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cselekszenek” – hangzott el ott a 
Golgotán, miután elvégeztetett.

Csak azt szeretném monda-
ni, üzenni a mának és a holnap-
nak: hogy mindannyian szere-
tetben fogantunk, s az nem 
szégyen, ha az ember szeret. De 
azok, akiket nem szeretnek, ezt 
sohasem fogják megtudni. Ha 
pedig nem vagyunk otthon egy-
más szívében, akkor hiányérze-
tünknek kell lennie.

Mert, ha tetszik, ha nem, csak 
abból tud adni az ember, amije 
van. Ha van egy pici adomány, 
amit Istentől kaptunk, talán 
kötelességünk abból adnunk a 
szegényebbeknek is. Merthogy 
szegények mindig voltak, van-
nak és lesznek közöttünk.

Higgyétek el, nagyon kevés 
kell a boldogsághoz, amire min-
den ember egész életében vágyik.

Sosem késő elkezdeni! Isten 
bőséges áldását kérem mind-
annyiunkra.

Rostás-Farkas György

Számot kell adnunk az 
életünkr�l

Úgy éljük életünket, 
ahogy az meg van írva 

a csillagokban. Nem mindegy, 
hogy az ember gőgös-e, vagy 
alázatos. Istennek tetsző életet 
kell – kellene élnünk. Hogy ezt 
miért mondom és írom?…

Mahatma Gandhi-ra gondo-
lok, aki azt mondta:

„Az emberiséget egy nagy 
ölelésben kellene egyesíteni.” 
Milyen igaza volt! Az Isten előtt 
nincs kivétel. Ugyanúgy szereti 
a szegényeket, mint a gazdago-
kat. Én azt mondom, a szegény 
ember sokszor talán boldo-
gabb…

Ne feledjük egy percre sem, 
egyszer majd számot kell ad-
nunk az életünkről. És ebben 
sincs kivétel, sem szegény, sem 
gazdag között – de még a go-
nosz számára sem…

Szeretteinkre ne csak for-
málisan, külsőségekben emlé-
kezzünk, öleljük át őket gon-
dolatban, és legyen minden 
nap az összefogás vágyának 
napja.

Imádkozzunk minden nap, 
valamennyi néphez, valláshoz, 
felekezethez tartozó embertár-
sunkra is gondolva.

Azt kérdezem magamtól és 
mindannyiunktól: Tudunk-e 
másokért is tenni, jó szóval, 
tanáccsal, cselekedettel, pél-

damutatással. Vajon tudunk-e 
gyűlölet nélkül élni ebben a 
gyűlölettől terhes világban? Ez 
itt a kérdés!

Vizsgáljuk meg lelkünket! 
Isten szabad akarattal áldotta, 
vagy verte meg az embert. Va-
jon – de ez már nem kérdés –, 
csak elmélkedem, ha most újra 
kezdené a mi Istenünk, ismét 
így cselekedne?

Mi, már csak különbséget 
teszünk ember és ember között.

Bizonyára ismerik Önök 
Kedves Olvasóim a kék meg a 
barna szemű gyermekek-di-
lemmáját.. Talán már én is ír-
tam róla. Ha nem, hát álljon itt 
örök mementóként:

A tanító néni egyik órán azt 
mondta a gyerekeknek: hogy 
minden kék szemű gyerek go-
nosz. Kicsit később megismé-
telte, de ekkor már a barna 
szemű gyerekekről állította 
ugyanezt. Végül elárulta, hogy 
az egészet ő találta ki.

Csak képzeljük el, mi ját-
szódhatott le a gyermeki agyak-
ban, lelkekben, szívekben!

Mindannyian tudjuk – aho-
gyan Gyurkovics Tibor is oly 
sokszor emlegette azt a pici 
fecskekódot – mi is kódolva va-
gyunk.

Vajon tudunk-e tartósan 
alázattal élni és szeretetet gya-
korolni? Hát igen, ez talán 
nehezebb lehet, mint a gyűlöl-
ködés, de sokkal jobban ten-
né mindenki, ha a szeretetet 
gyakorolná, mert aki még nem 
tudja, annak üzenem: a szere-
tetből minél többet adunk, an-
nál több marad.

Napfelkeltétől napnyugtáig 
szeretni… Mert, ha az ember 
érzi – ébredéstől lefekvésig, 
hogy szeret és szeretik, akkor 
megtudja, hogy mit jelen bol-
dognak lenni.

Ma azt érezzük, hogy nincs 
bizalom. Hogy anélkül hogyan 
lehet élni? Azt nem tudom, de 
biztos lehet. Mert szeretet nél-
kül se lehet(ne), de mégis so-
kan élnek úgy!

Szegény Jézus naponta 
hányszor csúfolják meg világ-
szerte! Álszent politikusok, 
szegény dúsgazdagok, alvilág 
bárói, „nem tudják, hogy mit 

Szepesi József

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.

Jóság kínoz

Csak jólelkű rokonok
ne lennének a földön,
nem volna számadásra ok
jótétemény, se kölcsön.
Nem kéne kapni s adni
álbókok ezreit,
egymás szemére dobni
így hát nem volna mit.
Nem fáj a rossz, felvértezett
az ellen rég a sorsom,
azzal gyötörni nem lehet,
mi sért, a jó az folyton.
A jóság kínoz engemet,
a jótól fél a lelkem,
a jóság megöl, eltemet,
a jó az, jaj, kegyetlen.

Kirakat

Hessegetve hamis szavakat
a Vers utcán balra fordulok
és elém tűnik a kirakat
VISELT RÍMEK,
FÉRCELT JAMBUSOK
KERESKEDÉSE felirattal,
hol a sánta, girhes és unott
Pegazus líra-abrakot fal,
mihez zsenge ihlettől jutott;
mögötte nyegle íróasztal
rozzant írógéppel s más egyéb
elavult, vacak rím-kacattal,
s mit lesajnál néha egy veréb:
homlokán szürke ragtapasszal
a megfáradt, alkotó Tudat…
Elém tűnik, mint Hűs panaszfal
a vers utcán s vonz e kirakat.

„Múlt nélkül nincs jövő,
s mennél gazdagabb
a múltad, annál több fonálon
kapaszkodhatsz a jövőbe.”

Babits Mihály
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GERGELY DEZSŐ  ROVATA

El a kezekkel 
a cigányoktól!

A roma néphez közelíteni 
csak baráti kézfogással, 

testvéri öleléssel szabad!
Közeledünk a jövő tavaszi 

választásokhoz.
Lapunk – a Közös Út – Ke-

tha no Drom – nagyon helyesen 
nem tűr hasábjain semmiféle 
kampányt, propagandát, agitá-
ciót.

XXI. évfolyamánál tartó kul-
turális, irodalmi és művészeti 
kiadványunk soha nem engedett 
és nem is fog a színvonalából.

De ha már egyházunk és 
népcsoportunk akaratából ra-
shaj – azaz pap – lehetek, fon-
tos dolgokról nem hallgathatok.

Gondolkozz, testvér, akár ci-
gány vagy, akár nem vagy az.

Kik is tettek itt érdemben 
sokat az 1989/90-es fordulat 
óta eltelt egy emberöltő alatt 
népünk, népük boldogulásáért, 
egyben a roma-gádzsó közös 
békéért?

Elsősorban tisztességes 
roma férfi ak és asszonyok, ma-
gukért, egymásért, gyermekei-
kért és unokáikért. Ők gyakran 
adnak és kérnek áldást. Meg is 
kell, hogy kapják.

Mert sokan olyan nehéz éle-
tet élnek, amelybe – áldás nél-
kül – bele kellene, hogy rop-
panjanak. De nem roppannak 
bele. És sokszor, ha bőségük 
nincs is, de jókedvük igen.

Van egy gyönyörű lovári 
szó: Patyiv. Többféle magyar 
jelentése van. Leginkább: be-
csület. Cigánybecsület. Nincs 
ez kőtáblára írva, sem törvény-
könyvbe. Hanem a szívbe. Ezer 
példájával találkoztam.

Azután vannak cigányveze-
tők, akik nem a népükből akar-
nak megélni, hanem a népükért 
élnek.

És vannak keresztények. 
Püspökök, papok, kedves nővé-
rek, a szeretet misszionáriusai. 
Soha nem fogják őket szentté 
avatni. De a nevük föl van je-
gyezve az Élet Könyvébe.

És vannak, akik vitatkoznak 
Istennel, mint egykor Jeremiás 
próféta. De a cselekedetek jók, 
emberségesek. Mondhatják 
magukról: ember vagyok. Rom 
som, romnyi som. Ennél na-
gyobb elnevezés nincsen.

A politikusok is lehetnek 
emberek. Akik tudják, hogy ez 
a szó: „miniszter”, azt jelenti: 
szolga. Akik nem magukért, ha-
nem másokért kapták a hatal-
mat.

De roma testvéteim, vigyáz-
zatok!

Éneklitek: „Képmutató lett a 
világ.”

Vannak báránybőrbe bújt 
farkasok!

Ti kiváló emberismerők 
vagytok. És őszinték.

Figyelem a napi híreket: ro-
magyilkosságok… ózdi vízelzá-
rás… és a többi.

Miért nem hallok a patyiv-
ról, vagy csak nagyon ritkán?

Sok itt a tiltakozás, lázítás, 
uszítás.

Ez a hangosbeszéd.
Pedig nagyon sok a törődő, 

szerető cselekvés.
Ez a néma. Pedig csak ez ér 

valamit.
Aki embertársai nyomo-

rúságából igyekszik hasznot 
húzni, mások szenvedéséből a 
maga javára előnyt kovácsol-
ni, az – a katolikus hittan taní-
tása szerint – égbekiáltó bűnt 
követ el.

Ők vannak megátkozva, meg 
is verve, örök csavargóvá téve. 
Hacsak bűneiket jóvá nem te-
szik.

Romale Shavale!
Az elkövetkezendő hónapok-

ban nagyon fi gyeljetek és ébe-
rek legyetek!

Mi nem-cigányok sokan va-
gyunk, akik szeretünk titeket és 
aggódunk értetek.

Mert a cigány népnek – a 
nem-cigányokkal együtt – bol-
dogulnia kell! Kibúvó nincs.

Sárközi László

Kés� �szi dal

Szürke fák alatt
bolygom hallgatag,
latyak utamon.

Kuporgó bokrok
közt porhó szitál
fojtón, hidegen

s messzi idegen
sötét vizeken
megdermed a tér.

Tűnj el, múlt! Látnom
tépett levelek
részegült táncát

elég! ne bántson!
Ölelj Öröklét,
Hullj s múlj szenvedély!

Változások

Lovaink homlokán a Hold
most is úgy világít,
mint a Nagy Útrakeléskor.
A csillagok állása
sem változott semmit.
Mi változtunk!
Ahogy hazaérkeztünk,
megtanultuk dédelgetni
a simogatást,
a vetett ágy tiszteletét,
a betűk értelmét,
a magunkra ölteni,
amit ránk szabott
az előítéletektől terhes
jelenkor.

Szolnoki Csanya Zsolt

A XX. század 
margóin túl

Fenyvesek leheletére támaszkodva
ébred a nap,
riasztva vad madárszemeket,
kik halott Anyámtól hoznak
szájukban meleget.
Hajnal van.
Fűszálak könnyeznek,
Tücsök seregek jönnek
arcukon örök mosollyal,
piros hegedűkkel.
A délibáb megtorpan,
porig zuhan.
Széttörik a csönd.
Üressé fagyott koldusok:
a varjak támaszkodnak,
földig rogyó halott szivárványnak
s károgják a napot,
az új napot
Az utak mellé szomorodott pipacsok
későn kelnek,
karcsú combjaikat
meztelen csigák másszák.
Fekete pipacsok
magukba szívják az utak porát,
a kamionok izzadságszagát.
Az erdők szélén farkasok.
Ajkukat dal már el nem hagyja
csak a kibuggyanó-vér,
az ellopott tyúkért.
Kérdőjel mezőkön támolygunk
egy Walt Diesney országban
a mikro chipek világában,
arcunkra fagyott alázatos
mosollyal,
mint a kacagó gerlék
a XX. század neonkalitkáiban.
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Ady Endre

Haldoklunk (részlet)

Jajgassanak és kiabálja-
nak a számok Európa 

fülébe. Az egész világ hallja 
meg: haldoklik egy ország. Ne 
bolondítsuk tovább már ma-
gunkat: Magyarország elmúlni 
készül. Dideregtető, kegyetlen, 
borzasztó ez gondolatnak is. De 
a számok beszélnek, s előttünk 
feküsznek íme a számok. A hi-
vatalos statisztika számai. Még 
nem halt meg annyi magyar 
egy év alatt, mint az 1905-ik 
évben. Százötvenezerrel szüle-
tett több, mint ahány meghalt. 
Éppen százötvenezren vándo-
roltak ki Amerikába. Százöt-
venezer felnőtt helyett százöt-

venezer csecsemő – és nálunk 
a csecsemők halnak legszíve-
sebben. Hát nemzeti föllen-
dülésről méltóztatik beszélni? 
Tessék nézni, látni a nemzeti 
föllendülést. Az emberek nem 
akarnak megszületni. Az embe-
rek elmennek innen, ha már él-
nek. Az emberek nem házasod-
nak. Az emberek óvakodnak az 
utódoktól. Az emberek sietnek 
meghalni, mert nincs mód élni. 
Ez a nemzeti föllendülés.

Valami rettenetes sejtésünk 
van. Igaz: fi cánkol most Ma-
gyarország beteg teste. De va-
jon nem az utolsó vonaglások 
ütemére fi cánkol? Vajon az or-

szágos láz, nyugtalanság nem a 
haldoklónak kétségbeesett bele-
nézése még egyszer a válságba.

Hazafi ak, politikusok, ol-
vassátok el, amit a statisztika 
mond. Poéták írjatok, művészek 
keressétek a színnek, vonalnak, 
gesztusnak égresikoltását. Tu-
dósok, kutassátok a históriában, 
miként haltak meg a nemzetek. 
Lássunk, lássunk tisztán. Csak-
ugyan halálra szánattunk? Sem 
ok, sem ész nem menthet meg 
bennünket? Vétkeztünk és éle-
tünkkel lakolunk most már? (…)

Budapesti Napló 1906. 
február 10.

»A XXX-ik századból«
(Wojticzky Gyula, ifjú költőtársam ilyen című
verseskönyvébe írtam, és nagyon szívesen,
prológusként.)

Jó fi am, ma minden magyar elválik,
Ki messze, ki messzebb,
De Magánál, fi am, még az Időbe
Kandibb szemet tán senki sem meresztett:
Be messze él már, jó fi am, mitőlünk.
Szép átálmodni magunkat a másba,
A nincsbe, a szépbe,
De ezer évet sietni s nem élni,
Édes fi am, nem irigylem érte,
Mert jaj annak, aki kihull a Mából.
Szabad készítni arasznyi jövőket,
De élni nem mással,
Mint a nekünk régen parancsolódott
Kínságos és mégis szent, mai Mával.
Ez tán több, mint a XL-ik század.

Ülj törvényt, Werb�czi
Szende Pálnak küldöm.

Még magasról nézvést
Megvolna az ország,
Werbőczi-utódok
Foldozzák, toldozzák.
A Föld nem tud futni,
Csak a Földnek népe
S ezer Kinizsi sem
Térülhet elébe.
Nagy az idegen Föld,
Sokasul az útja,
Tegnap csatatér volt
S ma puszta a Puszta:
Éhes magyaroknak
Nem futja a kedvük,
Míg az igazukat
Tán kiverekedjük.
Verekedés közben,
Hajh, ürül a korcsma,
Menekül az inség
Szökve, bukdácsolva.
Bécsben a korcsmáros
Tán még nem is sejti,
Vagy ha tán sejti is,
Könnyen elfelejti.
Éles a hajósíp,
Hallja baj-tetőzve
Zselénszky gulyása,
Tisza urak csősze.
Hivogatja a síp,
Nyomor eldobolja:
Úgy elfogy a magyar,
Mintha nem lett volna.
Elmegy a kútágas;
Marad csak a kútja,
Meg híres Werbőczi
Úri pereputtya.
Árvult kastély gondját
Kóbor kutya őrzi,
Hivasd a törvénybe,
Ha tudod, Werbőczi.

Jónás Tamás

A szél velem
nem akarok semmiben sem hinni
olcsó bortól részegedni csak
nem akarlak magammal átvinni
a halálon vigyed csak magad
semmi közöm nincsen hozzád többet
megerősített a közönyöd
mosolyogva fogadom ha jönnek
testem tépni komor ördögök
én jó voltam az isten látott engem
az ő igazságától szédülök
ne adj többé soha semmit nem nem
nem kérek semmit és nem köszönök
elvonulok csillagkoronámmal
nem várnak rám mégis megérkezem
nincs már időm arra se hogy bánjam
bűneim szertefut a szél velem

mire való?
enyém a világ – mit kezdjek vele?
pedig ideje lenne már pedig ideje
az egek megnyíltak nekem – minek?
nem mutathatok semmit senkinek
ég a tűz bennem olthatatlanul
táplálja de nem szólít az Úr
az elhanyagolt kerthez hasonlítható
zűrzavar bennem mire mire is való?
szeretek valakit szeretek valakiket
minek minek minek minek minek minek?
arcomról az árnyakat ki tünteti el?
nem érdekel nem érdekel nem is érdekel
hatalmas szörny vagyok a pokol se fogad be
beleülök a csillogó ördögfogatba
mindegy hova visz visz-e valahova
nem akarok megérkezni úgysem soha soha soha Borsos Aliz rajza



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 1110

Böjte Csaba

Térjünk vissza a tiszta forráshoz!

Ajánlom e gondolatokat 
egy barátomnak, aki 

sok pofont kapott mostanában, 
s azt hiszi, hogy összedőlt a vi-
lág. Pánikba esett, menekülne 
bárhova, ki ebből a romlott vi-
lágból. Ahogy ő mondja, Nica-
raguába. Megvilágosodni bár-
hol lehet!

A hegyekben, hol sok a fa, 
és jó a levegő. De semmikép-
pen sem eldugott tiroli villá-
ban, színes televízióval s sza-
unával. Van itt egy elhagyott 
bánya Kismuncselen, Dévá-
tól huszonnyolc kilométerre. 
Négyszáz bányász dolgozott 
ebben az ón- és rézérc bá-
nyában, fent a hegyek tete-
jén. Két éve bezárták, s aki 
tehette, otthagyta a náddal 
és kátránypapírral födött ba-
rakkokat. Sok az összedőlt 
üres barakk, de vannak még 
vagy harmincan-negyvenen, 
akik ott laknak. Egyfelől a 
csodaszép természet, más-
felől a feltépett föld, elvérzett 
családokkal, emberekkel. Ott 
megtalálhatod Nicaraguát.

Helyetted lemosnék magam-
ról minden festéket, felöltöznék 
nagyon egyszerűen, és egy há-
lózsákkal, négy vekni kenyérrel 
kimennék oda, ahol megállt az 
élet. Az idióta kisgyermekek-
kel elmennék málnát szedni, 
gombászni. Megtanulnék ko-
sarat-, seprűt kötni Mariska 

nénitől, aki pont olyan fehér 
ember, mint mi, csak nincs 
senkije, és havi 160 ezer lej se-
gélyből kellene megélnie. De ez 
lehetetlen: ő tudatosan készül 
az éhhalálra. Elbeszélgetnék 
szomszédasszonyával, akinek 
a rák az orrát teljesen leette. 

Ő nem tesz semmit, – szokja a 
halált. Megismerkednék Anna-
máriával, akinek nincs se apja, 
se anyja. Testvére nevelte fel, 
15 évesen szülte első gyermekét 
egy részeges bányásznak, aki-
vel olyan viskóban lakott éve-
kig, amelybe esténként been-
gedték az állatokat is. Most sok 
az üres lakás, és máshol laknak, 
de férje ugyanúgy veri őt is az 
ostorral, akár az állatokat. El-
beszélgethettek arról, hogy 

anyósa hogyan őrült meg, és fu-
tott meztelenül a földeken, míg 
meg nem halt. De azt is meg-
beszélheted vele, hogy valóban 
medve ette-e meg a négyéves 
kisfi út az erdőben, vagy talán a 
kutyák? Ő még nincs húszéves, 
de két gyermekével már olyan 

sokat élt, mint más száz év 
alatt. Szintén itt lakik egy 
vénséges nagymamával négy 
idióta gyermek, egy kimond-
hatatlanul koszos házban. 
Fogyatékosok, de sokat tud-
nak mesélni az élet titkai-
ról. Hosszan nézték, ahogy a 
nagyapjuk a fájdalomba be-
leőrült és belehalt.

Kezdetben csak egy seb 
volt a lábán, amely üszkö-
södni kezdett, s ahogy teltek 
a hetek, a férfi nak fekete lett 
térdtől lefelé a lába, és na-
gyon büdös. Lábát lógatva 
feküdt, és üvöltött – akkor 
már nem nézett vissza senki 
a szeméből. Másnap belehalt 

abba a karcolásba, amelyet fe-
létek egy kis sebfőző vízzel és 
ragtapasszal elintéznek. De 
szóba állhatsz egy tizenhárom 
gyerekes anyával, aki most ve-
szítette el legnagyobb fi át, az 
egyetlent, aki munkába állt és 
dolgozott. Férjénél van a bánya 
kulcsa, ott tartják a kredencben 
egy cukros dobozban. Elkérhe-
ted, és lemehetsz az aknához. 
Minden ott van, a csillék, ben-
nük az érc, a munkavédelmi 

sisakok, minden, mintha csak 
most hagyták volna félbe a haj-
tást a bányászok. Csak a hoz-
záértő szemek látják, hogy itt 
meghalt minden.

Először mellbe fog vágni 
mindaz, amit látsz, hallasz. 
Lehet, hogy sírni fogsz, és át-
kozni ezt a világot, amelyben 
jól fésült alakok háromszáz eu-
rót adnak egy kutyáért, de egy 
nyomorult gyermek meg kell 
hogy éljen havi tíz eurónyi se-
gélyből. Nem érted, hogy lehet 
az, hogy ezeket az embereket a 
társadalom kivitte a hegyekbe 
kommunizmust építeni, s most 
annyi pénzt sem ad, hogy napi 
fél kenyérre jusson, nem be-
szélve húsról, buszjegyről, vil-
lanyszámláról, orvosságról. 
Egy őrült eszme felsodorta őket 
a hegy tetejére, s mint az elhaló 
hullám, lerakta, otthagyta őket. 
Már nem fegyveres őrök, ha-
nem a mérhetetlen szegénység, 
a nyomor s ennek gyermeke, 
a fogyatékosság meg az embe-
rek közönye tartja fogva őket. 
Nagyon furcsa ötleteid lesznek. 
Lefekvés előtt azon fogsz gon-
dolkodni, hogy rablóbandává 
kellene átszervezni ezeket az 
embereket. Magad is csodá-
lod, hogyan önt el a gyűlölet, és 
lassan felfedezed magadban az 
anarchistát. Hangosan kimon-
dod, hogy nem érdemli meg az 
életet az a társadalom, melyben 
a kutya több húst eszik meg 
egyszerre, mint egy gyermek 
egész hónapban.

Félelmetes erők szabadul-
hatnak fel benned, de ne siess, 
ne kapkodj, és ne dönts, pró-
bálj meg nagyon nyitott len-

ni. Másnap sétálj egy nagyot 
a természetben, nézd a fákat, 
a felhőket, a madarakat. Köz-
ben sírhatsz, káromkodhatsz, 
imádkozhatsz. A fontos az, hogy 
dőljenek le falaid. Omolj össze. 
Engedd be életedbe mindazt, 
mi körülvesz. Ne te légy, aki 
belép hozzájuk. Ne csinálj sem-
mit. Ne szervezd ezt a világot. 
Nicaraguában nem formálunk, 
hanem formálódunk, nem ta-
nítunk, hanem tanulunk. Nem 
adunk, hanem kapunk. Neked 
előbb meg kell világosodnod, 
hogy magad is árasztani tudd a 
fényt.

Alulról nem látod a per-
zsaszőnyeg mintáit. Emelkedj 
fel, a nagy egészt nézd. Vedd 
észre, hogy a sötétet nem le-
het ütni, vágni, törni. A sötét 
egyszerűen a fény hiánya. Nem 
kell harcolni a sötétség ellen, 
nem lehet erővel összetörni 
és kilapátolni. Csodálkozz rá 
a napra, amely megjelenik, és 
körülötted minden formát, éle-
tet kap. Mindez egyszerű, de 
át kell élned. Dél felé edd meg 
száraz kenyered. Lassan, ko-
mótosan harapj, ügyelj, hogy 
egyetlen morzsa se hulljon a 
földre. Tudd, hogy a napfény-
nek és a sárnak gyermekét, 
a kenyeret eszed. Csodálkozz 
el azon, hogyan tud ilyen fi -
nom lenni az üres kenyér. Ke-
ress egy forrást, de ne siess! 
Add meg a módját: ereszkedj 
térdre, érintsd szádat a forrás 
vizéhez, mintha csókolóznál, 
és csak aztán igyál. Érezd, hogy 
átjár a kristálytiszta hegyi for-
rás vize. Eggyé válsz a földdel, 
beléd hatol az élet.

Ruva Farkas Pál

Oráció

megfáradt

lyukas zokni

az élet…

undorodik

a lábadtól

talán…

mint este

a fáradt nő

hátat fordít

ahogy pimasz

fi únak a tanár

aludni kéne

késő van már

mint koldus

a sarkon

a padon

de megvárom

míg éjfélt

üt az óra

a megrepedt

budi falon…

s ha találkozom

a jóval álmomban

kiröhögöm

mert csak

képzelet

tudom

hiszen az álom is

mint egy

fehér galamb

reggelenként

cserben hagy

de nagyon…

Pató Ibolya rajza



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 1312

Nézd a forrást, nézd a sarat 
a forrás fenekén, lásd, fogd meg 
a kezeddel. Hunyd be a szemed, 
és érezd a fényt, a meleget, mely 
kenyeret, vizet fakaszt. Menj to-
vább. Talán megérted, hogy te 
is ez vagy: marék por csupán. 
Ha valahonnan fentről rád hull 
a végtelenül tiszta és szent fény, 
te is képes leszel néhány magot 
befogadni, és kenyeret adni, for-
rássá válni. Mindez végtelenül 
tiszta és egyszerű: láss, higgy, 
szeress. Az idő nem fontos, ne 
sajnáld a napokat. Az ünnepi 
ebédhez a szakácsnő sok-sok 
mindent belevág egy nagy fa-
zékba, ezért te is fogadj be min-
dent Nicaraguában. Hordozd 
saját magad és mások fájdal-
mát, a titkokat, melyek körül-
vesznek. Ne siess! Az eszmélés 

lassan, de biztosan, végtelen 
csendben, derűsen történik… 
Környezeted megzavarhatja, de 
meg nem szakíthatja mindezt. 
Lassan lehiggadsz, megnyug-
szol. Kitisztulnak gondolataid, 
vágyaid, hatalmas béke önt el. 
Megvilágosodsz.

