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Charlie Chaplin

Amikor szeretni kezdtem MAGAM

Amikor szeretni kezd-
tem magam, rájöttem, 

hogy a kín és az érzelmi szen-
vedés csak arra fi gyelmeztet-
nek, hogy saját igazam ellenére 
élek. Ma már ezt úgy is-
merem: HITELESSÉG.
Amikor szeretni kezd-
tem magam, rájöttem 
mennyire meg tud bán-
tani valakit, ha a saját 
vágyaimat próbálom 
ráerőltetem erre a sze-
mélyre, noha tudom, 
hogy sem az idő nem 
alkalmas erre, sem a 
személy nem áll készen 
rá, még akkor sem, ha 
ez a személy én magam 
vagyok. Ma ezt úgy hí-
vom: TISZTELET.

Amikor szeretni kezdtem 
magam, abbahagytam egy 
másfajta élet után sóvárog-
ni és végre megláttam, hogy 
minden, ami körülvesz, arra 
hív engem, hogy növekedjek.
Ma ezt úgy hívom: ÉRETTSÉG.

Amikor szeretni kezdtem 
magam, megértettem, hogy 
minden körülmények között jó 
helyen– és időben vagyok, és 
minden épp a megfelelő pilla-
natban történik. Hogy nyugodt 
lehessek. Ma ezt úgy hívom 
MAGABIZTOSSÁG.

Amikor szeretni kezdtem 
magam, már nem raboltam 
a saját időmet és nem tervez-
gettem hatalmas feladatokat 

a jövőben. Ma, amit teszek, az 
örömet és boldogságot okoz; 
olyan dolgok ezek, amiket sze-
retek és amik felvillanyozzák a 
szívemet. Ezt a magam módján 

és a saját ritmusomban teszem. 
Ma ezt úgy hívom: EGYSZERŰ-
SÉG.

Amikor szeretni kezd-
tem magam, megszabadítot-
tam magam mindentől, ami 
nem jó az egészségemnek 
– étel, ember, dolog, hely-
zet, vagy bármi, ami lehú-
zott és magamtól eltávolított.
Először ezt a hozzáálláso-
mat egészséges egoizmusnak 
hívtam. Ma már tudom, hogy 
ez: ÉN-SZERETET.

Amikor szeretni kezdtem 
magam, már nem akartam, 
hogy mindig nekem legyen iga-
zam és innen kezdve egyre ke-
vesebbszer tévedtem. Mára fel-
fedeztem, ez a: SZERÉNYSÉG.

Amikor szeretni kezdtem 
magam, abbahagytam a múlt-
ban élni és a jövőért aggódni. 
Most már csak a pillanatnak 
élek, ahol minden történik. Ma 

minden nap élek, nap-
ról napra, és úgy hívom: 
BETELJESÜLÉS.

Amikor szeretni 
kezdtem magam, észre-
vettem, hogy az elmém 
meg tud zavarni és be-
teggé is tehet. De amint 
összekötöttem a szí-
vemmel, az elmém érté-
kes szövetségessé vált. 
Ma ezt a kapcsolódást 
úgy nevezem: A SZÍV 
BÖLCSESSÉGE.

Nem kell többé fél-
nünk az érvektől, a szembesíté-
sektől, vagy más problémáktól 
önmagunkkal, vagy másokkal 
kapcsolatban. Hisz még a csil-
lagok is összeütköznek és az 
ütközéseikből új világok szü-
letnek. Ma már tudom: EZ AZ 
ÉLET!

(Bizonyára nincs olyan em-
ber, aki ne nevetett volna egy-
szer legalább a viccein. Akár-
csak humora, Chaplin élete is 
tele volt élményekkel; 70. szü-
letésnapján (1959, április 16) 
például megajándékozta ma-
gát ezzel az írással, amely ma-
gába véve is különleges, mert 
nem sok olyan vers születik, 
amely a saját boldogságunk-
ról, önértékelésünkről szól.)

Rostás-Farkas György

Kultúrák – népek – 
nemzetek

A cigányok életében min-
dig nagy-nagy öröm 

volt, ha találkoztak egymással, 
ha viszontlátták, és keblükre 
ölelhették egymást. Így va-
gyunk ezzel, mi öregek, és így 
leszünk a világ végeze téig.

Megkérdezzük egymást, 
honnan jöttél, milyen nemzett-
ségből származol, kik voltak az 
őseid, mert így tudjuk egymást 
beazonosítani. Ez a kód vagy 
mai nyelvre lefordítva, mik-
rochip. Elevenen él bennem 
azoknak a legendás emberek-
nek az emléke, akik nemrég 
még itt voltak közöttünk, mint 
például Gyurkovics Tibor, 
Bánff y György és még sorol-
hatnám a neveket napkeltétől 
napnyugtáig. Mikor beléptünk 
egymás hajlékába, levettük a 
kalapot, és köszöntöttük és üd-
vözöltük egymást, mintha egy 
szakrális helyen lennénk. mert 
ünnep van ilyenkor égen és föl-
dön és velünk ünnepelnek az 
angyalok is.

Több kérdésem is lenne, és 
sok mindent szeretnék elme-
sélni addig, amíg nem késő. 
Mert ha már szólítanak, akkor 
menni kell. Várnak az égiek, 
majd ajtót nyitnak és beenged-
nek…

Minden nép éhezik a szere-
tetre, a szép szóra, és harmóni-
ában és békében szeretné leélni 

itt a földön azt az egyetlen éle-
tét, ami a Teremtőjétől kapott. 
Mindenért hálásnak kell len-
nünk, minden napért, minden 
megélt pillanatért, úgy mintha 
az az utolsó lenne. Ez mindig 
is így volt, és mindig is így kell 
maradnia.

Nagyon-nagyon messzire 
nyúlnak a gyökerek, messzire 
és mélyre, Indiába, ahová visz-
szavezethető a nyelvünk, a kul-
túránk… Több száz esztendővel 
ezelőtt, indult el az én kóbor, 
vándor, menekülő népem az 
óhazából, hogy megtalálja az új 
hazát, mely otthona is lett, nem 
csak lakhelye.

Mondanám is meg nem 
is, de ha már itt motoszkál az 
agyamban, el kell hogy mond-
jam, hogy a cigányság helyze-
te kilátástalan. A jövő majd 
eldönti, vagy csak mérlegre 
teszi, hogy érdemes volt-e 
megszületni, vagy élni egy 
küzdelmes jelent. Körülnézek 
a határban, a búzatáblákban, 
gyönyörködöm a pipacsokban, 
és hallgatom ahogy csicsereg-
nek a madarak, zümmögnek a 
méhek.

Most mégis úgy érzem, 
nincs mit ünnepelni, de annál 
nagyobb szükségünk van arra, 
hogy mélyen belenézünk egy-
más szemébe, próbáljuk meg-
fejteni egymást, megfogni egy-

más kezét, vagy megsimogatni, 
mert ha nem tesszük ezt, kiolt-
juk egymást.

Még valami motoszkál a 
szívemben, az agyamban, a lel-
kemben. Csak annyi, hogy ha 
megérkezünk a mennyei hazá-
ba, és szembe jön velünk egyko-
ron ismert barátunk, tanárunk, 
testvérünk, ne kelljen átmenni 
a túloldalra, bátran merjük üd-
vözölni és újra köszönteni.

Mondandóm végén még 
azt üzenem nektek, hogy múlt 
nélkül nincs jelen, jelen nélkül 
nincs jövendő. Felelős itt min-
denki mindenkiért, mert egy-
másra vagyunk ítélve. Mert aki-
nek nincs múltja, annak nincs 
jövője sem.

Mert tudjátok, ami nincs, 
abból nem tudtok adni, de ami-
tek van, azt meg kell osztani 
egymással. E homloknyi hazá-
ban nem csak összeölelkezett 
sorsunk, de össze is kapaszko-
dott. Én pedig azt mondom, és 
amíg élni fogok ezen a sárgo-
lyón azt ismétlem, hogy nem 
falakat, hanem hidakat kell 
építenünk… 

Charlie Chaplin és Mahatma Gandhi
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prof. dr. Csermely Péter

Milyen a mai kor jó 
vezet�je?

(Avagy: Milyen vezérre vár a magyar?)

Jelenleg formálódik egy új 
vezetői csapat, amelynek 

a stílusa is nagyon fontos tar-
talmi jegy. A négy gyakori veze-
tői típusból az Atya, a Varázs-
ló és a Vezér a honfoglalástól 
egészen a reformkorig uralta a 
magyar vezetők viselkedésfor-
máit. A kiegyezés szinte teljes 
magyar szellemi elitje, a világ-
háborúk és Trianon utáni ma-
gunkra-találás legfontosabb 
alakjai azonban mind-mind a 
Hivatalnok típusába tartoztak.

A halogatott lépések miatti 
lépéskényszer a vezetői stílust 
igen könnyen a Vezér irányába 
tereli. A feladat sok elemében 
vállalhatatlanul nagy, ami a Ve-
zérből akár a Varázslót is előhoz-
hatja. Mindkét típus zsákutca. 
Jelenleg a változások akarásá-
nál csak a stabilitás kényszere a 
nagyobb. Ez a stabilitáskényszer 
az, amelyik a Vezéri alaptípust 
helytelen válaszként azonosítja, 
és a Hivatalnoki alaptípust teszi 
az elkövetkezendő évek kívána-
tos vezetői mintájává.

A Széchenyi-típusú „Hiva-
talnoknak” van víziója, de tud-
ja, hogy ezt a víziót nem hol-
nap, hanem akár csak évtizedek 
múltán lehet elérni, és tudja azt 
is, hogy ehhez minden áldott 

nap szorgos, kitartó és követke-
zetes munkára van szükség.

A Vezér típusú vezetőknek 
tehát Atyává kell változniuk, 
hogy hagyják magukban és tár-
saikban érvényesülni a Hiva-
talnokot. Ez az, ami esélyt ad 
annak a közösségteremtő ki-
egyezésnek és belső stabilitás-
nak az elérésére, amely a XXI. 
század egészében kivételes ver-
senyelőnynek ígérkezik.

Az első kérdés nyilván a ké-
telyé. Minek a mai kor jó ve-
zetőjéről írni most? A kérdés 
eldőlt, a vezetők megszülettek, 
méghozzá példátlanul magas 
arányú egyetértés mellett. (Ami 
még akkor is az, ha a magyar 
választási rendszer a nyertes 
pártnak a tényleges szavazati 
aránynál jóval nagyobb arányú 
képviseletet biztosít.)

Az első válaszom nem túl-
zottan támasztja alá a bejegyzés 
időszerűségét. Nem a vezetők, 
hanem mi együtt (a „nép”) te-
szünk csuda dolgokat. Fel kell 
számolnunk azt a magatartást, 
amelyik a vezetőktől várja a 
megváltást, és a demokráciát a 
TV szappanoperái szerint néz-
ni, és nem tevékenyen alakítani 
szeretné. Szappanopera-de-
mokrácia ugyanis nincsen.

A demokrácia minden ré-
szesétől irdatlanul sok munkát 
követel. Ez a bődületesen sok, 
extra demokrácia-munka az 
ellenértéke annak, hogy túl-
népesedtünk, hogy rendkívül 
komplex a munkamegosztá-
sunk, és hogy a zsigereinkben 
lévő állati küzdelem ellenére is 
nyugalmat akarunk. (Ez utóbb 
kettő hazánkban – nem utol-
sósorban a sok-sok megspórolt 
demokrácia-munka miatt – 
messze nem optimális mérték-
ben jelentkezik.

Úgy érzem, a fentiek elle-
nére mégis érdemes a vezetői 
tulajdonságokról írni most, hi-
szen jelenleg formálódik egy új 
vezetői csapat, amelynek a stí-
lusa is nagyon fontos tartalmi 
jegy. (…)

Az Atya, a Varázsló és a Ve-
zér a honfoglalástól egészen a 
reformkorig uralta a magyar 
vezetői elit szinte egészének 
a viselkedésformáit, és az el-
múlt kétszáz évben (az inkább 
Atya kései-Ferencz Józseftől, 
és kései-Kádártól az inkább 

Csajka Gábor Cyprian

Elégikus szonettek

„Kifogyhatatlanul érdekelte őket
a fájdalom misztériuma”
(Csáth Géza)

Éj van, kopott kis komornyik-éj van.
Vízvezeték-zaj szidja virrasztásom,
halálka-hang a négyszög hallgatáson;
éj van, kopott kis komornyik-éj van.

,Nem tudja’, mit tegyen, hogy mégse bírjam,
nem tudja tudásom, nem-tudásom;
lehetne bátrabb: hogy ,látva lásson’
vizsgálhatná bennem az igazibbat.

’Fekete nap tűz’ éjet odakinn.
Ragadnak már a gondolataim,
izzadok, akár egy makacs fakir,

aki kifeküdt a hóba, s noha nem
AZ, de muszáj azt mutatnia:
Rakusán herceg ő, a ,Tél maga’ –

* * *

Ha most azt mondanám, hogy nincs már tovább,
bizonnyal tévednék ,gondolatban’
s (míg elmerülnék a kin salakban)
épp őhozzá lennék a legmostohább;

„áko otyec, játszod az ostobát” –
ha megszidni sincs már öreg Anyícska,
hét gépelt oldalt csempészek a sírba
s Norwidot idézem: „tovább, tovább”,

mert van Tovább, csak iszonyú áron,
nem önti rezekbe Gábor Áron;
elhallgatnak a Rendek és Karok;

szabad-e csöndben megemésztenem
hamburgerem és meg se kérdenem:
kire marad a Ház, ha meghalok –

* * *

Ülj le, hamár ,megabsztraháltalak’,
s kérdezd meg bátran, hogy mit tudok,
mondhassam: megtudni nincs jogod!
Kurválkodj értem, tedd magad, Alak,

tedd, hogy versemmé kASZTRÁLhassalak, l
ássam: jóanyám, jóatyám van,
elemi vágy, akár az ágyban
jószagú növel, nő nélkül, hanyatt;

térdem két orma közt zokogásom
(Istennek égi vermet ne ásson)
nem éri célját, hűlve visszahull;

Dzsovannal, szólék máskor és máshol,
győztünk!, immáron doszt a világból,
költőd par excellence ’élni tanul’ –

* * *

Küldd vissza szépen a selyemzsinórt!
Ugyan, miféle föld alatti svarc ez,
feketefuvar, de miféle frajd-seft;
küldd vissza szépen a teherzsinórt.

Hullának látszik, de rád tör és kiolt,
testedbe lopja magasztos bűzét
ringatván fölötted sárga búzát
s nem fi rtatja már, hogy ’mindez mire volt’

lehet: én többet ártottam neki,
mint ő nekem, majd mérlegelheti:
kinél az igazság, kinél a colt;

nem muszáj SZÍNARANYból lennie:
bíránk eképp a történelmi DE;
küldd vissza szépen a selyemzsinórt –

* * *



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 98

Dobozi Eszter

Ismét

ugyanaz a kéz, a kéz!
ugyanaz a zölddel kevert
kék, alant és odafönt:
ismételve megint csak ugyanazt,
a nyárfákat odatúl,
ugyanaz a repdesés
és cirregés, a füvek
éneke, köveké,
a lépcsőn bár fölfelé –
semmi ahhoz föl nem ér,
mit az első pillantás befog.

Nyelvtan

„…Dsuang Dszi álmodja a lepkét
a lepke őt és mindhármunkat én.”
(Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma)

ki száműzött volt egyik életében
egy másikban volt csak egészen otthon
otthon ki volt egyik életében
egy másikban volt száműzetésben
ő volt-e otthon
száműzött volt-e ő
otthon ő volt-e
ő volt száműzetésben
volt ő otthon
volt száműzetésben ő
ki…
ő volt-e ő
ki ő

Az a kert

A sátán megsokszorozva vigyorgott
a domb alatt, majd millió boszorkány
vihogása tüzelt minden irányból,
hogy az ég is megtelt e vijjogással,
mint hangszegecs, mindegyik belemarta
magát a bőrbe, odúiba a testnek,
a nyílzápor érhette így el egykor
a pőrén menekedőt, aki futván
fut sorsa elől; emlékszem, így volt,
hogy bezáratott az a kert, egyetlen
négyzetmilliméter sincs, mi ne fájna.

démonikus Varázsló Szállasin 
és Rákosin át az inkább Vezér 
Kossuthig és Horthyig) is a leg-
több minta kiformálója volt.

A magyarság nagyjai közül 
(ha a régmúlt példáit, így Szent 
István, IV. Béla vagy II. József 
államszervező teljesítményét 
elhagyjuk) Széchenyi tekint-
hető az első „Hivatalnoknak”, 
azaz olyan embernek, akinek a 
tevékenységében a mindenna-
pi, szorgos építkezés dominált.

A kiegyezés szinte teljes 
magyar szellemi elitje, a világ-
háborúk, a Trianon utáni ma-
gunkra-találás legfontosabb 
alakjai mind-mind a Hivatalnok 
típusába tartoztak. Ezek az évek 
voltak azok a ritka pillanatok a 
magyar történelem közelmúlt-
jában, amikor a nyugalom és 
biztonság (vagy ennek látszata) 
az építkezésre lehetőséget adott.

A hivatalba lépő kormánnyal 
szemben óriási elvárások fogal-
mazódtak meg. A halogatott 
lépések miatti lépéskényszer a 
vezetői stílust igen könnyen a 
Vezér irányába tereli. A feladat 
sok elemében vállalhatatlanul 
nagy, ami a Vezérből akár a Va-
rázslót is előhozhatja. Mindkét 
típus zsákutca. Nemcsak azért, 
mert a változtatásra érett kér-
dések annyira komplexek, hogy 
a huszáros rohamot biztos ku-
darccá teszik, hanem azért is, 
mert a Vezér és a Varázsló en-
gedelmes tömeget feltételez.

Az arctalan tömeg azonban 
csak átmenetileg engedelmes. 
Ennél sokkal fontosabb voná-
sa az, hogy kiszámíthatatlanul 
gyorsan változtatja a véleményét. 
Márpedig a jelenlegi magyar és 

világhelyzetben a változások aka-
rásánál csak a stabilitás kénysze-
re a nagyobb. Ez a stabilitásigény 
az, amelyik a Vezéri alaptípust 
helytelen válaszként azonosítja, 
és a Hivatalnoki alaptípust teszi 
az elkövetkezendő évek kívána-
tos vezetői mintájává.

„Micsoda marhaság!” Gon-
dolhatja sok olvasó most. 
„Szürke Hivatalnok??? Ebben 
a helyzetben??? Csermely úr 
nyilvánvalóan megőrült.” Mi-
előtt a tisztelt olvasói kör be-
utalna valamely sárga házba, 
hadd tegyek néhány pontosí-
tó megjegyzést. A Hivatalno-
ki alapállást Széchenyi-típusú 
„hivatalnokként” értelmezem. 
Azaz olyan emberként, akinek 
vannak távlati tervei, van vízi-
ója, de tudja, hogy ezt a víziót 
nem holnap, hanem akár csak 
évtizedek múltán lehet elér-
ni. A Hivatalnok tudja azt is, 
hogy a vízió eléréséhez min-
den áldott nap szorgos, kitartó, 
és következetes munkára van 
szükség.

„Évtizedekre szóló, követ-
kezetes munka? Ebben a vi-
lághelyzetben, ami válságról 
válságra evickél? Mekkora nai-
vitás!” Horkanhat fel az olvasó 
megint. A szingapúri látoga-
tásom győzött meg arról, hogy 
a stabilitás akkora érték lett a 
világpiacon, amelyet a magunk 
kis, folyton-folyvást lötyö-
gő Kárpát-dézsájában fel sem 
mérhetünk. Nem a hullám-
zással való együtt-hullámzás 
az egyedüli választásunk! Egy 
egyetértő közösség ereje olyan 
stabilitást teremt, amely – pon-
tosan azért, mivel jelenleg dik-
tatúramentes, fejlődésképes 
állapotban igen ritka – elké-
pesztően nagy, profi ttermelő 
helyzeti előnyként jelentkezik. 
Ezt a fejlődésképes stabilitást 
pontosan az a társadalmi háló-
zatosodás szolgálja, aminek ér-
dekében az elmúlt néhány év-
ben rojtosra beszéltem a számat 
– és amelyet a blog rendszeres 
olvasói már kellően unhatnak 
is… A stabilitás ára tehát a kö-
zösségteremtő kiegyezés. (…)

Oláh János

Dadogva vallom
A gyökereknél hallgatózom,
álmom a csönd, álmom az ózon:

űrbe tapogatózó lélek,
de test-kerékbe törve élek.

Dadogva, öntudatlan hajtom
a meggyalázott földre arcom.

F. Tóth Zsuzsa rajza
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ken élő cigányokhoz tartozónak 
vallja magát. A cigányok réteg-
ződését szerinte tudomásul kell 
venni.

E hagyományoknak egyál-
talán nem felel meg a kisebb-

ségi önkormányzati rendszer, 
melyet a kiközösítés egy új faj-
tájának lát dr. Szirtesi Zoltán. 
A rendszerváltásig az országos 
cigánytanács elnöki feladatait 
is ellátó doktor elmagyarázza, 

hogy a „rom som” annyit tesz: 
„cigány vagyok”, tehát a kife-
jezésből származó roma szó je-
lentése: ember.

(Forrás: 
http://www.delmagyar.hu)

A roma azt jelenti: „ember’’
Dr. Szirtesi Zoltánnal Újszászi Ilona beszélget

Harminchat éve ugyanabban a kiskundorozsmai rendelőben 
gyógyítja betegeit – köztük sok cigányt is – dr. Szirtesi Zoltán. 
A roma származását vállaló orvos nemcsak betegei testét gyó-
gyítja, hanem a lelki sebekre, a nehéz sors okozta bajokra is írt 
keres. Orvosi és cigánypolitikusi munkájáért legutóbb a Kiskun-
dorozsmáért Emlékéremben részesült.

– Ideggyógyászként 
dolgoztam a vásárhelyi 
kórházban, amikor – a 
szegedi kórház „ideg-
pavilonja” elkészültéig, 
ideiglenesen – elvállal-
tam az akkor még ön-
álló Kiskundorozsma 
egyik körzeti orvosi ál-
lását – idézi fel, hogyan 
került a Szegedhez kö-
zeli településre dr. Szir-
tesi Zoltán.

– Ahogy megismertem a 
körzetem betegeit, és az itteni 
cigányokat is, úgy éreztem, ma-
radnom kell: a sokféle baj gyó-
gyítása a hivatásom.

