volna az a kutya, s tán gon-
dolta is. Ki tudja, hisz nem is tudhatja azt más, 
csak a Jóisten…

Azt viszont, hogy mit érzett s gondolt Or-
sika, én magam is tudom. Tudom, s mélyen át 
is érzem, s most szeretném e tudásomat Önök-
kel, Kedves Olvasóimmal is megosztani.

Orsika, látva az anyaállat tragikus pusztu-
lását, keservesen zokogva rohant haza. Sze-
rencséjére (vagy inkább Isten rendelésének 
köszönhet�en) édesapja volt otthon, aki épp 
oly állatszeret� volt, mint � maga. Az � vállára 
borulva zokogta el hát végtelen fájdalmát, és 
sebzett, az Emberben csalódott szíve minden 
keser�ségét.

– Ha ilyen ez a világ… akkor én nem akarok 
benne élni!

Apja, aki nem csak érz� szív�, de gyors dön-
tésekre is kész ember, a kislány kérdésére már 
kész is volt a válasszal:

– Mi lenne? Szépen lemész, és összeszeded 
�ket. Ahol négy macska elfér, ott kilenc sem 
fog éhen pusztulni…

Orsika boldogan, újjáéledt bizalommal sza-
ladt, s már hozta is a cicákat…

– A cicák azóta is ott élnek a családnál, Orsi-
ka szívében most béke van, s újra nyílni készek 
szívében a szeretet –virágok.

Nekünk, már feln�tt embereknek kell arra 
ügyelnünk, hogy soha de soha ne hervadjanak 
el ezek az Isten-adta, pótolhatatlan, mert csak 
egyszer megölhet�, igaz virágok, s nem csak 
Orsika, de egyetlen Gyermek szívében sem…

CHOLI DARÓCZI JÓZSEF

Könyörgés új megváltásért
Uram, Teremt�m, Jézus Krisztus!

Miért haltál meg a kereszten?
Halálod nem hozott megváltást nekünk.

Minden történik úgy,
ahogyan történt az els� szövetség után,
öngyilkosságod hiábavaló volt : nem

mindenkit váltottál meg a földön
Uram, Teremt�m, Jézus Krisztus!

Valóban új szövetséget kötöttünk Veled?
Miért ölik egymást az emberek

Csecsenföldön, Groznijban, Irakban,
Belfasztban, és szül�földeden?

Miért zsúfolják börtönökbe népem gyermekeit,
mert éhez� kisdedeiknek
kenyeret akarnak adni?

Miért nincs aki megszaporítsa a kenyeret,
mint tetted magad?

Mert nem hagytál magad után méltó örököst aki
ismerné a csodák titkát?

Miért nincs börtönben a nemzetrontó
bankigazgató, a hamis miniszter?

�k is a Te szövetséged törvényei szerint élnek?
Uram, Teremt�m, Jézus Krisztus!

Add, hogy szövetséged törvényei szerint a mi
gyermekeink is lophassanak:

legyen meg a mindennapi kenyerük, és
ne jöjjön el a Te országod,

ha a mienkben mindenki meg tud élni.
Legyen meg a Te akaratod, ha azt akarod

ami nekünk is jó,
hogyha a mennyben is úgy van miképpen itt a

földön.
Uram, Teremt�m, Jézus Krisztus!

Küld el hozzánk Te is gyermekedet,
miként atyád tette Veled.

Kösse meg velünk a legújabb
Szövetséget, amelyben benne lesz a
mi kívánságunk is, mert enélkül

nem hiszünk
sem az Istenben, sem annak szövetségeiben.

Ámen
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JÓZSEF ATTILA

Zurales dukhal 
(Nagyon fáj)

Avral – andral 
angla same mulo dikhel 
(sar ande xiv shimijako) 

punej tatyos 
sa kaj romnyi garadyos, 
tut len sama, lake kuja. 

Na numa kolyipe, 
tati angalya, na sa doro, 
pasharelma o pharimo – 

angalya del 
sagda, pe romnyande, 
parnyol o muj lenge. 

duj pharimo 
duj dragimo, o kamimo. 
Kon Kamel ama les chi rakheJ. 

Si themeskoj, 
sar sosko si geroro 
pes ki butyi kerdo pedo. 

Naj kaver 
Kheroro; o shurako agor 
tya dake inker, tromano! 

Haj dikh, sas 
zhulyi, kon hatyarel e vorbi, 
haj shudasma pestar. 

Najman than 
kade, o shero, dukhal muro, 
muri briga bandyilas ’pe ma; 

sar shavoreske 
ande muro vast 
izdral so pe ma ashilas. 

Pushar kerav? 
so te kerav 
so me, avri te rakhav, 

ba avri pizdelma 
eluma, kas kamel 
o kham, o suno zhungalo. 

E kultura 
shindyol pa ma, sar e gada pa 
kavrende ando kamipe – 

kaj vi kade, 
te dikhel, o múlo sar avel 
korkoro trubuj te dukhav? 

O shavoro 
dukhadyol sar rakhadyol. 
duvar dukhal te zhuvel. 

Ba mange 
muri gilyi si dukhadyi 
pasha ma vi o lazhavo. 

Zhutin mange! Shavorale, 
e jakhora taven pe ma,
 sar phirala. 

Bibaxtale! 
telaj khera tu me vurlyan 
phenem leske: ke ba dukhal. 

Zhukelale, 
telaj rota vuluntume 
bas hon leske: ke ba dukhal. 

Zhula, phare 
tumaro pharipe, shuden 
haj roven les ke: ke ba dukhal. 

