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Rostás-Farkas György

Félreverem a harangokat
(mindenütt bizonytalanság)

Fölöttünk lebeg a nukle-

áris holokauszt veszé-

lye! Európa megosztott. Mi vár 

ránk, gyerekeinkre, unokáink-

ra. Szomorú a szívem. Európá-

ban legalább 200 nemzetiségi, 

vagy etnikai kisebbség él.

100 millió ember, tehát min-

den hetedik európai valamilyen 

kisebbséghez tartozik. A FUEN 

egykori főtitkára, a dán Poul 

Skedegaard a kisebbségeket 

„az európai államok rossz lel-

kiismeretének” nevezte. Ret-

tenetes éveket élünk, és kiszá-

míthatatlan a jövő. Védtelenek 

maradunk másokkal szemben. 

Eredményesek – másokkal 

szemben nem – csak másokkal 

együtt lehetünk.

Új európai békére van tehát 

szükség. Goethe mondta egy-

szer: „mi dolgom a világ bajával 

addig, amíg Törökországban 

harcolnak” …Mára már ez nem 

mondható el. Hiszen a világ egy 

faluvá vált. Manapság Európa 

egyik legnagyobb problémája a 

nemzeti és etnikai kisebbségek 

ügye, védelme.

Minden országban különbö-

zőképpen működnek a rendsze-

rek. A megoldás egyszerű: ke-

retet kell teremteni arra, hogy 

sikeresen megoldjuk az ország-

ban felmerülő problémákat. Ez 

a kölcsönös megbecsülés légkö-

rét alakíthatná ki. Csak egy pél-

da: Ha lenne cigány kulturális 

autonómiánk, mint mondjuk a 

dániai németeknek – mert ne-

kik azért vannak saját iskolá-

ik, óvodáik, újságaik, rádiójuk, 

televíziójuk, kulturális szerve-

zetük, ifjúsági és sportlétesít-

ményeik, könyvtáruk –, akkor 

megoldódna.

Az ember származása nem 

lehet hátránya. Kötelességünk 

védelmezni a kisebbségek iden-

titását.

Más:

Az ellentétekről beszélnünk 

kell.

„Nagy bánatomnak égő 

csipkebokrán,

Ó én Uram, hogy megjelen-

tél nékem,

Tán már nem is bús fájdal-

mam lobog,

Te tündökölsz e fonnyadt 

büszkeségen.”

(József Attila: Uram!)

A cigányok vidámak, dalból 

és muzsikából van a lelkük, 

minden sejtjük. Vagy mond-

jam múltidőben? Öngyilkos 

cigány régebben nem volt, 

az utóbbi időben van. Uram! 

Nagy bánatomnak égő csip-

kebokrán, jelenj meg nekem 

is, tündökölj nekem is, test-

véreimnek is. Mert most sötét 

fölöttünk az égbolt, s nem lát-

juk a felhők oszladását. Pedig 

megelégeltük már a nyomort, 

a fájdalmas jelent, a kilátás-

talan jövőt. És honfi társaink 

haragját. Azt hittük hihetjük 

is, hogy e honban végre mi is 

otthonra találunk, s évszáza-

dos üldöztetésünknek, a lét 

peremére szorítottságunknak 

vége lesz.

S mi történt? Az emberi lét 

legmélyén találtuk magunkat, 

se munkánk, se kenyerünk, se 

otthonunk. Szabadon elpusz-

tulhatunk.
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Uram! Figyeljük mikor tün-

dökölsz már föl számunkra, 

„e fonnyadt büszkeségen”.

Ígérték már pártprogramok, 

kormányprogramok, hogy javul 

jelenünk, de még jobban a jö-

vőnk. El is hisszük a jószándé-

kot, s azt is tudjuk, valóban több 

nemzedéknyi időre van szük-

ség, amig büszkén vállalhatjuk 

cigányságunkat, s nem lesznek 

többé, akik cigány mentes utcát, 

falut, várost kiáltanak.

Más:

Amiről mindig beszélni 

szoktam, mert nem győzöm 

elégszer hangsúlyozni, hogy 

a szeretet, mint legnemesebb 

emberi kapcsolat, annyira 

szükséges, mint a mindenna-

pi betevő falat. Ez az Alfája és 

Omegája életünknek, ez kell, 

hogy az alapja legyen minden-

nek, mert egy tartalmas, ér-

telmes emberi életnek, ezek 

az alapvető feltételei. Ki kell 

gyomlálni szívünkből a hara-

got, a félelmet, a gyűlöletet, 

mert akkor lehet az ember vi-

dám és kiegyensúlyozott. Mert 

a szeretet, szeret szeretni. 

A szeretetnek olyan a termé-

szete, hogy csak akkor kapunk, 

ha előbb adunk. Valahogy sze-

retném befejezni ezt a gon-

dolatsort, talán sikerül, talán 

nem, de a szeretet akkor is sze-

retetet teremt.

József Attila

(Az Isten itt állt a hátam mögött…)

Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot
…………………………….
…………………………….

Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábraállni, bennem.

Ugy segitett, hogy nem segithetett.
Lehetett láng, de nem lehetett hamva.
Ahány igazság, annyi szeretet.
Ugy van velem, hogy itt hagyott magamra.

Gyönge a testem: óvja félelem!
De én a párom mosolyogva várom,
mert énvelem a hűség van jelen
az üres űrben tántorgó világon.

1937. október F. Tóth Zsuzsa rajza
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63 éves volna Mózsi Ferenc

Mózsi Ferenc 1947. ja-
nuár 4-én Budapes-

ten született, 1970-ben hagyta 
el Magyarországot. Néhány 
évig Belgiumban élt, a Löveni 
Katolikus Egyetemen irodal-
mi tanulmányokat folytatott. 
1974-től 2005-ig az Egyesült 
Államokban élt. 1984-ben Mar-
rakesben (Marokkó) a Költők 
Világkongresszusán tisztelet-
beli doktor címet kapott.

1974-ben, huszonhét évesen 
érkezett az Amerikai Egyesült 
Államokba. 1980–1994-ig a 
chicagói Szivárvány kiadója és 
szerkesztője, valamint a Szi-
várvány könyvek sorozatának 
kiadója. A Szivárvány köny-
vek sorozata Magyarországon, 
valamint az elszakított terüle-
teken a kommunista hatalom 
idején tiltott irodalomnak szá-
mító könyvek sajtó alá rende-
zését és fi nanszírozását jelenti.

2007. november 6-án hunyt 
el.

Az alábbi kisesszé részlete-
ket Zalán Tibor írta Mózsi hat-
vanadik születésnapját ünnep-
lendő

„ Mózsi (Vystup) Ferenc, 
úgy tizennyolc éves kora táján, 
megállt egy alkonyatban a ju-
goszláv tengerpart eldugott öb-
lében, és bevárta a sötétet. Ak-
kor módszeresen levetkőzött, 
nejlonzacskóba csomagolta az 
iratait, a pakkot egy tőrrel a 
fecskéjéhez erősítette, és ami-
kor a hold is letakarodott az 

égről, belevetette magát a feke-
te semmibe. És úszott, nagyon 
sokáig úszott. És számolt, na-
gyon sokáig számolt. Előre ki-
kalkulálta, meddig kell egyene-
sen úsznia, és mikor kell jobb 
kanyart vennie, hogy Olaszor-
szágba jusson. Talán bal ka-
nyart. A jobb manapság jobban 
hangzik. Mindegy. De elfáradt 
a gyermekember, féleszmélet-
ben, félálomban, félrémületben 
fordult egyet, szerencséje volt, 
és kifogták az olasz halászok.

Lövenben egyetemet vég-
zett, hogy legyen papírja az 
élethez.

Aztán elment Chicagóba.
Alapított egy utazási irodát. 

És dolgozott, mint mindenki, 
aki ott megélni akart. Kemé-

nyen, mert ha igen, akkor miért 
is ne…

És amikor eleget keresett, 
Szivárvány címmel lapot indí-
tott – az amerikai kontinens 

Mózsi Ferenc

Készül�dés a világbékére

atommentes övezetekben
reaktorokat építettünk
ezzel reagáltunk
a leszerelési egyezményre

közben dérrel dúrral
kis és nagy-ágyúval
rakétagyorsasággal
kilyuggattuk a jövő
gombafelhős fenekét

így készülődtünk
az általános világbékére
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Eggyéválás...

„vedd a napot rejtsd a szívedbe
válj eggyé az Északi Csillaggal”

régen az emberek alárendeltnek
érezték magukat
az istenekkel szemben
ez a nézőpont mára már
megváltozott

a Tao-követők nem hisznek
isten létezésében de
keresik a kapcsolatot
az isteni erőkkel

ami nem elválaszt
az összeköt
eggyéválás-azonosulás
ha azonosak vagyunk akkor
nincs ami elválaszthatna

az ember tudja hogy
miért van jelen e földön

mi vagyunk Tao
és Teo bennünk lakozik
és egy velünk....

Világunk

világunk
az őrület örvényében
k a v a r o g

nincs
ki megmentsen
a kedélyek hullámtölcsérétől

sziszegő testünkre
gyűrűzve tapadnak
kígyó indulatok

spirálban lehúz a múlt

néma kapitányok szavára
senki sem felel
a halak süketek
az idő kopoltyújukba akadt

a lélek feltépi a horgonyt
búvárok keszonjában
pattan a jelen

irányunk
a kön(n)y-őrület
tör-vényében

paragrafusokra szakadt

egyetlen jelentős magyar nyel-
vű irodalmi folyóiratát.

Mózsi Ferenc a rendszervál-
tozás után hazahozta a lapját, 
mely a nagy irányzatos lap-
bucherálások idején megpró-
bált, szinte egyetlenként, min-
denfajta falkán és pártálláson 
felülemelkedve, csak minőségi 
alapon szerkesztődni.

Aztán eljött az igazság pilla-
nata, avagy a nagy lenyúlások 
és bekebelezések ideje, amikor 
Mózsit szinte mindenki magá-
ra hagyta. Egyetlen picula tá-
mogatást nem kapott a folyó-
irat-kuratóriumoktól a lapjára, 
a tuti felől már nem volt érde-
kes – talán rendesen palira is 
vették. Ki tudja.

És igaza volt, amikor meg-
sértődött. És amikor megszün-
tette a Szivárványt – élete nagy 
kalandját.

Mózsi Ferenc hatvanéves. 
Már nem az irodalomért küzd 
– az életéért. Egy pillanatra fi -
gyeljünk oda rá, ha nem esik 
nehezünkre. Mintha, véletlenül 
– egymásra…”
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25 éve a „Közös Úton”

Ebben az évben ünne-
peljük a Cigány Tudo-

mányos és Művészeti Társaság 
megalakulásának 25. évfor-
dulóját. A negyedszázados ju-
bileum alkalmából nemzet-
közi konferenciát tartottunk 
Budapesten, a Benczúr Hotel-
ben 2016. február 26-27-én.

Tanácskozásunkon meg-
szólaltattuk azokat a neves 
hazai és külhoni személyisé-
geket, szakembereket, akik 
kezdetektől fi gyelemmel kí-
sérték törekvéseinket és se-
gítették munkánkat.

Társaságunk megalakulá-
sa óta folyamatosan munkál-
kodik a romani kultúra ha-
gyományainak, örökségének 
megőrzésén és a többségi 
kultúrával való kapcsolatai-
nak ápolásán, továbbfejlesz-
tésén. Tevékenységünk célja, 
a cigányság integrációjának 
előmozdítása. Emellett kap-
csolatban állunk a környező 
országokban működő hason-
ló jellegű kezdeményezések-
kel, intézményekkel. Egy évek 
óta működő szakmai műhely 
keretében vitatjuk meg a témá-
ba vágó kezdeményezéseket és 
kutatási anyagokat.

A konferencián számos neves 
közéleti és egyházi személyiség 
tartott előadást, többek között 
Tőkés László EP képviselő, Habs-
burg Mihály főherceg úr, Beer 
Miklós, a váci egyházmegye püs-
pöke, dr. Lomnici Zoltán, az Em-
beri Méltóság Tanácsa elnöke, 
Duray Miklós felvidéki politikus.

Az Emberi Erőforrások mi-
nisztériuma képviseletében 
Szirmai István főtanácsadó ref-
lektált az elhangzottakra.

A határon túli roma közös-
ségek nevében felszólalt többek 
között dr. Ravasz József, a Du-
naszerdahelyi Romológiai Inté-
zet elnöke. A hazai kulturális és 
közélet szereplői közül is töb-

ben eljöttek a negyedszázados 
jubileumra.

Daróczi Ágnes újságíró, etno-
lógus a roma közéletiség elmúlt 
25 évét értékelte, prof. Rosivall 
László a fi atal roma értelmiség 
kitörési lehetőségeiről beszélt. 
Miklóssy Endre közíró és Bá-
thory János szociológus az el-
múlt évtizedek roma program-
jainak hatékonyságát elemezte. 
A romák kultúrájának kutatási 
eredményeit dr. Voigt Vilmos, az 
ELTE professzora tekintette át.

Beszámolókat hallhattunk 
az oktatás és a fi atal roma ér-
telmiség helyzetéről hazai és 
határon túli résztvevőktől.

A tanácskozás második nap-
ján az oktatás, tehetséggondozás 
és a kulturális képviselet téma-
körei kerültek refl ektorfénybe.

Előadást hallhattunk a romo-
lógiai oktatás helyzetéről, egy új 

debreceni tanszék alapításá-
ról. Lázár Péter, a Kedvesház 
alapítója, az általuk kidol-
gozott pedagógiai modellt 
mutatta be, vetítéssel egybe-
kötött előadásában. Somody 
Beáta képzőművész-peda-
gógus a budapesti lakatos 
Menyhért Általános Iskolá-
ban működő gyermekalkotói 
kör tevékenységével, ered-
ményeivel ismertetett meg 
bennünket. Ifj. Suki András 
zongoraművész, tanár az un. 
„Rajkó zeneoktatási modell-
ről” tartott előadást.

Harmat József könyvtáros 
könyvbemutatója kapcsán 
pedig a roma holokauszt egy 

ezidáig kevéssé ismert történe-
tével ismerkedhettünk meg.

A konferencia moderátorai 
dr. Papp János egyetemi tanár, 
a romani nyelv oktatásának 
szakértője és Dobos Marienne 
író voltak.

A konferencia ideje alatt 
kiállítást láthattunk a Lakatos 
Menyhért iskola diákjainak ké-
peiből, társaságunk kiadványa-
iból és más roma témájú köny-
vek illusztrációiból.

(kethanodrom (F.M.)
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T�kés László

Köszönt� és megnyitó beszéd

Kegyelem néktek és bé-
kesség Istentől!

Kedves testvéreim, elnök úr, 
főherceg úr, tisztelt védnökök, 
kedves előadók és vendégek!

Ahogyan Gergely Dezső 
szolgatársam a zászlót felszen-
telte, úgy én is előveszem ezt a 
zászlókat ábrázoló képeslapot. 
Ezek a zászlók az én európai 
parlamenti irodám erkélyén 
találhatók, Nagyváradon. Itt 
látjuk az európai zászlót, a ma-
gyar lyukas zászlót, melynek 
mintájára a románok is lyukas 
zászlóval a kezükben vívták ki 
a szabadságot 1989-ben, és itt 
látható még a székely lobogó, 
valamint a Partium tavaly fel-
szentelt zászlaja. Ezzel beveze-
tésképpen ahhoz a szellemiség-
hez szeretnék a magam módján 
hozzájárulni, amelyről Ger-
gely Dezső és Rostás-Farkas 
György elnök úr megelőzően 
szóltak hozzánk.

Egy sokatmondó, magvas 
ige olvasható a zászlók alatt, 
a 60. zsoltárból: „Adtál a téged 
félőknek zászlót, melyet fel-
emeljenek az igazságért”. A le-
velezőlapot meg lehet találni 
itt, a kijáratnál, fogadják szere-
tettel, emlékül hoztam erre az 
alkalomra.

Első szavam ezen a napon 
a hálaadásé. A negyedszázados 
emlékezések időszakát éljük. 
Tavaly emlékeztünk a temesvá-
ri felkelésre, mi magunk oda-

haza pedig egyházkerületünk, 
Egyházunk újjászületésére, de 
ezen túlmenően a határon túli 
magyar közösségek újjászer-
veződésének megannyi áldott 
alkalmát megünnepeltük. In-
tézmények, szervezetek, egye-
sületek jöttek létre 25 évvel 
ezelőtt, ezek között tartjuk szá-
mon a Cigány Tudományos és 
Művészeti Társaságot, mely 
maga is egyidős a rendszer-
változással. És akaratlanul is 
eszembe jutott a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapja, 
amelyet tegnap tartottunk szer-
te a Kárpát-medencei magyar-
ság körében.

Mire emlékeztet bennün-
ket ez a nap? Nemcsak Kovács 
Béla elhurcoltatására a máso-
dik világháború után beren-
dezkedő kommunista diktatúra 
kezdetén, hanem még inkább 

a zsarnokság lezárására, arra, 
hogy 1956-os szabadságharco-
sok küzdelme, köztük Dilinkó 
Gábor, Sörös József, Sztojka 
László vagy Onestyák László 
áldozata nem volt hiába való.

És 1956 után, nagyot ugor-
va az időben, következett 1989, 
amikor végre beérni látszott 
„az emberek vetése”, a forrada-
lom termése, megérett az idő a 
rendszerváltozásra, az újulás-
ra, és örömmel adtunk hálát a 
Jóistennek a külhoni magyarok 
életében bekövetkezett válto-
zásokért. Ehhez hasonlóan a 
cigányság életében is egy ilyen 
igazi rendszerváltozást remél-
tünk – és ezzel a gondolattal 
indult útjára maga a Társaság. 
Nagy empátiával mondom 
mindezeket, hiszen kisebbsé-
gi sorsunk összekapcsol ben-
nünket, az erdélyi magyar sors 
– általában véve – vetekedik a 
kelet-közép-európai cigányság 
sorsával. Nem véletlen, hogy 
ketten is idézték már a „ne fél-
jetek magyarok, itt jönnek a 
cigányok!” emlékezetes mon-
datát. 1990 tavaszán, Maros-
vásárhely „fekete márciusán”, 
ott és akkor kristálytisztán 
bontakozott ki előttünk ez a 
sorsközösség a marosszentki-
rályi cigányok, Puci Béláék kö-
zössége, valamint a román na-
cionálkommunista terrornak 
áldozatul esett marosvásárhe-
lyi magyarok között…
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A visszanyert szabadság irán-
ti hálaadással kezdtem. Ennek a 
szabadságnak a gyermeke a Ci-
gány Tudományos és Művésze-
ti Társaság, amelynek mentén 
egyébként létrejött a mi szemé-
lyes kapcsolatunk és közel két 
évtizede tartó barátságunk, gya-
kori találkozásaink és folyama-
tos együttműködésünk. Úgy ér-
zem, van okunk az ünneplésre, 
a megemlékezésre, 
a hálaadásra. Ros-
tás-Farkas György 
a számvetésről írt 
m e g h í v ó j á b a n . 
A negyedszázados 
számvetés ennek 
a jubileumi alka-
lomnak a legfőbb 
célja. És a CTMT 
programját végigol-
vasva, szerteágazó 
tevékenységét fel-
idézve, kiadványait 
felsorolva és a Kö-
zös Út – Kethano Drom lapszá-
mait végigszemlélve bőséggel 
van miről számot vetnünk. És 
akkor még nem szóltam a Kö-
zös Út baráti köréről, a társa-
ság videofi lmes és tudományos 
szakmai műhelyeiről, sokszínű 
rendezvényeiről, kiállításairól, 
zenés irodalmi találkozóiról, 
rendhagyó irodalomóráiról, 
valamint képzési programjai-
ról, lovárinyelv-tanfolyamairól, 
tudományos kutatásairól, nem 
utolsó sorban pedig hagyo-
mányteremtő, rangos nemzet-
közi konferenciáiról, melyek 
sorába mai jubileumi összejöve-
telünk is illeszkedik.

A Cigány Tudományos és 
Művészeti Társaság kiváló tag-

jainak, valamint a meghívot-
taknak, tudós szakembereknek, 
jeles előadóknak a testvéri kö-
zösségében mondom mindeze-
ket, kifejezve szívbéli elisme-
résemet az elnök úrnak, Isten 
felkent szolgájának, a költőnek, 
aki hányattatott népének gond-
ját a vállára vette, valamint 
kiváló munka- és harcostársa-
inak, Fialovszy Magdolnának, 

aki munka- és élettársa, Ruva 
Farkas Pálnak és Daróczy Ág-
nesnek – de nem is folytatom 
a felsorolást, nehogy valakit is 
kihagyjak.

Közös Út, ez a címe a folyó-
iratuknak. Ezen a közös úton 
érkeztem magam is, és szívből 
remélem, hogy a következő 25 
évben, Beer Miklós püspök úr-
ral együtt, ezen a közös úton 
fogunk tovább haladni, egyhá-
zaink és nemzetünk közössé-
gében. 25 év után és 25 év alatt 
azonban súlyos árnyék vetült és 
vetül erre a közös útra, akadá-
lyok tornyosulnak elénk. Igen-
csak göröngyös, sáros, olykor 
pedig sötét az előttünk álló út, 
némelykor a halál árnyéká-

nak völgyén vezet keresztül, 
nemcsak magasságokba visz, 
hanem ijesztő mélységekbe ve-
zet. Újra felütöttem az akkor 
60 éves költő ezelőtt hat-hét 
évvel mondott beszédét, írá-
sát – egyébként Isten éltessen, 
Gyuri bátyám, holnap van a 
születésnapja, ha jól tudom –, 
szóval fellapoztam akkori írá-
sát, melyben úgymond „ösz-

szeomlás előtt” 
ekképpen teszi fel 
a kérdést: „szövet-
ségesei vannak a 
cigányoknak? Ma 
inkább úgy tűnik, 
egymás ellenségei 
lettünk, menteni 
kellene, mente-
ni kell, ami még 
menthető, meg 
kell tanulnunk 
együtt élni, hiszen 
egymásra vagyunk 
utalva.”

Hölgyeim és uraim, Test-
véreim! Megértem és átérzem, 
hogy a keservesen megszen-
vedett 25 éves átmenet keserű 
csalódásainak és becsapatása-
inak közepette okkal lopako-
dik szívünkbe a kétely, s nem 
csoda, hogy olykor elbizony-
talanodunk, vagy éppenséggel 
elkeseredünk, de vigasztalás-
képpen mondom cigány Test-
véreinknek, vagy éppenséggel 
Rostás-Farkas Györgynek, 
hogy nem csak ti vagytok így 
ezzel a 25 évvel és ezzel az ér-
zéssel, hiszen akkor mit szól-
junk mi, erdélyi magyarok? 
Letépik zászlainkat, és sokan, 
ha tehetnék, nyelvünket is ki-
tépnék. Ennyi idő után mit 

Tőkés László és Beer Miklós a konferencián
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szóljon Románia becsapatott 
népe? Gondoljunk csak az egy-
kori temesvári lelkesedésre, az 
eget ostromló felbuzdulásra és 
cselekvőkész fellépésre, a for-
radalomra… Vagy mit szólja-
nak a volt kommunista tábor 
kifosztott népei, akiknek ré-
gi-új urai elprivatizálták orszá-
gaikat? Sajnos ez az általános 
számvetés sem jobb, mint a ci-
gányoké, és sajnos ti sem vagy-
tok jobb helyzetben, mint mi, 
és mi sem vagyunk jobb hely-
zetben nálatok. Nincsen jobb 
helyzetben a cigányság sem, 
Martin Luther King európai 
„négerei”, akiknek szintén 
„volt egy álmuk”, akik a kom-
munizmus éhbéres biztonsága 
után tömegesen munkanélkü-
liként kerültek az utcára. Bi-
zony, nem csodálkozom azon a 
keserű apátián, amely az előbb 
idézett sorokból volt kiolvas-
ható… Így vagy úgy, többé vagy 
kevésbé tehát közös a sorsunk, 
és közös az utunk, és nem két-
séges, hogy a jelen helyzetből 
csak együtt lehetünk képesek 
megtalálni a kivezető utat.

Jól mondod tehát, hogy 
meg kell tanulnunk együtt 
élni, hiszen egymásra vagyunk 
utalva. Egymásra utaltságunk 
közösségében jöttem el erre a 
konferenciára. Igenis, vannak 
szövetségeseitek, mi magunk is 
szövetségeseitek vagyunk! Jól 
mondtad volt, amikor néhány 
éve felköszöntöttek: „se cigány, 
se magyar voltomról nem va-
gyok hajlandó lemondani”.

