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Rostás-Farkas György

Megtalálni szívemben a 
nyugalmat

(Közös sorstudat)

Valamit álmodtam. Vala-
mi olyasmit amit most 

megoszok mindenkivel. Fur-
csa dolgok történnek, itt ezen a 
Főld nevü bolygón!

Minden ember érzi, kell 
hogy érezze, hogy fontos dolga 
van ezen a planétán! Összetar-
tozunk, meg egymáshoz is, így 
be kell avatnunk egymást.

Petőfi  óta tudjuk, hogy az ál-
mok nem hazudnak. Egy nagyon 
távolni pici faluból érkeztem 
Újkígyósról, és már kicsi gyer-
mekkoromban is azt tanították 
nekem, hogy az álmok fontosak.

Az emberiség mindig meg-
álmodta a jövőjét! Anyai, apai 
ágon is, cigány ősökkel büsz-
kélkedhetek.

Ők fontosnak tartották, 
hogy minden gyermeküket, az 
utódokat emberi tartásra, bő-
csületre, méltóságra neveljék, 
mert mindig azt mondták, hogy 
emberi tartásból, méltóságból, 
bőcsületből egyetlen egy van, 
arra nagyon kell vigyázni.

Közeledik a végítélet nap-
ja?… Hogy ezt miért mondom? 
Azért, mert már nem fontos a 
cigány emberek számára a ci-
gány nyelv őrzése, ápolása, át-
mentése az utókor számára.

Kortársaim, kik nem túl ré-
gen még itt éltek közöttünk, 

 Lakatos Menyhért, Orsós Ja-
kab – de hosszú lenne a fel-
sorolás –, fontosnak érezték, 
hogy féltett kincsként őrizzük 
anyáink, apáink nyelvét!

Amikor időm és erőm enge-
di, elmegyek vidéki és külföldi 
utakra, hogy találkozhassak, 
beszélgethessek, emberekkel, 
gyerekekkel, pedagógusok-
kal, a település vezetőivel. Van 
olyan telpülés, ahol a szülők 
még beszélik a cigány nyel-
vet, de a gyerekek már nem, ez 
nyelvvesztés! Nekem ez a sors-
tragédiám, mert fél évszáza-
da küzdök hatalmasságokkal, 
kormányokkal, hogy vezessék 
be az iskolában, a cigány nyelv 
tanítását is, cigány népismeret 
tantárgyi keretében.

Ha ez így halad tovább egy-
két generáció múlva kihal a ci-
gány nyelv.

Két kérdésem lenne. Az  
első: mi lesz itt Magyarorszá-
gon, ha már nem fogják beszél-
ni a cigány nyelvet?

A másik kérdés az, hogy ez 
egész Európában, és a világ 
többi országában is így lesz?

Új arcokra, új viszonyokra, 
és új döntésekre van szükség!

Ezt a szép nyelvet be kel-
lene vinni a köztudatba, csak 
két helyet említek meg, Svájc, 

és Dél-Tirol, ahol nagy gon-
dot fordítanak a nemzetiségi 
jogokra, a nemzetiségi kultú-
rára.

Nélkülünk döntenek ró-
lunk. Ki fogja felmutatni, 
megőrizni a mi több ezer éves 
kulturánkat? Ezért tehát én azt 
mondom, lelkünkben, agyunk-
ban, szívünkben ne legyen kü-
lönutas politikai kérdés a ci-
gány ügy!

Jut eszembe, Rosivall Lász-
ló professzor, világhírű tudós 
akadémikus mondata, melyben 
határozottan állítja, hogy a ci-
gánykérdés, nem cigány kér-
dés!

Kultúránk és szellemi örök-
ségünk össze kell, hogy tartson 
bennünket.

Kölcsey Ferenc jut eszem-
be, aki más népekkel ellen-
tétben, nem csatadalt, hanem 
himnuszt írt! Ami egy ima, egy 
nagy sóhaj. Mi az ég felé tekin-
tünk, és Isten látja, hogy mi 
az Ő gyermekei vagyunk. Nem 
veszhetünk el a népek tengeré-
ben, mint az inkák. Isten segít-
sen bennünket!
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Nem tudok szabadulni 

attól a gondolattól, 

hogy miért itt és akkor szü-

lettem?

Minél öregebb vagyok, an-

nál inkább erősödik bennem 

ennek a kérdésnek a hangja, 

izgat ennek a kérdésnek a sú-

lya..

A napokban éneklő gye-

rekeket néztem. Egyforma 

ruhában, a dobogó lépcsőin 

álltak és kedvesen-szépen 

énekeltek. Elmélázva néztem 

őket. Mindegyiknek más az 

arca. Fiúké, lányoké. Ki szo-

morkás, ki nevetős, ki félénk, 

ki bátrabb, ki alacsony, ki 

magasabb …

Kik lehetnek a szüle-

ik? A hátam mögött ültek a 

szülők, nagyszülők. Bizto-

san minden szülőnek a saját 

gyermeke a legszebb, legoko-

sabb, legügyesebb. A gondo-

lataim kergették egymást: 

éppen oda születtek, éppen 

ezeket a szülőket kapták, 

akik nevelik őket, éppen … és 

mivé lesznek?

Papi életem szép emlékei 

között gyakran felbukkan-

nak a pilismaróti, dömösi 

gyerekekkel töltött évek. Ott 

találkoztam igazán közelről 

a cigány testvérek életével, 

gondjaival, küzdelmeivel. 

Egy alkalommal egy kisfi ú 

nem volt hittanórán. Miután 

hazaengedtem a gyerekeket, 

elmentem a családhoz. Meg-

lepődve fogadtak. Miért jön a 

pap? Kérdezem: Lacika nem 

volt hittanórán, csak nem 

beteg? Ott ültek a földön, 

nézték a televíziót. Lacika 

is köztük. Nem, nem beteg, 

csak hát nincs cipője, a régi-

nek levált a talpa. Éreztem a 

tekintetükből a kérdést: ne-

kem a Lacika is fontos? Igen, 

fontos. Ő éppúgy hittanos 

gyerek, akit Jézus szeret. Fe-

lelős vagyok érte.

Ki hol született, ez nem elő-

jog kérdése. Nem lehetne sem 

előny, sem eleve hátrány. Nem 

lenne, ha megértenénk a Te-

remtő Isten szándékát. Min-

denki az Ő gyermeke és mi 

egymásnak testvérei vagyunk. 

Jézus ezért született a szegény 

istállóban, hogy rádöbbentsen 

erre a tényre. Erre tanít ma is, 

hogy szeressük, segítsük egy-

mást. „Amit egynek tettetek, 

nekem tettétek!”

A cigány gyerek sorsa nem 

csak az ő családja ügye, ha-

nem mindnyájunk ügye.

Amíg ezt nem értjük meg, 

addig nem vagyunk ember-

ségben, de hitben sem fel-

nőttek. Bárcsak felnőnénk a 

jézusi gondolkodáshoz vala-

mennyien!

BEER MIKLÓS VÁCI PÜSPÖK
ROVATA

A cigánykérdés nem 
cigány-kérdés
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Paksi Éva

Farkas Kálmán emlékére

Miután Rostás –Farkas 

György megkeresett, 

hogy emlékestet szeretnének 

szervezni Farkas Kálmán bácsi 

tiszteletére, és szeretné, ha én is 

ott lennék, sajnos személyesen 

ezt személyesen akkor 

nem tudtam megtenni, 

de lélekben ott voltam a 

megemlékezésen. Napo-

kig gondolkodtam azon, 

mit is írhatnék, mit üzen-

hetnék.

Egyetlen szót: 

NAGYON HIÁNY-

ZIK!!!!!!!!!

Egy település, Sós-

tófürdő, egy utcanév és 

szám, Mókus köz 8, egy 

telefonszám: 475-008…

Sok-sok év után is 

pontosan emlékszem rájuk, bár-

hol, bármikor. 475-008…

Valamikor, egy másik vá-

rosban, egy szerkesztőségben 

megszólalt a telefon. Kálmán 

bácsi volt a telefonvonal végén. 

Azokban a napokban jelent 

meg az általam szerkesztett 

havi lap legelső száma. Farkas 

Kálmánnak, az akkor még csak 

írásaiból ismert írónak-újság-

írónak is küldtünk egy tiszte-

letpéldányt, Ő pedig felhívott, 

hogy gratuláljon, és hogy fel-

ajánlja a segítségét.

Attól a naptól kezdve heten-

te többször beszéltünk. Kálmán 

bácsi lapunk főmunkatársa 

lett. Fontos volt a tanácsa, az 

ötletei, jó volt hallani a hangját, 

tudni, hogy jól van.

„Csókolom a Szíveteket!” 

mindig így köszönt el tőlünk.

Nagy megtiszteltetés volt, 

amikor felkért, szerkesszem én 

a könyveit.

A Csisznyikói Cserepek gyö-

nyörű novellái éppúgy belém 

égtek, mint a Gordoni ceruza-

rajzok, az Ember a viharban, 

vagy a Jegyző a Csisznyikóból.

Éva nénivel minden nyá-

ron meglátogatták az országos 

olvasótáborunkat. Mindig ün-

nep volt, amikor megér-

keztek, és mindig ünnep 

volt, amikor mi is meg-

látogathattuk Őket Sós-

tófürdőn. Több közös 

könyvbemutatónk volt: 

Törökszentmiklóson, 

Szolnokon, Nyíregyhá-

zán. Otthon éreztem 

magam mellette, és Éva 

néni mellett.

Mindig, mindent 

megbeszéltünk. Tud-

tunk egymás örömeiről, 

sikereiről, bánatáról. 

Atyai jó barátom volt, én pedig, 

ahogy Ő mondta, a harmadik 

lányuk…

Nagyon hiányzik…

Egy telefonszám: 475-008. 

Egy utcanév és szám: Mókus 

köz 8, egy település: Sóstófürdő.

Sok-sok év után is pontosan 

emlékszem rájuk…

Budapest, 2014-09-18.
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Varjú Katalin

Az els� cigányiskola 
Európában.

Több helyen találkoztam 
már 1856-os dátummal, 

amikor is az írások szerint Ér-
sekújváron (Szlovákiában) be-
indult a képzés a cigányiskolá-
ban.

Nemrégiben egy padláson, 
régi újságcikkek, könyvek kö-
zött kotorásztam, és találtam 
egy agyonsárgult ujságcikk-ma-
radványt. PhDr. Hofer Lajos 
tollából származott.

Nyomozásom eredménye 
annyi, hogy ő az érsekújvári 
gimnáziumban volt tanár. Mi-
kor és mit tanított, egyenlőre 
nem tudtam meg. Cikke alapján 
Kopácsy József hercegprímás 
alapította ezt az Érsekújvár-i 
iskolát. mégpedig 1838-ban.

Küldetése az lett volna, hogy 
a cigánygyerekeket okítsa, ne-
velje. A Monarchia, de Európa 
területén is egyedülálló volt ez 
az iskola a maga nemében. Ak-
kor csak két tanítási évet ért 
meg.

1856-os évben már másod-
szor kezdte meg a munkáját ez 
az intézmény, és ekkor az volt a 
különlegessége, hogy az érseúj-
vári tanítóképző gyakorló isko-
lája lett. Azért, hogy az akkori 
tapasztalatok szerint a legnehe-
zebben nevelhető gyerekekkel 
való munkavégzésnél tehesse-
nek szert a jövendő oktatók a 
tanítói gyakorlatra.

(A cigányokat vélték a leg-
nehezebben kezelhetőeknek, 
aminek főként a róluk való hi-
ányos ismeret volt az oka az én 
véleményem szerint.)

A magyar tanítóképzés tör-
ténetében is (nem csak Szlová-
kia területén) egyedülálló kez-
deményzés volt ez. A legtöbb 
támogatást egy Zselízen szü-
letett Farkas Nándor nevezetű 
paptól kapta. (Nem téveszten-
dő össze azonos nevű névroko-
naival.)

Ez a Farkas Nándor 1827 
október 19-én született Zsel-
ízen. Nagyszombatban tanult 
teológiát, később a bécsi Páz-
máneumban fejezte azt be, 
1849-ben.

Farkas Nándort 1850. ok-
tóber 28-án szentelték pappá. 
Nyergesújfalun kezdte káplán-
kodását, majd onnan került át 
Érsekújvárba.

A cigányiskolát látogató ne-
bulóknak ruhákat szerzett, élel-
mezésükről is gondoskodott. 
Mindezt azzal az eltőkélt szán-
dékkal tette, hogy a cigányok 
megtanuljanak számolni, írni, 
olvasni, és a keresztény kultúra 
alapjaival is tisztában legyenek. 
Mindent megmozgatott, hogy a 
cigányiskolát fenntartsa.

Az intézmény azonban min-
den erőfeszítése ellenére 1868-
ban bezárt, de már akkor meg-

mutatta a cigányság lehetséges 
beilleszkedésének útját, s an-
nak lehetőségét, miként lehet 
ezt a folyamatot elősegíteni.

(A szerző tanár, aki hosszú 
éveken keresztül dolgozott kü-
lönböző szlovákiai cigányte-
lepek, „pérók“ iskoláiban. Ott 
szerzett tapasztalatait, élmé-
nyeit egy kiváló könyvben is 
megörökítette, 2013-ban jelent 
meg Somorján, „Pénteken dé-
lig nyitva van az ég!”  címmel.)

Santino Spinelli

Jilo romano

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

Édesanyám

Már nem volt fi atal asz-
szony, élete negyvene-

dik évéhez közeledett, amikor 
a világra hozott. Szép, mutatós 
teremtés volt Rózsika. Ismerő-
söktől sokszor hallottam, hogy 
fi atal korában nagy sikere volt 
a férfi ak között. Szép arcának, 
formás alakjának és bronzvö-
rös hajának köszönhetően fel-
keltette magára Vágó Pálnak, 
a kor neves festőjének a fi gyel-
mét is, aki egész alakos festmé-
nyen örökítette meg anyámat.

(Az idő tájt nagy divatja volt 
annak, hogy a jómódú polgárok 
magukat és asszonyaikat meg-
festették egy tehetséges vagy 
kevésbé tehetséges festővel, hi-
szen színes fénykép akkor még 
nem létezett, legfeljebb a feke-
te-fehér fényképeket színezték 
ki. Vágó Pál számos látványos, 
történelmi témájú képet alko-
tott: ezek egy része szülőváro-
sában, Jászapátiban látható, de 
néhány még mindig raktárak-
ban porosodik.)

Én, a későn született gyer-
mek leginkább, mint idős asz-
szonyra emlékszem anyámra. 
Lelki szemeim azt látják, aho-
gyan nyáron ül a halmaji tera-
szon és olvas, vagy keresztrejt-
vényt fejt, beszélget, teázik a 
mindig jelenlévő vendégekkel, 
vagy télen römizik a barátnői 
társaságában. A terasz a Kékes 

felé nézett, mi pedig csodál-
kozva bámultuk a hegyre fel-
kapaszkodó, vagy onnét lefelé 
haladó autók kanyargó lámpa-
fényét a nyári estekben.

Anyám őszintén jószívű, se-
gítőkész, jótékony lélek volt, Az 
első világháború kitörésekor je-
lentkezett ápolónői tanfolyam-
ra és éveken keresztül gon-
dozta – önkéntes ápolónőként 
– a sóházi iskolából kialakított 
szükségkórházban a sebesül-
teket, amiért kitüntetésben is 
részesült. A halmaji „kistanító” 
öccsét, Berta Lacit szinte gyer-
mekeként szerette és pátyolgat-
ta, kosztolta, ruházta, taníttatta 
egész addig, amíg megkapta 
tanítói oklevelét és első állását.

Nem emlékszem rá, hogy ő 
maga takarított vagy főzött vol-
na, hiszen voltak háztartási al-
kalmazottai, de azt tudom, hogy 
Mariska nénivel, házvezető-sza-
kácsnőjével naponta minden 
tennivalót részletesen megbe-
széltek és ő szigorúan ellenőriz-
te, hogy minden a megállapodá-
suk szerint végeztetett-e el.

Számomra megmagyaráz-
hatatlan szeretettel nevelte a 
pulykáit. Mestere volt a minden 
környezeti ártalomra roppant 
érzékeny pulykák felnevelésé-
nek, tudta, hogy milyen mele-
gen kell őket tartani, és mivel 

kell etetni a gyenge gyomrú 
apró jószágokat. A pulyka álta-
tában nagyon,,kezes” jószág, de 
nem eléggé háziasított ahhoz, 
hogy gondozójához szokjon, 
anyámhoz mégis mindig kö-
zelmentek, aki a kezéből etette 
őket. És amikor felnőttek, levá-
gásra érettek lettek akkor meg-
siratta a kedvenceit.

1943 őszén különleges ked-
vezményként szabadságot 
kaptam Bereckről, ahol mun-
kaszolgálatot teljesítettem. 
A hazautazás két teljes napot 
vett igénybe, de boldog voltam, 
hogy néhány napra ismét embe-
ri körülmények közé kerültem. 
Családom tagjai, akik fokozódó 
bizonytalanságok között éltek, 
örömmel fogadtak és számuk-
ra némi biztatást is jelentett, 
hogy engem hazaengedtek. 
Talán bíztak abban, hogy ez a 
normalizálódást jelenti a hábo-
rús időkben. Falumból akkor 
már sokan elestek Ukrajnában, 
még többen a fronton voltak, és 
persze úgy érdeklődtek szeret-
teik iránt tőlem, mintha csak 
egy csoportban lettünk volna. 



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 9

Többségük még akkor se tud-
ta felfogni ésszel, hogy a kato-
nasapkás, civil ruhába öltözött 
munkaszolgálatosok másféle 
elbánásban részesülnek a ka-
tonai feljebbvalóiktól, mint a 
fegyveres honvédek.

Hazaérkezésem első esté-
jén anyám beszélni kívánt ve-
lem. Ö a magastámlás, gobe-
linnel bevont, fekete fotelben 
helyezkedett el, és ez elé tett 
egy zsámolyt, arra ültetett le. 
Mint apám halála óta mindig 
– most is fekete ruhát viselt és 
érezhetően nagyon alaposan 
felkészült arra, amit velem kö-
zölni szándékozott. Ölében egy 
kemény kartonlapra ragasztott 
fénykép lapult. Megmutatta.

– Ő volt az apád – mondta. 
A fényképen egy díszruhába öl-
tözött, dolmányos huszártisztet 
láttam.

– K. Arisztid, huszárkapitány 
– mondta anyám. Hozzánk volt 
beszállásolva, kedves, szeretet-
reméltó ember volt, régen távol a 
családjától. Megkedveltem és az 
övé lettem. Ebből a rövid kaland-
ból származol te, fi am. Ennyit 
mondott. Nem többet. Hiába is 
faggattam volna, nem mondott 
volna többet. Erős asszony volt. 
Sohase tudtam meg egyebet vér 
szerinti apámról. Pedig egyszer 
elutaztam – úgy húsz évvel ké-
sőbb – Szlovákiába, az Árva me-
gyei Felsőkubinba, ahol azonban 
már nem találtam senkit sem, 
aki ismerte volna. Csak a család 
történetét tanulmányozhattam, 
de annak nem éreztem különö-
sebb fontosságát, sem jelentő-

ségét. Nem éreztem vétkesnek 
anyámat, akit addig apám hűsé-
ges hitvesének tudtam.

Később se esett erről szó 
köztünk. Apám azonban boldog 
volt, hogy fi úgyermeke született 
és elég nagyvonalú volt ahhoz, 
hogy engem vér szerinti fi ának 
fogadjon és sok gondossággal, 
szeretettel neveljen fel. Azóta 
is, ma is nem a nemzőapámat, 
hanem a felnevelő apámat ér-
zem, tudom valódi szülőmnek.

Anyám drámai közlése nyo-
mán jöttem rá valami titokra: 
anyám minden pénteken böj-
tölt, még kenyeret és vizet se 
vett magához. Gyerekkorom-
ban sokszor megpróbáltam 
magyarázatot kapni tőle erre 
az önsanyargatásra, de mindig 
kitért a válaszadás elől.

Most világossá vált előttem: 
miattam kért feloldozást a Te-
remtőtől a minden pénteki böj-
töléssel!

Ruva Farkas Pál

Anyám 
gyémánt piramisai

Ha feljön a NAP
markomban felébred az idő
Anyám égbezárt
pillái alatt
könnyeinek
gyémánt piramisaiban
igaz gyöngyöket 
sírnak az angyalok
az idők végezetéig
a Teremtő palástjára
a megmaradt
bűneink  - anda
                        a
                           ma 
                               re
                                   be
                                      ze
                                          xa
megváltásáért
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Csukás István

Isten megnyomja a 
tavasz-gombot

Isten megnyomja a tavasz-gombot,
s a régi verkli pattogva beindul,
a rigó kiköpi a téli szutykot,
csőrt csücsörít s fütyül bolondul,
a rügyek apró rajzfi lmgyárak:
megrajzolják a millió levelet,
szuszog, dohog a vakondjárat,
megindul a forgalom odalent,
a nárcisz kis pöckét kinyomja,
a kapkodva vetkőző égre mereszti,
a vadrózsának tavalyi a rongya,
hullna már, de még nem ereszti,
dagad az akác nyakán az ér,
az éltető nedv lüktetve kering,
bámulok a kertben ösztövér,
apadó hitemmel, s megtelek megint
együgyű csodával, éltető nedvvel,
s kinövök a földből, mint a bokrok,
s motyogom, vén bolond, gyermeki hittel:
jól van, Isten, kapsz egy libacombot!

Pet�fi Sándor

A tavaszhoz

Ifju lánya a vén télnek,
Kedves kikelet,
Hol maradsz? mért nem jelensz meg
A világ felett?
Jöszte, jöszte, várnak régi
Jóbarátaid;
Vond föl a kék ég alatt a
Fák zöld sátrait.
Gyógyítsd meg a beteg hajnalt,
Beteg most szegény,
Oly halványan üldögél ott
A föld küszöbén;
Áldást hoz majd a mezőre,
Ha meggyógyitod:
Édes örömkönnyeket sír,
Édes harmatot.
Hozd magaddal a pacsírtát,
Nagy mesteremet,
Aki szép szabad dalokra
Tanít engemet.
S ne feledd el a virágot,
Ne feledd el ezt,
Hozz belőle, amennyit csak
Elbír két kezed.
Nagyobbodtak a halálnak
Tartományai,
S bennök sokan a szabadság
Szent halottai;
Ne legyenek szemfedőtlen
Puszta sír alatt,
Hintsd reájok szemfedőül
A virágokat!

Pest, 1848 április



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 11

Dínók Zoltán

A cukros bácsi
Anya és lánya fáradtan 

vonszolták magukat 
haza a vásárból. A Nap lehajló 
félben volt, az utcán nem sok 
ember. Betértek a 
közeli ivóba. Mária 
egy pohár sört kért, 
lányának meg egy 
pohár kólát. Az asz-
talnál egy középko-
rú férfi t pillantottak 
meg. Magába ros-
kadt, valami nagy 
bánata lehetett.