Haj murshale, 
kon andaj zhula marenpe, na 
ashontar: ke ba dukhal.

Grast, (bakrora), guruva, 
kon cirde ephar, 
phenem pishtyan: ke ba dukhal. 

Muti mashe, 
kontela paho merena, 
putren o muj sa-sa: ke ba dukhal. 

Zhuvinde, 
sa, so kathar pharimo izdrala, 
phabol, o kher e bar e mal – 

Pasha pato, 
phumbasles, solyardes, phenen 
manca: ke ba dukhal. 

Shunel, zhuvel, 
chi zhanel, sokerei 
anda voja das les numa 

Avral – andral nashlindo 
angla zhuvindo o majpaluno 
thanoro.

(Boldasles ifj. Rostás-Farkas György)
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RAVASZ JÓZSEF

A legegyszerűbb történet
Az öreg cigányember haragudott a kutyákra. 

Nem, nem mondhatom, hogy ez a félelemb�l 
eredt volna. Hosszú ideig megfejthetetlen titok 
volt, mert senkit sem engedett a maga közelé-
be. Ám egy napon fény derült a titokra. Most 
ezt mesélem el.

Ganga, mert így hívták az öreg cigányt, ci-
gánypéróban született. Gyermekkorában so-
kat foglalkozott annak a közösségnek a meg-
nevelésével, amelyben élt. 
Valahogy nem tetszett neki 
a „cigánypéró„ megnevezés. 
Ha valaki megkérdezte volna 
t�le, aligha tudott volna rá 
válaszolni. Nem a közösségi 
életmóddal volt a baj, az ok 
másban rejlett.

Ganga elhatározta, hogy 
ha törik, ha szakad, mindent 
megtesz azért, hogy más 
megnevezést találjon (esz-
közöljön ki) ama közösségi 
objektumnak, ahol, amely-
ben él. Évek teltek el, de 
a cigánypérót még mindig ci-
gánypérónak nevezik. Ganga 
szinte már minden reményét 
elveszítve ágynak d�lt, mert 
este volt és fáradt, elaludt. Furcsa álomba me-
rült. Édesapja fiatal fiú volt, amikor egy idegen 
nemzet hadat üzent a népének. A cigányok na-
gyon megijedtek, tisztelték a másságot. Soha-
sem törekedtek arra, hogy háborút indítsanak 
más népek ellen. gyességüknek köszönhet�, 
hogy kiváló mesteremberek, m�vészek vannak 
közöttük. Fegyvert sohasem vettek a kezükbe. 
Harcolni nem tudnak és nem is akarnak. Mi 
a teend�? Az öregek tanácsa már több napon 
keresztül tanácskozik. Nem tudni, mi fog tör-
ténni. Hogyan fognak dönteni a nemzet jöv�jé-

r�l. Végül döntés született. El kell hagyni az �s-
hazát! Vándorolni kell addig, amíg egy új hazára 
nem lelünk. Egy olyan hazára, ahol ismételten 
békére lelünk. Szólt a döntés.

Úgy is történt. Másnap útnak indult a cigány 
nemzet. Amikor Perzsiába érkeztek, ámulták – 
bámulták az új környezetet. Ez a másik világ 
még tarkább, még színesebbnek t�nt, mint ami-
hez hosszú – hosszú évszázadokon keresztül 

az �shazában hozzászoktak. 
Ganga apja, akit Birinek hív-
tak, tüstént intézkedett. Sát-
rat vertek a mesébe ill� város 
széllen, és tüstént összeült 
a vének tanácsa. Amint az 
öregek tanácskoztak, egy-
szer csak egy hatalmas nagy-
ságú varjú telepedett a köze-
li bokorra.

– Kár – kár… szó-
lalt meg emberi hangon. Tu-
dom, hogy honnan jöttök és 
kik vagytok. Azt is tudom, 
hogy békeszeret� emberek 
vagytok, és a háborút, az 
er�szakot messzemen�leg 
elutasítjátok. De egyet tu-

domásul kell vennetek. Nem 
vándorolhattok örökké. Új hazára lelni, pedig 
nem lesz könny� dolog. S�t, azt is megmerem 
kozkáztatni, hogy kár a hosszantartó fáradtsá-
gért.

– Akkor mitév�k legyünk? – vágott közbe 
Biri, a bölcs cigány.

– Fején találtad a szöget. Nem régen félfüllel 
hallottam, hogy a Teremt� a cigánynépre nagy 
feladatot fog bízni. S ezt a feladatot, ha a ti né-
petek teljesíti, akkor egy olyan nemzetr�l fog 
beszélni (tudni) a világ, akinek a példája párat-
lan lesz – folytatta a varjú.

Balázs Lajos festménye



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 47

– Hogyan tudjuk meg, hogy milyen feladat-
tal leszünk megbízva? – kérdezett vissza Biri.

– Kár – kár… – azt majd, ha eljön a ti id�-
tök, akkor meg fogjátok tudni.

Csapdosta szárnyát a varjú, s aztán elrepült.
A nap már magasan fenn járt az égen, ami-

kor Ganga felébredt az álmából. Dörzsölte – 
dörzsölte a szemét, mert nem akart hinni ön-
magának, hogy valójában álmodott. Úgy t�nt 
neki, mintha már err�l az álomról a valóságban 
már valakivel beszélt volna. Kiugrott az ágyból 
és gyorsan felöltözött. Gyors léptekkel a patak-
hoz sietett. Fejét a gyöngyöz� patakba mártotta, 
majd utána a kedvenc helyére, az alacsony nö-
vés� f�zfa alá letelepedett. Fejében az a gondo-
lat motoszkált, amit álmában a varjú az apjának 
mondott: „nagy feladattal lesztek megbízva!„

– Milyen feladattal? – töprengett. Apám, 
amikor még élt, sokszor mondogatta, hogy 

a mi népünk nem érdemli meg azt a bánásmó-
dot, amivel a rosszakaratú emberek naponta 
„megajándékoznak„ bennünket.