Igen, ebben a magyar-ci-
gány közösségben kapcsoló-
dunk egymáshoz, ezáltal hite-

lesednek szavaid. Éppen ez a 
lényeg. A Cigány Tudományos 
és Művészeti Társaság prog-
ramjai, céljai között olvasha-
tó: a cigányok integrációjának 
előmozdítása. Az integráció 
viszont nem jelenthet asszimi-
lációt! Mi erdélyi magyarok is 
szívesen integrálódunk a ro-
mániai társadalomba, de Isten 
mentsen attól, hogy feladjuk 
nemzeti, közösségi identitá-
sunkat. Európa is a „sokféleség 
egységét” hirdeti, de mi nem 
akarunk az „Európai Egyesült 
Államok” egyneműsödött pol-
gáraivá válni, feladni nemzeti 
mivoltunkat – és ebben csak 
egyetérteni lehet Orbán Viktor 
miniszterelnökkel, aki válto-
zatlanul heves támadások cél-
táblája.

Az igazi cigányok is készek 
azonosulni a magyar társada-
lommal, a magyarsággal, de 
ezen belül meg akarják őriz-
ni különbözőségüket, önazo-
nosságukat, kultúrájukat, és 
hagyományaikat. És ebben a 
szellemben vallhatjuk „szövet-
ségeseknek” egymást, egymás 
elfogadásával. Erről szól a mi 
együttműködésünk és barát-
ságunk, közös konferenciáink, 
nagyváradi kiszállásaitok, kö-
zös rendezvényeink, vagy an-
nak idején a Királyhágómelléki 
Cigánymissziós Központ meg-
alakítása, váradvelencei iskolai 
szolgálatunk, utóbb pedig az 
a brüsszeli romakonferencia, 
melyet éppen az európai ro-
mastratégia tárgyában rendez-
tünk, 2012-ben.

Büszke vagyok egyébként 
arra, hogy a romastratégiát 

éppen a magyar EU-elnökség 
idején fogadtuk el, Schmitt 
Pál volt akkor az elnök, ő tar-
tott akkor beszédet az Euró-
pai Parlamentben, és az egész 
néppárti magyar delegáció 
tette a dolgát, és mondhatni, 
teljesítette a hivatását. És hát 
ebben az összefüggésben hadd 
említsem meg azokat a nem-
zeti romastratégiákat is, ame-
lyek az európai roma keret-
rendszer részeként, partneri 
és szövetségesi viszonylatban 
„közös úton” járva próbálják 
leküzdeni a kirekesztettséget, 
elősegíteni a kontinens tíz-ti-
zenkétmilliós cigányságának a 
befogadását és a felzárkózta-
tását.

Persze azért ez a „Mária-ko-
szorú” nem annyira fényes, 
mint ahogy itt az ábrán látszik. 
Sajnos a romastratégiából sem 
az valósul meg, és nem úgy, 
ahogyan vártuk és reméltük – 
de ennek ellenére és annál in-
kább is tovább kell haladnunk 
a megvalósítása útján.

Hát Testvéreim, ebben áll, 
ebben kell keresnünk a mi szö-
vetségünk tartalmát és útját. 
Közös eszményeink eredeti 
értelmében, ezenképpen vál-
hat Európa és a magyarság is a 
jobb sorsra érdemes cigányság 
szövetségesévé.

A számvetés nyomán azt kí-
vánom, hogy a konferencia vé-
gezze el az eltelt negyedszázad 
összegzését, és ezek alapján, 
amint célul tűztétek ki, az új 
program és az új feladatok kö-
vetkezzenek, az előre- és a to-
vábblépés. Isten adja, hogy így 
legyen!
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Rostás - Farkas György

A legfájdalmasabb üzenet
(István bátyám – Medgyesi Farkas István – halálhírére)

MEGHALT A TESTV REM! 
MULAS MURO KEDVES-

HO PHRAL!
Üzenem mindazoknak, akik 

ismerték, tisztelték és szerették, 
hogy István bátyám nincs már 
velünk ebben a földi valóban. Itt 
hagyott bennünket örökre!

Hogy jól tette-e, vagy sem, 
azt nem tudom. De nagyon fáj!

Mindig ő volt a legbölcsebb, 
az igaz Guru. Szépen beszélt, 
ékesszólóan.

Ha cigányokkal, ha magya-
rokkal beszélt, mindenki oda-
fi gyelt rá, mert nem tehettek 
mást. Mindenki büszke volt rá, 
aki csak ismerte, és örültek, ha 
ott lehettek mellette.

Szeretett minket, őszintén, 
ahogy szívéből tehette.

Elment odaátra, ahová az 
istenek is csak pihenni járnak. 
Egy szebb, új világba. Majd 
üzenni fog, hogy milyen odaát, 
hogy találkozott-e szüleinkkel, 
testvéreinkkel, jó emberekkel.

Hosszú utat tett meg, és 
most egy még hosszabb útra 
ment, a leghosszabb útra. És 
onnan már, mint azt mindany-
nyian tudjuk, nincs visszaút.

Isten mindig nagyon szeret-
te, és tenyerén hordta sok-sok 
szívjóságáért, és úgy fogja őt ott 
is őrizni, a világ végezetéig.

Csak még egyszer beszélhet-
nék vele! Megsimogathatnám 
az isteni arcát… Olyan volt ő, 
hogy nem volt hozzá hasonló.

Testvérem!
Üzenem neked odaátra: vi-

gyázz ott is a tűzre! Mert te már 
tudod, hogy milyen odaát. Ta-
lálkoztál már szüleinkkel, test-
véreinkkel.

Öleld meg őket, érjen egy-
máshoz a szívetek! Csókold és 
simogasd meg őket. Majd érez-
ni fogod azt, amit most nem 
tudok neked szavakba önteni, 
mert olyan szó talán nincs és 
nem is lesz soha.

Jóságos, jó testvér voltál! 
Neveltél, tanítottál. Mindig a 
szépre, a jóra, az ősi bölcsele-

tekre, ami még élt nálunk, ta-
lán az utolsó családi legendári-
umokban.

Áldjon meg érte a Teremtő, 
a Mindenható!

Nagyon jó volt tudni, hogy 
Te vagy nekünk, még ha ritkán 
is találkoztunk, mert elsodort 
bennünket a sorsunk.

Őrizni fogom emlékedet, 
szép kedves szavaidat a szívem 
legféltettebb zugában, a világ 
végezetéig.

Nyugodj békében, legyen 
neked könnyű a föld!

ÉN ÉDES TESTV REM!
Mesélni fogok Rólad az utá-

nunk jövőknek, hogy emlékez-
zenek Rád, mindig, mindörök-
re, ámen!

Ruva Farkas Pál búcsúverse



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 13

Dikhes – Látod
(Új folyóirat indul)

Dikhes – Látod címmel indított folyóiratot a Cigány Író-
szövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság, Ruva Far-
kas Pál főszerkesztésével. A lap bemutatásaként Szakonyi 
Károly előszavát idézzük:

Dikhes – Látod, ez az új 
folyóirat címe, a Cigány 

Írószövetség és a Nemzeti /köz/ 
Művelődési Társaság fóruma. 
Dikhes, mondja a cím, lásd, lát-
nod kell mi van körötted a világ-
ban, különösen ha nem te intézed 
a dolgokat, de azért kell látnod, 
hogy mégis intézhesd. Hogy for-
máld szókimondásoddal, véle-
ményeddel, tapasztalatoddal az 
életet, az életedet. Erre vállalko-
zott Ruva Farkas Pál, a folyóirat 
elindítója és spiritus rectora.

Ruva újságíró, szocioló-
gus és szociálpolitikus, ismeri 
nemzetsége minden búját és 

örömét, hi-szen a nép-
rajzban is járatos, de ami 
a legtöbb: író, sőt költő, 
ami biztosíték arra, hogy 
a folyóirat a humanizmus 
jegyében működjön. Kí-
vánom, hogy így legyen.

Ruva Farkas Pál már 
sokszor bizonyította köl-
teményeiben, a cigányság 
életéről írott prózai műveiben, 
elsősorban jeles könyvében, 
a Gipsy passióban, hogy tud 
igazságosan ítélni, ezt hozta 
magával Újkígyósról, ahol 1952-
ben a világra jött, s ahol a csa-
ládi körben bibliás apjától, és 

a versekben olyan csodálatos 
hűséggel újra és újra feltámasz-
tott édesanyjától az emberséget 
megtanulta, Ruva Pál Aranytol-
las újságíró, a Magyar Arany Ér-
demkereszttel kitüntetett író és 
közéleti személyiség.

Ruva Farkas Pál

Sirató

ha a fényesség mögé bújsz
a sötétségben állsz…
nem bocsájthatom meg 
ha megrázod a fát…
mert így hamar elfut
a göndörhajú NYÁR
ne bántsd a NAPOT

mert siratják a csillagok
ablakot nyitok a mára
ha bezárom a tegnapot…
szivárványkék az ég alja
nem jól van a fejem alja
gyere anyám igazítsd meg
a fájó szívem te gyógyítsd meg…
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Búzás Huba

Magyar cigányok pharrajimosa*

a roma holokausztra ~ félmillió európai és
ötvenezer magyar cigány meggyilkolására ~
emlékezésül

szél deredurcsál ~ fagy hajigálta a késeit akkor,
  hátba, a rongyok alá, kurva novemberi szél,
fagy, meg az éhség… hullamerev utakon ürülékek
  bűze követte a nőt, férfi akat, gyereket…
sok-sokezer roma embert űztek a Csillag-erődbe
  ~ máig e tájt, véres arcaikat viselem ~
űzte a csendőr, verték nyegle magyar nyilasok a
  honfi társaikat, nem tudakolva: miért?

mondd, csakugyan, mi okát hazudod, mai visszatekintő?
  dinka parancs vesztett háború vége felé,
szomjuhozókat földbe zuháltak puska tusával,
  agg beteget, gyereket szúrt le az őr szuronya…

szél vihorász, vértyogja romák történeteit s a
  megveretéseiket… hulltak el ezrek az éh
kínjaitól, tetemük faluvégen, szerte az úton,
  végig erődig a vér, benn meg a hullahegyek
még mielőtt vagonok zakatoltak volna velük, el,
  Dachauba, mindegy, messzire, Birkenau
gázt sziszegő kamráiba… gyilkosaik vigyorogtak…
  Ángyika szülte fi át tüske bozótja alá,
ám kicsinyét vele együtt ~ cafka! ~ lelőtte a csendőr,
  gádzsi siratta ~ bhrrrű! ~ őt hágta meg este az őr,
csöpp pucuját szaggatta le róla a gaz baroséró,
  némi kaját szórtak: edd more, küzdj, marakodj!

szél zsuvutyolgat a lombokon  át, iszonyat monológja
  ~ máig e tájt, véres arcaikat viselem ~
víz se, de latrina sem és gyűlt a fekália égig…
  égbe kiált az a nap, égbe kiált az az éj,

* pharrajimos:  holokauszt (roma nyelven)
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semmibe vitt az az út, sehová se e földi pokolból,
  hó bugyolálta be ~ csitt! ~ csenddel a csöpp csecsemőt,
holdfénnyel takaróznak az oszladozó tetemek rég,
  látni falon a golyók fúrta üres lukakat…

sorsuk utóbb ne segítse a dölyfös elkövetőket,
  felbujtóikat és ~ vétkeiket tagadót!
máig örökletes íme a kín, hisz’ emberiségre
  gányol a sanda gonosz, vírusa népeket irt,
majra, marel tum’ o raj-deloro, hát verje meg isten,
  verjen is érte nagyon, meg ne bocsássa a bűnt,
meg ne bocsássátok soha… sebhelyes arcu a lélek,
  mert sose bánta meg echt gyilkosotok, se kevély 
bősz ivadéka a hajdani mészárszék bikacsökjét,
  dzsalnak a gárdafi úk, zúgnak a harci dalok,
jönnek az éjben gizdano „harcosaik” a gyilokkal,
  orvul a házában ront aluvóra a faj-
védők ostoba gyűlölete: épp pharrajimos gyász-
  ünnepe éjén, ládd, lőtte le szent Mariát
~ bocs’, Baloghot ~ ágyában az elvetemült kuszadék,
  gádzsija megsebesült, sírva mamára borult…
szél zsuvutyolja lombokon át, iszonyat monológja:
  őt ki vigyázza tovább? kő-pietánk a világ!

Pharrajimos gyászünnepe volt ~ fájt ~ újra a gyászé
  ~ máig e tájt, véres arcaikat viselem ~
meg ne bocsássátok soha, sebhelyes arcu a lélek:
  Ángyika szülte fi át tüske bozótja alá,
szél deredurcsál ~ fagy hajigálta a késeit akkor…
  ünnepe éjén lőtte le szent Mariát
hajdani elkövetők sunyi, elvetemült ivadéka…

  szennyes az ár, de ha majd végleg e sár levonul
jobbra fordul időnk és hallod e vers dobaját még,
  ritmusaink azonos béke-dalára fi gyelj,
napsugarat ültet unokánk, kivirágzik a fénye,
  kis totyogó rajkók lábdobogása, zsivaj
magzik az úton, s nem lesz, ki megest megalázna…
  mit duruzsolsz konokul kurva novemberi szél!
egykori templomaink ~ ligetek ~ ösvényeinek bolt-
  íve helyébe (ahol lombokon át csak az ég
napja misézett) épül a jogrend emberi ívű
  oszlopcsarnoka is, ládd e’, közös ez az út!
halld e’, közös európai már a hazánk roma testvér
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Albert Ern�

Megérteni az id�k szavát

A huszonötödik évfor-
duló jó alkalmat kínál 

arra, hogy a Cigány Tudomá-
nyos és Művészeti Társaság 
számba vegye az eltelt időszak 
eredményeit, és megfelelő ta-
nulságok megállapítását köve-
tően új távlatok útját is kijelöl-
je. A részletes elemzést az arra 
hivatottak – minthogy eddig is 
– elvégzik, magam, mint bizo-
nyos időszakban a Konferencia 
meghívottja, néhány tapaszta-
lattal szeretnék hozzájárulni az 
ünnepség sikeréhez.

Egyik eredménye az 
évente megismételt találko-
zásoknak az volt, hogy a kü-
lönböző országokban nem-
zetiségként élő cigányok 
képviselői tájékoztatták az 
összegyűlteket a cigányság 
sorsáról, az életükben be-
állott változásokról, a ten-
nivalókról, és ugyanakkor 
a vendégek maguk is vitték 
a világba azokat a tapaszta-
latokat, amelyeket itteni ta-
lálkozásuk idején szereztek.

Tapasztalhattuk, hogy 
a Társaság vezetői arra tö-
rekedtek: egy közösségbe 
tömörítsék a cigány értel-
miséget, és egységes fellé-
péssel képviseljék a cigány-
ság tömegeinek érdekeit. 

Céljaik eléréséhez sikerrel ke-
restek és találtak olyan bará-
tokat, kezdve a köztársasági 
elnököktől különböző minisz-
terekig, kiváló államférfi aktól 
akadémiai tagokig, a tudomány 
képviselőitől a kulturális élet 
kiválóságaiig, akik segítői vol-
tak mindannak, amit a Társa-
ság feladatként maga elé tűzött.

A Társaság működése tulaj-
donképpen az egész cigányság 
sorskérdéseinek számontar-
tását, gondjainak feltárását 

jelentette. Mert meg kell ta-
lálni azt az utat, amely válto-
zást eredményezhet a kialakult 
mindennapi életben. Ezért is 
hangsúlyozták, a munkanélkü-
liség csökkentését, az állandó 

munkahelyek biztosítását, 
a szegénység okainak fel-
színen tartását, a gondolko-
dásmódban megmutatkozó 
változásokat, a tanulási le-
hetőségek kiszélesítését, az 
anyanyelv művelését.

S ha minden területen 
bizonyos előrehaladás mu-
tatkozott is, mégis egyre 
türelmetlenebbül hangzik 
el az életmód gyorsabb vál-
toztatásának igénye.

S mivel a Közös Út in-
dulásának gondolata, majd 
megvalósulása ehhez az 
időszakhoz kapcsolódik, 
joggal állíthatjuk, hogy a 
negyedévenként megjele-
nő, kiválóan szerkesztett 
folyóirat is mindvégig se-
gítője volt a sürgető törek-

Miodrag Jovićić

O rrom baśalel
O Rrom baśalel
Baśalel, gilabal aj rovel
Savi si goj gili
kaj aśunen la mehanaqe 
    gòstura nètremice?
Gili katar sa’mate manuśa
treznin pe.
Goj gili si ćùdesno
goj gili sàmo e rróma
śaj te gilaban.

Gili ni gilabal pe andar-o grtano
nègó andar gi
dukhlini aj asviali gili
gili pherdi pharipe
pherdi phandlipe.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 17

véseknek. Minden szám be-
vezetőjében megfogalmazott 
legfontosabb időszerű kérdé-
sek azt sugallják, hogy állandó 
jelleggel képviselik a cigányság 
gondjait. Határozottan vallják, 
hogy lehetséges a tömegek élet-
körülményeinek változtatása.

Arra is fi gyeltek, hogy a tör-
ténelmi múlt feltárása során 
megállapították, a cigányság 
olyan értékeket teremtett, ame-
lyek jelentősek más népek szá-
mára is.

Az elmúlt negyed évszázad 
egyik hangsúlyos törekvése volt 
mindvégig, hogy a tömegekhez 
eljuttassák a tanulás, a tudás 
igényét, tudatosítsák, hogy az 
évszázados lemaradást pótolni 
lehet, és pótolni kell.

Az a nép, amely erős aka-
rattal küzd megmaradásáért, 
amelynek hivatástudattal élő 
értelmiségi képviselői vannak, 
s amely megújítani és megőriz-
ni tudja saját nyelvét és szo-
kásait, megérti az idők szavát, 
s aszerint él és alakítja minden-
napjait, az megtalálja a saját 
boldogabb jövője felé vezető 
utat. Ebben a törekvésében se-
gítik az európai és a világ kü-
lönböző szervezetei is.

Kívánom, hogy az elkövet-
kező időszakban a Társaság a 
maga sajátos eszközeivel min-
den területen eredményesen 
töltse be vallott hivatását, siker-
re vigye törekvését, a cigányság 
életének megváltoztatását.

O rrom thaj i balval

Jekh rrom Ʒalas p-o drom. Sar Ʒal, 
maladŏl le Khameça. Le Khamesqe ći 

dăs laćho dĕs. O Kham xojàrniko kerdilăs haj 
cipisardăs pe rrom.

– Tordju fèri rrom!a. Sosear, ći dăn ma lać-
ho dĕs?

– Ke ći san tu Baro Raj!
– Aźukăr fèri, rrom!a. Avla pe tut tato mi-

laj!
– Naj bàjo, nùma i Balval te phurdel!
Sar Ʒal maj dur, maladilăs e Ivendeça. Ći 

kadales ći dăs laćho dĕs. De o Ivend tordărdas 
le rromes:

– Rrom!a, sosear, ći dăn ma laćho dĕs?
– Ke ći san tu baro Raj!
– Aźukăr fèri, rrom!a. Avla pe tut zuralo 

Ivend!
– Naj bàjo, nùma i Balval te na phurdel!
Haj, kana avilăs i Balval, o rrom abà dural 

vazdăs opre pesqo kòlopo, haj dăs laćho dĕs la 
Balvalăqe, ke i Balval sas o Legmajbaro Raj!

Dezider Banga

O jekhtomilaj

O Temo Milaj kana avel
saqo te Ʒivel kamel,
e buruli, papinŏrri,
ćhavorro, kahnŏrri,

paparùga thaj o ćiriklŏrro,
xurde ćhavorre
p-o rito ke araeno-e
pal-i skòla naśel
avrăl asal o khamorro,
śukar dĭves dină o Del.
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Beer Miklós

Keressük a közös utat!

Nagy tisztelettel és sze-
retettel köszöntöm a 

konferencia minden résztvevő-
jét. Megtiszteltetés számomra, 
hogy Gyuri bátyám meghívott, 
itt lehetek, és együtt gondol-
kozhatunk. Az Úristen segítsé-
gével remélem, hogy megtalál-
juk a közös utat!

Hadd kezdjem egy a mi nem-
zedékünk számára nagyon fon-
tos történelmi pillanat felidé-
zésével; Ferenc pápa és Kirill 
moszkvai pátriárka havannai 
találkozásával. Sokat latolgat-
tuk, hogyan is jöhetett létre ez a 
találkozó közel ezer évvel a nagy 
egyházszakadás után.

Arra a következtetésre jutot-
tunk, hogy mind a két egyházfő 
felismerte, hogy nem a mási-
kat kell arra szólítaniuk, hogy 
kövesse az általa járt utat, ha-
nem együtt kell megtalálniuk a 
közös kiindulási pontot. Hogy 
éppen Kubában találkoztak, ez 
a történelem érdekes fi ntora.

Azt hiszem, hogy ma amikor 
itt együtt keressük a közös utat, 
cigány és nem cigány magya-
rok, erre kell rácsodálkoznunk. 
Megértenünk, hogy nem az a 
közös utunk, hogyha azt mond-
juk, hogy kedves cigány test-
vérek, nyitva van a templom, 
katolikus, református, evangé-
likus templom, gyertek be ide. 
Azután meg vagyunk sértődve, 
hogy miért nem jönnek.

Én azt hiszem, hogy ez az 
amit meg kell értenünk, s Tő-
kés László püspök testvérem-
nek is hadd adresszáljam ezt a 
gondolatot, most, hogy jövőre 
500 éves évfordulóját ünnepel-
jük a reformációnak.

500 év kellett ahhoz, hogy 
végre rájöjjünk arra, hogy ne 
üzengessünk Genfbe, meg Wit-
tenbergbe, hogy gyertek vissza 
Rómába, hanem keressük a kö-
zös utat.

Amikor az egyházak szere-
péről tanácskozunk a cigány-
ság ügyében, én azt hiszem ez 
az első, amit meg kell értenünk, 
hittel és alázattal. A körleve-
lemből idéztél Gyuri bátyám, 
igen, ez az én kiindulási pon-
tom, hogy mindnyájan az Úris-
ten képmását hordozzuk, akár-
hol és akármikor születtünk, 
s tiszteljük egymásban azt a 
legnagyobb kincset, hogy em-
bernek születtünk.

Ebből kell kiindulnunk, és 
megértenünk az Úristen nagy-
lelkűségét, hogy ennyiféle 
emberi kultúrával ajándékoz-
ta meg a történelmünket. Ha 
tényleg közös úton akarunk jár-
ni, Isten gyermekeinek a közös 
útján, akkor a saját kincseinket, 
a saját kultúránkban kell újra 
megtalálni, büszkén vallani, 
vállalni. Nem az egyformaság 
az egység nyitja, hanem a sok-
féleségnek a szeretet egysége!

Keressük a közös utat! És ez 
lenne a befejező gondolatom; 
az Úristen nagy türelemmel, 
azt szoktam mondani, hogy 
szelíd türelemmel vezetget 
bennünket, csak vegyük már 
végre észre, hogy Ő vezet.

S most, amikor Európa ta-
nácstalanul áll a 21. század 
nagy kihívása, a népvándorlás 
előtt, akkor én két oldalról érté-
kelem a mai konferencia vonat-
kozásában ezt a népvándorlást!

Egyrészről nagy veszély, de 
egyben nagy ajándék is. Nagy 
veszélyt jelent, mert most min-
denki a népvándorlásról beszél, 
és hajlamosak vagyunk arra, 
hogy elfelejtsük a mi cigány 
testvéreinket, akik évszázadok 
óta itt vannak velünk együtt. 
De nagy előny is, hogy rácso-
dálkozunk arra, hogy ők itt 
vannak már évszázadok óta, és 
közös az utunk.

Tehát segítenünk kell nekik 
is, meg önmagunknak is, hogy 
felfedezzük saját kincseinket, 
kultúránkat, értékeinket, és a 
közös útban a közös értékeket.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 19

Az Úristen gyermekei va-
gyunk, és ami igazán fontos, az 
közös mindannyiunkban. Ha 
Jézus-Krisztusban testvérként 
egymásra találunk, ez a világ 
csodálatosan gazdaggá, sokszí-
nűvé válik számunkra.

Szívből kívánom a konferen-
cia lelki kincseként, gyümölcse-
ként, hogy ebben erősödjünk 
meg mindnyájan, akik ma itt va-
gyunk, és át tudjuk adni azoknak 
is, akiket képviselünk, hogy így 
tudjunk haladni a közös úton.

Az Úristen áldása legyen 
mindnyájunkon, hogy megta-
láljuk a találkozási pontot, és 
együtt tudjunk tovább men-
ni!

Isten áldja ezt a konferenci-
át!

Kozma László

Szent Erzsébet legendája

Virágok közt akkor egy völgybe értél
Mely nem beszűkült: éppen hogy kitárult.
Ezer kehelybe kéklő, csöndes ég fért
S arany porzókon fényes napsugár gyúlt.
Harmat hullott hófehér falakra
S csengett, csengett egy kis templom harangja.