Minden nagyon egyszerűvé, 
áttetszővé válik. Felsejlik Isten 
végtelen nyugodt keze vonása a 
Világon. Mint felhővé szelídült 
tajték, onnan fentről mindent 
sokkal tisztábban fogsz látni. 
Források fakadnak fel benned. 
Érezni fogod magadban az erőt, 
amely most már nem magadért: 
értük, a Világért fakad. Már 
nem harcolni akarsz, hanem 
teremteni. Nem gyűlölsz sen-
kit és semmit, nem pusztítani 
akarsz, hanem segíteni, alkot-

ni, életet adni, a beléd áramló 
fényt továbbengedni, -áraszta-
ni. Hiszed, hogy nemcsak része 
vagy a világnak, hanem partne-
re a mindenséget szeretetből 
szakadatlanul tovább teremtő 
Istennek. Szelíden belesimulsz 
az Úr kezébe, a Jó Pásztor lábá-
hoz kuporodsz. Érzed, hiszed, 
ha szólít, erőd lesz vezetni a 
nyájat. Minden a helyére kerül, 
és már nem zavar semmi. Ér-
zed a hegyeket mozgató erőket 
magadban, tudod, hogy embe-
rek fognak születni, talpra áll-
ni, gyógyulni szavadra.

De még ez sem fontos. Sem-
mi sem fontos, csak az a kap-
csolat, mely, mint a nap, lassan 
felkel, és beragyogja világodat. 
Istennek társa vagy, megvilágo-
sodtál, ott vagy Nicaraguában!

Holló András

Monológ

Tolongjatok. Tiporjátok egymást.
Menjetek őzre vadászni a harmatos füvön.
Koccintsatok a névnapon karcsú pohárral.
Kapcsoljátok be a színes televíziót.
Tapsoljatok.
Legyen istenetek a pincéretek.
Röhögjetek a kabarén.
Gügyögjetek a majmok ketrecénél.
Szedjetek nyugtatót a fölkavaró szerelemhez.
Köpködjétek a szotyola héját.
Kedveskedjetek egymásnak virággal.
Pörgessétek a kézi fi lmfelvevőt.
Ragyogjon a turhátok a kövezeten.
Ringatózzatok a mámor úszó madarán.

Ájuldozzatok a lézerfényben.
Csámcsogjatok a vicceiteken.
Fetrengjetek a hangorgián.
Nyaljátok az operettfagylaltokat.
Mazsolázzátok a világtörténet ínyencségeit.
Jópofáskodjatok.
Gyönyörködjetek magatokban.
Igazítsátok meg a selyemsálatokat.
Verekedjetek a nyalánkságokért.
Rágjátok a rágógumit.
És legyintsetek a bolondra, aki
azért ültet fát, hátha
az ágára tündér telepszik.

Nagy Gusztáv

O shimijako
(paramicha)

Sas kaj nas, sas jekh 
phuro rom thaj jekh 

phuri romnyi. Bi shavorengo 
trajinas pengo trajo, baxtales 
thaj patyivales. Jekh dyes a 
phuro gelas te shinel char peske 
grasteske, so dikhel, jekh bari 
chiriklyi tele mukelpes anda o 
ajero, thaj opre astardas jekhe 
cine shimijákos: De o Rom, 
sunusardas le cine shimi-
jakos, thaj cipisardas pej 
chiriklyi: – Muk le cine 
shimijakos, ke pushke 
davtu!

E chiriklyi darajlas thaj 
tele peradas le cine shimi-
jakos. Kodo pale nashlas 
kaj o phuro rom, thaj phen-
das leske: – Inger man khe-
re, ande tyo kher, ke najma 
khonyik, kon sama te lel pe 
mande! O phuro rom, baro 
dikhlas, ke o cino shimija-
ko vorbil. Gindisardaspe 
thaj phendas: Shaj aves, ke 
chikade naj man shavo-
ra, thaj tu avesa muri cini 
shej.

Sar avri phendas o phuro e 
vorba,so del o Del, anda cino 
shimijáko, jekh cini somnaku-
ni shejori kerdyilas. Ingerdas-
la khere,thaj phendas peska 
romnyake, te bararela opre. Vi 
kade sas. Kana bari kerdyilas 
e shej, avilas e vrama te zhal 
romeste.

Phenel e phuri ronyi le phu-
reske: – Dela kothe tyira sha, 
kasave manusheske, kon patyi-
vijala: Phenel o phuro: – Kothe 
davla le Khameske! Thaj vi ak-
haren le khames.

O kham pushlas le phure 
romes: – So kames phure man-
dar?

Ake, kathej kadi shej, te faja 
tut, tuke davla, le la romnyake. 
Phenel e shej: Muro dad, kado 
man chi trubul, ke zurales taty-
imo mukel avri anda peste. No 
gelastar o kham, thaj phendas 

le phure romeske, te zuma-
venpe le nuronca. Vi kade sas, 
akardine le Nuros, vi kodoles-
ke kodo phendas e shej, ke chi 
trubujla, ke kodoles phurdel e 
balval.

Las o phuro rom thaj akhar-
das le balvalya. Le mura sha, 

tuke davla-phendas la balva-
lyake. E balval nas lashi la 
shake, ke e bal rutoj,-phen-
das. No, atunchi zumavas 
ame, le bare plajesa, – 
phendas o phuro.

Gele kaj o baro plaj, chi 
kodo chi fajlas la sha, ke 
kodo pale,zurales capenoj 
thaj zidoj.

Pushel o phuro le pla-
jes, ta phrala, zhanesas te 
phenes mange varikas, kon 
lelas mura sha romeske? 
Sartena, phendas o plaj. 
Zumaventume le shimija-
kosa, kon sakana, perdal 
fredyelojpe pa mande, thaj 
but xiva kerel ande man-
de, kodo shajke faja tyira 
sha. Vi kade sas, malagyi-

las o phuro rom thaj e shej le 
simijakosa. Kana dikhlas les 
e shej, loshajlas, tha das ang-
le peske dadeske: Muro dad, 
kado fajma, ke kadoj muro ne-
peto, muro rat, kadales kamav 
te avel muro rom, ker kade te 
avav pale shimijako! Ke kamav 
te avel man but shavora.

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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különbözőbb országaiban vala-
ha megjelent roma folyóiratok, 
sajtóorgánumok. Vitrinekben 
vannak kiállítva olyan speci-
álisan a romasághoz kapcso-
lódó tárgyak, dolgok, melyek 
márkaneveikben is ezt fejezik 
ki. A német szabályok szerint 
könyvtárban csak diplomások 
végezhetnek munkát, jelenleg 
hárman dolgoznak ott.

Nemcsak a könyvtár gyűj-
teményének összeállítása ál-
lította a szervezet dolgozóit 
hatalmas adminisztra-
tív munka elé, hanem a 
dokumentumok nélkül 
maradt romák sokaságá-
nak jogsegélyszolgálata, 
orvosi ellátása is. Sokan 
nagyon betegek voltak, 
s egészségügyi kartoték-
jaik hiányában sokszo-
rosan nagy kihívás elé 
állították az ellátásukat 
felvállaló orvosokat. 
A legtöbben teljesen lea-
mortizálódtak, iskolázatlanul 
nem tudtak munkába állni, s a 
nincstelenségben lopni kezdtek 
–, vagyis mint egy ok-okozati 
láncolatban, sorra vonzották 
be egymást a negatív tényezők, 
amelyek a többségi társada-
lomba való beilleszkedésüket 
már szinte esélytelenné tették.

A civilszervezet úgy vélte, 
hogy egy iskolára van szükség. 
Ruzdija Sejdovic rettenetesnek 
találta azt a perspektívát, hogy 
a roma gyermekeket szegregál-
tan oktassák, s ezzel egy gettó-
élet alapjait rakják le előttük. 
Elképzelése szerint csak azzal 
előzhető meg az elkülönített ta-
nításuk, ha előkészítik őket az 

integrált oktatási rendszerre, 
minden értelemben felzárkóz-
tatják őket a nem cigány kor-
társaik szintjére. Ez a tréning 
a tanulás során használt nyelv 
valamint gyakorlati ismeretek, 
értelmi képességek fejlesztése 
mellett magában foglalja mind-
annak a viselkedési mintának 
az elsajátítását is, amely a szo-
cializációt teszi egyszerűvé és 
természetessé.

A projekt 1-2 év elteltével ál-
lami támogatást nyert, és sike-

resen beindult. Akkoriban még 
az ugyancsak kölni, Bob str.8. 
kicsinyke épületében műkö-
dött, csak később költöztették 
át az egyre kiterjedtebb tevé-
kenységi körű intézményt mai 
helyére, a Venloer Wall-ra, ahol 
ma Amaro Kher néven találjuk. 
Az iskola projektje városi fi -
nanszírozású, jelenleg 4 tanár 
(köztük 1 roma) és 3 kisegítő 
tanár dolgozik benne. A kész-
ségfejlesztő és tehetségfejlesztő 
tevékenységeknek terepet biz-
tosít benne keramikusműhely, 
famegmunkáló műhely, így az 
épületegyüttes minden részét a 
gyermekek művészi tehetségét 
bizonyító gyönyörű képző- és 

iparművészeti alkotások, fest-
mények díszítik. A vidám, tar-
ka környezetben tágas étkező 
található, valamint kiállító-te-
remként és táncos-zenés ren-
dezvények, kulturális progra-
mok színtereként is funkcionál 
az ugyancsak pompás, pódiu-
mos nagyterem. A tantermek, 
játszószobák színesek, bájosak; 
az udvaron nem csupán ját-
szótér van, de olyan kiskertek, 
amelyeket a gyerekek maguk 
művelnek, sőt, még tojáskel-

tető is található, hogy 
mindezeken keresztül 
személyes közelségbe 
kerüljenek a háztáji gaz-
dálkodás örömeivel is. 
Az épületegyüttes „szíve” 
egy pici faházikó, ahová 
belépve csak cigányul 
lehet megszólalni: itt ta-
nítja Ruzdija Sejdovic az 
anyanyelvüktől eltávolo-
dó gyerekeket cigányul. 
A tanárok mellett 3-4 

szakácsnő és 2 gondnok, roma 
és német közösen, gondosko-
dik itt a gyermekekről és az 
ápolt, szép környezetről.

A komplett projekt állami 
fi nanszírozású, az iskoláéval 
párhuzamos szála az „Arhí-
vum a roma literatúráról”, 
mely 1998-ben vehette kezde-
tét. Romano Pero néven ennek 
keretei közt hoztak létre költői 
kört, Ruzdija Sejdovic, Jovan 
Nikolic, Nedjo Osman és Mar-
co Aladin Sejdic tagságával, 
hogy a romákat intellektuális 
mivoltukban is bemutathassák 
a világnak, a maguk kulturális 
értékeivel, ellensúlyozandó azt 
a megítélést, amely alatt áll-

Pató Selam

A „Mi Házunk” – a mi hazánkban?!
Bemutatkozik a kölni Amaro Kher

Ruzdija Sejdovic 1989-
ben érkezett Kölnbe, 

kevéssel az után, hogy a nyolc-
vanas évek végén rengeteg roma 
család áramlott be Németor-
szágba Szerbiából, illetve a ko-
rábbi Jugoszlávia területéről. 
Aki csak tehette, menekült; ám 
ahová érkeztek, ott sem tud-
ták, mihez fogjanak. Németor-
szágban a hitleri ideológia még 
nagyon eleven volt; az ex-Ju-
goszláviából érkező roma csalá-
dok tömegét nem szándékoztak 
befogadni, itt is üldöztetés ala-
nyaivá lettek. Ruzdija Sejdovic 
velük volt, s egy bizarr ötlete tá-
madt: ha mindannyian elégetik 
az okmányaikat, lehetetlenné 
válik bizonyítani, hogy honnan 
érkeztek, akármelyik európai 
országból is jöhettek. A tervet 
megvalósítás követte: hatalmas 
tüzet raktak, amiben megsem-
misítették az összes, származási 
országukra utaló dokumentu-
maikat. Ezt követően az ország 
kiutasítani már nem tudta őket, 
viszont létkérdéssé vált: ők mit 
tudnak kezdeni ott magukkal?!

Szerencsére elkötelezett 
szimpatizánsaik is akadtak a 
nagy kilátástalanságba sod-
ródott romáknak, akik tenni 
akartak sorsuk érdekében. Így 
romák és németek közösen, 
nagyjából 20-30 ember, 1990-
ben megalapítottak egy civil 
szervezetet, Roma Initiativa 
néven, amelynek keretei közt 
politikai területen akarták 
rendezni az érintett kétezer 
roma helyzetét. Kurt Holl, Do-
ris Schmitz, Elisabetha Klesse, 
Thomas Bischof, s még sokan 
mások lendültek lelkes elhiva-
tottsággal az ügy szolgálatába, 
amely a hirtelen krízishely-
zetben eredetileg még nem 
foglalta magába a kulturális 
irányultságot is. Annak igé-
nye a romák részéről merült 
fel: Ruzdija Sejdovic fi gyelt fel 
arra, hogy az akkori Németor-
szágban az emberek mit sem 
tudtak a romákról, kultúrájuk-
ról, nem csupán világi szinten, 
de még a szintókról sem. Nem 
voltak professzorok, szakte-
rületek, s egyáltalán senki és 

semmi, ami ezzel foglalkozott 
volna.

Az ő ötlete volt a roma világ-
könyvtár létrehozása, amelynek 
megvalósításához rögtön hozzá 
is fogtak, s kezdeményezésüket 
siker, szerencse, s mérhetetlen 
sok segítség, együttműködés 
kísérte a Föld minden tájáról. 
A gyűjtés 3 ember kezében ösz-
szpontosult, aminek köszön-
hetően máig 3534 könyv gyűlt 
össze, egyrészt eredeti roma 
nyelvűek, másrészt romák ál-
tal írt könyvek azon országok 
nyelvén, amelyekben szerzőik 
születtek, harmadrészt romák-
ról szóló, de nem romák által 
írt művek alakjában. Fellelhető 
köztük egy tucatnyi 1800-ból 
és azelőttről származó kötet 
is, a legrégibb pedig a Leipzig 
1612-es kiadása, Johann Rose 
könyve. De találhatók itt igen 
nagy példányszámban videoka-
zetták, zenei CD-k, 3000 roma 
témájú képeslap, 2500 roma 
témájú vagy roma művész által 
alkotott képzőművészeti alko-
tás reprodukciója, s a világ leg-
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a vezetőségi munkában nem 
engedik meg részvételüket. 
Amellett, ez az ország legré-
gibb romaügyi szervezete, mely 
évente 2000-2500 romának 
nyújt segítséget, az Európa 
minden országából érkező ro-
máknak, valamint szintiknek 
is. 2 jogsegély-szolgálatos szo-
ciális munkás, orvosok, vala-
mint 1 titkárnő tartozik még 
a munkacsoporthoz, akiknek 
tevékenysége minden élette-
rületre kiterjed a lakhatástól, 
oktatástól, munkaügy-
től kezdve az egészség-
ügyön, sporton keresztül 
a legmagasabb szintű 
kulturális vonatkozáso-
kig. Az Amaro Kher in-
tézmény-együttesében 
tett többnapos látogatá-
som, kiállításom és szer-
zői bemutatkozásom 
alkalmával lehetőségem 
volt beszélgetésre a szer-
vezet elnökével, Kurt Holl-al is, 
aki lelkesen mesélt életútjáról, 
s arról, miként vált szívügyévé 
a romák ügye.

Kurt Holl eredetileg fi lo-
zófi a, történelem és franciasza-
kos gimnáziumi tanár volt, egé-
szen 1976-ig, amikor radikális 
fordulatok történtek az ország 
sorsában, s a drasztikus helyze-
tek közepette elvesztette a mun-
káját. Amikor minden pénze 
elfogyott, nem volt többé bizto-
sítva a megélhetése, kénytelen 
volt szociális segélyért folya-
modni. Lehetősége nyílt arra, 
hogy szociális területen kezd-
jen el dolgozni, amelynek kere-
tei közt a legkülönfélébb embe-
reket, rászorulókat ismert meg. 

Közöttük egy öreg szintót is, aki 
megjárta egykor Auschwitzot. 
Rendkívül konzervatív felfogá-
sú, tradicionális életvitelű em-
ber volt. Álláskeresése során 
Kurt Holl egy ízben elkísérte 
őt egy munkaerő-felvételre, 
amelynek helyszínében a szintó 
elborzadt döbbenettel ismert rá 
arra a helyre, ahol korábban az 
őseit megkínozták és megölték. 
Természetesen képtelen volt 
elfogadni a felkínált a munkát; 
de a múlt borzalmainak még 

itt kísértő és feltáruló bugyrán 
keresztül Kurt Holl olyasvala-
mivel találkozott, ami egész ké-
sőbbi pályája meghatározójává 
vált. Az öregen keresztül igen 
sok szintót megismert, akik 
magukat megkülönböztetik a 
mindössze száz éve oda került 
romáktól, hisz őseik révén már 
600 éve élnek ott. Velük kez-
dett el dolgozni 1980-tól, főleg 
kárpótlási összegekre való jo-
gosultságukat intézni.

’86 és ’88 közt Kurt Holl 
tevékenységében is változást 
hozott, az ex-Jugoszláviából és 
Európa más részeiből hirtelen 
beáramló 8-900 családos roma 
odaérkezése. Az állam sem-
mit nem akart velük kezdeni. 

A romák hallottak róla, milyen 
elkötelezetten segíti ügyeiket, 
így rendre sokasával keresték 
fel őt. Végül a németek a ke-
zébe adták egy alapítvány ke-
zelését, amelyet azóta is végez. 
A romák érdekképviselete te-
rületén kezdetben kooperáci-
óban dolgozott a Zöld Párttal, 
hogy állami szinten is lobbiz-
hassanak az ügyért. A legsú-
lyosabbak a sztereotípiák vol-
tak, amelyekkel meg kellett 
küzdenie a beérkezett romák 

honosítása elősegítésé-
re; ennek szolgálatában 
számos demonstrációt 
szervezett. Kampányolt 
a romák ügyéért egy na-
gyon fontos országos 
folyóiratban is, aminek 
köszönhetően döntő je-
lentőségű munkakap-
csolatba került Hed-
wig-Neven-DuMont-tal. 
Kezdetben csak 2-3 főt 

foglalkoztató kis hivatalaik vol-
tak, de a jó összeköttetéseknek, 
politikai barátságoknak kö-
szönhetően később egyre több 
és nagyobb irodájuk nyílhatott, 
egyre több embert foglalkoztat-
hattak.

Közben a frissen beáramlott 
romák tömegének helyzete drá-
maira fordult, a nyomor és ott-
hontalanság demoralizáló hatá-
sának erejével sem a rendőrség, 
sem az állam nem tudott mit 
kezdeni. Mindennapossá vált a 
megélhetési és gyermekbűnö-
zés, a zsebtolvajlás, megingott a 
közbiztonság. Kurt Holl vállalta 
fel ezt az ügyet. 2004-ben az ál-
lam törvényt hozott minden ott 
tartózkodó gyermek tankötele-

nak. Bemutatkozásuk nagy ér-
deklődésre és sikerre tett szert, 
támogatottságot nyertek még 
a vezető politikai párt részéről 
is. Ruzdija Sejdovic Romano lil 
– Romablatt címen kétnyelvű 
folyóiratot indított az evangé-
likus egyház támogatásával a 
romákról, nem csak a kultúra 
témájában, hanem problémá-
ikról, őket érintő információk-
ról, mely 7 lapszámot ért meg. 
Ezt követően a Jekh chib című 
folyóiratot indította el és szer-

kesztette a szervezetben 3-4 
számon keresztül, azonban 
súlyos anyagi problémáik fo-
lyóiratuk kiadására is drámai 
kihatással voltak. Ruzdija Sej-
dovic a szervezeten kívüli lapo-
kat is szerkeszt, mint pl. a két-
nyelvű Alav-ot, s idáig öt önálló 
kötete jelent meg, volt, amelyik 
több kiadást is megérve. Egyé-
ni koncepciója alapján drámát 
írt Jovan Nikoliccal közösen, 
aki ugyancsak az Amaro Kher-
ben dolgozik, szintén elismert 

íróként-költőként elsősorban 
kulturális pályázatok megvaló-
sítását végzi. Saját projektje 3. 
éve a Romano Kulturako Ka-
ravano, amelynek keretében 
iskolákban tart előadásokat a 
roma kultúráról. A szervezet 
elektromos folyóirata Nevipe 
címen követhető nyomon az in-
terneten.

Dacára a felmutatott ered-
ményeknek, a németek kevéssé 
bíznak meg a romákban, erős 
kontrollt gyakorolnak felettük, 

Pató Selam

Tusa bijandol nyevi luma

(le Ruždijaske)

Mashkar tyire kovle, tulphanutne vushtende
puterdan man vudar pe la ratyako trupo…
Tyire lole alavengo tatipe chorrdas-tar
mange pala o cheri le trajosko duxo…

Detehara andan! Le Devleski sa dikhindi jakh
pe tyire jakha perdal puterdyilas avri,
Thaj nyevi luma bijande penge nurosa
angla mande le intregonipeske felyastri.

Tyira jagake zhuvinde pajesa avilan,
te najares, te pijaves, te matyares man –
Bityiro numa avri shutyindi pittyi somas,
ba tyira lenesa ando oceano reslam.

Oh, de man tusa savaxtunes kadi mol,
ande soste jekh si o paji thaj e jag!
De man sako dyes tyire trajosko manro,
me pej phuv kaver aba nashtig te pijav, te xav…

Imaginacija

(le Ruždijaske)

Le momentura perdyon pe jekhavreste
sar tate pittya le loke brishindeske
– anda amende rovel varikaj opre,
vaj ande amare jilesko xornipe
jekh cherutni jakh, andar soste pijavel
amen peske perade asvenca o Del.
Thaj pe le brishindesko fi rhango perdal
– dikh! – vi sunto nuro avel le Devlestar:
thaj sar duj jekhavreske dinde mirinklya
pej luma anas jekh sunutna chiriklya…
Andar amaro kethano suno avla,
numa tu thaj me shaj avas lake phaka,
thaj amenca po cheri zhanel te hural,
kaj zhuvasa ande jekh jilo agoral…
Oh, amari suno-chiriklyi sar phabol!
Ande la losshake asva – dikh! –, sar najol!
Ando devlikano nuro tele perel
pala peste sa dukh, lashipesa pherel
andre vi le nasulimatenge thana –
amaro kujbo kaj o Del arakhasa…
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zettségéről, de a roma gyerme-
kek nem akartak iskolába járni, 
az iskolák pedig nem fogadták 
be őket, pedig legnagyobb lét-
számban analfabéták voltak az 
érettebb korú gyermekek is. Az 
első feladat volt az iskoláskorú 
gyerekek összegyűjtése az ut-
cákról. Amikor áttekinthetővé 
vált az érintettek összetétele, 
modellt kellett kidolgozni. 1-2 
éves kurzus tantervét készítették 
el felzárkóztatásul a gyerekek-
nek, mielőtt integráltan iskolába 
kerülnének.

Korábban német gyerme-
kek napközi otthona volt ez a 
hely, ahol programjukat elin-
dították, és 10 éven keresztül 
fejlesztették. A hely egyre nőtt, 
épületekkel és funkciókkal egy-

aránt bővült, ide gyűlt lassan 
szinte mindenki, aki a roma 
üggyel foglalkozik. A tevékeny-
ség csakhamar kiterjedt a kul-
turális vonatkozásokra is, roma 
kiállítások, fi lmfesztiválok, 
sportesemények szervezésé-
re, amelyek megvalósításához 
a legkülönbözőbb projekteket 
készítenek. Komplexitásával, 
munkacsoportja szakértelmé-
vel és lelkes elkötelezettségével, 
s nem utolsó sorban kivételesen 
hangulatos atmoszférájával az 
Amaro Kher, a Roma Bibliotéka 
és velük összefonódott társinté-
zeteik olyan modellt valósíta-
nak meg, mely valóságos fárosz 
a térségben élő roma családok 
ezreinek. Kilátást ad, perspek-
tívát, bejárható utat egy tartal-

mas, harmonikus élet felé, az 
asszimiláció nélküli integráció 
irányvonalán, saját kultúránk 
és nyelvünk megőrzése mellett 
önbecsülést és hitet a többségi 
társadalomba való betagozódás 
lehetőségében és értelmében. 
Boldog vagyok, hogy bepillan-
tást nyerhettem működésébe, 
megbizonyosodhattam arról: 
romák és nem romák milyen 
kreatív összhangban képesek az 
értékek megtartására és közös 
gyarapítására, példát adva ezzel 
sokunknak, számos életterüle-
ten. Kívánom, íveljen továbbra 
is felfelé közel negyed évszázad 
e megbecsülendő munkája, és 
sok hasonló kezdeményezés 
magja szökkenjen szárba minél 
több országban, városban!

Ruzdija Russo Sejdovic

Varndje xor an-e mande
(kotor)

„…thaj kastar e ciba kamipaske te sikivav
kana sem tunjariko
romane gilenca chindo
an-e jakha e mule jagaski
kana o kalipe utrujal ma
kalimasa bajrol
kana o ceri an-e opas e jrat ucharel
mi trusali kamli
Romani Phuv…”

Valahol mélyen bennem
(részlet)

„Kitől tanuljam a szeretet nyelvét
roma dalokkal szabdalt
tekintetekben tűzhalál
midőn a feketeség körülöttem
feketeséggel növekszik
midőn az ég az éjfélben tisztítja meg
az én szomjazó, szeretett
Roma Földemet…”

Pató Selam fordítása

Varjú Katalin

A bogarak zenélnek

Volt egy osztályközösség. 
Azokat a gyerekeket 

ilyen-olyan okokból fejlesz-
teni kellett, hogy besorolha-
tóvá váljanak az iskola egyéb 
osztályaiba. Csakhogy ahány 
gyerek annyi akarat, külön-
bözőség. Többek közt négy 
féle anyanyelv is képviseltette 
magát. Még ketten sem tudtak 
egy húron pendülni. Nemhogy 
a bogarak zenéjét a madarak 
énekét, de egymás szavát sem 
hallották. Mindenki hango-
sabb volt a másiknál. Tökéle-
tes nyelv- és hangzavar ural-
kodott.

A tanító néni szavai sem se-
gítettek. A mutató pálca már 
fi ckándozott a tanítói asztalon, 
de azt szerencsére még sikerült 
a tanító néninek lefognia. Szi-
szegni, majd zümmögni kez-
dett. Mármint a tanító néni. 
Később csiripelt, majd bre-
kegett. Néha még röfögött is. 
Erre még a két nagy bunyós is 
felfi gyelt. Ekkor nyerített egyet. 
Megint a tanító néni. Mint egy 
igazi ló: Nyi-ha-ha-ha. Nagy-
ra nyílt szemek meredtek rá. 
Ja igen gondolta magában, így 
talán már tanítani is lehetne. 
Végre csend volt.

– Dilló szasz? Megbolondú-
tá? – hangzott a kérdés. A taní-
tó néni hallgatott.

– Hallóo! Sunesz? Počuješ? 
Hallod? Slišíš? Meredtek rá ér-
tetlenül a gyerekek.

– Nem hallani semmit! 
hangzott valakitől. A tanító 
néni csak felemelte az ujját.

