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közben – igaz, ma már csak tö-
redékesen – saját értékrendjét.

Hogy a két rendszer békésen 
megfér-e egymás mellett, vagy 
kirekesztőleg viseltetik egymás 
iránt: a következő évtizedek 
nagy feladata lesz mindkét fél 
számára.

Ha van olyan hazafi , aki ab-
ban reménykedik, hogy min-
den cigány kiballag Amerikába, 
s egy szebb, jobb „cigánymen-
tes” Magyarországon nem 
lesznek többé problémák, azt 
sajnos ki kell ábrándítanom. 
Bármilyen furcsa nekünk is ha-
zánk ez az ország, s maradunk.

Megdolgoztunk már eddig is 
azért, hogy itt lehessünk itthon, 
hogy e közös hazában cigány-
ként is, magyarként is egyen-
rangúak lehessünk. Házakat és 
utakat építettünk, ott voltunk 

a végváraknál, fegyvert ková-
csoltunk Brassóban Mátyás 
király vitézeinek, Gábor Áron 
ágyút öntött (merthogy ő is ci-
gány volt…). Most is sok a ten-
nivalónk: az Európa Házat kell 
együtt felépítenünk, nemcsak 
hazánk útjait.

Van itt érv és ellenérv egy-
aránt. Egy biztos: részünkről az 
akarat és a jó szándék, a tenni 
akarás azért, hogy mindenki-
nek jó legyen, nem hiányzik.

Nem panaszkodunk. Inkább 
tesszük a dolgunkat. Persze 
azért nem adjuk fel az ember-
nek járó jogokért folytatott 
harcot. Ahogy mondják, csak 
várunk, de ha nem jön hama-
rosan a sült galamb (mert az 
sosem jön önszántából), hát 
lelőjük az égről, és mi magunk 
sütjük meg.

De akkor az nem csak a mi-
énk lesz, hanem mindenkié, 
mert a cigányok, magyarok, ro-
mánok, albánok, szerbek, szlo-
vákok, horvátok, sárgák, feke-
ték, fehérek, tarkák ügye nem 
egy-egy nemzetiségé, kisebbsé-
gé, hanem minden emberé, sőt 
az emberiségé, még ha sokan 
nem is ismerik ezt fel.

Sárgulnak a levelek, lassan 
lehullanak, és bár a nap még 
melegen süt, sok család már 
előre fázik a téltől. Cipő, kabát, 
tüzelő, tej, kenyér, többszörö-
sen uniós áron, miből telik?

Itt az ősz. Egy kicsit elszo-
morodom, mert hamarosan 
megint temethetünk egy évet, 
és sokunknak nem jut annyi, 
amennyire szükség lenne, sem 
ruhából, sem kenyérből, sem 
életből.

Rostás-Farkas György

Európa utolsó vándorai
(Hungaricum – Romanicum)

Újra itt van az ősz. Letud-
tuk a nyarat is, az év leg-

kellemesebb időszakát, amikor 
még a fű is csak bágyadtan nő. 
A szerencsésebbek kiharcoltak 
főnökeiktől egy kis pihenőidőt, 
és a talán évek óta kuporgatott 
pénzt egyetlen kézmozdulattal 
dobták a turizmus kalapjába. 
Végtére is mindenkinek járnak 
gondtalan pillanatok, még ha 
csak rövidek is.

Ez a kézmozdulat a tisztes 
szegénységben élőknek, vagy 
ha tetszik, a középosztálynak 
luxus, de előre kiszámított, 
alaposan átgondolt, (több)éves 
családi költségvetésbe illesztett 
lépés, kimódolt támadás a hét-
köznapok nyűge ellen.

A rászorulók kalapjába 
azonban most is csak annyi 
hullik, mint máskor. A ko-
pott, zsíros kalapok, illetve 
az őket felváltó műanyagpo-
harak alján csak aprópénz 
hever. Apád-anyád idejöjjön 
– köpdösi a koldus hajnalban 
szerencse-ötvenesét, hátha az 
ezüstszín fémdarab a remény 
varázslatára átváltozik bűvös 
mágnessé, magához rántja 
testvéreit az aluljárók, temp-
lomok, metrók, kocsiülések 
népétől.

De vannak, akiknek még eny-
nyi sem jut. Elszegényedett csa-
ládok, akikre a gengszterváltás 

úgy tört rá, mint a római légiók 
a barbár törzsekre Julius Cae-
sar idején. A bezárt és elkótya-
vetyélt gyárak és üzemek dol-
gozói akkorát kaptak, hogy még 
most is számolják a csillagokat. 
Igaz, most már az Unióét.

Lehet, hogy kényszerképze-
tem támadt, de úgy érzem újra 
és újra ott tartunk, ahonnan 
elindultunk. Nekem, öreg ci-
gánynak sokkal nehezebb ez az 
„Európába vezető út”.

Számba kell vennünk kincse-
ket is, amiket magunkkal hoz-
tunk Keletről. De ezekkel együtt 
mit viszünk még magunkkal 
tovább: megannyi nehézségün-
ket, nyomorúságunkat?

Persze az is lehet, hogy gaz-
dagabbak lettünk a csatlako-
zással. Talán nem csak a bő-
rünk színe számít majd, s nem 
lesz többé kisebbség és maga-
sabbrendűség.

Egyben azonban biztos va-
gyok: szolgálni és építeni fog-
juk, ahogy eddig is tettük szű-
kebb hazánkat, s Európát is.

Megint ősz van, lássuk hát 
mit is tanultunk a vakáció alatt?

Mert úgy tűnik, alaposan 
elment mellettünk a világ. Az 
emberi tudás immár a csillago-
kat ostromolja, és mi cigányok 
itt vagyunk mindennek a kellős 
közepén furcsa zabolátlansá-
gunkkal, szellemhiedelmeink-

kel és képzelt szabadságunkkal. 
Időnként megpróbálunk felka-
paszkodni a civilizáció gyors-
vonatára, de ez eddig még nem 
sikerült. Vagy lelöknek róla, 
vagy magunktól leesünk, mert 
nem tudjuk, hogy kell ott meg-
kapaszkodni.

Az emberiség, ahogy mi lát-
juk, két csoportra osztható: ci-
gányokra és nemcigányokra. 
A nemcigányoknak van saját te-
rületük, nemzettudatuk, gazda-
ságuk, hivatalaik, intézménye-
ik, iskolájuk, írott történelmük, 
fegyveres erőik, törvényeik, 
nemzetközi egyezményeik. 
A cigányoknak mindez nincs. 
Két rendszer él egymás mellett, 
a történelem kezdete óta. Két 
értékrend, életszemlélet, gon-
dolkodásmód.

Az egyik rendszer óriási, 
a másik parányi, de nyilvánva-
lóan életképes, hiszen él. Hogy 
életben maradhatott, annak 
minden bizonnyal az volt az 
oka, hogy a cigányság évezrede-
kig vándorolt, keresztül-kasul, 
a fejlett civilizációkon át, hódí-
tó szándék nélkül. Megőrizve 

Ady Endre

�szi, piros virágok
Az Ősz piros virágait
Ismeritek, kislányok, akik jöttök
S félős, nevető vágyakkal köszöntök.

Az Ősz virágait,
Pirosaknak a leg-legpirosabbját
Most napjaim és nótáim adják.

Az Ősz piros virágait
Küldöm hozzátok ingyen vagy cserébe,
Hogy kegyetlen, kis kezetek letépje.

Az Ősz piros virágait,
Óh, drága, véres áloe-virágok:
Így temetkeznek a büszke királyok.

Tomnake, lile luludya
La tomnake lole luludyan
pinzharen, shejorale, kon aven
hajdarake assaimasa dyes den.

La tomnake lole luludyan
e lolenge maj-majlole
so mure dyesa haj mure gilya den

La tomnake lole luludyan
bishalav tumende ivé
hoj tumare vastora tele te kidenle.

La tomnake lole luludyan
oh kuch ratvale luludya:
kade prahonpe e hutyarde kraja.
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20 ÉVE TÖRTÉNT

A cigányok keresztje Turán

Házról házra járva gyűj-
tötték össze a turai ci-

gányok a forintokat annak a 
keresztnek a felállításához a 
Zsámboki úton, melyre a kö-
vetkező, a Szentírásból vett 
idézetet vésették fel. „Péter 
így kezdte beszédét: Valóban 
el kell ismernem, hogy az Is-
ten nem tesz a személyek közt 
különbséget, mindenki kedves 
előtte, aki féli, és az igazsághoz 
igazodik, bármely nép fi a is:”

A szentelésre több mint 
félezer ember érkezett a falu 
magyarok és cigányok lakta 
részeiből, bizonyítva, amit az 
ünnepségre meghívó Tóth Ist-
ván polgármestertől hallottam: 
a cigánytelepet a községtől lelki 
falak sem választják el.

A község kisebbségi lako-
sainak javarésze ugyanúgy sok 
munkával keresi a boldogulást, 
mint a többség. Igényességre tö-
rekvésüket bizonyítják házaik is.

Sokszor próbálták a falu né-
pét szembeállítani egymással, 
mondta a szertartás elején Lu-
kács András esperes plébános. 
Tizenötéves turai szolgálatom 
során 300 cigány gyermeket ke-
reszteltem meg, 110 első áldozá-
sán vettem részt és 104 pár állt 
velem az oltár elé. A mennyei 
atya értünk viseltetett végtelen 

szeretetére emlékeztető kereszt 
is mutatja, hogy az elvetett mag 
nem hull terméketlen talajra. 
A szentelést Nagy Árpád és Bíró 
Mihály, atyák közreműködésé-
vel a Keszthelyi Ferenc püspököt 
képviselő Tóth Péter Domonkos 
ócsai prépost plébános végezte. 

Forrás: Népszabadság, 
1998.aug.12.

Rudyipe
Kanak ande jekh kalmi cini khangeri changa des,
rudyisar anda kodoles, kas majzurales kames.
-Rudyisarav tut muro Kristos, kon ande muro jilo beshes, 
kon man si majkamlo andej luma, sagda zhutisar les!
Lesko kipo ande muro jilo patyivales inkrav, 
vi andar kado shaj dikhes sosko kuch si vov man.
Vi misto leste rudyisarav tut: les slobodisar,
nash-tar le nasulimata kathar lesko vudar.
Tyiro nuro te phirel perdal lesko dyi, 
de leske uzhes dikhindi devlikani godyi,
hoj te pinzharel opre pesko chacho drom,
thaj leske dushmane te xasardyon.
Krujal leste, ande le Devleske suntone anaveski zor, 
sa tunyarike ushalina nuroske te parrudyon.
Jertipe mangav amenge, t’aves amaro zhutisari,
leske dyisko phraj tyire nurosa te aldis, 
te zhanel te mukhel-tar sa nasulimata, 
thaj te primil andre e chachi avucija!
Kodo mangav akanak uzhe, lashe jilesa,
lashar lesko trajo thaj pher andre kamipesa,
Lesko intrego trajo k-e chachi rig te boldyol,
ke muro kamado jilo leske avri puterdom.
Amaro Dad Devla, te aldis les, 
te shaj trajuvas baxtales!

(bipinzharde poetostar, boldari: Selam Pató)

Wass Albert

Látható az Isten

Fűben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben, porban, kincsben
ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság, nincs oly mélység,
amiben Ő benne nincsen.
Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten.

De jaj annak, ki meglátásra vak,
s szeme elé a fény korlátja nőtt.
Az csak olyankor látja őt,
mikor leszállni fél az álom:

Ítéletes, Zivataros,
villám-világos éjszakákon.

Dikhimaskoj o Del

Ande char, ande luludyi, ande gilyi, ando kasht
Ando rakhadyipe haj ando nachipe
Ando assajipe, ande asve, ando praxo, 
 ande somnakaja,
Kaj tunyariko si, kaj nuro phabol,
Nuj kasavo uchipe, naj kasavo milnipe,
Ande savo voj naj andre.
Telal amaro semo trajo
Naj jek kasavo minuto,
Kana chi dikhasas e Devles.

De te lel sama kodo kon korroj
Angla peske jakha noripe barilas.
Kodo feri atunchi dikheles les,
kana daral tele te hulyel o suno

Capeno, brishindesko,
fi mlal-pe nureske ratya.

Hajnal Anna

Éjszakák

hajdani
télfordulói éjszakák!
üdvözült hosszú éjszakák!
karokba rejtő éjszakák!
egymásba záró éjszakák!

mostani
télfordulói éjszakák?
külön ágyazó éjszakák,
külön fagycsontú éjszakák,
külön sípárnás éjszakák

Ratya

dulmutani
jivendeske ratya!
baxtale lungi ratya!
andeangalya sharade ratya!
andejekhavreste phandade ratya!

akanutni
jivendeske ratya?
rigate shute ratya,
rigate shudrekokalune ratya,
rigate murmuntoskesherandaske ratya

Boldasles: ifj. Rostás-Farkas György(Fotó: Balázs Gusztáv)
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Vajnai János (levélrészlet)

Rostás Farkas György úrnak
Kedves Barátom!