És elsimult, mint fűszálak a réten
Sok haragom, gyötrő szenvedélyem.
Vágyaimból nem maradt, csak ennyi:
Virágillat vagy harangszó lenni.
Sajgó szívvel a templomot kérdem:
Mi a neved? S ő megcsillan szerényen.

Felszenteltek Erzsébet nevére
Mert itt történt, hogy kenyeret osztott
S piros rózsa hajlott, mint a vére
Mert a kenyér a szívéből foszlott
Mikor felelt a feddő kérdésre
Mit rejtene, mit takar köténye.

Mert szétosztani számára tilos volt,
Vagyonát az utolsót is adni.
De felderült a téli táj, a hófolt
És rózsákkal kezdett sugarazni
Virággal, mely csak lélekből nyílhat
S mindent betölt a friss kenyérillat.

Mert ez történt – sohasem gondolnád!
Kenyér-illatot ontottak a rózsák
És a bimbó, pirosló temérdek
Meghasadó haja a kenyérnek. –
Illatként szállt a harangszó a tájra
Zengett a völgy, Erzsébet csodája.

S akkor halkan fohászkodni kezdtem: –
Kenyérillat, töltsed be a lelkem!
Mint Erzsébet, úgy adhassak én is
Mi átfut az emberek szívén is
Felderíti elesettek sorsát,
Akár kenyér-illattal a rózsák. 

Melocco Miklós rajza
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Duray Miklós

Közös h�ség
Kedves barátaim, kedves 

testvéreim!
Rostás – Farkas György azt 

mondta bevezetőjében, hogy 
nagy idő áll mögöttünk, 25 év. 
25 év valóban nagy, de vissza-
tekintve csak egy szempillan-
tás. Az elkövetkezendő egy, két, 
három év a nagy idő, mert nem 
látjuk előre, mi is fog történni. 
Amikor hátrafelé nézünk, ak-
kor tulajdonképpen csak egy 
feladatunk van, hogy levonjuk 
a tanulságot. Ha előre tekin-
tünk, akkor pedig tervezünk.

Az utóbbi időben, nézve a 
magyarországi közszolgálati 
televíziókat, hallgatva a rádió-
nak a műsorait, arra a meggyő-
ződésre jutottam az Országos 
Cigány Önkormányzat körüli 
problémákkal kapcsolatban – 
és nem csak Magyarországra 
vonatkoztatva van ilyen érzé-
sem –, hogy az elmúlt 25 év-
ben folytatott, úgymond cigány 
politika tulajdonképpen csődöt 
mondott. Itt nem a törekvések-
ről, az igyekezetről, a szándék-
ról van szó, mert az mindig le-
hetett tisztességes, hanem arról 
hogy valószínűleg nem jó meg-
oldásokat, nem jó konstrukci-
ókat, nem jó programokat vá-
lasztottak a cigányság életének 
a megjavítására.

Mivel én mindig egy kicsit 
idősebb leszek, mint Rostás – 

Farkas György, vagyis ő mindig 
fi atalabb lesz nálam – bár nincs 
olyan nagy korkülönbség kö-
zöttünk –, de mind a ketten sok 
tapasztalatot szereztünk már 
az 50-es években is. Nekem is 
voltak cigány osztálytársaim az 
iskolában, s jó barátságban él-
tünk. Meglátogattam őket ott-
honukban, abban a kocsiban, 
amit mi cirkuszos kocsinak 
neveztünk! Náluk pontosan 
az ellenkezőjét tapasztaltam 
annak, amivel a cigányokat 
csúfolni szokták, hogy „koszos 
cigányok”. Csodálatos rend és 
tisztaság volt abban a kocsiban.

Ha ma szétnézünk a pérók-
ban, a cigány telepeken, ezt a 
tisztaságot már nem nagyon 
lehet látni. Talán megváltozott 
volna a cigányság higiéniával, 
vagy tisztasággal kapcsola-
tos felfogása? Szerintem nem. 
A bajt ott kell keresni, amikor 
elkezdték szétverni a cigány kö-
zösségeket. Ha közösen próbál-
juk úgymond a cigány politikát, 
vagy a cigánysággal kapcsolatos 
megoldásokat megfogalmazni, 
akkor arra a következtetésre 
juthatunk, hogy hiba volt szét-
verni a hagyományos cigány 
közösségeket. Ez tulajdonkép-
pen nem csak a cigányság eseté-
ben igaz, hanem minden olyan 
közösségre nézve is, amely kul-
túrájában, nyelvében, hagyo-

mányaiban különbözik, az őt 
körülvevő, nem mondom, hogy 
többségtől, többiektől. Ugyanis 
mindig az adott közösség tár-
sadalmi szerkezetére, hagyo-
mányaira, való tekintettel kell 
megválasztani a megoldásokat. 
Hogyha nem ezt tesszük, akkor 
minden egyéb megoldás előbb-
utóbb kudarcba fullad.

A Cigány Tudományos és 
Művészeti Társaság konferen-
ciáján majdnem mindannyi-
unknak azonos a tapasztalata, 
és tulajdonképpen a felkészült-
sége is – a felkészültségen nem 
az iskolában szerzett tudást 
értem, hanem a tapasztalatot, 
a környezetnek az ismeretét 
lehet, hogy éppen egy ilyen 
társaságnak kellene megfogal-
maznia a cigány közösségre 
szabható, megfelelő megoldást. 
Az én tapasztalatom a felvidé-
ki magyarság körében, hogyha 
nem az adott közösség szerke-
zetére és igényeinek megfelelő 
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megoldás fogalmazott meg, ak-
kor annak a következménye a 
közösség szétesése, felbomlása 
lesz.

Beszéltünk arról, hogy in-
tegrálni kell, és ez egy nagyon 
fontos kifejezés, sőt szinte fel-
kiáltás. Főként az utóbbi hóna-
pokban, mióta migrációs vál-
ság van. Integrálhatóak, vagy 
nem integrálhatóak a migrán-
sok? Nos, ezzel kapcsolatban 
tudatosítanunk kell azt, hogy 
aki integrálni akar, az tulajdon-
képpen asszimilál. Az integrá-
ciót, hogyha beilleszkedésnek 
nevezzük, akkor előbb-utóbb 
asszimilációhoz vezet. De ha az 
integrációt illeszkedésként fog-
juk fel, vagyis normatív rend-
szer keretében, akkor a közös 
utat jelenti. Tehát, hogyha a 
cigány értelmiség és a nem ci-
gány értelmiség közös akaratra 
jut, a közös útón, 
és a közös utat jár-
va, akkor meg lehet 
találni azt a megol-
dást, ami illeszthe-
tő az adott közösség 
hagyományaihoz, 
és igényeihez.

Amikor az 50-es 
években cigány osz-
tálytársaim voltak, 
akkor még a vajda 
rendszer műkö-
dött. Egy-két évvel 
ezelőtt a dunaszer-
dahelyi termálfürdőbe érkezett 
– már nem emlékszem pon-
tosan, Franciaországból, vagy 
Spanyolországból – egy nagy 
kiránduló társaság utánfutós 

kocsikkal. Cigányok voltak. Azt 
tapasztaltam, amit a cirkuszos 
kocsiban láttam az 1950-es 
években, hogy a kempingnek 
azon a részén, ahol ők letábo-
roztak, ott volt a legnagyobb 
rend és tisztaság. Azért mert 
volt vezetőjük, olyan vezetőjük, 
akit elfogadtak, és elfogadták 
az utasításit, rendelkezéseit. Ez 
rendkívül fontos, mert hogyha 
nem olyan embereket állítunk, 
vagy választunk egy közösség 
élére, akit a közösség elfogad, 
akkor a közösségben rendet-
lenség lesz. Tehát én úgy ér-
zem, hogy ebből az irányból 
kellene az elkövetkezendőkben 
megközelíteni ezt a hatalmas 
problémakört.

Tudatosítanunk kell valamit, 
hogy mind az abszolutizmus, 
mind a 19. század nemzetállam 
hagyományai, vagy katasztró-

fához vezettek, vagy olyan vál-
ságokat idéztek elő, amelynek 
elszenvedői vagyunk. Cigányok 
és magyarok egyaránt! Amikor 
cigányokról és magyarokról 

beszélünk, annak is tudatában 
kell lennünk, hogy vannak ma-
gyar cigányok, vannak magya-
rul beszélő cigányok, és vannak 
magyarok, akik gyakorlatilag 
nem magyarok. Ennek kapcsán 
fontos kérdésfelvetés, hogy ki-
alakulhat-e olyan meggyőző-
dés, amiben létrejöhetnek az 
úgynevezett párhuzamos iden-
titások. Nem a kettős identitás, 
és ezt alá kell húznom, mert az 
zűrzavart eredményez, hanem 
párhuzamos identitás. Minap 
Peresznyén jártam – Peresznye 
Kőszeg melletti kis falu, Kőszeg-
ről a legrövidebb út Pozsonyba 
–, és betértem egy vendégfo-
gadóba. Mikor kinyitottam az 
ajtót, a sötétből előbukkant 
egy ember, felkiáltott, és a nya-
kamba borult. Megismert, hogy 
én vagyok Duray Miklós, és a 
következőket mondta; „Tudja 

kedves Miklós, az 
én anyám horvát 
volt, az én apám 
horvát volt, horvát 
az anyanyelvem, 
horvát nemzeti-
ségű vagyok, de 
olyan magyar, mint 
a huzat! Vélemé-
nyem szerint vala-
mi ilyesmi a pár-
huzamos identitás. 
amikor egyszerre 
lehet magyar is meg 
más is.

A párhuzamos identitás, egy 
közös hűséget jelent, az ember-
hez való hűséget, a közösséghez 
való hűséget. Az én közössé-
gem ugyanolyan értékes, mint 

Rostás-Farkas György és Duray Miklós a konferencián
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a másik közösség, de a másik 
közösség is ugyanolyan érté-
kes, mint az én közösségem. 
Véleményem szerint ez a pár-
huzamos identitás lényege. Ha 
megértjük, és meg tudjuk élni a 
gyakorlatban, akkor csökkente-
ni tudjuk azokat a feszültsége-
ket is, amelyek a 19-20. század 
folyamán ebben a térségben, 
ahol élük ebben a Kárpát-me-
dencei térségben kialakultak. 

Ez nemcsak a cigányság prob-
lémáját oldhatja meg, hanem 
az egyéb közösségi feszültsé-
gek, problémák oldódásához is 
vezet. Én így látom, hogy ebbe 
az irányba kellene a következő 
25 évben elindulnunk. Ponto-
sabban abban a mérhetetlenül 
nagy időben, ami előttünk van, 
mert mögöttünk nem a végte-
lenség van, mögöttünk csak az 
van, amit saját magunk érzéke-

lünk, de előttünk a végtelenség. 
Tehát ebben a dimenzióban 
kellene újragondolnunk min-
dent. Beleértve a kormányokat 
is, a pártokat is, és a társadal-
mi-civil szervezeteket… Nem 
szabad ezt a kérdést pártpoliti-
kai alapon kezelnünk, az egész 
kormánypolitikát kell ebbe az 
irányba fordítanunk. Köszö-
nöm a fi gyelmüket és további 
jó tanácskozást kívánok! 

Szepesi József

Korunk morálja

folyvást arra int,
tanuljunk élni, érdemek szerint.

Szívünk e tézisen derül.
jól élünk- érdemtelenül.

A korrupció meg én

Állunk mustrálva egymást
a korrupció meg én,
alattunk vérszínű pást
a düh perzsaszőnyege,
körben bősz paraziták.

Létünk – jelen és a múlt –
egymás szemében szálka.
Tekintetünk összesújt,
s a rend durva, elvadult,
csontos nagy öklét rázza.

Elmélkedés

A világ amelyben
élek, kiköpni készül.

Vajon túl rágós vagyok,
vagy csupán megkeseredtem?

Gyügyi Ödön rajza



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 23

Prof. Csermely Péter

A tehetségnek nincsen színe
Tisztelt Rostás-Farkas György Elnök Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Cigány Testvéreim!

Végtelenül sajnálom, 
hogy a Rockefeller Ala-

pítványban betöltött tisztségem 
éppen most szólított New York-
ba, és ezért nem tudok szemé-
lyesen Önökkel ünnepelni ezen 
a jeles napon. 25 év egy ember-
öltő. Ennyi idő alatt a gyermek 
nemcsak felcseperedik, hanem 
egzisztenciát és családot te-
remt. A Cigány Tudományos és 
Művészeti Társaság is már ge-
nerációkat segített abban, hogy 
megerősítsék és megőrizzék 
kiválóságukat, különlegességü-
ket, megismételhetetlenségü-
ket, és ami a legfontosabb: az 
Emberségüket.

Személyesen is nagy öröm 
a számomra, hogy az éppen 
ezekben a hetekben tíz éves 
Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
nács a Cigány Tudományos és 
Művészeti Társaság kistestvé-
re lehet. A tehetségeket segítő 
szándék ebben az évtizedben 
népmozgalommá vált. Ma már 
1500 Tehetségpont, 26 ezer a 
tehetséget felismerő és segí-
teni tudó pedagógus, 35 ezer 
fi atal tehetség és összesen 200 
ezer a tehetséggondozásban 
idehaza és a határon túl részt 
vevő magyar ember mutatja a 

tehetség erejét a Kárpát-me-
dencében. A tehetséggondozás 
koronaékszerei azok a mozgal-
mak, amelyek a nehéz sorsú 
testvéreinket segítik abban, 
hogy kiteljesedettebb, szebb 
életet élhessenek. Ezek közé 
tartozik a Roma Tehetségsegí-
tő Tanács és csaknem 80 tag-
ja közül példaként a Jezsuita 
Roma Szakkollégium, vagy a 
Polgár Alapítvány.

A magyar tehetséggondo-
zás sikereinek híre ment a vi-
lágban. A magyar példa alap-
ján tavaly Európa eddig 25 
országára kiterjedő Európai 
Tehetségsegítő Hálózat alakult, 
amelynek a módszereit ma már 
minden kontinensen fi gyelik és 
tanulják.

Végezetül engedjenek meg 
nekem egy személyes történe-
tet. Van nekem egy félig cigány 
származású fogadott fi am. 
István állami gondozott volt. 
Koraszülött, diszlexiás, disz-
kalkuliás. Kiskorában értelmi 
fogyatékosnak tartották.

Azóta 20 év telt el. A fi am 
két szakmát szerzett, leérett-
ségizett, lediplomázott szociá-
lis munkás szakon. Jelenleg a 
Cseppkő Utcai Gyermekotthon 

csoportvezetője. Azokat segíti, 
aki ő volt hajdanán. A munkája 
értéket teremt. Kollégái meg-
becsülik, a gyerekek rajonga-
nak érte.

Kedves Cigány Testvéreim!
Azt hiszem ezzel a személyes 

háttérrel HITELES az, amikor 
azt mondom:

A tehetségnek nincsen színe.
A tehetséggondozó olyan 

ember, aki megtanulta tisztelni 
a mást, aki megtanulta tisztel-
ni Önöket is. Amikor ezt mon-
dom, jelenleg közel egymillió 
európai ember áll itt velem 
együtt. Leszünk mi még sokkal 
többen is.

Nagyon boldog születésna-
pot kívánok a Cigány Tudomá-
nyos és Művészeti Társaságnak 
és még sokszor 25 év Emberte-
remtő, nagyszerű munkát.

Köszönöm, hogy meghall-
gattak.
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Romológiai képzés indul Debrecenben
(Beszélgetés Szabóné Dr. Kármán Judit tanszékvezet�vel)

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem vezetése 
úgy döntött, Romológia Tanszéket alapít; ennek szervezé-

sére, vezetésére, a tantárgyak kidolgozására Szabóné dr. Kármán 
Juditot kérték fel. Mindennek az alapja az az elhatározás, hogy a 
jövőben senki ne kerüljön ki az egyetemről úgy – bármilyen szakra 
is jár –, hogy ne rendelkezne a cigányság történelméről, kultúrájá-
ról, rájuk vonatkozó, hozzájuk kapcsolódó, továbbá leendő szakte-
rületének megfelelő romológiai tudással, gyakorlati készségekkel, 
a sikeres együttműködéshez nélkülözhetetlen kompetenciákkal.

– A magyar társadalom túl-
nyomó többsége nem ismeri 
igazán a cigányságot. Közel 
húsz éve tanítok romológiát a 
felsőoktatásban többnyire sza-
badon választható kurzusként, 
tapasztalatból mondom, hogy a 
többségi társadalomban hamis 
és főképp negatív cigánykép él. 
Sokan valójában semmit nem 
tudnak a cigányokról, nem tud-
ják, mit tettek hozzá a történel-
münkhöz, nem ismerik, milyen 
híres alkotóik, művészeik, ze-
nészeik, fi lmművészeik voltak 
és vannak.

A hallgatóim mindig elcso-
dálkoznak, és azt mondják, sok 
olyan ismeretre tesznek szert, 
amelyre máshol nem. Az isme-
retek átadása nélkülözhetetlen 
több okból is; egyrészt a nem 
cigány hallgatók megisme-
rik a cigányságot, így bennük 
egy másik cigánykép alakul ki; 
másrészt a reálisabb, pozití-
vabb cigánykép elterjedése a ci-
gányságon belül is változásokat 
generál. Ha egy köztünk élő, 
közel egymilliós népcsoport 
csak negatív üzeneteket, eluta-

sítást kap, él át a többségtől, 
akkor súlyosan sérül az énképe, 
megbetegszik. A közösséghez – 
egy megvetett, lenézett kisebb-
séghez – tartozó gyermekek 
korán találkoznak a többség 
elutasításával. Akár úgy, hogy 
nem veszik fel bizonyos isko-
lákba őket, akár úgy, hogy nem 
ül melléjük nem cigány gyer-
mek az iskolában, de hallják, 
látják, tapasztalják a róluk szó-
ló közvélekedést is, a médiában 
pedig a cigányság szinte csak, 
mint problémás népcsoport 
jelenik meg. A gyermek elhi-
szi, amit a többségi társada-
lom kommunikál róla: ő nem 
képes semmire. Ez a kisgyerek 
magára vetíti ezt, és később 
ezt tartja az életprogramjának: 
nem leszek jó semmire, úgyse 
tudok másképp élni, kiemel-
kedni. Van, aki letagadja, hogy 
cigány, más nevet változtat, de 
előfordul ennek az ellenkező-
je is: dacos jogvédővé, szinte 
magyarellenessé válik valaki az 
őt ért elutasítások, igazságta-
lanságok miatt. Ismerek olyan 
családot, ahol az apukán na-

gyon látszódtak a rasszjegyek, 
ezért messze elkerülte gyerme-
kei iskoláit, nem ment el a fi a 
bizonyítványosztására, de még 
a diplomaosztóra sem, nehogy 
kiderüljön, hogy a gyermeke ci-
gány származású.

Megengedhetetlen, hogy egy 
népcsoport alacsony önbecsü-
léssel, elutasítva, minden ne-
gatívum hordózójaként éljen 
közöttünk. Identitásában sé-
rült, sebzett kisebbségtől meg-
betegszik mentálisan az egész 
társadalom is; amikor tehát 
elutasítunk másokat – akár egy 
személyt, akár egy népcsopor-
tot –, tulajdonképpen saját ma-
gunkkal, az egész társadalom-
mal teszünk rosszat.”

A fi atal lelkész hallgatók szo-
ciálisan érzékenyek, ez azon-
ban nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy előítéletektől is mentesek. 
Gondolja, hogy a képzés majd 
segít ezeknek a fi ataloknak az 
előítéleteik leküzdésében?
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– Aki találkozik pozitív ci-
gányképpel is, annak tapaszta-
lataim szerint változik a cigá-
nyokról kialakított véleménye. 
Az előítéletek leküzdéséhez 
fontos az ismeretek megszer-
zése, de nélkülözhetetlenek a 
személyes találkozások is; lá-
togatás cigánytelepeken vagy 
gettókban, beszélgetés az ott 
élőkkel, az életük, körülménye-
ik megismerése, de talán 
még ennél is fontosabb a 
sikeres, tanult, művelt, is-
kolázott fi atal és kevésbé 
fi atal cigányokkal meg-
ismerkedni. Sok képzett, 
tanult cigány ismerősöm 
van, őket mindig meghí-
vom egyetemi kurzusa-
imra – ezt itt is tervezem 
–, eljönnek és beszélnek 
magukról, életútjukról. 
Egy-egy ilyen találkozás, 
beszélgetés meghatározó 
erejű, hiszen a mai nem 
cigány fi atalság jelentős 
része úgy nő fel, hogy 
nem kerül kapcsolatba 
cigányokkal, leginkább 
a médiából szereznek 
ismereteket, benyomá-
sokat róluk, ezek pedig 
egyértelműen negatívak. A ci-
gányság történetét nem ismerő 
fi atalok csodálkoznak, amikor 
arról hallanak, hogy nem is 
olyan régen, az államszocializ-
mus idején még a cigányoknak 
is volt munkája, hogy a „feke-
tevonatok” szállították az or-
szág ipari és bányavárosaiba a 
cigányok tömegeit, hogy segély 
helyett kemény munkával tar-
tották el családjaikat. A KMK 
jelentését már tanulmányaik-

ból sem ismerő hallgatók ezek 
után már érteni kezdik, miért 
sértő egy idős cigány férfi nak, 
ha ingyenélőnek minősítik 
népével együtt, holott az or-
szág építésében, bányákban, 
gyárakban szinte ugyanolyan 
arányban dolgoztak, mint a 
nem cigány férfi ak. Az ismeret-
átadás tehát sokat segít az elő-
ítéletek leküzdésében.

Hogyan lehet ezen még vál-
toztatni?

– Fontos az érzékenyítés is; 
megismerni, megpróbálni meg-
érteni a nehéz sorsban élőket, 
napi megélhetési gondjaikat, 
örömeiket, terveiket, a motivá-
ció lehetőségeit s a visszahúzó 
erőket. Könyvekből ezt nem 
lehet megtanulni, ezért viszem 
a hallgatóimat a cigánytelepek-
re, gettókba, különböző cigány 
programokra – ebbe beletar-

tozik a zene, a tánc, a kiállítás, 
a könyv- és fi lmbemutatók –, 
hogy érezzék, lássák meg, ho-
gyan élnek ők; honnan jönnek 
azok, akiket tanítani, oktatni, 
nevelni fognak, akik között Is-
ten igéjét fogják hirdetni. Ol-
dódjanak a félelmeik, előítéle-
teik, szerezzenek a cigányokkal 
kapcsolatban jó élményeket, 
alakuljon ki megfelelő kommu-

nikációs készségük, s így 
sikereket érhessenek el a 
cigányokkal kapcsolatos 
munkájukban, szolgála-
tukban.

A tanszék működése 
alakíthat majd a negatív 
cigány képen?

– Nagyon remélem, 
hogy igen, hisz mind az 
elméleti, mind a gyakor-
lati órák ezt a célt szol-
gálják. Egyébként a tár-
sadalom cigányképének 
átalakítása sem történhet 
másként, mint ismeretek 
átadásával és pozitív kap-
csolatok, élmények által. 
Meggyőződésem, hogy 
a magyar társadalom 
nem rasszista, csupán 
nem ismeri a cigányokat, 

s ráadásul kényelmes, szeret 
sztereotípiákban gondolkozni. 
Mindez elég az idegenkedés-
hez, előítéletek gyártásához, 
sőt, szélsőséges indulatok szí-
tásához, táplálásához. Ezeken 
igyekszünk változtatni.

A megszerzett tudás által 
mindezeken túl még nő a hall-
gatók általános műveltsége is. 
Elfogadhatatlan, hogy az egye-
temről kikerült diplomások 
többsége nem ismer egyetlen 

F. Tóth Zsuzsa rajza
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cigány írót, költőt, festőmű-
vészt, színészt, világhírű ze-
nészt sem, akik hozzátettek va-
lami értéket az egyetemes és a 
magyar kultúrához.

Sajtóértesülések szerint ja-
nuár 1-től már el is indultak a 
tanszék körüli munkálatok. Ön 
hogyan képzeli el a működé-
sét? Hányan dolgoznak majd 
együtt?

– Valóban így van, az év elejé-
től már az egyetemen dolgozom. 
Egyelőre kis tanszékként, két 
fővel indulunk. A kötelező kép-
zés ugyan csak szeptemberben 
kezdődik, de már most, a tavaszi 
félévben is elindítunk egy-egy 
kurzust külön a hitéleti és külön 
a nem hitéleti szakos hallgatók-
nak. A féléves anyag tulajdon-
képpen egy kaleidoszkópot nyújt 
a cigányságról – az alcím is en-
nek megfelelő: Amit illene tudni 
a cigányságról –, a hitéleti sza-
kosoknak kiírt kurzus tananyaga 
pedig már bevezetés is a refor-
mátus cigánymisszióba.

Mi lesz a tematika szeptem-
bertől?