Védd az egészséged! – szólí-
tott föl Szirtesi doktor első, két 
nyelven (vagyis magyarul és ci-
gányul) megjelent könyvében. 
Azóta többször is tollat fogott: 
például a szociális munkások-
nak is hasznos tanulmányt írt 
tapasztalatairól, a cigányság 
leggyakoribb betegségeiről. 
Most készült el a szegény em-
berek számára írt, egészség-
ügyi és életvezetési tanácsokat 
csokorba gyűjtő könyvecskéje, 
mely kiadóra vár.

– Aggódom. A gazdasági és 
a politikai helyzet romlásával 

egyre rosszabbodik a cigányok 
helyzete – mondja. – A 60-as 
években munkához, lakáshoz 
juthattak a cigányok is. Most 
viszont – főleg, hogy a lakha-
tási jog Magyarország Alkot-
mányában nem szerepel az 
emberi jogok között – csúszik 
lefelé a cigányság: újra kiala-
kulnak a cigánytelepek, meg-
jelent a szegények betegsége, 
a TBC is.

Se asszimilálni, se integrál-
ni! Ez Szirtesi doktor vélemé-
nye, aki szerint népe számára 
akkor jön el a Kánaán, ha azo-
nos lehetőségeket kapnak az 
emberek.

– Ha a külső jegyek alapján 
amúgy is látszik, melyik néphez 
tartozom, akkor már büszkén 

vállalom: cigány vagyok – vála-
szol arra a kérdésre, sok roma 
értelmiségivel szemben ő miért 
törődik azokkal, akik közül ki-
emelkedett. – Megköszönöm a 
jó Istennek, örülök, hogy cigány 

vagyok! Mert például 
nálunk még létezik az 
összetartás, a család vé-
delme, amit a fehér em-
berek már nem ismer-
nek. A cigányok nem 
hagyják magukra a haj-
lék nélkül maradókat, 
az időseket: mindegy, 
hogy egy kis krumpli 
vagy kenyérhéj, de meg-
osztják egymással. Jó 
érzés egy ilyen közösség 
tagjának lenni.

Ez az az összetartás, ami-
re a felesége is ráérzett, aki 
mondja is: „Magyarnak szü-
lettem, de cigány lettem – lel-
kileg”. Szirtesiné Zsuzsika 
vagy a jogvédőnek számító 
lányuk, dr. Szirtesi Zsuzsanna 
részt vesz a szerintük 4-5 ezer 
szegedi cigány ügyes-bajos 
dolgainak intézésében.

De a cigányok közötti szoli-
daritás nem jelent azonosulást. 
A cigányságon belüli törzsi ré-
tegződés megkövesedése e nép 
átka – véli Szirtesi doktor.

A népén belüli munkameg-
osztás megértéséhez az indiai 
kasztrendszert hozza példának. 
Ő maga a kárpáti, vagyis a leg-
régebben magyarlakta területe-

Dr. Szirtesi Zoltán a cigányok testi és lelki bajai 
orvoslásában is segít. Fotó: Karnok Csaba

Majusheske patra

Majusheske patra,
sharavenma andre.
Sharavenma andre,
le milaske patra.

Phirav mama, phirav,
ando nyamco phirav,
Haj chi rodav khanchi,
chi duj love chi lav.

Dema romnye,
dema, kirchimake love.
Muk keravevoja,
nyamcicka romenge.

Najman babi,
naj man, numa muro trajo.
Vi pe kodo babi,
s honpe colaxardo.

Aj momento phrala,
le bute romenca.
Kodolenca phrala,
nyámcicka romenca.

Sostar colaxaren?
Benzin kinav mama.
Kade phabarav. man,
shero te na den man.

Énekelte: Botos József, 
fi ro, Rákospalota (1975) 684

Járom a világot

Májusi levelek,
rejtsetek el engem.
Rejtsetek el engem,
nyári zöld levelek.

Járom anyám, járom,
járom a világom.
De a szerencsémet
sehol sem találom.

Adjál feleségem,
adj pénzt a kocsmára.
Tegyek tisztességet,
a német romára.

Nincs más babám,
nincs más, nincs más csak az éltem.
Jaj, arra is babám,
most esküdnek éppen.

Várjatok egy percet,
várjatok cigányok.
Várjatok egy percet,
németi cigányok.

Miért ültök törvényt?
Benzint veszek anyám.
Magam elégetem,
agyon ne verjetek.

Choli Daróczi József fordítása



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 1312 KKÖÖZZÖÖÖÖSSS ÚÚÚÚTTTTKKÖÖZZÖÖÖÖSSS ÚÚÚÚTTTTKKKÖZÖÖÖÖSSS ÚÚÚTTTKKKÖZZZÖÖÖÖSSS ÚÚÚTTT 1312

Halák László

Halotti beszéd felettem

         (Komlós Attilának)

Eltelt talán negyed század, mióta megismertelek…
Sohasem hittem volna, úgy jutsz eszembe
leggyakrabban, mint akitől szívesen venném,
ha eltemetne engem…

Kérlek, mondd el a gyászolóknak, ne keseregjenek…
„Akit most temetünk, éppen annyit élt, mint amire tellett
élete fonalából és úgy élt, ahogy lehetett és kellett.
Ugyan mire vitte volna,

ha tovább vánszorog a porban? Érdemes lépkedni előre a korban,
csak hogy több legyen éveinek száma, ha már a csokorba
újabb virágokat nem gyűjthet soha?
Ne sirassátok tehát,

de emlékezzetek, ha tett valami jót, és megbocsássátok,
ha valami nem sikeredett úgy, ahogyan vártátok.
Gyarló ember volt ő, ki kereste kisgyermek korától
az Örökkévalót…

Ne keseregjetek testvéreim az Úrban, hiszen
közöttünk ő most az egyetlen, aki nemcsak hittel,
de tényleg összejött az Úrral, kapva tőle hitelt,
örökös nyugdíjat…

Ha meg nincs Isten, s nem fogadta Jézus,
nem fáj a csalódás, nem lesz újabb rébusz,
nem lesz senki odaát, aki elé bejutsz,
kedves halottunk…

Te nem tudsz a csalódásról és mi sem sejtjük a történteket.
Nincs hát okunk a szomorúságra. Higyjük a törvényeket:
a jókat Jézus várja, s kedves barátom története
jól végződött. Ámen” 

Tamási Orosz János

Ennyi maradt: nézni

nem igazán szeretnék már élni,
de meghalni sem sietnék, Uram,
a kettő között lennék szívesen,
csak nézném, némán, Kerted hogy
zuhan áldatlan dzsungelek vad
ölelésébe, miként lesz a magból
érctelen kő, s mily dőrén fedi el
a Nap fényét a lombok koronája
a fényre szomjazó lombok elől;
a kettő között lennék szívesen,
meghalni még nem sietnék, Uram,
de nem igazán szeretnék már élni,
mert Kerted olyan gondozatlanná
vált, nő a sárkányfogvetemény,
Uram! de így van ez jól. te sem
haragszol már, fi gyeled csak;
állván kettőnk között; a mi lassú
pusztulásunkat. ennyi maradt:
nézni. …morituri te salutant.

Szerelmes keser� 
hazafiság

hirtelen múlni el mint az év
magamnak én ennyit akartam
itt hol oly lassú a történés
páraként szétfoszló pillanat

mint száraz kenyér morzsát perget
ujjaid közt szél támad rögre
megrághatatlan ehetetlen
de tiéd és ennyi és örökre

imént volt frissen tetted elém
arcul csapott forró illata
szikkadt mire elérte kezem
kővé vált mint megtalált haza

mert boldog az ki elveszíti
egyszer együgyű aki sohasem
teremthet házat igyekezet
de hazát csak önző szerelem

mely hirtelen szökken nem múlik
magamnak mindig ezt akartam
de lassú volt minden történés
körém száradt nem én maradtam

Szürkület

az ember végül ember marad
esendő váz bűntelen szelíd
hibája ha van is annyi csak
hallgat végképp nem remél semmit

a jövő mit várt tegnapodik
fogy karéja holdnak embernek
hiába bűntelen és szelíd
lopni fog már lopott az éjjel

s lopott éjjele is szerezte
ócska holmik koszlott piacán
kié volt sokat kért érte
hát elcsente használt éjszakát

idegen álmot nyöszörög így
átzihálva minden éjjelen
hiába bűntelen és szelíd
hallgat bűne nagy: reménytelen
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Közös Út Baráti Kör
(Arcok és emlékek – Harasztosi Csaba)

Harasztosi Csaba népművelő, újságíró a Közös Út – Ketha-
no Drom Baráti Körének tagja, aki szinte a megalakulása óta 
fi gyelemmel kíséri a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 
alkotói műhelyének tevékenységét.

Most induló sorozatunkban olyan emberekkel ismertetjük 
meg olvasóinkat, akik kezdetektől értékelték és segítették mun-
kánkat.

Az alábbiakban KOCSIS CSABA írását olvashatják:

Mint az igazi néptanítók 
olyan, együtt él, léleg-

zik a falujával. Bihar-Sárrét 
kiváló ismerője, és annyi újság-
cikket írt, mintha újságíró lett 
volna világ életében. Tősgyö-
keres bakonszegi, abban a ház-
ban él amelyben született 1948. 
május 29-én. Bondár Imréné 
bába néni segítette a világra, 
a szülést pedig a Biharban jól 
ismert Fényes doktor vezette 
le. Az általános iskolát szere-
tett falujában végezte, majd 
négy esztendőt a berettyóújfa-
lui Arany János Gimnáziumba 
járt. Egy esztendőt képesítés 
nélkül dolgozott egykori általá-
nos iskolájában, majd felvételt 
nyert a Debreceni Tanítóképző 
Főiskola tanítói szakára.

Itt a népművelő-könyvtáros 
szakosokkal vette fel a kapcso-
latot, mert ők voltak az eleve-
nebbek, és itt próbálhatta ki 
magát először újságíróként. 
A főiskola újságja, a kelet 67 
nevezetes lap volt, mert olya-
nok írtak bele, mint Moldova 
György, Somlyó György, Soós 
Zoltán, a képzőművészek közül 
Csohány Kálmán is rendszere-

sen jelentetett meg grafi kákat. 
Nagyon botrányos lap volt, 
mert mindent megírtak amit 
csak lehetett. Felkérték olvasó-
szerkesztőnek, mert szerették a 
stílusát, és jó volt a helyesírása. 
Nagy Zsolt Csaba beprotezsál-
ta az Egyetemi Életnél, innen 
igazolt át a Hajdú-bihari Nap-
lóhoz, ahol Bényei József volt a 
kulturális rovat vezetője.

A naplós kollégái közül Bakó 
Endrével, a lap egykori főszer-
kesztőjével ma is tartanak 
író-olvasó találkozókat.

1968-ban jelent meg az első 
híre a megyei lapban. Ezt köve-
tően még 32 esztendeig tudósí-
totta a Naplót, volt olyan nap, 
hogy egyszerre három írása is 
megjelent. Emellett a berettyó-
újfalui újságokba is írt.

Annak ellenére, hogy Ba-
konszegen dolgozott, szinte 
minden országosan ismert 
közéleti szereplővel készített 
interjút. Jelen volt a Bihari 
Múzeum megszületésénél, és 
szinte az első tíz esztendejének 
minden jelentős eseményéről 
tudósított. Legkedvesebb írá-
saiból nehezen tud választa-

ni, de Dévai Nagy Kamillával 
készített beszélgetése min-
denképpen ott lenne az első 
háromban. A képzőművészek 
közül Bényi Árpádot említi, az 
irodalomnak pedig számos sze-
replőjét sorolja, de beszélgetett 
Makk Károly fi lmrendezővel, 
Berettyóújfalu díszpolgárával, 
Konrád György íróval, Tőkés 
László egykori püspökkel és 
Torgyán József pártelnökkel 
is. Mindezek mellett főállás-
ban még tanított is!

Az utolsó évet a főiskolán 
már levelezőn végezte, és pe-
dagógusként is ment nyugdíj-
ba. Ének szakra is járt, de nem 
végezte el, hanem inkább a 
magyarra helyezte a hangsúlyt. 
Ennek ellenére volt olyan, hogy 
mind a nyolc évfolyamot ta-
nította énekből, sőt, énekkart 
is vezetett. Azt mondja, mint 
minden falusi iskolában szo-
kás, oktatott mindent. Csak 
három tárgyat nem mertek rá-
bízni: a matematikát, a kémiát 
és a fi zikát. Földesi Béla egy-
kori tanára azt mondta neki a 
főiskolán, maga nagyon rossz 
sportoló, de jól tudja tanítani 

a testnevelést. Szakköröket és 
irodalmi színpadot is vezetett. 
A honismereti táborok mellett 
fontosnak tartotta a nyári tá-
borokat. Biharban talán nincs 
is olyan gyerek, aki ne nyaralt 
volna legalább egyszer Kápta-
lanfüreden vagy Bélapátfalván. 
A honismereti táborban első 
kutatási területe Sárrétudva-
ri volt, még tudott beszélni a 
költő Nagy Imre fi ával és a lá-
nyával is. Gyűjtöttek választási 
anekdotákat, foglalkoztak az 
üzemek történetével, különö-
sen a Tejporgyárral, és Osváth 
Pál csendbiztos életútját is ku-
tatták.

A mai napig sokan keresik, 
hogy mutassa be a Bessenyei 
emlékházat, mert jó idegen-
vezető, érdekes történetekkel 
színesíti a neves író életútját, 
pusztakovácsi kötődését. Az-

tán, ha valaki betéved, ajánlja 
a Lakatos József által meg-
álmodott kostemetőt, a Mis-
kolci-Nadányi kúria hatalmas 
helytörténeti anyagát. Itt az-
tán kiteljesedik, át tudja adni 
tudását, ismereteit szeretett 
falujáról.

Több tévéstáb is őt szólal-
tatta meg, ha a faluról forgat-
tak. Létrehozta a Bakonszegi 
Harsonát, de szerinte a Petőfi  
verseket már nehezen tűrték a 
helyi véleményformálók egy-
egy március 15-én, a másik 
helyi lapban már nem vállalt 
feladatot.

A Naplótól ő lépett ki, de 
sajnálja, hogy Berettyóújfalu-
ban olyan hamar elfelejtették. 
Talált azonban magának más 
elfoglaltságot. A kertet jogász 
nagylányuk, Réka gondozza, 
ha hazajut Debrecenből, mert 

ott dolgozik. A felesége nyug-
díjasként a helyi könyvtárban 
tevékenykedik, Csaba pedig 
három éve hasznos ismeret-
terjesztő foglalkozásokat tart 
az idősek otthonában. Már 
eddig is sok mindennel foglal-
koztak az irodalmi délelőttök 
alkalmával, pl. Bessenyeivel és 
Nadányival a költészet napján, 
népi rigmusok, csasztuskák is 
elhangzottak, valamint bihari 
és erdélyi költők is szóba ke-
rültek, mint Dsida Jenő, Emőd 
Tamás, Sinka István és Miklós 
Jutka, de a 100 éves Weöres 
Sándorról is megemlékeztek. 
Nyugdíjas, de nem nyugszik, 
amíg lesz érdeklődő, szívesen 
felkészül. Sokáig elhallgatná az 
ember a történeteit.

(Forrás: 
napkeletnepe.blog.hu)

„A nagy el�dök könny� szívet és nehéz 
terhet adnak”

Harasztosi Csaba beszélget Rostás-Farkas Györggyel a Köl-
tészet Napja alkalmából 2013-ban. Az interjú megjelent a Bihari 
Napló 2013-as májusi számában.

Pontosan húsz éve találkoztam a vendéggel és készítettem ri-
portot a Hajdú-Bihari Naplónak. Ezt felidézve kezdjük a beszél-
getést.

– Az egyik prózai kötetének 
a címe „Cigányságom vállalom” 
volt. Mit jelent manapság ezt a 
vállalást teljesíteni? – Ugyan-
úgy, mint akkor.

Nem szabad elfelejteni hon-
nan jöttünk, mert a gyökerek 
nagyon fontosak. Mint egy za-

rándok vándorlok Európában 
és ha hívnak, megyek. Remé-
lem, húsz év múlva ismét jövök 
Újfaluba is.

– Szép gyermekkorról be-
szél, amikor nem számított 
megkülönböztetésnek szárma-

zása. Mit tapasztal a mai gye-
rekeknél?

– A gyerekekkel mindig jó-
ban kell lenni, jó hozzájuk ér-
kezni és tanulni tőlük. Engem 
azért szerettek, mert cigány-
nak születtem Magyarország-
ra. Olyan barátai, mint nekem 
vannak, talán Kölcseynek vol-
tak. Mindig számíthattam a 
már eltávozott Gyurkovics Ti-
borra és Bánff y Györgyre, mint 
ahogy ma is számíthatok sokak 
mellett Jókai Annára és Béres 
llonára.
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– A versek mellett írt nép-
rajzi tárgyú könyveket és ci-
gány-magyar szótárt. Ezek-
nek milyen visszhangjuk volt?

– Nagyon meglepődtem, 
mert a nagy példányszámú 
szótárt már kiadták 3. kiadás-
ban is és elfogyott.

– Tervezte A kis herceg ci-
gányra fordítását is …

– Meg is történt, sőt má-
sodszülött fi am lefordította 
Kertész Imre Sorstalanság-át 
is a mi nyelvünkre.

– Az irodalmi tevékenysége 
mellett népének szószólója is. 
Mekkora feladat ez manapság?

– Én vagyok a világ első 
számú cigány főpolgármeste-
re. Azt hiszem viszont, nem 
vagyok jó politikus. Én azt 
vallom, hogy az őszinteség a 
legjobb befektetés.

– Több díj tulajdonosa a 
rendszerváltás után is. Me-
lyik a legkedvesebb?

– Egyszer egy fórumon el-
mondtam, hogy a cigánynak 
nem terem bér és babér. Biz-
tos nem csupán ezért, de a 
következő évben megkaptam 
a Magyar Köztársaság Babér-
koszorúját. Ami a legjobban 
esett, hogy József Attila 100. 
születésnapján kaptam meg a 
róla elnevezett díjat.

– A következő rendezvény, 
ahol vendég lesz, Nagyvárad-
hoz kötődik. Mennyire ismert 
külföldön?

– Bulgáriában, Szlováki-
ában és Erdélyországban jó 
otthon lenni, szeretetet adni 
és kapni. A már nem élő iro-
dalmi elődök könnyű szívet és 
nagy terhet adnak. 

Karsai Ervin

Opre ural 
e chiriklyi

Opre ural e chiriklyi,
Mishto khelel muri zhulyi,
Kinav laké me but gada,
Shay zhal lenca pey granyica.

Chi som, chi som-lo barvalo,
Me som, me som chorro shavo,
De te zhav-tar ando foro,
Anav tuke lolo dikhlo.

Szépen száll 
a madár

Szépen száll a madár fennen,
De jól táncolsz, asszony, lelkem!
Járatlak majd szép ruhába,
Mehetsz idegen országba.

Nem vagyok én gazdag legény,
Inkább csak aff éle szegény -
Mégis ha vásárba megyek,
Piros kendőt hozok neked.

Szegő László fordítása

Medgyesi-Furus István

O piramno

Te zhasa tu dur themende,
tyo kuchipe mukh amenge.
Zhukarav ,tu me palpale,
bersha nachon bibaxtale.

Kana avesa palpale,
muro ilo boldyilape.
Na kodo avo aba me,
sar kana mukhlan ma kathe.

A v�legény

Hogyha elmégy messzi földre,
övedbe kincsed ne kösd be.
Visszavárlak, de a kínhoz
minden új év újabb kínt hoz.

Ha visszatérsz otthonodba,
vidul szívem látásodra.
Nem leszek az, kit itthagytál,
kit bánatra kárhoztattál.

Simor András fordításaf

Kocsis Csaba

A prímás
Bem tér kicsi kis paraszt-

házába visszaköltözött 
az idő. régi tisztaszobában fo-
gad az új tulajdonos, Boldizsár 
József. Hellyel kínál, közben si-
kerül egy pillantást vetni a falon 
függő régi fényképekre, a szek-
rényen sorakozó hegedűk-
re. A házigazda régi erdélyi 
zenészdinasztia leszárma-
zottja. Ötéves volt, mikor a 
Boci, boci, tarkával elkezd-
te a zenei pályát. Nagyapja 
étteremben játszott Érmi-
hályfalván sok zsidó éneket 
tanult. Az első fellépés sem 
váratott sokáig magára. 
Szülei elváltak. Bályokon 
maradt édesanyjával, de a 
szünidőt Marosvásárhelyen 
töltötte. Nyolcéves volt, 
mikor édesapja mellett ze-
nélni kezdett a Maros étte-
remben. Fél részt kapott a 
muzsikálásért. Azt mond-
ja, az a zenész, amelyik vá-
roson tanul, kevés nótát 
 ismer.

Ha kicsi korban kezdi az 
ember a zenélést, fi atal ésszel 
hamarabb megfogja a nótákat, 
és azokat már nem ereszti. O 
is csak annyit tanult a vára-
di zeneiskolában, amennyire 
szüksége volt, a többit édesapja 
mellett sajátította el: lakodal-
makban, disznótorokban, ét-
termekben. Tizennyolc évesen 
már zenekart alapított. Ő volt 
a prímás, valamint egy bőgős, 

egy harmonikás és egy szaxofo-
nos alkotta a zenekart.

Néha csatlakozott hozzájuk 
egy dobos is. Román és magyar 
lakodalmakban húzták, min-
dent játszottak, amit kértek. 
A bőgőst Tarzannak hívták, de 

nem az ereje, hanem a hangja 
miatt. Megpörgette a nagybő-
gőt, mikor elemében volt, és ha 
kieresztette hangját, nem kel-
lett neki mikrofon.

Ahogy cseperedtek a gyere-
kek, a hagyománynak megfe-
lelően maga mellé vette őket a 
zenekarba: Sándor dobosként, 
Józsi gitárosként, Lenke éne-
kesként csatlakozott hozzá. 
Szerepeltek a romániai tévé-
ben, rádióban, neves nótaéne-

keseket kísértek. A nyolcvanas 
években – néha –még éjszaka 
is mentek érte. A sofőr ilyenkor 
mutatta a vállát, jelezve: fent-
ről jött az utasítás, a nagy párt-
emberek szórakozni akarnak, 
menni kell. Berettyóújfaluban 

is zenéltek a Bihar étterem-
ben. Aztán, a Karizmatikus 
agapéval történt találkozás 
megváltoztatta a család 
életét. Az evangélium vál-
lalása azt jelentette, hogy 
egyre többet játszottak gyü-
lekezetekben. Sándor fi a 
1998-ban jött át Magyaror-
szágra, és a nagyobbik fi ú, 
Józsi tragikus halála után 
döntöttek úgy, hogy itt kez-
denek új életet, Magyaror-
szágon.