Az a „gúny„, amit ránk dobálnak úton – út-
félen, a megalázás palástja. A „cigánypéró„ pe-
dig akkor azt jelenti, hogy „kiközösített„ a mi 
népünk.

Tehát akkor az én feladatom az, hogy ezt 
felismerjem, s tegyem azt, amit tennem kell!

Ganga ismét elaludt. Álmában meglátta a ci-
gányok országát. A tündökl� égboltot. S szí-
vében megnyílt a galéria ajtaja. Átlépte a kü-
szöböt. A csilingel� képeken végre otthonára 
talált. Belépett abba a „hatalmas tanterembe„, 
ahol az álmainkat tanuljuk megfejteni…

Megrezzent, miután felébredt. S ett�l a perc-
t�l pontosan tudta, mi a feladata… Már nem 
haragudott a kutyákra. A h�ségr�l, pedig sok 
minden jut az eszünkbe…

Le maj jekshipesko pecimo

O phuro rom xojajlas pe zhukela. Nashtig 
nashtig phenav, hoj kadi anda dar avilo. But 
vrama chi zhanglam kadi tajna, ke khanyikas chi 
mukhlas karing peste. Jek dyes nuro kerdyilas 
pe tajna. Akanak kadi phenav tumenge.

Ganga, kade busholas o phuro rom, ande 
romesko péro rakhadyilan. Kana cino sas but 
butyi kerdas kothe, le romen, sityardas, kaj 
beshlas. Varisar chi fajlas les e romesko pero 
hoj kade kharen. Varikon te pushelas les chi 
zhanglasas te del duma palpale. Na e romenca 
sas kathe bajo kaver sas, o bajo.

Ganga phendas sogodi kerla hoj kaversar te 
kharen kodo kaj voj beshel. Bersha nachile, de 
e romesko pero vakanak romesko pero. Gnaga 
aba sogodi opre das ando pato gelas ke khino 
sas, thaj sutastar. Suno dikhlas. Lesko dad terno 
sas, kana jek strjino naciovo maripe phendas le 
manushenge. Le rom zurales darajle, patyivinas 

o kaverimo. Chi kamle te keren marimo angla 
kavera naciovuri.

Mashkar amende si but lashe manusha, 
kon zhanen pengi sakma lashe sityardimaske. 
Pushka chi lenas ande pengo vas. Chi kamen te 
maren pe. So te keras? Le phure romengo grupo 
aba pe but dyesa aba vorbin pe. Chi zhanas so 
avla. So phena pa amaro trajo. Phende trubuj ta 
zhastar anda dulmutano them!

Trubuj te zhastar míg chi rakhas jek kaver 
them. Jek kasavo them, kaj pale pacha rakhas.

Vikade sas. Kaver dyes gelam podrom ame 
rom. Kana ande perzhija resle, feri dikhnas. 
Kadi kaver lumaj majshukar sar so sas amengo 
them. Le Gangesko dad, kon Biri

Busholas, buty kerdas sigo kothe. Cerha 
marnas pe forosko agor, haj kethane beshnas le 
phure. Sar le phure vorbinas jak bari bari chora 
gelas po burr.
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– Kár-kár…. . das duma pe manushipesko 
glso. Zhanav kon san tume thaj kathar aven. 
Vi kodo zhanav pachake manusha san, thaj 
chi kamen o marimo. De jek trubuj te zhanen. 
Nashtig zhan sakana majdur. Nyevo them te 
rakhen chavla cini butyi. Vi kodo phenav te na 
keren ke feri pharimo.

– Atunchi so te keras?-das vorba adre Biri 
phuro rom.

– Mishto phenes. Na dulmut ashundom, hoj 
o amperato pej rom bari butyi del. Te keren kadi 
butyi, atunchi pa jek kasavo naciovo vorbila e 
luma, kaske pelda naj inke jek –phendas majdur 
e choka.

– Kathar zhanasa hoj soski butyi den amen?-
pushlas palpale Biri.

– Kár-kár…. -kodo maj atunchi zhanena.
Malavelas peske phakenca e choka thaj 

uradas majdur.
O kham aba uches opre phirel po cheri, 

kana Ganga opre ushtyilas anda pesko suno. 
Peske jakha moresardas, ke chi kamlas te patyal 
peske sosko suno dikhlas. Kade gindisardas hoj 
pa kado suno, aba vorbilas varikasa. Avri xuklas 

anda pato thaj opre uradas pe sigo. Sigo pasha 
ab gelas. Pesko shero ando ab shutas, palakodo 
kaj pesko kasht gelas telal. Ande pesko shero 
kodo gindo sas so e choka phendas leske 
dadeske bari butyi avla tume!

– Soski butyi?-gindilas pe. Muro dad kana 
trajijas, butivar phendas, hoj ame le rom 
chi erdemlisaras kodi so kathar e pogano 
manushendar las sako dyes. Kodd so keren 
amenca –pej droma, lazharen amen. E romesko 
pero apol kodi jelentij hoj amaro nipo avri si 
shutime anda maj but manusha.

Mange trubuj te kerav te pinzharav, opre 
kadi haj te kerav kodi so trubuj!

Ganga pale sutastar ande pesko suno dikhlas 
e romego them. Shukar sas o cheri.