– Szeptembertől külön-kü-
lön szakonként indul a képzés. 
Két félév az alapozó tantárgyaké, 
amit mindenki tanulni fog; az 
első félév a cigányság történeté-
vel, a második félév a cigányság 
csoportjaival, kultúrájával, ha-
gyományaival foglalkozik, majd 
erre épül rá a harmadik félév 
szakma-specifi kus képzése.

Gondolom, azért van szük-
ség szakma-specifi kussá tenni 
a képzést, mert egy lelkészt, 
egy bölcsészt, egy pedagógust 
másképp kell tanítani. A tan-
anyag ad majd arra lehetősé-

get, hogy szélesebb perspektí-
vában ismerkedhessenek meg 
a hallgatók a cigánysággal?

– Természetesen igen. Pél-
dául a kántor szakos hallgatók 
szakma-specifi kus félévének 
tananyaga többek között a ci-
gány zene- és tánckultúrát, 
a szolgáltatott és autentikus 
cigány zenét, annak típusait, 
jellemzőit, a cigányok közötti 
zenei szolgálat gyakorlatát és 
ismérveit tartalmazza, a lel-
készhallgatók pedig a harma-
dik félévben a cigányok között 
végzendő pasztoráció speciális 
kihívásait ismerik majd meg. 
A református egyházban már 
évek óta nagyszerű lelkészek 
szolgálnak cigányok között, 
számítunk az ő elméleti és gya-
korlati tudásukra, felkérjük 
őket egy-egy előadásra, s hall-
gatókat is küldünk melléjük 
gyakorlatra. A pedagógia sza-
kos hallgatók szakma-specifi -
kus képzéséhez hozzátartozik 
az inkluzív, integratív pedagó-
giai módszerek megismerése, 
elsajátítása, s hasonlóan a töb-
bi szakhoz, itt is számítunk az 
e téren kiváló eredményeket 
elért helyi intézmények peda-
gógusainak tapasztalataira.

Ha jól értem, a képzés nem 
csupán elméleti alapokon 
nyugszik majd, hanem gya-
korlati módon is megismerteti 
a cigányságot a hallgatókkal.

– Már az első két félévben, 
az alapozó tantárgyak oktatása 
során – az említett módokon 
– gyakorlati ismeretekhez is 
kell jutniuk a hallgatóinknak, 
a harmadik félév pedig kimon-
dottan gyakorlatorientált lesz. 

Ehhez tartoznak kiszállások ci-
gány és cigányokat is befogadó 
gyülekezetekbe, lelkipásztorok 
mellé, valamint intézményláto-
gatás tanodákban, Biztos Kez-
det Gyermekházakban, cigány 
gyermekeket nagy létszámban 
oktató iskolákban, végül nyári 
táboroztatásokon való részvé-
tel és ehhez hasonló progra-
mok, lehetőségek.

Lehet jó hatással a kezde-
ményezésük más egyetemek-
re? Mit gondol, példaként kö-
vethető lesz a tanszékük?

– Nagyon remélem, hogy 
igen, persze ehhez előbb még 
magas színvonalú oktatást, 
egy tanszéktől elvárható kuta-
tói, publikációs tevékenységet, 
műhelymunkát le kell tenni az 
asztalra.

Ez lesz a második romoló-
gia tanszék az országban. Mi-
ért csak kettő van?

– Talán más egyetemeken 
nincsen ilyen nagy nyitottság, 
fogékonyság. Ez mindenekelőtt 
elhatározás, komoly szándék 
kérdése. A DRHE kezdeménye-
zése egyedülálló; sehol az or-
szágban nincs olyan egyetem, 
ahol minden hallgató, kötelező 
jelleggel három féléven keresz-
tül tanulna romológiát.

Kikkel fognak együttműköd-
ni majd? Van erre már tervük?

– Terveink szerint aktív 
együttműködésre számítunk a 
roma szakkollégiumokkal, el-
sősorban a debreceni Wáli Ist-
ván Református Cigány Szak-
kollégiummal; Mózes Áron 
igazgató úrral már egyeztet-
tünk is ez ügyben. A Reformá-
tus Cigánymisszióval is már 
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kiépült és kiválóan működik a 
kapcsolatunk, s megkezdtük a 
református cigánymissziós lel-
készekkel, munkatársakkal is 
felvenni a kapcsolatot.

A tudományos együttműkö-
dés nélkülözhetetlen; elsőként 
az egyetemek közül a Pécsi Tu-
dományegyetem Romológia 
Tanszékének vezetőjét – akivel 
régi jó szakmai kapcsolatom 

van – kerestem meg, a közös 
gondolkodás már el is kezdő-
dött, csakúgy, mint a Károli 
Gáspár Református Egyetem 
romaügyi referensével. Terve-
ink között szerepel Romológia 
Műhely felállítása is, örömmel 
adnánk helyet, teremtenénk le-
hetőséget a városban, régióban 
a cigánysággal foglalkozó kuta-
tók, szakemberek eszmecseréjé-

nek, diskurzusának. Tehát, nyi-
tottak vagyunk mindenkivel a 
közös gondolkodásra, munkára.

Balogh Krisztina / cigany-
misszio.reformatus.hu

Forrás: http://www.drhe.
hu/hirek/20160208/minden-

ki-csak-gazdagodhat-romolo-
gia-kepzes-altal-interju-sza-

bone-karman-judittal

CIGÁNY NÉPKÖLTÉSEK A CSENKI-TESTVÉREK GYŰJTÉSÉBŐL

Zöld erd�nek alján…

Zöld erdőnek alján
sokan a cigányok.
Nekem is jöhetnek,
nem megyek hozzájuk.

Add meg, Isten, add meg,
amit kérek tőled:
nem nagy uraságot,
csupán egészséget.

Hadd mulassak, babám,
ahogy kedvem tartja.
Álmodtam én, anyám,
bizony, három lúddal,
törvény uraival.

Kérdik tőlem, anyám,
mit loptam, raboltam.
Nem loptam, raboltam,
én csak selymet hoztam.

A vonatnak rúdja nincsen…

A vonatnak rúdja nincsen,
hogy a másvilágra vigyen.
A vonatnak rúdja nincsen,
hogy a másvilágra vigyen.

Akár itt hágy, akár viszen,
nem hoz vissza bizony sosem.
Akár itt hágy, akár viszen,
nem hoz vissza bizony sosem.

Hozzál, anyám, rongyot nekem,
bátyám vérét letöröljem.
Hozzál, anyám, rongyot nekem,
bátyám vérét letöröljem.

Tandori Dezső fordítása
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Mátyás Tibor

Pro bono (A közjóért)
A tanulás a legerősebb fegyver, 

amivel megváltoztatható a világ.”
(Nelson Mandela)

Sohasem tartoztam azok 
közé, akik egy-egy ne-

héznek tűnő feladat megol-
dásánál, mindig szeretnek 
valakire mutogatni, vagy fele-
lőst keresni. Hiszem azt, hogy 
ilyenkor abból kell kiindulni, 
hogy én mit tehetek az ügy ér-
dekében.

Talán predesztinál erre az a 
sok – sok évtized, amit a peda-
gógus pályán eltöltöttem tanár-
ként, illetve középiskolai igaz-
gatóként.

Nálunk a családban ez az 
álláspont nem volt rendkívüli 
dolog, mivel engem megelőző-
en ötöd íziglen az ükapám apja 
is görög katolikus kántortanító 
volt Piricsén. Ki tudja miért, 
a fi am is „ezt a szekeret tolja „ 
adjunktusként az egyik főváro-
si egyetemen.

Szóval mi is a helyzet a ci-
gány oktatással kis hazánkban? 
Az, hogy vagyonokat fi zetnek ki 
egy-egy,, ügyeletes táltosnak „ 
azért, hogy kidolgozzon valami-
féle megoldást, ami aztán nem 
igazán működőképes, nyilván 
nem megoldás. „ Csodálattal „ 
vegyes felháborodással olva-
som az újságban, vagy nézem 
a TV-ben azokat a bátor vagy 

vakmerő (mint a cigány vak 
lova, aki neki megy a falnak),, 
szakértőknek „ a nyilatkozatait, 
akik megmondják a,, tutit „ az 
eredményesebb cigány oktatás-
sal kapcsolatban.

Mindig felteszem a kér-
dést, hogy hány évig oktattak 
olyan iskolában, ahol mondjuk 
a roma gyerekek aránya elér-
te egyes osztályokban a 25-30 
%-ot?

Milyen sikereket értek el 
ezekkel a gyerekekkel? Hányat 
vittek el úgy osztálykirándulás-
ra, hogy ők fi zették be a kirán-
dulás díját?

Egy dolgot ebben a kérdés-
ben feltétlenül fi gyelembe kell 
venni.

A LEGJOBB PEDAGÓGUS 
A SZÜLŐ!

Addig amíg a roma családok 
körében ilyen nagy mértékű 
a munkanélküliség, addig ez 
a probléma nem megoldha-
tó. Lassan két generáció nő fel 
úgy, hogy a szülők nem dolgoz-
nak. Persze ez egy ördögi kör, 
mert ha a cigány gyerek nem 
szerez szakmát, diplomát, jó 
esélye van arra, hogy ő is csak 
a segélyből kénytelen eltartani 
a gyerekeit.

Tehát az oktatás prioritást 
kell, hogy élvezzen a társada-
lomban. Még akkor is, ha rend-
kívüli nehézségekbe ütközik, 
még akkor is, ha nem a legha-
tékonyabb.

Ha görbe a barázda, akkor 
is kikel a vetés. Van mag, ame-
lyik a kő alól is kibújik. Van 
gyökér, ami felrepeszti az asz-
faltot is.

Ennek eléréséhez persze, 
sok-sok jó pedagógusra van 
szükség. Vannak kiváló, lelki-
ismeretes tanárok, akik szív-
vel-lélekkel, messze a kötelezö 
tanítási időn túl is foglalkoz-
nak a gyerekekkel bőrszíntől, 
származástól, függetlenül, és 
vannak olyanok is akik nem 
ilyenek.

Az utóbbiak azok, akik kö-
zepes érettségi eredménnyel, 
elhivatottság nélkül bejutottak 
egy-egy felsőoktatási intéz-
ménybe és valahogy elvégezték 
azt. Alig várják, hogy befejeződ-
jön egy óra, semmi plusz mun-
kát nem végeznek, számukra a 
gyerek egy,, zavaró „ tényező. 
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Természetesen ők az örök elé-
gedetlenek is.

Ilyenkor jut eszembe áldott 
emlékű dédnagyapám, aki pi-
ricsei kántortanítóként két hó-
napig a saját tüzelőjéből fűtette 
az iskolát, és csak ezt követő-
en jelezte levélben a munkácsi 
püspöknek, hogy lassan az ő tü-
zelője is elfogy. Persze ezt a le-
velet 1878-ban írta a dédapám, 
és azóta egy-két dolog megvál-
tozott az országban.

Annak az intézménynek, 
aminek az igazgatója voltam 
2006 tanulója, illetve hallga-
tója volt (mert felnőttképzést 
is folytattunk). A pedagógusok 
száma 86, az egyéb dolgozóké 
(adminisztrátor, raktáros, kar-
bantartó, takarító stb.) 56 fő 
volt.

Azért említem a tanárok, 
szakoktatók mellett az egyéb 
dolgozókat is, mert ők is napi 
kapcsolatban voltak a tanu-
lókkal. Mindig kihangsúlyoz-
tam az értekezleteken, hogy 
mi mindannyian a tanulókért 
vagyunk, a munkánk egy kül-
detés. Magunkat pedig (itt a 
pedagógusokra és a szakokta-
tókra gondolok, „szent őrültek-
nek” neveztem.

Nem állítom, hogy ezt min-
den munkatársam vallotta, de 
tudomásul vették és betartot-
ták.

Mert ki lehet ma pedagó-
gus? Gyakorlatilag bárki, aki-
nek az érettségi pontszáma elég 
ahhoz, hogy besurranjon egy 
felsőoktatási intézménybe.

Hiszem és vallom, hogy a 
tanítás egy nagy csoda. Először 
is meg kell, hogy szeressenek a 
gyerekek.

Ezt a hivatást szeretet nél-
kül bűn elkezdeni.

Akkor tudunk igazán ered-
ményesek lenni, ha ismerjük az 
egymás szeretet nyelvét.,, Jókai 
Anna szavaival éve: „ A lelke 
mélyén mindenki simogatásra 
vágyik.” Persze nem mindegy, 
hogy a gyerek számára ki a 
példakép; Toldi Miklós, vagy a 
pókember.

Egy biztos, ha a tanár be-
megy a terembe és bezárja 
maga mögött az ajtót, a jövő 
számára tartja az órát.

Soha sem felejtem el, hogy 
volt tanítványom Szabó Éva, 
aki református lelkész lett, az 
első istentiszteletét az általam 
gyakran használt mondattal fe-
jezte be: „ És vigyázzatok erre a 
kis országra, ami már olyan ki-
csi, hogy lassan tenyerünkben 
is elfér. „

Ekkor úgy éreztem, hogy kö-
zel az Isten.

Ezekért a pillanatokért ér-
demes élni.

A tanár a tananyag leadásán 
kívül nevel a habitusával, az 
öltözködésével, a választékos 
szókincsével, a haza szereteté-
vel. A tanár munkája annyit ér, 
amennyit a tanítvány megvaló-
sít belőle.

Kétség kívül, hogy nagy a 
család determinációs hatása 
is. Sok évtizedes munkám so-
rán azt tapasztaltam, hogy a ci-

gány gyerekekkel sokkal ered-
ményesebben lehet dolgozni a 
kiscsoportos foglalkozásokon. 
Imádják a versengést és sokkal 
jobban teljesítenek ilyen hely-
zetekben. Történészként több 
országos verseny döntőjébe 
küzdötte be magát roma tanít-
ványom, és ott szinte mindig 
a dobogón végeztek. A labda-
rúgás, vagy a sakk terén szin-
tén komoly eredményeket 
értek el cigány tanulóim. Per-
sze ezekre a versenyekre való 
felkészítés mindig a kötelező 
órákon kívül „szerelemből” 
történt. Eszembe sem jutott, 
hogy ezekkel a felkészítéssel 
utazással töltött órákat össze-
számoljam és benyújtsam érte 
a számlát. Szívesen csináltam 
(szívesen csinálom most is), 
és számomra az az igazi fi zet-
ség jelenleg is, ha nem múlik el 
olyan hét, hogy valamelyik volt 
tanítványom ne ismerjen meg 
az utcán, vagy ne nyissa rám 
az ajtót.

Régi tanítványaim közül 
gyakran felkeres Kalucza Nor-
bert ökölvívó olimpikon, Varga 
Éva tanárnő, Muszka Sándor 
közgazdász. Ők mindannyian 
olyan roma származású fi ata-
lok, akik példaképül szolgálnak 
mindenki számára.

Fiatalabb pedagógus társa-
imnak talán atyai tanácsként 
azt az útravalót adnám, ami 
engem is vezérelt: tanítványaik 
közül senkit se eresszenek útjá-
ra úgy, hogy jobbá és boldogab-
bá nem tették.
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Forray R. Katalin

A romológia oktatásáról

Hivatalos alapítási ok-

iratunk a Pécsi Tu-

dományegyetemen – amely 

lényegében megegyezik az ere-

detivel – szerint a szak célja 

olyan szakemberek képzése, 

akik képesek a cigány/roma 

közösségeket érintő kérdések 

hatékony közvetítésére min-

den olyan társadalmi szerve-

zethez, amely ezen közössé-

gekkel kommunikál. Képesek 

a társadalmi szervezetek által 

megfogalmazott igényeket 

közvetíteni a lokális cigány/

roma közösségek felé. Cél to-

vábbá olyan szakemberek kép-

zése, akik a roma közösségek 

kultúrájával és problémáival 

foglalkozó, magasabb szintű 

végzettséggel rendelkező szak-

emberek (romológus, szocio-

lógus, szociálpolitikus, peda-

gógus, jogász, orvos) mellett 

asszisztensi/közvetítői felada-

tokat látnak el. A végzettek 

kellő mélységű elméleti isme-

retekkel rendelkeznek a kép-

zés második ciklusban történő 

folytatásához.

A romológia alapszakon 

végzettek ismerik:

– a cigány/roma közösségek 

társadalmi, gazdasági, politikai, 

kulturális viszonyainak és folya-

matainak szabályszerűségeit;

– a többség és kisebbség 

közötti kapcsolatrendszer sza-

bályszerűségeit és az ezeket 

létrehozó okok feltárási mód-

szereit;

– a hatékony konfl iktuske-

zelési módszereket; a romani 

vagy beás nyelv középszintű 

írásbeli és szóbeli használati 

szabályait.

Alkalmasak: a közigazgatás-

ban, a kisebbségi igazgatásban, 

az oktatás területén, a szociális 

és egészségügyi szférában, a ci-

vil szervezetekben, fegyveres 

testületekben, egyházakban 

a roma közösségek helyzetét 

érintő problémák sikeres kom-

munikálására;

– hatékony közreműködés-

re a feltárt problémák sikeres 

gyakorlati megoldásában;

– hatékony mediátori sze-

rep betöltésére a kisebbség és 

többség viszonylatában.

Sokféle társadalmi szervezet 

igényli a képzett, de nem föl-

tétlenül mesterdiplomával. Ám 

azoknak, akik elmélyedni kí-

vánnak, nemcsak a romológia 

alapszak – az egyetemi oktatás 

első három éve – kínál elhe-

lyezkedési lehetőséget, hanem 

a kétéves mesterszak, amelyet 

bármely más alapszak elvégzé-

se után lehet választani, felvé-

telizni és elvégezni.

A szakkollégium (Wlislocz-

ky Henrik Szakkollégium) a 

szak indításával együtt léte-

sült, és az utóbbi három évben 

pályázati forrásból működtet 

olyan programokat, amelyeken 

nemcsak a szakos hallgatók 

vehetnek részt, hanem sikeres 

felvételi vizsga után bármely 

egyetemista roma vagy hátrá-

nyos helyzetű nem roma fi atal.

Ma Pécsett és más egyete-

meken is természetes, ha ta-

lálkozunk roma, cigány hallga-

tókkal. Amikor programunkat 

elkezdtük, a kilencvenes évek 

végén, hallgatóink panaszkod-

tak, hogy a portások megkér-

dezik, mit keresnek cigányok 

az egyetemen. Ez ma már alig 

hihető, pedig igaz!
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Franz Remmel

Ahol közös a gondolat…

A messzi Vajdahunyad 
várából küldöm so-

raimat és jókívánságaimat a 
Cigány Tudományos és Művé-
szeti Társaság jubileumi konfe-
renciájának résztvevőihez.

Ez a találkozó kiváló lehe-
tőség a visszatekintésre, arra 
hogy számba vegyük, mit ér-
tünk el, és mi az, ami még előt-
tünk áll.

Ebből az alkalomból csatla-
kozom én is, legalább lélekben 
és gondolatban, a tanácskozás 
résztvevőihez, mint hídépítő ba-
rát, aki igyekszik és mindig igye-
kezett a cigányság javáért tenni.

Szívesen ott lennék most is 
köztetek, ahogyan a korábbi 
években is, de előrehaladott 

korom, 85 év, már nem teszi 
lehetővé számomra a hosszú 
utazást. Lélekben azonban, 
a feleségemmel együtt, ott ülök 
a konferenciateremben a meg-
szokott helyemen, a harmadik 
sorban, és látom magam körül 
az ismerős arcokat és mellettük 
újakat is, akiket azonban egy-
befűz a közös szándék és gon-
dolat.

A munkátok nyomán új len-
dületet kaptak a romák társa-
dalmi és kulturális felzárkózá-
sáért kifejtett erőfeszítések és 
új irányvonalak fogalmazódtak 
meg. Emellett megszületett az 
az új generáció is, amelyik át-
veszi majd a stafétát és a jövő 
zálogát jelenti.

Minden elismerésem Ros-
tás-Farkas Györgynek, a zász-
lóvivőnek, a mi szeretett Gyu-
rinknak és munkatársainak, 
további sikereket kívánok 
mindannyiuknak!

Igaz a mondás: „Ahol közös a 
gondolat és az akarat, ott meg-
nyílik az út egy jobb jövő felé.”

A jubileum alkalmából még 
egyszer szívbéli jókívánságai-
mat küldöm. Sok szerencsét!

Nagy Gusztáv

Vétkem…

Tűrtem a megvetést
tűrtem a szenvedést
tűrtem a fájdalmat
tűrtem a szánalmat

Tűrtem, tűrtem, tűrtem
lassan megőszültem
megrontott a vétkem
eddig miért éltem?

Lehettem volna vad
szilaj, gőgös ármány
mesebeli sárkány
ki rabolja vágyát

De nem lettem semmi
de muszáj volt lenni
ha már megszülettem
embernek maradni
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Láng Judit

Mit ér a kultúra, ha cigány?

A cigány kultúrának 
támogatásra, ösz-

töndíjakra és egy saját in-
tézményrendszerre van szük-
sége – mondta Rostás-Farkas 
György a Cigány Tudományos 
és Művészeti Társaság (CTMT) 
elnöke, a civil szervezet meg-
alakulásának 25. éves tisztele-
tére rendezett két napos jubile-
umi konferencián. Hozzátette: 
szeretné megélni, hogy mindez 
megvalósuljon végre: nagyon 
fontos, hogy a cigány kultúrá-
ra a kormányzat szánjon pénzt, 
mert magyar embereként a 
jövő generációira adófi zető ál-
lampolgárokként igenis szük-
ség van.

A negyedszázados évforduló 
kapcsán Rostás-Farkas György-
gyel, a CTMT elnökével, a Ket-
hano Drom főszerkesztőjével 
Láng Judit beszélgetett.

– Sok a tennivaló a cigány 
kultúra, a tudomány, a művé-
szet megőrzése terén –, em-
lítették az előadók. Az elmúlt 
huszonöt év tekintetében mi-
ként látja ezt?

– Akik eljöttek a konferen-
ciára, azokat az embereket ér-
dekli a cigányság életkörülmé-
nyei, kultúrája. Az egész napos 
rendezvényen sok értékes el-
adás volt, kitűnő szakemberek 
hangoztatták, hogy a cigányok 
szövetségesei szeretnének len-
ni. Erre szoktam azt mondani: 
mit ér a kultúra, ha cigány? – 

ha közben állami támogatást 
meg nem kapunk rá.

Egyik rendezvényünkön 
Somos László kaposfői plébá-
nos úr azt mondta –, ilyenkor 
mindig elérzékenyülök –, hogy 
egy kislány felkereste és meg-
kérdezte tőle: tessék mondani 
plébános úr, miért ver engem 
az Isten azzal, hogy cigánynak 
születtem? A másik pedig Beer 
Miklós váci megyéspüspök kör-
levele, amiben felteszi a kérdést: 
mi lenne, ha Jézus most élne? 
Mit tenne, ha körbenézne? Ezek 
az emlékek beleégtek a szívem-
be –, amíg élek, mindig ott lesz-
nek. Valamiért kiválasztódtam 
arra, hogy építsem és segítsem 
a cigány kultúra megőrzését, 
amit úgy gondolom, Isten ránk 
bízott. Nekem ezt a feladatot 
teljesítenem kell, mert ha nem, 
megszólít a szívem.

Hiteles roma és nem roma 
vezetőkre van szükség ahhoz, 
hogy legyen roma intézményi 
struktúra. Olyanokra, akikben 
van alázat, szeretet és méltóság. 
Én már ötven esztendeje ku-
tatom, keresem égen és földön 
őket: ha a többségiek között 
lehet, akkor a cigányok közt 
miért ne lehetne? Persze ezt 
külön-külön nem lehet megol-
dani, mert összekapaszkodott 
a sorsunk hétszáz esztendeje, 
amióta Magyarországon élünk. 
Ehhez kell a mindenkori hata-
lom segítsége.

– Az Országos Roma Ön-
kormányzat körüli botrányok-
ról mit gondol?

– Ott voltam a bölcsőnél, 
elég öregember vagyok én 
már, és nem akarom bántani 
az enyéimet. Szerencsétlenek. 
Szomorú a szívem. A megala-
kulásuktól fogva követem az 
eseményeket, de ki kell, hogy 
mondjam: sajnos alkalmatla-
nok. Olyan roma vezető kell, 
akit mi cigányok azért válasz-
tunk meg, mert a szakmai 
képességeiben bízunk. Nem 
olyan, aki politikai vonalon 
kerül be, s akit a mindenkori 
hatalom kénye-kedve szerint 
bábuként rángathat.

– Ha a cigány politikai köz-
élet akadálya a kulturális in-
tézményeink létrejöttének, mi-
lyen alternatívák adódhatnak 
arra, hogy a roma kulturális 
kezdeményezéseknek legyen 
anyagi támogatása a kor-
mányzat részéről?