Döntésüket az is segí-
tette, hogy a Keresztény 
Cigánymisszió Alapítvány 
kuratóriumának elnöke 
hívta őket. Főállásban szol-

gálnak Berekböszörményben, 
Berettyóújfaluban, Sápon és 
Hencidán. CD-jük és műsoros 
kazettájuk jelent meg Új eget, 
új földet címmel, amelyen a 
keresztény énekek cigányze-
ne-feldolgozásban hallhatók. 
Kérésemre a fényképezéshez 
apja régi hangszerét veszi a ke-
zébe. Látom, ezt a hegedűt kü-
lönösen szereti. Aztán egy régi 
kedves nóta jut az eszébe, és 
húzza önfeledten: „Ne szidja-
tok soha engem…”

Pató Selam festménye
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Sinka István

Az Isten

nagy, boldog szeme előtt
már régen lehajtotta fejét
az én bátor életű, hű pórapám
és én mégis: most nézek csak vissza
földlepett szívére.
Pedig tudom,
hogy a fényes és villogó estékben ő is dalolt,
ha megállt néha az esti kútnál,
hol imás szájak itatóján
szelek harangoztak neki egyre így:
fütyüréssz csak és szomjuhozzál.

Magyar remények 
himnusza

Csillogó, nehéz, aranyos övet
övezek én magamra
és leborulok az oltárköved elé
ó, küzdők
mezője ezer-hangú Magyarország.
Hogy amíg
nagy árnyékú pilláimat leásom:
az én két szemem
csak azt lássa itt,
hogy a Tető, az Isten és a Nyár
a te roppant öleidbe
már nagy szárnyakon sietnek.

* * *

Ratkó József

Ember, fa

Minden emberben fa lakik,
ágaira fészkel a hit,
s dalol, mint valami madár,
míg le nem üti a halál.
Minden fában lélek lakik,
az emeli az ágait,
és fészket óv, szélnek feszül,
s szenved – már majdnem emberül.

Ág ággal

Színesbőrű testvéreim, szelíd fák,
mutattok olyan egyszerű,
gyönyörű példát!

Ág ággal egymásba fogódzva
akácfa, bodza,
fehér nyírfa, rézbőrű cser, juhar,
négerfa: büszke ében –
harag nélkül minden egy-sorsúval
éltek e közös ég alatt
egyforma fényben.

Az izgága szél hiába szaval,
uszít zsarnok vihar –
törvénytudók, ti,
akácfa, bodza,
ág ággal egymásba fogódzva,
fehér nyírfa, rézbőrű cser, juhar,
négerfa: büszke ében
harag nélkül minden egy-sorsúval
éltek e közös ég alatt
egyforma fényben.

Jutok majd

Alávettetvén hét próbának,
ismét itt állok mosolyogva.
Arcomra ráforrt az idő.
Szánom magam nehéz dologra.

Állig szerszámban hadakoznak
csillagtalan, vékony szegények.
Értük halálig elszegődöm
énekes, mindenes cselédnek.

Farkast, veszett varjút ijesztek –
S ha végül gondjaik kirágnak,
szikkadt földjükbe hull a testem,
jutok majd bogárnak, virágnak.

Lakatos Lajos

Elég a suttogásból! 
Most aztán már üvölts!

S a szó ha tettre vált, beérik a gyümölcs!

Ajkad imádkozzon s áldja az Urat!

Kezedbe könyvet, tollat végy!

Így törd magadnak az utat!

Hősök, túlélők vére folyik bennem,

Európa szívében cigánynak születtem!

Isten szereti népemet, mert azt túlélővé tette,

Ha baj érte vígasztalta és ha kellett megetette.

Hattinger Klebasko Gábor

Ars poetica

...s ha már nem lesz miért küzdenem,

félre állok

és igyekszem meghalni,

míg van ki eltemessen...

Az élet

A kezdet nehéz,

a folytatás kínos,

a vége már csupa seb.

Mégis, az élet - csodaszép.Márton Árpád rajza
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Mátyás Tibor

A jóság szolgálatában

A történelem során min-
dig nagy keresztet vett 

a vállára az, aki a pedagógus 
pályát választotta hivatásul. 
A magam részéről az előde-
im ötöd íziglen görögkatolikus 
kántortanítók voltak, így nem 
meglepő, hogy én is e mellett 
döntöttem. Senki nem beszélt 
se rá, se le róla. Kétség kívül 
gyermekként büszkeség töltött 
el, mikor nagyapámmal végig 
sétáltunk a szabolcsi kis falu fő-
utcáján és az emberek jó része, 
előre köszönt neki. Azt hiszem 
akkor fogalmazódott meg ben-
nem, hogy én is tanár szeretnék 
lenni. Mivel mindig imádtam a 
történelmet, az egy percig sem 
volt kérdés számomra, hogy 
milyen szakot válasszak.

Az egyetem befejezése után, 
egy szakközép és szakmunkás-
képző intézetbe kerültem. Ott 
eszméltem rá, hogy nem egy-
szerű dolog 30-35 gyerekkel 
boldogulni. Az azért a pályám 
elején is fontos volt számom-
ra, hogy a tanulót tanárként a 
katedráról is megtudjam érin-
teni. Mindig érdekelt a tanulók 
sorsa, mert minden építkezés 
a lélekben kezdődik. Ha egy 
gyerek nem jól teljesít, annak 
számtalan oka lehet. Mindig 
fontosnak és jónak tartottam 
az azóta sajnos megszűnt csa-
ládlátogatásokat. Arról, hogy 
egy gyerek milyen családban 
nő fel, nem tehet. Mindig sar-

kalatos kérdésnek tartottam, 
hogy egy tanulóról sem szabad 
lemondani.

Ha görbe a barázda, akkor 
is kikel a vetés. Az éhes szív 
árvább mint az éhes gyomor. 
Sok-sok olyan tanítványom 
volt az évtizedek alatt, aki ko-
moly handicappel indult és ma 
a Nemzeti Színház színésze, 
tanítónő, vagy olimpikon ököl-
vívó. Néhány év alatt rájöttem, 
hogy a tanórai munkán kívül 
gyerekek szívesen kapcsolód-
nak be olyan tanórán kívüli te-
vékenységekbe, amiben siker-
élményük van. Így hoztam létre 
az úgynevezett korfball csapa-
tunkat, amivel bejártuk Euró-
pa számos országát. Ilyenkor a 
sportversenyeken kívül számos 
nevezetességet, múzeumot is 
felkerestünk, ami tovább gaz-
dagította a tanulók ismereteit.

Így volt módom történelem 
órát tartani a waterlooi csata 
színhelyén, illetve az Olimpo-
szon is. Azokkal a gyerekekkel 
akiket sikerült bevonni vala-
milyen szabadidős tevékeny-
ségbe, természetesen az órá-
kon is könnyebb volt dolgozni. 
A mi iskolánk nem számított 
egy úgynevezett,, elit” iskolá-
nak, ide zömében lakótelepi, 
illetve vidéki gyerekek jártak. 
A roma tanulók aránya egyes 
osztályokban elérte a 30%-ot. 
Itt nem volt egy látens taná-
ri kar a tanulók mögött, hogy 

3-4 tantárgyból korrepetálja 
őket. Mégis jó néhány olyan 
eredményt értek el tanítványa-
im, amilyent a lényegesen jobb 
anyagi körülményekkel ren-
delkező iskolák tanulói nem. 
Több TV-és történelem verseny 
döntőjébe kerültek be és ott a 
dobogón végeztek. Országos 
sakkversenyeken előkelő helye-
zéseket szereztek.

Létrehoztam Hajdú-Bihar 
megye első középiskolás lány 
labdarúgó csapatát, akik több 
nemzetközi tornán is sikere-
sen szerepeltek. Olyan remek 
közösség alakult ki évről-évre, 
hogy sokakkal még most is tar-
tom a kapcsolatot. Rendkívül 
büszke vagyok rá, hogy Auszt-
ráliában élő volt tanítványom, 
rendszeresen kéri a különböző 
történelmi témákkal kapcso-
latos anyagot, amit az ő általa 
alapított magyar klubban ad 
elő. Az elmúlt évtizedekben ha 
megtehettem, mindig elvittem 
a végzős osztályaimat a Verec-
kei-hágóhoz, ahol elénekeltük a 
Himnuszt.

Ha majd egyszer el kell szá-
molnom, hogy mik voltak a leg-

szebb percek az életemben, ezek 
a percek biztosan közte leszek. 
Az ezredforduló után az intézet 
igazgatója lettem, így az ifjúság 
körében végzett lehetőségeim 
is kibővültek. Éveken keresz-
tül, módom volt megrendezni 
a Kárpát-medence középisko-
lái számára a nemzetközi vers-
mondó versenyt. Öt országból 
jöttek a fi atalok, a három napos 
rendezvényre, ami számukra. 
természetesen ingyenes volt, 
sőt tartalmas kirándulásokat is 
szerveztünk a számukra. Ezek 
versenyek mindig ökumeni-
kus istentisztelettel kezdődtek, 
amit Berszán Lajos kanonok 
barátom, a gyimesfelsőloki 
Szent Erzsébet Katolikus Líce-
um igazgatója celebrált.

Ezek olyan alkalmak vol-
tak, amikor érezte az ember, 
hogy közel az Isten. A peda-
gógus pálya olyan, hogy onnan 
nem lehet nyugdíjba menni. 
Nincs olyan hét, hogy ne hívna 
valamelyik régi tanítványom 
valamiért, ha másért nem, hogy 
tanácsot kérjen a gyerekével 
kapcsolatban. Érdekes módon 
elég sok esküvőre hívnak meg 
volt tanítványaim. Ilyenkor 
jutnak eszembe áldott emlékű 
nagyapám szavai.,,Ha egy taní-
tót nem hívnak meg a faluban 
a lakodalomba, ott valami baj 
van és vizsgálja meg önmagát.”

Ha valami útravalót kellene 
adnom a fi atal pályakezdő pe-
dagógusnak, akkor Teréz anya 
gondolatai jutnak eszembe: 
„senkit ne eresszetek úgy útjá-
ra, hogy jobbá és boldogabbá 
ne tegyétek.”

Bari Károly

Reátok terítem

Bocskoros cselédsors
combjai közül kibukó
hét gyönygyszem
hét sziklára
átok- keserű szelek
kiraktak benneteket

piros csőrű kányák
el ne rabolják
didergő fényetek
reátok terítem
egyetlen ingemet.

Horváth Gyula

Istenhez

Istenem,
nyisd ki az ég felhőfüggönyös ablakát
s nézz le ránk;
itt már kripták a házak.
s csontjaink közt
patkánybűnök szaladgálnak,
jöjj le közénk,
ha mindent kibirsz;
fojtsd meg a fegyvereket,
ha szálni akarnak.
s azokat is. akik ellenszegülnek,
taposs a kígyóemher nyakára
és mondd meg az anyjának
hogy ne sírjon,
mert volt szeretetreméltó gyereke.
várunk;
skorpiószivek közt
rettegésben élők.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 2322

Max Lucado

Értékes vagy!
Mese, amely arról szól, 

hogy mindenki értéket 
hordoz, és ez az érték teljesen 
független attól, hogy mások 
mit gondolnak róla.

A foltmanók kicsi, fából ké-
szült emberkék voltak. Mind-
annyian Éli fafaragómester 
keze alól kerültek ki. A mester 
műhelye messze 
fent a hegyen állt, 
ahonnan szép kilá-
tás nyílt a foltma-
nók kicsi falujára. 
Mindegyik manó 
másmilyen volt. 
Egyiknek nagy volt 
az orra, a másiknak 
a szája. Némelyek 
magasak voltak, 
mások pedig ala-
csonyak.

Egyesek kalapot hordtak, 
míg mások kabátot viseltek. 
Két dolog azonban közös volt 
bennük: ugyanaz a fafaragó 
készítette őket, és ugyanabban 
a faluban laktak. A foltmanók 
egész életükben, minden áldott 
nap matricákat osztogattak 
egymásnak. Minden manó-
nak volt egy doboza tele arany 
csillag matricával, és egy má-
sik doboza tele szürke pontok-
kal. Naphosszat a falut járták, 
és mást sem csináltak, mint 
csillagokat vagy pontokat ra-
gasztgattak egymásra. A csino-
sak és jóvágásúak, akik szépen 

csiszoltak és fényesre festettek 
voltak, mindig csillagot kaptak. 
De akik érdes fából készültek, 
vagy már pattogott róluk a fes-
ték, azok bizony csak szürke 
pontra számíthattak. A tehet-
ségesek is csillagot kaptak.

Némelyikük könnyedén a 
feje fölé emelt hatalmas fa ru-

dakat vagy átugrott magas do-
bozok fölött. Mások bonyolult 
szavakat használtak vagy gyö-
nyörű dalokat énekeltek. Őket 
mindenki elárasztotta csillag-
gal. Némely foltmanónak az 
egész testét csillagok borítot-
ták! Persze mindig nagyon jól 
érezték magukat, amikor csilla-
got kaptak. Így aztán újabb és 
újabb dolgokat találtak ki, hogy 
ismét kiérdemeljék a csilla-
got. Mások viszont nem voltak 
olyan ügyesek. Nekik mindig 
csak szürke pont jutott.

Pancsinelló is egy ilyen folt-
manó volt. Próbált magasra 

ugrani, de mindig csak nagyot 
esett. Erre persze rögtön köré 
gyűltek néhányan, hogy rára-
gasszanak egy-egy szürke pon-
tot. Néha eséskor megkarcolta 
a testét. Ilyenkor újabb pon-
tokkal halmozták el. Aztán, ha 
megpróbálta kimagyarázni az 
esetet, biztos valamit bután 

fogalmazott meg, 
amiért persze még 
több pontot ra-
gasztottak rá. Egy 
idő után olyan sok 
szürke pont lett 
rajta, hogy már az 
utcára sem mert 
kimenni. Félt, hogy 
valamit megint el-
ügyetlenkedik, pél-
dául elfelejt sapkát 
húzni, vagy belelép 

egy tócsába, és ezzel még több 
rossz pontot szerez. Sőt, néha 
már minden ok nélkül is rára-
gasztottak egy-egy szürke pon-
tot, pusztán azért, mert látták, 
hogy már úgyis olyan sok van 
rajta. „Sok szürke pontot érde-
mel – mondogatták egymás-
nak. – Ő aztán tényleg nem jó 
foltmanó!” Egy idő után már 
maga Pancsinelló is elhitte ezt.

„Nem vagyok jó foltma-
nó” – gondolta. Amikor nagy 
ritkán kiment az utcára, csak 
olyan manókkal lófrált, akiken 
szintén sok szürke pont volt. 
Köztük jobban érezte magát. 

Egy nap találkozott egy olyan 
manóval, aki egészen más volt, 
mint a többi. Nem volt rajta 
sem csillag, sem pont. Egysze-
rűen famanó volt. Lúciának 
hívták. Nem mintha az embe-
rek nem ragasztottak volna rá 
matricákat – csak azok egysze-
rűen nem maradtak meg rajta! 
Némely manó emiatt felnézett 
rá, és ragasztott rá egy csilla-
got. De a csillag leesett!

Mások lenézték, mert nem 
volt egy csillaga sem, és raktak 
rá egy szürke pontot. Ám az is 
leesett! Én is ilyen akarok lenni! 
– gondolta Pancsinelló. – Nem 
akarom, hogy mások jeleket 
rakjanak rám!” Megkérdezte a 
matrica nélküli famanót, ho-
gyan lehetséges az, hogy neki 
nincs egyetlen matricája sem. 
Ó, nem nagy ügy! – válaszolt 
Lúcia. – Egyszerűen csak min-
dennap meglátogatom Élit.” 
„Élit?” „Igen, Élit, a fafaragót. 
Jót ücsörgök a műhelyében.” 
„De miért?” „Majd megtudod! 
Menj el hozzá, fel a hegyre!”

Ezzel a matrica nélküli fa-
manó megfordult és elment. 
„Szerinted egyáltalán szóba áll 
majd velem?” – kiáltott utána 
Pancsinelló. De Lúcia ezt már 
nem hallotta meg. Így aztán 
Pancsinelló hazament. Leült 
az ablak elé, és nézte, hogyan 
rohangálnak ide-oda a manók, 
csillagokat és szürke pontokat 
osztogatva egymásnak. „Ez így 
nincs rendjén” – suttogta, és 
elhatározta, hogy elmegy Éli-
hez. Felkapaszkodott a hegyte-
tőre vezető keskeny ösvényen, 
és belépett a nagy műhelybe. 
Szeme-szája elállt a csodálko-

zástól az óriási bútorok láttán. 
A hokedli a feje búbjáig ért. 
Lábujjhegyre kellett állnia, 
hogy rálásson a munkapadra. 
A kalapács nyele olyan hosszú 
volt, mint az ő karja. Pancsinel-
ló nyelt egy nagyot, és elindult 
kifelé.

Ekkor meghallota a nevét. 
„Pancsinelló!” – hallatszott egy 
mély, erős hang. Pancsinelló 
megállt. „Pancsinelló! Örülök, 
hogy látlak! Gyere közelebb, 
hadd nézlek meg!” Pancsinelló 
lassan megfordult, és ránézett a 
nagydarab, szakállas mesterre. 
„Te tudod a nevemet?” – kér-
dezte a kis manó. „Persze, hogy 
tudom! Én alkottalak!” Éli le-
hajolt, felemelte és maga mellé 
ültette a padra. „Hm … – szó-
lalt meg a mester elgondolkoz-
va, miközben a szürke pontokat 
nézte.

– Úgy látom, gyűjtöttél 
néhány rossz pontot!” „Nem 
akartam, Éli! Tényleg nagyon 
próbáltam jó lenni!” „Gyerme-
kem, előttem nem kell védekez-
ned. Én nem foglalkozom azzal, 
hogy mit gondolnak rólad a 
foltmanók.” ’”Tényleg?” „Tény-
leg. És neked sem kellene. Hát 
kik ők, hogy jó vagy rossz pon-
tokat osztogassanak? Ők is 
ugyanolyan foltmanók, mint te. 
Amit ők gondolnak, az semmit 
sem számít, Pancsinelló. Csak 
az számít, amit én gondolok. 
És szerintem te nagyon értékes 
manó vagy!”

Pancsinelló felnevetett. „Én, 
értékes? Ugyan mitől? Nem tu-
dok gyorsan járni. Nem tudok 
magasra ugrani. A festék re-
pedezik rajtam. Mit számítok 

én neked?” Éli Pancsinellóra 
nézett, rátette kezét a kis favál-
lakra, majd nagyon lassan így 
szólt: „Az enyém vagy! Ezért 
vagy értékes nekem.” Pancsin-
ellóra még soha senki nem 
nézett így – különösen nem 
az, aki alkotta őt. Nem is tud-
ta, mit mondjon. „Minden nap 
vártam, hogy eljössz!” – foly-
tatta Éli. „Azért jöttem el, mert 
találkoztam valakivel, akin 
nem voltak matricák” – mond-
ta Pancsinelló. „Tudom. Mesélt 
rólad.” „Rajta miért nem ta-
padnak meg a matricák?”

A fafaragó nagyon kedvesen 
beszélt: „Azért, mert elhatároz-
ta, hogy neki fontosabb az, amit 
én gondolok róla, mint az, amit 
mások. A matricák csak akkor 
ragadnak rád, ha hagyod.” „Mi-
csoda?” „A matricák csak akkor 
ragadnak rád, ha fontosak ne-
ked. Minél jobban bízol az én 
szeretetemben, annál keveseb-
bet aggódsz a matricák miatt. 
Érted?” „Hát, még nem nagyon 
… „ Éli elmosolyodott. „Idővel 
majd megérted. Most még tele 
vagy szürke pontokkal. Egyelő-
re elég, ha minden nap eljössz 
hozzám, hogy emlékeztethes-
selek rá, mennyire fontos vagy 
nekem.”

Éli letette Pancsinellót a 
földre. „Ne felejtsd el – mond-
ta, miközben a foltmanó elin-
dult az ajtó felé –, hogy nagyon 
értékes vagy, mert én alkotta-
lak! És én sohasem hibázom!” 
Pancsinelló nem állt meg, de 
magában ezt gondolta: „Azt hi-
szem, komolyan mondja!” És 
miközben ezt gondolta, már le 
is gurult róla egy szürke pont.
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Miklóssy Endre

Hamvas Béla, az óceán
(tanulmányrészlet)

25.

A magyarok azonosságtu-
data mindig is erősen 

átpolitizált volt, annyira, hogy 
például Bibó István helytálló 
megjegyzése szerint egy nyuga-
ti ember ezt még megérteni se 
képes. Nem volt ez másképp a 
negyvenes évek végén se, a to-
tális hatalomátvételre való ké-
szülődéskor. Ugyanez például 
Oroszországban kvázi-vallási 
természetű volt, Kelet-Német-
országban meg csak egyszerű 
rendészeti kérdés. És ekkor 
zavar keletkezett hazánkban, 
mivel a célkitűzés szembeta-
lálkozott egy sor nem politikai 
természetű szellemi jelenség-
gel, élükön Hamvas Bélával, 
aki mind ez ideig az „átkozott 
történettel” csak mintegy fá-
tyolon keresztül foglalkozott, 
mivelhogy irreleváns, felszíni 
jelenségnek tekintette mindazt, 
ami körülötte történt. Ráadásul 
olyannak, mint ami méltatlanul 
sok érdeklődést köt le a fonto-
sabb dolgok rovására. Az adott 
pillanatban azonban ez az ezo-
téria a Hatalom politikai kate-
góriái számára nehezen megkö-
zelíthetővé tette őt: láthatólag 
nem volt se fasiszta, se naciona-
lista, se reakciós, se klerikális, 
se kapitalista – ám – igen jól 
látható volt, hogy valamiképp 

mégis megengedhetetlenül ki-
lóg a sorból. Hogy az ügy kezel-
hetővé váljék, egy igazi fi lozófi ai 
nagyágyút kellett felvonultatni 
ellene, aki aztán megalkotta a 
„veszélyes tehetség” fogalmát. 
A dialektika bonyolult körmon-
dataiba rejtve ez valami olyas-
mit jelent, hogy az illető – szé-
leskörű műveltségénél fogva, 
amit nem a megfelelő irányba 
kamatoztat – alkalmas arra, 
hogy megzavarja kevésbé olva-
sott emberek fejét. A fi lozofi kus 
küllemű ítéletből adódó kon-
zekvenciákat aztán már nem 
volt nehéz levonni a Vizsgálóbi-
zottságnak (inkvizíció).