Thaj ande pesko ilo puterdyilas o vudar. 
Andre gelas. Rakhlas pesko kher. Andre gelas 
kothe kaj amare sune sityuvas te zhanas avri…

Darajlas kana opre ushtyilas. Thaj aba 
zhanglas so treubuj te kerel…Aba chi xojajlas 
pe zhukela. Thaj pa kamipo but butya avel ande 
ameri godyi… 

SZEPESI JÓZSEF

Vers az anyasághoz

Áldott türelmek álma, Ó boldog Anyaság,
Új gyönyört hoza világra – az Értelem fiát.

Kis népem gyönge vértjén Hadd legyen � a fény,
Nyugalmat nyújtó élmény, der�, vigasz s remény.

Feledni bút, keservet Szívünk, lásd, végre kész.
Kell hát, már kell e gyermek. (A neve: Józan Ész.)

Hozd hát �t, hozd világra Az Értelem fiát,
Áldott türelmek álma, Ó boldog Anyaság!

Poezo kaj o dejorimo

Baxtalya pachakilindra, O skumpo dejimo,
Nyevo shukaripe anel pe luma – e godyavere shaves.

Cino nyipoto pe agoresko Muk avel voj o núro,
Pacha dino hodinimo, Voja, lasshaimo.

Te bistras o pharimo Amaro ilo te dikhes.
Trubujaba, trubuj o shavoro. (Lesko anav:Trazipo.)

An aba les, an les pe luma
E godyaverimas mure nenge sunes, O baxtalo Dejorimo!

Boldasles ifj. Rostás-Farkas György
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DR. HORVÁTH FERENC

Miért nem akarnak a cigányok, rendőrök lenni!

GONDOLATOK I.

Véleményem szerint a rend�rök és a cigá-
nyok külön-külön szubkultúrákban élnek. Az 
egyik szubkultúra életéb�l, következtetni lehet 
a másik szubkultúra életére is.

1960-1980

Rend�rök- antantszíj – túlhatalom – félelem. 
A nép alapvet�en tart a rend�rökt�l. A rend�r 
nem túl képzett, de határozott. „Rendet tud tar-
tani a cigányok között” és a saját hozzátartozó-
ját is megbünteti, ha nincs a kerékpáron lámpa. 
Szolgálati lakást kap, jó fizetést, a környezete 
retteg t�le. El�ítélet van, de a cigányok dolgoz-
nak! Rend�rnek azonban igen kevesen állnak!

1980-1989

Érezhet�en szétes�ben van az egypártrend-
szer. Egy ideig még az antantszíj a módi, de egy-
re több a visszajelzés! Változás lesz! A cigányok 
ezt még nem értik és elég sokan felszerelnek!

1989. március 15.

Sinkovits Imre színm�vész többedmagával 
mozog a pesti oldalon, én szolgálatban vagyok, 
állok a Szabadság hídon, figyelek, – a tömeg 
fáklyákkal vonul, – egy 10 év körüli gyermek 
az arcomba kiabálja, „DEMOKRÁCIÁT”. HA 
LEKÖPNEK T�RD!! – ez a parancs. A kor-
hadt rend kártyavárként omlik össze… VÉR 
NÉLKÜL- ártatlan „b�nbaknak” érzem ma-
gam egyenruhában, rend�rként. Cigányokat 
nem látok az utcán!!!

1989. május 1. Budapest VII. kerület, 

Hernád utca.

Kádárbérencek! Le veletek! Sétálok másod-
magammal a tömegben, egyenruhában. Bizto-
sítom a rendezvényt és félek, hogy meglincsel-
nek de nem mutatom, egyenes derékkal sétálok 
a tömegben, végzem a dolgom! A b�röm színe 
barna (eggyel több ok, hogy megöljenek: gon-

dolom)! Cigányokat nem látok az utcán én túl-
élem!!!

1990. október 26. TAXISBLOKÁD

A piacgazdaság els� komoly vonása! Drasz-
tikusan emelkedik a benzinár. Az utcán vagyok, 
szolgálatban. Hatalmas a feszültség, félek, hogy 
összeugrunk a taxisokkal, de a nép egységes, 
velük tudok érezni. Szolgálati lakás már csak 
ritkán adatik, a fizetés kezd lecsúszni a toplis-
tán. A cigányokkal senki nem foglalkozik!

2000-2006. Érezhet�, hogy valami elrom-

lik!

Egyre nagyobb a politikai pártok között a 
vita! A gazdaságban kezdetét veszi a recesszió. 
Lassan nincs mit privatizálni! A gazdasági dön-
tések és a politika kicsalja az embereket az utcá-
ra. Folyton demonstrációk vannak, biztosítjuk 
a rendezvényeket, állandóan össze-össze von-
ják az er�ket, a napi feladatok pedig panganak.

2006. szeptember 18. MTV ostroma

A NÉP vagy annak egy kicsi, de er�szakos 
része bántalmazza a kollégáimat! Látom, szol-
gálatban vagyok! Nyugdíjasaink felhívnak! Kell 
segítség?! Ez politika! Nem szólok, a lelkem sír, 
de végzem a dolgom.

2006. október 23. Ami elromolhat, az 

el is romlik! A rend�r is ember. Fél! Család-
ja van! Látta a társait morálisan megtörve és 
ég� szemekkel sikította a TV el�l: Én azért va-
gyok, hogy titeket védjelek! Nem figyelt rá sen-
ki! Most agresszív és kegyetlen! Demonstrálja, 
hogy �t nem lehet csak úgy szidalmazni, égetni 
(a szó szoros értelmében), ütni, dobálni!