A kislány látta, 
hogy ez az ember na-
gyon szomorú.

– Anya, miért 
horgasztja le fejét az 
az ember?

– Csendesebben! Mit tudom 
én! Mi közünk hozzá?

A férfi  itta a sört, s persze 
mindent hallott. A kislány nem 
bírt magával. Anyja próbálta 
türtőztetni. Az asszony is meg-
lepődött a férfi  búskomorságán, 
de ő már csak felnőtt ember volt, 
aki látott már ilyet. És volt annyi 
esze hogy ez nem tartozik rá. De 
a kislány persze nem értette ezt 
meg. Ő még őszinte lény. Nem 
ismeri a léthazugságot. A lány 
csak nézte, nézte, amint a férfi  a 
söröspoharat bámulja nagy szo-
morúsággal.

Egyszer csak megszólal a férfi :
– Tudod te mi az a bánat?
– Tudom. – felelte a kislány
Az anyja zavarba jött.

– Honnan tudná? Még kis-
lány! – próbálta a férfi t meg-
győzni.

Erre a férfi  azt mondta:

– Majd ha szerelmes lesz, 
úgyis megtudja!

Az asszony először hallga-
tott.

– Honnan tudná, mi a szere-
lem? Hiszen őt még csak a játék 
érdekli!

– Ha rosszul neveli – végül 
valóban csak a játék fogja érde-
kelni.

Mária megsértődött. Zsófi ka 
meg hallgatott, nem is értette 
miről beszélnek ezek itt ketten.

– Hogy fogja maga felkészí-
teni az életre?

– Foglalkozzon a maga bá-
natával!

A férfi  sóhajtott. Majd be-
jött a pultos, s ő még egy üveg-
sört kért. Mária úgyszintén, 

a lányának megint egy kólát. 
Zsolt – így hívták a férfi t – látta 
hogy Zsófi ka igen szép lány. Ez 
számára furcsa volt, hiszen az 

anyja egyáltalán nem 
úgy nézett ki, mint 
akire rá lehet mon-
dani, hogy szép nő. 
Talán az apját örö-
költe. A férfi  elővett 
egy cukros csomagot. 
Mária már látta, mit 
akar vele.

– Mit képzel maga?
– Csak meg aka-

rom kínálni!
– De ne az én lá-

nyomat!
– Anya! – szólt 

közbe Zsófi ka – csak 
meg akar kínálni.

– Hallgass!
– Nem vagyok én cukros bá-

csi!
A kislány odarohant, s az 

egyik cukrot elvette. Ahogy 
visszatért, az anyja lehordta. 
Az egész kocsma hallotta. De 
nem törődtek velük. Részegek 
voltak mindannyian. A kislány 
meg elszopogatta a cukrot.

– Ez fi nom volt!
– Ugye? – kérdezte az idegen
S azzal fogta magát és kisé-

tált az ivóból. Marika nagyon 
szégyellte magát, s dühös volt 
Zsófi ra.

-Erre neveltelek én?
Zsófi  elővette kedvenc játé-

kát, s játszani kezdett … 

Váradi Gábor festménye
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Gajdó Petra

Diplomamentés másképpen

A felsőoktatási képzés-
ben résztvevők körében 

egyre több az abszolutóriumot 
szerzett, de nyelvvizsga hiányá-
ban diplomát nem kapó végzett 
hallgató. A „bennragadt” dip-
lomák mentésére gyakori ötlet 
a nyelveket nehezen tanulók 
részéről, hogy keresve a köny-
nyebb utat, eljutnak a lovári 
nyelv tanulásához. Kevesen 
tudják azonban, hogy az emelt 
szintű nyelvi érettségi – 60%-
os eredményt elérve – nyelv-
vizsgaként is megfeleltethető.

November elején zajlott az 
őszi emelt szintű szóbeli érett-
ségi lovári nyelvből a székes-
fehérvári Vasvári Pál gimná-
ziumban. Lakatos Szabina – a 
vizsgabizottság elnöke történe-
lem tanár, szociális munkatárs, 
a Kodolányi János Főiskola 
volt tanára, lovári dialektust ta-
nít és vizsgáztat.

Mi a tapasztalat, kik és 
miért tesznek lovári nyelvből 
emelt szintű érettségit?

Nagyon szép lenne, ha azt 
mondhatnánk, hogy a cigány 
nyelv szépsége miatt választ-
ják ezt a nyelvet, de a tanulók 
kilencven százaléka a diploma 
megszerzése céljából dönt mel-
lette, mert kevesebb idő alatt, 
kevesebb energiát befektetve – 
nem is beszélve az anyagi költ-
ségekről – elérhető a komplex 
középfokú nyelvvizsga, vagy 
annak megfelelő nyelvi érett-

ségi. Tanárként azt gondolom, 
a sikerhez nem különleges 
módszer szükséges, hanem a 
magyar nyelvtan stabil tudá-
sa. Ahhoz, hogy valaki elsőre 
sikeres lovári vizsgát tegyen, 

hét-nyolc hónap intenzív ta-
nulás szükséges. Ez a nyelvnek 
az egyszerűsége és a gyorsabb 
megtanulhatósága miatt van. 
Bármilyen információk forog-
nak is közszájon, a tanulást itt 
sem lehet megspórolni.

Ugyanezen a véleményen 
van Dr. Papp János Ph.D., 
a vizsgabizottság magyar nem-
zetiségű tagja, ELTE ITK lo-
vári nyelvvizsgáztató, a Sityu 
romanes!, a Cigány-magyar, 
magyar-cigány kéziszótár és 
a Tesztek a középfokú cigány, 
lovári nyelvvizsgához című 

könyv írója, cigány nyelv ta-
nára is. Vallja, nem nehéz a 
cigány nyelvet megtanulni, de 
fi gyelembe kell venni, hogy 
ugyanolyan szabályai vannak, 
mint bármelyik világnyelvnek. 
A könnyebbséget inkább a szó-
készlet szűkösebb volta jelen-
ti. Cigány nyelvből – az angol 
vagy német nyelv 5-6 ezres szó-
készletéhez képest – 100-150 
órás felkészüléssel, 1000-1500 
szó megtanulása már elegendő, 
hogy a tanuló a vizsgakövetel-
ményeknek eleget tegyen. Meg-
vannak a személyi és a tárgyi 
feltételek is a nyelv elsajátításá-
hoz, ez sem okozhat problémát.

Ön vizsgáztat nyelvvizs-
gákon és emelt szintű nyelvi 
érettségin is. Mi a különbség 
a kettő között, illetve melyik 
könnyebb, ha lehet ilyet kér-
dezni?

A határozott különbség az 
egy és kétnyelvűségben van. 
A nyelvi érettségi egy nyelvű, 
minden instrukciót cigányul 
kapnak a vizsgázók, míg a 
nyelvvizsga írásbeli utasítása-
it magyarul. Ettől függetlenül 
nem gondolom, hogy bármelyik 
könnyebb lenne. Mivel mind-
kettő a KER (Közös Európai 
Referenciakeret) szerint épül 
fel, annak követelményeinek 
kell, hogy megfeleljen. Az emelt 
szintű szóbeli érettségi hangu-
latában talán kevésbé stresszes, 
hiszen a most érettségizettek 

Lakatos Szabina
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létszáma is tíz fő alatt van, míg 
ez a szám a nyelvvizsgákon száz 
fő feletti.

Nagy ellenérv szokott lenni 
a cigány nyelv tanulása ellen, 
hogy a sikeres nyelvvizsgát 
követően nem tudjuk majd 
használni a nyelvet. Mit gon-
dol erről?

Fontos tudni, hogy Magyar-
ország a Kárpát-medencében 
az egyetlen, aminek a nyelve 
eltér minden szomszéd nemze-
ti nyelvétől, mert a magyar ra-
gokban beszél, az összes többi 
pedig elöljárószavakban. A ta-
nulásnál előny, hogy a cigány 
nyelv szerkezete teljesen meg-
egyezik a világnyelvek nyelvi 
szerkezetével az elöljárószavas 
rendszerben, de rövidebb idő 
alatt elsajátítható, így a tanu-
lónak lesz egy sikerélménye a 
korábbi kudarcokkal szemben. 
Praktikus haszna továbbá, ha 
egy diák a középiskolában tesz 
egy B2 lovári nyelvvizsgát, vagy 
emelt szintű nyelvi érettségit, 
arra ugyanannyi plusz pont-
szám jár a felsőoktatási felvé-
teli keretében, mint egy angol, 
német vagy francia nyelvvizs-
gáért. Ha később olyan pályát 
választ, mint például tanár, 
vagy óvónő, és bírja a nyel-
vet, hamarabb szót ért a roma 
szülőkkel és gyerekekkel, ami 
szintén hasznos lehet. A cigány 
nyelv egy eszköz lehet a többsé-
gi társadalom és a nyelvet be-
szélő cigány társadalom között.

Nagy Gusztáv Magyar Ezüst 
és Arany Érdemkereszttel ki-
tüntetett író, költő, műfordító, 
aki a Kalyi Jag nyelviskola ci-
gány nyelv és irodalom tanára, 

a Le manushi tragedia, mint 
Az ember tragédiájának cigány 
nyelvre történő fordítója, a ci-
gány nyelv tanulásának társa-
dalmi előnyeit emelte ki. Véle-
ménye szerint a nyelv ismerete 
ad egy barátságot kifelé, a cigá-
nyok irányába, és viszont. Bi-
zalmat ébreszt. A lehetőségek 
nyitottak. – mondta. Léteznek 
olyan klubok, roma közössé-
gek, ahol szívesen fogadnak 
magyar ajkúakat. A zene is ösz-
szekötő kapocs lehet, és ha még 
beszéli is az oda érkező egy kis-
sé a cigány nyelvet, akár mély 
barátságok is szövődhetnek. 
Ahogy Choli bácsi (Choli Da-
róczi József író, költő, műfordí-
tó) mondta: „Míg én ismerlek, 

te nem tudsz rólam semmit…!” 
Ezért kellene gyakrabban a ci-
gányok közé menni, bekapcso-
lódni, ismerkedni.

A tantárgyi bizottság tagja-
inak elmondása szerint a hall-
gatók emelt szintű lovári érett-
ségire történő felkészülése és a 
nyelvi tanúsítvány megszerzé-
sére való törekvése sikeres volt 
az idei évben is. Továbbra is 
szeretettel várják a lovári nyelv 
iránt érdeklődőket, tanulni 
vágyókat, érettségire és nyelv-
vizsgára készülőket egyaránt.

A nyelvi érettségivel kap-
csolatos további információ az 
Oktatási Hivatal weboldalán 
(http://www.oktatas.hu) ta-
lálható.

Rafael Balázs

Láncra vert igazság

Láncra vert igazság
szabadon járó hazugság
láncra vert kezek
hazugságtól vérző sebek
elég belőletek, ne vérezzetek
innen messze tűnjetek.
Inkább ti, ki láncra verve vártok,
ti éledjetek!
Éledjetek!
Mert eljő a nap, mikor a sebek, bár
égni fognak, s jobban fájni, de a lánc lesorvad rólatok, s
szabadok lesztek, akár az eget uraló sasok,
s ha egyszer szabadok lesztek, biz menjetek, s
hirdessétek, hogy voltak hazugságtól vérző égő sebek,
melyek
gyógyultak, ha érték őket hazug női kezek!
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Egy mesebeli f�hercegi frigy
Géza von Habsburg New Yorkban élő művészettörténész az 

MTA Társadalomkutató Központjának vendégeként előadást 

tartott József nádor és Alekszandra Pavlovna Romanova házas-

ságáról, valamint az orosz nagyhercegnő hozományaként Ma-

gyarországra került műkincsek sorsáról.

Magyarország tör-

ténelmével szo-

rosan fonódik össze az a 

romantikus és tragikus 

szerelem, amely a hazánk-

ban József nádorként is-

mert Habsburg József An-

tal főherceg (1776–1847) 

és Alekszandra Pavlovna 

Romanova (1783–1801), 

I. Pál orosz cár legidősebb 

leánya, Nagy Katalin cár-

nő unokája között szövő-

dött.

A róluk szóló előadás 

része Géza von Habsburg 

most készülő könyvének, 

amely a nádorcsalád életével 

foglalkozik. Mivel a Habsburg 

család magyar ágának alcsúti 

kastélya – benne a könyvtár és a 

levéltár – porig égett a második 

világháború végén, a történetük-

re vonatkozó dokumentumok 

csak a pétervári állami levéltár-

ban és az osztrák császári levél-

tárban lelhetők fel.

Alexandra Pavlovna Roma-

novna az ürömi kápolnában 

nyugszik.

A tizenéves nagyhercegnő 

és Magyarország huszonéves 

nádora frigyét igazi coup de 

foudre előzte meg. Igazi sze-

relem; a meglátni és megsze-

retni esete, noha a szülőket di-

nasztikus érdekek vezérelték. 

A fiatal pár 1799-ben kötött 

házasságot a Szentpétervár-

hoz közeli gacsinai kastély-

ban, és 1800 februárjában 

érkeztek Bécsen keresztül Bu-

dára. Alekszandra Pavlovna 

mesés hozományt kapott 

szüleitől. A leltárak sze-

rint 79 csoportba osztott 

sok száz tárgyat: ötvös-

remekeket, ékszereket, 

p o r c e l á n k é s z l e t e k e t , 

bútorokat. Kiállítást is 

rendeztek belőlük anno 

a budavári királyi palo-

tában.

A szépségéről és intel-

ligenciájáról híres nagy-

hercegnő művészet- és 

tudománypártoló férjével 

együtt hamar elnyerte a 

magyarok rokonszenvét. 

Bizonyos források sze-

rint Alekszandra Pavlovnának 

köszönhetjük zászlónk színeit 

is – a piros és a fehér az An-

jou-hagyományokra, a zöld a 

magyar tájra utal. Férje egyik 

születésnapjára – meglepetés-

nek szánva – ő hívta meg Buda-

pestre Haydnt, akkor hangzott 

fel először Magyarországon a 

Teremtés című oratórium.

Alexandra Pavlovna Romanovna
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Ha a pár pihenni akart, 

a Pollack Mihály tervei alapján 

felépült alcsúti kastélyba vo-

nult vissza. Alekszandra Pav-

lovna áldott állapotának utolsó 

heteiben itt várta gyermekét 

– és itt halt bele a szülésbe. Az 

alcsúti kastélybelsőkről készült 

archív fotók és a leltár össze-

vetésével megállapítható, hogy 

a bútorok, dísztárgyak a nagy-

hercegnő hozományából valók. 

A rengeteg értékes darabból 

szinte semmi sem maradt meg. 

Egy-két tárgy került csak visz-

sza Pétervárra, még nem tudni, 

pontosan, hogyan. Az alcsúti 

kastélyt 1944 karácsonyán el-

foglalták a szovjetek, de nem 

fosztották ki, épségben megérte 

1945-öt, utána azonban leégett.

Majdnem biztos, hogy fel-

gyújtották, mert bizonyítható-

an nyolc helyen égett egyszer-

re. Minden a lángok martaléka 

lett. Az épület vázát a helybeli-

ek széthordták szinte az utolsó 

tégláig, csak a homlokzat ma-

radt meg. Mégsem kizárólag a 

hozományleltárból és a fenn-

maradt néhány fényképről tud-

juk, milyen tárgyakkal rendez-

ték be a kastélyt. Alekszandra 

Pavlovna kedvenc húgát, Maria 

Pavlovnát nővéréével ponto-

san megegyező hozománnyal 

indították útra szülei, amikor 

férjhez ment Károly Frigyes 

szász-weimar-eisenachi nagy-

herceghez. Az ugyancsak mű-

vészet- és tudománypártoló 

Maria Pavlovna Humboldt elő-

adásait hallgatta a jénai egye-

temen, Liszt Ferencet hívta 

udvarába, Schiller és Goethe 

is körülrajongta. Az ő gazdag 

hozományának jelentős része 

megmaradt Weimarban, szá-

mos gyönyörű tárgyat a weima-

ri múzeumban őriznek. Nálunk 

csak néhány darabot láthatunk 

az Iparművészeti Múzeumban 

abból a toalett- és kristálykész-

letből, amely József nádornak 

készült Bécsben.

Az alcsúti kastélyparkban 

tizenöt éve folynak ásatások. 

Több mint tízezer töredék ke-

rült elő a földből, amint Papp 

Seremetyeff  János restaurátor-

tól megtudtuk. A leletekből né-

hány éve a székesfehérvári mú-

zeumban rendeztek kiállítást.

Még egy adalék: Alekszand-

ra Pavlovnát a család ürömi 

birtokán helyezték örök nyu-

galomra, a József nádor által 

építtetett ortodox kápolnában. 

Sírját a nyolcvanas években 

feldúlták, hamvait 2004-ben 

temették újra ugyanott. Maria 

Pavlovna Weimarban nyugszik, 

nem messze Goethe és Schiller 

mauzóleumától.

* * *

PÁLYAKÉP

Géza von Habsburg svájci, 

németországi és olaszországi 

egyetemeken tanult. Művé-

szettörténész, kutatási terüle-

te: a 19–20. századi fejedelmi, 

udvari művészet, Peter Carl Fa-

bergé orosz ékszerész munkás-

sága. Szakmai tanácsadója töb-

bek között a Christie’s aukciós 

háznak, szoros kapcsolatban 

áll a New York-i Metropolitan 

Múzeummal. Tagja a budapesti 

Iparművészeti Múzeum baráti 

körének, ahol a külügyi kapcso-

latokért dolgozó bizottság elnö-

ke. Hét nyelven beszél, magya-

rul is. Hároméves volt, amikor 

elhagyta Magyarországot.
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Antoine de Saint-Exupéry

A kis herceg / O cino krajoro
20. FEJEZET

Egy szép napon aztán, miután sokáig ván-
dorolt homokon, sziklákon, havon ke-

resztül, a kis herceg végre rábukkant egy útra. 
És az utak mind az emberekhez vezetnek.

– Jó napot! – mondta.
Virágzó rózsakert előtt állt.
– Jó napot! – mondták a rózsák.
A kis herceg csak nézte őket. Mind olyanok 

voltak, mint a virágja.
– Kik vagytok? – kérdezte meghökkenten.
– Rózsák vagyunk – felelték a rózsák.
– Ó! – mondta a kis herceg.
És nagyon boldogtalannak érezte magát. Neki 

a virágja azt mesélte, hogy sehol a világon nin-
csen párja; és most ott volt előtte ötezer, szakasz-
tott ugyanolyan, egyetlen kertben!

„Hogy bosszankodnék, ha látná! – gondolta. 
– Iszonyatosan köhécselne, és úgy tenne, mint 
aki a halálán van, csak hogy nevetségessé ne vál-
jék. Nekem pedig úgy kellene tennem, mintha 
ápolnám; különben még valóban meghalna, csak 
hogy megszégyenítsen…”

És utána még ezt gondolta: „Azt hittem, gaz-
dag vagyok, van egy párja nincs virágom; és lám, 
nincs, csak egy közönséges rózsám. Ezzel meg a 
három térdig érő vulkánommal, melyek közül az 
egyik talán egyszer s mindenkorra kialudt, iga-
zán nem vagyok valami híres nagy herceg…”

Lefeküdt a fűbe, és sírni kezdett.

20. KOTOR

Pala kodi jek shukar dyes, kana butajig 
gelas ando kisaj, pe plaja, mashkar jiva, o 

cino krajoro opre rakhlas jek drom.
Haj e droma sa kaj manusha ingren. – Lasho 

dyesl – phendas
Angla jek lu~udyasli bar tordyilas. – Lasho 

dyesl – phende le ruzhi.
O cino krajoro feri dikhelas pe lende. Sa kasa-

ve sas, sar leski luludyi.
– Tume kon san? – pushlas bari dikhlas.
– Ruzhi sam – phende a ruzhi.
– Ol – phendas o cino krajoro.
Zurales brigasles hatyardas pes. Leske leski 

luludyi kodi phendas, ke pe luma naj la amal; haj 
akanak kothe sas angla leste panzh miji, kasave 
sar voj, ande jek bar!

„Sar xolyajvelas te dikhelas! – gindisardas. 
– Zurales xassalas haj kade kerlas, sar kon po 
meripe si, feri te assan pe late. Haj mange kade 
trubujas te kerav, sar te grizhojasla; ke shaj ke vi 
chachikanes merelas, feri ando lazhavo te anel-
ma: …”

Haj inke pala kodi gindisardas:,,Kodi gindi-
sardom, ke barvalo som, si ma jek najla-amal-
luludyi; haj dik naj, feri jek cini ruzha. Kada lasa 
haj mure trine vulkanenca so zhikaj chang resen, 
sava anda lende jek shaj ke sagda sovela, shi som 
variso baro krajoro …”

Tele pashjilas ande char, haj maldas te rovel.

Boldasles Rostás-Farkas György
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K�vári Liliána

Múltunk, jelenünk, jöv�nk
MÚLT

Csütörtök este van, nem-
rég értem haza az isko-

lából. Öreganyám szokás sze-
rint hozza a formáját. Üvölt, 
a dobhártyám majd kiszakad, 
és felesleges hülyeségekkel 
nyúz. Ma felettébb jól telt el a 
napon, s mégis minden egyes 
napomon ott van a bélyeg, 
a C mely talán a homlokomra 
nincs kiírva, de mégis megvető 
pillantásokkal és fülsértő obsz-
cén szavakkal illetik testvérei-
met. Azokat az embereket, akik 
ugyanolyan emberek, mint te 
vagy akár más ezen a bolygón 
és nincs egyéb bűnük, csak az, 
hogy annak születtek aminek, 
CIGÁNYNAK. Minden egyes 
nap, mikor egy ismeretlen ma-
gyar ember szemébe tekintek, 
felvetődik a kérdés…Cigánynak 
lenni nem erény és nem meg-
tiszteltetés mások szerint. s én 
csak azt tudom mondani, hogy 
szeretek az lenni, aki, és ami 
vagyok. Büszke vagyok arra, 
hogy más vagyok.

A gépem előtt ülök. Furcsa, 
szavakkal kimondhatatlan és 
megfogalmazhatatlan képek, 
látomások kavarogna a fejem-
ben. A szemem egyre nehezebb 
és nehezebb, minden egyes 
billentyű lenyomásával köze-
lebb kerülök az álom világához, 
ami csak hív és arra buzdít, 
hogy ellátogassak abba a világ-

ba, amely sötét és kilátástalan 
minden egyes este. Minden 
egyre haloványabb körülöttem, 
minden csendes és nyugodt. 
Oly nyugodt és békés minden. 
Olyan akár a tenger, mely a 
hatalmas, tomboló, eget-földet 
megrázó vihar után megpihen. 
Lágyan s fi noman medrében 
csendesen s gondoktól mente-
sen pihen. Furcsa dolog maga 
az a tény, hogy az ember ál-
modik. Utazik téren és időn át. 
Olykor semmi sem lehetetlen, 
mindenre képes vagyok, még 
akkor is,ha az álmok sohasem 
szépek. Szépek!?…

A természet lágy, pihente-
tő dallama hatalmába kerített. 
Nem tudok már meneküli. Tes-
tem megadta magát. A fáradt-
ságtól elcsigázva dőlök íróasz-
talomra.