Hamvas számára ez a hely-
zet teljes átgondolását tette 
szükségessé. Elsősorban nem 
is a totális szilencium miatt. 
A szellemi elszigeteltség pozí-
cióját, nagyszámú publikációja 
dacára, eléggé megszokhatta az 
előző évtizedekben is. Itt azon-
ban morális kérdésként vető-
dött fel, hogy lehet-e tudomá-
sul venni azt, hogy mit tiltanak. 
„Csak arról érdemes beszélni, 
amiről nem szabad” – mondja 
Hamvas, és így nyílik meg az 
életművében egy új dimenzió, 
amit talán rombolás fenome-
nológiájának nevezhetnénk.

Aki éber, az számíthat arra, 
hogy találkozik azzal, amire 
éppen szüksége van. Így kapta 

Hamvas Béla a „csütörtöki be-
szélgetéseken” Szabó Lajostól 
a helyzet feltárásának három, 
egymással összefüggő kulcsfo-
galmát:

– hazugság;
– erőszak;
– kizsákmányolás.

27.

Hazugság, erőszak, ki-
zsákmányolás. – Szabó 

Lajosnak Hamvas által gyakran 
használt kategóriái a világot 
megrontó erőkről. De mögöt-
tük mi van? Vagy más- képp 
szólva: honnan ered a Gonosz? 
Valahogy az emberből – de mi-
képpen?

A Jótól való elfordulás oká-
ra Kant három elvi lehetőséget 
lát. Tekintsük ezeket fokoza-
toknak.

Az első az emberi természet 
esendősége (fragilitas), midőn 
nincs erőm követni azt, amit 
máskülönben jónak találnék. 
Valaha, azt mondják, ebbe a 
típusba tartoztak a bűnözők, 
és az igazságszolgáltatás mind 
e mai napig erre az elvre épül. 
A processzus célja megvilágíta-
ni a megszegett Jót, és az a kí-

vánatos joghelyzet, ha a tettes 
maga is elismeri a bűnösségét. 
Nos, ettől sebesen távolodunk, 
ami azt jelenti, hogy erősen 
csökken az egyetemes Jóba 
vetett hit. A morális értékrend 
privatizálódik.

A következő fázis az elme 
morális fogyatkozása (impu-
ritas), midőn a tettek normája 
már nem a Jó, hanem különfé-
le tisztátalan dolgok. Ezt aztán 
ismerjük, ilyenek a nagy világ-
megváltó ideológiák. Így járt 
például a szocializmus, amely 
meg akarta buktatni a Pénzt és 
a Munka igazságát megvalósí-
tani – miközben tudomást se 
vett a valóságos rosszról: ha-
zugság-erőszak-kizsákmányo-
lás. A megszabadítás feladatát, 
a Munka társadalmának a fel-
építését ezért az államra bízta. 
„Az állam pedig eszközként a 
pénzt, a korrupciót, a bankokat 
és a tőkefelhalmozást, az értel-
metlen termelési őrületet hasz-
nálta fel, amelyben a munka el-
veszítette a pozitív jelentőségét, 
és a par excellence érték nem a 
dolgozó élő ember lett, hanem 
a pénz.” Ez a típusú gonosztett 
már igen nehezen megfogható, 
lévén teljes egészében egy esz-
me megvalósítása, egy eszméé, 
amely mintegy morálisan „tart-
ja a hátát” az elkövetett tette-
kért. Dosztojevszkij elmélkedik 
sokat a bűn ezen típusán, tel-
jességgel prófétailag. A dolog-
ban az az iszonyú, hogy az ilyen 
módon elkövetett gaztettek 
méretei, mint azt Szolzsenyicin 
kimutatta, nagyságrendekkel 
múlnak felül minden hagyo-
mányos bűnözést. Ezt a típust 

még megfogni se lehet, ugyanis 
ő „jót akart” és „hitből cseleke-
dett”. A világnézet: diszpenzá-
ció a gaztettekre.

Valahogy még ez is megért-
hető. Kant azonban logikailag 
lát egy harmadik lehetőséget 
is. Ez a vitiositas, midőn vala-
ki a gonoszt önmagáért teszi, 
mint a jó tudatos ellentétét, 
és nem is személyes előnyök 
miatt, hanem pusztán azért, 
hogy pusztítson és rombol-
jon. A königsbergi felvilágo-
sult azonban ezt a lehetőséget 
kizárja, azt állítván, hogy ok 
nélküli okozat lenne, és így 
nem fér össze a dolgok rend-
jével.

A vonakodás a vitiositas el-
fogadásától teljesen érthető, 
mert különben kiesik alólunk 
a morális és ésszerű cselekvés 
lehetősége. (Erre is Szolzsenyi-
cin hívta fel a fi gyelmet a Rák-
kórház című regényében.) Ha 
ugyanis valakit gonosznak té-
tele- zünk, ha úgy véljük, csele-
kedeteinek a célja maga a tiszta 
gonosz, akkor azzal átvettük az 
ő elsőszámú ideológiai fegyve-
rét, a manicheus dualizmust. 
Hiszen az ilyennel nincs mit 
kezdeni, likvidálni kell, és ez 
csak az ő fegyvereivel lehetsé-
ges.

(Milyen szánalmas volt 
1945-ben az egész világ, amint 
a GYŐZELMET ünnepelte… 
Miféle győzelem volt ez? Mind-
az, ami ellen a háború folyt, 
ami ellen milliók áldozták az 
életüket, itt volt már, a front 
„győztes” oldalán.) Ha viszont 
megfogadjuk Tolsztoj tanácsát 
és nem szállunk szembe a go-

nosszal, akkor elpusztít. Ha 
ugyanis valóban gonosz, akkor 
hiányzik belőle a szelídség er-
kölcsi erejének az elismerése.

Csődöt mondott az éssze-
rűség, csapdába kerültünk. Ha 
valóban van Gonosz, akkor a 
cselekedeteinknek nem lehet 
morális mércéje. „Érvénytelen 
minden határ.”

Osztojkán Béla

Partok nélkül

Fában halban
fűben élek
Ne haljak meg
amíg élek

Van-e szívderítőbb
látvány
Kertek fölé emelkedő
fénysugárnál

Ne munkálkodjanak
fekete kezek
Ne mozduljanak
toronyarcú istenek

Pajzsot ne adjanak
mit a szitakötő átüt

Fában halban
fűben élek
Dolgozom
és mégis félek

Időtlen fodrozás
a tenger
Partok nélkül
az ég is belekékül
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Orsós Zoltán

Ravasz József prózája és lírája

Választásom azért esett 
Ravasz József roma köl-

tő, író (nem mellékesen egye-
temi docens) ez idáig született 
önálló könyveinek 11. és 12. 
kötetére, a „Selamit bárkái” 
(magyar, romani és szlovák 
nyelven is megjelent) tan-
mese-kötetre, valamint a 
„Kasza alá érett” (ugyan-
csak többnyelvű) verses-
könyvre, mert munkássága 
egészének olvasói vélemé-
nye alapján e kettőben lá-
tom kicsúcsosodni életmű-
vét. A két kötet, egymást 
kiegészítő, de különböző 
műfajukban, a létösszeg-
zésnek olyan három szin-
ten értelmezhető tartalmát 
tárja elénk, mely az indi-
viduum –, a roma nemze-
tiség –, végeredményben 
pedig az egész emberiség 
szintjén, sőt, nem túlzás 
azt állítani, hogy kozmikus 
nagyságrendet ostromló-
an fogalmazza meg beérett ars 
poeticájának üzenetét (amint 
azt a lírai válogatás címe is su-
gallja).

A ma 68 éves, szlovákiai 
területre szakadt magyar ajkú 
író-költő irodalmi pályafutása 
gazdag aratását, szüretét pre-
zentálja ez a két mű. Leple-
zetlenül didaktikus célzatukat 
egyedi hangot megszólaltatva 
érvényesíti –, felszólító módok 
és utasítások, javaslatok nél-

kül. A ráébresztés az egyedüli 
eszköze, a mély lelki tartalmak, 
világméretű drámai történel-
mi események (Roma Holo-
kauszt), a nemzet(iség) deter-
mináltan magában hordozott 
archetipikus kincseinek nevén 

nevezésével, velőig hatolóan 
őszinte feltárásával és ábrázo-
lásával.

Tanmese-kötetében egy, 
a Teremő által megszemélye-
sített virágból kelti életre Sel-
amit cigányhercegnő fi guráját, 
aki bárkáival hét utazást tesz 
az emberiség megteremtése 
előtti korban, s minden út-
ján feltárja a cigányság egy-
egy magában hordozott, ősi 
kincsét. Az elsőben a meg-

hallgatás művészetét, mely-
nek üzenete társadalmi szin-
ten éppúgy kulcsfontosságú, 
mint az egyéni kapcsolatokén. 
A másodikban a cigányok in-
diai eredetére utaló, szakrális 
megtisztulást adó Gangesszal 

beszélget, ami a gyökér-
telenség rémképét oszlat-
hatja szét a szemek elől. 
A harmadikban a szabad-
ság, a negyedikben a hit, 
az ötödikben a remény, 
a hatodikban a mesélés ősi 
adományáról lebbenti fel 
a fátylat. A hetedik fősze-
replője az örök tűz metafo-
rikus alakja, aki a majdani 
cigányok vándorlásairól 
és sorsáról prófétál, mi-
közben megígéri, hogy a 
szívükbe költözik, hogy a 
szívük melegsége legyen 
álmaik takarója, sose érez-
zék magukat magányosan.

Eme mesei elemek élet-
szerűen lebilincselő képi vi-

lága és patetikus hangneme 
a fantázia megragadásán túl 
elsődlegesen nem csupán szó-
rakoztatni és gyönyörködtetni 
vágyik olvasóit, sokkal inkább 
tudatos (antropológiai, fi lozófi -
ai megfontolásokon is alapuló) 
alkotói átgondolás és szerkesz-
tés gyümölcseiként esett e kom-
ponensekre a választás, mely az 
egész nép egységes, domináns 
értékrendjének pilléreit tárja 
föl, s hozza lélek-közelbe.

A meghallgatás művészete 
elképzelhetetlen a megszólítás 
művészete nélkül –, melynek 
precedens értékű megnyilatko-
zása a lírai kötet. A költő itt is 
arra apellál, hogy az olvasók-
ban divergens lelki folyamato-
kat indukálhat. Azaz: egyfelől, 
a teljes mellszélességgel feltárt 
cigány emberi lénye bensősé-
ges megismerése, empatikus 
befogadása által a többségi 
társadalomhoz tartozó olvasók 
vele együtt (személyén, mint 
médiumon keresztül) szívükbe 
fogadhatják a roma népet –, ez 
az egyik inspirációs tendencia.

Másfelől saját népe kelesz-
tésére vállalkozik, mit kovász; 
ugyancsak divergens sziszté-
mával, a gyökerek-, sors-, lélek-
közösség kifejezésén túlmutat-
va, saját értékekben dúsgazdag, 
kiteljesedett életét helyezi cél-
keresztbe a többi roma elé, akik 
számára megmutatja a legszebb 
emberi álmok beteljesíthető-
ségét, ha arra képzik magukat. 
A „képez” mindhárom (Múlt, 
Jelen, Jövő) ciklusban leggyak-
rabban előforduló ige, utal fi -
noman, de határozottan, poétai 
küldetésének programjára.

Mindezek alapján vélem 
úgy, hogy irodalmi munkássá-
ga lírai és prózai párosában a 
műélvezeten túlmutató, időtál-
ló szerepet tölthet be korunk-
nak nem csupán kultúrájában, 
de társadalmában is.

* A könyvek Pató Selam Elősza-
vaival, szerkesztésében és il-
lusztrálásával, illetve műfordí-
tásában jelentek meg 2013-ban 
és 2016-ban, Dunaszerdahe-
lyen.

Szentandrássy István rajza

Pató Selam

La stafilako taxtaj

Vi zhi-akanak tusa somas;
sar bianavesko faltipe, kon
ande tute trajol, ba durutni-j.
Muri zhelya tela tyiro kolyin
phirel krujal tyire jileste,

sar le vaxtanesko sikavno,
mure pasura tyira thumbukake
kashtika, kodol malaven
o ritmo ande tyiri khangeri,
kaj savaxtuno-j o khelipe.

Le cherhajende pashutno suno
nashtig te sovel biagorutnes;
nashtig palesh thaj palesh
palpale te bishavesla ande
le duxoske dukhade xorimata!

Pashratyi si ande kado perco,
thaj o chachipe po jilo pharol,
rigate cirdel la ratyako fi rhango,
perdal phagrel pe le korripesko
bisunipesko vudar. Dikh: zoril!

Korkores sam ande jekhavreste.
Le cheresko kalyipe shingerdyol,
diasporisarel le cherhajengi glinda,
hajkam avri puterdyon vi amare jakha,
hoj nyevo drom te putras le trajoske.
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Cini kuchi bari roj
(Kis bögre, nagy kanál)

Sas kaj nas, sas jekh cino gavoro.
Pe kadalesko agor sas jekh cini kolyiba.

Kothe trajilas jekh phivlo rom, peske shavo-
renca kethane.

Korkoro barardas len, ke leski romnyi sigo 
mulas.

Kado phuro rom pa dyeseste pe dyeseste bri-
gaslo sas, ke chi zhanglas xamasko te del le sha-
vorenge.

– Mure Devla – rudyisardas – te na des len 
nasvalipe!

Feri jokhar shaj zhutisa pe lende kattyi xa-
maskosa, te chajonas.

Pala kodi las peski trasta haj zhalas ando gav, 
hajkam kethane mangavel kattyi, le shavorenge 
shaj te del te xan.

Sar zhalas – chi voj chi zhanglas kaj, karing – 
pittyanas leske asva kathar e mila.

Jekhar feri tordyardas les jekh gazhi.
– Lashoj tyo dyes, bachi! – das les dyes.
– Vi tuke! – dikhlas chudisardos pe gazhi.
– Tordyu feri bachi!
Tu san o drabaslo rom, kon zhanel te zhutil 

manushenge?
– Me som! – phendas o rom, haj kamelas te 

zhal majdur.
– Ashun pe mande! Si man jekh shavo.
Efta bershengoj lo, desar rakhadyilas chi jekh 

vorba chi phendas.
Chi zhanel te tordyol, chi zhanel te xal, sorro 

dyes jekh kuchi thud pel.
De lesko shero aba kabori, sar jekh bari piri, 

leski musura phurikanij.
Phendas mange jekh phuri gazhi, hoj mure 

shaves avri parudine le beng, haj ande lesko than 
shutine kadales, kon so khere si ando pato.

O phuro rom mucisajlas, chi jekh vorba chi 
zhanglas te del avri.

Pala kodi phendas:
– Mishtoj muri gazhi.
Me zhutij pe tute, de tu so potyines mange?
– Si ma barvalipe.
Sa tuke dav, feri an palpale mure cine chache 

shaves.
– Mishtoj, inger man kaj tyi zolba, muk te 

dikhav tye shavores.
Gelinetar khere, kaj beshlas e gazhi.
O phuro dikhlas le cines, kasavo baro shero 

sas les.
O rom angle las jekh bari roj, haj jekh cini kuchi.
Ande kuchi thud shordas, haj angle o cino 

shutas.
O cino dikhlas, dikhlas so si angle peste, pala 

kodi duma das.
– Aba eftashela bersh trajisardom, de kasavi 

rama chi dikhlom, ande cini kuchi bara rojasa te 
xav.

Pala kodi o phuro tattyardas andre o bov, haj 
kothe beshadas les pe lapata, kaj sas le bovesko 
muj, haj phabardas jekh memelyi, kothe shutas 
jekh poharesa mol, haj phendas:

– Te bengestar san, phurde e memelyi, pij 
avri e mol, haj te parudyos avri!

Jekh bari balval kerdyilas, e memelyi sutas, 
e mol nachilas, haj o shavo andre gelas ando bov, 
jekh bari jag kerdyilas, pala kodi pe lapata jekh 
kaver shukar raklo sas, o chacho.

– Kathe si tyo chacho raklo, ke o kaver jekh 
bengoro sas.

E gazhi zurales kamelas le rakleske, hoj o 
phuro zhutisardas la.

Das les but love, xamasko, so o phuro losshaj-
les ingerdas khere le shavorenge.

Nas bokh, chorripe.

Fordította: Dr. Karsai Ervin

Dr. Papp János

Van könny� nyelvtanulási 
módszer

A cím nem titkoltan pro-
vokáló – éppen azért, 

mert szerintem nem lehet jól 
megválaszolni. Viszont rend-
szeresen felmerül az egyik leg-
gyakoribb kérdés: mi a legjobb 
nyelvtanulási módszer. Mintha 
létezne egy csodamódszer, ami-
re benevezve az ember két perc 
alatt megtanulhatna egy idegen 
nyelven, anyanyelvi szinten.

Azt hiszem, hogy ebben hin-
ni elég nagy naivitás, a relaxá-
ciós, meditációs, alfás, bétás, 
gammás tanulások ellenére is.

Sőt. Igazából mindenki tudja 
a szíve mélyén, hogy nincs cso-
damódszer, csak emberi mivol-
tunkból fakadóan nem akarjuk 
elfogadni. Nem akarunk tanul-
ni, nem akarunk, nem akarunk 
energiát, munkát beletenni, de 

szeretnénk a nyelvvizsgát lehe-
tőleg azonnal.

Két dolog van: idő és munka. 
Ezeket kell belefektetni a nyelv-
tanulásba, akkor lesz eredménye.

Ehhez kell egy jó nyelvtan-
könyv, tanfolyam, vagy egy 
tanár, aki elmagyarázza a dol-
gokat.

Tudnom kell mi a cél? Nyelv-
vizsga? Beszélni szeretnék egy 
másik nyelven? Vagy mind-
kettő? Ennek megfelelően ér-
demes a módszert megválasz-
tani. Mindegyiknek megvan az 
ideális eszköze, amit érdemes 
használni. Fontos, hogy ismerd 
ezeket, és az adott helyzetet fel-
térképezve használni is tudd 
őket. Szánj rá egy napot, olvass 
utána, kerülj képbe, hogy mi 
lehetséges, és amikor oda ke-

rülsz, tudni fogod, hogy melyik 
eszközhöz nyúlj. Csak egyet 
felejts el: hogy létezik “legjobb 
módszer” a nyelvtanulásra. Te 
létezel, az önbizalmad, meg né-
hány szuper eszköz. Használd 
őket! Szeretnél mindenre em-
lékezni, amit már egyszer meg-
tanultál? Akkor ismerd meg, 
hogy hogyan működik az elméd 
és a memóriád! Ha tudod, hogy 
hogyan tanulsz, akkor sokkal 
jobban kihasználhatod a saját 
képességeidet. 

Sátrunk oldalában…
Sátrunk oldalában
szép virágot láttam,
aki azt levágja,
tűzi a hajába.

Pal’ amari cerha
Baron le luludya:
Kon tele shinla la,
Avri tiziya la.

Veszek neked, babám,
kenyeret is, húst is,
hadd teljék ki tőlük
az a sovány csípőd

Kinev tuke, babam,
Vi mas thay vi manro,
Sostar avna avri
Tye shuke pashavri.

Volt, Istenem, énnekem
szép cigánylány jegyesem,
egyszer nagyon fútt a szél,
már azóta mással él.

Sas ma, Devla, piramnyi,
Shukar shey sas, Romanyi –
Hay avilas e balval,
Hay phurdindas la mandar.

Dobos Éva fordítása nyomán
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Radics Renáta

A sárkány és a vándorlegény

Egyszer volt, hol nem volt, 
tán a pitypangos árkon 

és a tóalmási dombtetőn is túl, 
egy helyen, ahol mindig hideg 
szél fújt, élt egy öreg király.

Nagy gondban telt minden 
napja, országa lakói egyre fo-
gyatkoztak. Nem azért, mert ő 
rossz király volt, hanem mert 
féltek a sárkánytól. A sárkány-
tól, akit igazán még soha nem 
láttak, róla ijesztő legendák 
jártak. Barlangjából mindig 
nagy füstfelhő szállongott, s fé-
lelmetes hangja reggeltől estig 
hallatszott. Jött sok bátor vi-
téz, katona, erős legény, hogy a 
sárkányt megöljék. De amint a 
sárkánybarlang közelébe értek, 
mindannyian fejvesztve elme-
nekültek. Már a király maga 
is azon gondolkozott, kevéske 
kincseit veszi magához, más or-
szágban hátha jut neki oltalom.

Egy napon egy vándor ér-
kezett az országba. Bakancsa 
talpa már teljesen elkopott. 
Gondolta, tán a királyi udvar-
ban akad neki egy kis könnyen 
jött munka, amiért cserébe új 
lábbelit kaphat. Nyomban be-
bocsájtást kért a király elé, aki 
fogadta őt. A vándor munkát 
kért.

A király e képen válaszolt, 
szavaiban erős félelem hallat-
szott:

Van az országban egy hatal-
mas barlang, sárkány lakik ott, 
hangját tán hallhattad. Neked 

adok bármit, amit csak sze-
retnél, ha megölöd a sárkányt, 
mindenem tiéd.

A vándor nem ijedt meg a ki-
rály kérésétől, nem volt ő soha, 
semmitől sem félős.

Elindult a barlanghoz, ol-
dalán egy karddal, egyre han-
gosabb volt az üvöltés hangja. 
A fi ú nem ijedt meg, csak jó na-
gyot szimatolt, s a füstben sza-
lonnás krumpli illatot szagolt.

– Ez a sárkány krumplin él-
degél, micsoda különös teremt-
mény – gondolta magában, 
kalapja szélét bőszen marko-
lászva. A barlanghoz érve, lopva 
bekukkantott, kezében szorítva 
a kardot, mit a királytól kapott.

– Gyere ki te sárkány, ha 
nem félsz tőlem! – üvöltötte 
befelé a terjengős füstben.

Csak várta csak várta, hogy 
kijön az állat, várta csak várta 
de nem jött a válasz.

Lába ujját megbökték, sok a 
lyuk cipőjén, gyorsan lenézett, 
a kard nem volt már kezében. 
Egy apró lény állt előtte, nézett 
a vándor meglepődötten.

– Nem vagyok én sárkány, 
csak Manó Tóbiás. Itt élek már 
régen, ne ölj már meg, kérlek.

A vándor csak nézett, majd 
beljebb lépett, s akkor látta a 
kis tüzet, mit a szél kifelé veze-
tett.

– Te laksz itt igazán, nin-
csen itt sárkány? Akkor mi az 
az üvöltés, mitől a hideg ráz?

– Ez csak a fuvolám, csodás 
zeneszerszám, de a szél eltorzítja 
mindig a hangját. Tüzet gyújtok 
mindig, látod parázs izzik. Egész 
nap csak fázom, s fuvolámon 
játszom. Elmennék én innen, 
melegebb helyekre, de két kicsi 
lábam, messzire nem vinne.