…. Írnivalóm akad, csak a 
szertefutó gondolataim nehéz 
ilyen zaklatott lelkiállapotban 
ráncba szedni. Foglalkoztat az 
is, ami a Közös Út XXV. évfo-

lyama 1. számában ötlött vaksi 
szemembe. A 2. szám persze, 
hogy tetszett, hiszen magamat 
láthatom ott. Annak meg ki 
nem örül. Köszönet is a Szer-
kesztőnek az örömért.

Az 1. számban az a bizonyos 
szederfa érintett meg. A sors 

úgy hozta, hogy júniusban né-
hány régi tanítványom jóvol-
tából bejárhattam a Sió-Sárvíz 
völgyét Simontornyától Szek-
szárdig. Az Illyés szülőföldjét, 
az édes Tolnát.

Az ötvenes évektől az ez-
redvégig volt alkalmam sokat 
járni azon a tájon. Most sok új 
vázlatot készítve nekiláthattam 
egy illusztrált Illyés emlékfüzet 
összeállításának. A „mű” lénye-
gében kész is, csupán kiadásra 
vár. Helyesebben arra, hogy 
kettőnk nyugdíjából (kettőnk 
azaz hű segítőm erőfeszítéséből 
összegyűljön az anyagi fedezet.

Ezt most azért írom le, hogy 
nyilvánvaló legyen: ismerem e 
tájat, múltját a pusztának, an-
nak irodalmi emlékeit. (…)

Ott ülök hát e táj eszmei 
közepén, a nagy szederfa alatt. 
Körben a puszta. Alsórácegres. 
Ami puszta volt, vagyis major-
ság ököristállókkal, magtárak-
kal, juhhodályokkal, nyomorú-
ságos cselédlakásokkal.

Most meg üres, néptelen 
puszta. Épületnek, emberi élet-
nek sehol nyoma sincs, csak 
fák, bokrok, rétek, néhol sar-
júrendek nyújtózkodnak fel a 
dombhajlatokon. A szederfa 
itt virul, nem árválkodik, mert 
elég sok társa szépíti a tájat.

Itt ülök alatta, ült itt Lázár 
Ervin is, meg régen fáradt cse-
lédek, sommások, pásztorok, ha 
a nyári nap hevében egy kis időt 
tudtak szakítani robotos életük-
ből egy rövidke pihenőre. (…)

Még én is tanúja voltam a 
puszta pusztulásának. Most 
még rajzaimmal próbálom elő-
varázsolni, reménykedve, hogy 
még van kinek.

Itt ülök a fa alatt, és két Illyés 
idézet buzog az agyamban, meg 
mondogatom is gyengülő hittel:

„hogy nem kell semmit leha-
zudni a múltból…”

és „ jöhet idő, amikor emlé-
kezni bátrabb dolog lesz, mint 
tervezni.”

A múlt itt rejtőzik körülöt-
tünk: elporladt zsellérházak, 
nyomorúságos sorsú cselédek, 
zörgő csontú igás jószágok, 
hetyke fennhéjázó ispánok, 

odébb a pálfai kastély díszfái 
alatt főrendi grófok emléke.

Egy ugyanazon ég alatt jár-
tak-keltek urak és szegények. 
A grófék négylovas hintón, Ily-
lyés ősei gyalog, vagy szamár-
háton.

Ma is szeretünk szavalni, 
papolni a dicső múltról. Még 
Kölcsey is így szedte időmér-
tékbe szép nyelvünket:

„Büszke magyar vagyok én, 
keleten nőtt törzsöke fámnak…”

Az igazi múltra, annak min-
den bajával, nyomorával em-
lékezni és emlékeztetni, ehhez 
ma már bátorság kell sajtóban, 
képben, szóban…

A KÖZÖS ÚT 
LEVELESLÁDÁJÁBÓL
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Nézzünk magunkba!
Beer Miklós interjúkötetér�l

Nem véletlenül kaptuk 
Ferenc pápát, aki min-

dig a szolidaritást hangsúlyoz-
za. Amíg szegények vannak 
köztünk, nem ringathatjuk 
magunkat a kényelmünk illú-
ziójában, nem ülhetünk nyu-
godtan a kényelmes lakásunk-
ban, a terített asztalunknál, 
autóval, nyaralóval a hátunk 
mögött. Nem csukhatjuk be 
a szemünket, a szegénység, a 
hátrányos helyzet, a nyomor 
láttán  fogalmaz interjúköny-
vében dr. Beer Miklós...

„Nem látjuk ennek az egész 
bevándorlásnak a végét, hiszen 
bőven van még utánpótlás, tu-
dom. Éppen ezért mondom 
azt: szedjük össze magunkat 
és gondoljuk végig, hogy egész 
egyszerűen nem tartható a mi 
luxus életvitelünk. Milyen ala-
pon mondjuk, hogy nekünk eh-

hez a kényelemhez jogunk van, 
másoknak meg nincs?” – fogal-
maz az interjúban Beer Miklós. 
„Amikor a kilencvenes évek ele-
jén járni kezdtünk Kárpátaljá-
ra, nem akartam elhinni, hogy 
az emberek ott napi egy német 
márkából élnek. Ennyi pénz 
elég volt nekik az életben mara-
dáshoz. Nagyon kis túlzással, ez 
a mai napig így van. Mi mindig 
csak Nyugatra tekintünk, mint 
az a gyerek, aki a tornasor kö-
zepén állva csak a magasak felé 
fordul irigykedve. Az olyan ter-
mészetes, ha egy orvos elmegy 
tőlünk Nyugatra hatszor annyit 
keresni. De ha hozzánk jönne 
valaki? Az maradjon csak ott-
hon? Nekünk ebben a tornasor-
ban a legutolsót kellene fi gyel-
nünk. Benne ugyanis a mindent 
teremtő Isten van közöttünk”.
A váci püspök azt is mondja: 
„Látom és hallom, mennyi-
re összemosódik itt két dolog. 
Egyrészt a menekültek kérdése, 
legyenek bár tényleges mene-
kültek vagy csupán gazdasági 
bevándorlók, másrészt a musz-
limok jelentette veszély az eu-
rópai társadalomra, ideértve a 
terrorizmust is. A legtöbbször 
hallott érvelés, hogy nem foga-
dunk be bevándorlókat, mert 
veszélybe kerül a vallásunk és 
a kultúránk, és különben is, az 
iszlám az eredeténél fogva ural-
kodni akar. Nem toleráns, nem 

integrálódik. Én azt hiszem, 
ilyet egy katolikus pap nem 
mondhat.”

Beer Miklós a vallási és po-
litikai vezetők felelősségének 
hangsúlyozása után úgy ösz-
szegez: „A keresztény hittel ne-
künk mindig Jézus keresztjére 
kell gondolnunk. A kezdetre 
és a végre. Az egész kérdés-
kört hívő emberként nem vá-
laszthatjuk el a halál titkától. 
Hiszünk-e az örök életben? Az 
örök élet távlatából nézünk-e 
mindent ezen a Földön? Pél-
dául a menekültkérdést. (…) 
Komolyan vesszük-e Jézus sza-
vait, amikor arról az emberről 
beszél, aki egyre nagyobb csű-
rökbe gyűjti a termést: te sze-
rencsétlen, még az éjjel számon 
kérik rajtad a lelkedet. Kié lesz, 
amit gyűjtöttél? Ha fékezni 
akarjuk a bevándorlást, akkor 
ezeket az egyre nagyobb csű-
röket ne itt építsük fel, hanem 
ott, ahol lényegesen nagyobb 
a szegénység. És ne morzsákat 
szórjunk az éhezőknek.”

VALLÁSOSSÁG VAGY HIT 
SZERINTI ÉLET?

„Szoktam az adminisztratív 
kereszténység jelzőt is emle-
getni. Ezt arra értem, amikor 
valaki csupán azért kereszteli 
meg a gyerekét, mert ez a szo-
kás” – fogalmaz Beer Miklós, 

amikor az egyházzal kapcsolat-
ban hangoztatott kifejezéseiről 
kérdezik. „Sokan az esküvőt is 
csak azért tartják a templom-
ban, mert ott mégiscsak jobban 
mutat. Szoktuk még a temetési 
szertartást is kérni, mert biz-
tos, ami biztos, pap temessen, 
és talán még a nagyobb ünne-
pek alkalmával a misére is el-
megyünk, mert mégiscsak úgy 
illik. És eközben egyiket sem 
belső meggyőződésből, ha-
nem csak megszokásból tesz-
szük. Ez a gondolkodás vala-
mi nagyon halvány mélysége 
a hitnek. Ezért mondom azt, 
hogy manapság sokkal inkább 
a vallásosság dominál, sem-
mint az élő hit. Ide sorolom 
ugyanakkor azt is, ha valaki 
betű szerint minden előírást 
megtart – lélek nélkül. Minden 
vasárnap ott van a templom-
ban, tartja az első péntekeket, 
naponta ötször imádkozik, a 
külső formákat hibátlanul be-
tartja, de valami egészen fon-
tos, a hitből fakadó szeretet 
hiányzik belőle. Mai keresztény 
életünk nagy próbája, hogy el-
jutunk-e idáig. Hitünk bizo-
nyítéka ugyanis a tetteinkben 
nyilvánul meg. Ne csak szavak-
kal és a törvények betartásával, 
hanem a tetteinkkel keressük 
az Úristen akaratát. Ami az 
önzetlen jóság és a szeretet.”
Az ország politikai megosztott-
ságával kapcsolatban kijelenti: 
„Tudom, aki békéltetni akar, 
jobbról, balról is kap pofo-
nokat, mégis következetesen 
mondom: az öntelt gőgből ki 
kell lépni. Olyan gyönyörűek 

Szent Pál szavai, amikor azt 
mondja, Jézus Krisztusban Is-
ten kiengesztelődött a világgal. 
Az ellenségeskedést megszün-
tette és a válaszfalakat ledön-
tötte.” (…)

ILLÚZIÓ, 
HOGY FONTOS 

A VAGYON

Az életrajzi elemeket sem 
nélkülöző beszélgetésben Beer 
Miklós kijelenti: „Többször 
visszatérek ide: ez a világ el-
múlik. A történelem folyama-
tában az egymást követő nem-
zedékek átadják a helyüket 
egymásnak, csak egy illúzió, 
hogy milyen fontos a fi zeté-
sünk nagysága, meg a félre tett 
pénzünk. Sokszor mondtam 
már szentmisén a híveknek: 
gondolkodjatok el, hogy ahol 
most ültök, ott ültek a ti nagy-
szüleitek, dédszüleitek, és Is-
ten segítségével itt fognak ülni 
a ti unokáitok, dédunokáitok.
Egy lehelet az életünk, és nem 
tudjuk sem a napot, sem az 
órát, mikor ér véget. Ennek a 
térhez és időhöz kötött világnak 
egyszer vége lesz. Ugyanakkor 
az egyház küldetése, hogy eb-
ben a világban Isten szabadító 
szeretetét, az örök élet üzenetét 
hirdesse. Ezt pedig azzal teheti, 
ha a napi gondokkal küzdő em-
berekkel vállal sorsközösséget, 
és nemcsak szavakban, hanem 
tettekben is. És ne felejtsük el, 
az egyház mi magunk vagyunk.”

(Forrás: Réti József/
Új Ember)

Fábián György

Sirató

Bújdosó fények közt
Jó anyád zokog
Vele könnyeznek a
Szelíd angyalok

Bújdosó fények közt
Vergődik a szív
Bús álmok harangja
Monoton gyászra hív

Bújdosó fények közt
Szent véred csorog
Fájdalmaid közben
Egy lator felsikolt

Bújdosó fények közt
Irgalmad a jel
S megtalál örökre
Aki rád fi gyel

Bújdosó fények közt
Megcsendül a vas
Háromszor rikolt föl
Hűséges kakas

Bújdosó fények közt
Vergődik a szív
Bús álmok harangja
Monoton gyászra hív

Bújdosó fények közt
Pusztaságot látsz
S megaranyoz téged
A földöntúli láz

Bújdosó fények közt
Oldhatatlan éj
Három napig fi át
Siratja az ég!
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Békési Katalin Phd.

A család funkcióiban bekövetkezett 
változások három cigány származású 

szerz� m�ve alapján
-részlet-

„Minden világ megformálja a maga embereit,
és minden ember a maga világát.

Úgy élnek egymásban, ahogy tudnak,
ahogy nekik a legjobb.”

/Lakatos Menyhért: Füstös képek/

Dolgozatomban három, 
különböző generáció-

hoz tartozó cigány származá-
sú író családjáról tett vallo-
mását hasonlítom össze abból 
a szempontból, hogy az elmúlt 
században milyen változások 
történtek és milyen vonások 
állandósultak a cigány csalá-
dok életében, a család funkci-
óiban. Mindezt Lakatos Meny-
hért Füstös képek, Harkály 
Emil Elemér Glóriás angyal-
kák és Jónás Tamás néhány 
műve alapján tekintem át.