– 2008 áprilisában a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
színháztermében egy nagyon 
fontos fórumot szerveztünk 
ez ügyben. Ott kaptam ígére-
tet rangos politikai vezetőktől, 
hogy lesz kulturális autonó-
miánk, ami azt jelenti, hogy 
lesz kutatóműhely, múzeum, 
színház, vagyis cigány intéz-
ményrendszer. Nem említem 
a vezető politikus nevét, mert 
fent van a világhálón az akkori 



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 33

ígérete. Ez azóta sem valósult 
meg. Az előbb említettem: mit 
ér a kultúra, a művészet, ha 
cigány? Erre értettem: pedig 
kiművelt kútfőkre van szük-
ség! Műveletlen föld csak gazt 
terem! Adódik a kérdés: ma 
Magyarországon jó cigánynak 
lenni? Bűn cigánynak lenni! 
Oktatnunk kellene a romákat! 
Hogyan segítsük a felzárkózást 
így?

Azon törekszünk 
mi, egy maréknyi-
an, hogy ne tegyünk 
különbséget ember 
és ember közt, mert 
egy tőről fakadunk. 
Ez az ország nem 
tudja eltartani a sok 
szegény rászorulót! 
Kinek adjuk át az 
országot? Kire bíz-
zuk a jövőt? Az uno-
káink számon kérik 
majd tőlünk, hogy mit kaptak 
örökségbe. Oktatni kell őket 
mindenáron! Előttem voltak 
már nagy példaképek: Lakatos 
Menyhért, Orsós Jakab, Far-
kas Kálmán, Osztolykán Béla, 
Szepesi József, Rácz Lajos és 
még sorolhatnám. Mindany-
nyian azért küzdöttek, hogy le-
gyen cigány intézményi struk-
túra. Már mind meghaltak, 
én még élek, és nem adom fel, 
amíg nem lesz a magyarországi 
cigányságnak intézményrend-
szere. Hát, nem lehet elhagyni 
így, e nélkül a cigányságot és 
ezt az országot!

– A Kethato Drom (Közös 
út) című lapnak ön a főszer-
kesztője. Hogyan tudnak érvé-
nyesülni, megjelenni?

– Egy alkotói műhelyt hoz-
tunk létre a feleségemmel, 
Fialovszky Magdolnával, és 
a fi ammal Ifj. Rostás-Farkas 
Györggyel: ő vezeti a roma 
szeretetszolgálatot, segít a 
lapban, de a feleségem vállán 
van a nagyobb teher. Sokszor 
a saját költségünkön tud a lap 
csak megjelenni. Emberfelet-
ti munkát végzünk: bejárnak 

hozzánk a fi atal gyakornokok, 
újságírók, történészek, külön-
böző művészek, majdnem azt 
mondhatnám, hogy a mi „kö-
pönyegünk” alól bújt ki a mai 
fi atal roma értelmiségi gene-
ráció számos képviselője. Sze-
retem őket nagyon! Tehetsé-
gesek, szépek, és az enyémek! 
Rájuk lehet számítani!

Véleményem szerint szükség 
lenne egy külön minisztérium-
ra, miniszterre, vagy legalább 
államtitkárra, aki koordinálná, 
fi nanszírozná a cigány kulturá-
lis intézmények működését és 
felügyelné is azokat.

Vannak tehetséges fi atalja-
ink, akik képesek lennének ve-
zetni a megalakult intézménye-
ket. Mi ott vagyunk a háttérben 

és segítjük is őket. Hogy ezek a 
fi atalok miért nem kapnak le-
hetőséget, azt nem tőlem kell 
megkérdezni.

– A statisztikák szerint az 
általános iskolások közel fele 
cigány gyermek, akik ha felnő-
nek és dolgozni fognak, fi zetik 
majd a nyugdíjunkat. Hogyan 
tudunk mi is, ha nincs kor-
mányzati támogatás, hozzá-

tenni valamit a mi-
nőségi képzésükhöz?

–  C s o r d u l á s i g 
megtelik a szívem 
szeretettel, ha rájuk 
gondolok. Farkas 
Kálmán bácsi, (író, 
újságíró) egyik kö-
tetének azt a címet 
adta, hogy „Értetek 
kiáltok!” – fejet haj-
tok a nagysága előtt. 
Ő sem élhette meg, 
hogy legyen saját ki-

adónk és legyenek kulturális 
központjaink. Lehet, hogy én 
sem élem meg, de az a hely-
zet, hogy valaki ezért nagyon 
felelős. Egy országban élünk: 
mindenki felelős mindenkiért. 
Nekünk tanítani kellene minél 
több gyereket. A jövőjük, sőt 
az ország jövője függ tőle. Azt 
mondta Orbán Viktor: senkit 
nem hagyunk az út szélén!

Itt van a legnagyobb ha-
zai kisebbség, a cigányság, 
sőt mondhatnám úgy is, hogy 
Európa legnagyobb kisebbsé-
ge. Magyarországon mélysze-
génységben él a többségük. 
Én majdnem naponta járom a 
cigánytelepeket. Amikor haza-
jövök onnan, akkor nem tudok 
lenyelni egy falatot sem, mert 
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látom a sok éhező gyereket. 
A lelkiismeretem megszólal, és 
nem tudok lefeküdni sem este 
nyugodtan az ágyamba. A ci-
gánytelepeken nyomorognak. 
Nincs világítás, nincs me-
leg: hideg szobában élnek, 
víz sincs –, hogy menjenek 
iskolába? Hogy tanuljanak? 
Meg vannak nyomorítva! 
Ezen változtatni kell! Felké-
szült, okos embereket kell 
levinni a kistelepülésekre! 
Éljenek ott, mert helyben 
kell megoldani a problémá-
kat, nem az íróasztal mögül. 
Ehhez alázat kell, tisztesség, 
emberi tartás.

Aki nem szakmai hozzá-
értéssel áll hozzá a romák 
problémáihoz, az ne is kezd-
jen bele, mert ez darázsfészek!

– Mit javasol a romáknak? 
Ebben a helyzetben hogyan 
próbáljanak meg talpra állni?

– Azt üzenem a fi ataloknak, 
hogy mindenképpen tanulja-
nak! Én még itt vagyok és élek. 
Ha engem megkeresnek, segí-
tek, amiben tudok. Az elérhető-

ségeim nyíltak, megtalálhatóak 
a Kethano Drom újság impresz-
szumában. Aki szeretné, min-
denkinek segítünk.

A cigányok a saját erejük-
ből nem tudják megoldani az 
egzisztenciális problémájukat 
és a felzárkózást, mert nincse-
nek olyan helyzetben, hogy ezt 

megtehessék. Ezt csak közös 
erővel lehet, állami segít-
séggel, mert ez nem csak ci-
gánykérdés, hanem az egész 
nemzet jövőjét érintő szük-
séges előrelátás.

Súlyos hiba a kormányzat 
részéről, hogy a cigányügy je-
gelve van. Nem lehet minket 
már félrevezetni. Felnőtt em-
berek vagyunk és tudjuk: a mi 
bőrünkről van szó. Nélkülünk 
ne próbálják megoldani a mi 
problémáinkat. Be kell vonni 
minket! Nagyon fontos, hogy 
a cigány kultúrára és oktatás-

ra a kormányzat szánjon pénzt, 
mert magyar embereként a jövő 
generációira adófi zető állampol-
gárokként igenis szükség van.

Rostás-Farkas György

Vonítás

Nagy fekete kalapom alól,
mint a Hold, úgy nézek a világra.
Fölriaszt egy farkas vonítása –,
valami ősi bánat ez, amely fogva
tart –, mert szabad szelet,
szabad akaratot idéz föl bennem,
amikor még szálfaegyenes
büszkeségem nem szégyellte szegénységem

Elindulok

Messziről jöttem
töpörödött putrik
világából
nomád vágyaktól
megzabolázva
őserőtől ostorozva
táltos szelek
paripáját meglovagolva
újra elindulok
mert valahol várnak
a cigány karavánok
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Szabó L�rinc

Apám
Apámtól féltem (anyám szeretett.)
Nehéz erről beszélni, rengeteg
fájdalom lökné s fogja a szavam.
Sokat szenvedett Ő is biztosan.
Magányos lélek; öccse, bátyjai
mind pap, tanító, nyomdász, s nénjei,
apja, nagyapja… Ő meg kimaradt
a negíedikből a latin miatt,
s kovácsnak ment, s malomhoz; azután
a vasútra fütőnek. És korán
megnősült. S nem találta helyét
a világban… A sok keserűség,
ami benne volt, megkeserített
bennünket, is… Több mint négy évtized
kellett hozzá, hogy végre, szív szerint,
békét kössünk egymással, újra, mind.
Ma már dér lepi, mindkettőnk fejét.
Ez hozott össze, a rettenetes év.

Muro dad
Daros mure dadestar (muri dej kamelasma.)
Pharos mange te phenav ke ande ma e phar
palpale xutyilav muri vorba.
But kino xalas voj zhanav.
Gereske hatyarlas pe butivar,
leske phral sa sityarasas rashaja
vi lesko dad vi leske paura…
Vov pale avri asshilas andaj shkola,
haj sastrari kerdyilas; kaj o assav;
palakodi jag kerlas, haj sigo romnya las,
pesko, than chi rakhelas ande luma
e but kerkimatura,
so ande pes phiravlas vi amen kerkarlas…
Majbut sar shtarvardesh bersh
agoreste te rakhas pe jekhavreste
trubusajlas jekhavres pale te kamas.
Aba parnyilam sol dujzhene
amari mila andas amen kethane.

Boldasles ifj. Rostás-Farkas György  

Dsida Jen�

Csend van
Egy dal ma újra elszökött.
Lábainál ültem valakinek
gitárral a kezemben
s szívemben ezeregy éjszakával.

Egy dal ma újra elszökött.
A gitár panaszosan bongott,
a tölgyfák suhogtak a szélben
s én néma maradtam.

Most csönd van, mérhetetlen éj,
a királynő pihegve alszik.
És úgy félek, hogy visszatér a dal
és fölriasztja őt.

Pacha si
Jek gilyi adyes pale geli
Kaj lake punre beshlom varikaske
lavutasa ando vas
ande muro jilo mili jek ratyasa

Jek gilyi adyes pale geli
Muri lavuta brigasa basola
e plopura izdranas ande balval
hej me muto asshilom.

Akanak pacha si, bari ratyi
e krajisica phurdines sovel.
Haj kade darav, ke palpale avel e gilyi
haj opre ushtyavel la.
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Prof. Voigt Vilmos

,,Az egész cigány kultúrát 
be kell mutatni”

Magától értetődő, hogy 
mielőbb meg kellene 

nyitni egy jól működő magyar-
országi cigány múzeumot. Az 
is nyilvánvaló, hogy e múzeum 
alapját egy,,néprajzi” gyűjtés-
nek, feldolgozásnak, archi-
válásnak és kiállításnak kell 
képeznie. A múzeumnak első 
lépésként országosnak kell 
lennie, történeti vonatkozás-
ban azonban ennél szélesebb-
nek is: a történeti Magyaror-
szág egészére nézve kitekintést 
kell nyújtania. Még ennél is 
szélesebb érdeklődési körként 
az utóbbi évszázadok Európája 
szerepelhet. Például a kutatók, 
kiadványok, rokonintézmé-
nyek bemutatásakor ilyen ér-
telemben kell európai távlatot 
biztosítani. A cigányság kap-
csolatát a többi etnikummal 
egy ilyen gyűjteményben nem 
szükséges a maga teljességé-
ben feldolgozni, hiszen itt a ci-
gányság a domináns elem. Az 
egész cigány kultúrát be kell 
mutatni: a történelmi múlton, 
a néprajzon túl cigány írókat, 
költőket, festőket, zenésze-
ket, politikusokat, tudósokat 
is. Minthogy egy ilyen, telje-
sen univerzális múzeum még 
a nagy,,nemzeti múzeumok” 
számára sem könnyű feladat, 
bizonyára nem rögtön, mond-
juk már jövőre lesz mód arra, 

hogy mindez meg is valósul-
jon.

Az általános kiállítás mel-
lett kisebb, tematikus kiállítá-
sok szervezése már kezdettől 
fogva feladat! Szükség van ku-
tatási tervre, gyűjtési és kiállí-
tási programra, a szakgyűjte-
mények, raktárak, archívumok 
megszervezésére. És mindeh-
hez szakemberekre. Noha nyil-
vánvaló, hogy leginkább kez-
detben magyar muzeológusok 
és egyéb szakemberek segít-
ségét is igénybe kell venni, ám 
a cigány-múzeum a cigányok 
múzeuma kell, hogy legyen. 
Elengedhetetlen szükség van a 
szakemberek kiképzésére. Sze-
rencsés módon egyetemeinken 
néprajz szakon dolgoztak és 
dolgoznak cigány hallgatók, 
valamint a cigányság népi kul-
túrájával foglalkozó nem cigá-
nyok is – számuk azonban igen 
csekély. A közeljövőben tanfo-
lyamokon cigány pedagógusok 
és mások kiképzését kellene 
megszervezni, hogy mielőbb 
elkezdődhessen a múzeum 
alapozó munkája.

Amelynek a neve legyen ci-
gány név: Romano Muzeumo.

Ami a múzeum felépítését 
illeti: Először is, össze kellene 
állítani a cigány muzeológia 
bibliográfi áját. Ez a magyar 
néprajzi bibliográfi ák alapján 

megtehető. El is végezhető 
tudománytörténeti munkák 
segítségével. A javasolt ok-
mánytár már túl is mutat egy 
múzeum közvetlen feladat-
körén. Az ország múzeumai-
ban található roma tárgyakról 
a jegyzéket közzé kell tenni, 
számítógépes adatbankot kell 
létesíteni, erről külön jegyzék-
ben kell a roma művészet em-
lékeit rendezni. Ide tartozónak 
érzem a hangzó anyagot is, 
a legkorábbi hanglemezektől a 
mai CD-lemezekig. Természe-
tesen mindez igen jól segíthe-
ti a tervbe vett Roma-Lexikon 
munkálatait is. A múzeumnak 
kezdettől fogva arra is kell 
gondolnia, hogy ne csak egy ál-
landó kiállítása legyen, hanem 
kisebb, mozgatható vándorki-
állításai is, amelyeket lehessen 
itthon és külföldön utaztatni. 
Ehhez is kell kísérő anyag: 
nemcsak katalógus, hanem au-
diovizuális bemutatás is.

Még két gondolat: Helyes, 
hogy néprajzi legyen a múze-
um profi lja. Ezt a fő kiállítás 
címével is jelezze, pl. ,,Hagya-
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mányos életmód a magyaror-
szági cigányság körében”. ltt 
minden szó, még a,,magyaror-
szági” is meggondolt, félreérté-
sek elkerülését szolgálja. Ám e 
mellett, már az első perctől kell 
más is, pl. egy képzőművészeti 
kiállítás, ahol viszont éppen a 
modern, minden ízében rangos 
művészet kerül elő, Rácz Ala-
dár fennmaradt Iemeztárából 
a cigány-dalokon túl Bach és 
Couperin műveinek zseniális 
megszólaltatását is hallhat-
nánk. Mert ez is a cigány kul-
túra, ezt is be kell mutatnia a 
múzeumnak.

És a múzeum legyen eleven, 
ne olyan unalmas, mint egy-két 
magyar múzeum. Már a kiállí-
tás, a falfestés, a szőnyegek se 
utánozzák az unalomig ismert 
nagy múzeumokat. Legyen iga-
zi cigány vendéglő a múzeum-
ban. az olvasóteremben legye-
nek költői estek, vitadélutánok. 
Az egyes termeket a legjelesebb 
cigányokról nevezzék el. Min-
dig legyen kapható hanglemez, 
képeslap, kotta; video; és akár 
ruhadíszítő kellék, friss virág 
is a múzeumban. Ne úgy lép-
jen be ide a látogató, mintha 
egy templomba jönne, hanem 
mintha hazatérne, ahol otthon, 
a legszebb szobájában barátai-
nak mutatja féltett kincseit. És 
persze, minden legyen három 
nyelven kiírva: cigányul, ma-
gyarul és angolul.

Azt hiszem, munkatársaim 
nevében is minden segítséget 
előre is megígérhetek. Tudjuk, 
hogy számítanak ránk, mi meg 
igyekszünk eleget tenni a vára-
kozásnak.

Ravasz József

Falumban
Belsőm mozijában ülök
s pergetem a régi fi lmtekercseket.
Keresem az első kisfi lmet.
A házunk vaskerítését.
Meg a poros lovaskocsis út lehetőségeit…
Megszökni látni! – kiáltást.
Aztán évek után hazahozni
méltóságteljesen a tudatot,
bennem a meg nem
gyötört embert…
Hallom nevetésemet,
s közben a szememre tekerődő
ökornyállal dulakodom.
Falumban,
ahol madarak ívelnek,
s röptükre még feltekint
az Ember!

Sárga cseng�
Kora hajnalban hallom,
amint nyikorogva nyílik,
a pirosra festett,
szemetet vigyázó,
vasketrec ajtaja.
Egy tarkára festet bicikli
sárga csengője,
krákogó hangon ijeszti az elárvult,
piszkos bundájú házimacskákat.
Az Éden összemaszatolt ajtókilincsén,
Be és Ki,
hintázik egy iskolatáskás cigánygyerek,
míg féltő anyja gyors kézügyeséggel,
keresi örömét e gúnyos napnak.
Vége a hajnalnak.
Fejemet hiába támasztom tenyerembe.
Nehéz már viselnem,
a tegnaphoz kötözött,
agyoncsókolt-reményt…
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Farkas Oszkár

Raboddá szelídültem

Ott rejtegetsz minden szavadban,
kötényzsebed mélyén a fi llért
tenyeredben melegszem, fényiek,
kis zsugorim, hű rabtartóm:
fehércselédem.

Koronás főket illenék így
rejteni, óvni, félteni, nem
garasos ágrólszakadt legényt,
kinek csak hűsége, hite
nemesveretű, kőkemény.

Rejts csak tenyeredben
hű rabtartóm, fehércselédem,
kinek rabja voltál valaha:
raboddá szelídültem.

Pogány szerelem

Sátrat vertél,
ágyat vetettél,
nomád szememben.

Győzelmes kalandozó
útjaim elsodorta
pogány istennői
heved árja;

S most: mint hű szántó-vető
immáron örökkön
röghöz kötve,
hullatom sűrűn
érett magvaim öledbe.

Szemeddel mondd

Kibicsaklik, silányul a szó –
szemeddel mondd, a csönd melegével:
otthon.

Egy ágy, közös takaró,
szikár hitünk kelengyéje:

Csillagra akasztott vándorbot.
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Szécsi Magda

Koldus kiáltás

Vágjatok kést a
szívembe
vagy tegyetek lakatot
a számra:
ne rimánkodjak
hiába, hogy
FÉNYT vehessek
koldus koronámra!

A vándor dala

ne nézz
ne nézz
soha hátra
ha elindultál
a világba
s szomorúság
könnye bánja
a szemed
ne nézz
ne nézz
soha hátra
hajtsd le a fejed
hogy Isten se
lássa
a legördülő
könnyeket…

Kovács József Hontalan

Rojipe

Te beshau varikaj, sar o
Jezushi,
te rakhau a kujbo, o them,
ke bi lesko iva kerau butyi,
iva iskirij versho pa o socializmo,
bi lesko feri chorro shaj som
haj ruto.

Patyan mange
o rojipe
po sakko manushanyi shib hatyardyol.

Sírás

lakni valahol istállóban
mint Jézus
meglelni a jászolnyi hazát
mert nélküle hiába dolgozom
hiába írok verset a szocializmusról
nélküle árva lehetek csak
és nomád

higgyétek el
a sírás
minden emberi nyelven érthető

Mihálka György rajzai
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Harangozó Imre

Követek, küldöttek hozzátok Szíttyából…

A vőfélyversek hang-
vételét folyamatosan 

valamiféle humoros, a vendé-
gekkel összekacsintó önirónia 
és a hivatalosság nyelvezetét 
pellengérre állító terjengősség 
jellemzi. Mindemel-
lett igen karakteres 
tér- és történelem-
szemlélet, határozott 
önkép tapintható ki 
belőlük. Rácz József 
újkigyósi vőfély a 
XIX. század közepén 
például így köszönt 
be a menyasszonyos 
házhoz a lakodalom 
éjszakáján, amikor- a 
korabeli leírás sze-
rint,,virágosan, lobo-
gósan”- az ifjú párral 
együtt a vőlegényes háztól jö-
vet megérkezik:,,Dícsértessék 
a Jézus Krisztus! (…) Mi édes 
násznagy uraimék, alsó-indiai, 
külsőországi szerecsenyország-
ból a princzipálos násznagy 
uraiméknak elküdetett postái 
vagyunk és azon szűz leánynak 
követségére jöttünk, a mely ifi -
jak egymást eljegyezték, a Má-
ria nevenapjára fölszentölt 
anyaszentegyházban megjelen-
tek, a szentségek hetedik részé-
ből felvették a szent stólával a 
szent kereszt jele által a szent 
házasságot; ugyanazon szent 
mise után egymás közt erős fo-
gadás töttek, hogy ők soha egy-
mást el nem hagyják; de mégis 

atyjának és anyjának kívánsá-
gára visszajött.

A történelmi képet illetően, 
az teljes mértékig egybevág a 
régi magyar eredetmondák tör-
ténelemszemléletével, tehát a 

szittya, hun-magyar folyama-
tosság eszméjével. A vőfélyver-
sek térszemlélete mitikus és 
emblematikus, tehát nemcsak 
nem tud, de nem is akar akár-
miféle racionális földrajzi va-
lóságot a publikum elé állítani, 
sokkal inkább a népmeséink és 
eredetmondáink térbeli vilá-
gát idézi. Fontos hely jut ben-
ne, például a kincses Indiának, 
Perzsiának, Szerecsenyország-
nak, Mezopotámiának, Szittya-
földnek s persze a bibliai tájak-
nak is. Ugyanez a térszemlélet 
jelenik meg Petőfi  János vitézé-
ben, de Arany János jó néhány 
elbeszélő költeményében is. 
Joggal gondolhatjuk, hogy iro-

dalmunk és népköltészetünk 
szoros kölcsönhatásban volt 
egymással.

Ezek után nézzünk példákat 
állításaink szemléltetésére:,,-
Vőfélyek érkeznek híres Per-

zsiából – szól egy ko-
rábbi előzményekre 
visszanyúló, Békésen 
nyomtatott vőfély-
könyv vacsorát be-
köszönteni hivatott 
rigmusa – Követek, 
küldöttek hozzátok 
Szittyából. / Utánam 
érkeznek megter-
helt tevéim, / Most 
előkerülnek pompás 
étkeim:” Figyelemre 
méltó, hogy Arany 
János elbeszélő köl-

teményében. A Zrinyiász né-
pies kidolgozásában ezeket a 
szavakat adja a Szent Mihállyal 
beszélgető Isten szájába:,, Pe-
dig, bár tekintsd meg keresz-
tyén világot, /Nem találsz azok 
közt, kivel tettem több jót, / 
Kihoztam Szittyából, mely ne-
kik már szűk volt, /Az én szent 
lelkem is őreájok szállott.” 
Gyimesben és a gyimesi kiraj-
zásból települt Kosteleken ma-
gam is sokszor hallottam régi 
öregektől, hogy a csángó őseik 
Szittyából származtak volna el. 
Ugyanezzel a csángók eredeté-
re vonatkozó vélekedéssel ta-
lálkozott Kakas Zoltán is Gyi-
mesbükkben.
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Zelk Zoltán

Este jó, 
este jó

Este jó, este jó,

este mégis jó.

Apa mosdik, anya főz,

együtt lenni jó.

Ég a tűz, a fazék

víznótát fütyül,

bogárkarika forog

a lámpa körül.

Lassú tánc, lassú tánc,

táncol a plafon,

el is érem már talán,

olyan alacsony.

De az ágy meg a szék

messzire szalad,

mint a füst elszállnak a

fekete falak.

Ki emel, ki emel,

ringat engemet?

Kinyitnám még a szemem,

de már nem lehet...

Elolvadt a világ,

de a közepén

anya ül, és ott ülök

az ölében én.

P e rátyáte lásoj, 
pe rátyáte lásoj

Pe rátyáte lásoj, pe rátyáte lásoj,

Pe rátyáte tháj szá lásoj.

Muro dád thovelpe, muri dej tyirável,

Káná khetáne szám, lásoj.

Phábol i jág, i piri

pájeszki gyili phurdel,

bungári hurál

krujál i lámpá.

Loko khelipo, loko khelipo,

khelel o pláfonyi,

vi reszávlesz fájmá,

keccávo cignoj.

De o páto, tháj o szkámin

dur násen,

szár o thuv kádé hurántar

le kále fáluri.

Ko vázdel, ko vázdel

opre mán?

Ávri putrosz mure jákhá,

de ába nástig...

Bilyájlász i lyumá,

de pe láko máskár

muri dej besel, tháj khote besáv

ánde Iáki ángályá me.