– Pssszzzt! – intett a nagy 
bunyós. A gyerekek fülei meg-

nyúltak a nagy hallgatózásban. 
A tanító néni most mindkét 
keze mutató ujját megemelte.

– Nóo! Phen má! – szólt 
megint valaki.

– Ti nem hallottátok a kis-
madarat énekelni az ablak pár-
kányán?!

– Hazudol?! nem is vót sem-
mi kismadár!

– Ott volt, de ti elriasztot-
tátok a nagy ordibálásotokkal. 
Nem hallottátok a tücsköt hege-
dülni a sarokban, pedig ott van. 
Nem hallottátok a lovaskocsit az 
utcán pedig nyerített a ló.

– No aztat, te csinátad! No má!
– Én azt csináltam, amit hal-

lottam. Hangzott a válasz. Most 
pedig hallgassátok, hogy zenél-

nek a bogarak. Itt a tücsök, itt a 
légy is. Itt a méhecske, a katica-
bogár meg, itt ül a virágomon. 
Az ablakon meg épp berepült 
egy lepke.

Végeredmény: csodálatos 
gyermekrajzok születtek.

Ramashka SV

Dumako Damas
Lachardyom mange than
Opre zeleno char!
Pashlilyom opre late
Neveri dikhav

Chergenia nikliste
Dikion on opre
Than esi lengo
Verkana othe 

Meteoritia,-kometes uryan
Ande momenti
Yek ten on bilan

Asavko patiape 
Ke duma perel
Kay so temangesa 
Oda kanovel

Mangav opre phu
Teovel lachipe
Ko mamliketu sarenge
Teavel sastipe

Gilia e phralensa 
Meoven zbagande
pativatar o zbores
Mephenlion verkate!
Amin!
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A Nemzeti Múzeum kerítésén 
elhelyezett, Amrita Sher-Gil éle-
téről és festészetéről nyílt tabló-
kiállítást június 21-én, pénteken 
délelőtt Fekete György, a Ma-
gyar Művészeti Aka-
démia elnöke nyitotta 
meg. Az eseményen ott 
volt és beszédet tartott 
Őexcellenciája Gauri 
Shankar Gupta, India 
magyarországi nagy-
követe, aki elárulta, 
hogy a kiállítást Bala-
tonfüreden is megte-
kinthetik majd az ér-
deklődő látogatók, sőt 
a magyar–indiai tervek 
között szerepel az is, 
hogy ez év végén az indiai ikon, 
vagy másképpen, az „indiai Fri-
da Kahlo” életét és munkásságát 

tükröző óriásmolinó-sorozat Pá-
rizsban is megmutassa magát.

A kiállítás rendezője, Keserü 
Katalin művészettörténész Am-
rita életének kulcsmozzanatai-

ról és műveinek értelmezéséről 
beszélt, végigkalauzolva a tár-
laton az érdeklődőket.

„Anyai részről magyar szár-
mazású indiai festőnő, India 
modern, haladó festészetének 
úttörője. 1930-tól Párizsban 
tanult, s ekkor Cézanne és 

Gauguin művészete 
hatott rá. 1934-ben 
visszatért Indiába, és 
kialakította sajátos 
stílusát, amelyben In-
dia régi hagyományai 
a legjobb modern tö-
rekvésekkel párosul-
tak. 1937-től egyre 
nagyobb hatása volt 
India fi atal művész-
nemzedékére. Műve-
inek nagy részét az 
indiai nemzeti múze-

umban őrzik.” (Baktay Ervin 
szócikke Amrita Sher-Gilről a 
Művészeti Lexikonban)

Ranindranath Tagore

Te alkottál végtelennek India

Te alkottál végtelennek,
Mert úgy tetszett a szívednek --
Lelkem törékeny edénye,
Mert akartad, testet öltött,
Újra, újra kiüríted,
S friss élettel újratöltöd.

Ezt a kicsiny nádtilinkót
Mindenütt hordod magaddal
És betöltöd a világot
Örökké új dallamokkal.

Kezed halk érintésére
Szívem bilincse lepattan,
S ujjongó szavak születnek
Arra, ami mondhatatlan.

Amit adsz, oly véghetetlen,
Hogy nem fér el két kezemben --
Évek tűnnek, korok múlnak,
Folyton töltesz dús kezekkel,
De az edény nem telik meg,
S ahova tölts, mindig lesz hely.

Zoltán Vilmos fordítása

Amrita Sher-Gil festménye

Amrita Sher-Gil

Tablókiállítás a Magyar Nemzeti 
Múzeum kerítésén

Ötven óriási méretű tab-
lón mutatja be az in-

diai modern festészet meg-
újítójaként számon tartott, 
indiai–magyar festőművész 
életét az Amrita Sher-Gil nyo-
mában című kiállítás.

A többnyire Amrita apja, 
Umrao Singh és Baktay Ervin 
által készített fotók bemutatják 
a tragikusan fi atalon és rejtélye-
sen elhunyt művész mozgalmas 
életét. A félig magyar Amrita 
Sher-Gil (magyar keresztnevén 
Dalma) rövid élete alatt forra-
dalmasította az indiai festésze-
tet, 1933-ban, 20 évesen Fiatal 
lányok című képével elnyerte 
a párizsi Grand Salon arany-
érmét. A magyar vidéken épp-
úgy otthon érezte magát, mint 
a Himalája lábánál; nagybátyja 
volt a neves indológus Baktay 
Ervin.

2013-ban az indiai UNES-
CO-nagykövet kezdeményezé-
sére, a magyar UNESCO-nagy-
követ támogatásával Amrita 
Sher Gil (1913–1941) születésé-
nek 100. évfordulóján a neves 
magyar–indiai festőművész-
re emlékezik a világ. Itthon 
ebben az évben emlékezünk 
meg Baktay Ervin indológus 
(1890–1963) halálának 50. év-
fordulójáról is. A két jubileum 
alkalmat ad az egykor szoros 
indiai–magyar kulturális kap-

csolatok felelevenítésére és el-
mélyítésére is.

A Hungarofest és a Magyar 
Művészeti Akadémia együtt-
működésében és az MMA tá-
mogatásával létrejött kiállítás 
alapjául Amrita apja, Umrao 
Singh Sher-Gil (az indiai fo-
tótörténet különös alakja) és 
Baktay Ervin fotói szolgálnak. 
A tárlat Amrita Sher-Gil életé-
nek bemutatásán túl egyben 
alkalmat ad néhány érdekes 
téma felvetésére/értelmezé-
sére is, mint amilyen például 
a keleti és nyugati kultúra és 
hagyományok keveredése az 
indiai–magyar házaspár kü-
lönböző otthonaiban (Indiá-
ban, Párizsban és Budapesten, 
illetve vidéken); Amrita Sher-
Gil különleges, „multikultu-
rális” identitásának elemei és 
azok hatása életére és festé-
szetére, fogadtatására és utó-
életére.

A kiállítás anyagát Kese-
rü Katalin válogatta, főként az 
Iparművészeti Múzeum Hopp 
Ferenc Kelet-ázsiai Művésze-
ti Múzeumának tulajdonát 
képező Baktay hagyatékban 
fellelhető fotókból és doku-
mentumokból, valamint az in-
diai örökösök gyűjteményéből. 
A tematika főbb kulcspontjai: 
Egy európai nő Keleten (Got-
tesmann Mária-Antónia, Am-

rita anyja Indiában 1912-ben, 
mesés környezetben); buda-
pesti otthonuk képei – modern 
házak keleti enteriőrökkel, 
1913; vidéki életük Magyaror-
szágon, majd Indiában (1914–
920-as évek vége); a párizsi 
bohém társaság képei (30-as 
évek eleje); egy nagy család In-
diában (az arisztokrata Sher-
Gil-család) és Magyarországon 
(a Gottesmann-család, a híres, 
Baktay-féle verőcei „indián 
tábor” az 1930-as években); 
a jógi és szanszkrit-kutató Um-
rao Singh önarcképei; képek 
Amritáról, a festőről és indiai 
életéről; Amrita utolsó magyar-
országi látogatása (1938).

A kiállítás 50 darab, kerítésre 
rögzíthető, magas színvonalon 
nyomtatott és kifeszített, 150×150 
cm-es molinóból áll. A tárlat elő-
ször a budapesti Nemzeti Múze-
um kerítésén volt látható 2013 
júniusában-júliusában.
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Kocsis András

A f�zfa

Hagyd a tölgyet, ne legyen példaképed.
Királyi, gőgös, ostobán merev.
Ha vihar tör ki, dereka kettéroppan,
S csak halott csonk, mi ég felé mered.

A fűz szegényes, derűs, baráti.
Az orkán hogyha szárnyra kel,
Hajlik, hajlik, szinte a földig,
Bár kettéroppan ő is, hogyha kell.

De ha kettétört, sem hal meg egészen.
Új ágat hajt a törzs, az ág, gyökér.
Mélyében szunnyad valami őserő,
Magját széthordja folyóvíz s a szél.

Mint zsarátnokból ezernyi tűz lobog fel,
Ha orkán hordja a mezőkön végig.
Él, míg a földet láva nem önti el,
Vagy ki nem tépték hajszálgyökerét is.

A séta vége

Még utoljára visszanézel,
Aztán megindulsz. Meleg nyomodban
Az este könnyű lába lépdel.

Út mellett a fák lombja bókol,
Tücsök ciripel végig a réten,
Ummogva zsong a békahang a tóból.

Fáradt madár hazafelé száll,
Csillag gyúl messze, messze
Álomhoz álmosan nyújtóznak az árnyak,
S azt mondod, itt az este.

Dr. Kocsis András (1919-2013) Egyeken született. Szegény, dolgos csa-

ládban nőtt fel, ahol a szülők mindent elkövettek, hogy taníthassák két fi u-

kat: Gyulát és Andrást. Piaristáknál tanultak, és Debrecenben jártak egye-

temre. Majd Berettyóújfaluba költözött 1955-ben, és ő lett az 1967-től indult 

bőrgyógyászati osztály főorvosa. Az 1978-ban megjelent kórházi jubileumi 

évkönyvben így írnak munkájáról:

„ Az osztály első és jelenlegi vezető főorvosa dr. Kocsis András a DOTE 

Bőrgyógyászati Klinikájáról került kórházunkba, széles látókörű és tudo-

mányos igényű szak ember.”

33 évet dolgozott a Területi Kórházban. Munka és család: ez töltötte ki az 

életét. Szabadidejében szívesen horgászott a bihari vizekben: a Berettyóban, 

a Kállóban és a Keleti-főcsatornán. Szerette és ismerte a bihari-sárréti tájat, 

az itt élő embereket. (Kocsis Csaba)

Egy igaz történet
A Japánt megrázó föld-

rengés során történt… 
Miután a földrengés véget ért, 
az egyik mentőosztag egy fi a-
talasszony házához ért, ahol 
a repedéseken keresztül látni 
lehetett annak holttestét. Az 
asszony teste egy furcsa tér-
delő pozícióban volt, mintha 
imádkozott volna. Törzse elő-
redőlt és két kezével valamilyen 
tárgyra támaszkodott. A ház az 
asszony hátára és fejére om-
lott. Nagy nehézségek árán a 
mentőosztag vezetője átnyúlt 
kezével a keskeny nyíláson, és 
próbálta elérni az asszony tes-
tét. Azt remélte, hogy talán még 
mindig életben találja. Viszont 
a hideg, merev test ennek az 

ellenkezőjéről árulkodott. Az 
osztag majdnem tovább is állt, 
a következő romokba dőlt ház 
irányába tartva. De valamilyen 
oknál fogva az osztagvezetőnek 
az az ellenállhatatlan érzése 
támadt, hogy vissza kell men-
niük a holt asszony házához. 
Ismételten letérdelt és kezeivel 
benyúlt a keskeny résen, hogy 
megtapogassa az asszony teste 
alatt levő kevés helyet. Hirte-
len izgatottan felkiáltott: – Egy 
gyermek! Egy gyermeket ta-
láltam! Közös erőfeszítéssel az 
osztag tagjai óvatosan egyen-
ként elmozdították a romokat a 
halott asszony körül. Egy virá-
gos takaróba göngyölt, 3 hóna-
pos kisfi ú feküdt az édesanyja 

holtteste alatt. Nyilvánvalóan 
az asszony a lehető legnagyobb 
áldozatot hozta meg, hogy fi át 
megmentse. Háza összeomlása-
kor saját testével védte meg fi át. 
Amikor az osztagvezető karja-
iba vette, a kisfi ú még mindig 
békésen aludt. A mentőorvos 
is gyorsan ott termett, hogy 
megvizsgálja a kisfi út. Mikor a 
takarót szétnyitotta, egy mobil-
telefont talált benne, egy SMS 
üzenettel a képernyőjén: “Ha 
ezt túléled, emlékezz arra, hogy 
szeretlek.” A jelenlévők a tele-
font kézről kézre adták és egy-
más után fakadtak könnyekre. 
“Ha ezt túléled, emlékezz, hogy 
szeretlek.” Ez egy anya gyerme-
ke iránti szeretete!!

Irhás József

Anyáimnak

Szúette kapu előtt állt anyám
karjában apró gyermeket tartva
mosolya a világ szívébe szállt
és táncolt körülötte a fény
óriás volt
szent
tigris
anya
selymes hangjával nevelt
földet, vadgalambot, ártatlan vágyat
és őszinte akaratot.
S íme itt vagyunk, itt vagyok

az idő dzsungeléből kilépve
nagy vasajtókat látok
és a fény már más táncot jár
ismeretlen színű virágok körül
csukva néznek az idegen ablakok
de ő így is boldog
mert én Én vagyok
és szelíden ülnek a vadgalambok
s a nagyajtók elé érve
KAROMBAN ANYÁMAT TARTVA
mélyen fejet hajtunk
én, a fák, és a virágok.
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Dr. Hermann István

Ruva Farkas Pál „Angyalok, ha démonok” 
cím� regényér�l

A démonok, a mitológiák-
ban az istenek és az em-

berek között állnak és lehetnek 
jó szándékúak, vagy akár gono-
szak is. Azonban legyen akármi-
lyen jellemű is, a legtöbb démon 
képes a tudat befolyásolására, 
mások megszállására. Szinte 
minden nép mitológiájában ta-
lálkozhatunk velük. A cigány-
ság képzeletvilága különösen 
gazdag a segítő, és különösen a 
rontó démonok jelenlétében.

Ruva Farkas Pál költő, író, 
műfordító, újságíró, szocioló-
gus, közéleti ember. 1952-ben 
született a Békés megyei Újkí-
gyóson sokgyerekes cigánycsa-
lád utolsó előtti gyermekeként, 
mint a legkisebb fi úgyermek.

Édesapja a gyermekeit a tör-
zsi-nemzetségi szabályok sze-
rint, a gazdag családi és cigány 
hagyomány, mesevilág megis-
mertetésével szigorúan nevelte.

Hogy maga mennyire dolgos, 
pontos és kötelességtudó mun-
kásember volt, arra álljon itt egy 
példa. Az idézett mondatokat a 
feleségének mondja, amikor az 
nem engedi be a lakásba, mert 
éppen egy másik asszonynál ke-
reste boldogságát.

„- Engedj be Marika, hadd 
feküdjek le, mert mindjárt 
megvirrad és dolgozni kell 
menjek reggel a vasúthoz. Ki 

kell pihennem magamat, mert 
fáradtan nem tudom elvégezni 
a pontos munkámat. Tudha-
tod, hogy egy millimétert sem 
tévedhetek, mert akkor a fúró 
vagy nagyobb, vagy kisebb lyu-
kat fúr, mint a sínszeg mérete 
és annak pedig beláthatatlan 
következményei lesznek. Ne 
adj Isten, kisiklik a vonat.” Vé-
gül az istállóban aludt… majd 
reggel a vályúnál a felesége se-
gített a tisztálkodásban…

Ruva Pál egész életét meg-
határozta édesanyjával kiala-
kult őszinte, mély, kölcsönös 
szeretete. Ezt talán legjobban a 
halálán lévő asszony, egy életet 
összefoglaló utolsó beszélgeté-
se mutatja: „Most leszel tizeny-
nyolc éves, holnap. De jó volt 
anyátoknak lenni, fi am. Egész 
életemben arra készültem, 
hogy sok gyerekem legyen, 
mert apám is, meg az apósom 
is, apád apja, Káló azt kívánta, 
hogy sok gyerekkel áldjam meg 
apátokat, hogy ne legyen egye-
dül. Én eleget tettem a kívánsá-
guknak és a kötelességemnek. 
Fölneveltelek benneteket, már 
csak a húgotok maradt gyerek. 
Vigyázzatok rá, és vigyázzatok 
egymásra is. Apátokat ne bánt-
sátok, ne sértsétek meg egy 
szóval se soha! Szeressétek he-
lyettem is, mert én mindig tisz-

ta szívemből szerettem! Nyúlj 
be a kötényem zsebébe, fi am, 
ott találod a születésnapi aján-
dékodat.” Az ajándék, a gyer-
mekkor valósága-emléke bent 
volt a kötény zsebében.

Még egy rövid monológ 
édesanyjához: „Már tíz éve, 
hogy meghalt a Mama. Álltam 
a sírjánál Halottak napján, és 
mindkét újságírói igazolványo-
mat ráraktam a sírjára, és sír-
va mondtam neki: „,Elhoztam 
a diplomáimat Mama, hogy 
dicsekedhessek. És képzeld 
Mama, most már sírni is tudok! 
Látod, autóval járok, és nem 
lovas kocsival. Úri ember let-
tem anyám! Mit szólsz hozzá? 
Ugye örülsz neki?! Igaz megis-
mertem egy másik asszonyt, de 
Ilont nem felejtem el soha! 
… Tudod, már ahogy mond-
tam is, voltam Bécsben, Pá-

rizsban, és Göttingenben is, 
és mégis visszajöttem. Nem 
tudok kint maradni, Anyám, 
mert nem olyan, mint itthon! …
jól tudom, hogy te már ott vagy 
fönt az apádnál, Kuslónál, és a 
korán eltávozott gyerekeidnél. 
Főzöl, sütöl, sürögsz-forogsz, 
mint itt lent tetted. Apánk jól 
van, … Te és apánk is azt ta-
nítottátok nekünk, hogy amit 
megtanultunk, azt soha senki 
sem veheti el tőlünk. Megfo-
gadtuk a szavaidat, Anyám! 
És Apánkat sem bántottuk 
meg halálod után- egy szóval 
sem, mert azt mondtad, hogy 
Apánk nem csak az urad volt, 
de a legjobb barátod is. Na, Is-
ten áldjon Anyám, … Képzeld 
el, tanárember lesz a kis Nari, 
és sok gyereket meg fog taníta-
ni írni, olvasni, meg az életet 
elviselni. … Majd most már sű-
rűbben jövök, ha tudok. Mert 
azért most is előfordul, hogy 
nincsen mindig úgy, ahogy el-
képzelem az életet. De igyekez-
ni fogok, megígérem! De, Ash 
Devlesa, Mama!” – Hagylak az 
Istennel Anyám!”

Az önéletrajzi indíttatású 
regény a 60-as évektől mutatja 
a szociográfus alaposságával, 
saját sorsán keresztül egy ma-
gyarországi cigánycsalád életét. 
Persze sok mindenben lehet ál-
talánosítani. Általánosítani a 
hatvanas évek falusi cigányso-
rán boldog életet élő családról, 
ahol anya, apa dolgozott, az élet 
nehéz és keserű volt, de a sajá-
tos párkapcsolat, a nagycsa-
lád, ami időnként – ha szükség 
volt rá – a valódi nagycsaládot, 

a tágabb rokonságot jelentette. 
A fi atalon elcsaládosodó fi út, 
aki tán emiatt nem fejezte be 
iskoláit, de édesanyja plántál-
ta kiemelkedési vágy, és saját 
akarata és tehetsége kiemelte 
a nehéz, lehúzó, mocsarasodó 
környezetből. Dolgozott, spor-
tolt, még ha voltak is mellő-
zöttségek. Befejezte a gimná-
ziumot, újságíró lett. Ismerte 
az éjszakai életet, megjárta a 
rendőrségi fogdát, katonaként 
az elmeosztályra került, volt 
mélyen, de mindig újra tudta 
kezdeni. Családjában biztosan 
elsőként diplomázott az EL-
TE-n szociológusként! Itt talán 
még néhányan emlékeznek a 
KMK fogalmára, a REF-fel és 
a Budapestről kitiltással a Ká-
dár-rendszer eszközei voltak a 
számára nem kívánatos elemek 
mellékvágányra tolására. De 
Ruva Pált nem lehetett félretol-
ni, látta a célt, az eszközt és a 
feladatot.

Persze mondhatják sokan 
most, hogy könnyű volt neki, 
volt akarata, szinte mindig 
szerzett, tudott szerezni mun-
kát. Nem, neki sem volt köny-
nyű, akkor sem volt könnyű, 
számtalanszor került padló-
ra, számtalanszor lenyomták. 
A 80-as évek második felének 
igazságszolgáltatása le akar-
ta nyomni, akár 15-20 évre is 
börtönbe kerülhetett volna, 
de felesége, családja szeretete, 
édesapja elvárása, saját esze, 
és persze a mellé pártolt sze-
rencse is kihozta a csaknem 
egy éves jogtalan előzetes letar-
tóztatásból.

A rendszerváltoztatás, an-
nak vesztesei a képzetlen ma-
gyar és roma munkaerő utcára 
kerülése, a roma érdekvédők, 
a hiteles roma politikusok közé 
vitte őt.

Mi a tanulsága ennek a 
dolgos, akarattól duzzadó 
életnek? Az, hogy van mindig 
újrakezdés, hogy a sors, a pil-
lanatnyi betartás csak gátol-
hatja, de nem törheti meg az 
emberi akaraterőt. A tanulás, 
a megszerzett tudás mindig 
a miénk marad! Legyen az 
népe története, mondavilága, 
a mindennapi élet praktikus 
ismerete, a társtalan napjait 
egyedül élő cigánygyerek ta-
pasztalata a kiskutyakölyök-
kel, az első szerelem Ilon-
nal, a telepes rádiót hallgató 
cigánylányok széttett lába, 
a kukoricahaj szőrhelyettesí-
tés, a labdarugó edzések, a fél-
reállított bokszoló, az elvett 
első cigányújság szerkesztés, 
a Cigány Szocdem Párt becsa-
pása, vagy az akadémiai tudás 
megszerzése a mindennapok 
szociográfija után.

Ruva Pál teljes, bővérű éle-
tet élt. Teljesítménye minden 
roma gyermek számára példa 
lehet! Van értelme a fi zikai és 
szellemi munkának, a sikert 
nem lehet csalással, marke-
colással, ügyeskedéssel meg-
szerezni. Nem lehet a mannát, 
a segélyt, a segítséget csak 
várni, eléje kell menni, akarni 
kell, fel kell tudni állni és tenni 
kell érte. És mi a legnagyobb 
tett az akarat mellett? A tanu-
lás, a tudás!!
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Ruva Farkas Pál

Angyalok, ha démonok
(regény részlet)

(…), Újkígyóson történt, ál-
talános iskolás koromban. Első 
osztályos koromban fordult 
elő először. Anyám kikísért 
engemet, és Gyuri bátyámat, 
aki már harmadikos volt, az 
állomásra. Az állomás tele volt 
több száz, zsibongó gyerekkel, 
akiket szintén a szüleik kísértek 
ki, még olyan is akadt köztük, 
aki az Istennek sem akart jön-
ni a majálisra, a Szabadkígyósi 
kastélykertbe. Én már alig vár-
tam, igaz, hogy inamba szállt 
a bátorságom, és elbizonytala-
nodtam, amikor beállt a vonat 
az állomásra, a sok ablak nél-
küli marhavagon láttán.

Anyám azonnal nyugtatga-
tott minket: „Drága gyerekeim, 
ne féljetek, pár perc alatt oda-
értek. Öt percre van a kastély, 
csak ilyen vagonokat tudtak 
hozni.” – próbálta anyám men-
teni a helyzetet, Körmendi ta-
nár nénivel közösen. Innen is, 
onnan is az anyukák szájából 
azt lehetett hallani: „Na nem, 
ebbe bizony be nem engedem 
a gyermekemet. Ugyanilyenek-
be vagonírozták be a zsidókat, 
meg a kommunistákat, meg a 
cigányokat. Olyan Isten nincs, 
hogy én ilyenbe beengedjem 
a gyermekemet.” – így aztán 
sokan otthon maradtak közü-
lünk, iskolások közül. Amikor 

behúzták ránk a vagonajtót, ha 
nincs ott a tesóm, bizony akkor 
nálam is eltört volna a mécses. 
De Gyuri mintha megérezte 
volna a félelmemet, elkezdett 
rögtönözni. Egy mondókát csak 
nekem. Leguggolt hozzám, 
ránk is szóltak még indulás 
előtt, hogy üljetek le a padlóra, 
mert bizony padok sem voltak. 
Na, Gyuri elkezdte a mondóká-
ját: „Lembercseko, lányu, dáru 
– dinnyefojáru, lányu, dáru.” 
– én minden erőmmel azon 
voltam, hogy megfejtsem Gyu-
ri mondókájának a lényegét, 
de a dárun kívül, se magyarba, 
se cigányba nem találtam, még 
hozzá hasonló szavakat sem. 
Mire összeállt bennem a kép, 
már meg is állt a vonat, elhúz-
ták az ajtókat, és újra szabadok 
lettünk.

Én azóta se tudtam meg-
fejteni a szövegét a mondóká-
nak, arra viszont csodálatos-
nak bizonyult, hogy az egész 
vagonban a gyermekek fi gyel-
mét elvonta, és a sírás-rívást, 
csüggedést abbahagytam én is. 
Igaz a tanító nénink is elkez-
dett olyan dalocskákat énekel-
ni, amelyek már ismerősnek 
hangzottak, az otthoni telepes 
rádiónknak köszönhetően. Így 
hangzottak valahogy: „Itt van 
május elseje. Énekszó és tánc 

köszöntse, zengj és dalolj, szállj 
csak ének, s köszöntsed a ma-
gyar népet!” – de nekem az job-
ban tetszett, ami úgy hangzott, 
ha jól emlékszem, hogy: „Vil-
lásfarkú fecskemadár, jaj de 
régen vártunk. Kis ibolya, szép 
hóvirág, kinyílott már nálunk. 
Fátyolszárnyú kis méhecskék 
zúgva, zengve szállnak, cifra 
lepkék, kék legyecskék ide-oda 
szállnak” – s ha agyonütnek, 
akkor sem tudom tovább. Na, 
pár nóta és dal után megállt a 
vonat végre, elhúzták az ajtót, 
és kimenekültünk a vagonból.