Évszázadokon keresztül 
nemcsak a nagy gondolkodók 
(pl.: Locke, Rousseau, Kant, 
Hegel), hanem az egyszerű em-
berek, a közvélemény is örök-
nek, változatlannak tekintette 
a családot. A tudomány ezen a 
felfogáson csak a múlt század 
közepe óta kezdett változtatni. 
Bachofen svájci jogtudós a csa-
ládot történetileg változó társa-
dalmi csoportként ábrázolta és 
hirdette.(1)

A változás azonban nemcsak 
olyan nagy léptékekben követ-
hető nyomon, mely felöleli az 
antik római famílián át a feuda-
lizmus patriarchális családján 
keresztül a polgári családot is, 
hanem kisebb méretekben bár, 
de akár egy fél évszázad lefor-
gása alatt is bekövetkezhetnek 
mélyreható változások a csalá-
dok életében.

A különböző szociológi-
ai iskolák a család különböző 
funkcióit különítik el. Ezeket 
és az idők során bennük be-
következett változást veszem 
számba a fentebb már említett 
művek esetében. A családnak 
a népesség utánpótlását biz-
tosító szerepe mind a szülők, 
mind a társadalom szempont-
jából rendkívül fontos. A csa-
lád biológiai, szexuális funk-
cióján keresztül szabályozza a 
családtagok szexuális kapcso-
latait, mégpedig azáltal, hogy 
egyes tagjai közt lehetővé teszi, 
szinte előírja, más tagjai között 

pedig megtiltja a szexuális kap-
csolatot.

Margaret Mead antropoló-
gusnő kutatásainak eredmé-
nyeit számos vizsgálat meg-
erősítette, miszerint a nemekre 
jellemző adott magatartásmó-
dokat és az ezek mögött lévő 
személyiségvonásokat az em-
beri környezet alakítja a szoci-
alizáció során.

A nemi szerepek az egyed 
életében, a szocializációs és ne-
velési folyamatban alakulnak 
ki, az emberek a legkorábbi 
gyermekkoruktól kezdve tanul-
ják, elsajátítják e szerepeknek 
megfelelő viselkedés társa-
dalmi szabályait és előírásait. 
A nemi szerephez hozzátarto-
zik a társadalombeli munka-
megosztás formája, az erkölcs 
és a szokások által képviselt 
előírások és tilalmak, a visel-
kedés szabályai (hogyan kell 
mozogni, beszélni, érzelmeket 
kifejezni, illetve hogyan nem 
szabad ezeket tenni), a két nem 

Le trine lashe 
phenipora

(Romani paramicha anda Ruso)

Jekh shavo xutyildas jekha cina chiriklya.
– Mishto avlas man – gindisardas pes 

– xav la.
E ciriklyi kade phendas leske.
– Na xa man, muro shavoro, chi chajos man-

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

– Mishtoj – phendas o sha-
voro. – Te des man lashi vorba, 
mukav tut.

– Ashun pe mande. Angluni 
vorba: na mang kodo, so naj 
Dujto vorba: ba bunusar, so 
ch’avel palpale. Trito vorba: di-
lya vorbake chi kana chi patyas.

– Mishto vorbisardan, – 
phendas o shavoro. Mukav tut.

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

– Sosko dilo san tu, te zhang-
lanas, sosko barr dyemantoj, 
kabor baroj, sar jekh akhor. 
Akanak tu avilanas o legmaj-
barvalo manush ande luma.

Ashundas o shavo e vorba, 
haj ande briga pelas. Mangelas 
la chiriklya.

– Av palpale, mangav tut. Te chi kames pal-
pale t’aves, te des ma o dyemanto, ke me muk-
lom tut slobodos.

De e chiriklyi kade phendas:
– Akanak aba dikhav, hoj tu dilo san. So 

phendom tuke? Bisterdan e lashi vorba? Kodo 
bunus, so ch’avel palpale. Kodo manges, so naj, 
patyas dilya vorbake? Sar avlas kabor dyemanto 
tela muri shib? Dikhav, le dileske e lashi vorba 
chi resel khanchi.

Pala kodi e chiriklyi urajlas.

A három jó tanács
Egy fi ú fogott egy kis madarat.

Jó lesz nekem – gondolta –, meg-
eszem.

A madár azt mondta neki:
– Ne egyél meg kisfi ú, nem laksz velem jól, én 

kicsi vagyok. Engedj el, és mondok neked három 
jó tanácsot.

– Jól van, – mondta a fi ú, ha adsz három jó 
tanácsot, elengedlek.

– Hallgass rám: Első tanács: ne kérd azt, ami 
nincs. Második: ne bánd, 
ami nem jön vissza. Har-
madik tanács: bolond 
szónak sohase higgyél.

– Jól beszéltél – 
mondta a fi ú. –Elenged-
lek. A kismadár felrepült 
egy fára. Azt gondolta, 
kipróbálja a fi út.

– Milyen bolond vagy 
te, ha tudtad volna, mek-
kora kő van a nyelvem 
alatt, nem engedtél vol-
na szabadon. Az a kő egy 
gyémánt, akkora, mint 
egy dió. Te lettél volna a 
leggazdagabb ember a vi-
lágon.

Hallotta a fi ú e szava-
kat és bánatos lett. Kér-

lelte a madarat.
– Gyere vissza kérlek téged. Ha nem akarsz 

visszajönni, add nekem a gyémántot, mert én 
szabadon engedtelek.

De a madár ezt válaszolta:
– Most már látom, hogy bolond vagy. Mit 

mondtam neked? Elfelejtetted a jó tanácsot. Azt 
bánod, ami nem jön vissza. Azt kéred, ami nincs, 
s hiszel a bolond szónak? Hogy lenne akkora 
gyémánt a nyelvem alatt? Látod, a bolondnak a 
jó tanács nem ér semmit.

Ezután a madár elrepült.

(Dr. Karsai Ervin fordítása)

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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különbségét hangsúlyozó írat-
lan szabályok, pl. hajviselet, 
külső megjelenés

Az ember a nemi szerepet 
tanulás révén sajátítja el, azo-
nosulás útján. Az eltanulás ál-
talában nem a tudatos, célratö-
rő szülői nevelés folyamatában 
megy végbe, hanem a minden-
napi, egyszerű, közönséges em-
beri interakciók során. A szü-
lők egymás közti viselkedése, 
meg a szülők és a gyermek közti 
spontán kapcsolatok, érintke-
zésmódok észrevét-
lenül alakítják ki, 
teljesen önkéntele-
nül.(2)

A három szerző 
művei közül Laka-
tos Menyhért regé-
nyében, melynek 
eseményei a má-
sodik világháború 
előtti években ját-
szódnak, találkoz-
hatunk olyan közös-
séggel, mely még a 
legtöbb vonásában 
őrzi az ősi hagyo-
mányokat, szokásokat. Mindezt 
a nemi szerepekkel kapcsola-
tosan is nyomon követhetjük. 
A Füstös képek című műben 
a putris cigányok világa tárul 
elénk, itt a putrik akolmelegé-
ben sokan laknak, több gene-
ráció él együtt, a gyerekek „szá-
molatlanul jönnek a világra”, 
hiszen – más, természetközeli 
népek asszonyaihoz hasonlóan 
– a cigányasszonyok legfőbb ér-
téke a termékenység.(3)

Ebben a környezetben a 
gyerekek hamar felnőnek, egy 
tízéves gyermek már nem is 

gyerek, hanem kis felnőtt. Az 
élet a korai önellátásra, a ko-
rai házasságra szoktatja őket, 
melyet gyakran 12-14 évesen 
kötnek.(4) … A putrik világában 
a házasságkötések is a régi szo-
kások szerint történnek, nem 
szükséges hozzá semmilyen 
fogadalom, elég, „ha két külön-
böző nemű egyén egy éjszaka 
együtt alszik, azokat házastár-
sakként emlegetik”.(6)

A házasságok felbontása is 
ehhez hasonló nemes egyszerű-

séggel történik: a kötelékeket 
megunó fél szó nélkül elhagy-
hatja társát, s köthet új há-
zasságot. Itt már fellazulóban 
vannak a régi törzsi törvények, 
melyek a törzsek közötti keve-
redést szabályozták, hiszen a 
fi atalok nem nézik, hogy mely 
törzsből származóval kötik ösz-
sze életüket, ám az idősek el-
lenzik a lenézett törzsekkel való 
keveredést, és minden romlás 
okát ebben látják. (…)

Harkály Emil Elemér és 
Jónás Tamás elbeszélései már 
sok tekintetben megváltozott, 

„modernebb” világot tárnak 
elénk, mely a nemi viselkedés 
terén is megmutatkozik. A Gló-
riás angyalkák című kötetben 
ábrázolt cigánytelepi élet (mely 
az 1956-os forradalom utáni 
éveket mutatja be) átmenetet 
képez a Füstös képek putris vi-
lága és a Jónás Tamás ábrázol-
ta ’80-as évekbeli falusi illetve 
városi életforma között.

Hasonlóan a Füstös képek-
ben bemutatott családokhoz az 
Ózd külvárosában, az erdő mel-

lett élő családokban 
(Glóriás angyalkák) 
is természetes a 
nagy gyermekáldás. 
Itt azonban nem 
tartózkodó, sze-
mérmes szeretettel 
veszik őket körül, 
hanem túláradóan, 
szinte mindent el-
söprő szenvedéllyel 
ölelik, csókolják a 
kisgyermekeket , 
akiket még nem kö-
telez a szemérem, 
biztatják, tanítják 

őket a szerelemre.(12) Így for-
dulhat elő, hogy a kilencéves 
kisgyereket egy fi atal özvegy-
asszony erősen szájon csókolja 
a következő szavak kíséretében: 
„Igaz-e, hogy jó volt, nyaljam ki 
a szádat! (…) Csepp öreg vagy 
má’ te!”(13) A gyerekek itt is ko-
rán felnőtté válnak, legalábbis 
sok mindent tudnak a felnőt-
tek dolgairól, annak ellenére, 
hogy a szülők, nagyszülők itt is 
szemérmesen élik meg egymás 
iránt érzett szeretetüket. (…)

Jónás Tamás művében a 
csernelyi házasítási rend szo-

rosan kötődik a már megis-
mert hagyományos házasítási 
szokásokhoz. Az elbeszélő leg-
idősebb nővéréhez, Marihoz 
közeli (távoli?) rokonok jön-
nek lánykérőbe, „ünnepélye-
sen, fekete ruhában, dano-
lászó jókedvvel, ahogy egy 
cigány családhoz illik”. Itt is, 
mint Papó családjában, az 
apát illeti meg a válaszadás 
joga, s számára mellékes do-
lognak tűnik, hogy a lánya 
másba szerelmes. (…)

Gyakoribb és általáno-
sabb „házasodási szokás” 
a cigány közösségekben 
általánosan elfogadott 
szöktetés. Így köttetik 
meg az elbeszélő szülei-
nek a házassága is, mert 
a lány szülei másnak, 
rangosabbnak szánják 
gyermeküket, aki inkább 
a jól táncoló Jónás fi út 
választja társául. (…)

A gyermek, mint lát-
tuk egy mikromiliőbe, 
a családba születik bele és 
itt megy végbe, itt való-
sul meg az emberré válás 
szocializálódási folyama-
tának döntő alapozása. 
Nagyon fontos tehát a 
család gondozó, szocia-
lizációs és nevelő funk-
ciója. Míg szocializáción 
azokat a spontán, nem tudatos 
és nem tervszerű, mindennapi 
természetes hatásokat értjük, 
amelyek a családban, a környe-
zetben stb. érik az egyént, ad-
dig nevelésen a többé-kevésbé 
céltudatos, tervszerű és mód-
szeres ráhatásokat, amelyekkel 

befolyásolni akarják a gyerme-
keket, az ifjakat.(18)

A hagyományos cigány ne-
velésről általában elmondható, 
hogy meleg és elfogadó. Tradi-
cionális közösségekben a gye-
rekeket a nagycsalád, illetve a 
tágabb közösség neveli. Szét-
hulló, demoralizálódó közös-
ségekre azonban mindez már 
nem érvényes.(19) (…)

Összegzésként elmondha-
tó, hogy alig ötven év alatt a 
társadalmi változásokkal pár-

huzamosan a cigány családok 
életében is nagy változások tör-
téntek. Sok helyütt a tradicio-
nális életforma felbomlásával 
a több generációs együttélés 
is megszűnőben van, s ezzel 
együtt különböző hagyomá-
nyok is eltűnőben vannak. Pe-

dig a tradíciók növelik az össze-
tartozás erejét, az összetartozás 
élteti a tradíciókat. Hiányában 
széthullik a közösség, kiszolgál-
tatokká válnak az emberek.(34)

***

1 Családi életre nevelés. (szerk.: 
Dr. Komlósi Sándor) Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp. 1995. 21.p.
3 Diósi Ágnes: Szemtől szemben 

a magyarországi cigánysággal. 
PONT Kiadó, Bp. 2002. 47.p.