Boldasles: Vajda Imre
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Báthory János

A nagy migráció hatása 
az európai kisebbségek 

helyzetére

A magyar közbeszédben 
éppen elég szó esik a 

migráció nemzeti kultúrát és 
identitást fenyegető veszedel-
méről. Érdemes végiggondolni, 
hogy miképpen érinti a kisebb-
ségeket, egyfelől a magyaror-
szágiakat, másfelől a határon 
kívül élő magyarokat.

A magyar állami kisebbség-
politika alapja, hogy a tizenhá-
rom népcsoportot, amelyeket 
a magyar többséggel történel-
mileg együtt élő közösségként 
ismer el, privilegizáltan kezel, 
kultúrájuk és nyelvük fenntar-
tása érdekében tett erőfeszíté-
seik támogatására állami ga-
ranciát vállal. Ez az oka annak, 
hogy hiába nagyobb a száma 
több új bevándorló népcso-
portnak /lásd pl a kínaiakat/, 
mint a kis létszámú történelmi 
kisebbségnek pl. lengyeleknek, 
szerbeknek, románoknak, szlo-
véneknek, nem védi őket a ki-
sebbségi törvény, és noha álta-
lános szabadságjogaikat semmi 
nem korlátozza, intézményes 
identitásőrzésükre az állam 
nem vállal garanciát.

Ezt a modellt csak korlá-
tozott számú népcsoport ese-
tében lehet fenntartani. Nyil-
vánvaló, hogy amennyiben a 
brüsszeli kvóta-terveket Ma-

gyarországra lehet kénysze-
ríteni, akkor az új bevándor-
lók integrálásának költségeit 
ugyanabból az állami zsebből 
kell kifi zetni, mint amelyből 
ma a kisebbségi „inkubátor” 
költségeit fedezik. A történelmi 
kisebbségek számára hátrányo-
san változik meg a kormányzat 
fontossági sorrendje is. Ha az 
állami szerveknek az lesz a leg-
sürgetőbb feladata, hogy a több 
tízezer /százezer?/ betelepülőt 
vagy betelepítettet megtanít-
sa magyarul, rájuk erőltesse a 
magyar jogrendet, értékrend-
szert, védekezzék a terjeszkedő 
iszlám fundamentalizmus és 
az ezzel együtt járó terroriz-
mus-veszély ellen, akkor ugyan 
kit fog érdekelni az, hogy a 
nemzetiségi iskolákba későn 
érkeznek meg az anyanyelvű 
tankönyvek? Mindez hatványo-
zottan igaz a roma integrációs 
programra, amelynek a teljesít-
ményét lehet ugyan bírálni, de 
ha megszűnne, vagy akárcsak 
hátrébb sorolódna a kormány-
zati preferencia sorrendben, az 
katasztrofális lenne a cigány-
ságra nézve.

Ha az EU Magyarországra 
rá tudná erőltetni bevándorlási 
politikáját, akkor rá tudná eről-
tetni kisebbségpolitikai felfogá-

sát is. Ennek lényege, hogy nem 
tesz különbséget a történelmi, 
autentikus kisebbségek és az új 
bevándorlók között. Udvariasan 
megtapsolták ugyan az 1993 évi 
Kisebbségi Törvényt, de eszük 
ágában sem volt a különbségté-
telt elfogadni, sőt, az EU-szintű 
kisebbségvédelmi jog bevezeté-
se ellen éppen az volt a legfőbb 
érv, hogy nem lehet különbsé-
get tenni történelmi és új be-
vándorolt kisebbséghez tartozó 
személyek között, és lehetetlen 
a bevándorlás miatt több százra 
duzzadt nyelvi és kulturális en-
titás számára egységes európai 
szabályozást megalkotni.

Ismerik ezt az okoskodást a 
határon túli magyarok is, akik 
hiába reménykednek EU-szintű 
kisebbségvédelmi szabályozás-
ban. A tagállami hatásköröket 
megszüntetni igyekvő brüsszeli 
bürokrácia a történelmi kisebb-
ségek törekvéseit, panaszait az-
zal söpri le, hogy a kisebbségügy 
tagállami hatáskör. A magyar 
kisebbségek államalkotó mivol-
tát el nem ismerő tagállamok 
álszent módon gyakran az EU 
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diszkrimináció-ellenes jogrend-
jére és a multikulturalizmusra 
hivatkozva utasítják el a magya-
rok igényeit, mondván, hogy a 
magyar csak egyike a sok-sok 
országukban élő népcsoport-
nak, akik között nem tehetnek 
különbséget.

Álszentségért persze a 
brüsszeli bürokratáknak sem 
kell messzire menniük, hiszen 
miközben a tagállami szuvere-
nitásra hivatkozva nem avat-
koztak be kisebbségi konfl iktu-
sokba, migráció ügyben éppen 
most veszik semmibe a tagálla-
mi szuverenitást és kísérlik meg 
feldúl azoknak az államoknak 
az etnikai viszonyait amelyek 
–mint Magyarország- egyen-
súlyt alakítottak ki a többségi 
nemzet és a történelmi kisebb-
ségek között.

Brüsszelnél is távolabbra ve-
zet a roma kérdés nemzetközi 
kezelésében bekövetkezett vál-
tozás. A rendszerváltozás utáni 
évekre esett a roma ügyek inter-
nacionalizálásának kezdete. Az 
amerikai mintára hangszerelt 
polgárjogi mozgalom mögött 
egyre határozottabban felsejlett 
egy diplomáciailag és pénzügyi-
leg támogatott diverzió, amely a 
cigányság valódi polgárjogi tö-
rekvéseire ráépülve eszközként 
használta ki azt. Célja –feltétele-
zésem szerint-, hogy roma moz-
galmat bekapcsolja az amerikai 
felfogás szerint „nacionalista” 
közép és kelet európai államok 
nacionalizmusának felszámo-
lása, a nemzetállami koncepció 
visszaszorítása érdekében indí-
tott harcba. Kétes dicsőségünk, 
hogy Magyarország számára eb-

ben kiemelt szerep jutott. Igaz, 
hogy a gazdasági, katonai, poli-
tikai stratégiában ez csak mel-
lék-hadszíntér volt –látjuk ezt 
utólag-, még akkor is ha néhány 
mozgalmárral elhitették, hogy 
bástya, miközben csak paraszt 
volt ezen a sakktáblán. A „roma” 
néven és politikai menedzselé-
sén, nemzetközi elfogadtatásá-
tól a „transznacionális nemzet” 
álomképén át a „Romanesztán” 
álomkép meglebegtetéséig min-
denen átsejlik a diverziós „fee-
ling”.Ahogy egy informális be-
szélgetésen elhangzott: „A roma 
mozgalom az a kivilágított Hal-
lovin-tök, amellyel a kelet euró-
pai nacionalistákat ijesztgetik.”

Az akkori sejtéseket a mai 
migrációs események csak 
megerősítik. Koncepcióváltás 
van a Közép és Kelet Európai 
„nacionalizmusok” megtörésé-
nek frontján. A „roma-projekt” 
nem hozta azt, amit vártak tőle: 
nem állt össze a nacionalizmu-
sok ellen bevethető transzna-
cionális roma nemzet, nem lá-
zadtak fel a romák, erősebbnek 
bizonyult a többségi nemzetek 
vonzása. Horribile dictu, a kí-
sérleti terepnek szánt Magyar-
országon a domináns cigány 
szervezetek a „nacionalistának” 
bélyegzett politikai erőkkel szö-
vetkeztek. A roma tábornokok 
felvették a zsoldot, de nem hoz-
tak magukkal sereget.

Új, a roma mozgalomnál 
jóval ígéretesebb hadszintér 
nyílt meg a diplomáciai alvilág 
számára: a tömeges migráció. 
A modell ismerős: valóságos 
társadalmi mozgásra kell para-
zita módjára ráépülni, azt mani-

pulálni és úgy irányítani, hogy a 
birodalmi törekvéseket akadá-
lyozó nemzetállamok ellenállá-
sa megtörjön. Az irányított mig-
rációhoz képest a Roma projekt 
gyenge ujjgyakorlatnak számít. 
A jövőt nem látva nem jelent-
hetjük ki, hogy tervezői véglege-
sen ejtették-e, de mindenesetre 
jegelték. Csúcspontján, az ez-
redforduló környékén nem múlt 
el hét, hogy a nemzetközi szer-
vezetek valamelyike ne tűzte 
volna napirendre a témát, hogy 
a nemzetközi sajtó nem cikke-
zett volna valóságos vagy újra 
felmelegített, esetleg kitalált ro-
ma-ellenes atrocitásról. Az EU, 
az ET vagy az EBESZ keretében 
folyamatosan napirenden tar-
tották a témát, és ha más nem, 
valamelyik ismert vagy isme-
retlen NGO adott ki jelentést a 
romák általános diszkrimináci-
ójáról. Az USA éves emberi jogi 
jelentése elismételte az ezekben 
foglaltakat. Kis túlzással: már el 
sem kellett olvasni ezeket, mert 
előre lehetett tudni, hogy mit 
tartalmaznak.

Amilyen megbotránkoztató 
volt az akkori rágalomhadjárat, 
olyan árulkodó a mostani csend: 
azt jelzi, hogy a roma lobbit ak-
kor sem a cigányok valóságos 
sorsa, integrációja, emancipáci-
ója érdekelte, hanem a mögöt-
tes politikai célok. Eszközként 
használták fel a cigányokat, és 
most, hogy várakozásaik nem 
teljesültek, és van más, sokkal 
inkább sikerrel kecsegtető pro-
jekt, jegelték az ügyet. Várható, 
hogy politikailag természete-
sen független civil szervezetek 
néha-néha előveszik még, de a 
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magyarok bűneinek rangsorá-
ban hátrább sorolódott.

Az is várható, hogy rövi-
desen megszólal valamelyik 
roma polgárjogi aktivista és a 
bevándorlás mellett kampá-
nyol. A cigányok között lesz is 
erre vevő, hiszen egy részükben 
régi mítosz, hogy boldogulá-
sukat a magyarok demográfi ai 
legyőzésétől, a magyar identi-
tás meggyengítésétől várják. 
Ki ne hallotta volna a mondást: 
”csak egyszer legyünk eggyel 
többen, mint ti…” A kisebbsé-
gek számára mindig is csábító 
volt birodalmi védernyőben 
bízzanak a nemzetállamok na-
cionalizmusával szemben, mint 
ahogy a szupranacionalista bi-
rodalmi tervezők sem mulasz-
tották el, hogy a kisebbségek 
védelmére hivatkozva átmeneti 
szövetséget kössenek velük a 
közös ellenség, a nemzetállam 
ellen. Vajon elhiszik-e a ma-
gyarországi cigányok hogy az 
a népcsoportok kollektív jo-
gait tagadó birodalmi straté-
gia amely a nemzeti identitás 
meggyengítésére törekszik, 
annak számára védendő érték 
a kisebbségi identitás? Nem 
jelent-e nagyobb védelmet az 
erős nemzeti tudatú állam, 
amely kisebbségeit államalko-
tó közösségekként ismeri el és 
megmaradásukat törvények-
kel, intézményeik garantált ál-
lami támogatásával segíti?

Él az a feltételezés is roma 
körökben, hogy pusztán a bőr 
színének hasonlósága automa-
tikusan rokonszenvet ébreszt a 
bevándorlókban feléjük. Ez alap-
vető tévedés. Nem kell az észak 

és közép afrikai rasszista alapú 
arab agresszióig elmenni példá-
ért: elég ha déli szomszédainknál 
nemrég lezajlott testvérháborúra 
emlékezünk, hogy lássuk: az el-
térő vagy egyező bőrszín nem 
játszik alapvető szerepet a társa-
dalmi viszonyok alakulásában.

A nemzetközi roma kam-
pány kifulladása nem csábít-
hatja arra a magyar kormányt, 
hogy feladja, vagy visszafogja a 
cigány integrációs programot. 
Éppenséggel a program hite-

lessége és sikeressége a záloga 
annak, hogy a cigányság túl-
nyomó része támogassa a kor-
mány bevándorlással kapcso-
latos politikáját. A kisebbségek 
hatékony védelmét is magában 
foglaló nemzetpolitika adjon 
többet, mint a birodalmi multi-
kulturális ígéretek.

(Elhangzott a Cigány 
Tudományos és Művészeti 

Társaság 25. jubileumi 
konferenciáján)

Ravasz József

az anyának és …
(Rostás – Farkas György barátomnak ajánlom) 

hontalan gondolatok állapota
e tenyérnyi határtalan haza
hívogatlan hangtalan
             vers-Uram
végtelen kínok közepén
a nyelvem tánclépéseihez
térdem ritmusa vagy
              vers-Uram
nevet adtál a bálteremnek
keringőmnek új melódiát
azt a szédületet
ami kifordít otthonomból
              vers-Uram
akár az egyik verslábaban is
hadd kapaszkodjam meg
tán az ajkam a közeledben
fölér a fű magasáig
vers-Uram 
igába kovácsolt „egy nap”
gyöngyként jövőt viselek
a halántékomon
a t y á m é r t 
ebben a vers-lágerben
ó, Uram! 
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Radics Renáta

„Csak a derü óráit számolom”

Az idő csak megy, halad végtelen útján,
Hol csigaként kúszik lassan,
Hol tücsökként szökdel, pajkosan,
S van, hogy gepárdként suhan el előttünk.

Minek is mérni az időt?
Hisz úgysem az a lényeg!
A jelen mindig múlttá válik,
Az álmok, ábrándok a jövő titkai.

Számolni csak a vidám,
Örömteli perceket érdemes,
Amelyek a múltoz méltó
Szép emlékek lesznek!

A jelenen búslakodni nem érdemes,
Egyszer biztos véget érnek a gyötrő percek!
Inkább örülj duplán a jónak,
S boldogságot a jövő fája terem majd.

2003, Tóalmás

Makkai-Kiss Nóra

Kérdez� eszmélet

Mint mikor a tavasz
mélyen belefeledül

magába
Kétezerhat
december
hetedikén

reggel
úgy

álltam ott
madárcsicsergésben

a Kmetty utcában
a platán alatt

sok
valódi tavaszt
felemlegetni
de csak ezt

az egyet
hittem

Ahol a madárdal visszafestette a fákat
A levegő pedig azonos hőfokon áradt

kívül is
bennem is

Mely tavasz hát
valóságosabb

ez az enyhe
madárcsicsergésű

télbe-mqagamba tévedt
vagy

ami rendre visszafordul
a télből

kihordva
önmagát

és mely magunk valóságosabb
: ki békében áll

az ébredő csendben
vagy

: ki már
felébredett
a csendre

Fumacs Viola

Emlékezet

A férfi  ült lehajtott fejjel
kezét nézte.
Mesélt, eszmélt, és mint esőben
otthon gyermek:
Felejtett mát és tegnapot, a
holnapra nem emlékezett.
Keze és keze alatt térde
beleszövődött az időbe.
Hulltak kint a szapora cseppek
suttogott a vízhajú lány. 
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D R .  P A P P  J Á N O S  R O V A T A

Táncos tanár
Forgács Marietta interjúja Lakatos Lejlával

A Roma Hungaricum 
Állami Művészegyüt-

tes PR managere és művészeti 
szervezője kedves és közvet-
len jelenség. Mindig jókedvű, 
sugárzik belőle az energia. 
Lakatos Lejlát eddig min-
dig a zenekar történéseiről, 
külhoni és hazai terveiről 
faggattuk Balog Zsolt kol-
légámmal, ezúttal őt magát 
szeretnénk bemutatni, ho-
gyan került a táncművészet-
től a pedagógus életen ke-
resztül a legfőbb szervezői 
pozícióba.

Jelenleg a Roma Hunga-
ricum Állami Művészegyüt-
tes menedzsere vagy. Az ő 
dolgaikat intézni nagyon 
sokrétű feladat. Hogyan kerül-
tél bele ebbe a világba?

2012 tavaszán hívott fel egy 
kedves ismerősöm – őt még a 
Talentumból ismertem, ahol 
korábban táncoltam –, hogy 
kellene valaki, aki népszerűsíti 
a Roma Hungaricumot a mé-
diában, és ellát egyéb sajtós 
feladatokat is. Táncosként és 
magyar-történelem szakos ta-
nárként végeztem, ezért nem 
igazán tudtam, hogy alkalmas 
leszek-e rá. Viszont épp munka-
keresésben voltam, gondoltam, 
megpróbálom, hátha. Amikor 
megismertem a zenekar tag-
jait, legbelül azonnal éreztem, 

hogy jó helyen vagyok. Utána 
minden könnyen ment, szinte 
magától. Rengeteg változást 
hozott az életemben és a gon-
dolkodásomban, a zenekarnak 

köszönhetően az egész világ-
látásom átformálódott két év 
alatt. Nagyon hálás vagyok a 
sorsnak, mert ritka, amikor va-
lakinek a munkája olyan, amit 
szívből szeret.

Menjünk vissza az elejére. 
A táncművészet honnan jött?

Ehhez hozzátartozik, hogy 
Szabolcsban nőttem fel nagy 
szegénységben. A szüleim ke-
ményen dolgoztak, sokszor vol-
tunk kénytelenek nélkülözni. 
Egészen gyerekként elhatároz-
tam, hogy a családomon csak 
a tanulás útján tudok segíteni. 
Az iskolában volt táncoktatás, 
hamar megtetszett, édesanyám 

nagy nehezen, de befi zetett rá. 
Néhány óra után úgy döntöt-
tem, hogy irány a táncművé-
szet. Az általános iskola után 
jelentkeztem a Talentum Tánc- 

és Zeneművészeti Isko-
lába, hogy komolyabban 
foglalkozhassam a tánccal. 
Korábban soha nem tanul-
tam balettet, néptáncot, de 
ott mindenre megtanítot-
tak. Hamar belerázódtam, 
teljesítettem a feladatokat.

Ezek után mégis tanár-
nak tanultál. Tánctanár is 
lehettél volna, ha gyere-
kekkel akarsz foglalkozni.

Nekem is sok tanárom 
segített, közülük többen 
ma is támogatnak, segíte-

nek, tanácsot adnak. Gyerekko-
romtól kezdve fogták a kezem, 
nélkülük nem tartanék ott, 
ahol most vagyok. Ezt szeret-
tem volna viszonozni, meglátva 
az egészben a körforgást. Hogy 
korábban nekem adtak, és 
most eljött az idő, amikor végre 
nekem kell adnom. Ugyanúgy 
akartam segíteni a gyerekeken, 
mint ahogy a tanáraim segítet-
tek rajtam. Megtalálni és támo-
gatni, felkarolni a tehetségeket. 
Tanítottam is másfél évig, amíg 
a gyermekem meg nem szüle-
tett.

A diákok közt fontos volt, 
hogy roma vagy nem roma?



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 47

Fontos volt igen. A roma 
gyerekek, akikkel találkoztam 
a tanítási időszak alatt, a ma-
gyar gyerekekhez képest sok-
kal elesettebbek voltak, jobban 
igényelték a segítést, meg hogy 
őszintén foglalkozzanak velük. 
Beláttam, hogy ezeknél a gye-
rekeknél a szülőt is meg kell 
fognom, tanácsokat adnom. 
A gyerekek is csak akkor tud-
nak beilleszkedni, ha a szüleik 
is megtalálják a helyüket a tár-
sadalomban.

El tudod képzelni még ma-
gadat a jövőben tanárként?

Nem tudom, hogy egy-két év 
múlva mi lesz. Szeretnék ma-
gasabb szinten tanulni, ez sze-

repel a terveim közt, nem csak 
botcsinálta menedzser lenni, 
hanem igazi szakember. Úgy 
néz ki, maradok ezen a pályán, 
s szeretnék vele komolyabban 
foglalkozni, hogy a megszerzett 
gyakorlat után elsajátítsam az 
elméleti tudást is. De ha úgy 
alakul, bármikor szívesen visz-
szamegyek tanítani.

Sokszor beszélünk arról, mi-
lyen nehéz egy zenekar pályá-
ját egyengetni, folyamatosan 
tervezni, szervezni. Emellett 
családod is van, ami szintén 
feladatokat ad. Hogy fér meg 
a kettőt egymás mellett, hogy 
tudod összehangolni?

Szoktam mondani a Roma 
Hungaricumban a fi úknak, 
hogy a munkám és a családom 
szorosan összefügg. Úgy vég-
zem az itteni feladatokat, mint-
ha a családomról lenne szó. Van 
egy hivatalos munkaidőm, de 
ha éjszaka cseng a telefon, ha 
jön egy váratlan e-mail, azon-
nal dolgozom tovább, intéz-
kedem, elvégzem a rám váró 
feladatokat. Igazából ez egész 
napos munka. A családom so-
kat segít abban, hogy tudjam 
csinálni. Támogatnak, mert 
látják, mennyire szeretem ezt 
a munkát. És egy ilyen munkát 
őszinte szeretet nélkül nem is 
lehet végezni.

Rabindranath Tagore

Virágiskola

Mikor viharfelhők morajlanak az égen, és lesza-
kad a júniusi eső,
nyirkos keleti szél kószál a pusztán, és veszet-
ten dudál a bambuszok felett,
akkor hirtelen – honnan, honnan nem? – egy 
csapat virág jön, és vad örömmel táncol a 
zöld gyepen.

Anyám, én azt hiszem, a virágok iskolába jár-
nak lenn a földben.

A tanterem ajtaja zárva van, és aki korábban 
akar kimenni játszani, a tanító a sarokba 
kergeti.

Mikor leszakad a júniusi eső, szünidőt kapnak.

Az ágak összecsapnak az erdőben, levelek su-
hognak a vad szélben, mennydörgő felhők 
tapsolnak óriás kezükkel, és a virággyerekek 
rózsaszín, sárga és fehér ruhában kirohan-
nak.

Anyám, én azt hiszem, ott van az otthonuk vala-
hol az égben, ahol a csillagok is laknak.

Nem láttad, milyen mohón igyekeznek haza?
Nem tudod, miért sietnek annyira?
Sejtem, hogyne sejteném, ki után nyújtják ölelő 

karjukat: nekik is van anyjuk, mint ahogy az 
enyém te vagy.

Kopácsy Margit fordítása
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Dr. Lomnici Zoltán

Nemzettársak vagyunk

Kedves cigány és magyar 
testvéreim. Nagy öröm, 

hogy ismét együtt lehetünk, és 
szeretettel emlékezem a tavaly 
komáromi találkozásunkra, 
ahol Duray Miklós politikus 
barátommal együtt szólhattunk 
hozzátok. Akkor elmondtam, 
hogy a Mindenható akaratát 
látom abban, hogy e nemzet 
keretei között, cigányok, ma-
gyarok, németek és szlovákok 
találkoztak a történelem útján, 
és úgy gondolom, hogy ezt meg 
kell becsülni.

A Magyar Távirati Iroda na-
gyon korrekt módon tájékozta-
tott arról, amit én elmondtam, 
és az egyik liberális lap ezt úgy 
interpretálta, hogy Lomnici ta-
lálkozott Istennel.

Én azt gondolom, hogy ez 
egy ünnepi alkalom, és én úgy 
tanultam, hogy minden, ami-
ben a Mindenható benne van, 
az ünnep, tehát már csak ezért 
is fontos volt a zászlószentelés, 
ami számomra nagyon megha-
tó volt és köszönöm az atyának.

Fontosnak tartom azt a 
munkát, amelyet Tőkés László 
püspök úrral együtt folytatunk, 
és amelynek komoly eredmé-
nye, hogy az európai parla-
ment, (a múlt héten kaptam 
az értesítést) befogadta azt a 
petíciót, amelyet kezdeménye-
zésére készítettem el, és ami az 
erdélyi egyházi ingatlanokról, 
a magyar egyházi ingatlanok 

visszaszolgáltatásról szól, hi-
szen Románia uniós vállalá-
sától eltérően csupán 30%-át 
adta vissza ezeknek. Azért hoz-
tam szóba ezt a nagyon komoly 
eredményt, amelynek április-
ban lesz az első eseménye egy 
brüsszeli meghallgatás, mert 
az Erdélyben élő több százezer 
magyarajkú cigánynak is na-
gyon fontos, hogy az egyházak 
visszakapják az ingatlanaikat, 
hogy a hitélet, a közös hitélet, 
működni tudjon. Hiszen jól 
tudjuk, hogy nagyon sokuknak 
az anyanyelve a magyar, és a 
szentmiséken, a magyar nyelvű 
szentmiséken, nagy számban 
vesznek részt. Gondoljunk csak 
arra, hogy a csíksomlyói búcsú 
egyik fontos eleme a cigányok 
szentmiséje. Tehát én úgy gon-
dolom, hogy igenis közünk van 
egymáshoz és minden ered-
mény, melyet a határon túli 
magyarok érdekében elérünk, 
az az ott élő magyarajkú cigá-
nyokat is érinti.