Végre megpillanthattam a 
hatalmas, többszáz ablakú kas-
télyt, az óriási ősfák között. „De 
szép, Istenem, de szép. Mikor 
lesz nekünk ilyen?” – fordultam 
Gyuri felé. „Hát tudod Palcsi, 
azt mondta a Tata József nap-
kor, nem tudom, hogy te hallot-
tad-e.” – „Emlékszem, amikor 
a Mama sütött a kemencében, 
és a csíkos porcelánkancsóból 
égetett cukros teát szolgált fel 
nekünk, és öntött bele rumot 
is. Emlékszem már, apánk úgy 
kezdte a mesélést, hogy amikor 
Szebenben, vagy Gyomán, nem 
emlékszem pontosan, olyan 
jó módban éltek, hogy arany-
ezüst eszcájgban szolgálták fel 
neki, és nővérének, Rubinak 
a több fogásos ételeket, meg 

a szolgabírónak, meg a jegy-
zőnek, és a meghívott taná-
roknak, bankároknak az ételt, 
italt, meg a süteményeket, és 
sok más fi nomságokat.” – „Na, 
igen, igen, úgy van. Akkor már 
visszakapták az uradalmakat, 
amiket a nagyszüleiktől elvet-
tek, vagy kicsit később, mert 
Szerbiában, a határon túl ott 
maradt minden vagyonuk. Hát 
akkor nekik is volt kastélyuk, 
lehet, hogy nem ennyire hatal-
mas, de szép lehetett, 
mert grófok, bárók, 
és még a fi atal Károly 
király is megfordult 
náluk, abban a kas-
télyban. Akkor kapta 
a nagyapánk a ne-
mesi oklevelet, meg 
a kastélyt, a fi atal 
Károly királytól, egy 
nagy ünnepség után.” 
– „Tudom már miért 
vette apánk a rádiót!” 
– jutott eszembe, mert amikor 
hazahoztuk, a lelkemre kötötte, 
hogy soha senkinek ne áruljam 
el, azért vette meg a világvevő 
rádiót, hogy pontosan tudja 
meg, hogy mikor jönnek visz-
sza a királyok, hercegek, gró-
fok Magyarországra. Mert ak-
kor lesz nekünk újfent jó világ, 
mert visszakapjuk a majorokat, 
a kastélyunkat, meg azt a te-
mérdek sok aranyat, ezüstöt, 
meg biliáncsot, amit elvettek 
tőlük.” – „Na, menjünk be a 
kastélyba, hátha találunk vala-
mi fényképet, a Károly király-
ról.” – „Jól van, de mezítláb 
bemehetünk oda? Gyuri, mond 

már meg, mikor lesz nekünk is 
szép rendes ruhánk, új cipőnk, 
mint a többi magyar osztálytár-
sunknak?” – „Nyugodj meg, az 
is lesz. Mindennek eljön az ide-
je, csak ne legyél türelmetlen! 
Na, gyere, előbb igyunk abból 
a csodálatos forrásból, ott arra 
van a fák között.”

– A kastély zárva, de kívül-
ről is lélegzetállítóan gyönyö-
rű volt. A tanárnő azt mondta, 
hogy 366 ablaka van, ahány 

nap van egy évben. És minden 
szobája más színű. Piros, arany, 
kék, sárga, meg a Jóisten tud-
ja, hogy még milyen. A tornyos 
tető, az ablakok, az átjáró folyo-
só a másik oldalra olyan maga-
san van, hogy szinte a menny-
országba vezet. Ja, és képzeld el 
azt mondta a kertész az előbb, 
hogy ezeket a hatalmas fákat, 
bokrokat távoli országokból 
hozták, több száz évvel ezelőtt.” 
– hát én olyan szomorú lettem, 
mint amikor ránkhúzták az ál-
lomáson a vagonajtót. – „Na, 
mi van már megint?” – de vá-
laszt nem is várt, megfogta a 
kezemet a bátyám és azt mond-

ta: „Gyere, veszek neked valami 
 fi nomat.” – A sátrak asztalai, 
csak úgy, mint a búcsúban szo-
kott lenni, roskadoztak a sok 
csecsebecsétől, meg a rengeteg 
savanyú, és süveges cukorkák-
tól, meg a csokiktól és a kakas-
nyalókáktól. Kotorászott a zse-
bében Gyuri, majd a markában 
számolta a fi lléreket, és felém 
fordult. „Nesze, mert tudom, 
hogy a kakasnyalókát szereted” 
– kifi zette, és már dugta is a 

számba. – „Csak már 
legyen jó kedved.

Na, gyere csak 
utánam, nehogy el-
tévedjél. Ott van egy 
szép tó, és rajta egy 
fahíd. Menjünk csak 
át rajta.” – Féltem, 
hiszen még soha éle-
temben hídon nem 
mentem át, ráadásul 
recsegett-ropogott 
a sok gyerek alatt 

a fahíd. Én csak álltam az al-
ján, vártam, hogy ha leszakad 
a sok anyaszomorító alatt, 
gondoltam, latolgattam – stu-
déroztam, én ne legyek rajta. 
„Na, gyere!” – hívott a hídra 
a tesóm, aki sokkal, de sokkal 
bátrabb volt mindenben. A kí-
gyósi eperfasorban is ő mászott 
a legmagasabbra. Gyuri nagyon 
bátor volt, és erős. Gondoltam, 
ő biztos mindig meg fog védeni 
engemet, és nem hagy cserben. 
Na akkor megindultam, és láss 
csodát a hídról lenézve a tó vi-
zére, hát valami csoda történt. 
Rengeteg színű, főleg arany, 
és piros színű halak úszkáltak 

Wenckheim kastély Szabadkígyóson
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a vízi hattyúk között. „De szép 
ez a csoda, álmélkodtam, min-
den szegénységet, és bánatun-
kat elfelejtve. Mert még azért 
is szomorú voltam, hogy Gyu-
rinál is, és nálam is csak egy-
két forint lehetett, mert anyánk 
nem tudott többet adni, és bi-
zony csak azért dugta Gyuri 
gyorsan a számba a nyalókát, 
hogy nehogy valami más, drá-
gább csokit, vagy cukrot kérjek. 
Vagy Isten ments, egy tükrös- 
piros-aranyozott mézeskalács 
szívet vigyek haza a Mamának, 
mert én már tavaly nyáron Kí-
gyóson a búcsúban is azt sze-
rettem volna neki venni, csak 
hát akkor se volt rá annyi pén-
zem. Így csak egy similabdát 
tudtam venni, de az meg már 
a Tóth Pista bácsi boltjánál ki-
lyukadt, ráadásul kifolyt belőle 
az összes fűrészpor. Csak a kék 
ráncos krepp papír maradt a 
tenyeremben, meg az alul-fölül 
aranyszínű papír korongok, az 
ízeket alkotó 12 cérnaszál, és a 
félméternyi gumi, amin lógott. 
Na, jól van, nem gondolok már 
semmire, de ez nem jó, hogy 
olyan szegények vagyunk, mint 
a templom egere, és nem lak-
hatunk mi is ilyen csodálatos, 
ősfás kastélyban, amit ilyen tó 
díszít ezzel a fahíddal, körben 
ilyen öreg, magas lombos fák-
kal. Fölnéztem az égre, és ösz-
szetettem a két kezemet, majd 
fohászkodva imígyen kérdez-
tem, szóltam: „Istenem, mikor 
adják vissza apánknak azt a 
kastélyt meg földeket, ami visz-
sza jár neki, és nekünk?(…)

Ruva Farkas Pál

Anyátlanul

Erdő erdő de magas vagy
te meg anyám de messze vagy
ezt az erdőt kivágatnám
ha jó anyámat megláthatnám

mikor mentem hazafelé
megnyílt az ég három felé
ragyogtak rám a csillagok
mert tudták hogy árva vagyok

megyek az úton lefelé
senki sem mondja gyere bé
csak egy asszony mondja nékem
gyere bé te szerencsétlen

lungone punrengi
na nashav o pályi
na nashav o pályi
muk te pav anda les
muk te pav anda les
muk te merav lestar
ke soste kado trajo
kado chorro trajo

gólya gólya gólya
hosszú lábú gólya
rég megmondtam néked
hogy ne szállj le a tóra
ne zavard a vizet
hadd igyak belőle
hadd igyak belőle
hadd haljak meg tőle
mert minek ez az élet
ez a szegény élet…

Dinók Zoltán

Koldus az étteremben
Egy koldus feküdt az egyik 

házsarok szélén. Oda-
ment hozzá egy orvos, s meg 
akarta vizsgálni. A koldus ma-
gához tért, s mentegetőzött. 
Nem akarta, hogy megvizsgálja 
az orvos. Kezeivel kapálódzott 
az ágról szakadt ember.

– Hagyjon engem békén! – 
mondta

– De hiszen nincs magánál!
– Jól vagyok!
Az orvos megnézte a pulzu-

sát, s az tényleg jót mutatott. 
Rongyos, szinte szakadt öltöze-
tű ember volt. Az orvos szerint 
csak sokat ihatott. Ez főleg a fi -
zimiskáján látszódott. De nem 
bírt felkelni. Csak forgolódott.

– Nem tud felkelni? – kér-
dezte az orvos

– Csak nagyon álmos va-
gyok!

Az orvosnak nem tetszett ez.
– Milyen panaszai vannak?
– Már mondtam, hogy jól 

vagyok!
Az orvos segítette felkelni, 

a falhoz támasztotta. A koldus 
jobban szemügyre vette ezt az 
embert. Hirtelen elmosolyodott.

– Mit nevet maga szeren-
csétlen?

– Semmit! – mondta a koldus
– Azt hogy lehet?
– Éhes vagyok! – váltott té-

mát a koldus.
Az orvos – mivel munka 

után jött haza – a szatyorjából 
elővett egy kevéske süteményt. 

Átnyújtotta a részeges hapsi-
nak, aki azonnal befalta.

– Látom éhes!
– Már nem tudom hány 

napja nem ettem rendesen!
– Pedig magára férne!
Az utcán a járókelők megbá-

multák ezt a két embert. Nem 
értették, mi is folyik itt való-
jában. A koldus még éhes ma-
radt. A nap erősen sütött, ez is 

csak fokozta a koldus rossz kö-
zérzetét.

– Jó meleg van!
– Igen! Nincs otthona?
A koldus nem válaszolt. 

Csak forgatta idétlenül a fejét. 
Az orvos arra gondolt beviszi 
egy étterembe, s megeteti őt. 
Ennyit kötelessége megtenni. 
Felsegítette, majd arra kérte, 
törülje le a nadrágját.

– Kérem egy kicsit hozza 
rendbe magát!

– Jó! De mire készül?
– Elviszem egy étterembe. 

Majd ott adnak magának levest 
és mondjuk pörköltet.

A koldus nem tudott szóhoz 
jutni sem. Nagyon örült a segít-
ségnek. Felálltak, letörölték te-
hát a nadrágjukról a port, s az 
orvos elvitte őt a legközelebbi 
étterembe. Géza – így hívták az 
orvost – egy nagy adag gulyás-
levest és zöldborsófőzeléket 
rendelt a pincértől. Az pedig 
magához szólította Gézát:

– Na de Uram, ilyen ember-
nek nem itt a helye! Első osztá-
lyú étterem vagyunk!

– Csak szolgáljon ki minket, 
oké? Ki lesz fi zetve!

A pincér fanyar képet vágva 
ment és kiszolgálta őket.

– Mit kérdezett ez az ember?
– Semmit, lényegtelen!
Géza nem is értette miért 

kötöttek belé. Elég az, ha ki 
van fi zetve a kaja, miért nem 
mindegy neki, hogy ki eszi azt? 
– gondolta

Aztán meghozták az ételt, az 
étteremben mindenki őket bá-
multa. Géza nem foglalkozott 
vele. A koldus meg még annyira 
sem. Látszott rajta, hogy olyan 
jóízűen eszik, mintha akkor 
evett volna utoljára ilyen jól, 
mikor még nem volt ilyen sze-
rencsétlen koldus.

Mikor befejezte az evést, 
még egy pohár vermutot is kért 
hozzá. Géza fi zetett neki egy 

Rostás Gábor grafi kája
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Kocsándly Kuti Margit

Népliget 

Ismeri valaki a Néplige-
tet? Ezt a hatalmas zöld 

oázist? – Mindenki ismeri. De 
ismerték-e az 1940-es évek vé-
gén? Amikor szólt a cigányze-
ne, a mutatványos bódék előtt 
tolongott a tömeg, a körhin-
tánál sorbaálltak, a gyerekek 
majszolták az olcsó – és fi nom, 
törökmézet, vattacukrot és a 
krumplicukor forgácsokat.

A Ligettel szemben lévő ka-
szárnya kimenős bakái lányok-
ra vadásztak, ha másra nem 
tellett, egy körhintára meghív-
ták őket. A fájdalmas világégés 
után, és ellenére, az emberek 
boldogok voltak itt.

A Népliget környék szegény 
volt.

Szemben vele volt a Kaszár-
nya. Nem igen lehetett előtte 
elmenni, zárt rész volt. A nem-
zetközi vasúti híd alatt átmenve 
szemben a Mária Valéria híres, 
hirhedt telepe terült el, szem-
ben a Szent Kereszt Templom-
mal. A telep mellett pedig a 
piacon állandóan zsibongott a 
tömeg. Mindent lehetett kapni, 
adni, venni, cserélni.

A Budapest felé vasúton ér-
kezők elé színes látvány tárul-
hatott. Egyik oldalon a Népliget 
forgó hintákkal, mutatványos 
bódékkal, hívogató rikkancsok-
kal, időnként el el kapva egy 
egy zenefoszlányt is.

Másik oldalon a Mária Va-
léria telep, valamint a Ceglédi 

és Bihari úti nyomortanyák 
látványa. Ma már nem tudni, 
a külföldi utasok vájjon mi-
lyen érzéssel szálltak le vajon 
perc múlva a Keleti Pályaud-
varon? Észrevették-e a kü-
lönbséget, amikor a taxi elvit-
te őket a Gellért vagy Astoria 
Szállodákba?

A Népligetben hétköznap is 
ment az élet. Szombat-vasárnap 
tömve volt. 1947-ben megnyílt 
a Vendéglő, kerthelyiségében 
jó időben szólt a cigányzene, az 
asztaloknál 1-1 pohár sör, fröcs-
cs mellett az emberek vidámak, 
jókedvűek voltak.

Átjöttek a kiskatonák, a Lu-
dovika is közel volt. A „telepek-
ről” özönlött a nép. A Gróf Szé-
chenyi István Gimnáziumból 
ősszel-tavasszal a nagyobbak is 
átjöttek. És ott volt a Fradi is! 
– meccsek után szinte kötelező 
volt átmenni a Ligetbe.

Igazi, békebeli vidám élet 
volt itt, a nehéz, elmúlt évek 
után. A cigányzenészeknek 
nem kellett vizsgáznia, vagy 
tudtak vagy nem. Aki tudott, az 
muzsikálhatott.

A Vendéglős sem tett le vizs-
gákat, mégis utolérhetetlen 
zóna pörköltjeit nem lehet elfe-
lejteni. A vendéglő mindig tele 
volt, pedig az emberek szegé-
nyek voltak.

Egyszercsak fogyni kezdtek 
a mutatványosok. Nem dol-
gozhattak többé, egyenként 

bontották el az oly sok örömet 
okozó építményeket. A környék 
lakói tehetetlenül „asszisztál-
tak”. Aztán a Vendéglőt is el-
vették. Egy vállalat raktára lett. 
És lassan-lassan csend borult a 
Ligetre.

Üres, kopár lett. A fák is 
szomorúak lettek. Megszűnt 
a kacagás, a zene, a gyerekek 
hangjának vidám csengése. 
A szegény nyomortanyán élők 
még szegényebbek lettek. Meg-
szűnt az élet.

Annak idején a „kimegyek a 
Ligetbe” ez sok mindent jelen-
tett. Jelentette a talán egyetlen 
ünneplő ruha felvételét, a ba-
rátok, rokonok találkozását, 
üzletkötéseket, fi atalok talál-
kozását, egy kis fröccsöt és jó 
cigányzenét.

Hová lett Káposztás Zsuzsi 
a híres kikiáltó? Hová lett a kis 
Gyurika, aki nénjének a hajó-
hintájához szólitotta meg az 
odasereglő fi atalokat? És hová 
lettek a cigányzenészek? A vá-
ros még romokban, éttermek, 
vendéglők próbáltak életre kel-
ni. Ki tudott alkalmazni zenét, 
kinek volt pénze?

A cigányzenészek elindul-
tak, hónuk alatt a hegedűvel, és 
„házalni” kezdtek. A családnak 
enni kellett.

A házalás azt jelentette, 
hogy udvarokba bementek és a 
hegedűn felcsendültek a csodá-
latos dallamok.

kis pohárral, de tudomására adta, 
hogy többet nem rendelhet sem-
mit.

– Ezt igya meg, aztán menjünk!
– Hova siet? – kérdi a koldus 

mosolygósan
– Vár a feleségem!
– Vagy úgy! Engem már nem 

vár.
Felhajtotta az italt,, aztán egy 

mély levegőt vett. Géza intett a 
pincérnek, s mindent kifi zetett.

– Köszönöm uram!
– Nincs mit!
Kiballagtak étteremből, a kol-

dusnak közben a színe is már meg-
jött. Az orvos minden jót kívánt, 
s azt mondta:

– Néha menjen el orvoshoz!
– Oké, mindent köszönök!
– Hallotta, amit mondtam?
– Persze, elmegyek az orvoshoz!
Géza erre megveregette a vállát. 

A koldus először nem mert szólni, 
aztán mégis kinyögte:

– Egy ötszázast nem tudna adni?
– Mire? – kérdezte Géza
– Csak egy kiló kenyérre!
S azzal Géza átnyújtotta a pénzt. 

Majd elköszöntek. Azért utána né-
zett, hogy valóban boltba megy-e, 
de kellemesen csalódott a szeren-
csétlen emberben, – valóban ke-
nyérért ment az áruházba. Közben 
maga is megéhezett, menne a bolt-
ba, de pár száz forintnál nincs több 
a „tarsolyában”. Rágyújtott, azzal 
próbálta elhessegetni az éhségét. 
Majd nyalókát vett, s azt szopogat-
ta egészen hazáig, miközben elva-
rázsolta a gondolat, hogy mily em-
berien és humánusan viselkedett. 
Ezt nem sokan teszik meg a mai 
világban. Egyébként, ha holnap is-
mét találkozna egy ilyen emberrel, 
azt már ezek után ő is kikerülné.

Bogdán Árpád

Feketébb dalok

Fekete húsomban nőnek vaddá
A feketébb, együgyűbb dalok.
Nézd-nézd a repedt tükörben
Árva egyedül lángolok.
Ti balgák nem is sejtitek,
Hogy a sötétben írok s olvasok.
Csillagok fagytak lapjaimra,
S lassan majd én is ráfagyok.
Úgy élek, hogy már nem tudom,
Zagyválva múlnak el napok.
Fekete húsomban nőnek vaddá
A feketébb, együgyűbb dalok.

Horváth Gyula

Cigánytelep

Ezek a földházak olyanok,
mint a temetők,
az anyák szirénázó sírására
figyeljetek,
ti faluk, városok,
istállótestemben megkötött
csikószívem nagyokat rúg.
Már két hete nem ríttam,
mint cigánylányok,
úgy ülnek körül a bokrok,
táncba viszi őket
a legényszél,
vesszőhajuk szétbomlik,
mint a sorsunk
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Mindenki szegény volt, de pár 
fi llért tudtak ledobni. És sokáig 
tartott ez, mert más nem volt.

Ma, ha elmegyek a Népli-
get előtt, a régi, pezsgő, színes 
kavalkádott látom. A Jenő bá-
csit, aki szépséges Marikájával 
táncolt, a Rózsika nénit, aki 
kisbabáját tolta kocsiban, fi atal 
végzős gimnazistákat, akik két 
tánc közt próbálták a jövőjüket 
elképzelni. Gyula bácsit, amint 
a hegedű hangjára énekelt 
(borzasztó hamisan, de ez nem 
zavarta szegény prímást).

Néha még a pesti aluljárók-
ban látni egy-egy igen öreg ci-
gányt hegedülni. Az emberek 
közömbösen mennek, nem, ro-
hannak el mellette. Ő csak ül, 
és játszik. Behúnyt szeme, arca 
átszellemült. Nem hall, nem 
lát a forgatagból, csak a zenére 
koncentrál.

Ne menjünk el érzéketlenül 
mellette!

Nem azért van ott, mert nem 
„fi gyelt” a nyugdíjára, valami-
kor régen. Tudni kell, hogy ren-
geteg tehetséges zenész annak 

idején csak „repült”. Ez azt je-
lentette, hogy kaptak helyette-
sítést, néha egy-kettőt hetente! 
Na, ebből számitsa ki valaki a 
nyugdíjat! De nemcsak azért a 
pár forintért – ha kap – van ott.

A virágnak megtiltani nem 
lehet – írta nagy költőnk. És 
egy igazi cigányzenésznek meg-
tiltani nem lehet, hogy azt a 
szépséget, amit nyújt zenéjével 
haláláig, ne adja tovább.

A szeretetet, a szépséget, amit 
ezzel ad. Ne menjünk el mellet-
tük, már nem sokan vannak!!

Radnai István

Ígéretes

ha űrből nézed égbolt-kék
nézel szemébe a föld csak két

dimenzió síklapnak véled
a szemednek hiszel s belül
amit rejt magában az agy

amiben minden érzéked téved
kitörni készül torlódik a zagy

s a lélek korlátai közül
ahová vágyol s örül

a szellem az alkotás ténye
amiben megtestesül

hangyányi vagy mégis érett
ami a teljességgel szembesül
csak kacér szemfényvesztés

magad héjából semmivel telt
üreg léggömböt hámozol

a lényeget mindig másban keresed
s a végtelenből parányit tékozolsz

Feloldozhatatlan
„Fekszik a koldus a mennyben, kérdi az Úr, ugye 
itt jobb? 
Sokkal! – zengi a lény, csak kevesebb a remény.”

Molnár József: Koldus a mennyben

már a reményünk ez a megrágott kenyércsücske
elfogyhatott vagy belepte a penész
a kívül-világban ónfényű lett a tócsa tükre
vajon van-e kenyér amely volt még egész

hát itt ülök szakállas álmaidba zárva
melenget-e bor vagy fázik velem a jelenés
a hátsó kapualj a hóra nyílik árva
kihűlt testem rendőri jelentés

szép és csillagszórós utolsó percek
lecsúszott rólam az álom sima takarója
szívemben a végzet szúja perceg
füstként szálltam fel azóta

lám valaki mégis csak megszólított
vagy sorstársam éppen fejbe kólintott

Elhunyt Berki Béla, a 100 Tagú 
Cigányzenekar egyik vezet�prímása

1948. május 14-én született Egerben. Édesapja: néhai Berki 
László. Született tehetség, ötévesen már operettrészleteket ját-
szott, hat éves korától hegedül. Ózdon kezdte a zeneiskolát, amely-
lyel párhuzamosan cigányzenét és magyar nótát tanult, mesteré-
től, Ökrös Farkas Gézától. Tizenkét évesen felvételt nyert a Rajkó 
Zenekarba. Tanulmányait ott folytatta tovább.

Kezdetben reklámprímás volt, a későbbiekben pedig vezetőp-
rímássá avanzsált. Tizenhat évig volt a művészegyüttes tagja. El-
jutott a világ számos színpadára. Az 1972-es Ki Mit Tud? győztese. 
A Rajkó Zenekar után (egy hét tagú zenekarral) itthon különböző 
szállodákban, éttermekben játszott. Később bekerült a 100 Tagú 
Cigányzenekarba. 2000-től a 100 Tagú Cigányzenekar egyik veze-
tőprímása. 2005-től az elnökség tagja.

Az utánozhatatlan egyéniségű prímás példakép 2013. augusztus 4-n hunyt el.
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Jókai Anna

Part, csillag – és van-e még 
egyáltalán hajó?

A kérdés – bár új köntös-
ben s új szimbólumok-

kal – mindig visszatér. A válasz 
is ugyanaz, csak más-más cím 
alatt. Valójában arról beszé-
lünk, van-e értelme az egész-
nek. Van-e a praktikumon, 
a percen túlmutató jelentősé-
ge annak, hogy éppen melyik 
nemzetbe születtünk, melyik 
korba, miféle társadalmi ren-
deződésbe? Érdemes-e tenni 
bármit is, a puszta létfenntartá-
son kívül? S én már-már mono-
mániásan mondom: igen, igen, 
igen. Őszintén szólva azt sem 
hiszem, hogy „hajótöröttek” 
vagyunk – még nem; de a bor-
dázat rémisztően recseg-ropog, 
elismerem.

Persze, arra, amit nekünk 
kell felfedezni, nincs, mert nem 
lehet bizonyíték. A rátalálás 
lesz az. De ha feltételezzük: 
nincs part és nincs igazodási 
pontul csillagzat sem, akkor bi-
zony semmi sem fontos, csak

a hajótörés késleltetése,
a kalózkodás,
a napi sózotthal- és rumadag,
a gyors tengerésztemetések,
nekibúsult énekszó a festői 

alkonyatban,
vagy éppen hajnalba nyúló 

duhajkodások.

(A tengeribetegek eleve 
vesztesek.)

Ha nincs part, iránytű se 
kell. Teljesen mindegy, merre, 
csak a viharzónát – ideig-óráig! 
– kikerüljük. Ha nincs part, az 
eget kémlelni is hiába. Ha nincs 
part, feleslegesek a csillagok is.

A hullámverés az úr
és bohóc a kapitány.
És őrült mindenki, aki 

önszántából hajózni vágyik; és 
felelőtlen az, aki ebbe a kaland-
ba másokat is beleránt. Egész-
ségesen élvezkedni így csak 
az képes, akinek nincs semmi 
fantáziája, s az agya legfeljebb 
huszonnégy órára előre beprog-
ramozott. A többi titokban ópi-
ummal él, és terjeszti is a kábí-
tószereket; vagy rekedt hangon 
átkozódik, s tehetetlenségében, 
unaloműzésből lesz annyira ke-
gyetlen. (Néha még a csoda is 
megtörténik: a dagály egy so-
sem hitt partra sodor; felkészü-
letlenül, álmélkodva, de az em-
ber váratlanul szilárd partot ér. 
Csak éppen azt nem tudja,

hol van,
miképp került oda,
és mit kell ott majd csinálnia?)
Mégis: a part és csillag nél-

küli létezéstudatnak van némi 
heroizmusa.

Részvétre gerjeszt, nagy rit-
kán még tiszteletet is kelthet, 
de nem csábító.

Ennél veszedelmesebb a té-
veszme szülte partvidék, kép-
zelt vagy képzett csillagok alatt. 
Amikor valaki tudni véli: amit 
fölködleni látott, az a végső ki-
kötő, s a vezércsillag csak azért 
nem világít, mert egy felhő ép-
pen rátapadt – vagy az az érvé-
nyes csillagjel, amit a tűzijáték 
lőtt fel az égre. Nincs aztán ret-
tenetesebb, mint hurrázva ro-
hamozni meg a semmit, és utá-
na sorra beleveszni a habokba. 
S a kapitány sajnos, ilyenkor is 
az utolsó; egy darabig még bün-
tetlenül a hajón marad. (Akad 
rá példa, bőven akad.)

Bolyongani vagy káprázatot 
követni: úgy tűnik, csaknem 
egyre megy. Az elveszendők 
cinizmusa vagy az elveszejtők 
fontoskodása (a céltalanság és 
a hamis cél) nem ad értelmet a 
létnek. Sem az individuum lé-
tének, sem a nemzet létének s 
még kevésbé a Föld emberisé-
gének.