2006-2008. Tüntetések, létszámleépítés, 
testületek összevonása! Az állami ünnepeken, 
nem vesznek részt cigányok. félnek attól, hogy 
b�nbakot kiált a tömeg és �k lesznek az áldo-
zatok. Nagy a szakadék, nincs kommunikáció! 
Milyen jó rend�rnek lenni!!!!
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2005-2015 Roma Integráció Évtizede 

program! Elvileg a romák társadalmi és gaz-
dasági integrációjának felgyorsítására irányul! 
Nosza! 2007. júliusa: a Roma Rend�rök Egye-
sülete javaslatot terjeszt be a miniszterelnök-
höz! Hozzanak létre egy olyan középiskolát, 
kadétiskolát, ahol 14-16 éves gyermekekkel 
lehet indulni. Ebben a korban még nincs le-
szakadás!! Tanulnak közismereti tárgyakat, vele 
párhuzamosan pedig rendvédelmi ismereteket 
szereznek. Lojálisabbak és hozzáért�bbek lesz-
nek a rendvédelmi pálya iránt és a közvetlen 
környezete is könnyebben elfogadja a dönté-
sét. Majd mi megkeressük az alkalmas és képes 
fiatalokat. Sokkal több cigány rend�r lesz, mint 
most!! A válasz Pató Pálos: olvasható honla-
punkon is! Marad a gyenge ösztöndíjrendszer, 
a rossz hozzáállás!

Hát igen! A cigányok a perifériára szorul-
tak! Hatalmas az el�ítélet és a b�nbakképzés. 
Közhely, de els�sorban munkahelyeket kell te-
remteni. Hogy a szül� iskolába tudja küldeni a 
gyermekét úgy, hogy � is példát mutat! A biz-
tos létb�l pedig ki fognak kerülni a roma rend-
�rök is.

GONDOLATOK II.

Évszázados gyökerei vannak a problé-

mának!

Az állam retteget elnyomó szervezete és a 
szabadságszeretetér�l híres, írott normákat oly-
kor betartani nem akaró vagy nem tudó etnikai 
csoport közötti, – sokszor látszólagos ugyan-
akkor valóságos – ellentét, akadályokat gördít a 

rend�ri pályaválasztás elé. Ezeket a mindkét 

fél részér�l fennálló akadályokat, egyszóval 

el�ítéletnek nevezzük.

Pedig – álláspontom szerint – vannak közös 

vonások rend�rök és romák megítélésében!

Legalább egy biztosan! Az emberek oly-

kor ellenségesek velük szemben, minden 

ok nélkül! Sokan ezt tagadják, de vizsgáljuk 
meg a két csoport helyzetét:

Hatalmas szakadék tátong a többségi társa-
dalom és a cigányság között! Okait mindenki 
ismeri és magyarázza! A magyarországi cigány 
szubkultúra meglétét senki nem tagadja, tehát 
magyarázni sem kell.

A Magyar Köztársaság Rend�rsége, mint 
csoport, mint szubkultúra azonban magyará-
zatra szorul:

Csak egy mondat! Mostanában a tüntetése-
ken ellenségkép a rend�r, � testesíti meg az ál-
lamot, � az er�szakszervezet tagja, aki nagyobb 
hatalommal bír az átlagnál. Az emberek elfelej-
tik, hogy a közrend és a közbiztonság fenntar-
tása okán delegálták ezt a hatalmat és így nem 
kell a talio elvet gyakorolni, melynek a kimene-
tele, több mint kétes!

Higgyék el nekem, a társadalmi közegben 
való mozgáskor, egyáltalán nem mindegy, hogy 
az ember tanár, mérnök, k�m�ves, etc.-etc., 
vagy rend�r!

A szolgálaton kívüli rend�r is rend�r! Sokan 
nem szeretik �t, szemében dicsérik, háta mö-
gött mindennek lehordják!

A magyarországi cigányság igen nagy része, 
a társadalom perifériájára szorult. Nekünk nem 
osztottak földet és nem szereztünk gyárakat! 
Nincs munka, nincs kommunikáció, hatalmas 
az el�ítéletesség velünk szemben! A képzett 
roma is nehezen kerül állásba, hát még a kép-
zetlen! Hatalmas a szakadék! Az állami ünne-
peken, ma már nem vesznek részt a cigányok! 
Félnek attól, hogy b�nbakot kiált a tömeg és 
�k lesznek az áldozatok. Azt sem érdemes ta-
gadni, hogy az egyszer� megítélés�, könnyen 
felderíthet� b�ncselekmények egy részét ci-
gányok követik el. Sokaknak nincs alternatíva, 
érdekérvényesít� képességük egyenl� a nullá-
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val! Kialakulóban van ugyan egy értelmiségi 
réteg, amely majd kezelni tudja a problémákat, 
de ez a réteg ma még nem alkalmas arra, hogy 
képviselni tudja a cigányérdekeket! Sokan sze-
retnének békét és nyugalmat egymás között, a 
kisebb-nagyobb elvi ellentéteik azonban, meg-
akadályozzák a kapcsolatok kialakulását.

A Roma Rend�rök Egyesülete ebben az el�ítéle-
tes, rideg világban az emberi jogokba kapaszkodik! 
Mindenkit�l azt kérjük, hogy ne akarjon rosszabbat 
másoknak, mint amit � maga is elviselne másoktól! 
Legyen nyitott és felkészült elfogadni mások tisztelettel 
el�terjesztett álláspontját, ha az szerinte még elfogad-
ható! Ha nem: Használjon érveket, szálljon vitába de 
törekedjem kompromisszumos megoldásokra is!