Az Úr 375-ik esztendejét 
írjuk. A Nap már lemenőben 
van. Az idő békés. Minden szi-
várványszínű. A természet élet-
re kelt. Az égbolt kettéhasadt. 
A víz lassan csordogál a kivájt 
járatokban. A szél elcsigázva 
keveri fel az utcákon heverő ho-
mokszemeket, mintha ő is csak 
lefekvéshez készülne.

Épp hazafelé ballagok, egyik 
kezemben örök hű segítőm. 
Diófából készítettem magam-
nak tíz éve, a férgek még nem 
telepedtek meg benne. A másik 
kezemben pedig tarisznyám. 
Az ösvény melyen sétálok tisz-

ta, és csupa-csupa zöld. Min-
den illatnak külön története 
van. A föld mohón szívja ma-
gába a nyári esőcseppeket. 
Keserédes gyerekorom jut az 
eszembe, miközben hazafelé, 
drága családomhoz sétálok. Az 
élet nem volt könnyű. Sokat 
kellett lopni, éhezni, szenvedni, 
megalázkodni, egyszóval alkal-
mazkodni. Állatokként kezeltek 
és kezelnek bennünket, s végül 
rájöttem, hogy a legalkalmaz-
kodóbb állat az maga az em-
berkortól, nemtől, származás-
tól függetlenül. Öten voltunk 
testvérek. Ha kellett, ha nem 
akkor is vertek bennünket. Hol 
a szüleink, hol pedig azok a 
barbárok, akiktől a mindenna-
pi betevőnk függött. Keserves 
az a kenyér melyet kezemben 
viszek. Az ember keservesen 
keresi kenyerét. Könnyeim zá-
porozva hullnak arra a poros 
és kitaposott útra, mely csalá-
domhoz vezet engem. Nagyon 
elfáradtam. Fáradt vagyok, 
s mégis drága és egyetlen uno-
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kám láttán ereimben a vér fel-
pezsdül. Szám fülig ér, reszkető 
karjaimba ölelem őt, s szívem 
mégis összeszorul.

– O Del andas tut muro 
papo.

– Vi tut muri shukar shej, 
Lalit.

– Sar san tata?
– Lindrali sim, sorro dyes 

butyi kerdem.
– Kaj si tyi mami, e Kocsi?
– Kiravel. Boxali san 

tata?
– Ova.
– Zha andré.
Az élet mindent elvett 

tőlem. Elvette azt, ami 
egy ember számára a leg-
fontosabb. A SZABADSÁ-
GOT. Mint törött szárnyú 
kismadár élek én. Élek s 
mégis belül halott vagyok. 
Az élet maga a gyötrelem, 
teljesen kiszipolyozott. 
Imáim, fohászaim még 
nem hallgattattak meg. 
A mi drága Káli istennőnk 
nem hallgatta meg imái-
mat. Minden est ő hozzá 
fohászkodom a családo-
mért és lelki üdvükért. 
E gondolatok zakatoltak 
agyamban szüntelen, miköz-
ben viskónk felé tartok. Felesé-
gem csak állt némán, miközben 
én közelítettem felé. Nem szólt 
semmit, leültem, asztalra pa-
koltam. Enni sem volt erőm. 
Feleségem homlokon csókolt. 
Minden egyes gyötrelmemmel, 
aggodalmammal, kétségemmel 
tisztában volt.

– Pe soste gindis Manu?
– So pecilas? Varisosko ba-

jos si?

– Dikhlem variso ando foro 
agyes!

– So dikhlan?
– Jekh murs mudardas 

muro amal ke na misto kerdas 
variso, haj na kede vorbindas 
lesa, haj voj zsahnelas hoj voj 
kaver si sar voj.

A feleségem a hírek hallatán 
elszörnyedt, aggodalma kiült 
az arcára. …Mindig is tudtuk, 
hogy eljön ez a perc. A perc, 

amikor is nekünk a haza meg-
szűnik létezni.

Az emberi gonoszság, gyűlö-
let, irigység hatalmas mérete-
ket ölt. Itt az istenek szemében 
az emberek nem egyformák. 
Vannak, akik szinte isten le-
származottai és vannak az ún. 
érinthetetlenek. Ez a fene 
kasztrendszer, hangzott e szó 
teli indulattal és dühvel tor-
komból és lelkemből. E szó 
hallatán, feleségen nagyot köp, 

majd káromkodik. Fel-alá jár-
kál, s kezeit tördeli. Minden 
lecsendesedett újra. Egy kis idő 
elteltével újabb dühroham tá-
mad meg, jobb lábammal dob-
bantok egy nagyot s a következő 
kijelentést teszem. Szerintem 
pedig mindenki egyforma, még 
akkor is, ha az egyikünk palo-
tában, a másikunk pedig viskó-
ban él. Ő még sem tudják elfo-
gadni, hogy az emberi lét nem 

pusztán fehér és fekete, 
és még ők mondják ma-
gukat okosoknak, a védák 
nagy szakértőinek. A vé-
rem forr és a gyűlölet 
egyre nagyobb mérete-
ket ölt bennem. Nem va-
gyunk mi rossz emberek, 
egyszerűen csak mások, 
hangzik el az újabb gon-
dolat. Igaz, hogy máshogy 
keressük meg betevőnket 
és máshogy éljük életün-
ket, de ez nem lehet ok… 
Dühömben az asztalra 
csapok,s az asztalon he-
verő virágcserép hirtelen 
millió kis darabkára hull. 
E látvány láttán lejátszó-
dott bennem minden. Az 
az élet,a mely igazán nem 

élet, s még ezt a kis kegyet, az 
élethez való jogot is elveszik 
tőlünk. Az ember születik és 
meghal, de csak is egyszer, 
mindösszesen egyszer születik. 
A halálból visszatérni nem le-
het… Kis unokám Lalit hirtelen 
berohant s rémült tekintetével 
hosszasan rám meredt. Mint-
ha csak tudná, hogy mi emészt 
fel. Nem szól hozzám, csak ül 
és néz. A konyhában minden 
csendes. A Nap már lement, 
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Hold halovány fénye ragyog 
be az ablakon. Lefekvéshez ké-
szülődünk, tücsökciripelés hal-
latszik be, mely elringat, abba 
a világa ahol az lehet aki, ott 
nincs semmi félni és szégyellni 
valóm. A természet zenéje át-
jár, a fülembe mászik és meg-
babonáz.

…
Az a bizonyos vasárnap örök 

bélyegként vésődött be a ci-
gányság történetébe:

Reggel minden a megszo-
kott kerékvágásban haladt, 
úgy ahogy kellett. Én és csa-
ládom vasárnapi misére in-
dultunk, mind eddig minden 
vasárnap. Istenfélő és tisz-
telő emberek vagyunk. Szép 
ruhánkba, már amennyire 
szép ruhának lehetett tekin-
teni felöltöztünk, s már akkor 
tudtam, vagyis hogy éreztem, 
hogy ma lesz az a nap… Min-
den félelmem beigazolódott. 
A kis szentélyt, melyben ösz-
sze szoktunk gyűlni felégették. 
Minden lángolt, az emberek 
fejvesztve menekültek a po-
kolból. Nem mindenki tudott 
kimenekülni az égő romból. 
Sikolyuk most is cseng a fü-
lemben és az égett szaga. 
Soha, eddigi életemben nem 
láttam még ahhoz hasonlót. 
Ereimben megfagyott a vér, 
a lábaim a földbe gyökereze-
tek. Nem tudtam segíteni… 
Unokán és feleségem fejveszt-
ve próbáltak engem elhúzni. 
Ordítottak! Av! Av! Minden 
hol ez a helyzet uralkodott. 
Az egész város lángolt, ölték 
a testvéreimet, ölték azokat az 
embereket, akik ugyanolyan 

emberek, mint én. Gyerekek, 
fi atalok, öregek, nők, férfi ak, 
rokkantak, bénák. Minden-
ki sorra került. Senkire sem 
voltak tekintettel. A szablyák, 
dárdák és nyilak sorra ta-
lálták meg kiszemelt áldoza-
taikat. A hullák száma csak 
nőttön nőtt. Menekülni kellett, 
családommal és pár emberrel 
sikerült elszökni. Nem volt egy 
nyugodt percünk sem, a nyo-
munkban voltak, mint a ku-
tyák. Nem is tudom őket jobb 
jelzővel illetni! Kutyák, ÁLLA-
TOK. Egy percre sem állha-
tunk meg. Átgázoltunk min-
denen. Leszállt az est, a Hold 
a csillagos kék égen tündökölt. 
Talán még soha sem volt ilyen 
szép az ég. Minden csillag-
fényesebb volt, mint eddig. 
A Hold tündéri kacérsággal 
mosolygott teli vigyorral, 
mintha csak azt súgná, azt 
üzenné, nekem- ne félj, nem 
lesz semmi baj. Sírtam, köny-
nyeim záporozva hullottak. 
Kezeimet összekulcsolva és 
térdepelve kértem Istenemet, 
hogy védje meg a családomat. 
Családom és a többiek mor-
moltak magukban, kérték ők 
is a Mennybélit, hogy segít-
se meg őket. A beszédükből 
néhány foszlány megütötte 
fülemet. A meghalt emberek 
lelki üdvéért mondtak fohászt. 
S egyszer csak ránk találtak. 
Mindenki menekült, mi is. 
A katonák sorra mészárolták 
le az embereket. Nem voltunk 
sokan. Egy új, másik ország-
hoz értünk, mikor is átfutott 
a testemen valami melegség. 
Egy dárda átütötte a mellka-

som. A földre rogytam, fáz-
tam, de mégis, melegség járta 
át testemet. Arcom az ég felé 
fordítottam, s utolsó szavaim 
családomhoz szóltak. Fussa-
tok, éljetek, ne nézzetek hátra, 
nemsokára találkozunk. Vége 
volt. Minden könnyű lett. Már 
nem gyötörtek gondolataim. 
Békés volt minden. Az utolérő 
katonák diadalittasan nevet-
tek hullám fölött… Családom 
és az a néhány ember békére 
lelt, s végre én is! Találkozunk 
nemsokára…”

Hát ez volt az a bizonyos 
fekete vasárnap. Szokták mon-
dani, minden rosszban van 
valami jó és, hogy nincsen ró-
zsa tövis nélkül! Így igaz. Vég-
re szabadon élhettek minden 
megaláztatás nélkül.

A telefon megszólalt, fel-
ébredtem. Nagyon sajnáltam, 
hogy nem tudtam tovább ál-
modni. De hát mit is tehetnék én 
a SORS ellen! Minden alaposan 
végiggondoltam, minden egyes 
részleten végigrágtam magam, 
és megértettem mindent! Az 
események ugyan azok mindig, 
mindegy hol és mikor játszódik, 
a lényegen mit sem változtat. Az 
emberi gonoszság határtalan. 
S rájöttem arra, hogy nekem 
valamilyen úton, módon segí-
tenem kell azoknak az elveszett 
lelkeknek, akik félnek bevallani 
hovatartozásukat. Én nem szé-
gyellem, sőt… Ha kell, igenis 
szembe kell menni mindennel 
és mindenkivel, soha sem ta-
gadnám meg saját magam. Ezt 
kell megtanítani testvéreimnek. 
KÜZDENI, HARCOLNI, TÖR-
HETETLEN HITTEL ÁLLNI 
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A SARAT!!! Ugyan nehéz a ke-
reszt, de mindenkinek cipel-
nie kell. Mindenki annyit kap, 
amennyit el tud viselni. Se töb-
bet, se kevesebbet! Az élet ro-
hadt nehéz! Tele van fájdalom-
mal, csalódással, s ÉN MÉGIS 
AZT MONDOM, hogy KÖSZÖ-
NÖM A KERESZTEM! Általa 
lettem az, aki vagyok, s ha újra 
kezdhetném az életemet, akkor 
sem kérnék szebbet s jobbat! Az 
szabad akarata eldönteni, hogy 
a széles, sima utat vagy a rögös 
de keskeny utat választja! Ennek 
a történetnek is ez volt a tanul-
sága. Az ember vagy beletörődik 
abba ami van és úgy ahogy van 
rossz, vagy pedig szembe megy 
vele. Azt hiszem, az tesz minket 
emberekké, ha kiállunk igazsá-
gunkért és bátran felvállaljuk 
azt, ami a tény! Persze könnyű 
szép légvárakat építeni, de azt 
mondom, hogy nem lehetetlen. 
Sőt SEMMI SEM LEHETET-
LEN!

Növekszünk, változunk, 
néha észreveszünk magunk-
ban egy-egy hibát, amit ki 
kell javítani, nem mindig a 
legjobb megoldást választjuk, 
de a megpróbáltatások köze-
pette tovább élünk, létezünk, 
és igyekszünk szilárdan áll-
ni, hogy méltóságot kölcsö-
nözzünk, de nem a falaknak, 
s nem is a kapuknak és az ab-
lakoknak, hanem annak a bel-
ső, üres térnek, ahol imádjuk 
mindazt, ami számunkra ked-
ves és fontos.

Paulo Coelho

Baja, 2015. december 7.

Mateo Maksimov

Pel droma la lumake

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

A Földbolygó útjain

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

(Nagy Gusztáv fordítása)
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Makkai-Kiss Nóra

Ó platánok...

Ó platánok
tölgyek

Isten
megáldjon
Bennetek

Ó jegenyék
nyárak

gesztenyék
Válnom

kell
Tőletek

Álmaimban

Álmaimban 
száz meg száz úton bolyongtam
a Megérkezés bizonyosságával

szívemben
szökés volt-e
menekülés

sodort
a menni kell

kényszerültsége
évek  múltak folytonos útrakelésben

miközben csupa
maradás a lelkem
megtelt az életem

honvággyal
magam lettem a 

HiányokHáza
a sorsomhoz túl merész voltam

az élethez túl gyáva

Ari Fabbro

Szitaköt�

Szitáló szitakötő száll
szárnya szivárványban játszik
párjára éppen most talál
fl ört és szín egyre csak játszik

Nézem násztáncukat hosszan
boldog pillanat adatik
nem kell aggodalmam osszam
röptükért ha szárnyukat verik

Egymásra lel önfeledten
a hím a nőstény egyaránt
miközben észre semvettem
nászrepülés magával ránt



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT22

Marton Józsefné

József Károly f�herceg emlékezete
(Elhangzott az Alcsútdobozért Faluvéd� Egyesület megemlékezésén 2005-ben)

Kedves Vendégeink,
Kedves Barátaink!

Száz éve, 1905. június 13-án, 
hosszú szenvedés után, het-
venkét éves korában hunyt 
el József Károly főherceg, 
Alcsút egykori jótevője. 
Halálának századik évfor-
dulóján elsőként mondunk 
életéért teremtőjének, aki 
hozzánk vezérelte Őt, és 
családját.

Életútját dédunokája, 
Mihály főherceg úr, és Ros-
tás-Farkas György úr mél-
tatta előttem.

Mi, az Alcsútdobozért 
Faluvédő Egyesület, kiál-
lításunkkal is szeretnénk 
tisztelegni emléke előtt. Ki-
állításunk nem szól másról, 
mint az alcsúti otthon és 
családja, valamint Alcsúton Al-
csútért végzett áldozatos mun-
kájáról.

Amikor édesapja, József 
Antal Magyarország nádora Al-
csútot választotta a család má-
sodik otthonának, nagyon jól 
látta lelki szemei előtt a benne 
rejlő lehetőségeket. Megálmod-
ta, meg is valósította, és rövide-
sen országos hírűvé fejlesztette 
az alcsúti gazdaságot.

Itt töltötte gyermekkora 
nagy részét József Károly fő-

herceg. Itt játszott István fi -
vérével együtt a parasztgyere-
kekkel, akik őket Palatinusz 

Pistának és Jóskának hívtak. 
Felnőve, 1867-től mint a birtok 
örököse tovább bővítette, szé-
pítette és fejlesztette a kastélyt, 
a hozzá tartozó parkot és a gaz-
daságot. Megélhetést, kenyeret 
biztosítva Alcsút és a környék 
lakóinak. Nem csak a maga 
hasznára, kényelmére gondolt. 
Gazdasága fejlesztése mellett 
fejlődött a falu is.

Számos építmény, intéz-
mény létesítése fűződik a nevé-
hez, melyek ma is azt bizonyít-

ják számunkra, hogy a katona 
főherceg igaz magyar és min-
denkor alcsúti volt elsősorban. 

Szabad idejében szívesen 
dolgozott a parkban. A fa-
jokban gazdag gyűjtemé-
nyes kert, az emberi kéz 
alkotását a természettel 
tökéletes összhangban va-
lósította meg. Az Alcsúti 
Arborétum még ma is az 
ország egyik legcsodálato-
sabb parkja. Olyan örök-
séget hagyott ránk, amely 
romjaiban is azt hirdeti, és 
bizonyítja számunkra, hogy 
a Habsburg-ház magyar 
ága Alcsútot szánta a család 
örökös otthonának; mint-
hogy az is volt generációról 
generációra 1944 decembe-
réig.

A gyönyörű pálmaház, 
a kastélykápolna, az Eiff el tévéi 
alapján épült lovarda, a roman-
tikus kőhíd, a kastély egyes ré-
szeinek lezárása az Ő nevéhez 
fűződik.

Feleségével, hűséges társá-
val, Klotild főhercegnővel óvo-
dát, iskolákat létesítettek a fa-
lubeli gyermekek számára.

A zárda a szatmári irgalmas 
nővérekkel nem csak betűve-
tésre, az életre is felkészítette 
növendékeit, csak úgy, mint a 
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fi úiskola. Elsősorban a katoli-
kus hívek köszönhetnek sokat 
a főhercegnek, mert 1880-ig 
nem volt templomunk. Vérte-
sacsára, vagy Felcsútra jártak 
szentmisére.

Nem felejtkezett meg a re-
formátus testvéreinkről sem. 
Jó kapcsolatot ápolt a lelkész-
szel, akinél Klotild főhercegnő 
a magyar nyelvet tanulta.

1882-ben alakult meg 
az alcsúti Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület is, 
melynek Ő volt 
a főparancsnoka 
haláláig. Ezt az 
egyesületet olyan 
gazdagon szerelte 
fel, amely szinte 
egyedülálló volt 
az országban. Az 
általa bevezetett 
öltözetet viselte 
az országos állo-
mány is. Fecsken-
dőket, különféle 
kocsikat biztosított számukra. 
1894-ben építette a tűzoltó 
vasmászó tornyot, mely egye-
dülálló volt az országban, és 
mely még ma is büszkeségünk 
lehetne.

Ugyancsak 1882-ben jött 
létre az Alcsúti Segély Egy-
let, melynek huszonegy éven 
át fővédnöke és közkatonája 
volt. Adományokkal segítette 
az Egyesület munkáját, így ki-
csiny kamattal segíteni tudtak 
az arra rászorultaknak.

Nagy szenvedéllyel tanul-
mányozta a cigányság életét. 
Szerette volna letelepíteni a 

vándor, télen-nyáron ázó, bo-
lyongó csapatot. Részükre 
házat építtetett, iskolát ho-
zott létre. Ő írta az első cigány 
nyelvtant, melynek egy példá-
nya itt látható a tárlatban. Az 
első volt annak idején, és talán 
az egyetlen is, aki szívén viselte 
sorsukat. Mindennek ellenére 
a szabad vándorláshoz szokott 
társaság nem tudott hosszú 
távon egy helyben maradni. 
Azonban vissza-vissza tértek 

jótevőjükhöz. Alkalmazottai 
részére kertes házat építtetett a 
faluban.

Az egészségügy terén is nagy 
áldozatot vállalt. Az uradalmi 
orvos, gyógyszertár ellátta a 
falubeli betegeket is. Összefog-
lalva elmondhatjuk, hogy az 
alcsúti kastély, a gazdaság és 
a falu József Károly idejében, 
1867-től az 1900- as évek elejé-
ig élte fénykorát.

“A történelem tudása a tör-
ténészek feladata, miénk az 
emlékezet.” – íjra a “Történe-
lem Főutcája” című könyvében 
az egykori alcsúti kisdiák, akire 

sokan büszkék vagyunk. Intel-
me arról szól, hogy védjük, óv-
juk épített örökségünket, hogy 
tovább adhassuk gyermeke-
inknek, unokáinknak. Őrizzük 
azok emlékét, akik erre rászol-
gáltak, akik értünk áldozatot 
hoztak. Az nem lehet, hogy ne 
kövessük az előttünk járók jó 
példáját, hogy ne emeljük fel 
tekintetünket azokra, akik erre 
rászolgáltak. Akik a “magyarsá-
got” munkájukkal, tudásukkal, 

a közjóért hozott 
áldozatokkal vív-
ták ki. Különösen 
a mi dolgunk ez, 
azért is, mert al-
csútiak voltak. 
Ezért tiszteleg 
hát az “Alcsútdo-
bozért” Faluvédő 
Egyesület József 
Károly emléke 
előtt. Létrejöttünk 
célja nem más, 
mint megőrizni, 

ápolni szellemi és épített örök-
ségünket.

Kedves Vendégeink!
Az alcsúti kastély fénykorá-

nak bemutatása mellett kora-
beli képeslapokon egy kis ízelí-
tőt igyekeztünk adni Alcsút falu 
állapotáról is és egy piciny íze-
lítőt, ami a fájdalmas pusztu-
lásról. Ez utóbbi azonban leg-
újabb kori történelmünk része. 
E gondolatok jegyében nyitom 
meg a kiállításunkat. Köszö-
nöm megtisztelő fi gyelmüket. 
Köszönöm a türelmüket.

Alcsútdoboz, 2005. június 
25.

Az alcsútdobozi Habsburg-kastély 
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MESÉK, TÖRTÉNETEK HÚSVÉTRA

Mester Györgyi

A hímes récék
Terus néni patyolat tisz-

taságú, hófehér tollú 
kacsákat nevelt az udvarán, 
amiért irigykedett rá a fél falu. 
A baromfi tenyésztők rá félté-
kenykedtek, a gyerekek meg 
az unokáját, Anitát irigyelték, 
mert Húsvét előtt ő mindig ka-
pott három kacsatojást – ami 
tudottan nagyobb méretű a 
tyúk tojásánál –, és 
azokból tarka min-
ták ráfestésével, 
csodálatos hímes 
tojásokat varázsolt. 
Meg is nyerte Anita 
valamennyi isko-
lai hímes-tojásfestő 
versenyt.