4 Dr. Karsai Ervin: A cigány 
nyelv és kultúra. Anda Ro-
mani Kultúra Alapítvány, 
Gyula, 1994. 44. p.
6  Lakatos Menyhért: Füstös 

képek. Széphalom Könyv-
műhely, Bp. 2000. 174-
175.pp.

12  Diósi Ágnes: Szemtől 
szemben a magyarorszá-
gi cigánysággal. PONT 
Kiadó, Bp. 2002. 49.p

13  Harkály Emil Elemér: 
Glóriás angyalkák. Fel-
sőmagyarország Kiadó, 
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18  Családi életre nevelés. 
(szerk.: Dr. Komlósi Sán-
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19  Diósi Ágnes: Szemtől 
szemben a magyarorszá-
gi cigánysággal. PONT 
Kiadó, Bp. 2002. 49-50.p

24  Harkály Emil Elemér: Glóriás 
angyalkák. Felsőmagyarország 
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(A tanulmány teljes 
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Szécsi Magda grafi kái
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Sárközi Zoltán

Változások

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

Horváth Valéria

Fohász

Mért van így mond?
Mért kell szégyennel, és bélyeggel élnünk, 
mondd miért?
Mert más a bőrünk, hajunk színe?
A zene, a tánc a szó, mit anyánk tejével szív-
tunk magunkba?
Minket tán nem Isten teremtett?
Nézd a világot, hol emberek élnek
Mily sokszínű, tarka, és gyönyörű…
Ezt is Isten teremtette!
És Isten látta, hogy ez jó…
Nézz Uram, nézz számkivetett népedre.
Megszenvedték már a multat, mutass nekik 
utat, jövőt…
Hisz az élet…
Az élet gyönyörű!

Sárközi László

Kés� �szi dal

Szürke fák alatt
bolygom hallgatag,
latyak utamon.

Kuporgó bokrok
közt porhó szitál
fojtón, hidegen

s messzi idegen
sötét vizeken
megdermed a tér.

Tűnj el, múlt! Látnom
tépett levelek
részegült táncát

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

Holló András

Monológ

Tolongjatok. Tiporjátok egymást.
Menjetek őzre vadászni a harmatos füvön.
Koccintsatok a névnapon karcsú pohárral.
Kapcsoljátok be a színes televíziót.
Tapsoljatok.
Legyen istenetek a pincéretek.
Röhögjetek a kabarén.
Gügyögjetek a majmok ketrecénél.
Szedjetek nyugtatót a fölkavaró szerelemhez.
Köpködjétek a szotyola héját.
Kedveskedjetek egymásnak virággal.
Pörgessétek a kézi fi lmfelvevőt.
Ragyogjon a turhátok a kövezeten.
Ringatózzatok a mámor úszó madarán.
Ájuldozzatok a lézerfényben.
Csámcsogjatok a vicceiteken.
Fetrengjetek a hangorgián.
Nyaljátok az operettfagylaltokat.
Mazsolázzátok a világtörténet ínyencségeit.
Jópofáskodjatok.
Gyönyörködjetek magatokban.
Igazítsátok meg a selyemsálatokat.
Verekedjetek a nyalánkságokért.
Rágjátok a rágógumit.
És legyintsetek a bolondra, aki
azért ültet fát, hátha
az ágára tündér telepszik.

Rigó József

Vérpiros ingben

– szívemből a szerelem zászlót bont
vérpiros ingem
látható

vérpiros ingemben ma te láthatsz
mellemtől a tarkómig játszhatsz!

holnap láthat bárki meztelen
egy rongycsomóval
szívemben

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

velük gombolom be a szívem –

Ande rat-lole gadeste

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

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

tehara nanges shaj dikhenma
pe muro jilo
kot’ronca

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

lenca kochakarav muro jilo-
(Boldasles o: Choli Daróczi József)
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Dr. Sebestény Sándor

Damjanich János honvédtábornok özvegye

Damjanich János 
(Jovan Damjanić) hon-

véd vezérőrnagy, a horvát Staza 
közsgében született 1804. de-
cember 8-án, s Aradon hunyt el 
1849. október 6-án, mint a ma-
gyar nemzet vértanúja.

Felesége Mácsai Cserno-
vics Emília kisasszony Ara-
don született 1819. november 
16-én, mindketten szerb nem-
zetiségűek voltak. Emília a ne-
mesi számozású mácsai Cser-
novics család leszármazottja 
volt, aki szülővárosában nevel-
kedett. Édesapja, mácsai Cser-
novics János (1787–1824.) ara-
di főszolgabíró volt, édesanyja, 
leánykori nevén balatoncse-
hi Bosnyák Jozefa Budapest, 
(1788–1877) volt. A fi atalok, 
Emília és János – századosi 
rendfokozottal rendelkezett – 
1847. augusztus 30-án, Aradon 
házasodtak össze, görögkeleti 
vallásúak voltak. Damjanich 
százados kivégzéséig, mindösz-
sze két évig éltek együtt. Cser-
novics kisasszony 83 évesen így 
emlékezett vissza, 1849. októ-
ber 5-i levélváltásukra férjével. 
Emília levelét 1903. december 
18-án közölte Hamvay Ödön-
nel. A levél szerint Damjanich 
tábornok bokatörés miatt éle-
te végéig ágyban feküdt. Neje 
nehéz sorsáról így számolt be: 
„…egy katona tizenegy órakor 
jelentette, hogy feljebbvalója 
üzeni, hogy azonnal menjek 

a várba, férjemhez. Jó jelnek 
véltem, örömmel mentem 
azonnal. Midőn beléptem a 
börtönbe, csodálkozva láttam 
egy katona őrt a szoba köze-
pén állni. „Mi ez?’ – kérdém. 
’Siralomházba jöttél, holnap 
kivégeznek’. Lerogytam ágya 
előtt, alig tudtam magamhoz 
jönni. Rövid idő múlva fi gyel-
meztetett, hogy válnunk kell; 
az rettenetes volt! Utolsó perc-
ben kért, ígérjem meg, hogy 
másnap, 6-án, szobámat nem 
hagyom el. A küszöbre érve fel-
kiáltott:”Emil!’ Visszanéztem; 
könnytelt szeme éles kétségbe-
esés kifejezésével nézett. Visz-
szafordultam feléje, szó nélkül 
intett kezével, hogy menjek. 
Kitántorogtam Láhner szobá-
jáig, ott is a végbúcsú jelenetét 
láttam. Az apa búcsúzott fele-
ségétől és ötéves gyermekétől. 
Láhnernével kocsiba ültünk, 
Vecseynét nem öszmertem, 
nem volt velünk. 5-én írta fér-
jem azt a szép imát, mit reggel 
egy katolikus lelkésznek átad-
va, kérte, hogy adja nekem át. 
És a nyakkendőjét mikor leol-
dotta nyakáról, azt is a lelkész-
nek átadta, nekem küldte.”

Damjanich János imája, 
1849. október 6 hajnalán (Ima 
kivégeztetésem előtt, 1849. ok-
tóber 5-ről 6-ra virradóra)

„Mindenség ura! Hozzád 
fohászkodom! Te erősítettél 

engem a nőmtől való elválás 
borzasztó óráiban, adj erőt 
továbbra is, hogy a kemény 
próbát: a becstelen, gyaláza-
tos halált erősen és férfi asan 
állhassam ki. Hallgasd meg, 
ó, Legfőbb Jó, vágyteli ké-
résemet! Te vezettél. Atyám, 
a csatákban és ütközetekben 
– Te engedted, hogy azokat 
kiállhassam, és a Te védel-
mező karod segített némely 
kétes küzdelemből sértetle-
nül kilábolni – dicsértessék a 
Te neved mindörökké! Oltal-
mazd meg, Mindenható, az 
én különben is szerencsétlen 
hazámat a további veszede-
lemtől! Hajlítsad az uralko-
dó szívét kegyességre a hát-
ramaradó bajtársak iránt, 
és vezéreld akaratát a népek 
javára! Adj erőt, ó, Atyám, az 
én szegény Emíliámnak, hogy 

beválthassa nékem adott ígéretét: 
hogy sorsát hitének erejével fogja 
elviselni. Áldd meg Aradot! Áldd 
meg a szegény, szerencsétlenség-
be süllyedt Magyarországot! Te 
ismered, ó, Uram, az én szívemet, 
és egyetlen lépésem sem ismeret-
len előtted: azok szerint ítélj fölöt-
tem kegyesen, s engedj a túlvilá-
gon kegyes elfogadást találnom. 
Ámen”. Damjanich Emíliának vi-
gasztalásul.

A kivégzést követően a holttes-
tet rokona Csernovics Péter temesi 
főispán, a hóhér lefi zetésével meg-
szerezte, és saját birtokán temette 
el Arad vármegyében. Itt nyugodott 
1974-ig, amikor is csontjai átkerül-
tek az emlékoszlop kriptájába.

Damjanich János halála után 
nem ment férjhez Emília, gyászol-
ta hitvesét. Jó szándékkal segítette 
a szegény sorsúakat, az özvegyeket, 
árvákat és a szükséget szenvedő-
ket. 1861-ben egyesületet alapí-
tott, a Magyar Gazdaasszonyok 
Egyesületét. Segítőtársai közt ott 
volt Batthyány Lajos özvegye Zi-
chy Antónia grófnő is, és a neves 
Wenckheim család több tagja. Oly 
nagy tiszteletet élvezett a hazai pol-
gárok előtt, hogy Vastagh György 
(1834-1922) festőművész megfes-
tette arcképét, mely 1876 végén 
már elkészült. Egerben 1977. janu-
ár 7-én, a Magyar Gazdasszonyok 
Árvaleány-nevelőházában Felekiné 
Munkácsy Flóra kisasszony sok ár-
valeány tisztelete jeléül, elmondta 
Erdélyi József erre az alkalomra írt 
költeményét Egerben.

Damjanich Jánosné karitatív 
munkáját ezután is elszántan foly-
tatta. Budapesten hunyt el 1909. 
november 30-án.

Az árvák anyja

Ha ősi kastély díszes termiben
Reá világot lámpa fénye vet;
Nem lát szükséget semmiben;
Van kenyere; talál meleg tejet;
Ha van hová lehajtsa kis fejét;
Fűtött szobákban gondos dajka kéz
Az árva sorsa akkor is nehéz.

Hát még ha zordon, vészes éjszakán
Zokogva, fázva, félve bujdokol;
Réget teremt elő a vak magány;
Feléje kar segítni nem hajol;
Ha nm talál sehol védő falat;
Nyomor kíséri völgyön és hegyen;
Ha nincs számára bétevő falat;
Az árva akkor, vajh, mivé legyen?

Elveszne, mint virág a parlagon,
Mit eső nem növel, nem ér nap,
Mit láb tapos, mit elnyom tüske, gyom,
Mi megtörik a szélroham alatt;
Elveszne, mint a pelyhes kis madár,
Ha elragadják tőle karvalyok.
A fészkelő anyát, míg magra jár -
Ha nem volnának földi angyalok!

Egy földi angyalt én is ismerek,
Ki e szent névre bízvást érdemes;
Anyát talál az anyátlan gyerek
Ő benne, ki szívében oly nemes,
Ő benne, ki a múlt keserveit
Áldásos egy jövőbe temeti,
S a vértanúért gyászos lepleit
Árvák örömkönnyébe fürdeti.

Egy óhaj kél szívemnek rejtekén,
Míg arcképét, ím, itt leleplezem.
Árvák nevében áldást kérek én
Reá, s imára kulcsolom kezem:
Tövis helyett, mi egyre véres még,
Virág díszítse fönnkelt homlokát!
Nehéz sebére nyújtson írt az ég!
Áldás kísérje minden nyomdokát!

Erdélyi Béla (Eger hetilap, 1877. január 11. száma)
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Sinka István

Egy se fusson az éjszakába

Jöttem, láttam, égtem, szerettem,
s most azt dalolom,
ami viharrá nőtt bennem:
a földszagú parasztok fekete kenyerét
szemükben az egyre növő homályt,
a pásztortüzek hideg
elhamvadt hamuját –
és dalolom a lengő éjjeli fákat,
az el-elfelejtett régi ösvényt;
ködös síkon dalolok mai lovasoknak:
egy se legyen, ki az éjszakába vágtat.

Szabó L�rinc

A vándor elindul

Bottal s öreg kutyámmal indultam hazúlról.
Dalolva mentem és torkom nem únta még az
országút fáradságos énekét. – Tudod, hogy
a Nap barátja voltam? Ő édesitette
agyamat hajnali rétek szagával; aztán
minden csigát s kavicsot külön megmutatva
látni, szeretni és csodálkozni tanított…
Minden kanyarnál uj dolgok fogadtak, és a
friss zöldben hófehér mérföldkövek ragyogtak
egyenlő távolokból. Majd, lombos hegyek közt,
még szebben tündökölt a sokalaku élet.
A Nap barátja voltam; ő kisért el estig,
s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái,
csókkal bucsúzott tőlem. – Óvatos morajjal
tapogatózott lefelé a víz, s a pontyok
aludtak a tavakban. Lepihentem én is
s a föld s a fű íze ereimbe ivódott.
Fenyegető szemek szikráztak a bozótban,
de nem féltem: tudtam: a vén kutya vigyáz rám:
belefúrja szemét az állandó sötétbe
s őrt áll előrenyujtott nyakkal s tárt fülekkel.