A vándornak egyből jó ötlete 
támadt, el is mondta tüstént, új 
kis barátjának:

– Elviszlek én téged, szíve-
sen magammal, tarisznyámban 
elférsz, de egy ideig még, kérlek 
ne zenélj. Csak addig amíg az 
országot elhagyom, utána mi 
leszünk a legjobb pajtások.

A manó örömmel fogadta a 
dolgot, s a tarisznyába máris 
belekúszott. Eloltották a tüzet 
gondosan, s indultak is a ki-
rályhoz két kővel dobolva.

– Uram királyom, a sár-
kányt megöltem, kérem a jus-
somat, amit ígért nekem!

A király nem hitt a fülének, 
s csak akkor vette észre, hogy 
vége az üvöltésnek. Az ablakból 
látta, hogy a barlangban nincs 
füst, arcára a látvány festette a 
derűt.

– Édes fi am, mit adhatnék e 
tettért cserébe? A lányom keze 
gondolom elég lesz.

– Uram királyom, bocsássa 
meg nekem, de nem kell a ki-
rályleány édes-kedves keze.

– Nem kell a lányom? Akkor 
kitalálom. Kincsem már nincs 
sok, ugye azt akarod?

A vándor csak nevetett, s ba-
kancsát levetette, a király elé 
tolta, ki az orrát befogta.

– Nem kívánok mást, csak 
egy új bakancsot! Ugye azt én 
gyorsan megkaphatom?

A király hívta nyomban 
az udvari susztert, s hamar 
mondhatta – itt van amit kér-

tél. A vándor új bakancsát 
rögtön fel is vette, két sze-
me máris az új utat kereste. 
S indult is nyomban, persze a 
manóval. Gyalog mentek ők, 
nótázva, dalolva. Hamar híre 
ment a sárkány halálának, 
s visszaköltözött a nép a király 
országába.

Oláh János

Hársak alja

Égettbor ízű hársak
szélhangon zsolozsmáznak.
Hallgatom, s minden elhagy,
mondják, talán nem is vagy.
Ittlétem fáj a voltban,
a semmiig hajoltam.
S e szótlan szédületben
méhraj köröz fölöttem.
Bódult botladozásban
csuklik össze a lábam.
Hanyatt dőlök a parton,
és pók szövi be arcom,
mint akit leütöttek,
és nem emlékszik többet.
Kihűlt káprázat fénye
miért siklottál félre?
Olyan más most már minden,
amiben egykor hittem,
semmivé lett azóta,
parázna magyar nóta,
de nyakamon örökre
fojt a tegnap nyakörve:
lelkem gyöklényű vétke,
testem láz-kelevénye

minden titkot kimondat.
Halál előtti mondat.
S ha elbondul is végre,
nincsen, aki megértse
a harang szavát hallva,
mi a lélek nyugalma.
Aki mindig kerestem,
most itt heverek resten,
magzat az űr hasában:
semmit meg nem találtam.
Reccsent a híd alattam,
kalimpáltam bukottan,
kábán és elveszetten,
bántottam, kit szerettem.
Mégis, mégis jó volna
forrás fölé hajolva
újjá születve élni,
s mint egy igazi férfi ,
kezedből megízlelni
a gyermeklétű semmi
népmese-tiszta csöndjét,
e tékozló örökét
érlelte ősi almát,
Isten fl uid hatalmát.
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Szabad György: Aradtól az Országgy�lésig

Szabad Györggyel – a 19. 
századi magyar polgári 

átalakulás korának történetíró-
jával, az első demokratikusan 
megválasztott Országgyűlés 
elnökével – 1991-1992-ben ké-
szítette a kötetbe rendezett be-
szélgetéseket egykori tanítvá-
nya, Pavlovits Miklós újságíró.

Az interjúkból kirajzolódik 
egy közép-európai módra ösz-
szetett emberi sors.

A mintegy harminc órányi 
beszélgetés során ő csupán 

„terelgető módon” kérdezett, 
a családtörténet és Szabad 
György tudományos életút-
ja köré csoportosítva témáit. 
Az általa leírt és szerkesztett 
szöveg negyedszázadig Sza-
bad György fi ókjában maradt, 
s csak halála után merült fel is-
mét a kiadás gondolata.

(A kötet 2017-ben a Magve-
tő Kiadó gondozásában jelent 
meg.)

Dr. Szabad György

A vereségekb�l a kibontakozást megtalálni

Köszönöm Rostás- Far-
kas Györgynek, hogy 

csak ilyen feladatot állított 
elém, hogy összegezzem nyolc 
esztendő erőfeszítéseit, ered-
ményeit, problémáit. Mint pél-
dául a cigányság társadalmi 
elhelyezkedésének a nemzeti 
közösségünkben játszott és ját-
szandó szerepének a kérdései, 
a jogbiztosítékok, a szolidari-
tás, a nemzet különböző eleme-
inek egymáshoz való viszonya, 
kérdésköre.

Az egyetemes emberi jogok 
deklarációja alapot ad arra, 
hogy azok a jogbiztosítékok 
megszülessenek, és érvénye-

süljenek a valóságban, mert a 
jog és a jog érvényesítésének 
kérdése két olyan szerencsés 
esetben ikerpár, amelyik hat-
hatósan játszik szerepet a fel-
emelkedésben általában, és egy 
hosszú időn át elnyomott, mel-
lőzött, vagy társadalmon kívüli 
szerepre kárhoztatott réteg fel-
emelkedésében egybekapcso-
lódjék.

Magyarország megújulása 
minden fázisában, a hajdani 
levert kísérletekben és a jelen-
legi bontakozó nagy vállalko-
zásokban többé vagy kevésbé, 
mindig együtt járt ennek az 
összezárkóztatásnak, jognyúj-

tásnak, a jogbiztosítékoknak a 
kérdésével.

Veszélyeztetett nép a ci-
gány. Hadd emlékeztessek csak 
arra, hogy a magyar múltban 
a cigányságnak nagyon sok jo-
gos sérelme volt. Hadd utaljak 
ugyanakkor arra is, hogy ezek 
nem maradtak minden kor-
szakban észrevétlenek.

Nem kerek évforduló, de itt 
nem esett szó róla, és beszélge-
tések során tudom, hogy noha 
nyomtatásban megjelentről is 
szó van, ki emlékezik meg arról, 
hogy 1704. január elsején, je-
lent meg II Rákóczi Ferencnek 
egy olyan pátense, amely szól 

a rendről, ami kívánatos az or-
szágban, arról, hogy a cigányság-
nak is bele kell illeszkednie ebbe 
a rendbe, de szól arról is, hogy 
senki a cigányságot ne zaklassa, 
ne háborgassa, és semmiképpen 
ne okozzon neki kárt. Azért, mert 
az rosszat tesz az országnak. 
1704-ben bizony ritkaság volt 
ilyen megnyilatkozás fejedelmi 
szintről. Minden nagy mozgá-
sunkban és mai problémáink-
ban megjelennek ezek a gondok, 
megjelennek sérelmek, pana-
szok és megjelenik a szándék, ér-
zelmi alapon. Egyre inkább előre 
haladva az időben, s remélem 
ezért élünk szerencsés korszak-
ban, az érzelem és az értelem 
összekapcsolódásában, tehát 
nemcsak szolidaritásként, ha-
nem racionális követelményként 
is, hogy ne legyen akadályozója 
az országban a megszületett, jó 
jogelveknek és jogbiztosítékok 
érvényesítésének.

Ne legyen! Mert az ország-
nak és a háttérbe szorítottnak, 
hátrányt szenvednek egyaránt 
kára van abból, ha ilyen tör-
ténik. A jogelvek tekintetében 
– most nem az ENSZ megnyi-
latkozásáról szólok –, hanem 
arról, hogy az Ellenzéki Kerek-
asztal tanácskozott, és ered-
ményei belekerültek a magyar 
alkotmány módosításába. Azok 
az alapelvek, amelyek igenis 
támaszkodtak az említett nem-
zetközi okmányra és amelyek 
alapjai voltak annak, hogy al-
kotmányunk igyekezett olyan 
megszövegezésben biztosítani 
a jogokat, amelyek erkölcsileg 
és jogilag útját állják a megkü-
lönböztetésnek.

Jó alapelvek voltak, érvé-
nyesítésükért azonban küzde-
ni kell a tudatos hátráltatók, 
a rálegyintők, a közömbösek, 
a rossz örökséggel gazdálko-
dók ellenére. Ezeknek a kon-
ferenciáknak – a most érintett 
problémakörön túl –, a köz-
ponti kérdése kimondva, vagy 
kimondatlanul a cigányság ön-
ismerete volt. Az tehát, hogy – 
nagy szóval – a tudomány meg-
közelítésének eszközeivel, az 
érzelmi felébresztés eszközei-
vel, a cigányságot ez az értelmi-
ségi együttes segítse hozzá az 
önismerethez. Mégpedig ket-
tős céllal és következménnyel: 
az egyik a cigányságnak, mint 
minden visszaszorított ennek 
szüksége volt, van és lesz önbe-
csülésre.

Én mindig, amikor ez a 
kérdés fölmerül, azt szoktam 
mondani, kérem, a cigányság-
nak igenis nagy indokai vannak 
arra, hogy önmagát megbecsül-
je. Most nem a zene hétközna-
pi vonatkozásaira utalok, de 
utalhatnék arra is, hiszen az a 
zenei kultúra, amiben élünk, 
az cigány eredet és cigány köz-
vetítés zene. Én a csúcsokra 
gondolok. A magyar zenének 
olyan képviselője, mint Rácz 
Aladár, kevés volt. Az egész 
magyar társadalom mozgá-
sát fi gyelembe véve. A magyar 
képzőművészetnek olyan nagy, 
lassan klasszikussá váló fi gu-
rája, mint Balázs János, kevés 
volt. És a művészettörténetnek 
még sok dolga lesz vele, amíg 
kielemezi nemcsak fantáziájá-
nak lecsapódását, hanem an-
nak a megközelítésnek, amely 

csak a Közép- és Dél-amerikai 
spontán művészetben jelenik 
meg, azt az erőt, amit képvi-
sel. Vagy – sokakat idézhetnék 
– talán most keveset hallunk 
róla, a cigány fi atalságnak az a 
kirobbanó tehetsége, amit Bari 
Károly jelentett, a cigány szár-
mazású prózaíróknak az a nagy 
íve, amely a folklór és a szépiro-
dalom közötti nagy űrt átíveli, 
Lakatos Menyhért és mások 
személyében.

Tanúi vagyunk annak, hogy 
a cigányság ontja a tehetsége-
ket, és ontotta akkor is, amikor 
ezeknek az érvényre jutása az 
életben különösen nehezítve 
volt. Én bízom abban, hogy ez 
folytatódik. Ha az önbecsülés 
szükségességéről beszélünk, 
akkor – vissza nem nyúlva a 
múltba – sok mindenkit lehet-
ne idézni, sportban például a 
legtöbb olimpiai érmet gyűj-
tött férfi  sportolónk, az Papp 
László. Az önismeretnek két 
fontos elemére utalok. Az egyik 
az önbecsülés. A másik az ön-
kritikai képesség. Nem valami 
szánom-bánom, nem valami 
elfogultak javát szolgáló önkín-
zásról van szó, hanem sokkal 
inkább az, amire a pedagógu-
sok hívták fel a fi gyelmet: ti 
segítettek nekünk kiépíteni az 
utakat, amik felfelé vezetnek.

Vajon mi eddzük-e eléggé 
a gyerekeinket, mondhatja-e 
a cigány szülő önmagának, 
nemkevéssé ezeknek a kon-
ferenciáknak a leszivárgó ta-
nulságaként? Megkapja azt az 
edzést, a babusgatáson kívül? 
Hogy bírja az emelkedőn fölfe-
lé? Hogy a szülő igényt támasz-
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szon arra, hogy az gyereke ne 
legyen lemorzsolódó, hanem a 
magasságokhoz kell edzettsé-
get, felkészültséget, kitartást, 
szorgalmat ad? A vereségekből 
a kibontakozást megtalálja? Én 
mindig azt szoktam mondani 
– évtizedeken át voltam bot-
csinálta tanár, hisz nem erre a 
pályára készültem –, hogy té-
ved az a szül és az a pedagógus 
is, aki nem arra törekszik, hogy 
Önmagánál jobbat neveljen.

Ha én életemben dicsére-
tet kaptam, mindig azt mond-
tam: nem az a tanár dicsérete, 
hogy vállon veregetik és medált 
akasztanak a nyakába, hanem 
az, hogy azt mondják neki, job-
bat neveltél önmagadnál. Mert 
akkor halad a világ. A többi, az 
csak beszéd. Az a nemzedék, 
amelyik jobbat tud nevelni ön-
magánál, az teljesítette a hi-

vatását. A többi, az legföljebb 
másol. De a fi atalnak azt is meg 
kell érteni, hogy a technika, 
a számítógép, az automatába 
bedobható pénz és kijövő vá-
lasz, nem oldja meg az edzés, az 
erőfeszítés, a mindennapos el-
számolásnak a követelményét. 
A Mont Everestre, a Himalája 
csúcsára senki nem fog eljut-
ni, aki azt gondolja, hogy egy 
helikopterrel elmegyek kétezer 
méterig, és aztán megteszem a 
következő ezer métert gyalog.

Végig kell menni az úton. 
A keserves szakaszon, hogy a 
csúcsra fel lehessen jutni. Ezt 
kell megértetni, kerül, amibe 
kerül. Energiába, időbe, hogy a 
nehéz helyzetben lévő rétegek 
gyermeke ne csak élvezje akar-
jon lenni a világ haladásának, 
hanem kiküzdje a világ és saját 
maga haladásának.

Erre együtt kell összefog-
nunk. És ha én ezeknek a kon-
ferenciáknak a jelentőségét 
látom, az abban van, a résztve-
vők szétviszik ezeket a gondo-
latokat, és megkövetelik saját 
családjuktól a teljesítményt és 
a felfelé vezet út fáradalmainak 
vállalását. Önbecsülés és nem 
önsanyargatás, hanem önneve-
lés az, ami felfelé vezet. Én meg 
vagyok győződve – és ezt törté-
nészként mondom –, hogy Ma-
gyarországból paradicsom lesz. 
Ha a népe – a cigánysággal 
együtt – nem külön sarokban, 
hanem az egészet magáénak 
érezve él a történelmi lehető-
séggel. Ezt kívánom valameny-
nyiüknek származástól függet-
lenül. Mert közös a cél.

(Elhangzott a CTMT 
kongresszusán 1998-ban.)

Oláh János

Elmulasztott szavak

Vajda Gábornak

,,Pusztulj, magyar!” És: ,,Takarodjatok!”
– fordítottad a durva betonfalra
pingált szerb ákombákomot.
Olyan volt, mint a vércse karma.
Itt élünk, mondtad keserűen,
de fölnéztél, és kék szemedben
Bácska ege vetett lobot.
Lakótelepi labirintus utcák
vezettek valahova hozzád,
férfi gőggel berendezett szobádba,

határtalanná zsúfolt könyvhazádba.
Panasz lobbant vádlón, hiún,
illegális szilvórium
buggyant gyűszűnyi poharakba,
a maró kuruc csakazértis.
Ide tiszta agy kell, pontos szavak,
mondtad, s nem adtad meg magad.
Dolgoztál, hát munkád megőriz,
habár elmúlt már minden pillanat.

Harangozó Imre

Szent György napján

Megjött a tavasz, s eljött már György, a vitéz…
A régi öregjeink úgy tartották, hogy a Szent György nap 

hajnalán gyűjtött harmatban ott rejlik a föld titokzatos ereje. Újkí-
gyósi öreganyáink is, még a XX. század első felében is a fehér lepedő 
segítségével összegyűjtött harmatot beletették a kenyér kovászába, 
hogy szép, kerek és fi nom kenyeret tehessenek a család asztalára.

Olvasom, hogy máshol pogácsát sütöttek a harmatvizes tész-
tából, amelynek morzsáját megetették a tehénnel. Megint másutt 
hajnalban az emberek megmosdottak a harmatban, hogy szépek és 
egészségesek legyenek.

A pásztorok, béresek szegődtetését és a „juhbemérést” is ekkor 
tartották. Utóbbi arról szólt a lemért tejmennyiség alapján meg-
állapították, hogy a gazdák a nyár folyamán milyen sorrendben, 
mennyi tejet kapnak.

Gonoszjáró napnak is tartották Szent György napját. Ezért, hogy 
a boszorkányokat elűzzék, a kerítésre és az ajtóra tüskés ágakat tűztek ki vagy bekenték őket fokhagy-
mával. Az állatokat pedig a Szent György napi tűzön hajtották keresztül, hogy az ártó szellemektől és 
a rontástól megtisztuljanak.

Szent György napi közmondások:

Ha a rozsvetésben a varjú elbújhat, akkor telt 
csűrt hoz az aratás.
Szent György után kalapáccsal sem lehet visz-
szaverni a füvet.

Ha nem győzik le a sárkányt,
Ha nem jön egy bátor vitéz,
Győzedelmeskedhet a sárkány,
S az újulat örökre vész…

Ha elmarad szabadító Szent György,
A sötétség örökre győz,
Hiába szült fi at a Szűz Hölgy,
A gonoszság mindent legyőz…

Dögbűzzel támad a gonosz,
Poshadt lehelete minden elér.

De itt van, megjött a tavasz,
S eljött már György, a vitéz…

KI VOLT SZENT GYÖRGY?

Sárkányölő Szent György egyike a tizen-
négy segítőszentnek. A lovagok, lovasok, 
később pedig a cserkészek, a fegyverková-
csok patrónusa volt. A katonaszentek közé 
tartozik. A vértanúhalált halt Georgianus, 
a római hadsereg magas rangú katona-
tisztjeként anyja hatására lett keresztény. 

A Szent Györgyöt jellemzően sárkány-
ölés közben ábrázolják.

A sárkányölő György-legenda azt a ke-
resztény meggyőződést fejezi ki, hogy a hit 
megszünteti a démonok uralmát, és a go-
noszt minden alakjában legyőzi. 

A középkorban a sárkány magát a go-
noszt, a pogányságot jelképezte, s e jelenet 
segítségével egy pogány nép, vagy ország 
megtérítését ábrázolták.

 Szent György ikon, 
Szegedi ortodox templom



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 3736

Nagy Gáspár

Amikor a szeretet 
horzsolása…

Az Efezusiaknak írt le-
vélben szól így Pál 

apostol: „Hagyjátok el tehát a 
hazudozást, beszéljen minden-
ki őszintén embertársával, hi-
szen tagjai vagyunk egymás-
nak. Ha elfog is benneteket az 
indulat, ne vétkezzetek. A nap 
ne nyugodjék le haragotok fö-
lött.”

Kiírtam magamnak ezt a há-
rom mondatot. De lejegyeztem 
Károli Gáspár ódon-gyönyörű 
nyelvén is, hogy teljesebb és 
időtlenül plasztikusabb (vagy 
érdesebb) legyen az akusztika. 
Pontosabban a csönd, a nému-
lat akusztikája, amikor utána 
hallgatózunk egy kicsit a mai 
meghajszolt ember lelkére-szí-
vére zuhanó apostoli (talán szi-
gorúnak is tetsző) sugallat hor-
zsolásainak.

„Azért levetvén a hazug-
ságot, szóljatok igazságot, 
kiki az 6 felebarátjával: mert 
egymásnak tagjai vagyunk. 
Ám haragudjatok de ne vét-
kezzetek: a nap le ne menjen 
a ti haragotokon.” Holott tu-
dom, hogy az első Korintusi-
aknak írt levélben találhatom 
meg érzékletesen, de ugyan-
akkor lélek-diktálta tömör-
séggel is a lényeget, ahogy az 
egyik magyarázat összefoglalja 
nekem.

„Az egyház a misztikus 
Krisztus, a főnek és a tagoknak 
a közössége. A hívó a kereszt-
ségben válik a misztikus test 
tagjává, a beoltást a Szentlélek 
végzi Az új hivatás véget vet a 
természetes különbség-nek. 
A misztikus test csak akkor 
életképes, ha különböző tagjai 
vannak, és a tagok kölcsönösen 
együttműködnek. Ezért talál-
hatók az egyházban különböző 
kegyelmi adományok és felada-
tok. A kegyelmi egybetartozás-
nak a hívek életében is meg kell 
mutatkoznia. Legyenek egyek 
az örömben, bánatban, viseljék 
egymás terhét, segítsenek egy-
máson.

A kegyelmi adományok kö-
zül egyedül a szeretetet visszük 
át az örök életbe. (…) Tehát az 
emberek iránti őszinte szere-
tetünk is megmarad az egész 
örökkévalóságon át.” De most 
térjünk vissza a kezdetekhez, 
mert a Korintusaiknak írottak-
ra éppen rákövetkező, legtöbb-
ször idézett Szeretethimnuszt 
ugyan hajtogathatnánk, fújhat-
nánk betéve is napestig, de eb-
ből még a tagok, tagjaink köl-
csönös együttműködése nem 
valósul meg.

Amiért az apostol efezusi 
horzsoló-korholó szavai, igéi 
akkor, ugyanazért ma is elhan-

gozhatnak. Mert nem akarunk, 
nem tudunk a szeretet minde-
nen felülkerekedő kegyelme, 
gyakorlata nélkül tagjai, belátó, 
testvérei, vagy testvéries fele-
barátai lenni egymásnak. Mik 
lennének hát az akadályok? 
Családban, munkahelyi közös-
ségben, országban, nemzet-
ben? Egyházunkban? Egyháza-
ink között? A világ hatalmasai, 
gazdagjai és szegényei között? 
Földi világunk kétes legitimá-
ciójú, hatalommal felruházott, 
fegyverek erejére támaszkodó, 
ugyanakkor demokráciáról, 
szabadságról, közjóról, szolida-
ritásról napestig nyilatkozgató 
politikusai között? Az akadály, 
ahogy írva vagyon: a hazug be-
széd, amely már-már rutinból 
dől belőlünk, de átgondoltan a 
másik tagunk tudatos megté-
vesztése.

A föntebbi minden szinten. 
A legmelegebb családi fészektől 
a márvánnyal borított elnöki 
palotákig, kongresszusi terme-
kig. S a világra tárt képernyő-
kig kígyóként kúszik, tekereg; 

tengerként árad a hazugság, az 
igaztalan mondatok, gesztusok, 
hamisságok szennye. Amit nem 
tudunk lemosni azzal, ha azt 
mondjuk cinikus-cinkosként: 
no, ennek még az ellenkezője 
se igaz!