Ezen a tavaszon 
se volt ez másképp. 
Anita körbesétált a 
baromfiudvarban, 
hogy kiválassza a 
számára legmegfelelőbb három 
kacsatojást. A legnagyobb meg-
lepetésére azonban nem talált 
egyet sem. Lesétált hát a kert-
jük végébe, ahol egy kisebb, 
nádassal szegélyezett tavacs-
ka lapult, és ahová Terus néni 
hófehér tollú kacsái is naponta 
lejártak. A kacsák most is vígan 
lubickoltak, bukdácsoltak a 
vízben. Anita váratlanul – part-
közelben, a nádszálak takará-
sában – egy fészket vett észre. 
A növényi szárakból és tollból 

készült fészekben több tojás is 
volt. Azon nem csodálkozott, 
hogy a tojások kissé zöldes 
színűek. Úgy gondolta, mivel 
nem fedett helyen voltak, kissé 
elpiszkolódhatott a héjuk. Frá-
nya kacsák! Ezért nem találtam 
odafenn az ólban egyetlen to-
jást sem! Ide rejtették előlem. 
Talán éppen azért, hogy ki ne 

fessem őket. Azzal gyorsan a 
kötényébe rejtett három tojást, 
és visszament a házba. Még az-
nap délután nagy gonddal, és 
talán még cifrábbra is festette a 
tojásokat, mint az előző évben. 
A héjon lassan száradt a festék, 
ezért a tojásokat egy kosárká-
ban odatette a kályha mellé.

Húsvétig hátravolt még pár 
nap, és ő közben el is feledke-
zett a tojásokról. Épp vacsorá-
nál ült a család, a húsvéti ven-
dégeskedésről beszélgettek, 

amikor a kályha mellől, apró 
pattogó, roppanó hangok hal-
latszottak. Senki nem tudta, mi 
okozhatta a zajt, amikor Anita 
váratlanul felpattant és a kály-
hához szaladt. A legnagyobb 
meglepetésére a festett tojások 
héja meg volt repedve, és épp 
akkor bújt ki belőlük három 
kiskacsa. Bizonyára a meleg 

kályha közelsége 
tette, hogy a fészek-
ből elvett tojások-
ból, anyjuk nélkül 
is kikeltek a kis jó-
szágok. De nem ám 
olyanok voltak, mint 
a szokásos, sárga 
pelyhes fi ókák! Ezek 
zöldesszürkék vol-
tak, fejük tetején 
fekete folttal, a sze-
mük mellett barnás 
csíkkal. Akkorra 

már nagyapó is ott állt az uno-
kája mellett. Na, Anitám, te az-
tán szép kis kacsákat festettél! 
Jó, hogy nem virágos minták, 
és mindenféle kacskaringók 
vannak rajtuk. Bezzeg ki is kö-
zösítették volna őket a többiek 
a tóból.

De aztán, látva unokája 
megszeppent arcát, ő is ko-
molyra váltotta a szót. Anitám, 
segítettél világra jönni három 
kis vadrécének, más néven tő-
kés récének. Jót tettél velük, 
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mert lehet, egy kóbor kutya 
vagy macska, esetleg róka fel-
falta volna a tojásokat. Te most 
megmentettél három kis életet. 
Légy magadra büszke. De azt 
azért jegyezd meg, a jelen eset 
kivétel: a vadmadarak fészkét 
sohasem szabad megbolygatni. 
Ez egyszer azonban nem tettél 
rosszat, bocsánatos bűn, amit 
elkövettél.

Húsvét után Anita bevitte a 
kis récéket az iskolába. Azon a 
tavaszon másik tojásokat nem 
festett, nem is vett részt a tojás-
festő versenyben. Mégis, hímes 
tojásból kikelt kis vadrécéivel ő 
lett a legnépszerűbb az osztály-
társai között.

Szinva Pataki Gy�z�

Merengés

Mint lágy szellő könnyű csókja
Úgy tűntél el ifjúság, tegnap még sűrű volt hajam
magas voltam és sudár
csupa jókedv
mosoly és derű
Mosolyt csaltam sok-sok arcra.
Ma kopaszodó fejem dér csókolja
erőm lassacskán fogy
Tovaszáll
De elmém régi!
Ha emlékeimből merítek
újra szárnyalok.

Csak zöld…

csak itt
csak most
csak veled
megosztom a lényeget
minden gyökér táplál
vagy ontja az illatot
szára levele zöld
a mindenható találta ki
az élet színe ez
mely nyugtat, felüdít
a lelket élettel tölti meg
zöld az erdő
zöld a rét
ezen múlik az emberi lét.

Pet�fi Sándor

Tél végén

Örültök úgye a kies tavasznak?
Maholnap eljő, s annyi élvet ad!
A réteken majd méhek táboroznak,
Megostromolni a virágokat.
S amíg elszántan ütközetre mégyen
A szűz bimbók mézéhes ellene:
Csicserg a szomszéd lombozat hüsében
Madárajakról lelkes harczene. –
Elzárkoztában a kihalt kebelnek
Engem virág, dal, méh nem érdekel…
Ohajtásim mégis mivégre kelnek?
Hogy menjen a tél, menjen gyorsan el.
Én a tavaszt csak annyiból kivánom,
Mert melegebbek lesznek a napok,
S mint mostan, akkor hűlt rideg tanyámon
Kopott ruhámban fázni nem fogok.

Debrecen, 1844. február

lét.
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A kávéházi cigányzene kialakulása és 
hatása a magyar polgári kultúrára

Beszélgetés Nyerges Erikával

„Nem az a fontos, hogy a 
csillagok nevét tudjátok, az a 
fő, hogy felnézzetek rájuk”

(Rácz Aladár)

Magyar nemesi gyökerek, 

polgári háttér, szépíró, népne-

velő, kántortanító ősök. 

Számos publikáció, iro-

dalmi siker versben és 

prózában.

Miért éppen a ci-

gány-téma hozta meg 

az áttörést művészeté-

ben?

Valóban, az országos 

ismertséget a kávéházi 

cigányzenével foglalkozó 

könyvem hozta meg szá-

momra, illetve „A Raj-

kóknak – Farkas Gyula 

emlékére” című versem, 

amely „Az év pedagógus költő-

je 2015” megnevezésű pályázat 

legjobbjai közé került és közön-

ség előtt is sikert aratott: Mikó 

István, Jászai Mari-díjas szín-

művész előadásában.

Hogyan ismerkedett meg a 

kávéházi cigányzene műfajá-

val?

Öt éve egy munkahelyen 

dolgoztam egy olyan kollégá-

val, aki valamikor a Rajkó Ze-

nekarban muzsikált. Ő mesélt 

erről a színes világról és be-

mutatta a barátait, az éttermi 

szórakoztatás színtereit. Mivel 

én már akkor dalokat is szerez-

tem, kipróbáltunk néhányat, 

például klezmer zenét, populá-

ris hangzást, dzsesszt is. Kide-

rült, hogy a Rajkó-módszer re-

mekül működik, a hallás utáni 

hangszeres játék és az egymás-

ra fi gyelés tökéletessége ugyan-

olyan volt, mint Farkas Gyula 

idejében.

Voltak példaképei?

Igen, ezek után lettek. Far-

kas Gyula pedagógiai mun-

kássága, művészeti nevelése 

megragadott,munkájában az 

emberi méltóság előtérbe he-

lyezése -lenyűgözött.

A régi történetekből kide-

rült, hogy a próbákon is megkö-

vetelte az öltönyt, nyakkendőt, 

az udvarias viselkedést.

A másik példakép 

Rácz Aladár. Hihetetlen 

alázata, a mélyszegény-

ségből jövő tehetség ki-

tartása, küzdelme a vi-

lágsikerig.

Mindezekből kiraj-

zolódott, hogy cigány-

származású emberek 

munkássága is tud mély 

nyomot hagyni egy ma-

gyar pedagógusban.

Muzsikus barátai 

hogy viszonyultak ehhez 

a gondolkodásmódhoz?

Teljesen pozitívan, hiszen 

közösen ismertük meg a si-

ker ízét, zenekarunk a Cymbal 

Fantasy Group több koncer-

tet is adott vidéken. A Rajkó 

székházban próbáltunk, a múlt 

jó példái és varázslatos világa 

mindenkire hatással volt.

Együtt dolgoztam Rátonyi 

Pállal, Sándor Jánossal, Rinkó 

Gáborral, s akkor kezdtem el 
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írni a „Magyar fl amenco” című 

daljátékomat, amely az ő fi atal-

korukról, a Rajkó Zenekar hős-

koráról szól.

Más roma ismeretség is ki-

alakult közben?

Megismerkedtem Farkas 

Lászlóval, az egykori „Cigány-

szövetség” alapítójával, egy 

BV intézeti előadásán. Szinte 

rögtön elfogadta a személye-

met és elismerte az én már 

több éve ott folytatott pedagó-

giai munkámat. Tanítványaim 

is sokat meséltek a cigány-

szimbólumokról és szokás-

rendszerről.

Hogyan született meg a 

könyv ötlete?

Már a daljáték története is 

sok pozitív visszajelzést ho-

zott, tetszett Hollai Kálmán 

színművésznek, Fátyol Tivadar 

zeneszerzőnek, Andresz Kati 

színművésznőnek és Gerendási 

István igazgatónak is. Sándor 

Jancsi és Horváth Géza zenész 

barátaim is lelkesítettek az 

írásra. A koronát pedig az tette 

az ötletre, hogy a Rózsavölgyi 

Zeneműboltban összefutottam 

Kokas László színművésszel, 

aki csodálatosnak tartotta a 

könyv témáját és még bátorí-

tóan meg is „fenyegetett”: „Az-

után halljak magáról, Nyerges 

Erika!”.

Végül a könyv 2015 nyarán 

megjelent Gerendási István és 

a Rajkó Művészegyüttes támo-

gatásával. Országos hírértéke 

lett, a róla szóló cikkek egy hé-

tig az olvasottsági lista máso-

dik-harmadik helyén álltak.

Ez szép eredmény! De hogy 

jönnek ide a „csillagok”?

A magyar és a cigány sors 

sok ponton összeolvadt. A ma-

gyar parasztember a szérűn 

ugyan úgy nézte a csillagos 

eget nyári éjszakákon, mint 

a vándorló cigánylegény. Ha 

fölfelé nézünk, kitisztul a fe-

jünk, elgondolkodunk, s képe-

sek vagyunk célokat kitűzni. 

A csillagok maguk felé húznak 

bennünket. Vagyis a helyes út 

kiválasztása, a törekvés, a ta-

nulás, elengedhetetlen az éle-

tünkben. Akik már csillagok 

lettek, elértek eredményeket, 

lett belőlük „valaki”.

A cigányzenészek is lehet, 

hogy mélyről indultak, de ki-

tartva a tehetségük mellett, 

folytonos küzdelemben, elérték 

amit akartak – immár 200 éve 

tapsol nekik a közönség.

Én ezzel a művelődéstörté-

neti tanulmánnyal szerettem 

volna megköszönni a hazáért, 

a magyar kultúráért tett erőfe-

szítéseiket.

Elfogadta-e mindkét olva-

sótábor ezt az indíttatást?

Az indíttatást igen, a téma 

iránti szenvedélyt viszont nem 

egyértelműen. Többekben fel-

merült: van-e igazán hozzá kö-

zöm?

A válasz a magyar történe-

lemben rejlik. Szép számmal 

akadtak magyar hölgyek és 

urak, illetve egyéb különcök, 

akik a cigányzenéért rajongtak 

vagy alkottak. Teljesen normá-

lis volt, mégis nótákat szerzett: 

Petőfi né Szendrei Júlia, gróf 

Andrássy Gyuláné, Huber Gyu-

la barcsi apát,Matók Béla ügy-

véd vagy akár az orvos, a bon-

viván, a sarki fűszeres… Együtt 

muzsikált cigányzenészekkel 

gróf Nákóné, vagy Blaha Luj-

za. A múlt században minden 

valamire való polgárlány cim-

balmozni tanult. De egyedi volt 

Valentiny János, autentikus 

cigányábrázolásaival – ezzel a 

témával vált világhírű festővé. 

Említésre méltó még Dobozy 

Károly, aki minden vagyonát a 

cigányzenére és művészetre ál-

dozta. Már korában elfogadottá 

vált Czinka Panna virtuozitása, 

vagy Rácz Rudiné, nótaszerző 

és prímás személye.

Mi a fő üzenete küldetésé-

nek?

A másság elfogadása, a nyi-

tottság, és azaz axioma, hogy 

cigányzene nélkül a magyar 

kultúra és polgárosodás nem 

tartana ott, ahol ma.

Kötelességünk ápolni és to-

vábbvinni ennek a műfajnak is 

a hagyományait.
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Rubik Gina

Kortárs roma írón�k a n�iességr�l és az 
intimitásról

BEVEZETÉS

Három magyarországi kor-
társ roma írónővel: Kalla 
Évával, Láng Judittal és Pató 
Selammal készítettem életút 
interjút (Rubik [2015]), va-
lamint tanulmányoztam írá-
saikat, melyeket összehason-
lítottam a hazai és a nyugat 
európai mainstream szakiro-
dalommal. Dolgozatom célja 
annak a bemutatása, hogyan 
jelenik meg az intimitás a fent 
felsorolt roma írónők művei-
ben, valamint hogy ez hogyan 
hasonlítható össze a többségi 
társadalom írónőinek művei-
ben bemutatott intimitáshoz 
és nőiesességhez. Elemzésem-
hez segítségül hívom a kortárs 
női magyar irodalom, a 19. 
századi európai gondolkodók, 
Habermas és Foucault írása-
it, valamint a modern ameri-
kai kultúrában tetten érhető 
folyamatokat, társadalmi és 
kommunikációs változásokat, 
például a kortárs Berlant és 
Spence témához kapcsolható 
alkotásaiban.

A KORTÁRS MAGYAR 
IRODALOM NŐI 

INTIMITÁS FOGALMA

A kortárs magyar iroda-
lomban az utóbbi évtizedben 
megfi gyelhető az a jelenség, 
miszerint a nők saját magukról 
nyíltan, és tudatosan beszélnek. 
„Attól a metaforikus, rejtőzkö-
dő, hagyományos nőképtől leg-
alábbis radikálisan el kívánnak 
térni, melyet a korábbi évszá-
zad írónői, például Kaff ka Mar-
git, Török Sophie, Nemes Nagy 
Ágnes vagy Szabó Magda alakí-
tottak. A mai magyar irodalom-
ban a nők szubverzív1 fi gurák, 
vagy ha úgy tetszik, provoka-
tívak. Sokkal nyíltabbak, mint 
elődeik, direkt módon beszél-
nek.” (Kiss [2005]). A kortárs 
magyar írónők munkáikban az 
intimitás, a nőiség, a testiség 
eddig elfedett oldalairól sze-
mélyesen rántják le a leplet. 
Példaként 2005-ben jelenik 
meg az első kortárs magyar női 
irodalmi antológia, az Éjszakai 
állatkert3, melynek témája a 
női szexualitás, melyet a 2008-
ban megjelenő, a női testtel 
foglalkozó Szomjas oázis2 című 

gyűjtemény követ. Ez a fajta 
női irodalom tágabb teret nyit 
a személyesnek, a magánélet-
nek azzal, hogy az elbeszélés 
és az önvallomás határai egyre 
inkább elmosódnak. A feminis-
ta irodalomkritika egyenesen 
megkérdőjelezi az irodalmiság 
klasszikus követelményrend-
szerét, kitágítva annak határait 
éppen az intim szféra felé. (Du-
najcsik [2008])

A NYILVÁNOSSÁG 
FOGALMA

A nyilvánosság fogalma az 
elmúlt évtizedekben gyakran 
került a szociális tudományok 
kereszttüzébe. A mai napig 
számos kísérlet történt jelen-
tésének újraértelmezésére. 
A nyilvánosságról szóló diskur-
zus legtöbbet idézett alapműve 
Habermas: A társadalmi nyil-
vánosság szerkezetváltozása 
című írása, amely 1962-ben 
jelenik meg, és a polgári nyilvá-
nosság átalakulásával, a közvé-
lemény bomlási folyamataival 
foglalkozik. A habermasi de-
fi nícióban a nyilvánosság ké-
pezi a modern jogállamok tár-

1 Szubverzív: fölforgató (tevékenység, akció), a társadalmi rend meggyöngítésére törekvő, pusztító, romboló, 
bomlasztó, http://www.szomagyarito.hu/szocikk.php?id=3356 (letöltés: 2016. 01. 08.)

2 Forgács Zsuzsa Bruria – Gordon Agáta – Bódis Kriszta (szerk.): Éjszakai állatkert Antológia a női szexua-
litásról

3 Forgács Zsuzsa Bruria (szerk.): Szomjas oázis Antológia a női testről
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sadalmi kommunikációjának 
alapját. A szerző a nyilvánosság 
leggyakoribb alkalmazásaként 
a közönség, publicitás és pub-
likálás fogalmait említi, melyek 
szerint a polgári nyilvánosság 
társadalmi alapjai a 19. század 
közepe óta felbomlóban van-
nak. „… amíg a nyilvánosság 
területe egyre tágabbra terjed, 
addig funkciójában egyre erőt-
lenebbé válik, melyben a 
közszféra és a magánszféra 
egymástól jól elkülöníthető-
ek.” (Habermas [1999] 54. 
oldal)

Habermas nézetével 
szemben a leghevesebb 
kritikákat a feminista tár-
sadalomtudósok fogalmaz-
ták meg, mert elemzéseiből 
hiányolják a nők nyilvá-
nosságban betöltött szere-
pének vizsgálatát. Úgy vé-
lik, jogosulatlan a modern 
nyilvánosság történetének 
leírása, ha nem tartalmazza 
annak a folyamatnak a be-
mutatását, melynek ered-
ményeképpen a modern 
politikai nyilvánosságot férfi  
territóriumként, a nők kire-
kesztésével defi niálták. (Fraser 
[1985], idézi: Mátay [1999].) 
E követelésükben a feminista 
társadalomkritika alaptétele 
fejeződik ki: „a nyilvánosság 
a feministák számára azonos 
a politikával, egyértelműen a 
férfi ak terepe, amiből a nőket 
az otthon falai közé száműz-
ték.” (Elshtain [1981], idézi: 
Mátay[ 1999])

A 20. század vége óta, az 
új információs technológiák 
megjelenésével megváltozott a 
társadalmakon belüli kommu-
nikáció. Az internet világában 
a nyilvánosság szerkezete is 
változóban van. Sokan kísér-
letet tettek e napjainkban zaj-
ló szerkezetváltozás kapcsán a 
nyilvánosság újraértelmezésé-
re. A nyilvánosságnak számos 

új defi níciója és megközelítése 
született, melyeknek tárgyalása 
nem tartozik dolgozatom témá-
jához, ezért itt csak az új nyilvá-
nosság néhány megközelítését 
ismertetem.

„A nyilvánosság központi 
funkciója a teljes társadalom 
megfi gyelésének lehetővé téte-
le a társadalom számára, tehát 
az önmegfi gyelés.” (Gerhards 
[2007] in: Angelusz et. al. 
[2007] 41. old.)4

Keane szerint a közélet ma 
„nyilvánosságok különbö-
ző méretű, egymást átfedő és 
egymásba kapcsolódó komp-
lex mozaikjává vált”. (Keane 
[1995]) A nyilvános szféra 
rendszerint a kommunikáció 
bizonyos eszközeivel (televí-
zió, rádió, műhold, fax, telefon, 
stb.) összekapcsolt két vagy 
több ember közötti térbeli vi-

szonynak egy típusa. „E vi-
szonyt hosszabb-rövidebb 
időszakokra kiterjedő nem 
erőszakos szembenállások 
jellemzik, amelyek a vitázó 
felek adott interakciós mili-
őjében és/vagy tágabb tár-
sadalmi és politikai struk-
túráiban fennálló hatalmi 
viszonyokat érintik.” (Heller 
– Rényi [2000])

AZ INTIMITÁS 
ÉS AZ INTIM 

NYILVÁNOSSÁG

A nyilvánosság fent em-
lített újabb megközelítései 
párhuzamba állíthatók az-

zal a jelenséggel, ami napjaink 
kultúrájára, művészetére, és 
még inkább a közmédiára jel-
lemző: az intim és a nyilvános 
határainak összemosódása. 
Ezt a jelenséget vizsgálja La-
uren Berlant (Berlant [2008], 
1-27 old.) amerikai szerzőnő a 
„gender studies” szemszögéből. 
Berlant a „The female comp-
laint” című munkájának be-
vezetőjében fogalmazza meg: 
„a személyes az általános”, és 

4 Az idézet a http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0050_Angelusz_es_masok_szerk_Me-
dia-nyilvanossag-kozvelemeny/adatok.html, (letöltés: 2016. 01. 08) honlapról letöltött 03_Media-nyilva-
nossag-kozvelemeny.pdf fájl 41. oldalán található
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„a nyilvános magában foglal-
ja a személyeset”. Berlant a 
nyilvános szféra – ahogyan azt 
Habermas értelmezi – és a pri-
vát szféra találkozási pontjáról 
ír, és használja először az „az 
intim nyilvánosság” fogalmát. 
Az intim nyilvánosság egy köz-
vetítő terep, ahol a személyes 
az általánoson keresztül nyil-
vánul meg, ugyanakkor a maga 
komplexitásában a felisme-
rések és a refl exiók helye 
is. Az intim nyilvánosság 
hordozza a közös nevező, 
a közös tapasztalatok és a 
közösséghez tartozás minő-
ségeit, azt fejezi ki, ami kö-
zös. „Az Egyesült Államok-
ban a női kultúra egy a sok 
virágzó intim nyilvánosság 
közül.” (Berlant [2008] 5. 
old.), amely lehetővé teszi a 
párbeszédet arról, hogy mit 
jelent nőnek lenni egy pat-
riarchális világban. Maga 
a „complaint” (panasz) pe-
dig, mint műfaj, a nők csa-
lódottságát fejezi ki, a til-
takozás egy formája a nők 
véleményének elnyomása 
ellen. Berlant a cikkben ki-
áll amellett, hogy a „panasz” a 
nők kommunikációjának ha-
tékony formája, és képes lehet 
befolyásolni az alapvetően pat-
riarchális közszférát, valamint 
a női írók megpróbálnak han-
got adni a magánélet témáinak 
a nyilvánosság előtt, mindezt 
olyan nőies hangon téve, amely 
nem más, mint érzelmekkel 
erőteljesen áthatott szentimen-
tális realizmus. Ezen gondola-

tai az amerikai női kultúráról 
összecsengnek a kortárs ma-
gyar női irodalom jelenségei-
vel. Ahogyan azt a fentiekben 
már említettem, a kortárs ma-
gyar női irodalom tágabb teret 
követel a személyesnek, a ma-
gánéletnek.

Az intim nyilvánosság 
szemléltetésére jó példa Jo 
Spence5 angol fotográfusnő, 

feminista, politikai aktivista 
munkássága, aki tudatosan tö-
rekedett arra, hogy olyan fény-
képeket hozzon létre, melyek 
összekapcsolják a személyeset 
a nyilvánossal (Kuhn [1995]). 
Bell (Bell [2002]) cikke alapján 
olyan elemzési szempontokat 
hozok fel Jo Spence munkás-
ságában, amelyek az intimitás 
és a nőiség vizsgálata szem-
pontjából relevánsak. Később 

ugyanezeket a szempontokat 
használom majd fel a kortárs 
roma írónők munkásságának 
elemzésében.