Kányádi Sándor

Éden kapujában

Kiüzentek, hogy nincsenek otthon.
Zavartan állingáltunk egy darabig.
Voltak akik káromkodtak.
Voltak akik sírva fakadtak.
Voltak akik tehetetlen dühükben
nekiestek a kapunak, öklükkel verték,
aztán megszégyenülten elsomfordáltak.
– Ebből nem élünk meg – mondta valaki.
Egy csecsemő felsírt, erre a
szoknyákba fogózók is kezdték
hazaráncigálni anyjukat: kenyeret,
tejet követeltek.
– Jó lesz sietni, mert nyakunkon a tél! –
Eltapostuk a csikkreszívott cigarettákat,
másnapos-kesernyével a szánkban,
mentünk ki-ki a dolgára, csak egy-két
ráérő ácsorgott még a bezárt kapu előtt,
ők mondták, ha hinni lehet a szavuknak,
hogy blöff  volt az egész, mert utánunk
kinyíltak a gombnyomásra járó kapuk,
nagy autók gördültek ki rajtuk, és
százötvenessel robogtak ellenkező
irányba.

Dsida Jen�

Visszatért lovagok

A hold elrejtette arcát.
Fáklyáink fénye elhullt
s lámpásainkat kifújta a szél.
Megyünk
gyalogosan, bús-kevesen,
csatakosan, keservesen
az erdő felé.
Megyünk.
Lándzsáink hegye bosszankodik,
hogy nem tud fényleni,
mellvértezetünk alig-alig tűri
szívünk egyre fulladtabb zuhanását.
Aranysarkantyunk lovat keres a sárban,
de nem talál.
Iszonyú az élet sötétsége
hatszáz évből visszatért lovagoknak.
Egy lépést se látunk előre
s a jelent se látjuk,
egymást se látjuk,
csak sötét elektromos szikraként ugrál
közöttünk fejből-fejbe a gondolat
szakadatlan ismétlésben:
Vajjon megöljük ma a sárkányt?
Vajjon megöljük ma a sárkányt?
A hold elrejtette arcát,
fáklyáink régen csonkig égtek,
lámpásainkat kifújta a szél –
– s a vezér, a bolond vezér,
akit az éjben senki se sírat meg,
összeesik.

Megbocsátod-é?

Szél vagyok.
Megbocsátod-é,
hogy port hintettem égszínkék szemedbe?
Nap vagyok.
Megbocsátod-é,
hogy leperzseltem hófehér karod?
Ősz vagyok.
Megbocsátod-é,
hogy ingválladra tört levelet szórtam?
Fű vagyok.
Megbocsátod-é,
hogy megcsiklandtam rámtipró bokádat?
Víz vagyok.
Megbocsátod-é,
hogy áztattalak forró könnyesőben?
Árny vagyok.
Megbocsátod-é,
hogy véletlenül arcodra vetődtem?

�sz

Mért van, hogy a szivem
Csupa, csupa bánat? -
Siratom halálát
A gyönyörű nyárnak.

Siratom halálát
A hulló levélnek,
Lassú hervadását
A virágos rétnek.

Siratom halálát
Égő forró könnyel...
...Csicsergő madárdal
Tavaszi virággal
Csak mégegyszer jöjj el!

Vajnai János rajza
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prof. Csermely Péter

A csend ereje
Avagy: Hogyan találjuk meg a nyugalmunkat egy 

rohanó világban?

Üzenetekkel túltelített vi-
lágban élünk. Egybemo-

sódik a jel és a zaj. Egyre törpébb 
lesz a szünet két egymást követő 
hang között. Nyugalomhiány és 
csendínség van. Túl sokan túl 
sok mindent akarunk. Túl sok 
lett a közlés, és túl kicsi lett a 
fi gyelem. A mélységet felváltot-
ta a szélesség. Minden okunk 
megvan a csendsóvárgásra.

Milyen is az a csend, amire 
ennyire vágyakoznak? A ter-
mészet csendje harmonikus, 
zajjal teli, alkotó csend. A meg-
hittség csendje a fi gyelem és a 
szeretet csendje. A döbbenet 
csendje letaglózó csend. A halál 
csendje egyben a megfosztott-
ság csendje is. A kiszámíthatat-
lanság, a rettegés csendje talán 
a legőrjítőbb csend.

A csend elfogadása a bi-
zonytalanságtűrés, az önisme-
ret, a bennünk élő bizalom, és 
az egyéniség integritásának a 
mércéje is. Most éppen vál-
ság van. A válságban kapkod-
ni szokás. Pedig nem marad le 
semmiről, aki nem rohan. Sőt. 
Saját magunk számára a válság 
pontosan akkor fejeződik be, 
amikor mi úgy döntünk, hogy 
mi nem futunk, hanem először 
gondolkodunk, és utána me-
gyünk: lassan, megfontoltan, 

de kitartóan és céltudatosan 
haladunk a mi utunkon.

Üzenetekkel túltelített világ-
ban élünk. Egybemosódik a jel 
és a zaj, és egyre törpébb lesz a 
szünet két egymást követő hang 
között. Megszűnt a különbséget 
tevő szünet a munka és a ma-
gánélet között. Infotainmentről 
és edutainmentről beszélünk 
ma már: a szünet kiiktatódott a 
tanulás és a szórakozás közül is. 
Nyugalomhiány és csendínség 
van. Túl sokan túl sok mindent 
akarunk. Túl sok lett a közlés, és 
túl kicsi lett a fi gyelem. A mély-
séget felváltotta a szélesség. 
A gyorsulást Thomas Hylland 
Eriksen: „A pillanat zsarnoksá-
ga” című könyvében leírt ada-
tok is alátámasztják. 1945-ben 
a norvég politikusok percenként 
584 hangzót ejtettek ki, 1980-
ban 772-t, 1995-ben pedig már 
863-at. Ted Turner a CNN a 
70-es években alkalmazott 30 
másodperces reklámbejátszását 
vontatottnak találta. A 30-at le-
rövidítették nyolc, majd öt má-
sodpercre. Minden okunk meg-
van tehát a csendsóvárgásra. (…)

De milyen is lehet az a 
csend, amire ennyire vágya-
koznak? A természet csendje 
harmonikus, zajjal teli, alkotó 
csend. A meghittség csendje a 

fi gyelem és a szeretet csendje. 
A döbbenet csendje letaglózó 
csend. A halál csendje egyben 
a megfosztottság csendje is. 
A kiszámíthatatlanság, a rette-
gés csendje talán a legőrjítőbb 
csend. Pilinszky János a „Rej-
tezkedő Isten” című írásában 
kétféle csendről beszél: az egyi-
ket a halál csendjeként, a pokol 
fülsiketítő csendjeként azono-
sítja, és azt mondja róla, hogy 
ebben a csendben a közöny és 
a démonikus üresség lapul. 
A másik csend – amit ő „az 
ostya csendjével”, a „kereszt 
csendjével” azonosít – életteli, 
életadó, élettől duzzadó csend, 
a szeretet és a remény csendje.

Fabinyi Tamás így ír a 
„Csend a lelke mindennek” írá-
sában: „Ám ne féljünk a csend-
től. Mert az nem feltétlenül a 
süket csendet jelenti, hanem 
megelőlegezhet valamit abból 
a kozmikus áhítatból, amelyre a 
teremtettség irányul.” A csend 
elfogadása a bizonytalanságtű-
rés, az önismeret, a bennünk 
élő bizalom, és az egyéniség in-
tegritásának a mércéje is…

Weöres Sándor

Ha a világ rigó lenne

Ha a világ rigó lenne,
Kötényemben ő fütyülne,
Éjjel-nappal szépen szólna,
Ha a világ rigó volna.

De ha a világ rigó lenne,
Kötényembe nem is férne,
Kötényem is honnan volna,
Ha egész világ rigó volna.

E luma chiriklyi te avlas

E luma chiriklyi te avlas,
andej kretinca voj beshlas,
dyese ratyi gilabelas,
e luma chiriklyi te avlas.

Sa e luma chiriklyi te avlas,
ande kretinca ci reslas,
chi kretinca chi avlasma,
sa e luma chiriklyi te avlas.

(Boldasles: o Rostas Farkas György)

A rózsalány
(cigány népmese)

Boldogtalan volt a királyi család, 
mert nem volt gyermekük. A király-

né egy öreg cigányasszony szavára csele-
kedett, és egy csodálatos rózsát szült. Az 
gyorsan kirepült a kertbe, és fent akadt a 
rózsafán.

A király nem tudta leszakítani, hogy 
visszavigye őt. Megharagudott a feleségé-
re, és elkergette a királyi várból

Akkor a rózsa becsukta a kelyhét, nem 
illatozott, és hervadtan lógott le az ágról. 
A király megbánta a tettét, megkereste és 
hazavitte a feleségét. A rózsa újra virágzott 
és illatozott.

Egyszer egy cigány ment a király kertjé-
be. Meglátta a rózsát, és így szólt:

– Ó, de csodálatos! – megcsókolta a ró-
zsát, leült és szomorúan muzsikálni kezdett 
előtte. Akkor egy ragyogó, szép, lány ugrott 
ki a rózsából, és megölelte a cigányt. Nagy 
lakodalmat tartottak. Örült az egész ország. 
Még most is élnek, ha meg nem haltak.

La ruzhicaki shej

Bibaxtale sas e krajasicko familija, ke nas len 
shavoro. E krajaskinya pe jekha phura rom-

nyako vorbipe kerlas, haj jekh ramasli ruzhica rak-
hardas. Kodi sigo urajlas avri ande bar, haj tordyilas 
pe ruzhicako kasht.

O kraj chi zhanglas te shingrel tele, hoj te palpale 
ingrel la. Xolyajlas pe peske gazhi, haj nashavdas-tar 
anda krajasicko dyiz.

Atunchi e ruzhica phandadas lako taxtaj, chi 
sungadas, murzhanardes lakatnas tele pa kranzha. 
O kraj bunusardas pesko keripe, anushardas la haj 
khere ingerdas la peska romnya. E ruzhica pale lulu-
dyardas, haj sungadas.

Jekhvar jekh rom gelas ande krajasicko bar. Voj 
dikhlas e ruzhica, haj kade phendas:

– O, de ramaslij! – chumidas e ruzhica, beshlas 
haj brigasa kerlas te bashavel angla late. Atunchi 
jekh, axtom, shukar shej xuklas avri anda ruzhica, 
haj angalyi das le romes. Kerdine baro abav. Losshaj-
las o celo them. Vi inke akanak trajon, te na muline.

(Fordította: Sztojkó Ilona)
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tartóztatták le először. Erről 
a helyszínről szállították át a 
bydgoszczi Gestapóra, ahon-
nan azután engedték ki, hogy 
megígérte, jelentkezik lejárt 
amerikai útlevelével a danzigi 
Gestapón a kiutazási engedé-
lyért. Świecie polgármesteri hi-
vatalának 1948. március 2-án 
kelt, a pelplini püspöki kúri-
ának címzett leveléből meg-
tudható, hogy Mariankában 
töltötte a szabadulása utáni 
éjszakát. Valószínűleg unoka-
húga családjánál. Itt számtalan 
újságkivágáson kívül mást nem 
hagyott hátra, mikor másnap 
továbbutazott. Ezeket vitték el 
az ezt követő házkutatás alkal-
mával, amikor is azt mondták 
a háziaknak az atyáról, hogy 
kém. Bőröndjében a ruhái, 
a reverendája és a személyes 
holmik mellett számos igazolt 
eredetű ereklye volt.

1939. november 9-én, aho-
gyan azt előző letartóztatása-
kor megígérte, bement a Ges-
tapóra. Soha többé nem tért 
vissza. Bement, önszántából, 
bármennyire ellenezték azt a 
vendéglátói és a pallotin atyák, 
akiknek a templomában mu-
tatta be a napi szentmiseáldo-
zatot. Arra kérték, hogy keresse 
fel az amerikai konzulátust, és 
annak segítségével azonnal me-
neküljön el az országból. Nem 
tette… Évek, évtizedek telnek 
el, míg a lengyel minorita rend 
két háború közötti történeté-
ről 2011-ben megjelent könyv-
ből, Zdiszlaw Gogola profesz-
szor munkájából megtudjuk, 
hogy Sztumban, a börtönben 
halt meg, 1940. április 19-én. 

Fürdőkádban fojtották meg. 
Ki tudja, mit próbáltak meg-
tudni tőle, miért kínozták, és 
egyáltalán miért akartak meg-
szabadulni tőle, miért akarták 
meggyilkolni azon kívül, hogy 
szerzetes, hogy lengyel értelmi-
ségi volt?