A rend�rök 20 év alatt olyan kálváriát jár-
tak meg, amely szinte teljesen tönkre tette az 
önbecsülésüket. Illetményük ledegradálódott, 
leépítették, összevonták �ket, naponta járnak 
rendezvényt biztosítani, ahol a „NÉP” az is-
tenadta nép sokszor ellenségként kezeli �ket.

Én elvárom mindenkit�l, hogy tisztelje �ket! 
Igen komoly és nagy önuralomról tettünk bi-
zonyságot akkor, amikor a káosz kezdett elural-
kodni a nem rend�rök között (értsd: tüntet�k 
pro- és kontra). Mi akkor is – egy-két ember ki-
vételével – tettük a dolgunkat eskünkhöz híven 
úgy, hogy egyesek (abból a népb�l, aki lemon-
dott saját védelmér�l és minket ruházott fel az-
zal, hogy megvédjük �t és a családját, fenntart-
suk a közbiztonságot, érvényesítsük a többség 
akaratát a rend iránt) megvetettek érte!

A tisztelet csak akkor illet meg minket „szív-
b�l jöv�en”, ha valaki idézésre hivatalos, az ut-
cán már nem! A cigány származású rend�rök 
igen nagy hányada – ilyen társadalmi helyzet-
ben – még azt is szívesen elfelejtené, hogy hon-
nan jött!

Mit�l akarjanak hát, a romák, rend�rök 

lenni??

Attól a gyenge ösztöndíjrendszert�l, amit 
felajánlanak nekik? Vagy attól a lehet�ségt�l, 
hogy szemben állhatnak egy olyan tömeggel, 
amelyben nagyrészt el�ítélettel rendelkez� em-
berek vannak? Milyen kitörési lehet�ség az, 
ahol csöbörb�l- vödörbe lehet kerülni?

Egyesületünk több alkalommal találkozott 
mélyszegénységben él� cigány gyermekekkel. 
Rend�rrel csak most találkoztak úgy, hogy nem 
érezték Damoklész kardjának a fenyegetettségét. 
Már kisgyermekkortól kialakul a cigányokban – a 
kommunikáció hiánya miatt –, egy igen komoly 
el�ítélet a rend�rök iránt. Ezen változtatni kell!

Cselleng� gyermekeknek tartunk isko-

larendszeren kívüli oktatást. �k ma már 

nem az aluljárókban állnak, hanem az álta-

lunk teremtett klubban szórakoznak. Fur-
csa érzés látni, amikor egy – egy el�adás során 
megnyílnak és kibeszélik magukból a sértettsé-
get, a fájdalmat, a jelenkor megaláztatásait.

Nagyrészük már elveszett rend�rnek 

lenni! Soha nem fognak érettségit szerezni! 
S�t a mai oktatási rendszernek köszönhet�en 
az sem biztos, hogy szakmát szereznek.

Szinte minden alkalommal elmondom nekik, ha a 
témát érinti, hogy a rend�r nem attól rend�r, hogy má-
sokat bántalmaz, személyi szabadságában korlátoz. 
Akkor nevezhet� egy ember rend�rnek, ha szerzett jo-
gait arra használja, hogy hazája felvirágozzék, abban 
kicsi és nagy, er�s és er�tlen, de f�leg minden elhagya-
tott és védelemre szoruló biztonságban érezhesse magát. 
A rá ruházott hatalmat pedig szolgálatnak tekinti!

(Elhangzott a Parlamentben, 2008. április 9-én, 
az „�szintén a hátrányok megszüntetéséért” címmel 

megtartott konferencián.)

Kustár Zsuzsa rajzai
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KÖNYVAJÁNLÓ

Ebben a könyvben 
Ian Hancock professzor 
újabb bizonyítékkal tá-
masztja alá a jól ismert ki-
fejezés igazságát: Egység a 
különböz�ségben. Beszél 
a romanik történelmér�l, 
az Indiából történt eredeti 
kivándorlástól a jelenkori 
menekültáradatokig. Ar-

ról is ír, hogy milyen er�sen �rzi a romani élet 
az indiai kulturális örökséget. Bevezeti az olva-
sót a romani kultúra, szokások és rítusok rejtel-
meibe, amelyek egyszerre szemléltetik a romani 
élet változatosságát és közös mivoltát. Hancock 
professzor a romani történelem sötét oldalát is 

„Mindig azt gondolom, 
hogy szerencsés csillagzat 
alatt születtem „Rakhady-
ilom tel baxtalyi cerhen”. 
Ha újraszülethetnék, ak-
kor megint romának sze-
retnék születni, pontosan 
olyan életet szeretnék élni, 
amilyet éltem, azt csinálni, 
amit csináltam.”

Ilona Lacková hiteles és józan könyve roma 
néz�pontból mutatja a világot. A személyesség 
szinte hihetetlen közvetlenségével és �szinte-
ségével engedi betekinteni az olvasót a romák 
életébe, kultúrájába, megmutatja gondjaikat, 
felvillantja félelmeiket és örömeiket, beszél élet-
körülményeikr�l, a tanulás és munkavállalás ne-
hézségeir�l, ezek okairól, a második világhábo-
rú idején csúcsosodó, de azóta sem sz�n� faji 
megkülönböztetés és gy�lölködés gyökereir�l. 
Ez a könyv tíz évnyi munka eredménye: ennyi 
éven át dolgozott rajta Ilona Lacková és Milena 
Hübschmannová, akinek az eredeti roma nyel-
v� változat megszületésében, szerkesztésében 
igen fontos szerepe volt.