Jo Spence betegségéről szó-
ló fényképei lehetővé teszik, 
hogy a rákbetegként megélt 
személyes élményeit az intim 
szférából, személyesből át-
emelve kollektívvé, nyilvános-
sá tegye. A művésznő munká-

ja a felfedés által kritizál: 
személyes anyagot használ 
ahhoz, hogy a kollektív 
emlékezetet és érzelmeket 
megérintse és feltárja ön-
magát a nyilvános refl e-
xió számára (Bell [2002]). 
Spence munkássága renge-
teg kérdéssel foglalkozik, 
ezek közül a Bell cikkben 
említett témák” közül ki-
választottam azokat, ame-
lyeket jól használhatónak 
találtam a kutatásomhoz. 
A kérdéskörök a követke-
zők: a női test ábrázolása, 
a női szexualitás megje-
lenítése, a láthatóság és 
láthatatlanság kérdése. 
Az utóbbival kapcsolatban 
a „Beyond the Family Al-

bum” című kiállításának egyik 
írott megjegyzésében felveti, 
hogy „el kell kezdenünk meg-
kérdőjelezni a fényképeket, 
nem csak azt kérdezve, hogy 
mit gondolunk, mit mutatnak 
meg, hanem azt is megkérdez-
ve, hogy mit nem mutatnak 
meg.” (Spence [1988], idézi: 
Bell [2002] 13. old.)

Az a tendencia tehát, amit a 
magyar kortárs női irodalom-

5 Jo Spence (1934-1992), angol fotográfus, feminista, politikai aktivista

F. Tóth Zsuzsa grafi kái
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ban fi gyelhetünk meg, mely 
az intim és a nyilvános közöt-
ti határ elmosódása felé tart, 
hasonlóságot mutat a kortárs 
amerikai művészettel. A to-
vábbiakban az intim, a sze-
mélyes női lét nyilvánosság-
ra kerülését vizsgálom a mai 
napig férfi központú magyar 
irodalomnak egy még kisebb 
nyilvánosságot kapó szegmen-
sében, a kortárs roma írónők 
munkásságában.

(…)

ÖSSZEGZÉS

A három roma írónő, Kalla 
Éva, Láng Judit és Pató Selam 
műveiben, igaz, eltérő módon 
az intim szféra megjelenítését 
követeli a nyilvános szférával 
szemben, azonban az ő műve-
ikben jól körvonalazható az el-
különülés, és nincs elmosódás, 
mint a kortárs angolszász vagy 
a magyar női irodalomban. 
A legfontosabb következtetés a 
Jo Spence által felvetett három 
kérdéskör elemzése után, hogy 
a magyarországi roma írónők 
amellett, hogy a női karaktert 
anti-sztereotipikusan, feminis-
ta szellemben és progresszíven 
jelenítik meg, nem feledkez-
nek meg közösségük morális 
értékeinek megörökítéséről és 
átadásáról a jövő női nemzedé-
keinek számára, mely jelenség 
általában hiányzik a hasonló 
kortárs nyugati és magyar női 
irodalomból.

A cikk teljes terjedelmében 
a kethanodrom.hu oldalon ol-
vasható.

Pató Selam

Változás
Mint ha távozóban lennék

Akinek a neve Emlék
E parttól magam ellököm

Hol nekem nem volt kikötőm

Táncoltass messze tengerár
Oda, hol nincsen több határ
Ide nem fűz semmi remény
Egy kikötő sem volt enyém

Csak a sekélység rögei
És iszappal voltak teli
A kiürült kagyló-felek

Csigákban sár – visszhang helyett

Keresem magam
Hogy tragikus, vagy komikus,

már magam sem tudom:
senki nem vette észre, mikor

elvesztem félúton.

A karaván, akár egy zászlót,
magával vitte jelmezem,

amelyben mint lobogó idol,
tovább játszódik szerepem.

A zenekar fáradhatatlan,
tapsot járnak a tenyerek,

parázsszőnyegen táncol a jelmez,
tagjai lángként lengenek –

bár szemeimet ellopta maszkja,
nem látja be velük, hogy vége,

hogy nélkülem már mit sem ér tánca,
ideje lenne lehullni térdre!

Akkor talán lelepleződne
az is, ki belőle elveszett,

a láthatatlanra fókuszálná át
a hiány a tekinteteket –

valaki talán kölcsönadná szemét,
amelyben meglátnám, hol vagyok,

mert humoros, vagy drámai – engem
a menet valahol magamra hagyott.
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Szécsi Magda

A világ szemét bekötötték
– Rostás Farkas György költ� beszél életér�l –

Háromszor ültünk lebe-
szélgetni, mert Rostás 

– Farkas Györgynek sok mon-
danivalója van a világ számá-
ra, bár úgy érzi, hogy a világ 
nem érti meg őt.

Ebédeltünk a Stexben, au-
tóztunk sötét budai utcákon 
keresztül, és füstölőt gyújtott 
a Kethano Drom szerkesztősé-
gében, miközben önmagával is 
vitatkozva érveket, ellenérve-
ket keresett élete eseményeire.

Önelemzése gyakran fulladt 
csendbe. Aztán csapkodni kez-
dett, hol a gyerekkor édes em-
lékei, hol szerelmei illata, hol 
a politika, hol a csúfos Fábry 
műsor – ahol őt is becsapták 
– hol egy majdnem elütött, de 
becéző szavakkal kísért sün-
disznómentési akció, hol a köl-
tészete, hol a magányossága 
villant fel 2-3 mondat erejéig.

Mindig ilyen volt. Mindent 
egyszerre akart elmondani. 
Akkor is, amikor 17 évesen 
megismertem őt a Nyugati 
pályaudvaron működő klub-
ban, amit lobogva vezetett. 
Mért csinálod ezt, kérdeztem 
tőle akkoriban. – Meg aka-
rom váltani a világot!

Rostás Farkas György nem 
váltotta meg a világot, s aztán 
otthon sem igen érezte magát 
a világban soha. Magányos 
farkas, aki jót akar, de vala-

hogy mindig félrecsúsznak a 
dolgok. – mondta

***

1949. február 28-án, Petőfi  
halála (után 100 évvel szület-
tem, Újkígyóson. Tizenegyen 
voltunk testvérek, de már csak 
tízen vagyunk. A putrik világá-
ból menekültem el, olyan mély-
ről és messziről, „ahová vacog 
lemenni a fény”. A szegények 
között is a legszegényebbek 
voltunk, de a legboldogabbak 
is, mert a szeretet összetartott 
bennünket, Ott, akkor régen, 
még nem volt különbség ci-
gány és nem cigány között. De 
ez mára kihalt. Hiányolom azt 
a szeretetet, amiben felnőttem.

Újkígyóson mi voltunk 
egyedül cigányok. A faluvégén 
laktunk. A mi házunk volt az 
utolsó, utána már csak a ha-
tár, a mező következett. Nem 
igazán volt gyerekkorom, mert 
idős emberek között nevelked-
tem.

Nem emlékszem arra, hogy 
játszottam volna. Egyszer 
anyámnak cirmos epret szed-
tem egy bögrével, de nem volt 
ez játék. Néztem, hogy milyen 
szépen eszi az epret a kenyér-
rel…

Amikor lóvásár volt, sok-sok 
szekérrel jöttek hozzánk a cigá-

nyok, és hetekig ott vendéges-
kedtek nálunk.

Sokat meséltek. Felnőtt me-
séket, amiket én nem hallgat-
hattam, de mindig visszalopóz-
tam, mert lenyűgöztek a mesék.

Hogy miről meséltek? A fá-
raókról, az öt tavakról, tál-
tosokról és a nagy folyóról, 
ahonnan mi cigányok eljöttünk 
valamikor. Arról is meséltek, 
hogy miért lettünk vándorok, 
hontalanok. Találgatták, hogy 
miért ver az Isten minket. s 
megtudtam tőlük, hogy azért 
ver minket az Isten, mert rosz-
szak voltunk egymáshoz.

A nagyszüleimmel sokat 
utaztam szekérrel. Ott ültem 
a saroglyában és ámulva hall-
gattam őket, bár órák teltek el 
a kérdések és a válaszok között. 
Ők soha sem beszéltek felesle-
gesen. Nagyon bölcs emberek 
voltak.

Apám apja tudott írni-olvas-
ni. Ő volt a Káló vajda. Lószak-
értő volt. Anyám apját Kusló-
nak hívták. Ez azt jelenti, hogy 
kopasz, nyúzott fejű. Ö is vajda 
volt. Lovari törzsbéli. A Káló 
nagyapám pedig ducestyi törzs-
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ből származott. Ez azért érde-
kes, mert ez a két törzs nem há-
zasodhatott egymás között.

Elvileg. De ez mégis megtör-
tént, ami rendkívüli dolognak 
számított…

Mióta élek magányos va-
gyok, pedig többes kötődésű 
identitásom van. Nem csak 
cígány és magyar, hanem 
sváb, zsidó, néger, indián, 
mert azonosulni tudok ve-
lük és tiszteletben tartom a 
szokásaikat, sőt szívem tel-
jes szeretetével tudok felé-
jük fordulni, és ők is felém. 
Nem véletlen, hogy a barát-
ságaim ezerfelé hálózzák be 
az életemet.

***

Én prózában nem tudok 
gondolkodni, csak versben! 
Ezért nem vagyok igazi po-
litikus. Költő vagyok. A fele 
életemet úton töltöttem. Út-
közben írok, szinte belső pa-
rancsra. Aztán papírra vetem az 
agyamban megszületett gondo-
latokat. legtöbbször hajnalban 
írok.

***

Leginkább a cigánytelepen 
érzem otthon magam. mert ott 
még él a szeretet a másik ember 
iránti tisztelet,. Ha tehetem ha-
vonta lejárok vidékre.

Legutóbb Tarnabodon jár-
tam. Szörnyűséges tragédia úgy 
élni. ahogy ott élnek. Elképesz-
tő dolgokat láttam!! Ezekről az 
elképesztő dolgokról, az ottani 
elmondhatatlan nyomorról. 

kiszolgáltatottságról tehet-
nek a kormányok. Amíg ilyen 
körülmények között élhetnek 
emberek, addig nekünk nincs 
helyünk az Európai Unióban. 
Meggyőződésem hogy Magyar-
országon politikai és gazdasági 

érdekek miatt kényszerasszi-
miláció folyik!

***

A hagyományaink megőrzése 
életbevágóan fontos. Sajnos úgy 
alakult, hogy már az én gyereke-
im sem beszélnek cigányul de öt 
idegen nyelven kiválóan. Ez az én 
sorstragédiám! Négy gyerekem 
van, unokáim száma pedig hat.

l8 évesen, 54 forinttal a zse-
bemben jöttem fel Pestre azzal 
az elszánt gondolattal, hogy 
jobbá teszem, megváltoztatom 
a világot. De nem változtattam 
meg. Semmi sem történt, sőt!

Rosszabb lett a helyzet, mert 
a cigányokat is szembe állítot-
ták egymással, Ilyen soha az 
életben nem volt! A cigányok 
őszinte szeretettel fordultak 
egymás felé! Ma, ha egy cigány-
nak egy forinttal több van, már 

megölnék érte. Én ezzel nem 
tudok azonosulni…

***

Elkezdtem a Klub moz-
galmat. egy időben több 
munkásszállón. Olyan meg-
szállottan, hogy csoda lett 
volna, ha ekkora energiák-
kal kudarcba fullad n kezde-
ményezésem. A klubokban 
énekeltek-táncoltak a cigá-
nyok, de nem ez volt az igazi 
célom, hanem a tanítás!

Oktatni akartam a romá-
kat, híres magyar előadókat 
hívtam meg és neves cigá-
nyokat, vagyis akkoriban 
csak egy volt:

Lakatos Menyhért. De 
előadást tartott nekünk Víg 
Rudolftól kezdve Vitányi Ivánig 
bárki, akit meghívtam.

Ugyanakkor, felakartam mu-
tatni a roma kultúrát, a mi meg-
őrzött értékeinket, hogy elfogad-
janak bennünket, ne legyünk 
idegenek. De kevesen vannak és 
voltak, akiket érdekel kultúránk 
kincses birodalma. Így tapasztal-
tam a 70ves években.

Az indiánokról mindent tud-
tak, a cigányokról szinte sem-
mit! Nagy fájdalom nekem, 
hogy a magyar oktatásban nincs 
cigány népismereti oktatás. De 
én nem érzem magam idegen-
nek, még akkor sem ha annak 

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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tartanak. Ez nem engem minő-
sít. Aki engem másodrendűnek 
tart az nem érhet fel hozzám…

***

Vannak kitüntetéseim, ami-
nek nagyon örülök, mert mun-
kám megbecsülését jelzik. 
Megkaptam a Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztjét a köl-
tői, nyelvészeti, műfordítói mun-
kásságomért. 1995-ben Nívó 
Díjat írói munkásságomért.

De van a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiától is,,Kiváló 
ismeretterjesztő” díjam, de épp 

oly megtisztelő számomra a 
Néprajzi tevékenységemért ka-
pott kitüntetés is, 1990-ből.

***

A verseimben minden ér-
zésem, vágyam, jelenem és 
múltam fellelhető. Ebben a 
pillanatban,,a világ szemét be-
kötötték” című versem fejezi ki 
legjobban a lelkiállapotomat:

„Ereimben szunnyad a vér
Tehetetlenségem az égig ér
Kudarcom mögött üldögél
A munkanélküli remény

A világ szemét bekötötték
Hogy kihúzhassa a holnap
sorsjegyét …”

Mit gondolok a saját verse-
imről? Jó kérdés! Tudod Mag-
da, meglepő dolgok történnek 
bizonyos irodalmi művekkel. 
Megírásuk idejétől függetle-
nül, mintha belenőnének a je-
len valóságba. Kitűnik, hogy a 
gyökerek közösek, és a művek 
segítik a valóság mélyebb meg-
értését.

Az én valóságomnak is van 
közönsége, olvasója, tehát értő-
je. A többi nem érdekes…

Rostás-Farkas György

Emlékezés apámra

bajuszodon még
látom fölragyogni
a nomádok mosolyát
s deres hajadon
fénylik az ezüst
színű bölcsesség

te ismerted a szó
ősi erejét
konokságod olyan
volt mint a
tüskés bozót

kések hideg éle
vásította reményedet
s te mégis hitted
hogy ha felnövünk
lesz cipőnk télire F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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T�kés László

Megható reménység
(részlet)

…Tizenhárom esztendővel 
a legendás temesvári 

Karácsony és tíz évvel a megelő-
ző népszámlálás után annak a 
székelyudvarhelyi polgármeste-
rünknek van igaza, aki morbid 
humorral és keserű iróniával, 
mintegy azt indítványozta, hogy 
amennyiben így haladunk to-
vább, a magyar kormány az erdé-
lyi magyar temető papok megse-
gélyezését is illessze be határon 
túli támogatási programjába.

A Földközi-tenger vihará-
ban hajótörést szenvedett Pál 
apostol valósággal szembenéző, 
már-már lemondó szavai jutnak 
eszembe:,,Mikor pedig több na-
pon át sem nap, sem csillagok 
nem látszódtak, és nem kis vi-
har szorongatott bennünket, to-
vábbra minden reménységünk 
elvétetett életben maradásunk 
felől” (Csel. 2.7,20).

Másmilyen viszonylatban, 
az elveszendő efézusiak Krisz-
tus nélküli, kilátástalan helyze-
tét is hasonlóképpen jellemezte 
az Apostol:,,abban az időben…
reménységetek nem vala, és Is-
ten nélkül valók voltatok e vilá-
gon” (Ef. 2,12).

Isten Igéjének hallatán, az 
Isten háta mögötti sorsra jutott 
Sződemeter elesett állapotán 
tusakodván azonban mégiscsak 
az isteni reménység az, amely-
be belekapaszkodhatunk.

Gyakran szokták feltenni a 
kérdést, hogy derű- vagy borúlá-
tók vagyunk, Én ilyenkor mindig 
azt válaszolom, hogy még hogyha 
optimizmusra nincsen is ok, nem 
pesszimista, hanem hívő vagyok.

Még akkor is, amikor a kér-
lelhetetlen valóság csak a sötét 
borúlátást tenné indokolttá – 
Istenbe vetett hitünk remény-
séget fakaszt szívünkben.

Aki ember tud maradni az 
embertelenségben (Ady End-
re) – az a reménységhez is fel 
tud nőni a reménytelenségben 
A Csupasz valóság talaján leg-
feljebb a kétség és a lemondás 
terem meg, az élő hit televényén 
viszont, amint népi énekünk 
tartja, még a keresztfa is kivi-
rágzik.,,Piros vérrel virágozik, / 
Szent Lélekkel gyümölcsözik.”

Megpróbáltatásainkban és re-
ményvesztettségünkben, a szűk-
keblű ,,realizmus” lehengerlő 
érvei ellenében is a mi legtöbb 
érvünk és bizonyosságunk a ha-
lálon is diadalmas Jézus Krisz-
tus, maga a reménység Istenei 
,,Reménységben tartattunk meg” 
_ mondja Pál apostol (Rm. 8,24). 
Nagyobb a mi hitünk, mint a mi 
nyomorúságunk.

A hit által táplált remény fe-
lülmúl mindent. Szárnyra kap, 
és fölébe emel a lehúzó körülmé-
nyeknek Hívő életünkben még 

a próbatéttel is reménységet 
szül,,,a reménység pedig nem 
szégyenít meg” – hirdeti az apos-
toli bizonyságtétel (Rm. 5,4-5).

Szárnyaszegett reménnyel 
nincs felemelkedés, a mélysé-
gen és a pusztaságon soha nem 
jutunk át, és a jövendőt is hiába 
keressük.

Nekünk még a haza is csak-
,,a magasban” terem – tudjuk 
Illyés Gyulától –, akkor hat re-
ménység nélkül hogyan juthat-
nánk el a menny kapujába?

Kevés a hitünk. A remény-
telenség pedig megkötöz. Fa-
lak emelkednek, ajtók nem 
nyílnak, vagy becsapódnak 
előttünk. Miként is juthatnánk 
elébb, tovább és feljebb? Éle-
tünk korlátait hogyan törhet-
nénk át? Miképpen boldogul-
junk? – Egyedül a feltámadó, 
újjászülető reménység által.

Most, az új esztendőben, Ma-
gyarok című versével, József At-
tila szavával kérjük, hogy:,,nyis-
son nekünk ajtót a reménység”. 
És ezzel a reménységgel higgyük, 
hogy Isten leveszi rólunk,,bal-
sorsunkat”, és,,jókedvvel, bőség-
gel” áldja meg a magyart.

2003. január 26.
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Tamási Áron sírjára

„Négy szép holló talpig gyászba
rászállt a két cserefára.
Tövig égtek a villámok,
ragyog újra a magasság,
leng a fény a lomb közt, mint a
kaszák, mikor fölakasztják.
Ősszel aztán a két vén fa
bronzba önti lenn a hantot;
jönnek majd és megcsodálják,
mint egy ledöndült harangot.
Farkas üvölt, öltözködnek
a hollók majd patyolatba;
csillagot tart ölelőleg
karjaiban a két nagy fa.
Kívánhat-é ember többet:
derékaljnak szülőföldet 
s két cserefa tömött árnyát
szemfedőnek.”

Tamási Áron

Regényes életrajz
(részlet)

„…jól ismerem ezt a patakfolyót,…
Farkaslakát sohasem felejti el,
még a tengerben sem,
öreg csepp korában…

…a falu havasi birtokán
kibuggyan a földből, és az illatos,
ünnepélyes csendben
meglátja a rengeteget!”

„… odateszem a virágokat
az apám sírjára…
mozdulatlanul nézem a földet, és
az jut eszembe, hogy valamikor
én is itt fogok feküdni.”

Kányádi Sándor

Virágon vett vitéz
Tavaszkeres�k (részlet)

Sétálgat a szellő,
szökken ágról ágra,
kapaszkodik olykor
gyönge napsugárba.

Dudorászgat, fütyörészget,
kisöpri az üres fészket,
bekukkint az odúba,
a fejét is bedugja.

S rikkant egyet: ide mind,
tavasz van már idekint!
Ébredj, ébredj, Göndöri,
kunkorodjál, Kunkori!

S ha alusznak, vagy nem hallják,
vagy hallani nem akarják,
meghúzza a mókus farkát.

Ettől aztán Kunkori,
göndörödik Göndöri,
az álmos szemét a két mellső
lábfejével dörzsöli.

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Dr. Szirtesi Zoltán

Cigány önkormányzatokról
A cigány önkormányzatok 

létrehozása fából vaskarika, 
mindent megcsinálnak, amit a 
hatalom javasol, illetve elnéz. 
A cigányság érdekképviseletét 
képtelenek ellátni az elmúlt 
évek tapasztalatai szerint. Ke-
reső foglalkozássá deg-
radálódott működésük 
vidéken és az országos 
vezetésben is. A cigány 
önkormányzatokat nem 
a nagyfokú iskolázottság 
jellemzi fent sem és lent 
sem. Ez a hatalomnak 
így jó, mert kritika nél-
kül mindent elfogadnak. 
Igaz, van egy-két cigány 
vezető, akik csodák cso-
dája, alig néhány év alatt 
diplomát szerzett. De 
hogyan? És miért? Több 
cigány média szakot vég-
zett, amivel, nem megy 
semmire sem. A média 
világába betörni úgy, 
hogy elismert legyen, 
nem tudom elképzelni. 
Egyébként is a népcsoportjuk 
érdekében mit tudnak tenni és 
egyáltalán akarnak-e?

Ide kívánkozik a 2004-nen 
megjelent írásomból az önkor-
mányzatokról alkotott vélemé-
nyem: önkormányzat: valamely 
testületnek, közösségnek az a 
joga, hogy ügyeit önállóan in-
tézheti. Erről az a véleményem, 
hogy a cigányok esetében ez 
is egyfajta fából vaskarika. 