A német császársághoz tar-
tozó országrészben, tehát po-
rosz állampolgárként született 
1885-ben. Egész életében ha-
zátlan. Lengyel állampolgár so-
hasem lehetett, de mindhalálig 
lengyel katolikus hazafi  volt. 
Születése idején nem létezett 
független Lengyelország, hi-
szen egy évszázaddal korábban 
három részre szakították a kör-
nyező nagyhatalmak. Az Egye-
sült Államokba kivándoroltak, 
a lengyel emigráció misszio-
náriusa akart lenni, ezért kérte 
felvételét a minorita rendbe, 
és lett szerzetes, aki Rómában 
tanult. Majd az Egyesült Álla-
mokba, a Páduai Szent Antal 
lengyel tartományba került. 
A német Szeplőtelen Foganta-
tás tartományból azért vált ki 
ez a lengyeleket gondozó misz-
szió, hogy a hazájukat elhagyni 
kényszerült kivándorlók katoli-
kus hitüket anyanyelvükön gya-
korolhassák, továbbadhassak 
az idegenben is gyermekeiknek.

1928-ban visszatért Itáliába, 
előbb Loretóba, majd Rómába. 
Angol és lengyel nyelvű gyónta-
tó, a Seraphikum, a Nemzetkö-
zi Teológiai Egyetem professzo-
ra. 1935-től posztulátor. Amint 
az ezzel kapcsolatosan írt leve-
lei bizonyítják, igen nagy lel-
kesedéssel, hozzáértéssel és 
szorgalommal készítette elő a 

múlt idők hitvallóinak és szent 
életű példaképeinek boldoggá 
és szentté avatását. Többször 
járt Magyarországon és hazájá-
ban. Azok az ügyek, melyekkel 
foglalkozott, a háború miatt, il-
letve halálával jó időre megsza-
kadtak, de végül – tudomásom 
szerint – valamennyi szentté, 
illetve boldoggá avatással fe-
jeződött be Szent II. János Pál 
pápasága idején. Csak egyetlen 
nem zárult le közülük, és ma is 
folyamatban van: Isten Szolgá-
ja, Kelemen Didák ügye. A Tör-
ténelem Ura úgy akarja talán, 
hogy a két ezeréves keresztény 
népnek egyszerre legyen oltár-
ra emelt példaképe a XX. szá-
zadi lengyel és a XVIII. századi 
magyar minorita? Akik a tör-
ténelemnek más-más nehéz 
korában, de egyaránt a hit és 
a szeretet erejével álltak Isten 
népe szolgálatában.

Amikor ’39-ben visszatért 
szülőföldjére, hazája földjén 
nácik és kommunisták osztoz-
kodtak. E történelmi megaláz-
tatásnak is szimbóluma az ő 
mártíriuma. Az a föld, amelyért 
és amelyen meghalt, ma már a 
lengyel nemzet jogos otthona. 
Immár hazai földben nyugszik 
tehát. Kezdetben csak hittem, 
amit most már bizonyítani tud-
nak az élete összecsomózott 
szalagjából a keresés évei során 
megtalált és kibogozott arany-
szálak is.

A földi zarándoklatra kisza-
bott, négy nap híján 55 évnyi 
életről már két évvel halála 
előtt kimondhatta az igazsá-
got (bár nem sejthette még, mi 
minden vár rá): „Az Úr Isten 

Dobos Marianne

A mezítelen Lázár feltámasztása

Wojciech Topoliński 
attól a perctől fogva, 

hogy nevét olvastam, és meg-
tanultam a helyes kiejtését, 
a hőst és az áldozatot szimbo-
lizálta számomra. Pedig akkor 
csak annyit tudtam róla, amit 
P. Mónay Ferenc minorita 
rendi áldozópap kis köny-
vecskéje – P. Kelemen Di-
dák, a Felső-Tiszavidék 
apostola (1683–1744) 
– záró soraiban olvashat-
tam: „1939 nyarán Adal-
berto Topoliński a rend 
szentté avatási ügyek álta-
lános római kérelmezője 
el is ment Miskolcra, hogy 
a helyszíni szemlét meg-
ejtse, és a található irato-
kat összeszedje. Az eljárás 
befejeztével az iratokat 
magához véve tovább-
ment Lengyelország felé, 
ahová a krakkói bíboros 
érsek hívta, Nagy Lajos 
királyunk leánya Hedvig 
királynő ügyének hasonló ki-
vizsgálására. Szeptember else-
jén azonban a németek elkezd-
ték Lengyelország elfoglalását. 
Topoliński egy német gyűjtőtá-
borba került, ahol úgy ő, mint 
az iratok eltűntek.”

Kezdetben abban bíztam, 
hogy ezeknek az iratoknak a 
nyomára lehet bukkanni. Az-
után a második világháború 
hatmillió lengyel halottjának 
sírja között kezdtem keresni, 

hol lehet a posztulátoré. Ele-
inte teljesen reménytelenül és 
bizonytalanul. Mégis, a krakkói 
emléktáblán nevére, a Lengyel 
Nemzeti Archívumban fény-
képére találva egyre biztosabb 
voltam abban, hogy meg kell, 

meg lehet találni. Főként, hogy 
nemcsak vértanú halála, de 
életműve is – amelyről a kuta-
tás során reméltem, hogy meg-
ismerhető, és dokumentálható 
lesz – minden bizonnyal méltó 
arra, hogy a sírjánál fejet hajt-
sunk. A személyének kijáró 
tisztelet mellett egyben a len-
gyel nép mártíriuma előtti tisz-
telegve.

2008-ban kezdtem a kuta-
tást. A legteljesebb reményte-

lenségben is hittem a munkám 
fontosságában és abban, hogy 
tevékenységem nem hiábavaló, 
mert úgy éreztem, hogy a már-
tír fogja a kezem, és vezet az 
úton. Nem találtam tévutaknak 
a kitérőket. Mielőtt saját már-

tírhalála helyéhez „elveze-
tett” volna, „megmutatta” 
a tömegsírokat, melyek az 
1939 ősze és 1940 tava-
sza között tarkón lőtteket 
rejtik. Őket, a „rendkí-
vüli rendteremtő akció” 
(ausserordentliche Bef-
riedungsaktion) félholtra 
vert, megkínzott, meg-
csonkított áldozatait, akik 
gyakran még élve kerültek 
a sírba. A lengyel elit meg-
semmisítése során a Wej-
herowo környéki Piasnica 
erdeiben 12–14 000 em-
bert gyilkoltak meg a né-
metek. Ezt a vérengzést 
szokták a pomerániai, 
vagy a második Katyńnak 

is nevezni. Szomorú, hogy még 
a hazai szaktörténészek közül 
is kevesen ismerik a huszadik 
század poklainak egyik legiszo-
nyatosabbját.

Az atya 1939 nyarán indult 
el Rómából. Október végétől 
volt Świeciében. Gyönyörű ko-
lostor van itt. Talán megláto-
gatta, talán ott is tartózkodott. 
Egy alkalommal saját szemével 
látta, hogyan gyilkolják meg az 
áldozatok egy csoportját. Ezért 
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vezet engem a kereszt útján” – 
ahogyan olvashatjuk az 1937. 
február 5-én a Lengyel Minori-
ta Rendtartomány provinciáli-
sának írt levelében.

Jézus feltámasztotta barát-
ját, a negyednapos halott Lá-
zárt, akinek keze-lába pólyával 
volt körültekerve, az arca pedig 
kendővel bekötve. Keresztútja 
utolsó állomásán, 1940. április 
19-én az embertelen gyűlölet, 
egy kád vízben fojtotta meg 
ezért őt, Jézusnak ezt a feltá-
masztott barátját, hadd nevez-
zem így: a mezítelen Lázárt. 
(Jó néhány év a háború után 
előkerült egy túlélő rabtárs, aki 
visszaemlékezett arra, hogyan 
„biztatta” hóhéra az atyát, hogy 
most szabadul.)

Wojciech Topoliński, a XX. 
századi Lázár, Isten világon 

szétszórt (lengyel) fi ainak ösz-
szegyűjtéséért, a világegyházért 
és lengyel hazájáért dolgozva 
élt és halt. Halála szabadulás 
volt! Szabadulás a börtönből. 
Szabadulás az örök életre!

Minden halál fulladásos ha-
lál… Miközben az életösztön 
zihálva kapkod levegőért, lehet, 
hogy a haláltusát az oxigénhi-
ány gyönyörű víziókkal enyhíti.

A Mezítelen Lázárnak – 
szerintem – nem vízió voltak. 
Mint Péter apostol börtönét, 
azt a helyiséget is, melyben a 
víz alá nyomták, fény árasztotta 
el. Nem látomás. Bárha annak 
tűnt. Az angyal, ott a fényben, 
valóságos… Nem a földi, de az 
örök szabadságra vezette.

1939. augusztus 10-én, ami-
kor a niepokalanowi kolos-
torban, egy esti rekreációban 

Woiciech Topoliński a rend-
társaknak beszélt, fő témája a 
szentségre való törekvés volt. 
Szavai prófétikusnak bizonyul-
tak. Többekkel együtt, akik ott, 
akkor hallgatták, és akiket már 
az oltár dicsőségére emeltek, 
ő is, ha boldoggá nem is avat-
ták eddig, a minorita vértanúk 
sorába lépett. Hitvalló életet 
zárt a mártír halála 1940. ápri-
lis 19-én.

Dobos Marianne: A mezíte-
len Lázár feltámasztása. Jerzy 
Snopek ajánlójával, Szülőföld 
Kiadó, 2017.

Forrás: https://www.
irodalmijelen.hu/2017-

apr-5-1657/dobos- marianne-
mezitelen-lazar-feltamasztasa

Fábián György

Imádság
Emberi nyelven

Mária-anyám
Én csak egy nyelvet tudok
S azzal megyek most
Elédbe
Mert szép vagy és
Szent vagy hullámkoszorús
Tenger-asszony
S mert csillagképed
Messzi
Utazással lehel elefántcsont

Hajnali hajókon
Hozzád folyamodom
Szólongatva
Sírva és szepegve
Ó Mária-anyám
Helyrajz nélküli mindenség
Szalma-vára
Kis csírák fényteli esése
Vall drága húsodról mi
Hordozta-cipelte a
Messiás-férfi t
Háromágú sejtek kosarában
Mikor zenélt a tenger
S a kék ég előre mondta
Miatyánk

A víz szólít

A víz szólít
A kék tömeg
Kezet kér és hűvös ajkat
Szoborként pislog
Benső szemekkel
És hallgat
Egyre élesebben hallgat

Kinek is beszéljen?
Hisz ölelő hidak
Már igen messziről fémlenek
És csupa sötétség
Az erdő
Mit álom tenyészt itt
Lehunyt szemeid
Között árulkodó semmit
A morcos-morogva
Hínár-test
Idéz még,
Halfarkú ezüst utazást!

A víz szólít
A csöppek gyöngyei
Úszó halántékom fenyítik
S ereimbe csavarják
A zúgó hullámverést
Szívem legmélyebb zugában
Nyitva fényen-túli rést
S mint kihűlt napok
Siklanak hófehér
Csontváz- halak
Üvegszemükkel integetnek
Őrizd magad!

Búvárgömb

Méterekhez igazodik a mélység
A lélegzet titkos fekete gyöngy
Szabálytalan rend a mélység

Én mást látok itt, mint ti fönt
Furcsa harangzúgás a merülés
Én ugyanazt látom, mint ti fönt,

Fényes napszakok váltják egymást,
S lenyűgöz a haltestű asztrál
Nem váltják egymást napszakok

Zúgó közegben bolyongunk vakon
Egyetlen remény és fénysugár
Megnyílott szemmel bolyongunk.

Békesség

Megtalált békesség
Legbensőbb isteni béke:
Szárnyas tetem ravatalánál
Most beléd mártózom végre.

Harminckét éve tart az álmom,
S hordom génjeim szégyenét
Voltam már kórházi ágyon
De visszaszippantott a lét.

Ha a galamb bögyébe
Fölhevített ólom-mag kerül:
Megszakad az emésztése
S fölbukik reménytelenül.
Megtalált békesség
Legbensőbb isteni béke
Ne vedd el tőlem a reményt
Hogy ha találat érne!

Szentandrássy István grafi kája
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Henrik László

Szatmári mandalák
R. Lakatos Klára festményeir�l

Apuleius szerint a Csend 
egy arc nélküli ember, 

fején kalap, meztelen testén 
csupán egyetlen keresztbe ve-
tett farkasbőr. Egész testét sze-
mek és fülek borítják: mert ke-
vesebbet kell beszélni, de annál 
többet hallgatni és látni (lásd 
még Cesare Ripa Icono-
logiáját).

Még az is megeshet, 
hogy nem mi nézzük La-
katos Klára rajzait, ha-
nem a rajzokon látható 
szemek néznek bennün-
ket, lelkes fecsegőket. 
Ideje végre elbizony-
talanodnunk, zavarba 
jönnünk a tágra nyílt 
pupillák előtt. Viselked-
jünk bölcsen, szálljunk 
magunkba, a nagyeladá-
sok helyett adjunk esélyt 
a valódi megértésre. Ha 
van egyáltalán megértés.