Ehhez kapcsolódik a má-
sik gondolatom, amelyről a 
felvidéken beszéltünk néhány 
hónapja György barátommal, 
és a felvidéki magyar ajkú ci-
gány vezetőkkel. Hogy nem 
tartoznak sehova, hogy elég 
komoly hátrányok érik őket 
Szlovákiában ugyanúgy, mint 
magyar testvéreinket. Vala-
milyen formában szeretnének 
kapcsolódni, a magyarsághoz, 

a magyar nemzethez, ame-
lyet én a magam részéről na-
gyon fontosnak tartok. Az az 
érték, hogy több százezren a 
magyart vallják cigány test-
véreink közül anyanyelvük-
nek, összekapcsolhat minket, 
és igenis szövetségesek lehe-
tünk az utódállamok elnyomó, 
asszimilációs politikájával 
szemben. Tehát igenis ki kell 
mondanunk, hogy Szlovákia, 
Románia és Szerbia is elnyom-
ja a magyarokat, és ugyanúgy 
hátrány éri a cigányokat is. Ez 
tény, ezt számos módon bizo-
nyítani tudjuk, és ezt fogjuk 
tenni most Brüsszelben is!

Szeretném arra is felhívni 
a fi gyelmet, hogy az előítéle-
tek, amelyek tapasztalhatók 
hazánkban is, nagyon rossz és 
járhatatlan út számunkra. Egy 
olyan felmérésről szeretnék 
szót ejteni, melyet néhány év-
vel ezelőtt végeztek el. Magyar 
egyetemistákat kértek meg 
arra, hogy írják le, hogyan vé-
lekednek a romákról. Ebben a 
munkához való viszony, a hi-
giénia mellett sok minden más 
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is felmerült és miután ez meg-
történt, összegezték ezeket az 
adatokat, és összevetették azzal 
a felméréssel, amelyet Német-
országban végeztek el a magya-
rokkal kapcsolatban. Gyakor-
latilag teljes átfedéssel. Ezért 
gondolom, hogy a közös kultú-
ránk megismerése, a közeledés 
lehet az egyetlen járható út a ci-
gányság és a magyarság együtt-
élése szempontjából. Fontos, 
hogy van közös utunk, de ez a 
közös út legyen járható is!

Végül szeretnék arra is utal-
ni, amit elnök úr barátom el-
mondott, a kultúra megőrzése, 
a nyelv ápolása, és az identi-
tás megtartása, a cigányság 
legfontosabb feladata. Ehhez 
olyan értelmiségre van szük-
ség, aki vezeti őket. Sokszor 
úgy érzem, hogy mint a pásztor 
nélküli nyáj, úgy mozog a ma-
gyar társadalomban a cigány-
ság. Ezért lenne nagyon fontos, 
hogy ezeket a gondolatokat el 
tudja fogadni a cigány vezető 

értelmiség; az összefogás szük-
ségességét a Kárpát-medencei 
magyarsággal, a közös út ke-
resését. Ezt javaslom mind a 
cigány, mind a magyar nem-
zettársaknak, mert szeretném 
aláhúzni, mi mindannyian 
ennek a nemzetnek a részei 
vagyunk. Ezzel kezdtem, ezt 
mondtam tavaly Komáromban 
is. Ha így teszünk egyenjogú 
és egyenrangútagjai leszünk a 
nemzetnek, mely gyarapodni 
és erősödni fog!

Tandari Éva

Rostás Farkas Gyurinak

(nem azért, hogy beleszóljak,
csak úgy, az öregebb jogán…)

Erősnek mutatod magad, csak mert tudod : gyönge vagy…
Hogy ne láthassák hulló könnyed; elfeleded önmagad!
Gúnyt, s haragot színlelsz oda, ahol titkon könnyed ég,
csak mert ezen az Úton „férfi nak” rendelt születni
a megismerések végeláthatatlan Útján a magas Ég…

De szíved, mint minden tiszta, szeretni vágó szív,
a rád testált „szerep” bűv-köréből mindig visszahív,
hogy duplán fájjon aztán minden kemény, vad szó,
mit annak adtál át, kinek csak Szeretet, s a Szív
      legtisztább ereje, mi adható…

Vigyázz! Ha elszakad egy nap a láthatatlan szál,
mi szívét szíveddel ma még lágy-édesen összeköti;
nem találsz helyette olyan szívet, mely ritmusát:
fájót s boldogat egyaránt : reszkető szíved
tán örökkön izzó ritmusába hittel s őszintén,
    nap mint nap önzetlen beleszövi…
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Daróczi Ágnes

Nem ellenségek, 
szövetségesek vagyunk

Engedjék meg, hogy mon-
dandómat a keserűség 

és a remény jegyében kezdjem.
Keserűek vagyunk, mert 25 

évvel a rendszerváltás után, 
a magyarországi romáknak, 
a hazai legnagyobb kisebbség-
nek, nincsenek intézményei. 
Mint ahogy nincsen anyanyelvi 
kiadványozás, múzeum, kuta-
tóközpont, kulturális központ, 
galéria. Nincsenek a közössé-
geinknek közösségi fórumai. 
Ebben a nagy pusztaságban 
a reményünk az az egyetlen 
üdítő kivétel, amelyet a Ket-
hano Drom is képvisel, talpon 
maradva, a 25 rendszerváltott 
demokratikus év után is, hírt 
hozva arról, hogy kisebbség-
ként, közösségként, talán még 
létezünk. Ezért elismerés és 
hála a szerkesztőknek, külö-
nösképpen Rostás – Farkas 
Györgynek.

Szécsi Magda 2003-ban 
Rostás – Farkas Györggyel ké-
szített interjújából idézek. „leg-
inkább a cigánytelepen érzem 
otthon magam, mert ott még él 
a szeretet a másik ember irán-
ti tisztelet, ha tehetem havon-
ta lejárok vidékre. Legutóbb 
Tarnabodon jártam, szörnyű-
séges tragédia úgy élni, ahogy 
ott élnek, elképesztő dolgokat 
láttam, ezekről az elképesztő 
dolgokról, az ottani elmond-

hatatlan nyomorról, kiszolgál-
tatottságról tehetnek a kormá-
nyok. Amíg ilyen körülmények 
között élhetnek emberek, addig 
nekünk nincs helyünk az Euró-
pai Unióban. Meggyőződésem, 
hogy Magyarországon politi-
kai és gazdasági érdekek miatt 
kényszer asszimiláció folyik. 54 
forinttal a zsebemben, 18 éve-
sen jöttem fel Pestre, azzal az 
elszánt gondolattal, hogy job-
bá 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”. Ezek Ros-
tás – Farkas György 2003-ban 
az Európai Uniós csatlakozás 
előtt készült interjúban elmon-
dott szavai.

S ha elemzést készítenénk 
arról, hogy hol tartunk ma, mi-
lyen a magyarországi romák 
helyzete, akkor bizony három 
nagy problémakört biztos, hogy 
meg kell neveznünk. Az egyik 
a szegénység problémaköre. 
A másik a rasszizmus problé-
maköre. S a harmadik ennek 
a bizonyos kényszer asszimi-

lációs törekvésnek, vagy a kul-
turális autonómia hiányának a 
kérdésköre.

Ha azt kérdezik, de hol tar-
tunk ma? Akkor azt mondom, 
hogy elvétettük az utat. Kife-
jezetten azért mert az első két 
problémakör nem cigány prob-
léma, és mi hagytuk, hogy poli-
tikusaink, kormányaink annak 
állítsák be. Ha ma elemezzük 
Magyarország társadalmi hely-
zetét, azt fogjuk látni, hogy há-
rommillióan élnek a létmini-
mum alatt! De hiszen akkor ők 
mind romák? – kérdezhetnénk. 
És tudjuk a választ, nem, erről 
messze nincsen szó. Még akkor 
sem, ha elfogadnánk azt az ál-
talánosítást, ami persze hazug, 
hogy mind a 800 ezer roma 
ilyen szegénységben él. 800 
ezer akkor sem lehet egyenlő 
hárommillióval. Vagyis vannak 
olyan közös ügyeink, például a 
szegénység, amelynek a címzé-
se téves. Nem cigány ügy! Ha-
nem ennek a társadalomnak, 
maximálisan minden egyes ál-
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lampolgárnak, és természete-
sen a kormánynak is, szegény-
ségi ügyként kellene kezelnie a 
szegénységi ügyet.

A másik problémakör a rasz-
szizmus. A rasszizmus nem ci-
gány ügy. Az anticiganizmus 
nem cigány ügy. A rákfenéje, 
a társadalmi betegsége az ország-
nak, vagyis minden egyes ma-
gyar állampolgárnak, és eminen-
sen a mindenkori kormánynak. 
Ha ez az ország nem akar újra a 
Horthy Magyarországa lenni, ha 
ez az ország nem akar újra Szá-
lasi Magyarországa lenni, akkor 
minden egyes állampolgára, és 
eminensen a kormánya, szem-
benéz a rasszizmus veszélyével, 
és határozott lépéseket tesz an-
nak visszaszorítására. Nem csak 
szóban, tettekben is!

Ami viszont elvitathatatla-
nul, megkérdőjelezhetetlenül, 
cigány ügy, az a kulturális au-
tonómia kérdésköre. Ha szél-
sőségesen akarok fogalmazni, 
akkor a nemzetiségi elnyomás 
kérdésköre, és hogyha a meg-
oldás felől keresem, akkor azt 
mondom, hogy az intézmények 
hiányának krónikus betegsége! 
Mi az, ami miatt mégsem tu-
dunk fókuszálni ez utóbbira? 
Mert politikusaink hosszú év-
tizedek óta, kijátsszák ezeket 
a problémákat egymás ellen. 
Arra hivatkoznak, hogy ugyan 
kérem, hát hogy építhetnénk 
mi európai színvonalú kul-
turális központot, miközben 
százezrek éheznek? Mit fognak 
mondani? Azt, hogy ez csak né-
hány értelmiséginek a magán-
ügye. Miközben így veszünk el 
teljesen az anyanyelvünkből, az 

értékinkből, miközben így ve-
szítjük el azokat a fórumokat, 
ahol az identitás modern tar-
talmának közös kidolgozására 
is alkalmat teremthetnénk. Pe-
dig éppenséggel ez az a kérdés-
kör, amely szorosan összefon 
bennünket határon túli magyar 
testvéreinkkel. És igen tőlük ta-
nulhatjuk a legtöbbet. Erdélyi 
magyar barátaink fogalmazták 
meg. Csupán két igazi kisebb-
ségi ügy van. Az első kisebbsé-
gi, és csak és kizárólag kisebb-
ségi ügy a versenyképesség 
kérdésköre! Hogy olyan mo-
dern tudással rendelkezzenek, 
ők úgy értették, hogy az erdélyi 
magyar kisebbségiek is, hogy 
versenyképesek legyenek a 
munkaerőpiacon. És fordítsuk 
le magunkra, alapvető, min-
denféleképpen a legeslegelső 
cigány ügy, hogy olyan modern 
szaktudásunk legyen, amely-
lyel versenyképesek lehetünk a 
munkaerőpiacon. Igen, ez első-
sorban egy beviteli, bevonzási, 
tanulási folyamatot jelent. De 
hiszen erre például a legmoder-
nebb technológiák kitűnő lehe-
tőséget is biztosítanának. Akár 
például a computer programo-
zás, vagy akár a fenntartható 
fejlődés és az alternatív energi-
ák felől közelítve a kérdéskört.

Gondolják el, milyen fontos 
segítséget jelenthetne, és igazi 
változást, ha például a cigány 
telepeket úgy építenék meg ezek 
után, vagy a cigány telepekről 
kitörők számára úgy tudnánk 
segítséget nyújtani, hogy köz-
ben ezek a házak napenergiá-
val, szélenergiával, vagy éppen 
földhővel lesznek lakályosab-

bak. Hiszen a legnagyobb nyo-
morban élőket, olyan helyzetbe 
tudnánk hozni, hogy a kiadási-
ak drasztikusan csökkenthetők 
lennének. Egy lépéssel közelebb 
kerülnének a társadalmi fel-
zárkózáshoz. És mi lenne, ha a 
gyerekeink éppen ezt a modern 
tudást tanulhatnák meg? Nem 
kényszerpályára lennének állít-
va, akár a felnőttek is közmun-
kaprogramban, de ilyen féléves, 
éves, vagy akár két éves iskolák-
ba ülhetnének be, ahol ezeket a 
legmodernebb technológiákat 
tanulhatják meg.

Az érem másik oldala, amely 
elsőrendűen is információt, 
kivitelt és adást jelent, az az 
identitás kérdéskörével nagyon 
szorosan összefonódik. És igen, 
azért kellenek intézmények, 
például ilyen lapok mint a Ket-
hano Drom, hogy az identitás 
tartalmáról egymás között meg 
tudjunk állapodni.

Csak zárójelben említem 
meg a közelmúltban kialakult 
heves vitánkat egy levéltáros 
történésszel. Aki arra hívta fel a 
fi gyelmet, hogy több ezer doku-
mentumot adott már közre, és 
hogy mit jövünk mi itten, hogy 
majd megcsináljuk a történel-
mét a romáknak, hiszen ott van 
a legtöbb bázis. Egyetlen do-
logról feledkezett el ez a kitűnő 
szakember, hogy a történelem, 
nem csupán a háborúk, a fon-
tos események egymásutánisá-
ga. A történelem az a bizonyos 
narratíva is, amelyet nem lehet 
az érintettek nélkül kialakítani. 
Miért? Mert akkor a cigányok, 
csak a vesztesek népe lehet. 
Ha a tankönyveinkben egyfoly-
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tában az köszön vissza, hogy 
túl sokan vannak a cigányok, 
hogy túlságosan szaporák, hogy 
mindenféle konfl iktusaik vol-
tak, akkor azt mondom, hogy 
köszönjük, ez az a kép, amiből 
mi nem kérünk. Ha nekünk azt 
tanítják, hogy még a Zsigmond 
féle menlevél is hamisítvány, 
de elhallgatják azt a tényt, hogy 
Buda ostromakor, az egész 
királyi levéltár beleveszett a 
Dunába, s ily módon csak a 
rekonstrukciója az egykori ok-
leveleknek és menleveleknek 
maradhatott fönn. Akkor mit 
mondjak én ennek a híres levél-
tárosnak, történésznek? Hogy 
hazudik? Azt akarja ránk fog-
ni, hogy még a történelmünket 
visszafelé is megmásítjuk? És 
az miért nem böki ki a szemét, 
hogy a Rákóczi szabadságharcig 
bezárólag, minden egyes király 
és püspök, de a grófok is kivált-
ságokat adtak a cigányoknak. 
Ennek a kiváltságnak az alapja 
pedig, az ő szaktudásuk és szol-
gáltatásuk volt, aminek abban 
az adott társadalomban rend-
kívüli fontossággal bírt. Miért 
nem arról beszélünk, hogy nem 
azt tanítják a mi tankönyveink, 
hogy például a 48-as szabad-
ságharcban a romák három mi-
nőségben is részt vettek. Nem 
csak katonaként voltak jelen, 
de mint fegyverkovácsok, ágyú-
öntők, sebborbélyok is. Szak-
tudásuk kivételezett helyzetbe 
hozta őket, kivételesen fontossá 
tette a magyarok oldalán való 
jelenlétüket. És nem felejtkez-
hetünk el a cigány muzsikusok-
ról sem, minden egyes honvéd 
zászlóaljnak megvolt a maga 

cigányzenekara. Akik fölé Sár-
közi Ferencet hadnagyi rangba 
nevezték ki, az összes cigányze-
nekarok élére.

Miért nem tudnak erről a mi 
gyerekeink? Nem, nem csak a 
cigánygyerekek, a magyar gye-
rekek is. Mert akkor meg kel-
lene tanulniuk, hogy több év-
százados közös történelmünk 
van? Hogy nem ellenségek, 
hanem szövetségesek voltunk, 
már a múltban is? Hogy nem 
lehet bennünket idegenekként 
kezelni, és kirekeszteni! Pedig 
a nemzet megmaradása szem-
pontjából, egyedül ennek a 
szemléletnek van jövője. Igen, 
modern tartalmú identitásra 
van szükségünk, modern iden-
titásra, amelyet köztereken kell 
kialakítanunk. Ha lettek volna 
ilyen köztereink, kulturális in-
tézményeink, egészen biztos, 
hogy Farkas Gyuri testvérünk-
nek, az a javaslata, hogy hozzuk 
vissza a vajda rendszert, élénk 
vitára talált volna. Megmondták 
volna neki, hogy tudod az a baj 
ezzel, hogy nem lehet a múltat 
visszaültetni a jelen körülmé-
nyek közé. Valamiféle közössé-
gi vezető persze természetesen 
minden egyes településre kell. 
Ha megszervezzük magunkat, 
azzal erősebbek leszünk. Akkor 
jobban tudjuk megfogalmazni, 
és képviselni az érdekeinket. 
Úgy tűnik azonban, hogy éppen 
ennek a bizonyos közös gon-
dolkodásnak, mind a mai napig 
csak elvétve vannak képviselői. 
Pedig ahogy Péli Tamás fogal-
mazta, a mi fejünkön kettős 
aranypánt van. Mi is ezt mond-
juk minden egyes elképzelhető 

fórumon, igen, nekünk kettős 
identitásunk van. Mi egyszer-
re tartozunk, mint egy szűkebb 
közösséghez, a családunkhoz, 
a cigányságunkhoz, és a tágabb 
közösségünkhöz, a magyar 
identitásunkhoz is olyannyira 
ragaszkodunk, hogy senkinek 
nem engedjük meg, hogy abból 
kitaszítson bennünket.

Végezetül, még egy gondo-
lat. Talán a társadalom legalján 
levőknek a legfontosabb és a 
legelemibb érdeke, hogy a tár-
sadalom fejlődjön. Mert csak 
ettől a fejlődéstől remélhetik, 
hogy az ő helyzetük is javulni 
fog. Ha hagyjuk, hogy a nem 
cigány problémákat, mint a 
szegénység, vagy a rasszizmus 
kérdésköre, olybá tüntessék fel, 
mintha azok cigány problémák 
lennének, akkor éppen ezt a 
fejlődési lehetőséget vesszük el 
tőlük. Éppen azt a lehetőséget, 
hogy a tágabb közösség, a nem-
zet szerves részének tekintsék 
önmagukat, s hogy reményked-
hessenek a fejlődésben.

Én kívánom magunknak, 
mindannyiunknak, az én roma 
közösségemhez fűződő iden-
titásomnak, és az én magyar 
nemzethez fűződő identitásom-
nak is, hogy legyen alkalmam 
mind a két kötődésemet büsz-
keséggel, szabadon, emelt fővel 
megélni. És csak szomorúan 
mondom, amíg a kisebbségi 
identitás, a kisebbségi autonó-
mia intézményi hálózata meg 
nem születik, erre nem kerülhet 
sor. Tegyünk hát közösen azért, 
hogy a világ megváltozzon!

Köszönöm, hogy meghall-
gattak.
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Choli Daróczy József

O merimo
Bare raja, devla, avtar, ke gataj o chaso:
Kalo nuvero avel, majbut o kham na pekel –
Haj pashlyarma tele shukares ande tyo pato;
Zhavtar o kham te rodav, nyevo trajo te anav.

A halál
Nagyuram Isten, jöjj el, jöjj, már készen az óra –
bús felleg betakar, és soha nem süt a nap:
jöjj, ébressz fel, vár rám, vár az idő meg a holnap –
elmegyek én, a napot keresem; életet adjon a földnek.

Rácz Lajos

Zsoltárok
XXVII.

Hatalmas az Úr

1. Uram, ha Te akarod, szóra bírod a köveket, s bölcsességgel hirdetik a Te igédet.
2. A folyók, a zuhatagok a Te dicséretedet zengik, s a füvek és a fák a Te nevedet suttogják.
3. Mert hatalmas Úr a mi Istenünk Leheletétől fölkorbácsolódik a tenger, meginognak a hegyek s 

a gyomrukból tüzet öklendeznek.
4. Kiegyenesednek az utak és elsápadnak a kutak s elbujdosnak a vadak.
5. Félelmükben sikoltanak a szelek, s az ereszek megtelnek rémült madarakkal.
6. S az ember szája telve lesz zokogással… sír az újszülött, mert az anyák emlője üres.
7. Önnön sírjába zuhan a föld, s betakarja a halál lapátja.
8. Kiáltanátok de bennreked a szó és a búsulás elállja a remény útját.
9. Uram, nyisd ki irgalmas karodat és most ítélj meg bennünket, hogy megtérhessünk bűneinkből 

a Te eljöveteled előtt.
10. Add a mi szánkba a Te beszédedet, hogy a lángok felé menetelőket megállíthassuk.
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Vesho-Farkas Zoltán

…Tekinteted fénye

Az Örök Mosoly Birodalmából
szökik hozzám
tekinteted fénye…
Éjszakába burkolt emlékeimről
leolvasztod a jégbilincsekel.
Bíbor szenvedélyünk
a lélek
rubint horizontjának
isteni ragyogásában fürdik
az Örökkévaló Rózsa ülének
Kehely-Édenében.

Találkozás

Reszket idegeimben sóvárgásom
lüktet benned akarásom
…találkozunk a Kis Herceg
búra alá rejtett rózsájánál
ott majd isszuk
szemérmének tisztaságát
s a jóllakott fáradtság illatával
betelve
együtt, kézen fogva a
mindenség végtelenjébe
olvadva
felfedezzük az Örök Hajnal titkát

Elmúlás

Álomittasan gondolkodunk
gondok hálójában vergődünk
Idegeink béklyójában
létezünk s haldoklunk
az elmúlással egybemosódunk

Útközben

zöldellő fenyvesek
suttogását hallom
rozsdás fatörzsek
ölén alszom
hajnali derengéssel
ébredek
bujdosó lelkem
keresem
fűszálak reggeli
könnycseppjei
oltják szomjam
vadak csapásain
járom utam.

Péli Ildikó rajza
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Szolnoki Csanya Zsolt

Álmot láttam anyám

    hajnalok trónusán
halott margarétát
Hallottam
nevedet jajongták időtlenül
a sugarak halandóságával
megkínzott fák
Álmok
borzalmak bozótosában
bolyongok anyám
átkoktól gyalázva
vágyom fekete városod kulcsát
fájdalmak csillagos celláit
járom a nevedben
hamvadra hanyatlik vérem

látod

Pillangók száraz szárnyával
pördül körben az éj
alszom –
azóta alszom
klinika-hideg fények tűhegyén

Tájak, versek

Lélegzetben lélegzet lebeg
örvénylik hullámzik így
megyünk
hunyt pillák
összenőtt árnyak
a színek halk vízmosásain

Ki fehér köpenyét 
a Tejútra terítette
A fi ad még vár
A gyermekkor kacagásaival
teleszórt kútnál
Mindennapi borok
borzas leheletén lebegve
a mélységbe szerelmesen
megtalálja elveszett anyját
aki a hold üvegajtaját
csillagnyi mosollyal kinyitja
Halott csecsemők keringnek ölén
A vigasz hamu-tenyerére lehelt
kristályfészkéből kilép a nővér
kihűlt gyermekarcocskákról
a dér fénylő atkáit lesöpri
virágpor-puha mozdulataira
ébred a köd-arcú fi ú is

Cigány rapszódia
Kifent csillagok
fényével ékes az éj.
A kővévált eszmélések
szélmarta szobrain
vér
káromkodások átkok
arénáiban rejtőző
tudatunk vére -
csak homály
és vér
a fénycsáklyás
hajnalok ívén
csak a vágyak roncsain
serkenő kín
vétkeink mécsese ég
kihült nappalok
jeges tenyerén.
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Habsburg-Lotharingiai Mihály f�herceg

Összetartozunk

Kedves Beer püspök, ked-
ves Tőkés püspök, ked-

ves házigazda, György testvé-
rem, tisztelt résztvevők!

Szeretettel köszöntöm önö-
ket, József Árpád fi vérem nevé-
ben is, aki sajnos nem tud részt 
venni ezen a találkozásunkon, 
de szívélyes üdvözletét küldi 
szeretettel, a messze Portugá-
liából.

Nagy öröm feleségem és az 
én számomra is, hogy meghív-
tak a társaságuk 25 évvel ez-
előtti alapítása alkalmából ren-
dezett jubileumi konferenciára.

Amikor bejöttem a terembe, 
eszembe jutott egy kis anekdo-
ta, ami egy másik konferencián 
történt, ahol egy dédapámnak 
szóló posztumusz aranylevelet 
adtak át. Nagyon szép ünnep-
ség volt, aminek a végén egy 
beszédet mondtam. A beszéd 
vége felé hirtelen egy nagy 
csattanást hallottunk, majd 
teljes sötétség lett a teremben. 
Ez körülbelül 30 másodpercig 
tartott, aztán hirtelen vissza-
jött a világítás, és emlékszem, 
hogy odajött hozzám egy idő-
sebb hölgy, háromszor átölelt, 
és azt mondta, hogy a szavaim 
ereje kiütötte a biztosítékot.