Ugyanis a mindennapi életben 
egy újabb kiszolgáltatottság 
érzetét kelti a gondolkodó ci-
gányokban. A cigányság nem 
rendelkezik olyan tőkével, mely 
biztosítaná az önállóság alapját. 
Eddig, ha egy rászorult cigány 

segítséget várt a társadalomtól 
/úgy, mint más állampolgár/ 
akkor, ha tudott, eljárt ügyei-
nek intézésében, ha nem akkor 
a különböző segítők segítettek. 
(Természetesen a hivatali ügy-
intézőnek ki volt szolgáltatva, 
mert nagy mértékben befolyá-
solta kérésének teljesítését, 
hogy milyen gondolkodású 
volt az illető hivatalnok.) A ci-
gány önkormányzatok ugyan 

ilyen kiszolgáltatott helyzetbe 
kerültek. Ugyanis a kérésük 
teljesítése a nagy /települési/ 
önkormányzatok jóindulatától 
függ. Több településen nem is 
válaszolnak kéréseikre, Súlyos-
bítja a helyzetet az, hogy eddig 

az a cigány, akinek a kép-
zettsége olyan volt, hogy 
saját és családja ügyeinek 
érdekében el tudott jár-
ni, most nem egy helyen 
megkapja, hogy fordul-
jon a cigány önkormány-
zathoz, pedig ő nem úgy 
kérte, mint cigány a segít-
séget, hanem úgy, mint a 
település polgára. Attól 
tartok, hogy ez is előbb-
utóbb konfl iktus helyze-
tet fog kiváltani. Mind-
ezeket fi gyelembe véve a 
cigány önkormányzatok 
nem váltották be a hozzá 
fűzött reményeket. Ami-
kor, a rendszerváltáskor 
feloszlattuk az Országos 
Cigány Tanácsot, akkor 

Magyarország nagy lapjainak 
többségében nyílt levelet in-
téztem az ország minden cigá-
nyához. Kértem őket, hogy az 
új következményeknek megfe-
lelően mindenütt hozzák létre 
az önkormányzatokat. Ha ma 
kellene megírnom ezt a levelet, 
sok mindennel kiegészíteném, 
vagy meg sem írnám, ugyanis 
nem így képzeltem el. Másfajta 
tömörülést és megnevezést ja-
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vasolnék. Lehetséges, hogy rá-
kényszerülnék arra mégis, hogy 
az önkormányzat elnevezést 
használjam, mert per pillanat a 
hatalom csak ezt ismeri.

Végül is megalakultak a tele-
pülés cigány önkormányzatok, 
majd az országos is. Sajnos az 
értelmiség, egyéb tanult cigá-
nyok, zenészek, kereskedők, 
szakmunkások, művészek, nagy 
ilpasztalattal rendelkező volt ci-
gány vezetők nagy-nagy több-
ségben nem indultak a választá-
sokon, mert már akkor látható 
volt, hogy családi vállalkozá-
sokká fognak degradálódni és 
ebben nem kívántak részt ven-
ni. Igaz egy-két ember beállt, de 
feleslegesen, mert szóhoz sem 

juthatott azokkal a többségben 
lévő cigányokkal szemben, akik 
kereső foglalkozást sejtettek 
és vártak a megalakult cigány 
önkormányzatoktól. Ez volt a 
következő ok, ami miatt szin-
tén nem néztem jó szemmel a 
megalakulásukat. A következő 
nagy hibának azt tartom, hogy 
a választásokból kimaradtak az 
igazi vajdák, illetve azok leszár-
mazottai nagy-nagy többsé-
gükben, akik ténylegesen nagy 
befolyással bírnak a hozzájuk 
tartozó közösségekre. Még csak 
annyit, hogy a különböző pár-
tok a szavazatokért tett manő-
verezéseikkor hozzájárulnak a 
cigányok megosztottságához. 
Ebben a tevékenységükben 

mindig akad olyan cigány, aki 
a haszon reményében közreját-
szik. Most is megtalálták. Mi-
kor lesz az, hogy egyenlő part-
nerként tárgyalhat a cigányság 
nem manipulált, választott 
vezetősége a mindenkori ha-
talommal? Nem átvenni akar-
juk a hatalmat, csak élni, élni 
és élni akarunk biztonságban, 
egyenlő jogokkal és lehetősé-
gekkel, mások mellett. A cigány 
önkormányzatok létrehozását – 
az egyéb hibái mellett – azért is 
rossznak tartom, mert elidege-
nedettség érzetét kelti. Mi cigá-
nyok Magyarországon nemzeti 
kisebbségnek számítunk és ezt 
kérdőjelezi meg a cigány önkor-
mányzat létrehozása.

Németh Attila

Cigányaltató

Kóró lelkű éjszaka van,
alig látok.
Töviskoronát fon a Hold,
kiáltok.
Kóró lelkű, bodza szívű angyalok
ne átkozzatok!
Megérkezett a hó,
fákon tonnás takaró.

Félelem

Szenvedő test,
kihunyt lélek.

Halálok halála,
félelem fekete kabátja
feszül sovány testemen.

Hamu, puha álom
vas valóság.
Felröppen a világ,
itt marad anyám.
Rongyos ház.
Megfulladt a táj.
Csontsovány sombokrok
sírnak, jajgatnak.
Hol jár, hol jár?
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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.

Mure shaveske
(Fiamnak)

O del andas tu
muro cino
te aves kathe pej
phuv baxtalo

Te baros mange opre
te shaj vojijma ande
tute, te anes lossh
amenge.

Sama las pe tye sune
sar o kham ablyos amenge
o del bishaldas tu
amenge das tu.

Po romano telepo
(A cigánytelepen)

Mure dadesa phirdom
pe kodo romano telepo
kaj diklas
e luma
kaj pajek maj lashi luma
diklas suno

diklom le romen
shukar mosurengen
lashen

o jek jag kerlas
o kaver xojarnyiko sas
o trito bari-bari
voja kerdas

kaver sas
rovjindo
haj dukhado

kathe trajilas muro dad
pe kado romano telepo
vi mashkar le chorre
maj chorrikanes
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Zhav pala tute
(Követlek)

Édesapámnak

Tele beshlom pasha tute tata
te iskirij
tele te birij e pharimatura
pharoj, baro te avav
ande tyo nuro te zhuvav

E gindura ande ma
ashundyona
ande mure sune
kerdyona

E shavores kodi fajas
te kerel
so lesko dad kerdas
bare dyosa haj kamaimasa
phirdal tye phare droma.

Trubujas te krujij te bistrav
tyi kris kamav te kerav
phutyarde ilesav dikhav
sol dore jokar
vime kerav

O del kamel man
(Isten szeret engem)

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.

Péli Ildikó grafi kája
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Erd�s Kamill

Néhány magyarországi „oláh” cigány 
jellegzetesség

(részlet)

ÉTELEK

Az „eredeti”, sajátságos ci-
gány-ételek száma: igen cse-
kély. A környező lakosság 
ételeit ugyanazon elkészítési 
móddal.

Dögöt, dögrováson lévő ál-
latot, (pld: baromfi pestis ide-
jén) nem minden cigány eszik. 
es törzsek, igen. Pld: a „mágá-
ri”, Végegyházán és a „cerhári” 
Kétegyházán.

Jellegzeles cigányeledel a 
„bokol’i” és a sündisznó.”

1. A hokol’j készítése: agyag-
buckát emelni a földön, lesi-
mítani és reá vízszintesen cse-
repeket, (esetleg bádoglemezt) 
rakni. Rajta kukoricaszárral 
tüzet rakni és ennek parazsá-
ba szárított marhaganét tenni. 
Miután a cserép (vagy bádog-

lemez) jól átizzott, a parazsat 
leseperni róla, rátenni a tész-
tát, majd az egészet betakarni a 
marhagané parazsával.

Újabban már tűzhelysütő-
ben is sütik.

Alapanyaga: liszt + víz + 
élesztő + só.’ 12 Palus, már te-
nyerével szétdörzsölt töpörtö-
darabokat is szokott belegyúr-
ni.13

Téglalapalapú, egyenletesen 
3-4 cm magas, – és egyes vidé-
keken, – mint a pogácsánál – 
tetejét össze szokták vagdalni.

2. A sündisznó elkészíté-
si módja: „Kiszedem a szivit, 
(belsőrészét, – Erdős Kamill 
jegyzése) aztán nyársra hú-
zom és tüzbe tartom. Mikor 
megpörkölődött, lekaparom a 
tüskéit, azután darabokra vá-
gom és megfőzöm pürköltnek. 

– Még a csontjait is meg lehet 
enni.

Vagy: „Sziven-szúrva, vagy 
még élve lobogó tűzbe dobni, 
aztán késsel lekaparni, kivenni 
elsőrészét és nyárson megsüt-
ni. – A zsírjába fűzfagombát és 
hosszú hegyes-paprikát tenni, 
és sok bort inni hozzá. – Igen jó 
étel; de a sündisznó csak ősszel 
jó.’,15

Megemlékezein még a „böj-
ti” étkezésrendről: „nagyböjt-
ben, – húsvét előtt, hét héttel 
kezdődően szerdán és pénte-
ken, csak böjti ételt eszünk, zsír, 
vaj, hús, tojás nélkül. – Pld: sa-
vanyűkáposzta szerdán, – és 
kenyér, só, paprika, pénteken.”’

Biri már szerda helyett, 
a keddi napot tudja böjtös nap-
nak.”

Nagypénteken, csak pálin-
kát és vizet ihatunk. Enni, nem 
lehet. – De ha mégis nagyon 
megéhezne valaki, úgy, ehet 
kenyeret, de csak olyan késsel 
vághatja meg, amellyel, még 
mást nem vágtak.”

Végezetül, megemlékezem 
arról, hogy ha asszony, szok-
nyájával csak megérinti a főző-
edényt, úgy az étel „tisztátalan-
ná” válik, és – ki kell önteni.”

Erdős Kamill, ciganológus, etnográfus, nyelvész. Kato-
natisztként francia hadifogságba került. Elsajátította 

az ún. kárpáti cigány és oláh cigány nyelvjárást, majd e téma-

körben nyelvi és néprajzi anyagot gyűjtött, így kimunkálta a 

hazai cigányság etnikai csoportjainak elkülönítését. Érdeklő-

dött népi kultúránk egész területe iránt: törekedett a hitvilág, 

a népi társadalom, az anyagi kultúra jelenségeinek megismeré-

sére. A cigánykutatás történetével is foglalkozott.
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KÖSZÖNTÉSEK:

A cigányok végtelenül udva-
riasak, – mondhatnám: „szer-
tartásosan” udvariasak egy-
máshoz. – Ha egy cigányférfi  
találkozik egy másikkal, így 
köszönti: „Devlesa arakhau tu, 
prala!” (Istennel talállak téged, 
testvérem.)

Természetesen a válasz és az 
idegenek szokásos ismerkedési 
kérdései is hasonlóan, a legud-
variasabb hangnemben folyik. 
(Éppen ezért, kétszeresen fáj, 
a környező lakosság állandó ud-
variatlansága, velük szemben. – 
Erdős Kamill megjegyzése.)

Nagyobb ünnepek – Újév és 
Húsvét (Pünkösd) alkalmával, 
megmaradtak az „ősi” cigány-
köszöntések.

Az újévi így szól: „Ta aven 
saste baxtále ando n’evo bers; 
te resen les ande bute berken-
de pác’asa, vojasa, majláso mö-
dosa, sar akanik.” (Legyünk 
egészségesek és szerencsések 

az újévben: hosszú évekig ma-
radjunk békével, jókedvvel, 
jobb móddal mint most.)20

A húsvéti (pünkösdi): „Baxt-
áli patrád’i ande bute bersende; 
saste, baxtále; majlaso módosa 
sar akána; grastenca, vurdon-
enca, bute lövenca, gukáre sa-
mutrenca, ‘sukáre bórenca.” 
(Szerencsés Húsvétot hosszú 
évekig; egészséget, szerencsét; 
jobb móddal mint most; lo-
vakkal, kocsikkal, sok pénzzel, 
szép vőkkel és menyekkel.)23’

KÖZMONDÁSOK:

A cigányok közmondásanya-
ga igen gazdag. Itt most csak a 
leggyakrabban használtakat so-
rolom fel:

„Lé gá’e feri pékes si lá’ge” 
(a parasztok csak sütve jók.)

„Plej plejesa ci malad’ol, 
manug manugesa arakhad’ol”

(Hegy, hegyekkel nem talál-
kozik, de ember, emberrel ta-
lálkozik.)22

Zaro lel ando lesko muj, an-
dakodi phenel hoj caces (pa-
razsat vesz a szájába, ahelyett, 
hogy azt mondaná, – hogy, 
igaz.)23

(Forrás: Erdős Kamill Ci-
gánytanulmányok, Békéscsa-
ba 1989)

12. özv Kolompár Józsefné, Elza
13. Kolompár Jánosn, Pelus
14. Kanalas Sándor
15. Jakab Júlia
20. Kolompár János, Mujko
23. Akkor mondják, ha a másik-

nak nincs igaza, hazudik.

Ruva Farkas Pál

Ducestyo ima

ugye még nem késő
gyorsan fát ültetni
a Fekete Erdőben

sátrat építeni
hogyha mámim itt jár

le tudjon feküdni
xárkumo bográcsban

bákrot tudjon főzni
este az erdőben

tüzet tudjon rakni
úgy mint Nagyszebenben

lóvásárra menni
papómmal beszélni

mámival nevetni
apámmal bort inni
anyámat szeretni
a kígyósi mezőn
lovat legeltetni

kishúgom hajába
gyöngyvirágot tenni

amerre csak nézek
szerencsére lelni
estefelé phrala

egymásmellé bújni
hogyha még kérhetek

drága jó Istenem
hátralévő utam

napsugaras legyen
ne sajnáld az áldást

láthatóvá tenned
a csorró népemnek

mert sokat szenvedtek
s ha majd jó sokára
eléd állok egyszer

ne kelljen szégyelljem
hogy miért nem siettem
de ha nem vagy otthon

tudomásul veszem
csak ne feledd Devla
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Duray Miklós

Különös vendéglátás
Cérna Géza meséib�l

Nekivágtam a patonyi 
réteknek. Fürdősék jól 

feltarisznyáztak szalonnával, és 
mivel igencsak megdicsértem a 
fi nom molnárkalácsot, egy ha-
lomnyit sütött útravalóul Für-
dős Berci felesége. A molnárné 
időközben ugyanis nekibáto-
rodott, és már nem félt tőlem, 
lévén barátságos hangulat az 
ura és köztem. A vízimolnárral 
folytatott beszélgetés rádöb-
bentett, hogy mások is fi gyel-
mesen és aggódva követik a 
világ folyását. Persze nemcsak 
öröm, hanem bánat is megtöl-
tötte szívemet, mégpedig a ví-
zimolnár esete miatt. Igen vál-
takozó hangulatban róttam hát 
az utat Förgepatony irányába, 
mígnem alkonyattal megérkez-
tem a faluszéli házakhoz.

Éppen kora tavasz volt. 
A földeket már vetés alá kel-
lett volna készíteni, de sehol 
sem láttam ennek jelét. Mintha 
ugarnak szánták volna a határt. 
Pedig nem volt ez parlagos ta-
laj, könnyedén omló sötétbar-
na rögök mállottak a talpam 

alatt. Aztán itt-ott szekerek 
jelentek meg. Gondoltam, trá-
gyát hordanak megkésve. De 
amikor közelebb értem, láttam, 
hogy homok és kavics szóródik 
a földre, amint a férfi ak sietve 
rángatják a deszkabélést a sze-
kéroldalakból. Sok ilyen apró 
kupac púposodott már a falu 
körül. Nem tudtam mire vélni 
ezt a tevékenységet, mely el-
lenkezett addigi is mereteim-
mel, bár a paraszti munkához 
csak hallásból értettem. Majd 
megtudom, hogy miben mes-
terkednek, ha bent leszek a fa-
luban – gondoltam. De bizony 
aznap már nem maradt időm 
a kérdezősködésre. Szállásról 
kellett gondoskodnom, és mi-
vel jövevény voltam, sandán 
néztek rám itt is. Aztán az egyik 
jóember, akit Gálff y Mátyás-
nak szólítottak, rám szólt nagy 
hetyken, midőn meglátott a 
szomszédja cifrított vaskerítése 
előtt.

– Hallja-e kend, ne egyez-
kedjen azzal a Lelkes Lórival. 
Nem tudja, hogy milyenzsugori 
lelkű? Jöjjönn inkább errébb. 
Ha házat akar venni, kerítünk, 
sokan árusítják ám itt a fundu-
sukat, de ha csak meghálni sze-
retne, ímhol az enyém.

Tisztes kiúria volt a felkínált 
lak, faredőnyös ablakokkal, mi-
felénk nem ez dívik. Biztosan 

idegenből hozták ide ezt az iz-
lést. Már el is indultam volna, 
örvendezve a hívásnak, de ek-
kor Lelkes Lóriban is feltámadt 
a kereskedői vagy a vendéglátói 
hajlam, de lehet, hogy csak a 
kivagyok-mi vagyokiság, mert 
ő is kezdett egyre hívogatni.

– Hát már ne sértsen meg. 
Jöjjön hozzánk, van nálunk elég 
hely. Ne haragudjék azért, hogy 
nem hívtam be azonnal. Először 
látni akartam a fi zimiskáját.

– És már tárta is ki előttem 
a kaput. Erre Gálff y Mátyás is 
kilépett a háza elé, és hevesen 
mutogatva tessékelt befelé, de 
úgy, hogy hátat fordított Lel-
kes Lórinak, és ezzel elvágta 
előttem a szomszéd kapuja felé 
vezető utat. Persze Lelkesnek 
sem kellett több, hírtelen kör-
befutotta Gálff yt, és a vállam-
nál fogva tolni kezdett a saját 
háza felé. Ezt pedig már Gálff y 
Mátyás sem nézhette tétlenül, 
hát nekibuzdulva kezdett lök-
dösni a portája irányába. Mind 
ez ideig kissé hüledezve, de él-
veztem a vendégszeretet vagy 
a kereskedői szellem eme meg-
nyilvánulását, ám attól tartva, 
hogy a nagy felbuzdulásban 
leszakítják rólam egyetlen ru-
hám, kikanyarodtam közülük, 
és igyekeztem minél messzebb 
kerülni a vetélkedő szomszé-
doktól. Mikor már vagy tíz ház-
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zal odább jártam, még akkor is 
civakodtak.

Igen furcsa hely ez, tűnőd-
tem, de egyelőre ennél több 
tanulságot nem vontam le az 
iménti jelenetből.

Amint ballagtam tovább a 
házsorok között, csengettyűszót 
hallottam a hátam mögül. Meg-
fordultam hirtelen. Hát egy fe-
kete ruhás alak billegett mögöt-
tem, nehézkesen egyensúlyozva 
kerékpárján. Amikor mellém 
ért, erős rumszag csapott az or-
romba. Rögtön megértettem 
ingatagsága okát.

– ]é, kend idegen? – szólt 
rám meglepődve. – Szállást 
keres, igaz-e?

– Eltalálta, jóember – 
válaszoltam, de az előbbi 
esemény hatása miatt nem 
igazán lelkesen.

– Jöjjön hozzánk, nálunk 
ehet és meg is hálhat. Van 
szálláshelyünk elég – szin-
te kérlelt. – Jó borocskát 
is kóstolgathatunk majd – 
mondta a további iszogatás 
lehetőségére gondolva.

Először szabadkoztam, 
de végül kötélnek álltam, 
mert olyan őszintén hívott, 
hogy még a részegségét le-
számítva is jószívű embernek 
sejtettem.

– Itt lakom nem messze, 
a templommal szemben – mu-
tatott előre.

Meresztgettem a szemem, de 
bizony tornyot nem láttam se-
hol. Aztán gyerekek futottak el 
mellettünk, éktelen ordítással.

– Ozó! Ozó! – kiáltozták 
csúfolódva, és nyelvüket öltö-
gették új vendéglátómra, aki az 

imént Csomor Józsiként mu-
tatkozott be.

– Mihaszna kölykei! – ráz-
ta az öklét feléjük, majd futva 
akarta utolérni őket, de csak-
hamar letett szándákáról, mert 
az árok felé húzta a lába.

– Semmirekellők! – doho-
gott, és restelkedve pislogott 
felém, – Örökké így csúfolnak a 
nyavalyások.

– És mi okból? – érdeklőd-
tem, hogy ne legyen sértő a 
hallgatásom.

– Megvan az oka ennek is, 
mint mindennek.” A múlt évben 
elbontottuk a templom tornyát, 
mert igen roskadozott. De torony 
híján nincs hol harangozni. Ért-
hető, nemde? …A harangozó pe-
dig én vagyok. De teljesen vélet-
lenül, mert az apám is az volt, és 
ez nálunk Örökletes foglalkozás.

– Aztán micsoda harangozó 
kend, ha nincs tornya? – évőd-
tem vele.

– Hát éppen ez az! Elég szé-
gyen ez nekem, és még ezek is 
incselkednek, ni!

– Ozó, ozó, harang nélküli ha-
rangozó! – kiáltoztak a kis csirke-
fogók, majd továbbvágtattak.

Ismét megrázta az öklét az 
elporzó lurkók felé, de közben 
nevetett is egyet rekedt han-
gon, mintha beletörődött vol-
na, hogy csúfolódókra és kicsú-
foltakra oszlik a világ.

– Megérkeztünk! – állt meg 
imbolyogva egy takaros, szőlő-

lugasos ház előtt. – Lépjen 
be hozzánk, ne szabódjék!

Bent tisztaság fogadott 
és rend. Az asszony a kony-
hában foglalatoskodott. Kö-
rülötte egy csinos lány se-
gédkezett, egy szép szál fi ú 
pedig a pitvarban fúrt-fara-
gott valamit. Megnyugvás 
szállt a lelkemre, és egyből 
szertefoszlott a két civakodó 
szomszéd emléke.

– Hé, anyjuk, vacsorát! – 
kiáltotta Csomor Józsi vidám 
hangon, midőn beléptünk.

Messzi földről érkezett 
vendéget hoztam. Dodó 
fi am, te pedig sújts szaporán 
a nagyobbik nyúl nyakára, 
és egy-kettő, kapd le a bőrét.
A parancsszavaknak lett foga-

natjuk, mert rövidesen rotyogott 
az étel a fazékban, majd asztal-
hoz ültünk. Jóízű volt a paprikás 
nyúl, a bor is jólesett utána, ás a 
harangozó lánya, Zsuzsi könnyű 
keze által vetett ágyban szagos és 
rövid lett az éjszaka. Félálomban 
még hallottam, hogy vizet készí-
tenek a mosdótálba reggeli mo-
sakodashoz.

Mintha otthon lettem volna.

Szabó Ottó rajza
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Sárközi László

Magyar átok
Mészáros Ilonának

…magyar átok: nem akarsz már soha
elmúlni fejünkről: falevélként
hajigál és taszigál mostoha

sorsom, pedig elrágtam egyébként
fene-harminc meg a két évemet;
keserűség vagyok és szemtelen:
élek s a fedélnélküliség vért

bont, pénztelenül tengve, barátok
zsebeit vizslatom, újból kapok
s nem elég, nem lehet: éppen fagyok
vannak: nyomorú lett ez a város,

ország; üres arcok s aki alkot
ha csupán lelkileg él gazdagon,
vesztes: kegyelem matracon alszom…

…életer�m lassan…
Horváth Aladárnak

…életerőm lassan a múltba vész:
kincseimet pincemélybe temettem;
ma már bánom s a körmöm csupa vér.

Senki sem ért s egymagam maradok;
asztalomon kártyalapot kevertem:
jövőm láttam, ahogy számkivetetten
tenget a sors; mint hal a szárazon…

Lásd Aladár, cigányként – akarom
már e világot; szabad s ember leszek,
sejtjeim erőműveiben már kereng
atommagja s növekszik, ha hagyom…

…s ha hagyják! hamar elhullhat a toll
kezemből… s gyalázhat, ha majd emleget
mind, aki felrója, hogy még vagyok…

Ami még harmonikus…
Ami még harmonikus – az árnyék, igazi egyensúlyt csak a lehetetlen terem;
elesett emberek idejét égeti, idegét terheli, idegen s érdekes.
Aki harmónia, maga láttat, de sohase látszik: tana suhan útján tova.