De lennie kell, még 
akkor is, ha a megértés 
nem ismeri a befejezett-
séget, a lezárást, a dol-
gok kipipálásának hanyag ele-
ganciáját. Nem kell megijedni 
túlzottan, mert a megértés nem 
csodás, intellektuális képesség, 
jóval inkább erkölcsi hozzáállás 
függvénye (persze ezt sem ad-
ják ingyen). Ezek a rajzok va-
riációk a megértésre; másként: 
nyitottak a világra.

A művész hol folyammá szé-
lesed, hol érként szaladó vona-
lai (ezek az ösztönös, szabad 
legyen mondani, feminin gesz-
tusok) olyan alakzattá állnak 
össze, mely igen mélyről jövő 
fundamentumra az egyén, de 
egy nagyobb közösség lelkisé-

gének is. Erre a fundamentum-
ra pedig bátran lehet építkezni, 
meg lehet pakolni alaposan.

Lakatos az emberi test he-
lyett – többnyire – a fákat bo-
rítja be kíváncsi-stilizált sze-
mekkel. A fa visszatérő eleme 
az őstörténeteknek, ízig-vérig 
folklorisztikus jelenség, mely-

nél semmi sem szemlélte-
ti jobban az emberi fajnak a 
világ szerkezetében elfoglalt 
szerepét, az emberi közösség 
egymásrautaltságának, ösz-
szetartozásának eszméjét. A fa 
gyökérzete, ágrendszer, bonyo-
lult kapcsolati rendszert jelöl, 

de nem a kibernetika 
racionalizmusával. Nem 
véletlen, hogy a rajzok 
stílusában tetten érhető 
a narrativitás, a mesélő-
kedv egészén a Janko-
vics-féle animációs fi lm 
rendkívül dinamikus 
népiességéig.

Akár Lakatos Klára 
is mondhatná a pszi-
chológusok standard 
mondatát: „most képe-
ket mutatok, és Ön meg-
mondja, hogy mit lát 
rajtuk”. Sorozatai olyan 
Rorschach-tesztek, me-
lyekben nem „formákat” 
kell bizonyos foltokban, 
alakzatokban belelátni, 
hanem ugyanazon motí-

vum (ez lenne a fa kvázi) mellé 
kell hangulatokat, szellemi tar-
talmakat társítani tetszés sze-
rint – szabad a pálya: hasonlóan 
hozzánk…van úgy, hogy tüskés, 
szúrós, igen harcias; van úgy, 
hogy alázatos, szomorú(fűz); 
hol riasztó, hol bájosabb szelle-
meket idéz; itt vicces ott keser; 

emitt sivatag szárítja el, amott 
nagyot lélegző tüdő a koronája; 
időnként antik pompába tetsze-
leg (mire is jó a sok apró volu-
ta!); néha nő, néha férfi ; máskor 
egyre messzebb merészkedik, 
absztrahálódik, elveszti archeti-
pikus jellegét; olykor szürreális 
hangulatot áraszt, míg máskor 
feszesebb, néha lazább, könnye-
débb, néha viszont egészen drá-
mai, balladisztikus, olykor a tra-
gédiát s a gyászt jeleníti meg…
és még sorolhatnám mennyi 
csodára képes, milyen belső te-
reket – néha tényleg valódi tér-
élményben részesülünk – szer-
vez maga köré, milyen érzelmi 
vektorokat indít útjára.

Mint már említettem, La-
katos Klára képein felsejlik az 
emocionális nő, de a tudatos, 
közösségét vállaló ember is. 
A művész nem szakad el kö-
zösségének művészi hagyo-
mányaitól, egyszerre fi gyeli 
(a megannyi szem) annak ál-
landóságát, miként a világ vál-
tozásait, melyben a kultúra is 
mindig módosulni kényszerűl. 
Nincs elszakadás, de van igye-
kezet ami a a megtartva meg-
haladva elvére épül. Az örökség 

kitágításának igyekezete ez egy 
univerzálisabb szemlélet felé. 
Mit kívánhatunk mást, mint ki-
tartást ehhez a munkához.

Lakatos Klára 1968-ban 
született Csengerben. Gyer-
mekéveit Tyukodon töltötte. 
1982-ben Budapesten keres-
kedelmi szakmunkásképzőben 
tanul tovább. Ezt követően a 
budapesti Szabó Ervin gim-
názium esti tagozatán leérett-
ségizik, és a Pécsi Tudomány-
egyetem művelődésszervező 
szakán szerez egyete-
mi diplomát. Ebben az 
időben kezd el rajzolni. 
Nagy hatással vannak 
rá Bari Károly, Szécsi 
Magda és Pongor Béri 
Károly (David Berry) 
alkotásai. R. Laka-
tos Klára művészné-
ven első korszakában, 
1996-tól fákat ábrá-
zoló fekete tollrajzo-
kat készít, melyeket 
szolnoki Csanya Zsolt 
költő versei ihletnek. 
Alkotásaiból több ki-
állítás nyílt. 2001-ben 
a roma parlament 

Balázs János galériájában 
mutatkozott be, ugyanebben 
az évben az élet és irodalom 
lapjain is megjelennek mun-
kái. Saját mesekötetét, illetve 
szolnoki Csanya Zsolt „nap-
ló-kísérlet” című versesköte-
tét is illusztrálják alkotásai. 
2007-ben az Athe Sam roma 
összművészeti fesztiválon sze-
repel a „vizuális lények” című 
csoportos kiállításon az általa 
vezetett napraforgó gyermek 
csoporttal közösen állította 
ki munkait. Az Amaro Drom, 
a Kethano Drom és a Lungo 
Drom roma folyóiratok folya-
matosan közölték alkotásait, 
2009-ben az igaz szó című új-
ságban voltak rajzai. Számos 
kiállítást tud maga mögött. Je-
lenleg a Napénekéj Művészeti 
Csoport vezetője és gyerekek-
nek tart művészeti foglalkozá-
sokat.

Forrás: Henrik László, 
Élet és Irodalom, 44. szám



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 3130

Hit és nemzet
T�kés László breviáriumárólT�kés László breviáriumáról

A Hit és nemzet című kö-
tet a reformáció ötszá-

zadik évében, a hatvanöt éves 
Tőkés Lászlót köszönti, amely-
nek a kereteit adó „breviárium” 
örökségközvetítő műformáját 
az egyházi kultúra hozta létre.

A könyvet, amely az életutat 
követi főbb állomásain és cse-
lekvési területein, Ady Endré-
nek a versei és Buhály József e 
művekhez készített festményei 
tagolják hét nagyobb egység-
re, amelyeken át a jelennek és 
az utókornak is lényegszerűen 
nyilatkozik meg Tőkés László 
emberi példázata

A Tőkés László legfontosabb 
írásait, megszólalásait tartal-
mazó könyv mégis rendhagyó: 
a megidézett gondolkodó em-
beri természete, cselekvései és 
a történelem újabb folyamának 
szükségszerűségei alapján ki-
alakított „breviárium”.

Abban pontosan követi a 
hagyományos „breviáriumok” 
örökségét, hogy a középpont-
jában álló, kiemelkedő egyházi 
személyiség gondolati-teológi-
ai-bölcseleti és történelemala-
kító életművének vallási, kultu-
rális és mindezeken át megtett 
történelemformáló munkássá-
gának legfőbb műfajait: pré-
dikációit s más beszédeit, le-
veleit, intelmeit, emlékezéseit, 
értelmező visszatekintéseit je-
leníti meg.

Abban viszont újragondolja 
a „breviárium” műfaji hagyo-
mányát, hogy az általa meg-
testesített eszmék, gondolatok, 
cselekvések tovább-tükröző-
dését, fontosabb hatásiránya-
it is számba veszi – életének 
sok jelentős társát, szemtanú-
ját, továbbépítőjét, az egyházi, 
a kulturális és a történelmi pél-
da kiemelkedő szerepének fel-

ismerőjét s a nemzeti és a nem-
zetközi tudatba emelőjét idézve 
meg. A kötetet a Tőkés László 
életútját gazdagon illusztráló 
képgyűjtemény egészíti ki.

Az Ady Endre verseivel és 
Buhály József festőművész il-
lusztrációival gazdagított köte-
tet Jánosi Zoltán irodalomtör-
ténész szerkesztette az általa 
kiválasztott szövegekből, grafi -
kai-képi megjelenítése Farkas 
Ernőt dicséri, a kiadói hátteret 
a Magyar Napló biztosította. 

Isten stílusa a jászol és a kereszt
Ferenc pápa június 18-án Székely Jánost, az Esztergom-Bu-

dapesti Főegyházmegye segédpüspökét a Szombathelyi Egyház-
megye megyéspüspökévé nevezte ki. Az esemény kapcsán a Ma-
gyar Kurír készített interjút, ebből idézünk.)

(…)

– Eddigi szolgálatának fon-
tos tényezője volt a lelkipász-
torkodás…

– A püspök és a pap életének 
gerince a szentmise, a tanítás, 
a gyóntatás és a szentségek ki-
szolgáltatása. Ezek a jövőben is 
az életem oszlopai lesz-
nek. Szeretnék a szé-
kesegyházban aktívan 
jelen lenni – gyóntatni, 
felnőtt katekézist tarta-
ni –, közvetlen módon 
kapcsolatot teremteni 
az egyházmegye híve-
ivel. Minden püspök 
egyik legfontosabb kül-
detése az egyházmegye 
lelki életének megújí-
tása zarándokutak, ta-
lálkozók révén és más 
eszközökkel. Nagy hívást érzek 
erre. Mint ahogyan arra is, hogy 
segítsem a családokat. Ugyan-
így szeretném a paptestvéreket 
is megerősíteni a hivatásukban. 
Manapság különösen nagy fel-
adat a hivatások ébresztése. 
Ezért is sokat szeretnék majd 
tenni.

– Ön a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia (MKPK) 
Cigánypasztorációs Bizottsá-
ga, valamint a Boldog Cefe-
rino Roma Misszió vezetője…

– A romák helyzete a mai 
Magyarországon óriási nagy 

kihívást jelent, de nagy lehe-
tőséget is. Csak akkor tudunk 
örömteli, élhető közös hazát 
felépíteni, ha segítjük őket fel-
zárkózni a tanulás, a munka és 
a hit segítségével. Ezt a küldeté-
semet, az országos cigánypasz-

toráció összefogását a jövőben 
is folytatni fogom.

– A kinevezés tükrében meg 
tud majd felelni korábbi meg-
bízatásainak?

– A feladataim nagy része 
az egyházmegyéhez kötődött. 
Igyekeztem felépíteni az eszter-
gomi és a budapesti Gát utcai 
közösséget. Ezeket, csakúgy, 
mint az Esztergomi Hittudo-
mányi Főiskolán vagy a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karán végzett 
tanári munkámat, valószínűleg 
abba kell majd hagynom.

– Ön az MKPK Caritas in 
Veritate Bizottságának elnö-
ke…

– Ezt a feladatot a jövő-
ben is el fogom látni. Külö-
nösen aktuális kérdés ez, hi-
szen nemsokára elérkezik a 
Katolikus Társadalmi Napok 
rendezvénysorozatának ideje. 
Ennek az eseménynek, tágabb 
értelemben pedig a bizottság-
nak is az a feladata, hogy az 
Egyház társadalmi tanítását 

megjelenítse; rámu-
tasson arra, hogy ez 
életünk sója és ková-
sza. Megmutassa, hogy 
az Egyház az oktatás, 
a nevelés és a szociális 
intézmények által mi-
lyen módon van jelen a 
társadalomban.

– Püspöki címeré-
ben a betlehemi jászol 
és a kereszt látható. 
Tervezi esetleg, hogy 
változtat valamit a cí-

merén, jelmondatán?
– Nagyon közel áll hozzám 

az a gondolat, hogy Isten stílu-
sa a jászol és a kereszt. Isten az 
egyszerűség és az önfeláldozás 
révén jött a világba, és bennün-
ket is ugyanerre hív. A püspök-
ségemnek ez a vezérfonala, az 
erőforrása. Én is az egyszerű-
ségre, az alázatra törekszem, 
szeretném az életemet szétosz-
tani, ezért sem kívánok változ-
tatni a címeren.

– Püspöki jelmondata: „Min-
denki Őérte él!” (Lk 20,38)…

Ady Endre

Divina Comoedia

Uram! Szinházad rég felépitéd,
Immár látott az sok, sok ezred évet,
De darabod nem újult semmiképp,
A neve egy, a célja egy: az élet.
Rossz a darab, bocsáss meg, óh, uram!
A díszlet régi, színtelen, kopott,
A morál: jaj a jóknak, nagyoknak,
A hitványak csupán a boldogok.