Ezt csak azért idéztem fel, 
mert ahogyan Rostás-Farkas-
György testvéremnek, nekem 

is gyakran jutnak az eszembe 
anekdoták.

Ebben az évben többszörös 
jubileumot is ünnepelünk.

220 évvel ezelőtt 1796-ban 
nevezték ki ükapámat József 
főherceget Magyarország nádo-
rává. 120 évvel ezelőtt 1896-ban 
adta ki a Magyar Tudományos 
Akadémia dédapámnak, József 
Károlynak a cigány nyelvtannal 
és a cigányság történelmével 
foglalkozó művét. És 20 évvel 
ezelőtt 1996-ban, került meg-
rendezésre Alcsúton az önök 
nemzetközi konferenciája.

Pár nappal ezelőtt jártam 
a szeretett Alcsúton, amely jól 
tudom önök számára is fontos 
szerepet játszik. Megrázó volt 
látnom, hogy milyen szomo-
rú állapotban van a homlokzat 
megmaradt része. Ha sürgősen 
nem történik valami, akkor a 
magyar történelem egy darab-
ja véglegesen elenyészik. Azt 
gondolom fontos fölemelni sza-
vunkat, mielőtt túl késő lesz. 
Reméltem, hogy Balog Zoltán 
miniszter úr itt lesz a mai al-
kalomból, mert akkor hozzá 
intéztem volna a szavaimat, és 
kértem volna a segítségét. De itt 
van a főtanácsadó úr, és kérem, 
hogy tolmácsolja miniszter úr-
nak, ami nem csak a Habsburg 
család, de azt hiszem az egész 

cigányság kérése is, hogy a sze-
retett Alcsútot ne hanyagolják 
el, hanem próbáljanak valamit 
tenni, hogy felépüljön a hajdani 
kastélynak legalább egy része. 
Ha ez nem is lehetséges leg-
alább óvjuk meg azt, ami még 
megmaradt a homlokzatból.

A családom és önök közötti 
barátság, több mint 100 évre 
tekint vissza. Ami manapság, 
amikor minden olyan tiszavirág 
életű, óriási ritkaság, és egyben 
érték is. Ez a barátság minden 
vihart túlélt, amelyet hazánk-
nak el kellett szenvednie. Ezért 
is örültem annyira, amikor 
kedves elnök úr, kedves György 
testvérem, meghívó leveledben 
azt írtad, hogy összetartunk, és 
hogy az idők végezetéig össze-
tartozunk.

Ez így van, és a mi gyere-
keink, és unokáink ezt már 
tudják, mi továbbadjuk nekik, 
hogy ők is tudják; ennek a ba-
rátságnak milyen gyökere van.

Engedjék meg, hogy még 
egy fontos dolgot hozzáfűzzek. 
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Olyan időszakot élünk, amikor 
a nyugati világban a család ér-
tékének és erejének a megérté-
se egyre inkább eltűnik. Óriási 
érték, hogy az önök népe szá-
mára a család és a gyermekvál-
lalás öröme, még mindig köz-
ponti kérdés, és a legfontosabb 
dolgok közé számít. Ez a nem-
zetünk számára nagy értéket és 
kincset jelent.

Végezetül dédapám szavait 
idézném – most biztosan le-
tekint ránk –, aki e szavakat 
intézte az ő szeretett cigányai-
hoz: „Azt akarom, hogy kedves, 
jó és igazi cigányok legyetek, 
hogy boldog és gondtalan életet 
éljetek, hogy hozzászokjatok 
a munkához, akkor a Jóisten 
segíteni fog benneteket, hogy 
jó életetek, szerencsétek és va-
gyonotok legyen. Biztos vagyok 
abban, hogy ti szerettek engem, 
és tudjátok, hogy én is szeretlek 
benneteket. Mindannyiótokat, 
mint saját gyermekimet. Ne 
higgyetek azoknak, akik titeket 
elcsábítanak, de nektek nem 
segítenek, mint mi. Örülök, 
hogy gyerekeitek iskolába jár-
nak, ott sokat tanulnak, okosak 
lesznek, és nem csapják be őket 
a rossz emberek.”

Milyen kedvesek ezek a sza-
vak, amelyeket több mint 100 
évvel ezelőtt mondott!

Ezekkel a gondolatokkal kí-
vánok most sikeres és eredmé-
nyes konferenciát. Köszönöm, 
hogy meghívtak, és hogy együtt 
lehettünk. További sok-sok 
szerencsét és Isten áldását!

Kocsis Csaba

Emlék�rz�k
(testvéreimnek)

bolyongok a házban: szerepcsere
hiába na, meglett emberré váltam
apám és anyám lett kicsi gyerek
nem viszonoztam a szeretetet
pedig úgy igyekeztem, mert
gyerekként mindent megtehetem
és most éjszaka halk kopra ébredek
madárcsontú apám visszafektetem

utazom az éjben időben és térben
anyám szegény jajong, fáj mindene
felmászok a régen kivágott fákra
apám és anyám újra rám vigyáznak
emlékek koordináta-rendszerébe
helyezem őket, örökké elmenőket

minden este más alszik a szobában
egymást váltják múló emlékeink
négyfelé hasítják a szétfolyó eget
házunk és a régi kertünk a nap
kering körülötte a négy gyerek
messzebb közelebb amíg lehet
ragyogtam én is, de minek, ha nem
lesz kinek elmondani az emlékeimet

(2013)

Az alcsúti Habsburg kastély megmaradt homlokzata
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Prof. Bálint György

A Szekér Ern�-forrás
1982

Füred egyik kedves szín-
foltja a hajógyárral 

átellenben levő kis erdőben 
megbúvó Szekér Ernő-forrás. 
Valamikor régen is volt itt egy 
elhanyagolt forrás, amelyből 
kellemesen savanykás, szénsa-
vas víz fakadt, de csak a névadó 
halála után építették ki, par-
kosították a forrás kör-
nyékét. Most szép, he-
lyi kőből épített oszlop, 
s rajta emléktábla őrzi 
Szekér Ernő emlékét.

Modern agora ez a 
forrás! Sokan járnak ide 
több-kevesebb rendsze-
rességgel, hogy a vizét 
fogyaszthassák. Nyáron 
a turisták is felkeresik, 
fegyelmezetten sorba 
állnak üvegeikkel, fl as-
kóikkal, demizsonja-
ikkal és – hogy jobban 
teljék az idő – szóba is 
elegyednek a helybéli-
ekkel. Sok hírt, tapasz-
talatot ki lehet itt cse-
rélni és nekem is sok kérdést 
szoktak feltenni, amíg várják, 
hogy az előttük érkezettek edé-
nyei megteljenek a sárgaréz 
hordócsappal díszített forrás-
ból. Egyszer az önkormányzat 
megkísérelte, hogy mérsékel-
je a személyenként nyerhető 
víz mennyiségét, de ez kevés 
sikerrel járt: a fi gyelmeztető 

tábla elhelyezése után néhány 
nappal már csak a hűlt helyét 
lehetett megtalálni. Azóta új-
ból mindenki annyi vizet,,Vé-
telez”,amennyit csak akar! És 
minthogy a Víz pénzbe se kerül, 
nem ritka az olyan vendég, aki 
hektószámra szállítja el a nedűt 
a jelenlevők nagy bosszúságára.

De maradjunk egy pár mon-
dat erejéig a névadó személyé-
nél.

Szerencsém volt személye-
sen ismerni Szekér Ernőt, aki 
gyakran felkeresett a telkemen 
egy kis beszélgetésre és az el-
maradhatatlan poharazgatás-
ra. Többnyire egy-egy hölgy 
kíséretében jelent meg. A höl-

gyeket nagy gyakorisággal vál-
togatta, de mindig így mutatta 
be: a feleségem!

Ernő valódi irodalombarát 
ember volt. Maga is írogatott, 
olykor egy-egy kis karcolata 
meg is jelent országos terjesz-
tésű irodalmi lapokban, de iga-
zán ismertté és elfogadottá nem 

tudott válni azon a vi-
dékén, ahol otthon volt 
Németh László, Illyés 
Gyula, Passuth László, 
Déri Tibor és még sokan 
mások.

Ez azonban semmit 
sem vont le Ernőnek 
abból az értékéből, hogy 
kellemes beszélgető-
partnernek bizonyult, 
akitől minden plety-
kát első kézből lehetett 
megismerni.

Ami pedig Ernő ba-
rátunk borfogyasztá-
sát illeti, hát ő igazi fo-
gyasztója volt a füredi 
boroknak, ismerte és 

becsülte őket. A szóbeszéd sze-
rint életének utolsó két évtize-
dében sohase nyelt le egy korty 
vizet se, sőt a rossz nyelvek sze-
rint még fogat is borral mosott. 
Most, korai halálát követően 
fenn az égben bizonyára hosz-
szan elgondolkozik azon, hogy 
miért éppen egy forrást nevez-
tek el róla…



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 59

Szondi György

Vártán

Tátott lehet a táj
Barna bogarak hajnalmosolya
Tárulkozása kehelynek
Tárva talán, résre
Ha volt
Kicsikét koccannak, összepirkadnak
Parázsra hamvad parázs –

két barack kelt keskeny útra
másikát egyik nem unta
párkányperem útjuk állta
egyikük mellén kokárda
kornyadt

Rajzottak éber éjek széjjel
Rajzoltak sűrűdő mézrovásokat
Csordultak vissza morc homályba
Vagy lágy tiló, vagy kéz már –

hernyók araszoltak ketten
deresen föl-fölnevettek
ízük lankán, meredélyen
negyvenrét magasan, mélyen
hűlt más

Szirmok ekhója szélölelésben
Illan. Alszik a henye hév
Íve, combja pihen, de
Zendül hada pohárnak
Nedvek sikolygyöngye –

nyálka pikkelylik csillámán
magjához permet szitál már
hasad pelyhe, ezer jó
hernyón barack, hamvas hernyó

Vagy lágy tiló, vagy serkenő
Uccshunáka

Fontológia

Hány tetemes rózsa
agg bökkenő
Hány bősz reglament
kunkog az ész
Hány színe-láng piha
kardélen él
Hány tűrömfa hajtás
hírement vény
Hány csupádon ripők
férkőzik fúl
Hány jártányi vétek
voltunk leszünk

Szécsi Margit

Freskó a Szolgafalra

Isa por és hamu-kor.
Nem az égbolt, csak a boltja.
Halálba űzik a hőst.
A gyávát a hatalomba.

Nem a csillagközi por,
de a lélek-közi banda.
Porond-cár por-markában
a titkos értelmű bomba.

Jaj, a sivatagi csók!
Jaj, a megemésztő szolga!
Merre hajtsuk a csikót?
Halálba vagy hatalomba.

Égilovas-buktató
kozmikus törpe, te ronda.
Halálba űzöd a hőst.
A gyávát a hatalomba.
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Fenyéry Mór

Dankó Pista a zenekölt�
1858–ban született Szege-

den. Hasonnevű atyját, ki a sze-
gedi első zenekarnak volt tagja, 
már kilencz éves koraban el-
vesztette. Mindössze négy ele-
mi iskolat végezve, szegénysé-
gük miatt kénytelen volt ekkor 
az iskoláztatást abbahagyni. 
Teljesen a nagy ter-
mészetre utalva, hege-
ülni is csak annyit tu-
dott még, amennyire 
atyja addig elvétve ta-
nitgatta. Csak 12 éves 
korában folytathatta 
ismét zenei tanulmá-
nyait, amennyiben 
rokona, Erdélyi Náczi, 
a nagyhirü egykori 
czigányprimas, észre-
vette a csaknem telje-
sen magárahagyott fi u 
tehetségét és attólfogva tanita-
ni kezdte őt. Tizenöt éves korá-
ban, mint primás, már saját ze-
nekara élén működött, de mint 
zeneköltő csak 24 éves korában 
kezdett próbálkozni.

Mar első népdala a,,Nem jó 
mindig, minden este a fonó-
ba eljárni“ czimü, hiressé tette 
nevét. Ennek szövegét, az ak-
kor Szegeden lakó Pósa Lajos-
tól kérte el, ki megösmervén a 
szövegére szerzett dalt, szaba-
don engedte át neki megzené-
sitésre bármely költeményét. 
Pósa, mint már akkor is általan 
kedvelt, jeles poéta, nagyban 
hozzajárult ahhoz, hogy ez az 

első nóta Szeged határain túl is 
mihamarabb ismertté legyen, 
ami könnyü volt, mert Dankó 
első sikerén felbuzdulva, csak-
hamar ontani kezdte szebbnél 
szebb dalait. Második munkája 
szintén Pósa szövegére a „Hab-
ra hab siet“ czimü műdal volt, 

mely akkor vált teljesen ismert-
té, mikor Blaháné ezt a dalt el-
énekelte Lukácsi Sándor,,Re-
beka“ czimü népszinművében.

Ettől kezdve a kiadók is ve-
télkedni kezdtek munkáiért és 
Dankó gyors egymásutánban 
szilárditotta meg népszerüsé-
gét szebbnél-szebb nótáival. 
1885-ben a szintén Szegeden 
lakó Papp Zoltan két költemé-
nyét zenésitette meg, még pe-
dig ennek sajat kérelmére.

1886-ban Molnár 
György,,Zsellér-leány“ czimü 
népszinművének összes dalait 
Dankó szerezte és ez a darab 
Szegeden és a vidéki városok 

Iegtöbbjében Dankó dalainak 
köszönhette tisztességes sike-
rét. A szegedi közönség a nép-
szinmü premierjén Dankót két 
remek babérkoszorúval tüntet-
te ki, a benne előforduló dalok 
közül pedig leggyorsabban a,,-
Páros élet a Iegszebb a vilagon“ 

és az,,Isten veled vén 
eperfa“ czimüek ter-
jedtek el az országban. 
Ez utóbbit később 
Blahané és Komaro-
mi Mariska Abonyi 
Lajosnak a népszin-
házban szinrekerült,,-
Leányasszony” czimü 
darabjába is beletet-
ték, két szólamra még 
nagyobb sikereket 
aratva vele. 1887-ben 
irta egyik Iegelterjed-

tebb dalát a „Még azt mondjak, 
nincs Szegeden boszorkány“ 
czimüt, ezt rögtön követte a,,-
Szőke kis Iány csitt, csitt, csitt!“ 
czimü, melyet a külföldönis da-
lolnak.

Sürü egymásutánban kö-
vetkeztek ezekre a vasárhelyi 
Béla czigány nevét megöröki-
tő,,Vásárhelyi sétatéren Béla 
czigány muzsikál“ és az,,Egy 
csillag se ragyog fenn az égen“ 
czimüek, amely kettöhöz csa-
tolva a „Siroki románczot“ ez 
a három sajátosan eredeti dal 
is elegendö volna Dankó nevé-
nek megörökitésére. De Dankó 
ereiben a magyar népdalnak 
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0ly kifogyhatatlan forrása bu-
zog, hogy akármily küzdelem-
teljesen tartsa is fönn magát és 
csaladját óriasi produktivitása 
daczára, mindez csak inkább 
dalolni készteti őt. Sok koráb-
bi nótája, köztük a,,Nem átko-
zom ibolyakék szemedet“ és az 
„Azért hogy én kanász vagyok, 
mint egy gróf ugy mulatok“ (ez 
utóbbi Gárdonyi Géza 
szövegére) csak késöbb 
kezdett Dankó nevével el-
terjedni és annál inkabb 
kedveltté válni. Ennek 
oka abban keresenő, hogy 
Dankó sehogysem érti a 
reklámot. Daczára annak, 
hogy számos neves iró 
és poéta mint szövegiró-
poétat is nagyrabecsüli, 
Dankó ezeknek barátsá-
gát sohasem tudta hirla-
pilag való méltatásokra 
fölhasznalni. Pedig utóbb 
már nem győzi, hogy mo-
tivumaihoz mások szöve-
gét kutassa föl és ujabb 
dalaihoz az értékes szöve-
get is maga komponálja.

Szerénységét legszebben bi-
zonyitja, hogy Pósa Lajos egy 
szép verséhez éppen Dankó he-
gedüje adta az ihletet és ő ezt is 
átforditotta a,Rácz Pali hege-
düjére, amely busan szól. Kro-
nologikus sorrendben fölemlit-
jük még a „Szegedében szokása 
a leánynak“,,Lemondás“ (mű-
dal) és,,Ne gyónj nekem, mi-
nek gyónnal“ és a,,Piros rózsa 
tövéről fakad a bimbó“ czimü-
eket. A,,Hallod rózsam, Katika” 
czimün pedig egy meleg nyá-
ri délutánon nyitott ablaknál 
szövegestül, zenéstül vajudva, 

alkonyattal már az udvar ösz-
szes cselédsége ajkára vette az 
uj dalt és másnap, vasárnapon 
a,,Pille“ kertben már tánczolt 
mellette a nép.

1894-ben alkotta a Wekerlé-
nek szentelt nótákat:,,Visszajött 
a fecskemadár“ és „Megmond-
ta régen Wekerle“, melyeket a 
gyerekek is utanaénekeltek és 

énekelnek még ma is a volt kor-
mányfönek az utczán.

Ettől kezdve többször szó-
laltatta meg muzsáját alkalmi 
eseményekre is, többek közt 
egy általánosan dicsért igazi 
magyar indulót szerzett Feszty 
körképének,,A magyarok bejö-
vetelének“ hatása alatt. Maga 
a költő a,,Zug a vihar, jajgat a 
szél“ czimü dalát szereti Ieg-
jobban, de aligha neheztel 
meg azokra, akik a,,Hamis a 
rózsam“ czimünek adnak elsö-
séget. Dalpályazatoknál pedig 
már szinte elöjretudják a szer-

zők, hogy bajos lesz első dijhoz 
jutniok, mert Dankó sohasem 
pihen és jobban belopódzik a 
szivekbe bármelyiküknél. Pél-
da rá az,,Uj Idők“ czimü szép-
irodalmi lap pályázata, melyen 
305 versenytársa közül ő vitte 
el a 300 koronas elsö dijat a,,-
Zug a szélvész, háborog a Ba-
laton“ czimü nótájával. Azért a 

„Nyisd ki anyám a Virá-
gos ablakot“ czimü, nem 
kevésbbé szép nótái közül 
való Dankó Pistának, en-
nek az isten kegyelméből 
való népdalszerzőnek.

Harminczhét éves és 
13 éves zeneszerzői mű-
ködése alatt 313 dalt tu-
dott produkálni, melyek 
mind magas szinvonalon 
állanak. Kell-e nagyobb 
czáfolat azoknak a koz-
mopolita lelkeknek, kik 
a magyar zenét nagyon 
is egy tőröl fakadtnak és 
igy szürkének hirdetik? 
Ráczáfol ezekre még Dan-
kónak ugyanaz ”Új Idők 
„ pályázatán dicsérettel 

kitüntetett két teljesen elütö 
dala, az,,Elragadta galambomat 
a Balaton tőlem“ és a,,Van-e 
még hely halászlegény csona-
kodon“ czimüek is. Mindezen 
nótákat közkeletübbé tenni, 
nem szabadna Dankónak arra 
is rászorulni, hogy még egyszer 
daltársulattal barangolja be az 
orszagot, igy kuporgatva össze 
magának fenntartási szükség-
letét es szaporitva dicsöségének 
emléktárgyait. De fájdalom, 
pusztán a dalszerzésböl ma még 
senki sem él meg Magyarorszá-
gon.
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Pato Selam

Le dorengi rama – 
la ramako doro

Dorenca pherdo-j o shonitiko
Pulsalil pe la ratyako nyebo
So sar jekh kalo, phanruno dikhlo
Sharavelamen; mo jilo melcho-j;

Sar te licharel avri peski jag?
Phabardo rugo-j mo truposko gad –
Sar po cheri thaj pej phuv tut dikhav –
bisikle gilyi gilyabel o rat…

Sar perdal phiren pe jekhavreste
le nuverura, thaj mashkar lende
nuro avla ke kethane resle
Kade ingravtut ande mande me.

Oh, te shindyuves avri, shonito!
Te shordyol pe man tyo somnakuno
razo, thaj shuri te kerdyol kodo,
so opre shingrel o kalo dikhlo!

Te perel tele mashkar amendar
Kodo duripe, so mudarelman!
Amare nura t’aven kethane -,
O Del kade shaj del rama amen!

Sunto dukh

Strafi l ande mande.
Ratyate thaj dyeseste
Mure jileske sa malavipesa
Opre ablyol tyiri musura,
So mure vastesa andej luma
Nichikanak nashtig reslom.
Pala mure phandade jakha
Andar tyire jakha avel o nuro,
Kodolestar dichol shukares
La avrutna lumaki glinda.
Thaj kethane phagros kadi glinda,
So mashkar amende tordyol
Le duripesa thaj la vramasa,
Te na zhanos kodo, hoj vi
Ande kodolaki xorro Tu san,
Korkores Tu san o intrego trajo.
Tu san o tatipe sostar phabuvalo-j
Mure ando Kham boldalo dyi,
Tu san o shil, so le Shoniteska razasa
Pe muri puterdyi felyastra perdal
Ande mande avel hoj dukh te anel,
Tut rakhavel muri fantazija palesh
Thaj palesh, sar strafi l ande mande
Tyiri musura, so andej luma
Nichikanak nashtig te resav…

Guillaume Apollinaire

Ash Devlesa (Búcsú)

Tele shingrav kadi shuki salchina,
Aba shaj zhanes kodo, hoj e tomna muli si,
Pe kadi phuv butivar chikanak dikhavtut
…- oh, la vramaki sung, oh le salchini… –
Thaj shaj zhanes kodo, hoj azhukaravtut:…Péli Ildikó rajza
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Turúné Tóth Anikó

A magyar költészet napja

Ebben a tanévben is az is-
kolánk humán munka-

közösségéhez tartozó tanárok 
szervezésében méltóképpen em-
lékeztünk meg a költészet nap-
járól. A meghívott vendégünk, 
Rostás-Farkas György József 
Attila-díjas költő, író, újságíró az 
5.a 5.z és a 6.a osztályos tanulók-
nak a cigány népmesékről tartott 
előadást. Az előadás végén el-
hangzott Rostás-Farkas György 
meséje, A Nap gyermekei.

A következő órában a 6.z, 
a 7.a és a 7.z osztályos gyerekek 
arról hallgathattak előadást, 
hogy hogyan lett Rostás-Farkas 
György költő, mi ihleti a vers-
írásra. Mondanivalóját egy-egy 
szép verse felolvasásával színe-
sítette az költő.

A 8. osztályos tanulóknak 
az író lenyűgöző szépséggel és 
őszinteséggel beszélt kettős 
identitásáról. A testvérbaráti 
szeretet jegyében emlékezett 
meg azokról a jeles költőkről, 

írókról, színművészekről, akik 
a cigány nép hagyományait, 
kultúráját őrző és ápoló mun-
kásságában lelkes társai, szív-
béli segítői.

Az őszinteség fogalmával az 
író vallomásában találkozha-
tott a közönség: „Íróként cé-
lom nyíltan, mindig az igazat 
írni, s engedni másokat is be-
pillantani népem történetébe, 
szenvedéseibe, örömeibe, ér-
zelemvilágába, a mi rejtelmes 
világunk kincses birodalmába.”

A másságról megtudhattuk: 
a cigányok és a nem cigányok egy 
hazában élnek, s nem lehetnek 
egymás ellenségei. „Nem szabad 
felülni egyesek elterelő hadmű-
veletének. Soha nem voltunk és 
nem lehetünk annak a hazának 
az ellensége, ahol hétszáz éve 
élünk. Cigány és magyar nem 
fog egymás ellenségévé válni” – 
mondta az író. Említette, hogy 
a végvári vitézek között cigány 
várvédők is harcoltak.

Majd Gyurkovics Tibort 
idézte: „Gyurkovics Tibor fent-
ről fi gyel ránk, s nem mondha-
tok mást, mint ő: nincs másság, 
csak mienkség.”

„Az óhazából, Indiából hosz-
szú megpróbáltatásokon ve-
zetett át az út. Mi volt az, ami 
évszázadok alatt egybetartott 
bennünket? A szeretet. Szere-
tet nélkül nem lehet élni, ben-
nünket csak ez tartott össze a 
vándorlás alatt, hiszen mene-
külő nép voltunk”- vallotta meg 
nekünk.

Ezután az összegyűlt felső 
tagozatos diákok felolvasták/
elszavalták az általuk kivá-
lasztott kedvenc versüket. Je-
lentkezőkben, lelkes versmon-
dóban szerencsére nem volt 
hiány. Még Hajas Lilla tanárnő 
és Kis Gergely tanár úr is meg-
örvendeztette a hallgatóságot 
egy-egy verssel. Külön köszö-
net Kis Gergely tanár úrnak 
programindító saját verséért.

Farkas Mária, Rostás-Farkas György és Kozák Ágnes 
a rendezvény megnyitóján

Rostás-Farkas György és Turúné Tóth Anikó 
a programról egyeztet
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