Élni csak akkor érdemes, 
akkor szabad, ha a Kozmosz 
nem tréfamester, s az Univer-
zum nem szellemi fogyatékos-
nak vagy éppen szörnyszülött-

nek lökött minket a világra. 
Akkor pedig

van honnan,
van merre,
és van miért.
Okos dolog, ha a navigátor 

előbb elméletben megbizo-
nyosodik, legalább az irány jó-
e, mielőtt a következő, aktuá-
lis állomást a gyakorlatban 
megnevezi. Ehhez azonban 
sejtenie kell valamit a vég-
sőúti célról is. Tapasztalat nél-
kül, beavatás által, majdnem 
tudás szinten sejtenie. S ez a 
legnehezebb. Ha ez megvan, 
szinte minden megvan; re-
mekmű az égbolt, és betűk a 
csillagok: a bölcs olvas belő-
lük, míg a szellemi analfabéta 
képeskönyvként nézegeti.

A kockázat így is nagy. Sok 
a fölösleges rakomány, a rom-
landó áru – a háborúskodás 
az első osztály és a fedélzetköz 
utasai, valamint kabin-kabin 
között. S valljuk be: a sze-
mélyzet sem mindig magasan 
kvalifi kált. Műszaki hiba, ele-
mi csapás: mind be kell kalku-
lálni. A robotkormány itt nem 
segít. A kormányos nem alhat.

A kapitány pedig jól teszi, 
ha nem teszi közhírré a han-
gosbemondón, hogy egyelőre 
szigettől szigetig megyünk; 
megpihenünk, elidőzünk, 
töltekezünk. De a termékeny 
szigeteket sem téveszti össze 
a gyorsan lemerülő cethalak 
foszforeszkáló hátával. Ez a 
tudománya.

Jó, aki szigetet kínál.
S jó, aki időben továbbvisz 

onnan.
A kormányos a navigátor-

ra fi gyel; s bizonyos mértékig 
a magunk választotta kapi-
tány is.

Merünk-e navigátorok 
lenni – van-e hozzá tudá-
sunk, bátorságunk: ez az írás-
tudók felelőssége. (Persze, 
kedvesek a potyautasok is; 
s a szalonzenekar szerződött 
tagjai el-elszórakoztatnak; 
csak éppen azok, amik.)

S végül is: nem túl biztató 
látomás; az ezredvég emberi-
ségének óriáshajója (kikötő 
ide, kikötő oda) a nyílt vízen 
süllyedőben. Vajon van-e, 
s ha van, nem borul-e majd 
fel a piros-fehér-zöld csík-
kal jelzett mentőcsónakunk? 
Lesz-e a „minőséget” átmen-
tő bárka a hullámok fölött?

Hiszem: még úszómel-
lénnyel, a deszkaromokba 
kapaszkodva is van remény: 
akár egyenként, ha már együtt 
nem megy, megmenekedni.

Mert a part
lesz
van
volt
Rajtunk múlik,
hogy egyszer elérjük-e,
rajtunk múlik,
hogy ne tévesszük össze,
és sajnos, az is rajtunk 

múlik,
hogy ne vegyük észre.

(1995)

Szondi György

Táltos érintés
Fénynapló

A dombív évszakot vált
Követ lépsz felhasad

A szó szegődik
Szeppenetek nyílnak
Ing csak báván a harang
Omlik a ház le
Szegődik majd befelé fordul
Ha nyílnak is szegetten
Csak ing leomlik
Sziklás neszek
Messziről jött két közel
Két messzi összeöl
Piros nap pirkadatán

Hullámzó utakon
Egylefölúton
Ősi érintés ébredés
Rengetegében
Téblábolunk

Kiskő-magány szikrázik már
Feltündöklésedtől
Elég a pihe is

Neked adom szárnyunk
Késem
várjanak
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Jó együttélésre ítélve – (nem)szokványos 
történetek

Odsúdení na spolunazívanie v dobrom – (Ne)obycajné prí-
behy címmel jelent meg a Jekhetane egyesület kiadásában Szlo-
vákiában az a kötet, amely a szlovák-magyar és cigány együtt-
élés jópéldáit sorakoztatja fel.

A szlovák és romani nyelvű írások olyan (nem)szokványos 
történeteket mesélnek el, amelyek a számtalan probléma és az 
erősödő előítéletek ellenére is arról tesznek tanúságot, hogy le-
hetséges a az egymás kölcsönös tiszteletén alapuló békés együtt-
élés. A szép kiállítású, fényképekkel illusztrált könyvben Ro-
man Conka, Daniéla Obsasnikova, Ingrid Durinová, Vladimira 
Hradecka írásait olvashatjuk. Az alábbiakban Ludovít Petík 
történetéből idézünk cigány nyelven. Riporter: Inga Lukáčová.

Kamav te phenel savoren-
ge: „Muken te dživel mire čha-
ven the lengere ťhaven!”

But manuša phenen, kaj 
sako peske korkoro kerel pes-
keri bacht. Dav lenge o čačipen, 
no džanav, kaj na sakones hin 
rovnako štartovaco čara. Te do-
síkhavel andro dživipen vareso 
šaj o manuša, sciven hin len-
gero dikhado manuš, vzoros, o 
bachtalo dživipen, manuša so 
tuke šigitinen u nekbuter bari 
bacht. Le Ludovit Petik kaji ba-
cht sas. Andre famellja. Sar kor-
koro phenel – leskero papus sas 
but lačho muraris the rezbaris. 
Džanelas te kerel bare keribe-
na. The vaš oda the vaš oda kaj 
leskero dad kidkerlas o lavuti, 
le dodes the Ieskere phrales sas 
khere savore lavutarika serso-
ma. Lavuti, bugova, cimbalma, 
harmoňika, klarineta…

Tumivre čhavorikane berša 
sas bašaviben the pal o asa-
ben?

He mire čhavorikane berša 
sas pherde asaben. Ulilom the 
barilam avri andro Ražňani. 
Sam 11 phrala the pheňa. Ta čit 
the korkoriben ke arnende but 
nasas. U so mek ča chudiam 
te džanel andro vasta varesove 
lavutarika sersama, sikhava-
hos pes pre lende te bašavel. 
U te chudlam jekhetane, sas 
ke amende čačeste but asaben. 
No but baro sas the ada, sar pes 
pal amende starinelas amaro 
dad the amari daj. Sar omen 
bararde avri. Nekbuter e daj 
amen lidžalas kijo ada, kaj pes 
rado te díkhas maškar peste. 
Kaj peske te šigitinas, kaj te na-
sam pre peste harnisna, no kaj 
pes podporinas. Ko sakoneste 
sas jednako. The amenge avka 
cinkerlas. 0 uraviben, gul1pe-
na, hrački. Pametínav peske sar 
arnenge trinenge nekphurede-
renge čhavenge jekhvar cincla 
elšuňi lavutica. Plechovo. SOS 
oda hračka, no delas pes pre 

odí lavutica te bašavel. Aver 
phral chudla 32 basovo har-
moňika… Mindik kerda avka 
koj pre peste te naavas hamiš-
na, kaj te džonas, hoj e daj the o 
dad omen sakones jednakones 
rado dikhen.

U so tumari fameľija?
La romňaha barardam avri 

5 čhave. U phenav tumenge, 
kaj te bararel lačhes 5 čhaven 
nasas u aňi ňikda nahela loko. 
Kamavas but lenge del o sik-
haviben, avka sar mange miro 
dad. Miro dad the e daj sas go-
daver manuša, džanenas the te 
genel the te pisinel. Nasas len 
but školi, no bazutňi škola len 
sas. 0 dad peske kerd’a murar-
sko kurzos. No buter sas but 
lačho lavutaris. 0 but godáver 
manuša phenen, kaj o Lajoš lu-
dovít Petík phureder sas dujto 
neldeder lavutaris andre vare-
kano Českosloven sko. Maj pal 
o Rinaldo Olah. Pre fameľija 
džanelas te zarodel nekbuter 

le bašavibnaha. No me peskere 
čhaven bararuvavas tiš avka, 
kaj te phiren andre škola. Kaj 
lenge ňiko našti te phenel tu 
nadžanes. Savore amare 5 čha-
ven hin maturita, jekhes hin 
pedagicko minimum the mek 
hino bakalaris. 0 phureder čha-
vo hino elektomechanikos u 
phirelas the pre ľudovo škola.

Hin les the dujto ciklos, 
rado sikhavelas pes o bašavi-
ben. Dujto čhavo pes sikha-
dá avri sar automechanikos. 
E škola but lačhes dophircľa, 
no the ov phirelas pre hudob-
no. Bašavelas pre klari-
neta, phirelas pro Kon-
zervatorijum Kašate 6 
berš, kaj but lačhes do-
phirdá kadi škola. Geľa 
dureder pre uči škola, 
hino bakalaris. E škola 
akanake prerušindá u 
geľa andre Anglija. Jekh 
čhaj dophirdá hotelovo 
akademija, dujto do-
kercľa ekonomicko ško-
la. Savoren hin maturi-
ta. U kole jekhes hin the 
uči škola. Jekh čhavo the 
jekh čhaj dživen avri. Duj bešen 
Perješiste. Le čhaveske cindárn 
kher pre požička. Me la počina-
vas no the ov pes snažinelas. La 
čhake cincľom tiš kher. Akor 
pes oda mek delas. Has man 
varesave love šporimen, bo 
džanavas, kaj mušinav pes te 
starinel, kaj te nadživas andro 
dujekherendero kher naclža-
nav keci manuša avka, sar o 
Roma dživen andro tabora. 
Oda avka našti has. Starindbm 
pes pal oda, kaj o čhave te dži-

ven sako korkoro, kaj te barona 
avri, te dživen korkore.

Predžidžiľan o rasizmus, 
šunen pes avka, kaj o manuša 
tumenca keren inakšeder sar 
bi kerenas te bi sanas parno?

Nakamav pestar te kerel 
oda,kaj mange pes ča kerel na-
mištes. Kaj mange vareko del te 
dikhel, hoj som frimeder manuš 
sar aver. U te pes avka varekana 
ačhel – me peske alestar nake-
rav ňič. Bo som ajso manuš,sar 
the aver. Andre špitaľa te tu-
menge kampel rat, ta ode ňiko 
nadikhel, či san Rom, abo goro. 

Kampel tuke te šigitinel – šigi-
tinas tuke. šaj šigitines peskere 
rateha Me peske alestar nake-
rav aňi mire čhave. Bararava-
vas lenavka kaj te nahen frime-
der sar varesavo aver manuš… 
Hin man vnukos, pro savo bi 
ňiko naphencrahas, kaj hino 
Rom. Hino parno. E vnučka tiš 
avka Na ča hoj hine parne no 
the pes šukares likeren. Irnar 
akanake šaj phenav, kaj andro 
dživipen vareso baro dochud-
le. 0 dad the e daj musaj te hel 

prekal o peskero čhavo zodpo-
vedno, došalo. Te lidžal len kijo 
oda, kaj pes te džanen te likerel. 
Khere no the avri maškar o ma-
nuša. Te kerel sa prekal lende, 
kaj te hen došale vaš peste. Kaj 
pes te namaren, kaj te džanen 
so te lenge vareko phenela – tu 
sal Rom! 0 dad the e daj musaj 
peskere čhavenge te hel nek-
bareder manuša andro čhavo-
rengero dživipen, musaj len te 
sikhavel sar ade jekhetones te 
dživel. Me korkoro ňikda pes 
andre bufi  navesekedinavas, 
halasinavas le manušenca and-

re buti, nakeravas peske 
aňi kaske problema. Ile 
man avka sar man ile. 
No našunav le kolegen-
dar ňisavi diskriminaci-
ja. Len man ajses savo 
som, u me len tiš avka. 
Jekhetane vakeras, 
asas… Jekhetane dživas.

Na, vísare. Me som 
barikano pro oda, kaj 
som Rom, kaj som sikri-
ca kaleder. Oda sa hin 
pal e priroda. Oda hin 
antropolikano džaňi-

ben. Aňi o fl agos nane ča jek-
he cvetostar. Nane šukar te bi 
sas ča jekh cvetos, no te upre 
hin mek vareso phenas, kaj hin 
šukar, zaujimavo. Me som ba-
rikano pro oda, kaj som Roma, 
Slovakos. Amare papi ullie ade, 
pre Slovensko. Buter lendar vaš 
kadi phuv the mule. Vaš kacla 
man dukhal te vareko kala no-
cijake sikhavel oda, kaj ade la 
nane so te kerel. Oda man duk-
hal. No kaj pes teš unav sar fri-
meder manuš sar aver manuša, 
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oda na. Som bachtalo. Bo o 
čhave amenge keren baro 
asaben.

27 berš phiren le auto-
busiha. Te hel šoferis pro 
autobusis hin te hel presno, 
te naavel ňikda nasikh, te 
birinel but u kada sa pes ie 
Romenge na but pripisinel.

Me som ča jekh Rom, savo 
andro dopravno podňikos 
kerel maj tranda berš. Has 
man bacht, kaj ode gelOm 
te kerel mek andro aver reži-
mos. Podarisarďa pes mange 
te dokazinel, kaj pre adi buči 
man hin, u kaj som mek feder 
sar varesave aver kolegi and-
re kadi profesija. Som sikha-
do avri sar sustružňikos, no e 
buti sar vodič mange pes bu-
ter pačisaťolas u pačisoľol pes 
mange dži adadives. Phírav 
andre buti. U the avka, hoj 
adi buti hin but phari. 0 ma-
nuš mušinel furt te gondoľi-
nel pro oda, kaj hordinel le 
rnanušen a na stavebno ma-
terijalis. U kaj vaš o manuša 
hin the došalo. U hin pre ma, 
kaj len sasten te lidiav andre 
butl, škola, khere.

U so e rornaňi čhib? Va-
keren khere laha?

0 vnučata vakeren slovači-
ka, romanes varekana vake-
rav ča la romňaha. 0 vnuča-
ta avka sar the amare čhave 
džanen romanes, achaľuven 
no – navakeren ala čhibaha. 
U the mindik lenge vakeras, 
kaj hin Roma, kaj la romaňa 
čhibaha pes dovakerena pre 
calo luma.

(…)

Szécsi Margit

Álom a Cigányvárosról

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

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

Brillantinos, busa hajak
mámort kínálnak, mámort,
mint a faragott antracit
sötétjük tűzhalált hord
s ígér a hitehagyottnak
boldog vértanú-rangot
e város főterén, ahol
örökkön bonganak a harangok.

Hányadíziglen köt a sors
álmodnom sose-voltat?
Milyen varázslat vonz ide
hogy szinte haldokoltat,
hogy ismerősek a szavak:
mély-édességű hangok,
hogy hajszolt életem fölött
örökkön bonganak a harangok!

A fácánkönnyed asszonyok
a főtéren kerengnek,
a barna szemvillogtatás
símogatás szivemnek.
Gyerekek emelnek felém
felejthetetlen arcot,
a teljes élet van velem
s örökkön bonganak a harangok.

Vannak keserű álmaim,
hurcolom őket büszkén,
s vannak sugárral-oldozók –
de mindben egy az eszmény.
Ó álom, te legfőbb igaz,
irgalmadnál kitartok,
hirdess tűzvészt vagy ünnepet – –
de bongjanak örökkön a harangok.

Cigány-pihen�
Most már jönnek a sátoros évek,
tűzhely, hódolat ünnepi télnek.

Az igazság sátora rajtam –
mély a menny, számos csillaga 
harsan,

ide küldi örök riadóját,
ide hullnak a télbeli rózsák.

Égő csipkebokrában a vérnek
magas énekét fújja a lélek:

Csak a száműzött csók magasának
jegyzett el még ő is: a bánat.

Holló András

F�szál
Hogyha nagyon zaklatott vagy,
hajszálgyökér vígasztaljon,
mert ahogy ő kapaszkodik,
maradásra úgy bírhasson.
S nézd a füvet, a fűszálat:
milyen mindegy néki sorsa –
lét és nemlét neki csak szín;
nem vágyik semmi biztosra.

Bogdán Árpád

Mint a csodákból
Mint a csodákból
Úgy térek meg hozzád,
Te egyszerűbb,
Te törékenyebb.
S majd azt mondhatod:
Ím, újra itthon van fi am,
Ki az üresfényű csillagos ég alatt
Kiszáradt méhű anyák ölébe ejtette fejét,
Majd hazatalált.

Nagy Gusztáv

Így akarlak
Így akarlak, jobban, mint tegnap,
Mert amíg itt vagy: nincs tér, nincs idő.
Lágy dallomok zsonganak benne,
S mosolyod rám hulló aranyeső.
A pillanat varázsa csak annyi,
Amíg itt vagy glóriás fényekben.
De ha ellobbansz, hiányzol majd –
Maradj velem legalább a versben.

Szécsi Magda

Szavak nélkül
Úgy gondoltam valamikor, hogy a
vakító narancsszínű reggeleken,
újraélednek a már eltemetett álmok,
vágyak, remények a megvilágosodott
emberi agyban, mint ahogy újraélednek
a mesebeli hétfejű sárkányok, és a
Nap új arca is az erdőszéli vízmosásban.
de ma reggel reménytelen és szomorú
vagyok, s lám, te is csak szavak nélkül
kiáltasz értem, hiába, mert a gyászos
fehérségű örök ismeretlenség, folyton
elkülönít bennünket egymástól, s az
emberektől. közös múltunk immár,
szétszóródott, haldokló gyöngyszemek
az időben…

Németh Attila

H�s a temet�ben
Járom a temetőt
egymagam avarban, gyászban.
Fejfákról búcsúverseket olvasok.
Itt nyugszik egy kopott kabátos
roma katona.
Nevét fejfa őrzi: Bari Rudolf.
Hónapokat a romák közt bujdosott.
Bujdosás lett a halála.
Mellkasát szétroncsolta az álom.
Szegény bujdosó.
Halálod a tanú rá, hogy hős vagy
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Elhunyt Rafi, a szárhegyi cigány költ�

Vonat gázolta halálra a 
szárhegyi cigány köl-

tőt – érkezett a hír 2013. júni-
us 24-én. Rafi  Lajos 1970-ben, 
Marosvásárhelyen született 
cigány kovács törzsből. Egy-
éves korában került Gyergyó-
szárhegyre a Nyárádmentéről. 
Iskoláit Gyergyószárhegyen és 
a gyergyószentmiklósi Mező-
gazdasági Szakközépiskolában 
végezte. 1989-ben érettségizett, 
ekkor jelent meg nyomtatásban 
első verse. Hat gyermek édesap-
ja volt. Bádogosságból tartotta 
fenn családját, Szárhegyen élt.

A földhöz vert csoda című 
kötete 2007-ben jelent meg a 
budapesti L’Harmattan Kiadó 
gondozásában, a kötetet svéd 
nyelven is kiadták Stockholm-
ba Owe Berglund fordításában. 
A második, Az élet számlája 
című kötet megjelenését töb-
ben is támogatták. Versei ol-
vashatók a Találkozások című 
antológiákban, roma költők 
verseit tartalmazó gyűjtemé-
nyes kötetekben és világhálós 
irodalmi portálokon.

A gyergyószentmiklósi iro-
dalmi kör meghívottjaként nem-
régiben gyerekkoráról mesélve 
a szép megismeréséről, a szere-
tet megtapasztalásáról, a lámpa 
melletti éjszakai tanulásokról, 
a cigánysors traumáiról vallott. 
„Amikor a költészet kereskedel-
mi áru lesz, olyanná válik, mint 
egy fél kenyér” – jelentette ki 
Rafi , de a hétköznapi problé-
mákra is kitért, kiemelte az isko-
la fontosságát: „A cigány nagyon 

szelíd, primitív, tanulatlan” – fo-
galmazott. A tanulás és a fejlődés 
szükségességét hangsúlyozta, 
hogy a következő nemzedékek-
nek ne legyenek gondjaik a más 
nemzetekkel való együttéléssel.

Szülőfalujában, nagyszülei, 
rokonai mellett helyezték örök 
nyugalomra a június 27-én. 
Temetésére mintegy kétszáz ci-
gány gyűlt össze az ország min-
den sarkából, de búcsúztak tőle 
a magyarországi és svédországi 
ismerősök, barátok is.

Gábor László, Szárhegy pol-
gármestere így búcsúzott:

„Mindenkinek és mindenhol 
meg akartál felelni. Közben őr-
lődtél a megfelelni akarásban, 
és ez az igyekezet, ez a feszültség 
rímeket szült elmédben. Igaz-
gyöngygondolataidat pedig szór-
tad mindenhol, kocsmában és az 
utcán, munka közben vagy ba-
ráti beszélgetésekkor, de képes 
voltál hosszasan idézni két nagy 
kedvencedtől, József Attilától és 
Szilágyi Domokostól. Legtöbb-
ször le sem írtad, csak úgy öm-
lött belőled a vers, mert te vers-
ben determinált költő voltál.”

(Baricz Tamás Imola)

„Olykor magamra ébredek.
Fölkavarnak a reggelek.
Jajgat a Nap, úgy érezem.
S pihenő csöndje a magánynak 
  reám kiált:
Ember vagyok és nem cigány.”

Csönd megülte
Csönd megülte holnapunkat.
Piszkos rongy-cafat.
Tisztítja bennem a múltat,
Szélcsend-áradat.
Isten arcán komoly-kínok
Lassan vedlenek.
Bűnjeit egy társadalom,
Némán vedli le.
Híven őrzött rongyaiban
Hazugság fogan.
Éhes fogán metsző kések:
Csóktalan szavak.

Fiamnak, Róbertnek
Barna szemedben fénytükör,
Egy rossz érzelmen átesett.
Arcodon piros-pirkadat,
Miért sírsz kedves gyermekem?
Énemből lopott csönddarab
Kinek a tisztásán maradsz?
Szél fúj, átfúrja énedet.
Maradj velem a tűz megett.
Csöndem maradt darabjaként,
A vágy dúdolja énekét.
Odakint porzó hó szitál…
És megfagyott egy kődarab.
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Válogatás Rafi Lajos verseib�l

Cigány �sz

Bár ne volna, bár ne volna:
Bárcsak őszi szél ne volna.
Zsebre tettem cigányságom,
S átlyukasztom a világot.
Falevelet tettem zsebre:
Gyönyörködjek.
Melegedjek.

Szövetség
(átírt régi cigány monda)

Az Isten szövetséget kötött a
cigánnyal, éspedig:
csak úgy lehet szabad, ha
vándorolni fog, tökéletesen szegényen.
Így épül rabbá.

Mint mederbe…

Mint mederbe torkolló folyót,
Úgy fogadnak minket az álmok.
Bocsánatra kész istenek
Készítik el a Másvilágot.

Marasztaló

Már csak a hallgatás játéka izgat,
Hiszen a pajkos kisfi ú fáradt.
Mint egy tükörben, látom a vágyat,
bennem a csont is erjedni kész.

Második énem

Félig halottként él az Isten,
Álmom erősíti, mint bátor.
Tovább megyek, bokáig vérbe
fullad a néma lázongásom.

Nem tudok erős lenni benne.
Mindig más kéne, ami volna.
Búval cseréli ki a kínom.
Megédesít keserű szóval.

Amit teremtett, bennem őrzi.
Úgy, hogy a csontjaim is érzik.
Mikor fekszem sem hagy nyugodtan.
Véremet mindig keseríti.

Kezdem megszokni ősiségem.
Szeretem e nehéz hűséget.
Szárad a fű és újra zöldell.
Várom, hogy mikor vetne véget.

Cigány helyzetállapot

Gyűlnek egyre a fekete percek.
Gyűlnek egyre a fekete ráncok,
– S fonnak nekem fekete koszorút.

Gyűlnek egyre a fekete gyerekek.
Gyűlnek egyre a fekete szemek,
– S mondják, hogy nem volt cigányháború.

Gyűlnek egyre fekete vágyaim.
Nőnek egyre a fekete álmaim,
– S gyermekeim koporsóm befedik.
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ti és vasárnapi napokon, a 16. 
héten a hallgatók számot adtak 
a tudásukról. Ezen – az első 
Előkészítő Programot elvég-
zett hallgatók és az egyetemi 
oktatók észrevétele és javasla-
ta alapján (ti. az anatómia és a 
fi zika tárgyakra való még ala-
posabb felkészülés rendkívül 
hasznos lett volna számukra az 
első évfolyamon végzett tanul-
mányaik során) – a kulturális 
programok helyett anatómia és 
fi zika órákat tartottunk.

A második évben a Vizsga-
bizottság 7 hallgatót javasolt a 
Semmelweis Egyetem Általá-
nos Orvostudományi Karán, 1 
hallgatót az Egészségtudomá-
nyi Karon, 1 hallgatót pedig 
a Wesley János Lelkészképző 
Főiskola szociális munkás sza-
kán történő továbbtanulásra. 
Ők már, a közben és részben 
javaslatunkra elfogadott új fel-
sőoktatási törvény adta lehető-
ségénél fogva, állami ösztöndí-
jasokként kerültek felvételre.

A TÁMOP pályázat sikeres 
befejeztével az Egyetem átvál-
lalta a költségek fedezését, így 
megindult tavasszal a harma-
dik előkészítő tanfolyam 9 vá-
logatott hallgatóval.

A jelentkezők összetéte-
le igen változatos. Legtöbben 
rendkívül hátrányos helyzetű, 
telepi gyerekek. Érdekes, hogy 

bár minden középiskolát érte-
sítettünk az előkészítő indulá-
sáról szórólapokon, emaileken, 
az egyházakon és a cigány és 
nem cigány önkormányzato-
kon keresztül, a jelentkezők ki-
sebbik része szerzett tudomást 
rólunk a hivatalos utakon. Pe-
dig én abban reménykedtem, 
hogy lelkes tanárok hozzák 
majd kézen fogva a tehetséges 
és ragyogó szemű tanítványai-
kat. Erre eddig még csak egyet-
len egy esetben került sor!

Az igazán mélyről jövő hall-
gatóknak nagyon nehéz a fel-
adatuk. Egyszerre kell meg-
birkózniuk az orvosképzés 
emberfeletti tanulmányi kihívá-
sával, a rendkívül nehéz, illetve 
szerény anyagiakkal és a hagyo-
mányos cigányéletmód meg-
szakításával. Ez komoly gondot 
okozhat különösen leányoknál, 
illetve az érzékenyebbeknél. De 
ki ne lenne érzékeny ilyen nehéz 
kihívások közepette!

2012 szeptemberében nyílt 
levélben fordultam a Semmel-
weis Egyetemre a programot 
megelőzően, illetve azon kívül 
bekerült cigány orvostanhallga-
tókhoz és végzett fi atal orvosok-
hoz jelezve, hogy a cigányoknak 
egyre nagyobb a felelősségük és 
egyben a lehetőségük is.

Mindent el kell követniük, 
hogy értelmiségünk erősödjék, 

nem csak számban, de lélek-
ben is! Minden lelkiismeretes, 
embertársai iránt elkötelezett 
honfi társunknak nemcsak joga, 
de kötelessége is, hogy segít-
se és szolgálja sajátjai, illetve a 
magyar nemzet jövőjét. Ezért 
kértem minden, a Semmel-
weis Egyetemen tanuló cigány 
hallgatót, illetve végzett fi atal 
orvost, hogy csatlakozzanak és 
minden erejükkel, személyes 
részvételükkel támogassák moz-
galmunkat, hogy a kiemelkedő-
en tehetséges és többszörösen 
hátrányos helyzetű cigány fi a-
talok orvosokká, egészségügyi 
szakdolgozókká válhassanak.