Ami billeg: magatehetetlen s a zenit örökkön vele van, a holtpont – soha,
egyenetlen; ide-oda lódul s törik a kör: egy kőnyi ideig oszlop marad.
Aki billeg – szavahihetetlen, pora sivatagnak, kavicsa folyónak, szabad,
de alapján szelek alapoznak, kiteszi a hullám s megüli smaragdszín moha.

Ami kőszirt: sebe az a földnek s szeme az időnek, közönye tömör, létige,
mit a tájról az elem a tengerbe lesodor, elhord s valahogy a víz elnyeli.
Aki Péter – keze az igének s feje a hiánynak, a letagadásnak, veti
ki a hálót, de a halak úsznak, nekiszalad újfent, pedig a fején áll hite.

Aki költő – maga az egész és maga töredék, hangulat ura s az: mérgezi,
egy az írás vele, szeme felhő, szava a folyónak s kavicsa, kövek zöld doha
s hiszi: sápadt, picike papírok puha hasa aljába belehasíthat nyoma…
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Pató Selam

Csak az a miénk, amit megélünk!

Azt a kérdést kaptam e 
kis cikk témájául: ki 

hogy éli meg a cigányságát?
Legelső asszociációm az volt: 

küzdelmesen. Majd elkezdtem 
legombolyítani a gondolat szá-
lát, ennek miértje mentén. 
A szűkebb és tágabb környe-
zettel való konfl iktusokból 
eredő küzdelmek mind egy 
pontba mutattak tovább: a ci-
gány ember önmagával vívott 
belső harca felé.

A cigány mivolt determi-
náltsága feldolgozásának kér-
dése felé. Mígnem megkér-
deztem magamtól: azzal, hogy 
valaki cigány származású, már 
biztosan maga is az-e? Meg-
döbbentő válaszra jutottam: 
komplex értelemben még 
nem!

Ahogy születhet valaki nő-
nek, de ez önmagában még 
csak anatómiai meghatáro-
zottság, ha ő mentálisan nem 
azonosul vele, soha nem fogja 
megélni női mivoltát, legfel-
jebb csak a belőle eredő disz-
szonanciák értelmében; vagy 
születhet valaki formálisan ke-
reszténynek, ha nem alakul ki 
az önazonosság meghatározása 
szintjén is a kereszténység-tu-
data, mindez csak társadalmi 
kategória marad körülötte, fe-
szültségforrás; ugyanúgy a ci-
gány származás sem tesz senkit 
teljes értékűen és valóságosan 
cigánnyá.

Teljes érték alatt azt értem: 
akként érez, akként gondolko-
dik, és ezekből adódóan: akként 
cselekszik. De miként? Mit je-
lent a cigány ember számára az, 
hogy cigányság?

Általános iskolás gyerekek 
adtak nekem erre ilyen fele-
leteket: „azt, hogy szegények 
vagyunk; azt, hogy sötét a bő-
rünk, meg a hajunk; azt, hogy 
nem szeretnek nekünk munkát 
adni; azt, hogy nem bíznak meg 
bennünk, meg mások szerint 
lopunk; azt, hogy rafi náltak va-
gyunk; azt, hogy mindig zené-
lünk; azt, hogy nincs saját or-
szágunk; nem tudom”.

Nem tudja.

S ez a mai kisgyermek, 10 
év múlva apa vagy anya lesz, és 
esetleg még mindig nem fogja 
tudni, és nem fog tudni akkor 
sem mást mondani a saját gyer-
mekének, ha az felteszi neki 

ugyanezt a kérdést. A legtöbb, 
és már érlelődő azonosságtu-
datra vall, ha azt feleli: hogy 
ide tartozunk. De a „hová?”-t 
talán már nem fogja tudni 
megválaszolni.

Nem butaságból! Hanem 
azért, mert semmi nem segíti 
abban, hogy meg tudja hatá-
rozni: mi a cigányság, majd 
a hozzá való viszonyát. Igen: 
a vele való azonosulás is egy 
viszony! Ideális esetben olyan, 
mint a kéz, a nyak, a vese, vagy 
bármely szerv viszonya egy 
emberi test egészéhez. Össz-
hangot feltételez. Nem küz-
delmet. A test részei legfeljebb 
egymás szolgálatában küzde-
nek az ún. külső hatásokkal: 

a kéz lemossa a piszkot az egész 
testről, a fogak megrágják az 
egész test számára szükséges 
táplálékot, a lábak továbbviszik 
az egész testet.

A cigányság jelképesen egy 
test, ugyanúgy, mint minden 
más nép. A cigányság valódi 
megélése, amikor valakiben 
tudatosul mindez. Onnantól 
kezdve van szó valóban a saját-
járól. Ugyancsak iskoláskorú 
gyermekeknek szoktam mon-
dani olykor, beszélgetéseinken: 

Ferkovics József festménye
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cigánynak születni, önmagában 
még csak annyi, mint kapni egy 
csomagot, vagy egy levelet. Ha 
nem bontjuk ki, nem ismerjük 
meg a tartalmát, olyan, mintha 
a miénk sem lenne, legfeljebb 
következmények közvetett for-
máiban tapasztalunk meg belő-
le valamit.

Vagyis, a cigányoknak képes-
sé kell válni BIRTOKBA VENNI 
a cigányságukat, hogy azt saját-
jukként élhessék meg. Kibon-
tani, mint egy csomagot: a tör-
ténelmet, a nyelvet, a kulturális 
értékeket; megtalálni, vagy ahol 
nincs, oda felépíteni a hidakat a 
más területeken és más időkben 
élt cigányok felé –, élő vérkerin-
gést alkotva! A cigányságot nem 
lehet izoláltan megélni –, az egy 
skizofrén állapot. A rimbeaud-i 
„Az vagyok, ami nem vagyok” 
dilemmája.

A többségi társadalom-
tól soha nem várható el annál 
több, (mert az máris kevesebb 
lenne!) annál, mint hogy ezt a 
folyamatot hagyja a cigánysá-
gon belül zajlani, s ne akadá-
lyozza.

A forrást nem kívül kell 
keresni –, a valódi forrása 
mindennek bennünk magunk-
ban van! Csak meg kell rakni 
az emlékezés tüzét, ahol még 
parázslik, szánni rá időt, szívet, 
gondolatokat. Körbeülni, és 
mesélni, ahogy a régiek tették, 
míg a sok kis tűz össze nem ér.

S onnantól kezdve lehet 
majd arról gondolkodni, hogy 
ki miként éli meg a valódi ci-
gányságát, nem csupán szár-
mazása okozatainak reakció-
szövevényét…

Nagy Gusztáv

Cipisaras kaj o Del
Kiáltunk Istenhez

Devla!
Cipisaras tute:
Av amari hatyardi, tati morchi,
Ke kushline amen,
Kathar e dukh khanchi chi dikhas
Thaj iva, iva pipisaras,
Chi hatyaras le butya,
Feri kodo, ke zurales dukhan.

S omol, te zhanas, ta chi dikhas,
Ke anda amende shindyon avri primovarako le patra,
Hoj kathar o khinipe maj capenoj amaro vast
Haj ke amari godyi maj baro bungal sar sako dinamito
Amara vorbako sumboro purlipe
Haj sar kerko thuv phiraveles e balval,
Ke chi sharavelpes khonyik ande leste.
Anda sakoneste avri pittyal amaro duxho,
Sar andaj xivardi astachi o thud.
Amare kamipesa apol thudeske shorkerasles,
Hoj barem le shaven te avel,
Ke akanak tele shaj kecis le cherhajan patute,
Kathe le krejcarengo axtom maj butaig fi mlal,
Thaj chi patyiviltu khonyik kaj peski mesaja,
Le plajenge rokovinake vuni chambas,
Haj po cheri chi kham – somnakuno galbi fi mlal,
Pej mal chi zhuklyano thud chi patyol.
O, av, amari hatyardi, tati morchi,
Hoj e dukh tele te perel pa amende,
Sar pa le papinyange por o paji,
Hoj aba te shaj ramosaras
Barruno sobro haj e kashtuno skamin –
Chi kamas, hoj pe tehara te ashol
Thaj pej paja mizmerdyon le nurura,
Palakado aba le shalyina butardyon,
Amari butyi chi kerdes, trubul khere te zhas,
Tele te dasame tela tye phandade jakha.
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A három kívánság
Cigánymese Oroszországból

Egy férfi  megfogott egy kis madarat.- Jó lesz 
nekem – gondolta – megeszem. A madár-

ka azt mondta neki:
– Ne egyél meg engem, nem laksz jól velem, én 

kicsi Vagyok. Engedj el, és én mondok neked há-
rom jó tanácsot.

– Jól van, – mondta a fili. – Ha adsz nekem jó 
tanácsot, elengedlek.

– Hallgass rám. Első tanács: ne kérd azt, ami 
nincs.

Második tanács: ne bánd azt, ami nem jön 
vissza. Harmadik tanács: bolond szónak sohase 
higgy.

– Jól mondtad, – felelte a férfi . – Elengedlek.
A madárka felrepült egy fára. Arra gondolt, 

hogy kipróbálja a férfi t.
– Milyen bolond vagy, ha tudtad volna, mek-

kora kő van a nyelvem alatt, nem engedtél volna 
szabadon. Ez a kő gyémánt, akkora nagy, mint egy 
dió. Most te lennél a leggazdagabb ember a vilá-
gon.

Hallotta a férfi  ezeket a szavakat, és bánatba 
esett. Kérlelte a madarat: – Gyere vissza, kér-
lek téged. Ha nem akarsz visszajönni, 
add nekem a gyémántot, mert én 
szabadon engedtelek.

De a madár igy felelt: – 
Most már látom, hogy te bo-
lond vagy. Mit mondtam 
neked? Elfelejtetted a 
jó szót? Azt bánod, ami 
nem jön Vissza. Azt ké-
red, ami nincs, hiszel a 
bolond szónak. Hogy is 
lenne akkora gyémént 
a nyelvem alatt? Látom, 
a bolondnak a jó szó nem 
ér semmit. Ezután a ma-
dárka elrepült.

Le trine lashe 
phenipora

Romani paramicha ando russo

Jekh shavo xutyildas jekha cina chitk-
lya.

– Mishto avlas man – gindisardas pes – 
xav la.

E chiriklyi kodi phendas leske:
– Na xan man muro shavo, chi chajos 

manca, me cini som. Muk man te zhav, de 
phenav tuke trin lashi vorba.

– Mishtoj phndas o shavoro.- Te des 
man lashi vorba, mukav tut.

– Ashun pe mande.Angluni vorba: na 
mang kodo,so naj. Dujto vorba: na bubusar, 
so c’havel palpale. Trito vorba: dilya vor-
bake chi kana chi patyas.

– Mishto vorbisardan, – phendas o sha-
voro. – Mukav tut.

E cini chitiklyi opre urajlas po kasht.
Kodi gindisardas pes, kamel te zumavel le 
shaves.

– Sosko dilo san, tu te zhanglanas, sos-
ko barr si tela muri shib, chi muklanas man 

slobodos. Kado barr dyemantoj, 
kaboj baroj, sar jekh akor. 
Akanak tu avilanas o legmaj-
baro manush ande luma.

Ashundas o shavo e 
vorba. Haj ande briga 
pelas. Mangelas la chi-

riklya.
– Av palpale, man-

gav tut!Te chi kames 
palpale t’aves, te des 
ma o dyemanto, ke me 
muklom tut slobodos.

Boldasles
Karsai Ervin



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT50

Dóró János

Elszakadás

Szíve a meglepetéstől egy hatalmasat 
szökkent. Egyszerre csak szállt és vég-

telenül könnyű lett. Nagyot kortyolt a levegő-
ből és úgy érezte, megtisztul. Alatta már-már 
komikus kis bábukká zsugorodtak a kiálto-
zók. A hatalom és érdek sok kis törpéje. Tő-
lük egyenként udvarolta ki a lehetőséget, az 
egyetlen alkonypíros repülést. Nemcsak vá-
gyát, hanem vágyai beteljesülését is magába 
hordozta most ez a lebegés. Beleörvénylett az 
égbe. Üvöltött és várta, hogy a hangja reked-
tesen szól majd, ahogy ott lent a földön. De a 
hangja most lágy volt és mégis erős, egészen 
másként csengett. Nem érzett félelmet. Tudta, 
hogy hamarosan apró zajokat hall majd, elpat-
tant húrok pengését és egy hatalmas, felsza-
badító roppanást. Boldogságának már sosem 
lesz vége, mert egybekelt zuhanásában élet és 
halál.

Shindyipo

Lesko jilo lestar dinipe jek baro maladas.
Jokhar numa (feri) kade uralylas (sar 

paparuga) naj pharo tavela. Baro cirdas andar 
o duxo haj kade hatyardas, ke uzhilas. Tela leste 
aba-aba. piko babeske cirdyile kethane kon ci-
pinas.O ralyimesko haj trabipe but piko cinor-
ro andar lende jekheste late-phirel avri sajipe 
jekhipe ratyako-lolipe uralas.Na feri peskodoro 
leske dorura ande peste phiravelas akanak kodo 
bipharipe.Opre zhala opre ando cheri.Cipindas 
haj zhukarelas sar lesko glaso phendas zuralo 
sar kothe tele pe phuv.

Ba lesko glaso akanak kolo sas haj inke zura-
lo, kaverimo rundyija avri andar.Chi hatyardas 
dar.Zhanglas na pa buteste pike chingerimata 
shunela shindyile dora ashundyolas sar opre 
slobodisajlas o phagipe.Lesko bukurija aba me-
sikama navela agor ke ande jek ashilas, ande 
lesko perimo, tralyo si haj merimo.

Boldasles: Szilvási István haj o Szentesi János

Ravasz József

Id�tlen várakozás

Az ember belekiált a feneketlen-mélybe.
S aztán vár,nagyokat hallgat.
Időtlen várokozás ez.
Ám mégis tisztalelkű-ábránd.
A valamilyen történés létezése.
Köztem
és akárhol…
Ami valahová odaláncol –
belehalni az egyszemélyes vagányságba…

Léthelyzet

Akármilyen küszöbről mormolok.

Betört ablak. Vékony pillarácsos.
Kitekintgetek.
Csöndből vihart csipegetek.

Van egy rokon. Neve: Tükör.
Arcképvirágot vág.
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Halák László

Ez akár mese is lehetne

Azt mondta a bátyánk, 
ezt a történetet akár 

meseként is elmondhatnám. 
Mondd akkor meseként:

– Hát jó. Egyszer volt, hol 
nem volt, egyszer egy fi atalem-
ber, akit Izsáknak hívtak.

– Ő volt az, akit az apja 
majdnem feláldozott?

Igen ő volt az, 
de most már olyan 
nagy lett, hogy 
apja, Ábrahám, azt 
akarta nősüljön 
meg, hogy unokái 
s z ü l e t h e s s e n e k . 
Behívatta hűséges 
szolgáját, Eliezert, 
aki egész vagyonát 
is kezelte.

– Olyan volt ő, 
mint a mesékben a 
király kancellárja.

– Emlékszem, a Hamupipő-
kében és a Süsüben is az ő dol-
ga, hogy a leánykérést intézze.

Esküdj meg, Eliezer – 
mondta lzsák –, hogy nem 
veszel fiamnak feleséget a 
kánaánita lányok közül, ahol 
lakunk, hanem felkeresed 
rokonaimat szülőföldemen, 
Arám-Naharaimban, Hárán 
közelében, és onnan hozol 
feleséget a fiamnak. Eliezer 
nem is lett volna mesebeli, ha 
nem akadékoskodott volna. 
Mi lesz, ha nem akar követni a 
lány? – kérdezte. Akkor a fia-
dat vigyem oda?

A kancellár is kitalált mindig 
valamit. Ábrahám tiltakozott. 
Amikor az Úr kihozott bennün-
ket szülőföldemről, így beszélt 
hozzám:

,,Ezt a földet utódaidnak 
adom.(…) fi amat nem szabad 
oda visszavinnéd. (..,)” Te pe-
dig bízzál a mi Urunkban. „(…) 

aki majd előtted küldi angyalát, 
hogy feleséget hozhass onnan a 
iamnak. (…) Ha mégse jönne, 
fel vagy mentve ez alól az eskü 
alól.”

– Na indulj, mondta Ábra-
hám. Eliezer tehát kiválasztott 
tíz tevét, sok-sok drágaságot is 
becsomagolt és elindult. Ment-
ment Eliezer hetedhét ország 
ellen, amíg egyszerre megérke-
zett. Pontosan így történt.

A most következő mesé-
be illő jelenet megismétlődik 
majd más csodaszép történet-
ben is. Eliezer letelepedett a 
városon kívül lévő kútnál. Es-

teledett már, ilyenkor jönnek 
ki a városból az asszonyok és a 
lányok, hogy korsójukat meg-
merítve vizet vigyenek haza. 
Eliezer kíváncsi volt rá, való-
ban jár-e előtte az Úr angyala, 
hogy előkészítse a leánykérést. 
Ezért próbát eszelt ki. Ez is a 
szokásuk, mindig jelet kérnek, 

próbára teszik az 
Úr angyalát.

– Adjál jelet 
Uram! – kérte Eli-
ezer. Ha én vizet 
kérek egy lánytól 
és az nem csak ne-
kem ad, hanem fel-
ajánlja azt is, hogy 
tevéimet megitatja, 
abból meg fogom 
ismerni, hogy jó-
ságosnak mutat-
koztál az én uram, 

Ábrahám iránt. Szinte végig se 
mondta, amikor megjelent egy 
csodaszép lány, Rebekka, aki 
éppen Ábrahám testvérének 
unokája volt. A lány nagyon 
szép volt amint korsóval a vál-
lán a kúthoz érkezett. Lement a 
kúthoz, megtöltötte korsóját és 
jött vissza. Akkor Eliezer odalé-
pett hozzá:

– Hadd igyam egy kis vizet a 
korsódból.

– lgyál, uram, – mondta a 
lány és megvárta, amíg Elie-
zer eleget ivott, akkor pedig azt 
mondta: Merítek tevéidnek is, 
míg teleisszák magukat. Ez az-

Rembrandt van Rijn festménye
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tán nagy munka volt! Többször 
is térült-fordult, amíg a vályúba 
öntött vízből a tevék teleitták 
magukat. Akkor Eliezer elővett 
egy fél sékel súlyú orrkarikát, 
azt a gyönyörű lány orrába tet-

te, majd a karjára tett két darab 
tíz sékel súlyú arany karperecet 
csak ezután kérdezte meg, kinek 
a lánya és van-e hely a házukban, 
hogy éjszakára ott szálljanak 
meg. Rebekka bemutatkozott és 

megnyugtatta Eliezert, szalma, 
takarmány és hely is van bőven, 
ezután hazaszaladt és mindent 
elmondott az anyjának. Most 
biztosan a leánykérés követke-
zik. Úgy, ahogy mondod!

Marin Georgiev

Falu küldönce

Mintha a Mindenható küldötte volna –
őutána senki
nem kiált:
– Hé, Küldönc! Küldönc…
A föld hírvivője!
Az ég hírhozója!
Hord
minden sötétet,
minden világost…
Ahonnan… Ahova.
Oldozza s köti
a szálakat gombolyagba,
a halál s az élet
gabalyodó csomóiba.
Van, ki örömet talál,
más pedig – fájdalmat.
Kap és széjjeloszt,
találkozókat, elválásokat,
váratlanul vártakat…
Siet: hol bűnös, hol vétlen,
menny és pokol közt valón,
alkalmas és értéktelen,
büntetés és jutalom.

Cinke a fa sudarán

Tarkas zoknyás madárka szállt
a jegenye csupasz csúcsára,
leszállt oda s hajnaloktól
dalol, ezüsthangon cifrázza.
Kiril Hrisztov

Szinte Isten lábánál fenn magason
ágról ágra száll, magát alig tartja,
ó, mily édes, ó, mily nyugtalanító!
Se dalba nem fogható, se szavakba…

A tág tér leskel pedig mindenünnen –
ujjongsz is, éberen körbe is kémlelsz…
A vetélytárs mindig váratlan jön meg!

Egynek van csak hely odafenn, félsz-e!

De kitartasz… Hogy meddig, nem tudod ma.
S a félelemtől – régtől attól nem félsz te!
Élethalálharcot játszol a széllel…

De nem akarom, hogy… visszaemlékszem…
Már voltam!

Szondi György fordításai
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Prof. Újváry Zoltán

A cigányság néprajzi 
kutatásának

néhány kérdésér�l

A magyarországi cigá-
nyok iránti érdeklődés 

jelentős múltra tekint vissza. 
A 18. század végén már fontos 
közlemények láttak napvilágot 
a cigány népéletről. Sőt, 1783-
ban német nyelven egy könyv 
is megjelent, amely a magyar-
országi és erdélyi cigányokra 
vonatkozó addigi ismereteket 
összegzi. A kutatás kisebb-na-
gyobb intenzitással napjainkig 
tart, sőt, ez az utóbbi időkben 
felerősödött.

Ha áttekintjük azt az arány-
lag jelentős számú publikációt, 
amely a cigányság néprajzá-
val kapcsolatban megjelent, 
a számszerűséget illetően ta-
lán megfelelőnek tekinthetjük, 
azonban a tematikát illetően 
nagy aránytalanságokat látunk.

Vannak olyan témakörök, 
amelyeket egyáltalában nem 
érintett a kutatás, nem is szólva 
a területi – egy-egy cigány cso-
portra vonatkozó – monografi -
kus jellegű feldolgozások hiá-
nyáról. Ez azonban’ összefügg 
általában a nemzetiségi nép-
rajzi kutatások hasonló jellegű 
problémakörével.

Sokan és sokféleképpen 
írtak a cigányok hagyomá-
nyairól, népi, közösségi kul-
túrájáról. A folklór elemeket, 

a környező népek kultúráját 
befogadó, originális műveltség-
gel nem rendelkező teóriától a 
minden jelenséget az indiai ős-
hazáig visszavezető elméletig a 
legkülönbözőbb vélemények és 
irányzatok láttak napvilágot.

Mindezeket a kérdéseket 
szükség lenne sürgősen tisz-
tázni. Hasznos lenne, sőt kívá-
natos, a cigányokra vonatkozó 
teóriák felülvizsgálata. Egy pon-
tos iránytű a kutatóknak, hogy 
helyesen tudjanak tájékozódni 
a sokrétű cigány hagyományok-
ban, s ne kerüljenek a gyakran 
romantikus szemlélet hatása alá.