A Konsept-H Könyv-
kiadó gondozásában 
megjelent könyv részletes 
és színes információkkal 
szolgál a cigányok zenéjé-
r�l és kulturális fejl�désé-
r�l, a kezdetekt�l egészen 
napjainkig. Rövid történe-
ti bevezetés után ismerte-
ti a hazai cigányzenész 

csoportokat, majd áttekinti a cigányzene törté-
netét, fejl�dését és f�bb irányait, felidézve an-
nak kiemelked� alkotóit, m�vészeit. A kortárs 
m�vészeket és m�fajokat ismertet� fejezetek 
hiánypótló összegzést adnak, felvillantva hazai 
cigányzene továbbfejl�désének, kitörésének új 
útjait is.

A híres cigányzenész dinasztiából származó 
fiatal szerz� maga is példát ad erre: kivételes te-
hetség� zongoram�vész, „valódi” zeneakadé-
miai diplomával, szép jöv� el�tt álló sokoldalú 
ember, aki íróként, rádiósként, tanárként is el-
ismerésre méltó.

bemutatja. Tárgyalja a Romániában rabszolga-
sorban töltött évszázadokat és azt, hogy ennek 
milyen rettenetes, máig tartó hatása van sok ro-
mani emberre. Arra is rámutat, hogy a romanik 
a világ más tájain is sínyl�dtek rabszolgaságban, 
végeztek kényszermunkát. Megvizsgálja a nácik 
által megkísérelt romani népirtást, amely  csak-
úgy, mint a rabszolgaság élménye  a mai napig 
kihat a romanik életére. Részletesen tárgyalja a 
cigányellenesség, a cigánygy�lölet okait, külö-
nös tekintettel a cigányok-ról kialakult sztereo-
tip képzetek szerepére. A kötet az  INTERFACE 
sorozatban jelent meg.
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KÖNYVISMERTETŐ

Színné vált szavak

Lázár

Napfürd� tél után
Els� meleg nap
Még nem forrt be a seb, még fáj, még sajog a hiányod
Még nem szállt el lelked
Még lebeg az órák számlapjain,
Percmutatók hajszálrugók mögött
Törékeny lényed

Második tavasz nélküled

Ilyenkor jobban fáj a hiányod,
A virágzó fák énekelnek, integetnek,
Mosolyt varázsolnak a színek
A föld lélegzik, oxigént�l duzzad a leveg�
A napfény szárítja a sebeket
Félve rebesgetem neved
Az angyalok álmaid vigyázzák
Nehogy felébresszelek
Megint elindulok,
Kipróbálom, hogy lehet élni nélküled.

Színné vált szavak

Szavak palettáján
Tollam, ecsetem keveri a hangszíneket
S a fény-árnyéj játéka mögött
Papírlapok sorakoznak
Feszülnek, majd vászonná dagadnak
S el�ttem a csendélet
Mögöttem tájkép, portré
Apám arcát rajzolom színes szavakkal
Szell� táncol
Halottak kerget�znek az él�kkel
Hold, nap, virágszirmok es�je
Beborítja fehér ködös szobám
EMLÉKEZEM
Festek,
Rajzolok,
Szívem lüktetéséb�l
Vérrögök foltjai papírlapon…

A Párizsban él� magyar 
származású költ� és fest�-
m�vész Forrai Eszter ver-
seit, naplótöredékeit tartal-
mazza az a több fejezetre 
osztott kötet, amely a Szép-
halom Könyvm�hely gon-
dozásában jelent meg.

Forrai Eszter hosszabb 
ideig dolgozott a Musée 
d’Art Moderne de la Ville 

de Paris-ban, ahol nap mint 
nap megcsodálhatta a fran-
cia festészet legkiválóbb al-
kotóinak m�veit. Hozzájuk 
f�z�d� érzéseit, benyomá-
sait versekbe öntötte.

A kötetben szerepl� írá-
sok másik része magukkal az 
alkotókkal való személyes is-
meretség, barátság szülötte. 
Különleges csokrot alkotnak 

azok a versek, amelyekben 
a költ�n� „szavakkal fest”, 
ahogyan a kifejez� címek 
is jelzik: Akvarell, Kollázs, 
Csendélet, Tollal ecsettel.

FORRAI ESZTER
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SZABÓ KATALIN

„Körülírtam verssel a világot”
Irodalmi est a Rákosmentén Aszódi Imre költő emlékére

Ez az est nem volt olyan, mint 
az el�z�ek.

Igaz, most is voltak el�adóm�-
vészek, volt m�sorvezet�, és irodal-
mat szeret� hallgatóság.

Ez most mégis más volt. Ünne-
pélyes volt. Emlékeztünk egy költ�-
re, drámaíróra. Értelmetlenül, buta 
módon távozott közülünk. 

Véletlen baleset hozta el több 
mint egy éve a befejezést. 

Aszódi Imre 1921-ben született Békésszen-
tandráson. A Pázmány Péter Tudományegyetem 
jogi karán summa cum laude végzett, de a po-
litikai események nem engedték a szakmájában 
dolgozni. M�szaki fordítással kereste kenyerét. 
Költészetében és meséiben megjelennek ifjúko-
rának békési tájai, a falusi élet mindennapjai és 
az egykori szarvasi alma-máter. Három drámájá-
ban Zách Klárát, Zrínyi Ilonát és IV. Bélát állítja 
példaképül a magyar ifjúság elé. Az 1945 utáni 
években játszódó kötetének címe „Kitagadottak”. 
Gyermekeknek írt versei, verses meséi 1997-ben 
Zirzeg� és Zorzogó, 1998-ban Mese a mamutról. 