Kértem, hogy büszkén és 
emelt fővel, valljanak színt és 
terjesszék kultúrájukat, tör-
ténelmüket, hagyományaikat 
és egyengessék népük jövőjét! 
Nyújtsanak segítséget az újon-
nan bekerült hallgatóknak, 
hogy sikerüljön átlépniük az 
akadályokon és, hogy megva-
lósíthassák álmaikat, közösen 
legyőzhessék a gátakat, falakat, 
előítéleteket! Adjanak tanácsot 
a tanulásban, az eredményes 
életmód kialakításában, a si-
keres vizsgamódszerek elsajá-
tításában. Támogassák fi atal 
cigány társaikat, fogják a kezü-
ket tutorként és társként, hogy 
kialakulhasson az az erős kö-
zösség és elkötelezettség, amely 

A Semmelweis Egyetem 
cigány orvosképzési 

programjáról: A tájékoztató 
eredetileg előadás formájában 
hangzott el a Magyar Bioetikai 
Társaság 22. Nemzetközi Kon-
ferenciáján, majd megjelent a 
Bioetikai Szemlében.

A 2011/2012-es tanévben 
6 roma orvostanhallgató és 2 
egészségügyi főiskolás kezdte 
meg tanulmányait a Semmel-
weis Egyetemen, miniszteri ösz-
töndíjjal. Az egyetemi hallgatók 
felvételt nyertek a Jezsuita Roma 
Szakkollégiumba, ahol szállásuk 
– a mai napig – biztosított.

Minden hallgató mellé ke-
restünk önkéntes, saját tutort. 
Nagyhírű professzorok és okta-
tók vállalták, hogy egy-egy hall-
gatóval rendszeresen találkoz-
nak, segítik és nyomon követik 
tanulásukat. Szombatonként 
fi atal oktatók rendszeres korre-
petálást biztosítanak a különbö-
ző tantárgyakból. Akik esetleg 
nem bírják az orvostanhallgatók 
terhelését, azoknak módjuk van 
arra, hogy diplomás ápolóként, 
vagy például mentőtisztként ta-
nuljanak tovább.

Könyvtárunk igazgatója le-
hetővé tette, hogy valamennyi 
hallgató külön jelszó segítsé-
gével hozzáférhessen online a 
drága tankönyvekhez, atlaszok-
hoz és egyéb szükséges infor-
mációkhoz. Valamennyi hall-
gató rendszeresen megjelenik 
nálam, hogy elmondják gond-
jaikat, vagy éppen örömeiket, 
mint például egy jó anatómia 
beszámoló jegyet. Így azután 
most már gyakran úgy érzem 
magamat, mint akinek szinte 
nyomon követhetetlenül sok 
gyereke van. A Szakkollégium 
igazgatóságával is szoros kap-
csolatot tartok, hogy követhes-
sük a fejlődésüket. Két lelkes 
fi atal orvos felhívásomra saját 
biciklijét ajánlotta fel a prog-
ramnak, melyet a kollégiumban 
tartunk. A tanulás közben szük-
ségük van a testmozgásra is.

Mind a 8 hallgató havi 
25 000,- Ft-os ösztöndíjban ré-
szesült az első évben, a Polgár 
Alapítvány jóvoltából. A 6 or-
vostanhallgató első évfolyamon 
szükséges tankönyveit felaján-
lásokból vásároltuk meg.

A programról több alkalom-
mal beszámoltunk a Kossuth 

Rádióban, Lánchíd Rádióban, 
Civil Rádióban, és különböző 
televízióadásokban, valamint 
újságok interjúiban. A hallga-
tók maguk is szerepeltek a Kos-
suth Rádióban, illetve több új-
ságcikkben. Nemcsak stúdió-, 
de helyszíni felvételek is készül-
tek. A Semmelweis Egyetem is 
többször adott hírt, illetve ké-
szített interjút a hallgatókkal és 
a programvezetővel. Önerőből 
elkészült a cigány orvosképzés 
honlapja, melyen további in-
formációk is találhatók (www.
cigany-orvoskepzes.eu). Ezen 
kívül van rajta egy intranet for-
mában működő hallgatói elle-
nőrző rendszer, melyen megta-
lálhatók a személyi lapok, ahol 
az oktatók rendszeresen beszá-
molnak a programvezetőnek a 
hallgatók egyéni haladásáról, 
valamint az évközi, féléves és 
év végi beszámolók, vizsgák 
eredményéről.

A második Előkészítő Prog-
ram február 18-án kezdődött. 
A 25 jelentkezőből a felvéte-
li beszélgetés után 21 hallga-
tó kezdte meg tanulmányait a 
Programon. Az Előkészítő 15 
héten keresztül zajlott szomba-

PROF. DR. ROSIVALL LÁSZLÓ 
ROVATA

A cigánykérdés 
nem cigány kérdés

Tájékoztató a Semmelweis Egyetemen indított 
cigány orvosképzési programról – 2. rész
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elengedhetetlen az előttük álló 
hatalmas társadalmi, emberi 
feladataik sikeres elvégzéséhez.

A közel 80 éves Simon 
György professzor egymaga egy 
nagy családnyi tehetséges, fi atal 
cigánygyereket gondoz, szinte 
apaként. A jelentkezők, illetve 
aktív segítők száma azonban 
szerény, pedig itt az ideje, hogy 
több mint 150 év után Vörös-
marty „Gondolatok a könyvtár-
ban” című versében megfogal-
mazottak megvalósuljanak:
„Egy újabb szellem kezd felküzdeni,
Egy új irány tör át a lelkeken:
A nyers fajokba tisztább érzeményt
S gyümölcsözőbb eszméket oltani,
Hogy végre egymást szívben 
  átkarolják,

S uralkodjék igazság, szeretet.
Hogy a legalsó pór is kunyhajában
Mondhassa bizton: nem vagyok 
  magam!
Testvérim vannak, számos milliók;
Én védem őket, ők megvédnek 
  engem.”

A hallgatók nyári idejének 
segítésére kértem az intézeteink 
vezetőit, hogy – aki teheti – al-
kalmazzon egy-egy diákot, hadd 
tanuljanak, illetve, hogy sikerül-
jön túlélniük és erőt gyűjteniük 
a következő évre. Már kaptam 
ajánlatot, de még nem eleget!

Alig várom, hogy a felsőbb 
évfolyamokra kerülve a legki-
válóbbak először tudományos 
diákkörösökként, majd PhD 
hallgatóként bizonyíthassanak. 

Somogyi Péter professzor úr 
már felajánlott egy oxfordi ösz-
töndíjat a tudományban legsi-
keresebb diákörösnek.

Végezetül kérek mindenkit, 
akik olvassák e sorokat és egyet-
értenek céljainkkal, terjesszék 
a hírt minél szélesebb körben, 
hadd ismerje meg a világ a ci-
gány orvosképzési programun-
kat és ki-ki lehetősége szerint 
hozzájárulhasson a fenntart-
ható fejlődést szolgáló nehéz, 
de biztosan eredményes, közös 
harcunk további sikeréhez.

Prof. Dr. Rosivall László 
egyetemi tanár, Semmelweis 
Egyetem Kórélettani Intézet, 

igazgató

Rigó József

Vérpiros ingben
– szívemből a szerelem zászlót bont
vérpiros ingem
látható

vérpiros ingemben ma te láthatsz
mellemtől a tarkómig játszhatsz!

holnap láthat bárki meztelen
egy rongycsomóval
szívemben

fütyülök rá
irigyel majd vagy sirat:
a világgá csillagzott gombokat
nézem csak megjelenve az égen //

velük gombolom be a szívem –

Ande rat-lole gadeste
– Muro kamado jilo lobo lei
rat-gad pe mande
shaj dikhes

rat lolo gad pe ma adyes dikh
haj vi kheltu pe muro kolyin

tehara nanges shaj dikhenma
pe muro jilo
kot’ronca

so bonyij me
sonyilama vaj rovel:
la luma cherhajarde kochaka
dikhav sar po cheri opre beshav //

lenca kochakarav muro jilo-

Pej romanyi shib boldasles o: Choli Daróczi József 

Sar kérdjili e lúmya

D’ánda gor sas sa pay, ay 
pe’k chúno sas kethané 

o Del ay o beng. Phenél o Del le 
bengéske:

– Túke so myal te kerásas ek 
phuv?

– No mishtó y, phenél o 
beng.

– Atúnchi, zha p’o fúndo la 
mariáko ay ánta mánge chis-
háy, phenél o Del.

Ay kothé zhálas o bivuzhó 
pála’y chisháy, núma kachá chi 
ashélas ande léske vas, so ke-
rélas te xolyávol le Devlésa, kay 
da p’o gor ay phendá léske:

– De ma e chisháy, kay si tu 
téla che vúndji, phénke. Ke zha-
nélas ke o beng melaló sas, ay 
sas les le vúndji lúnzhi, ay ka-
kalása astardá te kerél e phuv.

Pála sa kachá buchí, o Del 
chiyiló ay ashiló sutó. Kána 
dikhlá

kodyá o kalavér, kay sas 
prya nasúl ay sas les inetsía 
p’o Del, zumadá te tasavél les 
ánd’o pay. Astardá les katár le 
punrré te del les de kufundák 
ánd’o pay, núma may but tsír-
delas may but butyólas

e phuv téla o státo le Devlés-
ko.

Kána da p’o gor o beng, la-
pe te xuchél ánd’e xolí, ay ko-
dolása kerdá le plaingá, le payá, 
le lagúni, le kolá.

Pe kodyá dóba, bi-chiyimás-
ko vushtiló o Del pa péski línd-
ri, ay phenél:

– Che shukarimáta, kerdán, 
bre!, akaná me keráva káver 
djé-li.

O beng dikhélas bi te pachál, 
ay phenél:

– Sóstar chi las amé rremes-
hágo, te zhanás kon si te lel e 
pártya e opraluyí, ay kon e tel-
aluyí.

No, rremeshágo liné pe, ay 
o baró athavári eká xoxamnyá 
palyankása nerisardá, phendá 
léske o Del:

– Fínke tu nerisardán, so 
mangés, téla’y phuv vay oprál 
pa’y phuv?

– Oprál mangáv!, o bivuzhó, 
phénke.

Ay o Del gelótar.
O bengorró, sar sas khandi-

nó defyál, chi kerélas buchí, chi 
kerélas khánchi, ay xálas sa le 
kolá, le frúti, xabenáta, sa so 
sas le zhenénge. Zhi kay areslí 
e dóba, kay ma nas so te xan, ay 
vo rovélas, rovélas ay akharélas 
le Devlés, ay vi le zhené rovénas 
and’e bokh.

Aviló o Del ay da dúma le 
bengésa:

– So kamés, bénga?
– Bokháylem, sa e lúmya 

bokháyli, phénke.
– No, mishtó y, me lashará-

va les, phenél o Del.
Ay kerdá nevé zhigéni, nevé 

pruingá, swáko fyálo te prava-
rél savorrén.

Phenél o beng:
– Avén kerás nevó rremes-

hágo!
Níchi, dilorréa, na may, tu 

abá athadán ma dósta che ben-
gimatántsa, gáta zhanáv, o Del, 
phénke, ay tradá les telé, kay si 

o than kay vo si akaná, and’e 
yag kay chi getól pe.

De katár kodó djes, o Del 
ashiló le manushéntsa ay lélas 
sáma léndar, sávorre sas voyá-
ke, núma ek djes, amaró Del 
trobúlas te telyarél, phenél le 
manushénge, ke kay vo zhálas, 
lénge nas vóya te zhan. Ay geló 
and’o Chéri, kay si akaná.

Núma sávorre gyndínas pe 
léste ay liné te kerén-uni phe-
nén ke ek playíng, káver ke ek 
maydáno te aresén o chéri, ay 
munchínas,

munchínas, munchínas. Zhi 
kay o Del da p’o gor, ay xolyáylo 
but pe lénde ay phenél:

– Chi phendém tuménge te 
na len tumé pála mánde, ay chi 
pachayán murró muy?

Ánda kodyá o Del kelchisar-
dá lénge shibá, ay kána váre-
kon mangélas ek karfín, lélas 
ek chokáno, kána mangélas 
ek vínto, lélas ek kash, ay ka-
dyá may nashtisardé te kerén 
buchí, ke chi alyárdjonas von 
de von.

Kadyá kérdjili e lúmya ay 
pála kodyá sávorre das dúma 
avérfyalo shibá: Rromanés, 
Shpanyolítsko, Portugalítsko, 
Anglítsko, kolá.

Kachá sas murrí paramíchi, 
ma nay man so te phenáv tu-
ménge.

Forrás: Le Paramícha 
le Trayóske

Selección de Cuentos 
Gitanos

Rromanés – Castellano
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 Fekete György

Üzenet

Üzenem a földnek, fák-
nak, szeleknek, vizek-

nek, felhőknek, hegyeknek és 
völgyek ölének, hogy köszönöm 
nekik a természeti világ 
felfoghatatlan gazdagságú 
csodáit, inspirációik kitün-
tető érintéseit, s a bennük 
lüktető képi-tárgyi látomá-
sokat.

Üzenem a madaraknak: 
turulnak, fecskének, cine-
gének, nádirigónak, köszö-
nöm, hogy repülésük titka-
it elleshettem, csőrükből 
szomjamat olthattam és 
énekeiket bekottázhattam 
könyveim lapjaira.

Üzenem az égnek: há-
lás vagyok a küldésért, 
s hogy érintéseit, bátorítá-
sait, gondoskodását lege-
lesettebb pillanataimban 
is érezhettem. Köszönöm 
sorsom iránti fi gyelmét, azt a 
csodát, hogy reményét tudhat-
tam a végső hazatérés biztonsá-
gának. 

Üzenem a szívembe oltott 
enyéimnek, véreimnek, tár-
saimnak, barátaimnak, hogy 
tudom, sem a küzdelmeknek* 
sem a feloldásukra rendeltetett 
sikereknek nem volna esélye, 
értelme nélkülük. Önmagunk-
nak élve csupán lapos semmit-

tevéssé silányulnak még a leg-
jobb szándékú igyekezetek is.

Üzenem ellenfeleimnek: bo-
csássák meg tévedéseimet, és 

ellenségeimnek, hogy a művek 
békítő kéznyújtásaiban enyhül-
jön meg értelmetlenné válható 
haragjuk és szelídüljenek meg a 
sértésekben mindig méltatlan-
ná váló szavak.

Üzenem a destruktívaknak, 
a siránkozóknak, a mindig 
másra mutogatóknak, hogy ez 
irányú igyekezetük mind-mind 
veszteséglistájukat fogja szapo-
rítani, amikor sorsuk elszámo-

ló biztosa életük egyenlegének 
elkészítésére majd felhatalma-
zást kap.

Üzenem az anyagoknak, 
szerszámoknak, mester-
ségek tanítóinak, hogy 
köszönöm kezeim képes-
ségeinek kiteljesítését, 
és a szellem embereinek, 
hogy a lét nagy kérdései 
iránti fi gyelmemet felkel-
tették, éltették és számon 
is kérték azokban a létfon-
tosságú órákban, amikor 
tettekkel kellett bizonyíta-
ni a szándékaim tisztessé-
gét. Csak így válhattak az 
álmok kísérletekké, azok 
tervekké, hogy nyomuk-
ban a művek szárnyaikat 
bonthassák.

Üzenem a Hazának, 
hogy jutalom volt fi ának 
lenni, bölcsőjében életre 

ringani, erős karjaiban ember-
ré érni, közös hajlékába sze-
gődni nemzetmegtartó szolgá-
latra, ünnepre, imába foglalt 
hálaadásra.

Végezetül üzenem minda-
zoknak, akik mai örömömben 
együtt, osztoznak velem, hogy 
igazi áldás volt egy történelmi 
időben élnünk, s együtt vállalni 
megtisztelő szerepet a művészet 
Istenáldotta varázslatában.

Gyurkovics Tibor

Táv

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

Menny és pokol

Szelíden mentem tönkre
szelíden törtem-zúztam
a Jézusból örökre
Jézushoz voltam útban
dühöngve és recsegve
éltem egy alagútban
és végül elterültem
egy titkos infarktusban
Indultam Rákosfalván
mint városi fi úcska
a szelíd bokrok alján
sohase voltam durva
inkább az esti fényben
mélázó bávatag csak
ha láttak a sötétben
inkább kenyeret adtak
Hamar az égre törtem
mint nagy terű madárka
az röpül ilyen bőszen
őrülten aki árva
mert mindig árva voltam
az irodalmi pályán
de tudtam a magosban

az örök élet vár rám
Addig csak csapkolódtam
két szárnyam kimeresztve
félig-meddig földobva
félig-meddig leesve
majd a Szentlélekisten
galambalakban rám szállt
megdicsőített engem
nem érzek ma se hálát
Lettem vadóci Jézus
aszkéta-hedonista
ki mint a narancs vérdús
de saját levét issza
kiűzi a kufárok
hadát a templomokból
de azután az árok
mélyén lányukkal tombol
Félig szent félig bűnös
felébe-harmadába
kerültem be a hűvös
igazság udvarába
ott agyonvertek engem
az irodalmi pályán
de magában a mennyben
az örök élet vár rám.

A májusi hold…

A májusi hold mint a kobold
ragyog a fekete éjben
mutatja hogy az ablakok
közül nem menekülök én sem

csak bolyongok és ragyogok
fekete vitrinében
tüzet gyújtok és jelt adok
arról hogy valaha éltem.

David Beeri grafi kája
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Barlog Károly

Betekintés a kilátástalanságba
Lakatos Menyhért Füstös képek cím� regényér�l

„Nem akartuk látni a jövőt, 
mint mondják, az nem jó…”

Meglehetősen későn ta-
lálkoztam a cigány iro-

dalommal. Már ha van ilyen 
fogalom az irodalomban, ille-
tőleg az „olvasáskultúrában”, 
hogy későn. Tény, hogy egyszer 
csak jött velem szembe a cigány 
irodalom, és én a járókelők 
természetes kíváncsiságával 
megnéztem magamnak őt; stí-
röltem, na. Főleg ezzel a(z ol-
vasói, nem pedig tudományos) 
kíváncsisággal stírölöm ma is, 
éppen ezért tőlem ne várjon 
senki dalt, pláne tanulmányt 
a magyar nyelvű roma iroda-
lomról. Amit itt közreadok, le-
gyen a játék kedvéért válogatott 
mondatok halmaza egy olvasói 
naplóból.

Budapest egyik legizgalma-
sabb kerületében, a Józsefvá-
rosban (a közérthetőség ked-
véért: Nyócker) van egy nem 
kevésbé izgalmas iskola, amely-
nek főbejáratán át nap mint 
nap közlekedek ki-be. Ez az 
iskola egyike azon keveseknek 
(vagy tán az egyetlen?, nem vé-
geztem kutatást), amely cigány 
íróról kapta a nevét – Lakatos 
Menyhértről. Amikor néhány 
éve egy meghirdetett állásra 
jelentkeztem ebbe az iskolába, 
még fogalmam sem volt arról, 

ki az a Lakatos Menyhért. Ké-
sőbb tudtam meg, hogy író. 
Nem célszerű dicsekedni ezzel, 
de kezdetben a szándék leg-
apróbb szikrája sem volt meg 
bennem, hogy ennek a szá-
momra ismeretlen cigány szer-
zőnek a műveit megismerjem. 
Mert az irodalomban, ebben 
a hatalmas kertben való bók-
lászásaim során még egyszer 
sem találkoztam a nevével, 
egyszer sem tolta senki az or-
rom alá valamelyik könyvét, de 
még csak azt sem olvastam ár-
tatlan lábjegyzetekben: a mél-
tatlanul elfeledett író… Bár ez 
utóbbi végképp elvette volna 
a kedvem Lakatos Menyhért 
könyveinek olvasásától. Engem 
valahogy elrettent ez a „méltat-
lanul elfeledett író”-zás, mert 
általában gyanús helyről érkez-
nek az efféle kijelentések.

Mindenesetre Lakatos 
Menyhért elfeledett író, és en-
nek nem kellene feltétlenül így 
lennie. Ha úgy vesszük, talán 
épp a feledés ellen munkál a 
L’Harmattan kiadó kezdemé-
nyezése, tudniillik (vagy nem 
illik; magam is nemrégiben 
szereztem az információt a 
szerző jogörököseitől) ők je-
lezték ama szándékukat, hogy 
a teljes életművet kiadják. En-
nek a kezdeményezésnek első 
mozzanataként 2011-ben meg-

jelent a Füstös képek című, 
nagy sikerű regény. A Füstös 
képek egyébként idén ünnepli 
első megjelenésének harminc-
nyolcadik évfordulóját. Ezek az 
újrakiadások pedig arra kész-
tetik az olvasót, hogy újra és 
újra elolvassa az adott művet, 
értelmezze a benne foglaltakat. 
Nosza hát!

A Füstös képeknek olyan 
szentenciái vannak, amelye-
ket mindig magunknál kellene 
tartanunk; a farzsebünkben, ha 
nem is szívtájéknál. Minden-
esetre legyenek kéznél, hisz’ 
olyan térségben élünk, ahol 
napról napra szükség mutatko-
zik rájuk, ahol mindig újra kell 
defi niálnunk, mit jelent kisebb-
ségnek lenni, és hogy miként 
lehet ezt a kisebbségi létet és 

magát a kisebbséget megérte-
ni, s ami nem kevésbé fontos: 
megőrizni. Többek között ép-
pen ebben a megértésben, meg-
ismerésben van hasznunkra ez 
a könyv, de rögtön hozzá kell 
tennünk, hogy mi nem pusztán 
a haszonra hajtunk, hanem az 
élvezetekre – jelesül az olvasás 
örömeire – is.

Kezdhetnénk rögtön a re-
gény nyelvezetével, mely két-
ségkívül magával ragadja az ol-
vasót. Mintha egy Jókai-regény 
világában mozognánk, jól meg-
rajzolt fi gurák, veretes mon-
datok között. Minden ízében 
lélegzik ez a szövegtest. Talán 
épp a jókais nyelv hatására tűnt 
a megíródása idejében ez a re-
gény avultnak, s noha a Füstös 
képek igazi siker volt az olva-
sók körében, az irodalomtör-
ténet-írás nem szentelt rá kel-
lő fi gyelmet – ahogy mondani 
szokás, kiszorult a kánonból, 
vagy éppen be sem került. Nyil-
ván ezért nem értesültem ko-
rábban létéről jómagam sem – 
én, aki (sokszor) a mindenféle 
kánonoktól megvezettetve vá-
lasztom meg olvasmányaimat. 
És amikor ez év januárjában 
egy beszélgetésre készülve pró-
báltam feltérképezni azokat az 
ösvényeket, amelyeken azután 
majd beszélgetőpartnereimmel 
elindulhatnánk, azt kellett ta-
pasztalnom, hogy egy-két blog-
bejegyzésen, tanulmányon és 
Choli Daróczi József megem-
lékezésén kívül alig van valami 
visszhangja Lakatos Menyhért 
kultikus művének.

Mindenesetre számomra 
ez a megszólalásmód felettébb 

megnyerő, mert talán csak ezen 
a „nyelven” lehet méltán bemu-
tatni egy olyan nép mindenna-
pi életét, szokásait, kultúráját, 
gondolkodásmódját, amelynek 
a vérébe tüzet rakott az élet1. 
És tegyük hozzá még azt, hogy 
csakis Lakatos Menyhért volt 
képes így bemutatni, aki rend-
kívüli érzékenységgel fi gyelte 
népe sorsát, és ennek az ér-
zékenységnek köszönhetően 
olyannak hat ez a regény, mint 
egy precíz szociográfi a.

A Füstös képek nevelődési 
regény, s bár én-elbeszélőjének 
sorsa sokban hasonlít a szer-
zőéhez, nem célszerű referenci-
álisan olvasni a művet. Minden 
világ megformálja a maga em-
bereit, és minden ember a maga 
világát. Úgy élnek egymásban, 
ahogy tudnak, ahogy nekik a 
legjobb – olvashatjuk egy he-
lyütt. Nos, bennünket épp ez a 
viszony érdekel – kell, hogy ér-
dekeljen –, mely ember és világ 

között fennáll, s az egyénben, 
az egyén mögött ezt a világot 
kutatjuk bőszen. Olyan világ 
ez, ahol még az apák, nagyapák 
ifjúkori történetei éltek, ahol 
az időt nem hónapokkal, nem 
napokkal mérték, hanem virág-
zással és lombhullással. Azaz 
létezett az a fajta intim kap-
csolat természet és ember kö-
zött (engedtessék meg nekem, 
hogy ilyen elcsépelt mondato-
kat használjak), melyet az ur-
bánus cigányság – nem tudom, 
mennyiben érvényes kategória 
– csak hírből, vagy abból sem 
ismer. Talán itt lehet utoljára 
„egységben” látni a cigány kul-
túrát, melyet majd a huszadik 
század eseményei – a folyamat 
a második világégéssel veszi 
kezdetét – szétzilálnak.

A könyv részletes betekin-
tést nyújt a cigány hitvilágba 
– olvashatunk szellemjárásról 
és szelleműzésről, de megtud-
hatjuk például azt is, hogy a „ci-
gány szokások” tiltják a szemes 
terményből készült ételek fo-
gyasztását karácsony tájékán, 
mert a babona szerint ettől ki-
ütéses lesz az ember, valamint 
azt, hogy villámláskor a nőknek 
kendőt kell kötniük a fejükre, 
s akit váratlanul lep meg a zuhé, 
az ruháiból tép fejfedőnek valót 
ilyenkor. Az anekdotaszerű tör-
ténetek bővíthetik továbbá az 
etnoszexualitással kapcsolatos 
ismereteinket is (a regényben 
nevezetesen termény, élelem 
ellenében nyújtott szexuális 
szolgáltatásról olvashatunk). 
Mindez nem véletlen, hiszen 
éppen Lakatos Menyhért és 
barátai révén tudhatunk a leg-

Holocaust
(részlet)

(…)Fekete testünket ne vigyük 
  kárhozatba,
vonítsuk kuvasz nótánkat!
Üvöltsük örvendve!
Fogadjunk szót az isteneknek,
mert övéké a mennyek országa.

Kötözzük láncra az éveket és
ne sírd a csonka holnapot,
annyi jajszó, annyi vinnyogás
nem ára fél bocskorodnak.
Idegen álmaiknak, örök álom
maradt az ébredés
Fogadj szót az embereknek!

Mert övéké a haza.
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többet a magyarországi cigány-
ság múltjáról és szokásairól – a 
szerző ugyanis a Magyar Tudo-
mányos Akadémia ciganológiai 
munkatársaként tevékenyke-
dett a hetvenes évek elején.

A hagyományok, a múltbéli 
események tehát hangsúlyos 
szerepet töltenek be a műben. 
Ennek ellenére a regény hősei 
(tulajdonképpen az egész ma-
gyarországi cigányság) nem 
esnek abba a hibába, hogy csak 
a „múltban éljenek”, de nem 
kérnek a jövőből sem, ehelyett 
az örök jelenbe ragadva ten-
getik mindennapjaikat, és a 
bizonytalanságból, a kilátásta-
lanságból merítenek maguknak 
erőt. Eszmélkedései során ezt 
a következőképpen fogalmaz-
za meg a főhős: A legnagyobb 
kilátástalanságban is van min-
dig valami megmentő, ha más 
nem, maga a kilátástalanság.