Mi átlátunk a szitán… Nem, 
nem: semmin se látunk át, 
még homályosan sem, mint 
az ártatlan gyermek… De ked-
vet kapunk az átverés nevű 
társasjátékhoz. Holnap majd 
mi következünk: visszaadjuk 
nekik, vagy valaki másnak. 
A világ minden szinten ebben 
az igaztalanságban gázol, für-
dik naponta, mert nem szereti 
a másikban az embert, a vele 
tagként meghívott, együttmű-
ködésre alkalmas lelket, aki 
ugyanezt viszont a testvérében, 
felebarátjában nem látja. Aztán 
tehetetlenségében dühbe jön. 
Meg hát nem úgy alakulnak a 
dolgok, nem ügy és akkor jön-
nek a sikerek meg a viselhetet-
len kudarcok, bajok, szenve-
dések, s ennek mindig a másik 
testvérünk, felebarátunk: ta-
gunk az oka. Vétkezzünk tehát 
ellene! Először csak rágalmaz-
zuk, rossz hírét keltjük, aztán 
hadüzenet nélkül megtámad-
juk, lerohanjuk, annektáljuk, 
kifosztjuk, talán meg is semmi-
sítjük, mert nem hiányzik ne-
künk az Egészhez.

Az én (nélküle való) cson-
kaságom sem zavar. Egyszerűn 
nem akarom tudomásul venni, 
hogy bizony éppen ő hiányzik. 
Hiányzik a Test hibátlan mű-
ködéséhez. (S közben elfújjuk, 

ha szeretet nincs bennem, de 
nem penitenciaként, hanem 
csak úgy, rutinból, lelkünket 
balzsamozgatva stb.) De neki, 
akivel ezt a gyalázatot tettük, 
nem tudunk megbocsátani_ 
Haragszunk sokáig. Tartjuk 
haragunkat kitartóan. Hogy 
hallja a világ: haragunk ha-
rangját félreverjük. Mert már 
bennünk pusztít ama szörnyű 
tűzvész…

Napszentületen túl is; ha-
ragunkkal megyünk az álmok 
csatamezőire: forgolódunk, 
izzadunk, nem segít még az 
altató sem. Most visszaütünk, 
a nappal éppen nem talált 
mondat most előkerül, meg-
mondjuk bátran. És haraggal 
ébredünk, azért is, hogy nem 
pihentük ki magunkat. Es visz-
szük tovább a harag, sőt már a 
bosszúvá is nőtt szörny dárdás 
fullánkját szívünkben. Mára is 
jut belőle… és holnapra is bő-
ven… Ezért írtam le kétszer is 

Pál apostol három mondatát. 
Miért a korholás? Hát ezért. 
Hazugság, harag, indulat, vé-
tek, s ami ezekből még kiforr-
hatja magát a szabad emberi 
természet szerint! Erre fi gyel-
meztet ott Efezusban. S ezekre 
a mostani háborult világban is: 
hiszen tagjai vagyunk egymás-
nak. Vagy lennénk egymásnak? 
Karl Rahner azt mondja, hogy 
„a keresztényi testvériesség lé-
nyegében nem egyéb, mint a 
felebaráti szeretet másfajta el-
nevezése; ez azonban magában 
rejti az Isten-szeretet titkát is, 
amelyben egész emberi létünk 
kiteljesedhet”. Csak a szere-
tet kegyelme segíthet, semmi 
más. Csak ez tarthat meg és 
szedhet össze bennünket této-
va útjainkról. Kezdetben a föl-
támadó és rádöbbentő szeretet 
fájdalmas, boldog horzsolása…, 
amely a misztikus Egész vonzá-
sára egyenként elindít bennün-
ket, hogy Benne találkozzunk…

Már hamuval rajzolgatok

   Görömbei Andrásnak

Mikor nem lehetett
akkor énekeltek
s hallgatnak mikor
lehet – meglehet
épp ezért költők
versek tengeralattjáróiban
megpattant tüdejűek.

*

Mert nagyon a miénk
ráégünk erre a földre
mosolyunk rámegy
bánatunk ráég
már hamuval rajzolgatok
Isten ablakán egyre
de Ő vár – vár még.
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Dr. Várnagy Elemér

Egy hatvanéves évforduló 
margójára…

(Találkozásaim Brenner János Anasztáz 
vértanú-diáktársammal)

Ez év húsvétján kis köny-
vecskét küldött szá-

momra egykori tanítványom, 
aki annak idején nálam dok-
torált a PTE Pedaóogiai Tan-
székén. Dr. Schermann Vera 
ny. tanárnőről van szó Torony 
községből, akinek cigány kö-
zösségével és a Pécsi Cigány 
Kulturális Központ tagjaival 
együttesen helyeztünk el em-
léktáblát a roma holocaust ál-
dozataiért imádkozva.

A tanárnő „Emberi jogok” 
címmel jó 5o évvel ezelőtt egyik 
tanulmányát a cigány gyerme-
kek fejlesztő nevelése téma-
körben. /Schermann,1985. 
68-83.0.In:Tanulmányok IX./

Az idő múlásával is tartottuk 
a kölcsönös kapcsolatot e té-
makörben. A fent említett rövid 
kis szövegekkel magyarázott 
fényképalbum nem véletlenül 
jelent meg „Nem félek” cím-
mel éppen idén, Brenner János 
egykori iskolatársam vértanú-
halálának 6o. évfordulóján, 
vélhetően közeli boldoggá-ava-
tásának küszöbén. Megjegy-
zem, hogy korábban már olvas-
hattunk egy közel 3oo oldalas 

monográfi át a fi atal mártírpap 
rövid életének történéseiről. /
Császár-So0s,20o3.1 /

Schermann kolléganő pedig 
jól ismeri a még élő fi atalabb 
testvérét József püspöki hely-
nököt. Nem mellékesen emlí-
tem, hogy a gimnáziumunkban 
tanuló Jánosnál két évvel idő-
sebb testvér ugyancsak ciszterei 
szerzetes lett, akárcsak öccse. 
Talán nem véletlen, a tanárnő 
előbb jelzett tanulmánya végén 
Radnótit idézve írja: „Oly kor-
ban éltem én e földön, mikor az 
ember önként, kéjjel ölt, nem-
csak parancsra…”/Schermann, 
1985. 82.o./.

Val6színűleg felsőbb kom-
munista parancsra betegellá-
tást színlelve csalták ki isme-
retlen hóhérok Brenner János 
rábakéthelyi káplánt, hogy 32 
késszúrással megöljék 1957. 
december 14-ről 15-re virradó 
éjszaka, megtiporva a magával 
vitt Oltáriszentséget is. Az ese-
ményre emlékeztető Jó Pásztor 
Kápolna alapkőletétele 1995. 
decemberében volt. Jómagam 
néhány pécsi öregcserkész di-
áktársammal az ötvenéves év-

forduló alkalmával 2oo7. júniu-
sában zarándokoltunk el Jancsi 
vértanúságának emlékhelyeire.

Miért is írok egy cigány ma-
gazin lapjain néhány szubjektív 
történésről János testvérünk 
diákkori életszakaszából? – ve-
tődik fel a kérdés. Emlékezése-
im a „Magyar Tarziciusz”-ban/
Császár-Soós,2oo3.58-59.o./ 
Mádl Dalma asszony – akkori 
szintén pécsi diáktársunk volt 
– néhány felvillantott pillanat-
képeihez kapcsolódnak:

„A három fi ú közül /László, 
János, József – megj. tőlem/ 
Jancsihoz kerültem a legkö-
zelebb, mi egyidősek voltunk. 
Délutánonként – amikor ő vég-
zett a tanulással – a kertben ját-
szottunk, kosárlabdáztunk. Egy 
régi, lyukas fenekű fáskosarat 
akasztottunk fel, abba dobtuk 
a labdát…Emlékeimben úgy 

él, mint egy mindig mosoly-
gó, kiegyensúlyozott, boldog 
gyermek. Áldott jó természe-
te volt, nem emlékszem, hogy 
valaha is veszekedtünk volna… 
Könyvekről, a cserkészetről, az 
iskoláról, a tanárokról beszél-
gettünk. Komolyan vette, amit 
csinált. Később tudtam meg, 
hogy elment Zircre szerzetes-
nek. Nem lepett meg döntése. 
Ma érdeklődéssel fi gyelem a 
boldoggá avatási eljárást, és bí-
zom abban, hogy megérem.”/
Mádl Dalmával készült riport 
2oo2. május 2-án.1n: Csá-
szár-Soós,2oo5.58-59.0./

Hadd ragadjak meg néhány 
pillanatképet János testvé-
rünk gimnazista korából, hisz 
együtt rúgtuk sokszor a port a 
Ciszterci Rend Pécsi Nagy La-
jos Gimnáziumának udvarán. 
Nem véletlen tehát, hogy ma 
életnagyságú bronzszobra isko-
lánk folyosójának apsziszában 
áll most.

Tanulmányi eredménye 
színjelesen kitűnő volt az első 
osztályban már, u.n. „vastag-
betűs” diák. /Kühn,1945.78.0/ 
Örömmel olvasom ma, hogy ab-
ban az időben a kitűnő tanulók-
nak könyvjutalmat adott igaz-
gatónk – igy Brenner Jánosnak 
is,- melynek anyagi hátteréhez 
rajta kívül Berényi Engelbert 
osztályfőnököm, Dr. Molnár 
Rajmund hittanárom és cser-
kész parancsnokom, továbbá 
nem utolsóként édesanyám Dr.
Várnagy Elemérné is hozzájá-

rult. /Kühn,1945.69.0./. Mint 
ismeretes, gimnáziumi érett-
ségit mint oblátus /az akkori 
értelmezése ugyanis manapság 
más jelentése van e szónak/ a 
különböző szerzetesrendek „vi-
lágban” élő, felajánlást tett tag-
jait hívják így. /Megj. tőlem/

Zircen Jánossal egy fedél 
alatt laktunk egy éven át. Jóma-
gam mint novícius, János mint 
oblátus, egészen az AVH által 
deportált szerzetesi likvidálá-
sokig. /V.ö. Endré4,1949.8.o./. 
Igaz, a két formáció elkülöní-
tése következtében szilenciu-
mi csak az ebéd elfogyasztása 
utáni rekreációs időben az u.n. 
„konventkertben” láthattuk 
egymást, mint egykori pécsi di-
áktársakat. A kis minisportpá-
lyán önfeledten edzette magát 
kedvenc sportján, a kosárlab-
dában.

A következő két szemeszter-
ben azután már „feloldottan” 
kapcsolódtunk egymáshoz a 
Budapesten működő Katoli-
kus Hittudományi Akadémián, 
amely a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Hittudományi 
Karának jogutódja volt. János 
kripto-noviciusként mint u.n. 
világi civil egyetemi hallgató 
járt be hozzánk az előadásokra 
és szemináriumokra egészen 
addig, míg az ÁVH rá nem jött 
a rejtett szerzetesi közösségek 
legalizált továbbélésére, kép-
zésére, melynek következtében 
távozni kényszerültünk az Eöt-
vös utcában lévő épületből.

Itt találkoztunk utoljára 
az egyetemi tantermekben – 
sokszor egymás mellett ülve a 
padsorkban – kiváló teológus 
tanáraink előadásait hallgat-
va, náluk vizsgázva. Akkor, az 
1950-51-es tanévben Dr. Zemp-
lén György O. Cist. volt a déká-
nunk, persze nem fehér-fekete 
ciszterci habitusban, hanem 
sima fekete reverendában. Íme 
néhány híres professzorunk 
neve és témáik: Kecskés Pál /
Etika, Lélektan, Bevezetés a 
hittudományba/, Takáts Ernő 
/Héber nyelv, A szentírásma-
gyarázat elmélete/ Zemplén 
György /Karakterológia, Is-
meretelmélet/ Artner Edgár /
Patrológia, Egyháztörténet./ 
Sorolhatnék még neveket és té-
mákat.

Brenner János /Anasztáz/ 
kitűnő eredménnyel teljesí-
tette itt is vizsgáit. Végülis 
személyes-lokális kötődések-
ről szóltam. János testvérünk 
egyházmegyés papként rövid 
életutján életét adta 26 éves 
korában övéiért, köztük cigány 
testvéreinkért is. /V.b. Csá-
szár-Soós,2o17.31.o./

Nem futott el, amikor jöttek 
a farkasok. Nem volt béres, aki 
nem törődik a juhokkal. Ó jó 
pásztor volt és maradt mindvé-
gig. /V.ö. Szent János Evangé-
liuma, 10,11-18./

/Pécs, 2o17.május 4. 
Boldog Ceferinó roma vértanú 

emléknapján./
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BEER MIKLÓS ROVATA

„Elgettósodott az egyház, 
megborult az egyensúly”

(Gégény István beszélget Beer Miklós püspökkel)

-Jelen beszélgetésünk fő 
apropója egy koráb-

bi üzenetének részlete, amely 
mostanában kezdett elterjed-
ni a közösségi médiában. Szó 
szerint idézem: „Óvatosan 
mondom, az önszórakoztató 
gettóegyházból ki kell lépnünk 
a missziós egyház örömteli, 
Szent Ferenc-i távlatába.” Sú-
lyos szavak ezek, főleg egy ka-
tolikus főpásztortól. Kifejtené, 
mit ért „önszórakoztató gettó-
egyház” alatt, és mi az a távlat, 
amerre el kellene indulni?

… Ferenc pápa rendszere-
sen hangsúlyozza, hogy olyan 
nyelven kell beszélnünk, amit 
megértenek azok, akikhez szól-
ni akarunk. A hitünkből táp-
lálkozó magatartásnak ott kell 
megnyilvánulnia, ahol élünk. 
Nagy kísértést jelent a papság 
számára, hogy az egyházi zsar-
gont használjuk, anélkül, hogy 
refl ektálnánk rá, vajon értik-e 
az emberek, amit mondunk. 
Jézus példabeszédei adhatnak 
mintát számunkra, hiszen az 
ő történetei, gondolatai a min-
dennapi élményekből táplál-
koznak. Ferenc pápa ugyancsak 
képszerűen beszél – azt, hogy 
„legyetek bárányszagúak”, na-
gyon könnyű megérteni. Úgy 
gondolom, a média érdeklődé-

sét az indokolja, hogy talán si-
került nekem is olyan nyelven 
megfogalmaznom a gondolata-
imat, amit mások megértenek. 
Ezzel együtt jót derültem az 
egyik ilyen cikk alatti hozzászó-
láson, amely szerint „jó, jó, de 
voltak a püspöknek vallásos ki-
szólásai is”.

Amikor önszórakoztatásról, 
gettósodásról beszélek, elsősor-
ban a sajtónkra gondolok. Sok-
kal több fi gyelmet kellene fordí-
tanunk a meglévő, közt szolgáló 
televíziókra, napilapokra, a léte-
ző médiumokra. Gyakran hívnak 
televíziós műsorokba, most hir-
telen a Család-barát jut eszem-
be, ahol többször is jártam, vagy 
a Duna Televízió Püspökkenyér 
adásait említeném, de ugyanígy 
például a Kossuth Rádiót is ér-
tékes terepnek találom. Miköz-
ben megannyi orgánum létezik, 
felmerül a kérdés: tényleg szük-
ség van külön katolikus rádiókra 
– több is van belőlük az ország-
ban –, arra a rengeteg írott kato-
likus sajtótermékre?

Miért kell minden egyház-
megyének saját lapot készíte-
nie? Kik olvassák ezeket, kikhez 
jutunk el? Igyekszem óvatosan 
fogalmazni, nem akarok senkit 
megbántani, de gyakran úgy lá-
tom, kritika, éspedig önkritika 

nélkül rendezünk körmenete-
ket, szórjuk a virágot, s ezzel 
mintegy magunkat szórakoz-
tatjuk, azzal áltatva megint 
csak önmagunkat, hogy evan-
gelizálunk. Nem az a baj, hogy 
ezek a rendezvények léteznek, 
hanem az, ha itt megállunk, ez-
zel letudjuk a misszionálást.

Felmerült-e bárkiben, vajon 
van-e értelme annyit harangoz-
ni? Ki az, aki ma azért indul el 
a templomba, mert a harang 
odahívja? Tudom, mert eljutnak 
ilyen jelzések hozzám, hogy né-
melyeket zavar a túl sok harang-
zúgás, amivel megint nem az a 
baj, hogy van, hanem hogy alig-
ha éri el a célját, helyette pedig 
nem nagyon teszünk mást. Jelen 
kell lennünk a társadalomban – 
ez az a távlat, amelynek nemigen 
látom a megvalósulását.

Említette a cigányság té-
máját, ez ma az egyik legége-
tőbb társadalmi probléma ha-
zánkban. A „cigánykérdést” jól 
ismerjük, de mi lehet a helyes 
felelet, a megoldás ebben az 
ügyben?

Megint a sajtót említeném. 
Miért nem mutatjuk be az igen-

is létező, már ma is működő jó 
példákat? Tanodák, családi nap-
közik, szociális szövetkezetek – 
csodálatos, fantasztikus munkát 
végez az egyház ezen a területen, 
hosszan tudnám sorolni pap-
jaink, szerzeteseink áldozatos 
munkájának gyümölcseit.

Nem igaz, hogy nem lehet 
segíteni a cigányokon: képesek 
tanulni, dolgozni, csak ehhez 
személyes kapcsolatokra van 
szükség, és sokat kell tenni ér-
tük. Más nem fogja megoldani 
helyettünk a problémát, az pedig 
főleg nem visz előre, ha egyszerű-
en csak haragszunk a cigányok-
ra. Sok energiára van szükség e 
téren, amit máshonnan lehetne, 
kellene felszabadítani.

Összességében azt gondolom, 
hogy egészen új szemléletre van 
szüksége az egyháznak. Bármer-
re nézünk, kiáltó ellentéteket 
látunk szerte a világban. Meny-
nyi nyomorult ember él körülöt-
tünk, míg mi szépen felöltözve 
elmegyünk a templomba, majd 
hazatérünk – fájó ezt látni!

Mintha elvesztette volna az 
egyensúlyát az egyház. XVI. 
Benedek pápa a „Deus caritas 
est” enciklika 25. pontjában 
úgy fogalmaz, hogy az Egyház-
nak hármas életmegnyilvánu-
lása van: a Szentírásra épülő 
tanítás, a liturgia (Eucharisz-
tia, imádság) és a diakónia, 
vagyis a szolgálat. Utóbbi te-
rületre hívnám fel a fi gyelmet, 

ahol nagyon sok lenne még a 
tennivalónk. Ideje volna visz-
szanyerni az egyensúlyunkat, 
s akkor nem kéne olyanokat 
hallgatnom az ismerőseimtől, 
hogy „egyházunkat a műemlék 
templomaink fojtják meg.”

Hatalmas feladataink van-
nak: oktatás, nevelés, családok és 
nehéz sorsúak felkarolása. Ezek-
re sokkal több energiát kell for-
dítania az egyháznak, és képesek 
is lennénk rá. Ehhez, ismétlem, 
egyetlen út vezet, ez pedig az ön-
kritika: őszintén megvizsgálni, 
hogy Jézus Krisztus mit szán az 
Egyház feladatául. Vajon tényleg 
a Föld sója vagyunk-e?

(Forrás: Szemlélek blog)

Jókai Anna

Pontosítás

Az angyaloknak nincsen szárnyuk
– tudnak röpülni
Az ördög nem fekete
– annál sokkal sötétebb
A menny nem fönt a pokol nem lent
nem hely inkább állapot
Jézus nem fotogén és nem fecserészik
– Ő nem a tévékettő sztárja
Krisztus nem csak meghalt értünk
– elő is élt nekünk valamit
Isten nem ősz és nem lakozik
– Ő van, tér s idő felett
Az ember többé nincs gyámság alatt
– az útért és az irányért maga felel
A halál akár a mag halála nem pusztán rothadás
– hanem az új hajtás feltétele.
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Lesznai Anna

Mért oly hosszú

Mért oly hosszú az út a szívtől a szájig,
Hogy lüktető lelkem sosem jut odáig,
Hogy a mindenségtől úgy el vagyok zárva.
Csendes békés szerrel nem jut napvilágra.
Életemnek fáját erősen rázzátok,
Hadd hulljon gyümölcse ujjongva reátok.
És mint dió burka, mely hull napos ágról,
Repedjen meg szívem a nagy boldogságtól.
Törjétek fel zárját az énálmodásnak
Hogy elepedt lelkem od’ adhassam másnak,
Másnak, másnak, másnak, ki megváltsa tőlem
Aki rezgő hangszert formázhat belőlem,
Ki valóra váltson, megitasson vérrel…
Megetessen könnyes szerelemkenyérrel.

�szi szavak

Mert nem vagy nálam: ajkamon
Súlyosan érnek csókjaim,
Sok ágon feledett gyümölcs
Magánossá piroslott kertben.

Mert nem ölelsz meg: két karom
Belefojtom száz semmiségbe
Mint télen fázó rózsatőt
Fáradt lombok mélyébe rejtnek.

Mert elhagytál: a perceket
Álmatagon ejteni a földre…
Sárgult tenyérnyi levelét
Juharfánk így hullajtja halkan.

Fumacs Viola

Táj

A liget fái millió
fehér csillagot tartva
állnak.
A hó apró lábnyomokat
őriz,
s a varjak billegése
kiáltásuk színezi.
A nap világol, arany
s fehér a szárnyak
ívei közt.
Ámulat a ház, mézeskalács.
Az alkonyati ég fele tör
a hajladozó ágról
hozva az éjszakát
a varjúcsapat.

Alkonyatkor

Új boldog zene kélt,
s a félelemmel diszonánsan
vegyült. A várás
jövőt igéző titkai
s nyárszagú nyurga alakod
éltek e magányban.
Arcod szelíd ívét kerestem
a csöndes ég alatt,
hol szerelmet virrasztók
hajnala fogant.
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Lövei Sándor

Ha találkoznék veled

Ha találkoznék veled,
fölismernél e ennyi év után?
bennem is megemberesedett egy erdő,
s tar lombja őszre kopogós levelekkel várja a szelet.
Szemem egykori kékje ón-szinű folyamban kavargó örvénylés,
láthatsz benne napsütötte ablakot vérző alkonyatban
izzadó muskátlikkal,
egymásba szaladó utcák fürge macskakövein
karambolozó metál-karosszériák vakitó fényétől
lázas délelőttöt,
mikor nap még észrevétlenül éget vörösre minden arcot.
Negyven év kavarog benne,
az évek roncsait néha kiveti a viz,
s elmerült lépcsőházak odvas homályától fekete
a tekintetem.
Hiába keresed a szememet ökörnyál lepte nyári vizekben,
ahol fenékig látni a buborékos mélységet.
Szemem már opálos mint az olcsó lőre,
s ha rád nézek kirozsdállik belőle a múltam.
Hiába keresnéd találkozásunk napjának tüzét,,
retináim pirosan izzanak halvány derengésben
mint szántóföldön a kóróbél.
Ha találkoznék veled,
nem engem látnál ennyi év után,
szemem árjában örvénylő múltam beszélne hozzád,
s én hallgatnék,
mint az ökörnyál lepte nyári vizek.
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Ruva Farkas Pál

A megszelídített 
univerzum

„A cigányságtól 

néhány  perc alatt

mindent megtudhatsz

a világról

amit azelőtt 

és azután

az életben soha

ha a lelked tiszta….

mint Snétberger 

ujjai alatt 

érthetővé

élvezhetővé 

szelídített 

világmindenség…”

Józseft�l 
Máriáig

a Hold napján

elmegyek hozzád

hogy csókot lopjak

a legszebb lánytól

s amikor kifogy belőlem a vágy

lóra váltva

cerhát bontok

ott hagyom a holdas éjszakákat

mert magamra maradtam

de az erdő énekét elviszem

mert nem tudok

nélküled élni

ablakot hasítok a sátramra

hogy magamhoz engedjem Istent

szerető kezeid simogatását

reggel szivárvánnyal átkötöm

a boldogságodat

Józseftől Máriáig

szelídített mennyországnyi

útszéli virágait

már nem félek

az éjszakák magányától

mert szíved aranyfonata

elvezeti macskaszemeimet

egy Újkígyósnyi

mennyországig…

ahol paradicsomnyi

bónomság várja haza

az elkóborolt

zarándok fi át

Kedves Barátom!