Els� verskötete 1956-ban jelent meg „Forrás 
fakadt” címmel. Pályáját a forradalom kettétör-
te. Bebörtönözték. Versei nem jelenhettek meg. 
Magyarsága, történelemszemlélete 56-os esz-
méje mellett kötelezték el, ehhez élete végéig 
h� maradt. Összesen tizennégy kötetnyi m� 
született. Munkássága elismeréseként „A Ma-
gyar Kultúra Lovagja „ kitüntetést is átvehette.

Az est folyamán élete a m�vein keresztül 
tárult elénk. R�thler István kiadó-szerkeszt�, 
házigazda négy korszakra tagolta Aszódi Imre 
munkásságát. A két el�adóm�vész – Kántor 
Judit és Bácsatyai Gergely – tolmácsolásában 

azok az alkotások hangzottak el, 
melyek az életpályát tükrözték. A 
különböz� korszakok alkotásait a 
m�hely tagjaitól hallhattuk.

Az irodalmi emlékest végén 
Aszódiné, Melinda asszony köszö-
netet mondott az est megrendezé-
séért. Átadta a szül�város, Békész-
szentandrás mézeskalácsból készült 
címerét a kör részére.

A Rákosmenti Irodalmi M�hely 
egy 2007. évi elhatározás alapján felvette néhai 
tiszteletbeli elnökének nevét. Ett�l a naptól az 
irodalmi kör neve: Rákosmenti Aszódi Imre 
Irodalmi M�hely.

Adjátok tovább 
a kiáltást!

„valaki mégis marad s jön utánam,
kit nem aranyrudak lelkesítenek,
visszanyúl baráti kezemért,
hitért jön hozzám, s nem feszít meg -

- felöltöm hófehér ruhám,
mit a halálba men�k hordanak,
a fényt letörlöm, mit arcomra
fukar kezével hord a nap, 

csak lényegem marad a tisztaság,
ahogy átvettem, mint szül�i áldást,
vegyétek Ti is szívemb�l, fiaim,
és adjátok tovább a kiáltást...”
   (részlet)
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(A Pro Scientia 
Hungarica érem léte-
sítését a Magyar Tu-
dományos Akadémia 
Elnöksége 1991-ben 
határozta el, célja a 
magyarországi tudo-
mányos életet támo-
gató személyiségek 
elismerése. )

Ahogyan a laudáció szövegében is olvas-
hattuk: „Hosszú évtizedek óta példamutató és 
eredményes elméleti, tudományos és gyakorlati 
munkájával kivívta a cigányság és a magyar tár-
sadalom elismerését és megbecsülését.

Több diplomás cigány értelmiségként élet-
mintát mutatott és mutat fel cigánytestvérei-
nek. A cigányság érzett mély alázatával mindig 
is szolgálta és szolgálja a cigány nép és a több-
ségi társadalom békés egymás mellett élését.”

Néhány szóban Raduly József  munkásságáról: 
Részt vett az els� cigány szervezet – a Ma- –
gyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége 
– megalapításában, melynek Lakatos Meny-
hért nyugdíjazása után elnöki tisztét is be-
töltötte,

� szervezte meg az els� Cigány Értelmisé- –
giek Országos Tanácskozását Budapesten 
1988-ban,
a  Száztagú cigányzenekar elnök-menedzse- –
reként egy világon egyedülálló, világhír� ci-
gányzenekart ”varázsolt” m�vésztársaival,
 kiemelked� szerepe volt abban, hogy a ci- –
gányzene „egyenrangúsítottként” a hazai és 
külhoni zenei élet színpadaira került,
nevéhez f�z�dik a II. Országos Cigány Ér- –
telmiségiek Tanácskozásának megszervezé-
se a „magyar tudomány templomában”, az 
MTA dísztermében.
Idézet a II. Országos Cigány Értelmiségiek Ta-

nácskozásán” kiadott memorandumból:
„Célunk, hogy az egyre növekv� cigány ér-

telmiség személyes kapcsolatokat alakítson ki 
és teremtsen meg egymás között, valamint a 
kollektív együttgondolkodás és munkálkodás 
alapján el�segítse a magyarországi cigányság 
mihamarabbi egyenjogúvá és egyenrangúvá vá-
lását.

A cigány értelmiség tudásával, ismereté-
vel, hitével és ügyalázatával részt kíván venni 
a civil szervezetek, cigány kisebbségi önkor-
mányzatok, valamint a kormányzat, a minisz-
tériumok szakmai m�helymunkájában, a roma 
programok kidolgozásában. Amely az oktatás, 
foglalkoztatás, lakhatás, szociális és egészség-
ügy területén, valamint kiemelten a széleskör� 
kultúra vonatkozásában konkrét feladatot ró a 
mindenkori magyar kormányok számára. Meg-
határozza a felel�s minisztériumokat, felel�s 
személyeket, végrehajtási id�pontokat, s mind-
ezt nevesítetten feltüntetve a mindenkori kor-
mányzat költségvetésében „romaprogramon-
ként”, kormánygarancia mellett.”

GRATULÁLUNK

2008. május 3-án a Magyar Tudományos Akadémia közgy�lésén a testület leköszön� 

elnöke Vizi E. Szilveszter  kitüntetéseket adott át.  A díjazottak között üdvözölhettük 

 Raduly Józsefet, a M�vészeti Oktatási Kulturális Közéleti Alapítvány elnökét is, aki ki-

emelked� munkásságáért Pro Scientia Hungarica Érmet kapott.
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Baxtaloj kon ginaven les
Boldog aki olvassa
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