Olyan könyv a Füstös ké-
pek, amelyet olvasnunk kel-
lene – utaltam rá a szöveg-
emben korábban is. Nemcsak 
belső igénye az embernek az, 
hogy ismerje azokat az embe-
reket, akikkel összetalálkozik 
az utcán, a közértben, akikkel 
együtt csimpaszkodik a he-
tes busz vasán, hanem külső 
(hogy úgy mondjam, társadal-
mi) követelmény is. Az egymás 
iránti kölcsönös tisztelet és a 
másság tiszteletének alapfel-
tétele a másik fél kultúrájának 
megismerése. Annak, aki haj-
landó megismerni a cigányság 
gondolkodásmódját, szokásait, 
az ismeretek hatalmas tárhá-
zát jelentheti ez a regény. Ol-
vassuk kellő fi gyelemmel!

Isel Rivero

Le lava kadale kaj dikhen si
Gila octoberesko

I
strplenesa avres shero perel
planetaki osha amboldela
perdal la le ginimatansa
duge tseitako luvudyipe hatyarel
pesko drom kruyal e lumyatar
vareko asal chavorriaki grexasa
biagoresko skepime
yek deriav andej pacha
khosol godaverimata katar o nakhlipe

II
cho vas sar i yag si kana 
may pashol sar brishindeske chepuria
kal patrina maj sar kuli ko cheri
dyav dureder i lilnia so del tut angali
mamuy kado udud ay cho profi lo avel glinda
e phurikanipestar astardo e parnestar
opral parno lanterna sar kvaliteta
che phirimatandar sobastar ka soba.
uxtilav tut sar uxtilel-pe ek suno te ankerav
sa kodo kaj asti mange andej godyi
anglal so biladyol anda ispidipe le vramako

III
bistrel-pe so andej vrama sas o hango
o chaso sa yek brishin si so pale dyal nisostar.
so foyil, ekh ashadimos ekh shero mudardyol
ekh duddengo kasht perel le vushta miskin 
perdal kokoreske glindi san iekh hohamni yuvli
ando garavdo sikavimata so kerdyon katar
o bidyipe ay mire vasta moren pen vechno hasayipe.
vi me atunchi phendyom astar man, ker palpale o 
sikavipen manusheski shey te nikad e devleski
so prasando

te bistrel pe vramatar ay samo andek star-rigake than
khelel ay palem bistrel-pe ay tasadyol-pe chi dyanes
paj chib ta ni palo xoripe la lumyako sagda ka trobul
perdal yekh vudar te dyal yekh dyivotno astardo del godli
ko cheri, ali samo i pekla shunel

Boldasles: Ricardo Iglesias (Las palabras son testigos)

Janardhan Pathania

“O romano kalo dives”

1. O Devala vakar zorales!
Kon jagarde e corore Romenge kherenge?
Kon astarde te mudarde e bi-doshale Romenge?
Kon tasavde ande GAZ-camberende bibaxtale Romenge?

2. O Devala vakar man caco!
Kon kurde zorasa e me3bur terni romaniange?
Kon khusle e daiandar lenge tiknore chavorenge?
Kon bikinde sar e bakrende e bi-cibale Romenge?

3. O Devala vakar man caco!
Kon tradende e than-thanestar e bokhale Romenge?
Kon choravde o romano rat pe e lungune dromende?
Kon kerde bi-kherende te bilimoriande e corore Romenge?

4. O mo Devala Shun man!
Soske e bi-baxtale Roma phiren pe than-thaneste bibutiande?
Soske e Romnia phiren sar e mangtia andar e bazarende?
Soske e romane chavore phiren kate-kote bi-pustikande?

5. O mo DEVALA! Si-man tutar puchipe!
Kai e roma nai manusha sar jek averende?
Kai e Romenge nai HAK ke 3iven sar jek averende?
Kai e corore Roma nai e tere chavore sar jek averende?

6. O mo Devala! Nashti te bistaren Roma pengo Sarvnash Kalo-dives!
Te sako kalo-dives si jek mai-bari la3 e manushalipeske!
E kale – divengi iranipe dukhal dive -pal- raat e Romane Jillenge!
Sako bersh Roma kiden pe Ashvatate te iranen gudate penge mulenge!

7. O Devala! Te e Roma zorales roven pe penge mulende!
Te asvarde jakhensa den luludia te sharipe penge mulenge!
Kai nasul pal nasulipe nai lacho, Sar phendi devalni-“KALI” e Romenge!
Te sa e Roma jeksa mangen Shanti vash sa e Dunjake manushende!

De Devala lachi Gudi, te Kamipen, te Shanti ame sarenge!

Gusztav Nagy

Holokauszt emlékére…

Vértől szivárgó csonthegyek
emlékeink fájó csúcsa

itt magasodtok előttünk
Isteni dicsben, de búval,
mert megint ölni jöttek,

ifjakat és véneket
nem számolva vétkeket

csak lőttek, lőttek s öltek,
amint tették ezt egykor

e maroknyi hazában,
ahol az emberiség jogait

Az auschwitzi temetőig
vonszolták a vonatok.

Ó, Urunk, Teremtőnk, Isten!
Ígéretet tettél,

hogy megszabadítsz minket
a gonosztól, úgy legyen!

Ámen.

Auschwitz

shukho
Jakha kale

Wust shurde.
Kwite.

Jilo cindo
Bi dox
Bi lav

Nikht rovibe.

Isel Rivero

Le lava kadale kaj dikhen si
Gila octoberesko

I
strplenesa avres shero perel
planetaki osha amboldela
perdal la le ginimatansa
duge tseitako luvudyipe hatyarel
pesko drom kruyal e lumyatar
vareko asal chavorriaki grexasa
biagoresko skepime
yek deriav andej pacha
khosol godaverimata katar o nakhlipe

II
cho vas sar i yag si kana
may pashol sar brishindeske chepuria
kal patrina maj sar kuli ko cheri
dyav dureder i lilnia so del tut angali
mamuy kado udud ay cho profi lo avel glinda
e phurikanipestar astardo e parnestar
opral parno lanterna sar kvaliteta
che phirimatandar sobastar ka soba.
uxtilav tut sar uxtilel-pe ek suno te ankerav
sa kodo kaj asti mange andej godyi
anglal so biladyol anda ispidipe le vramako

III
bistrel-pe so andej vrama sas o hango
o chaso sa yek brishin si so pale dyal nisostar.
so foyil, ekh ashadimos ekh shero mudardyol
ekh duddengo kasht perel le vushta miskin
perdal kokoreske glindi san iekh hohamni yuvli
ando garavdo sikavimata so kerdyon katar
o bidyipe ay mire vasta moren pen vechno hasayipe.
vi me atunchi phendyom astar man, ker palpale o
sikavipen manusheski shey te nikad e devleski
so prasando

te bistrel pe vramatar ay samo andek star-rigake than
khelel ay palem bistrel-pe ay tasadyol-pe chi dyanes
paj chib ta ni palo xoripe la lumyako sagda ka trobul
perdal yekh vudar te dyal yekh dyivotno astardo del godli
ko cheri, ali samo i pekla shunel

Boldasles: Ricardo Iglesias (Las palabras son testigos)

Janardhan PathaniaJ

“O romano kalo dives”

1. O Devala vakar zorales!
Kon jagarde e corore Romenge kherenge?
Kon astarde te mudarde e bi-doshale Romenge?
Kon tasavde ande GAZ-camberende bibaxtale Romenge?

2. O Devala vakar man caco!
Kon kurde zorasa e me3bur terni romaniange?
Kon khusle e daiandar lenge tiknore chavorenge?
Kon bikinde sar e bakrende e bi-cibale Romenge?

3. O Devala vakar man caco!
Kon tradende e than-thanestar e bokhale Romenge?
Kon choravde o romano rat pe e lungune dromende?
Kon kerde bi-kherende te bilimoriande e corore Romenge?

4. O mo Devala Shun man!
Soske e bi-baxtale Roma phiren pe than-thaneste bibutiande?
Soske e Romnia phiren sar e mangtia andar e bazarende?
Soske e romane chavore phiren kate-kote bi-pustikande?

5. O mo DEVALA! Si-man tutar puchipe!
Kai e roma nai manusha sar jek averende?
Kai e Romenge nai HAK ke 3iven sar jek averende?
Kai e corore Roma nai e tere chavore sar jek averende?

6. O mo Devala! Nashti te bistaren Roma pengo Sarvnash Kalo-dives!
Te sako kalo-dives si jek mai-bari la3 e manushalipeske!
E kale – divengi iranipe dukhal dive -pal- raat e Romane Jillenge!
Sako bersh Roma kiden pe Ashvatate te iranen gudate penge mulenge!

7. O Devala! Te e Roma zorales roven pe penge mulende!
Te asvarde jakhensa den luludia te sharipe penge mulenge!
Kai nasul pal nasulipe nai lacho, Sar phendi devalni-“KALI” e Romenge!
Te sa e Roma jeksa mangen Shanti vash sa e Dunjake manushende!

De Devala lachi Gudi, te Kamipen, te Shanti ame sarenge!

Gusztav Nagygy

Holokauszt emlékére…

Vértől szivárgó csonthegyek
emlékeink fájó csúcsa

itt magasodtok előttünk
Isteni dicsben, de búval,
mert megint ölni jöttek,

ifjakat és véneket
nem számolva vétkeket

csak lőttek, lőttek s öltek,
amint tették ezt egykor

e maroknyi hazában,
ahol az emberiség jogait

Az auschwitzi temetőig
vonszolták a vonatok.

Ó, Urunk, Teremtőnk, Isten!
Ígéretet tettél,

hogy megszabadítsz minket
a gonosztól, úgy legyen!

Ámen.

Auschwitz

shukho
Jakha kale

Wust shurde.
Kwite.

Jilo cindo
Bi dox
Bi lav

Nikht rovibe.
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Egyházi árvaházból az auschwitzi 
gázkamrákba: a szintó árvák sorsa a náci 

uralom idején

Amalie Reinhardt a leg-
idősebb volt egy hét-

tagú szintó család gyermekei 
között. Túlélte a koncentráci-
ós tábort, ahová testvéreivel 
együtt került a náci uralom 
idején. Története sokat elá-
rul azon roma és szintó árvák 
sorsáról, akiket Amalie-hoz 
hasonlóan megbélyegeztek és 
halálra ítéltek, mint egy al-
sóbbrendű faj leszármazottait. 
Ez volt a Porrajmos, a romák 
és szintók ellen elkövetett gen-
ocídium a második világhábo-
rú idején.

A náci Németországban 
már 1933-ban elkezdődött a 
romák és szintók elleni intéz-
kedések sorozata. 1938 júniu-
sában Amalie Reinhardt apját 
letartóztatták és koncentrációs 
táborba hurcolták, Dachauba. 
Nem sokkal később Amalie 
anyjával is ugyanez történt. A 
kilenc éves Amalie-t és négy ki-
sebb testvérét a nácik árvának 
nyilvánították, és különböző 
gyermekotthonokba helyezték. 
Nem egészen egy évvel később 
Amalie a Sankt Jozephspfl ege 
katolikus árvaházban találta 
magát, Mulfi ngenben, Dél-Né-
metországban. Az a 41 szintó 
gyerek, aki az árvaház lakója 
volt, mind a nemzeti szocialista 
rezsim fajkutatásainak kísérleti 
alanya lett.

1936-ra a nemzeti szocia-
listák felállítottak egy “Fajhi-
giénés Kutatóközpontot”, ahol 
“tudományosan” kívánták bi-
zonyítani a “cigány faj alsóbb-
rendűségét”. Eva Justin, a 
Kutatóközpont igazgatójának 
közvetlen asszisztense, Amalie 
gyermekotthonát választotta 
ki a doktori disszertációjához 
szükséges kutatások helyszí-
néül. Az ott élő 41 szintó gyere-
ket mindenféle áltudományos 
vizsgálatnak vetette alá, azzal 
a céllal, hogy szellemi fogyaté-
kosságot állapítson meg náluk, 
ezzel faji “alsóbbrendűségüket” 
igazolva. Kutatásai részeként 
sok fi lmfelvételt és fényképet 
készített róluk. Mire Justin 
befejezte kutatását és megírta 
disszertációját, a gyerekek sor-
sa megpecsételtetett.

1944 május 9-én Amalie-t 
és másik 32 szintó kisgyereket 
a gyermekotthonból busszal a 
vonatállomásra vittek, egy is-
kolai kirándulás kifogásával. Az 
állomásról a vonat Auschwitz-
ba vitte őket. Amalie-ban még 
mindig élénken él ez az utazás: 
“Drezdára még mindig emlék-
szem”- meséli- “Légitámadás 
volt épp. Körülöttünk hullot-
tak a bombák és mi, gyerekek, 
halálosan féltünk, mert az SS 
katonák bezártak a vagonba és 
otthagytak minket.”

Négy nappal később ér-
keztek meg Auschwitz-Bir-
kenauba. Amalie karjára a 
Z-10636-es kódot tetoválták 
(a Z “Zigeuner”-t jelentett), és 
kényszermunkára fogták: út-
építést kellett végeznie. 1944 
nyarán a nácik belekezdtek az 
Auschwitz-Birkenau-i tábor 
felszámolásába, mert közele-
dett már a szovjet hadsereg. 
Ezért augusztus elején a “ci-
gány” fogvatartottak közül egy 
kiválasztási folyamat során 
kiszűrték a munkaképeseket. 
Amalie, aki akkor 15 éves volt, 
átment a kiválasztáson és a ra-
vensbrücki női lágerbe került. 
Öccse és húgai nem feleltek 
meg a kiválasztáson.

Összesen 2.900 romát nyil-
vánítottak “munkaképtelenné”, 
leginkább az időseket, betege-

ket és kisebb gyerekeket, köz-
tük azokat is, akiket Amalie-val 
és testvéreivel együtt a gyerme-
kotthonból deportáltak. 1944 
augusztus 2-3-ának éjszakáján 
mindannyiukat elgázosították.

Amalie-t kényszermunkára 
fogták Ravensbrückben, majd 
később Bergen-Belsenbe vitték. 
Itt élte meg a felszabadulást.

A romák és szintók népirtását 
a háború után még sokáig tagad-
ták és titkolták Németország-
ban. Az olyan bűnösök, mint Eva 
Justin, szabadon új karrierbe 
kezdhettek, míg az áldozatokat 
sem el nem ismerték, sem pedig 
kárpótlást nem kaptak. Justin 
bíróság elé állítása és börtönbe 

juttatása kudarcba fulladt. Azok 
közül a romák és szintók közül, 
akik túlélték a háborút, sokan 
csendesen visszavonultak és 
megpróbálták eltitkolni identi-
tásukat. Amalie is sokáig hall-
gatott, míg végül 1994-ben, egy 
televíziós dokumentumfi lmben 
először elmesélte történetét.

Ez a dokumentumfi lm volt 
az első, ahol a katolikus egyház 
deportálásokban vállalt szerepe 
először nyilvánosságra került. 
Többek között a fi lm tárta fel, 
hogy az egyház teljesen tisztá-
ban volt a gondozása alatt lévő 
gyermekek deportálásával. En-
nek ellenére nem emelte fel a 
hangját és nem tett semmit an-

nak megakadályozására, hogy 
a szintó gyerekeket, akiket már 
korábban árvává tett a náci ha-
talom, a katolikus gyermekott-
honokból egyenesen a megsem-
misítő táborokba vigyék.

Amalie megmenekült, de 
egész családja odaveszett a gáz-
kamrákban. És mindig is emlé-
kezni fog: “Amikor utoljára lát-
tam az öcsémet és a húgaimat, 
a legkisebb húgom így búcsú-
zott el tőlem: ‘Te elmész, min-
ket pedig elégetnek.’ Ezek vol-
tak az utolsó szavai. Soha nem 
felejtem el!”

forrás: http://romedia-
foundation.wordpress.com

Lakatos Dezs�

Megszülnek, s ordítva….

Megszülnek, s ordítva, táguló tüdővel
kilépsz ide közénk, e hitvány világba,
s feszülsz kékre, keresed anyád emlőjét.
De hiába!
Ő elment s Te ittmaradtál, szenvedsz
mint az igás barom, változtatni nem tudsz,
hiába akarod, felnevel az utca, a szegénység,
lopásra, menekülésre megy ifjú korod.
Áldott legénység!
Majd beáll a sorba,
húzza az ekét az élet végtelen szántóföldjén,
s nyögve liheg, Istenem, ha másképp élek
annak idején!
Hajtja némán a sors,

szeme csontos arcban pihen,
körül néz, s tudomásul veszi,
az egész világ ilyen!
Csak hajt, hajt végtelen, mert otthon
sok az éhes száj, elevenen, nyögi a telet,
fagyos zimankó csordul végig
deres fején!
A kályha üres, káromkodik,
Istenem, miért születtem ide én?
Csak húzd az igát, te barom, már nem tart soká,
és elnyel az örök, fekete korom!
Fekszel majd, testek a pondróké, férgek 
  lakmározzák beledet,
adná az Isten, hogy mégegyszer újra kezd életed!
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Simon István

Mirza
(Kotor)

Sar lesko angluno kharlas les
Vi ame feri kode phenasas: Mirza
Chi zhanglom so phenel e vorba,
So andas o khuror,
Kana pa foro andam les
Muro dad amenge sikadas les.

Mirza, Mirza…
So shaj phenel sar muri mami kharlasles.
Ci kamlas pacha lesa
Le leste mukhlas:
„Xal les e pustija, kadi dili vorba!”
kade kharlas vi voj e khurores.

Kas ande phalja sas kheroro
Kathe beshelas o khurovo.
Dyese kheleles pe bares
E khanyanca pe avlina.
Hirmitijas, xuttyelas, nashelas
Nashlas palaj bungara.

La mamija dikhelus kana kasht ingrelas,
Ande pitara zhalas pala la.
Sav dikhlus les opre cipijas
„jaj, de daradan ma!” Mirza
maluvelas pe leski bangi korr
gugle matonca kharlas les.

Kurke, ande khangeri sar zhalas
O khurovo pala lu sidyarlas
Andaj bar papriki te anlas,
Pala late e Mirza xuttyelas
Pe malya.

(Boldasles: ifj. Rostás Farkas György)

Ifj. Rostás Farkas György

Paj rom
(A cigányokról)

Paj rom kodo phirel
dile faluraj
ke daran kathar o jivend
haj daran kathar o tatyipe

Parne lengo muj
abdyon lenge jakha
haj zurales kamas
kasavenge rakhadyilam

Ande amare paramichi trajisaras
khelas, haj gilyabas
pe dulmutane vrami serosaras
vojasa assas.

O del kamel man

O del kamel man
shaves das ma
lashe dades, haj da
haj pha

O del kamel ma
pe peski palma
inkrel, sama
lel pe ma

Barilom opre anda mure
dadeski losshaipe
najisarav leske, haj
mura dake

Baxtale taven sol duj
zhene, o del te
inkrel le mange
butajig te losshav lenge.

Báthori Csaba

Egyetlen hangom

Egyforma napoknak gyönyörűsége,
kósza sugarak vad szomorúsága,
szív emberforma istentagadása,
éjszaka ezerláz-termő sötétje, –

élnem úgy lehet, ahogy lehetetlen,
ahogy a földön meghízik a semmi…
ne rettegj, szív, ne rettegj tükröződni
és erősödni mind hitetlenebben.

Nem végezhetek előbb a világgal,
mint más, – nem kophatok le mint a székláb
vagy nyirokban elkorhadt uszadékfák.

Egyetlen hangom ez a pár tömény dal,
kincsem koponyám pár hajszál ezüstje
s minden szakadék közös anyanyelve.

Balla Zsófia

Számvetés

Miféle dolgokért haragszunk?
Ki törli zsebkését párnahuzatba?
Miről nem beszélünk? Mi volt,
ami szóra sem érdemes? És ki kutatja,
milyen titkok emésztik, 
milyen dühök áztatják ezt a kort?

Most is testtel tele a föld, a menny,
a sebtében megásott árok.
Füsttel tele az ég. Miféle vétek érik,
hogy a törvény és a világa-múlt
szeretet leszárad s – egy gramm rögeszme habjaként –
világvégi kék szájakból szivárog?

Ami megtörtént, azért történt, 
mert mi eldugtuk életünket.

Miféle szárnyakon repülnek
azok, kiket mindig megölnek?
Markolatánál kapják el s visszalökik
hüvelyébe az álmot.
A gyanú a szívbe ugrik. Csatakos macska
és hízelgő vadállat.

Fejemben a múlt néha megakad.
Húsz szem kukorica, pattog húsz neuron.
Huszonhét órát növesztek
számolni a gyors társakat:

mikor lázadnak fel és majd mikor
törik össze a tükröt, hogy ne lássák
válluk fölött a tespedt törtetőt,
fakó és eltüzelt arcuk mását.

Szembenézni magunkkal hány év ad erőt? F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó
Ferenc pápa beszéde a fiatalokhoz

Sokan vagytok! A föld 
minden részéről jötte-

tek! Sokan jöttetek messziről, 
nem csak földrajzi értelemben, 
hanem a megélhetés, kultúra, 
társadalmi helyzetetek szerint, 
és emberi szempontból is. Ma 
azonban mind itt vagytok, pon-
tosabban mind itt vagyunk, 
együtt, egységben, hogy osz-
tozzunk a Krisztussal való ta-
lálkozás örömében, annak örö-
mében, hogy az ő tanítványai 
lehetünk. E héten Rio az Egyház 
központja: élettel teli és fi atal 
a szíve, mert ti nagylelkűen és 
bátran válaszoltatok arra a meg-
hívásra, melyet Jézustól kapta-
tok arra, hogy Vele maradjatok, 
hogy a barátai legyetek.

A mostani Ifjúsági Világta-
lálkozó vonatja nagyon messzi-
ről jött: átszelte egész Brazíliát, 
követve a „Bota Fé – Adj bele 
hitet!” projekt nyomvonalát. Ma 
megérkezett Rio de Janeiro-ba. 
A Megváltó Krisztus szobra a 
Corcovado magasáról mindany-

nyiunkat magához ölel és meg-
áld. Látva a tengert, a partot és 
benneteket mindnyájan eszem-
be jut az a pillanat, amikor Ti-
beriás-tó partján Jézus elhívta 
első apostolait, hogy kövessék 
őt. Jézus ma bennünket is meg-
kérdez: Akarsz-e a tanítványom 
lenni? Akarsz-e a barátom len-
ni? Akarsz-e az én Evangéliu-
mom tanúságtevője lenni? A hit 
évének középpontjában állnak 
ezek a kérdések, amelyek arra 
hívnak bennünket, hogy újítsuk 
meg keresztény elköteleződé-
sünket. Családjaitok és otthoni 
közösségetek átadták nektek a 
hit nagy ajándékát, s így Krisz-
tus növekedhetett bennetek. Ma 
azért jöttem, hogy megerősítse-
lek benneteket ebben a hitben, 
az élő Krisztusban való hitben, 
aki bennetek lakozik. De azért is 
jöttem, hogy ti is megerősítsetek 
engem hitetek lelkesedésével!

Nagy szeretettel köszöntelek 
benneteket! Benneteket, akik 
öt kontinensről érkeztetek ide, 

s rajtatok keresztül mondom a 
világ minden fi ataljának, kü-
lönösképpen is azoknak, akik 
nem tudtak eljönni Rio de 
Janeiro-ba, de a rádión, televí-
zión vagy az interneten át lehet-
nek most velünk: Isten hozott 
benneteket a hit e nagy ünne-
pén! A világ különböző részein, 
ugyanebben az időben sok-sok 
fi atal gyűlt össze most: legyünk 
együtt most az örömben, a ba-
rátságban, a hitben! Egy dolog-
ban biztosak lehettek: főpász-
torként egyetemes szeretettel 
ölellek szívemre benneteket. 
A Megváltó Krisztus a Corco-
vado-hegy csúcsáról szeretettel 
fogad bennünket ebben a szép-
séges városban, Rióban!…

„Fiatal barátaim!
’Jó nekünk itt lenni!’ – ki-

áltott fel Péter, miután látta 
a színében elváltozott, dicső-
ségbe öltözött Jézust. Hasz-
nálhatjuk-e mi is most ezeket 
a szavakat? Szerintem igen, 
mert mindnyájunknak jó itt 

2013. július 23-28. között tartották meg Rio de 
Janeiróban a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozót.

A katolikus ifjúsági világtalálkozók ötlete II. 
János Pál pápa nevéhez kötődik. A kezdeménye-
zés 1983-1984-ben indult útjára, amikor Krisz-
tus feltámadásának 1950 éves évfordulójára 
emlékezve több ünnepség is megszólította a fi a-
talokat.

A 2-3 évente megrendezett ifjúsági világta-
lálkozók elsődleges célja, hogy megismertesse 
Krisztus üzenetét a világ 16-35 éves fi ataljaival, 
fi atal felnőttjeivel.

lenni együtt, Jézus körül! Ő az, 
aki befogad minket, és jelen-
valóvá teszi magát köztünk, itt 
Rióban. De az evangéliumban 
hallottuk az Atya szavait is: ’Ez 
az én választott Fiam, őt hall-
gassátok!’ (Lk 9,35) Ha tehát 
egyik részről Jézus az, aki befo-
gad minket, másrészről nekünk 
is be kell fogadnunk őt, fi gye-
lemmel hallgatni szavait, mert 
épp Jézus, a megtestesült Ige 
befogadása által képes átfor-
málni bennünket a Szentlélek, 
megvilágítani a jövőbe vezető 
utat, és szárnyakat adni remé-
nyünknek, hogy örömmel jár-
junk utunkon.

De mit tehetünk? ’Bota 
fé – adj hozzá hitet!’ Az Ifjú-
sági Világtalálkozó keresztje 
zarándoklata során végigvisz-
szhangozta egész Brazílián ezt 
a kiáltást. ‹Adj hozzá hitet!› 
– mit jelent ez? Amikor vala-
mi fi nomat főzöl, és azt látod, 
hogy hiányzik belőle a só, ak-
kor adsz hozzá sót; ha hiányzik 
az olaj, akkor adsz hozzá olajat. 
‹Hozzáadni› tehát annyit tesz, 
mint ‹belehelyezni›, ‹beleön-
teni›. Így van az életünkkel is, 
kedves fi atalok: ha azt akarjuk, 
hogy értelme legyen és teljes 
legyen, ahogy ti magatok sze-
retnétek és megérdemlitek, azt 
mondom mindannyiótoknak: 
‹adj hozzá hitet›, és új íze lesz 
az életednek, egy új iránytűt 
kapsz, amely mutatja az irányt, 
‹adj hozzá reményt›, és min-
den napod megtelik fénnyel, 
távlataid nem lesznek többé 
homályosak, hanem ragyogó-
ak; ‹adj hozzá szeretetet›, és 
életed olyan lesz mint a sziklára 

épített ház, utad örömteli lesz, 
mert rengeteg barátra találsz, 
akik együtt járnak veled ezen az 
úton. Adj hozzá hitet, adj hozzá 
reményt, adj hozzá szeretetet!