Megpróbáltam kérését 
teljesíteni és lerajzolni 

az újkígyósi faluvéget. Informá-
ciói és az én egykor a Viharsa-
rokban szerzett benyomásaim 
alapján igyekeztem rekonstru-
álni azt a tájat.

Rajzolás közben azonban 
mondanivaló is előkívánkozik, 
sőt közlésre vágyó érzelmeim 
el is nyomják az eredeti vizuá-
lis benyomásokat, önálló életre 
kelnek, és egy olyan rajz szüle-
tik, ami több és más, mint amit 
a megrendelő elképzelhetett.

Van az egykori valóság, 
a kézzelfogható és van a való-
ságból előnyíló igazság. s ez így 
van jól: ábrázoljuk nemcsak a 
valódit, hanem az igazat.

Egy egykori udvarban nem 
is az a fontos, hogy hány lépésre 
volt az ereszaljától, a gémeskút, 
hanem az a sors, ami ott, abban 
az udvarban osztályrésze volt az 
ott szaladgáló és növekedő falu-
végre született gyerekeknek.

Nekem, a rajzolónak ez a 
sors, annak színekben való tük-
röződése látszik fontosnak.

Kérem, fogadja el az én lá-
tásmódomat:

közös utunk
közös egykori sorsunk
derűjét és borúját.
(Több ez, mintha annak csu-

pán fotóját adnánk.)

Tisztelettel: Vajnai János

P.S. Újkígyósi faluvég talán 
ilyen volt rég,

de emlékeinkben azért hí-
ven őrizzük még!

A valóságból kinyíló igazság
(Vajnai János grafikái nyomán)
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Mezey Katalin

Megszületni

Megszületni egyedül, öregen,
de mosolyogva, mint a csecsemő,
aki a mosolyával védi meg magát,
meg kell, hogy szeresse az idegen.

Amiért éltél, rég elbújt előled,
melletted még befonja az öregség,
azt hiszi, hogy megfertőzöd vele,
a titkát senki meg ne tudja tőled.

Vak az, aki nem látja önmagát,
vadméz-ragacsos a tekintete,
Cserbenhagyta vére és veleje.
Hajnali napfény ébreszt.

Nem tudod, miért kelj fel
miben reménykedj?
Mégis újjászületsz, kigyújtja homlokod,
mosolyogva a nap, hogy ébredj. Ébredj

Zátonyok

I.
Kezd mélysége lenni az időnek,
melybe mint a horgony süllyedünk,
horgonyként akadunk meg a fövenyben,
kőben, megkapaszkodik a hajó velünk.

II.
Megérezzük a mélyét az időnek,
mint a mérőón, belesüllyedünk,
vagy mint a horgony, hogyha bóját rögzít,
a zátonyokra fi gyelmeztetünk.

Szubotics Mariann

Tömeggyilkosság után vidámpark
(Várpalotán a Grábler tónál l�tték sírgödörbe a cigányokat)

Száztizennyolc székes-
fehérvári és várpalotai 

cigány származású ártatlan 
embert (férfi akat, asszonyo-
kat, gyermekeket) lőttek ha-
lomra 1945 februárjában 
a várpalotai Grábler-tó 
környékén. Noha hazánk 
egyik legnagyobb roma 
tömegsírja található itt, 
mégsem járt nekik sem 
tisztességes temetés, sem 
sírjel. Több mint hatvan 
évnek kellett eltelnie ah-
hoz, hogy egyáltalán em-
lékhelyet állítsanak fel a 
tiszteletükre. A hetvenes 
években vidámpark, most 
magántulajdonban lévő 
kedvelt horgászhely talál-
ható a borzalmas kivégzés 
helyszínén, ahol a jövőben 
akár egy üdülőcentrum is épül-
het. A téma egyik kutatójával, 
Harmat Józseff el beszélgettünk 
minderről a roma holokauszt 
70. évfordulója kapcsán.

Mi történt pontosan a vár-
palotai Grábler-tónál 70 éve?

– Történelmünk legnagyobb 
cigányok ellen elkövetett tö-
meggyilkossága történt meg itt. 
1945. február első napjaiban, 
a nyilas uralom alatt 118 szé-
kesfehérvári és várpalotai ci-
gányt végeztek ki egyetlen nap 
alatt a város határában fekvő 
Grábler-tónál. A Nemzeti Szá-

monkérő Különítmény (N. Sz. 
K.) péti csendőrei – nyilván 
valakinek az utasítására – be-
mentek Székesfehérvárra, hogy 
felszámolják a cigánytelepet. 

Összegyűjtötték az ott találha-
tó összes cigányt, beleértve a 
gyermekeket és csecsemőket 
is, és Várpalotára szállították 
őket. Majd a cigánytelepet fel-
égették. Másnap a várpalotai 
cigányokat is összegyűjtötték, 
és a székesfehérváriak mellé 
zárták a nyilasház pajtájába. 
Harmadnap valamennyiüket 
kivégezték.

Mi volt a vád velük szemben?
Harmat József
– Székesfehérvárt alig egy 

héttel korábban, január 23-án 

foglalták vissza a német csapa-
tok. A „hivatalos” magyarázat 
szerint a cigányok raboltak, 
fosztogattak, és együttműköd-
tek az oroszokkal. Az N. Sz. K. fő 

feladata ekkor az volt Szé-
kesfehérváron, hogy felde-
rítsék a szovjet megszállás 
alatti fosztogatásokat és 
a kollaboráló személye-
ket, s hogy megbüntessék 
azokat. Létezett egy bel-
ügyminiszteri rendelet is, 
amely szerint „a kiüríten-
dő területről a polgári la-
kosság közül mindazon 
megbízhatatlan egyéne-
ket, akik a szovjet csapa-
tok előrenyomulása esetén 
azokhoz csatlakozhatnak, 
továbbá a cigányokat csa-
ládtagjaikkal együtt, végül 

még a feltalálható összes zsidó 
fajúakat vegyék őrizetbe, és a 
kitelepítési hely illetékes főis-
pánja által biztosítandó átme-
neti internálótáborokba kell 
őket elhelyezni”. A rendelet te-
hát a frontvonal mögé történő 
internálásról szólt, nem kivég-
zésről. Mindenesetre a cigá-
nyok bűnösségére semmilyen 
bizonyíték nincs. Arról nem be-
szélve, hogy a kisgyermekek és 
csecsemők semmiképpen sem 
vehettek részt a fosztogatások-
ban, rablásokban, és nem le-
hettek kollaboránsok. Érvény-

Makkai Kiss Nóra

Fohászolás
jóvátételért

2008

Uram, ha még lehet

jóvátételért fohászolok

de…

a Te

Akaratod

legyen meg

 *

Ámen

------------

Uram!

A világ végtelenbe nyúlik

kietlen nem-ek pusztaságában

hosszan a vízszintesen

Felfelé vágyom

a vertikumban élni

Igenek erdejében

daloló madársereg

koronás rengetegében

Ismerni

a tudás fáját

és

NEM

et

mondani

gyümölcse

ígéretére
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Mici továbbutazott Győrbe, 
férje rokonaihoz. Felgyógyulá-
sa után visszaköltözött Székes-
fehérvárra. A nyolcvanas évek 
közepén halt meg. Rokonaival 
sikerült találkoznom és interjút 
készítenem. Raff ael Margitról 
kevesebbet tudok. Ő később 
Esztergomba költözött. Ro-
konai épp az interjú készítése 
előtt költöztek ki Kanadába egy 
jobb élet reményében. Legye-
nek szerencsések!

A tömegsír feltárása után 
volt-e újratemetés?

– Nem tudunk újratemetés-
ről. A helyszíni szemle után visz-
szatemették a sírt. 1949-ben a 
várpalotai tanács ugyan döntést 
hozott arról, hogy a tömegsírt 
temetőnek nyilvánítják, körül-
kerítik és emléktáblával jelölik 
meg, erre azonban nem került 
sor. Időközben a tó vizének 
szintje megemelkedett. A koráb-
bi lankás, homokos part, ahová 
a háború előtt még fürödni jár-
tak a gyerekek, s ahol valószínű-
leg a tömegsír is lehetett, víz alá 
került. A cigányok kivégzése és 
az emlékhely ügye évtizedekig 
feledésbe merült. A kilencvenes 
években történtek próbálkozá-
sok, hogy megtalálják a holttes-
teket, de eredménytelenül. Úgy 
gondolom, erre ma már vég-
képp semmi remény nincs.

Vajon miért nem adták meg 
a végtisztességet az áldozatok-
nak?

– Mint említettem, az eset 
évtizedekig feledésbe merült. 
A meggyilkolt cigányok ügye 
senkinek nem volt fontos. 1974-
ben került szóba először, hogy 
emlékművet kellene állítani az 

áldozatoknak, de a Hazafi as 
Népfront Fejér megyei vezető-
sége ezt megakadályozta. Véle-
ményük szerint a meggyilkolt 
cigányok köztörvényes bűnö-
zők voltak. Csak 1995-ben ke-
rült szóba ismét egy emlékmű 
állításának igénye. Az akkori ci-
gány kisebbségi önkormányzat 
szeretett volna emlékművet ál-
lítani a városközpontban. Csak 
újabb húsz év múltán, 2006-
ban sikerült elérniük, hogy egy 
szerény emlékművet, egy kop-
jafát állítsanak a vár mögötti 
téren a cigányok emlékére.

Egyáltalán mikor kezdték 
kutatni az itt történteket?

– Az 1980-as években Ury 
János pétfürdői helytörténész 
kezdte komolyan kutatni a ci-
gányok kivégzésének történe-
tét. Korábban csak egy-egy új-
ságcikk jelent meg róla. Például 
Csaba Imre veszprémi újságíró 
is hivatkozik a népbírósági pe-
rek anyagára, de részletesen 
nem dolgozta fel az iratanya-
got. Ury János viszont alapo-
san utánajárt a történteknek, 
átnézte a fellelt perek iratait, 
tanulmánya pedig több helyen 
is megjelent. Az ő munkája volt 
a kiindulópontja saját kutatá-
saimnak is. A Veszprém Megyei 
Levéltár, tudva, hogy évek óta 
foglalkozom a témával, meg-
bízott egy forráskiadvány ösz-
szeállításával. Eddig a korabeli 
sajtó anyagát néztem át, a to-
vábbiakban pedig szeretném 
feldolgozni a rendőrségi jegy-
zőkönyvek, valamint a népbíró-
sági perek lehetőleg teljes irat-
anyagát. Ezek összességéből 
remélhetőleg egy az eddiginél 

is pontosabb képet alkothatunk 
majd történelmünk legnagyobb 
cigányokkal szemben elköve-
tett tömeggyilkosságáról.

A helyszín története hogyan 
alakult később? Tényleg vi-
dámparkot üzemeltettek itt?

– Az ötvenes évek végén, 
két nyáron át valóban egy 
kis vidámpark működött a 
tó partján, de ezt a tanács a 
magas fenntartási költségek 
miatt 1960-ban megszüntet-
te. A rendszerváltás után a tó 
magántulajdonba került, azóta 
horgásztóként használják.

Felröppentek olyan hírek, 
hogy néha a horgászok borzal-
mas dolgokat fognak ki a tóból…

– Erről semmit sem hallot-
tam, hogy a horgászok miket fog-
tak ki a tóból. Egy biztos: cigá-
nyok nem járnak oda horgászni.

Úgy tudni, üdülőközpontot 
akarnak itt létesíteni. Ez nem 
kegyeletsértés?

– Egy 2008-ban megjelent 
cikk valóban egy nagyszabá-
sú üdülőközpont létesítésének 
tervéről írt. Ez azonban tudo-
másom szerint azóta sem való-
sult meg.

Most augusztus másodikán 
rendezünk egy megemlékezést, 
mivel az itt megölt, több mint 
száz áldozatnak még egy tisz-
tességes temetés sem jutott, 
sőt, többségüknek még a nevét 
sem ismerjük. Legalább most, 
hetven év múltán szeretnénk 
– egyszerűen ugyan, de méltó-
képpen – a holtakat megillető 
tisztelettel megemlékezni róluk, 
és megáldani azt a helyet, ahol 
minden valószínűség szerint 
nyugszanak, most már békében.

ben volt a felkoncolási rendelet 
is, amely lehetővé tette, hogy a 
katonaszökevényeket, szökött 
munkaszolgálatosokat, foszto-
gatókat kihallgatásuk után ki-
végezzék. Ebben az időszakban 
azonban a legtöbbször nem 
folytattak semmilyen eljárást, 
sőt, sok esetben már a gyanú 
is elég volt ahhoz, hogy valakit 
a helyszínen felkoncoljanak. 
Ezeknek a kivégzéseknek 
egy része nyilvánosan, 
kimondottan elrettentés 
gyanánt történt.

Mi lehet akkor a valódi 
oka a roma holokauszt-
nak?

– Ez egy nagyon össze-
tett, bonyolult kérdés. Úgy 
gondolom, vannak nálam 
sokkal hivatottabbak, akik 
erre választ adhatnának, 
bár történészek közt is na-
gyon eltérő véleményekkel 
találkozhatunk. Minden-
esetre voltak előzményei. 
A roma holokauszt – csak-
úgy, mint a soa – a náci Német-
ország műve volt. A magyarok 
csupán kiszolgálói voltak a né-
meteknek – Szálasiék kormánya 
különösképpen. Ugyanakkor 
hozzá kell tennem, bármilyen 
fájó is ezt mondani, a túlélők 
szerint „a magyarok rosszabbak 
voltak, mint a németek”.

Pontosan kik adták ki a pa-
rancsot, illetőleg kik végeztek 
az áldozatokkal?

– Közvetlenül a kivégzési pa-
rancsot Botond István, a Nem-
zeti Számonkérő Különítmény 
péti parancsnoka adta. Helyet-
tese, Kozma István volt, aki em-
bereivel összegyűjtötte a cigá-

nyokat. A kivégzést várpalotai 
csendőrök és nyilasok hajtották 
végre. Talán némi mentségére 
szolgálhat a várpalotai csend-
őrparancsnoknak, hogy az első, 
szóbeli utasításra nem volt haj-
landó vállalni a kivégzést. Ez-
után kapta meg Botond István 
és a Gestapo helyi parancsno-
kának aláírásával az írásbeli pa-
rancsot, aminek (hasonló bün-

tetés kilátásba helyezése miatt) 
engedelmeskednie kellett. Te-
hát a helyi csendőrök parancs-
ra, valamint mintegy tíz vár-
palotai nyilas pártszolgálatos 
parancs nélkül, önbuzgalomból 
végezték ki a cigányokat. Nem 
kizárt azonban – több jel is erre 
utal –, hogy a kivégzési parancs 
valójában Orendy Norberttől, 
az N. Sz. K. teljhatalmú veze-
tőjétől eredt. A cigányok össze-
gyűjtésének idején ő is Székes-
fehérváron tartózkodott. Nem 
valószínű, hogy ilyen esetben 
alárendelt tisztjei tudta és en-
gedélye nélkül ilyen méretű tö-
meggyilkosságot elkövettek vol-

na. Pintér József, a Fejér megyei 
nyilas főispán – még ha nem is 
közvetlenül ő adta ki a paran-
csot – annyiban mindenképpen 
felelős, hogy nem akadályozta 
meg a tömeggyilkosságot.

Hogyan végezték ki őket?
– A Várpalotára összegyűj-

tött cigányok közül kiválasz-
tottak húsz férfi t. Kivitték őket 
a városszéli akácosba, ahol 

nagy gödröt ásattak ve-
lük. Azután belelőtték 
őket a maguk ásta gödör-
be. Majd húsz-huszonötös 
csoportokban a többieket 
is az akácosba hajtották 
– előbb a fi atalabb nőket, 
végül az időseket és a gye-
rekeket. A gyermekeket 
már a gödör szélén agyon-
lőtték. A sírásó cigányok 
közül ötöt a vár elé vezet-
tek, őket ott végezték ki 
elrettentésül, nyilvánosan. 
Egyikük nyakába táblát 
akasztottak: „Így járnak a 
hazaárulók.”

Voltak-e túlélők? Lehet-e 
tudni róluk valamit?

– Ketten élték túl a tömeg-
mészárlást. Egy székesfehérvá-
ri fi atalasszony, Lakatos Angéla 
(cigány nevén Mici) terhesen, 
ő nyolc lövést kapott. A másik 
egy 14 éves várpalotai kislány, 
Raff ael Margit (Falat), akinek 
csodálatos módon sebesülés 
nélkül sikerült életben marad-
nia. Ahogyan később elmondta, 
még a lövések előtt beleugrott a 
gödörbe, ráestek a holttestek, 
így egyetlen lövés sem érte. 
Éjszaka kimásztak a gödörből, 
gyalogosan, bujkálva Veszp-
rémbe mentek, majd Lakatos 

Fotó a Népszava archívumából
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Ifj. Rostás Farkas György

Bemutatkozik a Nemzetközi 
Roma Jogvéd� Iroda

Mottó:
„Van egy álmom,
hogy négy kicsi gyermekem
egy napon olyan nemzet tagja lesz,
ahol nem a bőrszínük,
hanem a jellemük alapján ítélik 
meg őket.”

(Martin Luther King)

A Nemzetközi Roma Jog-
védő Iroda azzal a céllal 

alakult meg, hogy a Magyaror-
szágon élő hátrányos helyzetű 
emberek jogait-érdekeit érvé-
nyesítse, illetve bírósági/peres 
ügyekben képviseletet biztosít-
son a rászorulók számára.

Jogi segítséget biztosítunk 
azoknak, akiknek jogi panasza 
van Magyarországon vagy az 
EU-ban!

KÜLDETÉSÜNK

„Minden ember egyenlő, 
nincs ember és ember között 
különbség”

A Nemzetközi Roma Jog-
védő Iroda kiemelt fi gyelmet 
fordít a kisebbségek, vallási ül-
dözöttek és a menekültek, joga-
inak érvényesülése érdekében!

Jogászaink segítséget nyújta-
nak polgári-büntetőjogi ügyek-
ben, valamint kedvezményesen 
vállalnak perbeli képviseletet! 
Jogászaink fogadóóra: Előzetes 
időpont egyeztetés után!

MIBEN SEGÍTÜNK?

Diszkriminációs ügyek kép-
viselete

Jogi tanácsadás
Peren kívüli segítségnyújtás
Hagyatéki eljárás, végrendelet
Szerződések, Okiratok szer-

kesztése és ellenjegyzése
Gazdasági és kereskedelmi 

jog, követeléskezelés
Büntető ügyek képviselete
Elítéltek rehabilitációja, re-

integrációja
Családi jog házassági bontó-

perek
Cégalapítás, cégjog
Ingatlanjog
Fogvatartotti beadványok
Átszállítási kérelmek
Büntetés-félbeszakítási ké-

relmek
Enyhébb fokozatba helyezés
Fegyelmi ügyek képviselete

 A mai világban sajnos bár-
kivel megtörténhet, hogy egy 
rossz döntés, elhibázott pilla-
nat miatt az igazságszolgáltatás 
veszteseként büntetés-végre-
hajtási intézetbe kerül.

A börtönbe kerülés után az 
első reakció a kétségbeesés. 
Hogy kerültem ide? Ki fogom 
bírni? Milyen jogaim vannak 
itt bent? Hova fordulhatok a 
panaszaimmal, kéréseimmel, 
kérdéseimmel?

Forduljon hozzánk biza-
lommal, mi elmagyarázzuk az 
ügyintézések menetét, segítünk 
megfogalmazni a kérelmeket, 
panaszokat és a technikai lebo-
nyolításban is segítünk a bör-
tönbüntetésüket töltő elítéltek, 
családjaik számára.

Tőlünk segítséget kaphat ta-
nácsadás és képviselet formájá-
ban is!

Ady Endre

Rovjarman
(Sirasson meg)

Po nasul drom gelom, zhungalo kerdyilom,
Shukar drom sas anglal, na pe kodo gelom.
Chi dav, chi tradav pej luma khanchi chi dav
Palaj dile trabi shutom muri godyi,
Palaj dile trabi sar ando suno, me dilo
Kade vorbin pa ma pej sako vulyica,
– Muri dej, sar o dyi,
Roves sar phara dyi.

Roves anda mande, bibaxtalo mande,
Andakodolate, kas feder kamos me.
Shushoj muro jilo, pala lendej shusho,
Andre pherdyilas, sar sun o kerdyilas.
Robo kerdyilom, andaj sune trajuvo,
Sar mato te avos kasavij elurna,
– Muri dej, sar o dyi,
Roves sar phara dyi..

Zhanav, ke kamesas, zhanav ke kames man,
Me boldom opre tye trajoski luma,
Me kerdom kodi te dukhajvel tyo dyi,
Me pa le sa nashav, haj ke kaj chi zhanav
Barimaski luma. Baro sunoj luma,
Late somas phanglo sar trajo, merimo! –
Muri dej, sar o dyi,
Roves sar phara dyi.

Anda chachipe, trajija zhikaj ave:
Ke kadi kamel haj phenel muro jilo,
So shaj kero? Dore muro chorro trajo
Haj kerdas te avav, sa luma brigako
Me sar korro kerave butya zhukarav,
Ke ande muro than, varikon avela,
– Muri dej, sar o dyi,
Roves sar phara dyi.