Mindenekelőtt ki kell dol-
gozni a cigányság kutatásának 
szempontjait, módszerét. Alig-
ha lehet minden vonatkozásban 
alkalmazni az európai paraszt-
ság régi kultúráját vizsgáló kér-
déseket és módszereket. Nyil-
vánvaló, hogy más irányból kell 
közelítenünk a cigány kultúrá-
hoz. Már önmagában az alap-
vető eltérés is indokolja, hogy 
ti. a parasztságtól, a földmű-
veléstől és az állattenyésztéstől 
eltérő életformát kell vizsgálni.

A szisztematikus kutatások 
megkezdéséhez el kell készí-
teni a cigányság topográfi áját, 
vagyis, hol, mennyien; milyen 
csoportban élnek. Hol beszélik 

a cigány nyelvet, milyen nyelv-
járásban; hol beszélnek több 
nyelven is – pl. cigány, román, 
magyar –, vagy csak egy nyel-
ven, az állam nyelvén. Nagyon 
lényeges a foglalkozások to-
pográfi ája. Közismert, hogy e 
téren is különböző – egymástól 
eltérő, különálló – csoportok 
ismeretesek, pl. vályogvetők, 
kosárfonók, kovácsok, stb. Va-
lószínű, hogy több mesterség 
háttérbe szorult, de az emléke-
zet nyomán még feltárható.

Nem elhanyagolható az össz-
cigányságra vonatkozó elméle-
ti kérdések, az általánosítható, 
a jellemző vonások, az egyes cso-
portokat összekötő és a másságot 
kifejező jegyek megállapítása.

Felvetődik egy nagyon fon-
tos kérdés: az etnikus tudat 
kérdése. A kisebbségeket vizs-
gáló – elsősorban amerikai – 
kutatók rámutattak arra, hogy 
pl. az Egyesült Államokba tele-
pült nem angolszász csoportok 
megőrizték identitásukat –kü-
lönösen a kínaiak és a japánok 
–, s nyelvben és kultúrában 
igen erősen ellenálltak az asszi-
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milációnak. Az európai cigány-
sággal kapcsolatban hasonló 
megfi gyeléseket tehetünk, bár 
a fejlődés folyamata az európai 
cigány közösségeknél történeti-
leg egészen más. Már önmagá-
ban az a tény is más vizsgálatot 
kíván, hogy az előzőekhez ké-
pest az európai cigányság jóval 
hosszabb idő óta áll 
ellen az asszimilá-
ciónak.

Ez elsősorban a 
kulturális etnikai 
magatartásra vo-
natkozik. A nyelvi 
identitás sok cso-
portnál meglazult, 
de a cigány etnikus 
tudat ott is meg-
maradt, ahol teljes 
nyelvi váltás követ-
kezett be. Kétség-
telenül igaz, hogy a 
nyelveknek alapve-
tő jelentősége van 
az etnikai azonosságtudatban, 
de ugyanakkor nem cáfolható 
az sem, hogy a nyelv eltűnése 
után – akár évszázadokon át – 
eleven lehet az etnikai identitás. 
Az etnikai tudat megőrzésében 
rendkívül fontos szerepe van a 
folklór hagyománynak. Első-
sorban a daloknak, meséknek, 
a szokásoknak – ez utóbbiaknál 
főleg a házas-sági, temetkezési 
szokások, – a táncnak és ezzel 
összefüggésben a zenének. So-
kan ellenérvként hozzák fel, 
hogy a cigányok nagymérték-
ben igazodtak annak a népnek 
a kultúrájához, ahol ének. Ez 
az igazodás azonban nemcsak 
a cigányokra vonatkoztatható. 
A magyarság is illeszkedett a 

fejlettebb kultúrához és a népi 
műveltség át meg át van szőve 
európai kulturális elemekkel. 
De az teszi magyarrá, ahogy 
azokat beolvasztotta. Ugyanez 
mondható a cigányság kultúrá-
jával kapcsolatban is. Adott az 
európai kultúrának és merített 
is belőle. Amit adott, gazdagí-

totta a zenét, a táncot, a mese 
világát, számos mesterségbeli 
tevékenységet stb. és azt, amit 
kapott éppen úgy, mint más 
népcsoportok, úgy vonta ha-
gyományai körébe, hogy azzal 
azonosult, etnikai tudatának 
részévé vált. Voltaképpen nin-
csen olyan nép, amelyik egy 
évezreddel – de akár egy fél 
évezreddel – korábbi, különös-
képpen nem egy valamikor ős-
hazai kultúráját maradéktala-
nul őrizné. Ne menjünk messze 
példáért. Mi az, ami a magyar-
ság honfoglalását meg-előző 
kultúrájából a mai napig meg-
maradt, s az része az etnikai 
tudatnak? Bármilyen nyomasz-
tónak hangzik: szinte semmi, 

esetleg alig valami. itt persze 
ez nem téveszthető össze azzal, 
hogy a kutatók mit hámoznak 
ki a kulturális elemekből. Kon-
tinuis hagyományról aligha be-
szélhetünk.

A kultúra ún. ősi múltjára 
a fennmaradt elemek és mo-
tívumok révén a cigányság a 

befogadó nép ha-
gyományainál még 
korábbi időszakra 
is vissza tud te-
kinteni. Semmivel 
sem kevesebb az 
őshazai hagyaté-
ka a hagyomány-
világában, mint 
a magyarságnak. 
E tekintetben nem 
érvényesül az a te-
ória, amely szerint 
a nagy, illetve a na-
gyobb nép a kultú-
rája révén nagyobb 
azonosságtudat-

tal, következésképpen erősebb 
nemzeti identitással rendelke-
zik. A nemzeti identitás más 
tényezőkön alapul. Ha most a 
cigányságot tekintjük az ide-
gen környezetben, sokkal több 
kulturális elemet, az azonosság 
megtartásának több fontos té-
nyezőjét őrizte meg, mint más 
hasonló nemzetiség, ill. etni-
kai csoport. Ebből következik, 
hogy erősebb az etnikai tudata, 
a másság érzése, a csoportjá-
hoz való kötődése, s mindezek 
révén évszázadokon át biztosí-
totta a megmaradás esélyét.

Úgy gondolom, nem téve-
dünk, ha azt mondjuk, hogy 
az etnikai identitás megmara-
dásához nagymértékben hoz-
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zájárult az is, hogy a cigányság 
évszázadokon át saját önigaz-
gatása, önkormányzata szerint 
élt, működött, szerveződött. 
A sajátos, csak rájuk érvényes 
és kötelezően betartandó írat-
lan etikai kódex rendkívül nagy 
hatású összetartó erő volt. Az 
önmegtartó szerveződésnek 
ilyen fajtájával egyetlen más 
nemzetiségi csoportnál sem ta-
lálkozunk.

Itt azonban szükséges kitér-
nünk az asszimiláció útjára tért 
cigányokra. Ezek az előzőektől 
teljesen különálló csoportot – 
rétege a kornak. Ide tartoznak 
a cigány zenészek és művészek. 
Identitásuk saját csoportju-
kon belül elfoglalt helyükkel 
áll összefüggésben. Nem téve-
dünk, ha – eddigi vizsgálata-
ink, tapasztalataink alapján azt 
mondjuk, hogy elsősorban a 
városi, különösképpen a nagy-
városi. főleg a fővárosi 
cigány származású muzsi-
kusok, művészek azonos-
ságtudatából kimaradnak 
azok a motívumok, ame-
lyek az ún. telepi cigány-
ságra jellemzőek. A saját 
etnikumukhoz. a magyar-
országi összcigánysághoz 
való kötődésük érzése 
nem nyilvánul meg. A ma-
gatartásformák nem az 
összetartozás, hanem az 
elhatárolódás. a kirekesz-
tés jegyeit mutatják. Az is-
kolázottság, a színvonalas 
művészi teljesítmények. a 
sikerek sajátos csoporttu-
datot alakítottak ki. Iden-
titásukat sokkal inkább a 
művészetekhez való kö-

tődés. s kevésbé a nemzetisé-
gükhöz való tartozás jellemzi. 
A cigányságnak ez a rétege a 
többitől egészen más kutatási 
szempontokat igényel, s lénye-
gében kívül egyéb értelemben 
vett néprajzi vizsgálatok téma-
körein.

Rendkívül fontos a ci-
gány-migráció korunkban. Ez a 
történetiséget illetően számos 
irányba ágazik. Más volt ez a 
történeti területén, a feudá-
lis viszonyok idején, és ismét 
más irányultságú a trianoni 
Magyarországon belül maradt 
cigányság életében. Azt köve-
tően pedig 1945 után újra nagy 
módosulást jelentett a migrá-
cióban a nagyarányú iparosí-
tás, az urbanizáció, a lakóhe-
lyüktől távol munkát vállaló 
cigányok migrálása a lakóhely 
és a munkahely között. Ezt a 
kérdést még tovább szélesíti a 

munkahelyek közötti migráció 
is. A migráció járhatott az ere-
deti lakóhely elhagyásával és 
egy másik helyen – többnyire 
városban – való letelepedés-
sel. Ez jelentős életmódbeli 
változást és egyben kulturális 
változást is eredményezett, De 
az időszakos migráció önma-
gában is hatással volt a kultúra 
alakulására. Jól megfi gyelhe-
tő, hogy a faluról városba járó 
munkásra már egy félév után 
is az új környezet erős hatással 
van, s ez a hatás kisugárzódik 
környezetére is.

Felvetődik az akkulturá-
ció vizsgálatának kérdése. Ez a 
nyelvi kultúrában elsősorban a 
szókincsben van jelen a legjob-
ban. A nyelvi sokszínűség jól 
mutatja ahhoz a nyelvi kultúrá-
hoz való igazodást, amelynek a 
cigányok a közelében. a szom-
szédságában éltek, illetőleg 

amellyel szorosabb kon-
taktusban voltak. A nyelvi 
hatást a szókincs jól mu-
tatja, azonban lényeges an-
nak a megvizsgálása, hogy 
vajon a fogalmak átvétele 
jelentette-e a művelődé-
si javak átvételét. Ez azért 
is lényeges kérdés, mert 
a cigány szókincs idegen 
ere-detű fogalmait nem bi-
zonyos, hogy akár egyetlen 
cigány közösség tagjai is 
egyaránt ismerték. Lehet-
séges, hogy ez az ismeret 
egyedekre korlátozódott, 
olyan személyekre, akik a 
vásározás, mesterség, stb. 
révén szorosabban érint-
keztek környezetük nem 
cigány lakosságával.F. Tóth Zsuzsa grafi kái
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Az akkulturáció vizsgála-
tához alapvető fontosságú az 
illető etnikai csoport saját kul-
túrájának az ismerete, amely-
hez viszonyítunk, amelyben a 
hatások befolyások, kapcsoló-
dások megfi gyelhetők, illetőleg 
amelyre a környezet kulturális 
elemei ráépültek és befogadást 
nyertek. Ez aprólékos, mik-
roelemző munkát igényel. 
A cigányság tárgyi és szellemi 
néprajzi jelenségeivel kapcso-
latban sokkal nehezebben fi -
gyelhetők meg az akkulturációs 
folyamatok, mint pl. olyan más 
nemzetiségű betelepülőkkel 
kapcsolatban, akik a befogadó 
ország lakosságának gazdasági, 
társadalmi berendezkedésé-
vel lényegében azonos szinten 
állnak. Az akkulturáció vizsgá-
lata sem nélkülözheti tehát a 

cigányság, ún. alapkultúrájá-
nak a megállapítását. Erre föl-
tétlenül szükség van a hatások, 
a rétegződések igazolható és ér-
tékelhető kimutatásához.

A tudományos alaposságú 
cigány kutatásokhoz szakem-
bereket kell képezni. Olyano-
kat, akik lehetőleg – ez feltétle-
nül szükséges lenne – a cigány 
nyelvben is járatosak. Eredmé-
nyes, mélyreható munkát nyil-
vánvalóan a cigány származású 
kutatók tudnának a leghatéko-
nyabban folytatni. A nem bel-
ső, helyszíni vizsgálatokat – pl. 
levéltári kutatások – bármilyen 
nemzetiséghez tartozók is ered-
ményesen végezhetik, s ezt több 
kitűnő példa mutatja. (Itt emlí-
tem meg, hogy Debrecenben a 
Kossuth Lajos Tudományegye-
temen az 1979-80-as tanévben 

ciganisztikai órákat szerveztem. 
A cigányság eredetéről, európai 
történetéről, kulturájáról a ci-
gányság nemzetközi hírű tudó-
sa, VEKERDI József tartott elő-
adást. Ugyanő tanította a cigány 
nyelvet. Magyarországon, ill. 
Európában egyetemi tanterv ke-
retében ez volt az első előadás-
sorozat és nyelvoktatás.) Ki kell 
adni a bevezetőben említett to-
pográfi ákat, a témakörökre vo-
natkozó ajánlásokat, a helyszíni 
munka irányt mutató kérdéseit, 
bibliográfi ákat, stb. Mindezek-
hez létre kell hozni egy, a ku-
tatást irányító, szervező tea-
met, mert – meg-győződésem, 
ha továbbra is többnyire csak 
spontán, egymástól elszigetelt 
kezdeményezések lesznek, ak-
kor aligha készül el a cigányság 
néprajzának szintézise.

Manus Romanov

Ukestilo pe kale arapes

More, ukestilo pe kale Arapes
Cindindasas pe parne dromence.
Ov na gelo pe dromence.
Doresias les o kalo arapi
Thaj chinderdas me Ali Camdazes.
I romnorri lesqiri rodela les.
„Na dikhlen li, be romalen,
aj romalen, be targovcolar,
me romorres, me Ali Cambazes?”
More, o pirorre ando zengin achile,

O serorro-jekh rigorri gelo,
A che nine, jandan mi dajorri!
Lilas o sero pe angalibe.
„Aj, all be, jandan, mo romorro!”
„More, jek dies, duj dies,
te rodes man, borile, ternile,
trine-kurkenqirile, rakhile
achon tuke panj coroe,
pnj corore, sa mursorre chave,
me cororre, me korkorre de!”



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 57

PhD Dr. Ravasz József

Engedéllyel utaztam 
Magyarországra 

(Emlékek, nehéz pillanatok felidézése…)

1989 előtti időszakra a fel-
növekvő roma generáció aligha 
emlékszik vissza. Író és gondol-
kodó emberként tettem a ma-
gam dolgát, az akkor még Cseh-
szlovákiának nevezett, kemény 
kommunista államban. Persze 
nem könnyű erőfeszítéseknek 
voltam kitéve akkor, amikor a 
magyarországi roma értelmi-
ségiek felkértek, hogy vegyek 
részt a roma nemzet kulturális 
és közéleti intézményrendsze-
reinek a kiépítésében. Örömmel 
vállaltam el a felkérést, mert 
hiszen még közelebb kerülhet-
tem, Rostás-Farkas Györgyhöz, 
aki már akkor is a RENDSZER-
VÁLTÁS egyik meghatározó 
vezéregyénisége volt, lett Ezzel 
elkezdődött a mi kettőnk, közel 
30 éves barátsága. 

Amikor az első, mega, Nem-
zetközi Konferenciát szer-
veztük, már tudtam, hogy 
számomra az a jövő, amit meg-
álmodtam, csakis Magyaror-
szágon, Rostás-Farkas György 
alkotói műhelyében lesz elér-
hető. A konferenciát a szerve-
zők közel egy hétre tervezték. 
E hatalmas rendezvény főszer-
vezője a Cigány Tudományos- 
és Művészeti Társaság volt.

Még ma is azon gondolko-
dom, hogy micsoda átütő erő-
vel, akadémiai síkra sikerült 
terelnünk a konferenciát. Mert 
hiszen ennek megalkotóinak a 
múltban nem volt semmilyen 
tapasztalatuk abban, hogy egy 
cigány tudományos konferen-
ciának, amely programjában 
tudományos elemzéseket kí-
ván prezentálni, mint a cigány 
néprajz, nyelv, irodalom, kép-
zőművészet és így tovább. És 
mégis sikerült.

A késő esti órákban felejthe-
tetlen beszélgetéseknek voltunk 
a tanúi, művelői. Verseket olvas-
tak fel a cigány költők. Lakatos 
Menyhért, a nagy tiszteletnek 
örvendett író, fi lozófi kus gondo-
latai mindannyiunkat ámulat-
ba ejtett. Rostás-Farkas György 
megjegyzései, gondolatai, in-
kább a nemzet építésre, mint 
első számú feladatra irányult.

Amikor rám került a sor, 
mindenki mosolygott. Tud-
tam, hogy miért. Aztán Ros-
tás-Farkas György megjegyez-
te: Nos, Ravasz József barátom 
már ez évben nem jöhet, mert 
Csehszlovákiából csak kétszer 
lehet beutazni Magyarország-

ra. Bumm. Mindenki megder-
medt…

Ma, Gyuri barátommal mo-
solygunk a megtörténteken. 
Könyveiben, kitűnő verseiben, 
mindaz, amit egy-két mon-
datban igyekeztem felidézni – 
benne van!

Benne van az életünk, szere-
tetünk, szerelmünk, acsarkodá-
sunk, könnyeink, és a jövőnk…

A hang eredete
Vékony,
szinte láthatatlan
víz-ér keresi
medrét a patakhoz.
Tán nincs halandó
ki sejtené e
fájdalmas-vágyat a
a csobogásért:
a lepke-zaj illusztrálja
Idill-ért,
mikor csókot ejt
a naplemente
a képzelt-part –
másik oldalán…
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Horváth Elekné

Találkozás Rostás-Farkas Györggyel
Romano zhurnalo

Iskiritoresko thaj dyina-
vengi khetanipe- Le Ros-

tas – Farkas Dyordyesa
Oktober 28-29. O Romano 

Gruposko Autonomia akhardas 
ande Bataseka le Rostas –Far-
kas Dyordyos. O romano iski-
ritori thaj ginadyengo boldari, 
baberkosoruso, Jozhef Attila 
mitako. O programo le Forosko 
Biblioteka thaj o Romano Au-
tonomya khetane kerdine, ba 
vi e forosko Teatroske butyara, 
zhutinas amenge.

Oktober 28. tetradyine kar-
ing jekh shasura reslas o iskiri-
tori peska romnyasa, anglunes 
ando Hoteli geline. pala kodo 
gelamtar ando Biblioteka, thaj 
vorbisaras le iskiritoresa, khote 
sas le Bibliotekaki seruni Sagi 
Lajosne, Bihari Laszlo(Russo) 
thaj kon o programo kerdas 
Horvath Elekne. Des pandzh 

chasongo maladyilam le foros-
ke sherunesa, le Dr Bozsolik 
Ribivosa. Kadi patyiv misto 
pelas le iskiritoreske. Pe ratyi 
pale sar le romende jakos i, 
pe ratyako xebe akhardasle a 
(Rosso), kerdas lenge patyiv 
thaj mesaja. Khote keren le rom 
kris thaj vorbin pe jumaki, thaj 
pe ungriko themeske butya thaj 
politika. Oktober-29. gelinetar 
te dikhen le foroski khangeri, 
kaj e Pecshi Edit thaj e Tiha-
nyine kismodi Rita vorbijas pe 
khangeri. Palakodo e forosko 
nipongo kher, thaj o muzeumo 
dikhlam, so e Dömeny Boglar-
ka sikadas ande amenge. Inke 
dikhline ekh nevo muzeumo 
so akanak puterdine avri, kaj 
dulmutane ketanenenge butya 
shaj dikline. E iskiritoresko 
maladyipe pandzhe shasono 
kezdinde, ekhe versosa thaj ekh 

terni romani shejori e Milskity 
Vanessa bashavelas amenge 
po gitari. O iskiritori ande si-
kadas ekh fi lmo pe peste kaj so 
voj kerdyilas, palakodo versura 
phenenas, thaj vorbisarasas 
ame. Misto hatyardaspe kon 
avilas pe kado programo. 

Rostás-Farkas György

Szakadékmély 
csönd
(Anyámra emlékezve)

Sóhaj feszíti fogaimat
egy kiáltás dörömböl
szívemen
köröttem szakadéknyi csönd.

Tekintetemben a kín
pattogtatja szikráit,
indulat-tüzet akar
csiholni a fájdalom.

Messzire nézek
mindig várok valakit,
hallgatom a zizegő falevelek
halkuló üzenetét.

Megérinti homlokomat
egy fecskeszárnyú gondolat,
csőréből megitat,
s én újra emlékezem…
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Ungrikone Themesko Romano Kethanipe
Internacionalno Kongresso

Budapest 2016.

Le Ungrikone Themesko Romano Ket-
hanipe, (ungrika: Cigány Tudományos és 
Művészeti Társaság (CTMT) ande kado 
bersh avla bish taj panzhe bershesko. Bish 
taj panzh bersh kaj keras butyi andajrom.

Andakade ande Budapest 2016. febru-
ár 26-27. pe jubileumicko konferencija si-
kavas andre  amari butyi, so kerdam talaj 
bish taj panzh bersh. 

Patyivasa akharav tut taves peamari 
konferencija,taj phen  vitu vorbipe.

Fajas ame te mangas opre kodole man-
suhen anda ungro taj anda kaver thema 
kon amenca sas kana anglunes kerdam ka-
dal butya ando ungro.

Pe kadi konferencija vipakado kamas te 
vorbisaras sar trajin le rom ando ungro, taj 
sar zhal lengi kulturicka butya, taj vorbin 
inke lengi romani shib, lengo romanimo 
sar inkren.

 Zahnen opre te inkren pengo romani-
mo si le kulturicka butya kaj shaj keren 
savto le romenge

Majpalal bishavas tumenge kaj avlma 
amara konferencijako than.Pe konferen-
cija kon avel, kodolenge das than kaj shaj 
soven ando hoteli, taj vi xaben.

A Cigány Tudományos és Művészeti 
Társaság 25. jubileumi 

nemzetközi konferencia, 
2016. február 26–27. Budapest

A tanácskozásunkon bemutatjuk a tár-
saság negyedszázados tevékenységét, meg-
szólaltatjuk azokat a hazai és külhoni ne-
ves személyiségeket, szakembereket, akik 
kezdetektől fi gyelemmel kísérték törekvé-
seinket és segítették munkánkat.

A CTMT 25. jubileum nemzetközi kon-
ferenciája összegző és programadó szán-
dékú, a helyzetkép felvázolása mellett 
konferenciánk kísérletet tesz a jövőt illető 
feladatok, tennivalók megfogalmazására 
is. A tanácskozás nemzetközi jellege lehe-
tőséget ad a határainkon túli példák felmu-
tatására is.

A konferencia főbb témái:
– A cigányság társadalmi és kulturális 

képviselete (milyen a valóságos kulturális 
autonómia)

– Roma identitás a változó világban
– Kulturális és nyelvi örökség védelme 

és intézményes lehetőségei
– Oktatás és felzárkózás
– Szociális háló, az egyházak szerepe a 

cigányság felzárkózásában
– A roma értelmiség helyzete, szerepe 

és felelőssége
– Európai, kiemelten Kárpát – meden-

cei kitekintés, a cigány közösségek és a 
többségi társadalom együttélésének példái
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Látogatóban

Beer Miklós váci megyéspüspöknél

Vác, 2015–2016