De ki az, aki mindezt meg-
adhatja nekünk? Az evangé-
liumban hallottuk a választ: 
Krisztus. ’Ez az én választott 
fi am; őt hallgassátok!’ Jézus 
az, aki Istent hozza el nekünk 
és elvisz minket Istenhez, vele 
átalakul és megújul az egész 
életünk, s így új szemekkel tu-

dunk tekinteni a valóságra, Jé-
zus nézőpontjából, az ő szemei-
vel (vö. LF 18). Ezért ma erővel 
mondom nektek: ’add hozzá 
Krisztust’ az életedhez, és egy 
olyan barátra találsz, akire 
mindig rábízhatod magad, 
’add hozzá Krisztust’, és látni 
fogod, hogyan nőnek szárnyai 
reményednek, hogy örömmel 
járhasd a jövő útját; ’add hozzá 
Krisztust’, és az életed megtelik 
szeretettel, termékeny élet lesz.

Szeretném, ha ma mindany-
nyian őszintén feltennénk ma-
gunknak a kérdést: kibe vetjük 
reményünket? Önmagunkba, 
a dolgokba, Jézusba? Megvan a 
kísértés, hogy önmagunkat he-
lyezzük a középpontba, hogy azt 
higgyük: egyedül mi magunk 
építjük a saját életünket, vagy 
hogy az a birtoklástól, a pénz-
től, a hatalomtól lesz boldog. 

De nem így van! Biztos, hogy a 
birtoklás, a vagyon, a hatalom 
adhat egy pillanatnyi mámort, 
a boldogság illúzióját, de a vé-
gén ezek fognak birtokba venni 
minket, és arra ösztönöznek, 
hogy mindig többet birtokol-
junk, és soha ne legyünk elége-
dettek. ’Add hozzá Krisztust’ az 
életedhez, helyezd újra Őbelé a 
reményedet, és soha nem leszel 
csalódott! Látjátok, kedves ba-
rátaim: a hit forradalmat hoz az 
életünkbe, melyet kopernikuszi 
fordulatnak nevezhetünk, mert 
kivesz a középpontból minket 
magunkat, és Krisztust helyezi 
vissza oda; a hit belemerít min-
ket az ő szeretetébe, amely biz-
tonságot, erőt, reményt aján-
dékoz nekünk. Látszólag nem 
változik semmi, de lényünk 
mélyén minden megváltozik. 
Lakást vesz bennünk a béke, 
a szelídség, gyengédség, a bá-
torság, az derű és az öröm, me-
lyek a Szentlélek gyümölcsei 
(Gal 5,22).

Lényünk átalakul, gondol-
kodásunk és cselekedeteink 
megújulnak, Jézusnak, Isten-
nek a gondolataivá és cseleke-
deteivé válnak. A Hit évében ez 
az Ifjúsági Világtalálkozó igazi 
ajándék, amelyet azért kapunk, 
hogy általa még közelebb ke-
rülhessünk az Úrhoz, hogy ta-
nítványai lehessünk és misszi-
onáriusai, hogy hagyjuk, hogy 
megújítsa életünket.

Kedves fi atal barátom: ’add 
hozzá Krisztust’ az életedhez! 
Ezekben a napokban Ő maga 
vár téged Igéjében; hallgasd fi -
gyelmesen és szívedet át fogja 
melengetni az ő jelenléte; ’add 



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 5958

hozzá Krisztust’: ő magához 
fogad a bűnbocsánat szentsé-
gében, hogy irgalmasságában 
begyógyítsa a bűn sebeit. Ne 
félj attól, hogy Isten bocsánatát 
kérd! Ő soha nem fárad bele a 
megbocsátásba, olyan, mint 
egy apa, aki szeret bennünket. 
Isten maga a tiszta irgalom! 
’Add hozzá Krisztust’: Ő vár rád 
Testével az Eucharisztiában, 
jelenlétének szentségében, sze-
retet-áldozatában, és a sok-sok 
fi atal kedvességében, embersé-
gében, akik barátságukkal gaz-
dagítanak majd, s akik bátorí-
tanak hitük tanúságtételével, 
megtanítanak majd a szeretet, 
a jóság, a szolgálat nyelvére. Te 
is lehetsz, kedves fi atal bará-
tom, az ő szeretetének boldog 
tanúságtevője, bátor tanúja az 
ő Evangéliumának, hogy általa 
kicsit több fény jusson ebbe a 
mi világunkba.

’Jó nekünk itt lenni’, jó 
Krisztust az életünkben tud-
ni, beleadni a hitet, a reményt, 
s a szeretetet, amit ő ajándé-
koz nekünk. Kedves barátaim, 
a mai ünnepi alkalmon fogad-
tuk az Aparecidai Szűzanya 
szobrát. Máriával együtt mi 
is szeretnénk tanítványok és 
misszionáriusok lenni. Ahogy 
ő, mi is szeretnénk kimondani 
az ’igent’ Istennek. Kérjük az ő 
anyai szívét, hogy járjon közben 
értünk, hogy a mi szívünk is ké-
szen álljon Krisztust szeretni 
és másokkal megszerettetni. 
Ő vár ránk és számít ránk!

Ámen.”
(Forrás: Magyar Kurír 

/A pápa beszédeit fordította: 
Nobilis Márió és Kató Eszter)

Bajram Haliti

Tu maj najsan munddrri
Ano tahtaj e molako dikhav ćo boj, ӡi kaj,
Anglal mande e ćiriklă uran, ӡilabindoj.
O tahtaj, ano va ićarav,
Tutar gndisarav.
Tutar, savi phaӡe mo ilo.
Kaj san thaj kasa, akana.
Palunovar, samasa amen
Thaj e berosqo restauraranto.
Sanasa manqe sa...
Dijem tut i rank thaj e forma.
Sanasa mundrri, mundrri...
Tu, savi san thanbešutni me sunedji .
Sanasa maj tati katar e jag me iljesi...
Tu, savi alosare thaj vaćare
Ajrat mundrre majlaćhe stihore.
Ćire vuš si ćerqe thaj gudlѐ
Katar e sung e molaqi thaj mundre dukha.
E ućhalĭnasa mundrre manӡinasa ućhalĭnsardem
Ćire nila jakha.
Arakhav tut ano horutnipe mundrre gndimatanqo
Gndisardem, kaj khuvdem tut thaj astardem tut
Ane drakhin mundrre kamljimasqi.
Tu, maj najsan mundrri.
Tu, savi trajisare maškar mundrre bimerutne sune.

Buzás Géza

Zeleno vesh
Zeleno vesh, zeleno plaj,
amari bax, avel thaj zhal,
gindongo buss ando mas del
andej luma buzhanglipej.
Intrego luma dushmanoj,
sako rom sar chor nashadoj,
chi chordam jekh karfi n numa,
andaj Jezusheski palma.
Devla zhutin pe amende,
na de mila pe romende,
amaja dan thaj vi mardan,
nashadeske amen shutan.

Samu István

Magyar – cigány együttélésr�l 
az I. Martosi Szabadegyetemen

Az első martosi sza-
badegyetem igyekezett 

sokoldalúvá válni, és első-
sorban nem cirkuszt ígért az 
odalátogatóknak, hanem mi-
nőségi szórakozást, amelynek 
egyik fontos paramétere, hogy 
a közösségnek élményekkel és 
iránymutatókkal is szolgáljon, 
na meg persze a könnyedebb 
témák mellett közösségün-
ket érintő problémákról is tá-
jékoztassa és megoldásának 
esetleges résztvevőjévé tegye a 
szabadegyetem fórumain részt-
vevőket. Hogy sikerült-e, majd 
az idő eldönti. Mi szervezők 
azonban igyekeztünk… Ezért 
sem volt utolsó helyen a közös 
gondolkodást illetően a ma-
gyar-cigány kérdések és prob-
lémákról történő eszmecsere.

A kényes témák blokkban 
a martosi szabegyetemen az 
elmúlt tíz év egyik legelmérge-
sedőbb, legelburjánzóbb, ne-
gatív tendeciáról, konfl iktusos 
gócpontokat teremtő, közös-
ségünket érintő problémáról 
beszélgettem vendégeimmel 
az I. Martos Szabadegyetem 
szombati napján, ebédidőben, 
melegben. A magyar-cigány 
együttélés helyzetéről és lehet-
séges stratégiáiról. A konklúzió 
(ha lehetséges ebben az össze-
tett kérdésben) talán egy sar-
kított mondatba is beleférhet 

így első nekifutásra a beszél-
getés után. A cigányok vagy 
romák nélkül nem oldjuk meg 
a magyar – cigány együttélés 
problémáit, de ők sem tudják 
megoldani egyedül, sőt talán 
önmaguk sem…!!!

A kötetlen, ugyanakkor ko-
moly témát feszegető beszélge-
tésben, elég hamar kialakultak 
nézetbeli különbségek, főleg a 
szakavatott roma/cigány meg-
hívott szakemberek között. 
Rostás – Farkas György író, 
publicista, roma kutató tovább-
ra is az őszinte beszéd híve a 
két közösség között, pozitív do-
lognak tartaná, ha a cigány tár-
sadalomban megerősödnének 
újra a hagyományok, mert az 
feltételez erkölcsi normarend-
szert, magában hordozza azt. 
Ez a folyamat kondicionálná 
a cigány közösséget. Így talán 
megállítható lenne a közös-
ség további marginalizálódá-
sa, erkölcsi hanyatlása, amely 
nagyon sok problémát okoz a 
többségi társadalommal való 
együttélésben, azonban ehhez 
kell a cigányok és a magyarok 
őszinte párbeszéde és együt-
tes fellépése. Pozitívnak tarja a 
kettős identitást, vagyis a ma-
gyar-cigány identitást, mert az 
többletet jelent a közösségnek.

A második világháború vé-
gén, bár szegénység volt, de a 

cigány társadalomban az adott 
szó, az akkor még meglévő ha-
gyományoknak és az ezen ala-
puló erkölcsi normarendszer 
köszönhetően, az erkölcsös 
magatartás ugyanolyan elvá-
rás volt önmagukkal szemben, 
mint a többségi társadalom-
ban Rostás-Farkas György: 
„ – Ha édesapám elígérkezett 
12.00-ra dolgozni (kovács-
ként), akkor azt mondta, sies-
sünk fi am, mert 12.00 óra az 
nem 12.05…”

Ravasz József (dunaszerda-
helyi Romológiai Intézet igaz-
gatója, romonológus) úgy lát-
ja, hogy a romák, ha nemzeti 
önazonosságukat felfedezik és 
megélik, lesz egyfajta önbecsü-
lésük, tartásuk, az megváltoz-
tathatja a jelenlegi helyzetüket. 
Azonban ehhez biztosítani kell 
az intézményi – oktatásügyi és 
közigazgatási – kereteket is, 
tehát a kisebbségi önkormány-
zatokat. Akár Magyarországról 
átvenni a modellt és az ottani 
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Dobos Marianne

A Szent István Archikon emlékezete

1987 karácsonya után, az 
évenként szokásos Sché-

ner-születésnapon az akkor 
megnyíló Szent István-évben kü-
lönleges és aktuális vállalkozás-
ba kezdtünk a festőművésszel. 
Szellemi életünk kiválóságaival 
egy csokorba gyűjtöttem kötet-
nyi véleményt államalkotó első 
szent királyunkról. Kézzel írott 
szövegeket. Püspökök, írók, 
történészek írták le tézisszerű-
en vélekedésüket. Schéner Mi-
hály rajzai és mellettük a kézzel 
írott szövegek együtt a változás 
előtti éveknek jellegzetes doku-
mentumát adják. Ahogy a kötet 
utószóban fogalmaztam: „Tör-
ténész, író, költő, zeneszerző, 
művészet- és irodalomtörténész 
megemlékezések kézírásos illet-
ve kéziratos virágaiból, ahány 
annyiféle került egymás mellé. 
Így, együtt különleges színpom-
pát nyújtva, az eltérő vélemé-
nyek összhangzata szimbolizál-
ja egy nép jogfolytonosságát és 
megújulási készségét, egy új év-
ezred küszöbén.”

A Nők Lapja 1989. augusz-
tus 19-i száma Hol vagy, István 
Király? címmel ismertetést írt 
a kötetről, akkori aktualitását 
hangsúlyozva, és kétoldalas mu-
tatványt állított össze a kötetből:

HOL VAGY ISTVÁN KIRÁLY?
A bölcs uralkodó erősíti népét
az okosnak kormánya jól meg 

van szervezve

olyan a nép, mint fejedelme
amilyen a város feje, olyanok 

lakói is.

Vajon milyen volt István, az 
ember, a férj, az édesapa és az 
utód nélkül sírba szálló ural-
kodó? Milyen volt népe akkor 
és ilyennek álmodta-e a mait? 
Hová lettek törvényei, és ki 
hallgatja intelmeit? Mit jelen-
tett akkor, s mit nyújt ma a hit? 
És mit sugall a szentistváni mű 
nekünk, mai örökösöknek?

Ezekre a kérdésekre keres-
te a választ Schéner Mihály, 
a művész-fi lozófus, aki meg-
testesíti a gonoszt, hogy kiűzet-
tessék a világból. De Schéner 
nemcsak ördögökkel álmodik: 
rajzaival már évtizedek óta fe-
jet hajt Történelmünk nagysá-
gai előtt. Tudja, hogy ínséges 
időkben milyen nagy szükség 
van példaképeinkre, bölcse-
inkre, múltunk ma is elevenen 
ragyogó kincseire. Schéner száz 
Szent István-rajza – száz kér-
désre száz felelet. S ő nemcsak 
kérdez és válaszol: gondolko-
dásra, továbbgondolkodásra 
ösztönöz. Magasrangú egyházi 
személyiségeket, írókat, költő-
ket, történészeket ihlettek meg 
a Schéner-vallomások. Dobos 
Marianne érdeme, hogy ösz-
szegyűjtötte és kötetbe szer-
kesztette őket. A Szent István 
Archikon ’88 című, remek ki-
állítású könyv a Nagy Magya-

rok Emlékkönyv-sorozat első 
darabja, melyet – reméljük – 
követni fognak a többiek. Or-
szágépítő első nagy királyunk, 
ezeréves államiságunk ünne-
pén e kötetből kínálunk váloga-
tást olvasóinknak, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy ki-ki 
feltehesse magának a kérdést: 
Hol vagy, István király?

A benne megfogalmazódó 
gondolatok ugyanakkor mos-
tanáig őrzik aktualitásukat. 
A Miskolc Tv-ben Czikora Ág-
nes műsora számára ennek a 
valahai könyvnek a gondolatait 
összegeztem utóbb Szent Ist-
ván ünnepe alkalmából:

 István 1038-ban bekövet-
kezett halálával baljós félelem 
vett erőt nemcsak a keresztény 
híveken, de a pogánysághoz 
közelebb állókon is. Az aggódás 
oka a belső meghasonlástól, vi-
szályoktól való félelem és a kül-
háborúktól való rettegés volt. 
Ekkor ugyanis Árpád fi a Zolta 
egyenes ági leszármazottai már 
83 éve erős és biztos kézzel tar-
tották a kormányt, és egy olyan 
modern államszervezetbe ve-
zették át az augsburgi csata-
vesztés lélektani sokkjából az 
országot, amely ellenálló volt 
ezen veszedelmekkel szemben.

A nemzeti gyász egy szerte-
len, égbekiáltó ősmagyar sira-
tásban olvadt egybe. Részt vett 
benne úr és szolga, érintett, de 
kívülálló is, s mint ahogy a si-

hibák alapján megteremteni 
optimális működésük feltéte-
leit. Fontosnak tartja a roma 
identitás megerősödését.

Kérdésemre nem kaptam ki-
elégítő választ, hogy esetleg ez 
a „ történelmi gyökerek nélkü-
li egy identitás erősítése” nem 
vezethetne-e olyan folyamatok-
hoz, amelyek az évszázadokon 
keresztül integráló képességek-
kel bíró magyar kultúrától, il-
letve közösségtől-közösségben 
szeparatista folyamatokat in-
díthat el?

Harmadik vendégem Auxt 
Ferenc aki vállalkozóként (egy 
turista központot működtet 
Gömörben) kifejtette, hogy a 
mezőgazdaságban és az agrotu-
rizmus újra felélesztésében lát-
ja azt a középtávú lehetőséget, 
amely a gazdaságilag leszakadt 
cigány réteget újra vissza tud-
ná integrálni a társadalomba. 
Auxt Ferenc konkrét példákat 
is mondott, például az erdészet, 
fakitermelés. Ha Ukrajnából 
hozathatnánk az olcsó fát, mint 
nyersanyagot a fafeldolgozó cé-
gek Gömörben tudnának adni 
munkahelyeket a roma munka-
nélkülieknek, egyátalán a mun-
kanélkülieknek. Mert hiszen az 
integráció alapja egy stabil eg-
zisztenciális biztonság.

Szóval a válaszokat meg-
oldásokat jövőre is keressük, 
majd a II. Martosi Szabadegye-
temen, mert egyszer másfél 
óra kevés még a problémák 
kibeszéléséhez is, valamint ezt 
tovább kell a közbeszédben tar-
tani a szabadegyetemek segít-
ségével.

(Forrás: parameter.sk)

Samu István Rostás-Farkas Györggyel

Duray Miklós és Rostás-Farkas György a szabadegyetemen

A kerekasztal résztvevői
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ratóasszonyok egyes vidékeken 
még ma, is monoton énekük 
jajszavába a panaszt és dicsére-
tet egyformán keverték.

István halálának napja, au-
gusztus 15. emlékére szentelték 
a templomot, a székesfehérvári 
bazilikát, ahol végakarata sze-
rint eltemették. A Mária „fel, 
mennybevitele” tiszteletére, 
ahogy a középkori magyar nap-
tár nevezi az ünnepet, s ahogy 
nevezték az akkor, még a teme-
tés előtt felszentelt bazilikát.

István teste azonban nem 
sokáig nyugodhatott békében. 
Az in die Assumpcionis Sanctae 
Mariae elhunyt király a nagy-
legenda szerint sóhajtozással 
és könnyek árjával kérte az ég 
királynőjét, hogy ezen az ünne-
pen legyen az ő földi pályájának 
befejezése is.

Az intelmek tanításának lé-
nyeges pontja szerint az ide-
ális uralkodó harmóniában él 
a főurakkal, ispánokkal, vité-
zekkel, tehát uralkodása táma-
szaival. Láthatta ugyanis cseh, 
orosz és bolgár kortársai sor-
sán, hogy a gőgöst, békétlent, 
gyűlölködőt királyi hatalmá-
nak vesztésére, a méltóság bu-
kására készteti a vitézek ereje. 
Sajnos ennek az intelemnek az 
igazsága és jogosultsága bizo-
nyítást nyert a történelem ál-
tal magyar földön is. Ugyanis 
már a 652-es toledói zsinaton 
kimondták: a királyt a jogok te-
szik és nem a személy, Regem 
iura faciunt, non persona. Ha 
a király el is pusztul, országa 
megmarad, miként megmarad 
a hajó, melynek kormányo-
sa elesik. Si rex periit regnum 

remansit – a királyi korona 
ilyetén, a keresztény Európára 
jellemző státusza abba a koro-
názási rendbe is bekerült, mely-
lyel Istvánt is koronázták, tehát 
így magyarázható, hogy az Ár-
pád-fi ak mellőzésével Orseolo 
Pétert még életében megkoro-
náztatta István, bár aggályoktól 
egyáltalán nem mentesen, hisz 

magánesküvel kellett engedel-
mességet fogadnia Istvánnak 
és Gizellának, s ez esküt az or-
szág főurai is letették. Péter pe-
dig már a király halálát követő 
évben szembefordult Gizellával 
és az országnagyokkal, s 1041-
ben menekülnie kellett. Jött 
Aba Sámuel, a német császá-
ri haddal bevonuló Péter, akit 
újabb két év múlva a pogány 
lázadásba átcsapó közfelhábo-
rodás söpört el. Jogos volt te-
hát a királysír kifosztásától és 
feldúlásától való félelem. S ez-
zel magyarázható az a bazilika 
közepén lévő kriptaszerű mé-

lyedés alján, kőlapokból össze-
állított koporsó, melynek fel-
adata lehetett, hogy „elrejtse a 
nép gyakori gonoszkodása és az 
egyházban történt meghason-
lása miatt veszélyeztetett szent 
csontokat, melyek a halan-
dók tudomása elől így elrejtve, 
egyedül az Úr szemei számára 
voltak láthatóak”.

László király uralkodása 
erősítette meg újra az orszá-
got, s ekkor már nyilvánvaló 
volt, hogy István egyháza csak 
támasztéka az időtálló állam-
szervezetnek. A László által 
helyreállított Szent István-i 
rend ideológiai támasztéka a 
Szent István-i egyházi rend lett, 
ezt stabilizálta László a szentté 
avatással, mely sokkal inkább 
fakadt politikai, mint vallási 
szempontból.

István abban az időben élt, 
amikor Róma és Bizánc a nyel-
vi és stílusbeli eltérés ellenére 
is keresztény egységet alko-
tott, tehát az egyházszakadás, 
a szkizma még nem követke-
zett be. Így a II. Bazileosz görög 
császártól kapott kettős kereszt 
ereklyetartóba foglalt ajándék-
ban nem bizánci szimbólumot, 
de a vera cruxot látta, s így vál-
hatott ez uralkodói jelvénnyé, 
olyan címerképpé, mely a mai 
napig fenntartja emlékét a Bi-
zánccal való kiegyezésnek, va-
lamint a jeruzsálemi zarándo-
kút megnyitásának. A magyar 
kettős kereszt első ábrázolása 
III. Béla pénzén található, s így 
a Bizáncból jött III. Béla hono-
sította meg annak a jelképnek 
az elfogadását, amelyet nem 
akkor hozott a már ellenlábas 

nagyhatalom „eretnek” egyhá-
zi jelképeként, de amelynek a 
hazai hagyományai megvoltak, 
hiszen III. Béla apja, II. Géza 
is nyakában viselte a kettős 
kereszt ereklyetartót. Jellemző 
azonban, hogy a latin és görög 
egyház eltávolodása után pap-
ságunk új teóriát dolgozott ki: 
hogy ne kelljen az eretnekké 
vált görögöktől származtatni 
a kettős keresztet, a pápai ke-
resztet azonosították a kettős 
kereszttel, miszerint István 
apostoli keresztet kapott a pá-
pától. Werbőczi a Tripartitum-
ban pedig azt írja, hogy a pápa 
két keresztet adott Istvánnak. 
Ezek a magyarázatok azonban 
szegényebbé tesznek, s hiszem, 
hogy ma minden keresztény 
magyar boldogan fogadja el 
a vera cruxot. A szent kereszt 
darabját a kettős keresztben. 
A kereszt kínjait, a keresztha-
lált a föltámadás követi.

István korában az 1000. évre 
s ma a 2000. évre várva is ta-
pasztaltuk, elmondhatjuk, hogy 
az ezredfordulók környékén vi-
lágvége-hangulat uralkodik el. 
Az akkori keresztény világ is 
várta az ítéletet, a világvégét, 
testnek föltámadását. István, 
aki látta a büntetést, „a gyász-
magyarok pusztulását”, félt az 
egész népre váró pusztulástól, 
ezért siettette az eseményeket, 
s időhiánnyal küzdve lett tör-
vényalkotóvá. Istennel eltelve, 
mint Mózes, népet teremtett, 
népet, melyet jól felkészített 
az utolsó ítéletre. Mely ítélet 
eleddig még nem a végítélet, 
de a történelem lett. A nyelv, 
szándék, akarat által egybefo-

gott és az ezredévi szenvedés-
sel összekovácsolt magyar nép 
a feltámadás ígéretét hordozza 
magában. Ezeréves történelem, 
amit a magyar nép magáénak 
vallhat. Ha végignézünk az Eu-
rópa Unió tagállamain, bizony 
nem sok ország dicsekedhet 
hasonló múlttal.

István törvényhozása a maga 
idejében a szomszéd államo-
kénál humánusabb, de szigorú 
és igazságos volt, törvényeinek 
megtartatását a király hatalma 
országszerte biztosítani tudta, 
s így jogbiztonság tekintetében 
az európai élvonalba tartozott, 
s noha gazdasági és kulturális 
fejlettség vonatkozásában nem 
vehette fel a versenyt nagy múl-
tú európai országokkal, de en-
nek a jogbiztonságnak köszön-
hetően Európa minden részéből 
megindult a bevándorlás, meg-
találhatták itt boldogságukat és 
boldogulásuk helyét a legkülön-
bözőbb foglalkozásúak, vallású-
ak és nemzetiségűek.

István univerzális keresz-
tény jogrendet követő törvényei 
így viseltek magukon sajátos 
magyar vonásokat. Személyes 
politikai törekvéseit, kormány-
zása gyakorlásának módját ösz-
szeegyeztette, de nem rendelte 
alá az akkori ún. fejlettebb jog-
rendnek, melyektől átvette az 
irányvonalat, a keresztény ideá-
lok megtartása iránti törekvést. 
Okleveleit 1002 és 1009 között 
ugyan a német császári kancel-
láriából érkezett írnokok írták, 
de ezek dátumai csupán István 
uralkodási évét tartalmazták. 
Ez a döntő bizonyíték arra, hogy 
soha nem vállalt uralkodásában 

hűbéri kötelékeket, sem a csá-
szárral, sem a pápával szemben. 
Magyarország tehát független 
monarchia lett a bizánci és né-
met császárság között, mint a 
Német-római Birodalom túlsó 
oldalán elterülő Franciaország. 
Ehhez a függetlenséghez ra-
gaszkodott igen kitartóan Lász-
ló királyunk is okos politikájával 
VII. Gergely pápával szemben, 
aki levélben ajánlotta fel, hogy 
amennyiben Szent Péter iránti 
alázatukat mélyebben kifeje-
zik, Gézát vagy Lászlót királlyá 
koronázza az akkori uralkodó, 
Salamon helyett. Ezt a hűbéri 
csábítást visszautasítva, az Ist-
ván szentté avatását kérő doku-
mentumokban már csak az sze-
repel, hogy az országot és magát 
„az örökszűz boldog istenszülő 
Mária” védelmébe ajánlotta. 
A „csak” Szűz Máriának való 
felajánlásból ugyanis már nem 
lehetett politikai tőkét ková-
csolni, ahogyan azt VII. Gergely 
egy Lászlóhoz írt 1079-es leve-
le is sugallta, azzal az óhajjal, 
mely szerint Isten az „örökszűz 
istenszülő boldog Mária, vala-
mint Szent Péter és Pál érdeme-
ire és közbenjárásával irányít-
sa, kormányozza az országot”. 
Magyarország elkerülte a pápai 
hűbérbevételt, Boldogasszo-
nyanyánk, égi nagy pátrónánk 
pedig soha nem feledkezik meg 
Magyarországról, édes hazánk-
ról, hiszen címerünk kettős ke-
resztje fi a keresztjének darabját 
tartalmazza a legenda szerint, 
s az ezredévi szenvedés, Krisz-
tus halálában való részesedés 
magában hordja a feltámadás 
reményét is.
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