Bikindom aba man, chi trajiv anda ma,
Hodinipe, pacha aba man chi avla,
Muro dyi kerdyilas, jek mure jilesa,
Mure jiles rodav, zhikaj les chi rakhav
Nyevo Ahashveri ave punej luma,.
Zhikaj chi nachuvav dromesko agoral,
– Muri dej, sar o dyi,
Roves sa phara dyi.

Tromano haj marimo
(Harcos és harc)

Trajo, pesko, trajil numa
o tromano manush,
Pherdyol kamaimasa
Varisar avri boldyola.

Chi boldyol avri
lesko dyi:
Avri phurdas
peski briga
Feri trajil unyivar peske,
Kade shaj avel peskireske,
Shukar te kamel ephralenge
Pesko trajo te del kavrenge.

Kamaipe akanak, pe muro trajo anav,
kana sakofalo nachol,
E bare jakhenca,
Duvar, majshukarenca.
Muri losh si e brigasengij
Sakoneskej mure brigi:
Chi kamen but
te aven kasave, sar me.

Kon kade kamel te vorbil
Thaj sar shavoresko muj
vorbij tumende,
mezin armaja so vorbija:
O Tromaipej,
O Del.

(Boldasles: ifj. Rostás Farkas György)

KAPCSOLAT

Web: http://nemzetkozi-roma-jogvedo-iroda.webnode.hu/
facebook.com/romajogvedoiroda
E-mail:romajogvedoiroda@gmail.com
Fogadóóra: Előzetes időpont egyeztetés után!
06/70-431-4440, 06/30-897-95-81
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A kézzel írott levél szövege:

Kedves Rostás Farkas testvé-
rem!

Drago Romale!
Pajkerel phralikanes Jozsef 

phral.
Szívben veletek vagyok!
Őszinte gratulációt mondok 

összejöveteletek alkalmából, 
ahol a szent vértanútokat Boldog 
Ceferinot ünnepelitek.

Az Ő közbenjárása Istennél és 
oltalma legyen veletek. Egy szent 
örök élet már most itten a földi 
életünkben is, ez az ideálunk, 
és ennek az örökkévalósága Is-
tenben.

Krisztusban halhatatlanok 
vagyunk.

A Cigány Nemzedék becsü-
let- és létjoga Krisztusban gyöke-
rezik.

A mi örök vándorutunk a 
mennyországba vezet, Isten tel-
jesen szabad, boldog, ragyogó 
világába, lelki boldogság szinfó-
niájába.

Isten kegyelmét és áldását kí-
vánva szeretettel:

Habsburg József Árpád

Habsburg Lotaringiai József Árpád Habsburg Lotaringiai József Árpád 
f�herceg emlékezetéref�herceg emlékezetére

Ma reggel Habsburg 
Kynga főhercegnő hí-

vott telefonon. Éreztem a hang-
ján, hogy égigérő baj 
van, s bebizonyosodott.

Elhunyt Habsburg Jó-
zsef Árpád Testvérünk!

Abban a percben 
mintha megszűntem vol-
na létezni. Nem tértem 
magamhoz. Mintha ki-
tépték volna a szívemet. 
Elvitte magával Odaátra, 
a csillagok közé.

Felidéződnek az utolsó ta-
lálkozásunk emlékfoszlányai: 
valami furcsa tüzet véltem föl-
fedezni a szemeidben. Mintha 
búcsúztál volna. Még vissza-
néztél egyszer, utoljára.

Ott ültem melletted a 60. 
házassági évfordulótokon. So-
kat beszélgettünk, sok titkot 
elárultál. De így volt ez mindig, 
mikor együtt lehettünk. Mindig 
kivételes ünnep volt, és a szí-
vem csordulásig megtelt. Most 
végtelen űr tátong a helyén!

Drága Testvérem! 
Amikor a Gellért szálló előtt 

elbúcsúztunk – miután átad-
tam neked a házassági évfordu-
lón készült képeket –, integet-
tél, mint aki egy nagyon hosszú 
útra készül, a leghosszabbra.

Elmentél hát. Már Odaát 
vagy a sok-sok csillagmilliárd 
között. Az angyalok vigyázzák 
az álmaidat! Jó testvér voltál!

Üzennék Odaátra, ha már 
találkoztál a mieinkkel, hogy 

őrizzék a tüzet, nagy szükség 
van az összetartozásra, mert 
már kezdenek elágazódni az 

utak, s félő, hogy többé nem 
fognak találkozni egymással.

Szeretett Testvérem!
Mindig elzarándokolok, 

ahogyan eddig is, a szeretett 
Alcsútra, gyertyát gyújtok, és 
imára kulcsolom a kezeimet, 
megköszönve, hogy voltál és 
testvérek lehettünk.

A szeretetet, amit felém és 
az én cigány népem felé sugá-
roztál, őrizni fogom egész éle-
temben! Isten ajándéka voltál 

számunkra, amiért mindig há-
lás leszek a mi Istenünknek, 
Teremtőnknek!

József Testvérem!
Búcsúzom hát Tőled! 

Ígérem, hogy mindig 
beszélni fogok Rólad, 
hogy őrizzen téged az 
utókor, mint a cigányok 
jóságos pártfogóját.

Hasonlóan véleked-
tél te is a szegény ci-
gány népemről, mint 
egykoron a te szeretett 

dédapád, József főherceg tette. 
Mindig büszke voltál erre, és 
őrizted az Ő örökségét.

Isten áldjon és óvjon Odaát, 
abban a másik Univerzumban! 
Légy ott is mindig, mindörökké 
a mi jóságos nagy testvérünk, 
Ámen!

Oltárt emelek a szívemben 
Neked, a Te szerető testvéred:

Rostás-Farkas György
Budapest, 2017. április 30.

Habsburg–Lotaringiai József Árpád (Budapest, 1933. feb-
ruár 8. – Madrid, 2017. április 30.)

Az egykori osztrák és magyar uralkodócsalád, a Habsburg–
Lotaringiai-ház nádori (magyar) ágának tagja, 1977 óta a Vitézi 
rend főkapitánya.

A II. világháború végén a tizenéves főherceg családjával me-
nekült el a front elől. Először Ausztriába, majd Németországba, 
végül Portugáliában telepedtek le.

Közel 50 évvel később lépett ismét magyar földre és láto-
gathatta meg gyermekkora színhelyét az alcsúti nádori kastély 
romjait.

Élete végéig magyarnak vallotta magát, kiválóan beszélte a 
magyar és a cigány nyelvet is.

(Képek a Közös Út archívumából)
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Prágai Tamás

Gang

Számított félfordulat. Megállsz.
Épp, mint egy képen. Lassan már sok is
ennyi egy mozdulatból. Szólok, ereszd le,
és leereszted a vállad.

A bizonytalan magasban
elodázott feszültség közted és köztem,
üres függõfolyosó. Kong.
Elengedem,

hadd hulljon alá
a lifttel együtt a lánccsörömpölésbe
ez a pillanat is – majd lent

kihúzom vastagon fehérrel.
Egy vékonyabb szálat utóbb sokáig
kifeszítve tartok.

Szitál a magasban

A magasban sólyom szitál,
tekintetében mind élesebb fókusz,
ha akar, kicsinek, ha akar, nagynak
látja földi terjeszkedésem –

õ az, aki büntetni fog,
ha nagyon kicsi, ha nagyon nagy
körülöttem a terjeszkedés,

dadog bennem az állatõs,
bújna vacokba be –
de sajnos, õ a gyorsabb,
nem a girbe-gurba egérút,
arcomon végigfolyik a csõrvér.

Kocsándly Kuti Margit

Ash Devlesa
(Guy – Pierre Geneuil búcsúztatása)

Ash Devlesa,
ezzel az egy szóval 

tudtam elbúcsúzni Tőled.

Tőled,
– akit 5 évesen Poulbot fes-

tő megörökített a Montmarton 
(ezt a képet milliószámra árul-
ják azóta is minden párizsi 
ajándékboltban),

– akit 8 évesen kínoztak a 
Párizs melletti náci koncentrá-
ciós táborban, évekig,

– majd egyedül maradva, ti-
zenévesen egy erdőben vészel-
ted át a háborút,

– ez idő alatt, mint gyermek, 
bekapcsolódva az ellenállásba,

– később, 18 évesen újabb 
dráma, első szerelmed öngyil-
kossága – kit eltiltottak a szü-
lei, mert cigány voltál,

– fi atalon, amerikai gazdag 
hölgyeket táncoltattál anyagiak 
ellenében,

– közben már híres festő 
voltál a montmarti Tertre té-
ren, és egyidőben

– birkózni, boxolni tanultál, 
aminek nagy hasznát tudtad 
venni később,

– bekapcsolódtál a Titkos 
Szolgálat által az indokínai há-
borúba,

– vacsoráztál René Coty mi-
niszterelnökkel,

– és De Gaulle tábornokkal, 
akinek restőre voltál.

– A vasfüggöny mögötti Bul-
gáriából csak hamis útlevéllel 
tudtál kijutni,

– következett az algériai há-
ború, ahol mint a Titkos Fekete 
Kommandó (Commando Noir) 
egyetlen életben maradt részt-
vevője jöttél vissza.

– Képeiden még nem szá-
radt meg a festék, már vették 
Európa szerte.

– Testőre voltál Dalinak is,
– és Romain Gary író fele-

ségének, Jean Seberg amerikai 
fi lmcsillagnak 15 évig.

– A Jean Seberg által megis-
mert hírhedt Black Panthers – 
Fekete Párduc csoport elrabolt. 
A csikágói gettóból ki tudtál 
menekülni, de Jean Seberg az 
életedért 100 000 dollárt fi ze-
tett ki.

– Közben megalakítottad a 
Nemzetközi Cigány Szövetsé-
get, Rostás Farkas Györggyel és 
másokkal együtt.

– Több könyvet írtál: a Nar-
valo, Le Cambro és a Molo bi-
ográfi a, Jean Seberg a meggyil-
kolt fi lmcsillagom, valamint a 
Nyomozás az FBI-nál…

– Jean Seberg ügyében e két 
utóbbi könyv a híres fi lmsztár 
mozgalmas és drámai életének 
története,

– A Cigányok szimbóluma 
(La symbolique gitane) köny-
ved az egyetlen, ami bemutat-

ja a cigányok kultúráját, élet-
módját, szimbólumait, hitüket, 
amelyek semmit sem veszítet-
tek az évszázadok alatt. Itt van 
az általad írt cigány-francia 
szótár is. Ez a könyv a legkere-
seteb könyvek közé tartozik a 
mai napig.

– Emlék a cigányságnak 
sok-sok képpel az „álmukat vi-
szik magukkal”,

– „Il port en eux leur réve”. 
Csodálatos könyv, sok-sok kép-
pel gazdagítva.

– Guy Pierre, Narvalo voltál 
és elmenté, mint Patyivalo.

– Soha-soha nem fogom el-
felejteni szikrázó kék szemedet, 
amivel csak fekete-fehéren tud-
tad látni a világot, de az életed 
olyan színes volt, ami nem sok 
földi halandónak adatott meg.

– „Bien a toi belle ziga-
ne, je t’embrasse, ton pote de 
voyage”, „Szép cigánylány, uti-
társam, csókollak”- írtad ne-
kem.

Lasho drom Phral!
Kocsándly Kuti Margit

Utassy József

Isten faggatása

Úristen, hát hol élek én?!
Valóban ez a föld hazám?
Mért nem ölel akkor magához
úgy igazán?

Uram, te láttad apámat!
Agyamon derengés fut át:
valahol Minszkben kaparták el,
mint a kutyát.

Fiam szélfútt zsendülő ág.
Örök barbár: letörted őt.
Hizlalod vele a rédicsi
köztemetőt.

Számomra mit eszeltél ki?!
Miféle döghalált, Uram?
Bűzlök, de mégis téged szánlak
szomorúan.

Mert nincs esély, Uramisten,
föltámadásra nincs esély!
Gyere, ültess föl térdeidre,
s hazudj, mesélj.

Isten menekül

Van valami gyönyörű dolog abban,
ahogy előlünk Isten menekül:
halandók elől Ő, a halhatatlan!
Kiderül egyszer minden, kiderül.

Egy perzsa sah, kit szóra bírt a csend,
hírelte: nincs, nincs a sakknál nagyobb kincs.
Ha Istenről faggatták, így felelt:
sakktábla van, bábuk vannak, de matt nincs.

Magdi
Highlight
elmentél
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Kézdi Nagy Géza

Ladakh, a mai Tibet másik arca 
a világ tetején

Valami megfoghatatlan 
nyugalom szállja meg 

az embert, amikor a Himalája 
egyik pontján állva szemlélőd-
het föntről a tibeti tájat vizsgál-
va. Amikor a Thiksei kolostor 
fölött lévő hegycsúcsról 
áttekinthettem a kínai 
határoldalon az ottani 
Tibetre, innen az indi-
ai területről nem láttam 
különbséget a két vidék 
között. Mindkét oldalon 
ugyanannak a kultúrának 
lehetünk szemtanúi, más-
más politikai, emberjogi 
környezetben.

Ladakhban élnek a 
tibeti kultúra azon kép-
viselői, akik talán sze-
rencsésebbek politikai 
szempontból, hogy India 
területén próbálják meg-
őrizni hagyományos élet-
módjukat. Bejárva Leh 
városának utcáit, piaca-
it, átvizsgálva a Shey Palotát, 
megismerve a ladakhi falvakat 
és kolostorokat, köztük Thik-
sét, tapasztalhattam az eredeti 
kultúra kétségbeesett küzdel-
mét a túlélésért a globalizáció-
val, az integrációval szemben.

Thikse Gompa, azaz Thikse 
Kolostor november közepén 
egy nagy szertartás helyszíne, 
ahol ekkor megjelenik a rin-
pócse láma és áldást oszt a hí-

veknek. Ez a „Gustor” fesztivál, 
mely szertartások és rítusok 
kétnapos sorozata. Szerzetesek 
és zenészek körmenete követi 
egymást, maszkos tánccsopor-
tok láthatunk és áldozatokat 

mutatnak be. A rítus leglátvá-
nyosabb része, amikor a masz-
kos táncos mahákálák, a budd-
hizmus védelmezői járják el 
zenés táncukat a rossz szel-
lemek elriasztása érdekében. 
A maszkok a jót védelmező őrö-
ket, és istenségeket szimbolizál-
nak. Ilyenkor nagy tömegekben 
érkeznek ide a tibeti családok 
a környező falvakból és a köz-
ponti településükről, Lehből. 

Sokan hoznak adományokat a 
szerzeteseknek, a kolostornak. 
Főleg gyertyákat, füstölőket 
helyeznek el az oltároknál és 
Buddha hatalmas szobránál, de 
ajándékoznak étolajat, rizst és 

más tartós élelmiszereket 
is. A szertartássorozat vé-
gén a gonosszal folytatott 
harcban végül legyőzik 
annak képviselőjét és kép-
mását jelképesen elégetik 
a táncosok és szerzetesek. 
Így teljesül be a jó győzel-
me a gonosz felett.

Jönnek sűrű tömött 
sorokban az emberek, ha-
gyományos viseletükben, 
az asszonyok többsége 
díszes fejfedővel, a férfi -
ak egyszerűbb sapkában, 
imamalmaikat pörgetve 
és imádkozva. Felvonul-
nak a szerzetesek is látvá-
nyos sárga fejdíszeikkel, 
rézcintányérokkal és ha-

talmas kürtökkel zenélve.
Ebben a zord és hideg kör-

nyezetben élők elsősorban 
földművelésből és állattartás-
ból tartják fenn magukat. Leg-
fontosabb gabonanövényük az 
árpa, amit általában mustár-
maggal együtt termesztenek. 
Előfordul a köles és nagyon 
ritkán a búza. A piacokon – 
főleg Lehben – találunk még 
burgonyát, hagymát, fokhagy-

„Üzenet egykori iskolámnak”
(A 12/B. osztály ballagására)

Tisztelt Igazgató Asz-

szony, Tisztelt Tanára-

ink! Kedves Szüléink, Vendé-

geink!

Eltelt az a négy év, amiről 

azt hittük, sohasem fog. Meg-

tanultunk egy örök igazságot: 

Aminek el kell jönnie, az meg 

is érkezik: vége a középiskolás 

éveknek.

Hogyan lesz vége? Eljött a 

bizonyítás ideje. Most kiderül 

minden. Kiderül, hogy milyen 

buták vagy okosak vagyunk. 

Kiderül, hogy mennyi kitartás 

vagy lustaság van bennünk, 

tudunk-e felnőttként gondol-

kodni, vagy inkább még gyere-

kek akarunk maradni, kiderül, 

megtanultuk-e a „LECKÉT”.

Milyen leckéket is tanul-

tunk az iskolában? Nemcsak a 

matematikát és a magyart vagy 

az angolt és a történelmet, ha-

nem a békés egymás mellett 

élést önmagunkkal, társaink-

kal és a felnőttekkel. Lassan, 

apró lépésekben tanultuk meg 

elviselni a világot türelmes, 

kedves, kitartó, okos tanáraink 

segítségével, akik még akkor 

sem adják fel, amikor minden-

ki más csak legyint. EMBERT 

akartak faragni belőlünk, és 

mi bármennyire is tiltakoz-

tunk ellene, sikerült elérniük. 

Hogyan? Segítségül hívtam 

néhány nagy gondolkodót a 

megfejthetetlen titok kideríté-

sére. Lássuk csak!

Csendet tanultam a beszé-

desektől, toleranciát a türel-

metlenektől, kedvességet a 

durváktól. (Gibran)

Oszd meg a tudásodat má-

sokkal: ez az egyik módja an-

nak, hogy halhatatlan légy. 

(Dalai Láma)

Tanulj a tegnapból, élj a má-

nak és reménykedj a holnap-

ban. A legfontosabb azonban, 

hogy ne hagyd abba a kérde-

zést. (Albert Einstein)

Az iskolázatlan ember talán 

el tud lopni valamit egy teher-

vagonról, de az, aki egyetemre 

is járt, el tud lopni egy egész 

vasutat. (Roosevelt)

Sokat kell tanulnia az em-

bernek ahhoz, hogy megtud-

hassa, milyen keveset is tud. 

(Széchenyi István)

Mi még mindig keveset tu-

dunk, de reméljük, néhány év 

múlva bizonyíthatjuk, hogy 

értékes tagjai vagyunk csalá-

dunknak, munkahelyi közössé-

günknek.

Sokan szakmát tanulnak, 

néhányan dolgozni fognak kö-

zülünk, s hogy eljutottunk az 

érettségiig, köszönettel tarto-

zunk tanárainknak és szüleink-

nek.

Útravalóul sok boldogságot 

kívánok a magánéletben, sok 

szerencsét az érettségihez min-

den büszke ballagó diáktár-

samnak.

Köszönöm a fi gyelmet.

Felolvasta: Balogh Tímea

Babikám, az én szeretett unokám. Nem olyan régen szüle-
tett, ő volt az én születésnapi ajándékom. Meghallgatta Isten 
a kérésemet, és adta őt nekem. Azóta is nagyon-nagyon sze-
retem. Most újra csordulásig telt a szívem és persze a szemem 
is könnyel, amikor a középiskolai ballagáson az itt következő 
szöveget ő olvasta föl az igazgató asszony kérésére. Nagyon 
boldog voltam. Jövőre már egyetemista lesz, és ha Isten is 
úgy akarja, azon a ballagáson is részt veszek. Ámen.
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mát, káposztát és rizst is. A jak 
a jellemző haszonállatuk, de 
tartanak öszvért, juhokat és 
kecskét. Így tudják ellátni az 
itt élőket hússal, vajjal, sajttal 
is. Az állatokat teherszállításra 
is használják és az itteni házi-
ipar felhasználja gyapjukat is 
ruhakészítésre. Ezen a vidéken 
rendkívül kevés a fa, ezért fon-
tos a szárított állattrágya, amit 
fűtésre használnak. Mivel a 
kolostorok nem kapnak állami 
támogatást kizárólag a helyi la-
kosság adományai jelentik szá-
mukra a megélhetést. A szer-
zetesek önmegtartóztatóan, 
szerényen élnek. Lakócelláik 
puritán, egyszerű környezetet 
biztosítanak számukra. Étke-
zésük egyhangúságát a tejes 
teák és kevés sütemény teszi 
változatosabbá. A rendszeres, 
időszakhoz kötött étkezést nem 
ismerik.

A mai Ladakh már kevéssé 
emlékezteti az idelátogatókat 
az egykori Tibet teokráciá-
ra – vallási vezető uralkodása 

– alapuló társadalmi beren-
dezkedésére, ahol dalai lámák 
és pancsen lámák döntöttek 
fontos kérdésekben. „A világ 
tetejé”-nek nevezett lámaista – 
buddhista ország 1949-es kínai 
katonai megszállása és a dalai 
láma emigrálása után mind a 
kínai, mind pedig az indiai ol-
dalon élő tibetiek kultúrája a 
még fennmaradó néhány ko-
lostorba szorult vissza. Ladakh 
eleve elszigetelt volt földrajzi-
lag is. Egyetlen repülőtér ta-
lálható Leh-ben, és a hatalmas 
hegyekkel körülvett terület 
rendkívül nehezen közelíthe-
tő meg az elhanyagolt utakon 
vagy gyalogos hágókon keresz-
tül. Az sem erősítette Ladakh 
pozícióját, hogy a kínaiak által 
megszállt Lhászából elmene-
külő dalai láma végül Indiában 
Dharamsalába tette székhelyét 
és az emigráns tibeti kormány 
is itt alakult meg. A mai La-
dakhban élő tibetiek társadal-
ma mindössze a földművelő és 
állattartó falusiakból és a ko-

lostorokba visszahúzódó szer-
zetesekből áll. Értelmiségi ré-
tegről nem beszélhetünk, mivel 
a jelenlegi indiai iskolarendszer 
nem segíti a helyi tibeti kultúra 
megőrzését és inkább integráló 
funkciót lát el. Az utóbbi évti-
zedben felélénkülő turizmus 
némi plusz bevételt jelent az itt 
élőknek, de a kulturális sokk-
hatás komolyabb kárt okoz az 
egyébként is identitásválságu-
kat élő ladakhiaknak. Leh pia-
cán és boltjaiban persze árúba 
bocsájtják az autentikus és az 
utóbbi időben turista termék-
ként devalválódott helyi nép-
művészetet és kézműves vagy 
vallási tárgyakat.

A rinpócse láma áldásával 
távozva a Thikse Kolostorból 
az út menti temetkezőhelyek, 
a sztúpák vagy tibeti nyelven 
csörtenek mellett elhaladva, 
ahová a nevesebb lámákat te-
mették hamvasztás után, in-
kább a múlt tűnik hangsúlyo-
sabbnak, mint a beláthatatlan 
jövő.

(A  cikk szerzőjének fotói)
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