Uram! Mi játsszuk híven szerepünket,
Sírunk, nyomorgunk, mert így rendeléd el,
Tűrjük, hogy kifütyölnek bennünket,
Pedig mi játszánk lelkesedve, hévvel,
De már a játék elég volt… elég…
A szívnek egyszer meg kell nyílnia:
Darabod hitvány, nem hozzád méltó,
Lelket mészárló, rossz comoedia!…
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– A püspöki kinevezésem 
napján elhangzott evangélium-
ból való Jézusnak ez a különle-
ges mondata. Két jelentése is 
van. Egyrészt arra utal, hogy 
Isten számára minden emberi 
személy végtelen érték. Jézus 
arra hívja fel a fi gyelmet, hogy 
Isten Ábrahám, Izsák és Jákob 
Istene, vagyis ők nem haltak 
meg, mert Isten örök szeretettel 
szereti őket. Ez a szál sohasem 
tud elszakadni. Neveink örök-
re beírattak az ő nevébe. Isten 
örök életre teremtett bennün-
ket. Ebből a szeretetből lett a 
világ, őérte vagyunk, 
ő a kezdet és a vég, 
a beteljesedés. A má-
sik aspektus, hogy 
mindannyiunk élete 
Isten szeretetéből 
lett, és afelé tart. Ez 
az emberi élet nagy 
íve: a Teremtő kezé-
ből az atyai ház felé 
tartunk. A püspök 
ezen az úton segít 
mindenkit. Felada-
ta, hogy feltárja ezt 
a titkot annak is, aki 
esetleg nem ismeri, hogy min-
denki rádöbbenjen: ő is sze-
retetből van, és arra született, 
hogy odaadja az életét.

– Egy feladat örömteli ki-
hívásokat jelent, lehetőséget 
nyújt újfajta találkozásokra. 
Emellett azonban másoktól el 
kell majd búcsúznia…

– Természetesen fájdalom 
elszakadni az eddigi munkám-
tól, az emberektől, a közössé-
gektől. Az életem Budapesthez 
és környékéhez kötődött, ez 
fog megváltozni. Ugyanakkor 

az emberi életnek része a tö-
redékesség, a végesség. Együtt 
haladunk az úton, egy darabig 
segítjük egymást, de a közös 
célunk, hogy az életünket Isten 
szeretetének adjuk át. Köszö-
nök minden segítséget, szerete-
tet. Nagyon sok kincset kaptam 
az Esztergom-budapesti egy-
házmegye közösségeitől, mind-
ezt magammal fogom vinni. 
Remélem, hogy jól végeztem a 
szolgálatomat, és sok embert 
sikerült Krisztushoz vezetnem. 
Arra kérek mindenkit, hogy 
imádkozzon értem továbbra is.

Székely János 1964. június 
7-én született Budapesten. Az 
érettségi után az Esztergomi 
Hittudományi Főiskola, majd 
Budapesten a Pázmány Pé-
ter Hittudományi Akadémia 
hallgatója, majd 1987 és 1991 
között a Cremisan-Betlehem-i 
Saint Paul’s Theological Col-
lege növendéke. 1995-ben li-
cenciátusi fokozatot szerzett 
Rómában a Pápai Biblikus In-
tézetben, majd elkezdte a dok-
tori kurzust. 1997-ben szerzett 
PhD fokozatot a Pázmány Pé-

ter Katolikus Egyetem Hittu-
dományi Karán.

1991-ben szentelték diakó-
nussá Jeruzsálemben, majd 
ugyanebben az évben része-
sült a papszentelésben. 1991 
és 1993 között káplán Érsek-
vadkerten. Római tanulmá-
nyai után 1996 és 1998 között 
Budapesten a Rózsák terén 
plébános helyettes. 1998 és 
2001 között plébános Buda-
pest Széphalmon, 1999-től 
Hidegkúton is. 2001 és 2005 
között spirituális a budapesti 

Központi Papneve-
lő Intézetben. 2005 
és 2006 között a 
budapesti Örök-
imádás templom 
igazgatója. 2006 és 
2007 között plébá-
nos Esztergomban 
a Szent Anna plé-
bánián. 2006-tól 
az Esztergomi Hit-
tudományi Főisko-
la rektora. 2007. 
november 14-től az 
Esztergom-Buda-

pesti Főegyházmegye segéd-
püspöke. Püspökké szentelése 
2008. január 5-én volt Esz-
tergomban.

A Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia Cigánypaszto-
rációs Bizottságának vezetője, 
a Caritas in Veritate Bizottság 
elnöke, valamint tagja az Ok-
tatási, a Hivatásgondozó és a 
Felnőttképzési Bizottságnak. 
2010-től a Magyarországi Ke-
resztények és Zsidók Tanácsá-
nak elnöke.

Pató Selam

Vigasz

Égnek a fények – lángol a távol
Messze iramlik vágyam a mától
Tüzes szekerek zarándokolnak
Vérereimben – Mit hoz a holnap
Mit rejt a tegnap jégkristály-titka
Melynek könnyeit föld fel nem issza
Talán párája száll fel az égbe
S ott öltözik át felhő-fehérbe
S hogy a világot megitathassa
Esővé válik ismét egy napra
Leveti magát újra a mélybe
– Egy dobbanás a vihar szívébe –
Kezdetekben vég – végben kezdetek
Örökké körben forgó kerekek
Lelkem útjain cipelik a Lét
Körben haladó, Élő szekerét
Nyomából törnek fel égő fények
S lemetszik rólam a messzeséget
És egyszeriben közel a távol
Minden napban, a mában is lángol
E hitből épít a lélek szárnyat
Lehanyatlanak vágyból-szőtt árnyak
A szív rejtekén felgyúl egy szikra
Derengésében az Élet titka
Bontakozik ki: minő kegyelem!
– Az ember: sejtnyi világegyetem…

Isten kudarca?!

Kevély a világ… A szívekben csak
átutazó, megtűrt személy az irgalom…
Zsibbadtan kuporog a remény,
mint gazdátlan eb a lét küszöbén,
mint gyomokkal körbenőtt sírhalom.
Fohászok kiürült serlegébe
az ég könnye csordul – a
csorbult kristály még megremeg
Valahonnan a szél a légbe perdít
egy szúrós peremű levelet
Közepén vöröslő folttal
mintha üzenne valamit
s az apró-apró-hatalmas máglyán
utoljára fellobog a hit.

Látszat-vers

Látszat-valóság – látszat-én
Látszat-érzékek küszöbén
Látszat a test – látszat a tett
Láttatható a szeretet

Mi látható tán csak látszat:
Siker – hatalom – alázat:
láttatott látszat: gyalázat

A valóság nem látható…
Szent vágyat nem gyaláz a szó
Tudást nem fi togtat az ész
Csak ha esendő – csenevész

S mi szívünk legdrágább kincse
– Hogy senki meg ne érintse –
Elrejtjük a látszat „nincs”-be

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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Jókai Anna

A maradó és a múlandó
Életének 85. évében, 2017. június 5-én elhunyt Jókai Anna két-

szeres Kossuth díjas író, a Nemzet Művésze.
Pátrolója és szerzője is volt lapunknak a Közös út - Kethano 

Dromnak, és a Közös Út Baráti Kör alapító tagjaként is rendszeres 
résztvevője programjainknak.

Amikor azt kérdeztük tőle, mit jelent számára a Közös Út így 
válaszolt:

„Maga a közös út kifejezés – elmond mindent. Elmond min-
dent a közös életünkről, a jövőnkről, a lehetőségeinkről. Együtt 
kellene haladnunk mindannyiunknak a közös úton.”

Társaságunk és lapunk nevében az alábbi összeállítással búcsú-
zunk.

Írás közben a napi politika 
sosem vonzott. A konkrét 

izgalomban rejlő felhajtó erőt 
ritkán használtam. De megér-
tem, hogy az ilyen könnyen he-
vülő, ide vagy oda kétely nélkül 
felsorakozó, „rögtönítélő” iro-
dalomra is szükség van. Rész-
ben nem egyforma az írói alkat 
és a tehetség természete – rész-
ben az emberek szeretnék saját 
nézeteiket egy érdemesebb-
nek vélt másik véleményével is 
megtámasztani – gondolataikat 
mintegy műben-igazolva látni.

Én azonban nem ezt az utat 
választottam, ha ez választás 
volt egyáltalán, s nem a képes-
ségemből eredő kényszer. Ne-
kem kellett és kell a rátekintés; 
az a bármily keskeny, de maga-
sabb helyen kimunkált szelle-
mi párkány, ahonnan minden 
irányba szét tudok tekinteni. 
Innen nézve sem alapvetően 
mások a dolgok, a fehér bizony 
fehér, a fekete bizony fekete, 

ráismerek így is a közelségében 
fullasztó mocsárra, de nem oly 
messze a sarjadó zöldet is lát-
hatom.

Az összefüggések mutatják 
meg a hasonlóságokat és kü-
lönbözőségeket. S abból, mi 
honnan ered és hová tart, va-
lami mégiscsak felsejlik. Per-
sze, „lenti” tapasztalat nélkül 
ez valószínűleg semmit sem 
érne, éppoly hamis lenne a 
soha-meg-nem-élt általánosí-
tása, mint amilyen csalóka a 
bozót-harcokba már-már bele-
veszett „homo politicus” napi 
eredményhirdetése. Ezért az-
tán törekvéseimben tetten ér-
hető, nem fi nnyásan kikerülni 
kívántam az alsó realitást – de 
semmiképpen sem „életfogy-
tiglan” benneveszni.

Az élmény – a személyes 
küzdelem és horzsoltság – el-
kísér; minden fázisban velem 
van. Innen a gőgösnek tetsző 
elszánás: a múlandóról is ma-

radandót írni. A múlandóban 
forgolódni, de a maradó érde-
kében. Legyen csőlátás helyett 
a széles horizont birtoklása. 
A múlt: elmúlt és minden ér-
telemben elmúlt, értsük meg 
végre. A hagyomány nem pusz-
ta másolás, hanem a tiszteletet 
érdemlő kiválogatása.

A jövő nem egy másfajta 
„tervgazdálkodás” engedelmes 
tárgya, hanem kockázat és a 
jelenünkben fogan. Rendszert 
nem úgy váltunk, mint a csupán 
külsőségekben hivalkodók a ru-
hát; alá kell mosakodni a friss 
göncöknek, szappannal, kö-
römkefével, talán még fertőtle-
nítővel is, azután mártózni egy 
cseppecskét a szellemi világ-
ban, aludni egyet, hogy végül a 
nyújtózó ember méltán mond-
hassa: egészen újjászülettem.

Ne használjuk többé az el-
mocskolódott, műanyag vol-
tukban amúgy is megfolto-
sodott szokásos eszközeinket 
– ha a cél a még sosem-meg-
valósult, de az öröktől-remélt 
megteremtése.

Szegény Magyarország

Ötvenhat lyukas zászlaján
a címer csupán ragtapasz;
mára kilyukadt a haza is:
középen halt meg a haza is:
középen halt meg a vigasz.
A nemzet körös – körülre átköltözött,
ő tart össze minket az üldözött
vagyunk:
foszló anyagban cérna sorsa
voltunk:
hajdan nép
legyünk:
majdan horda?

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

Felismerés

  Gergely Ágnes születésnapjára

Neked a bedeszkázott ablak.
Nekem egy kulcsrazárt szoba.
A jelen mulandó.
A múlt nem múlik el soha.
Vékony páncélt adott az Isten –
de a kard erős, hogy segítsen.
A versed szétveri az árnyat.
Nehéz volt.
Megcsináltad.

Jókai Anna 1932. november 24-én született Bu-
dapesten, és már gyerekként érdekelte az írás. Azon-
ban tizenhat éves korában felhagyott vele és csak 
későn, 33-34 éves korában folytatta újból és vált el-
ismert íróvá.

Írói pályáján két, egymással természetes módon 
összefüggő korszakot különböztetett meg, ezek kö-
zött a határt Napok című regényének 1972. évi meg-
jelenésében jelölte meg.

Első művei a klasszikus hagyományokban gyö-
kerező, a cselekmény és az árnyalt lélekábrázolás 
fontosságát hangsúlyozó írások, szereplői többnyire 
szeretetre vágyó, boldogulást és társat kereső nők. 
A hetvenes évektől írásai fi lozofi kusabbá váltak, az 
emberi lét történéseit, az anyagi világ összefüggéseit 
egy magasabb rendű létezés dimenzióiban vizsgálta, 
stílusát ekkortól nevezik spirituális realizmusnak.

Életszemléletének, világképének kialakulásában 
nagy szerepe volt a Biblia és az antropozófi a tanítá-
sainak, mestereinek Lev Tolsztojt, Fjodor Mihajlo-
vics Dosztojevszkijt, Hamvas Bélát, Kodolányi Já-
nost és Várkonyi Nándort tartotta.

1970-ben József Attila-díjjal, 1994-ben Kos-
suth-díjjal, 2003-ban Arany János-nagydíjjal, rá egy 
évre Prima dijjal és Prima Primissima közönségdíjjal 
jutalmazták. 2014-ben Kossuth-nagydíjat kapott és a 
Nemzet Művésze lett. Budapest díszpolgára is volt.

2015-ben a Forbes őt választotta a 8. legbefolyáso-
sabb magyar nőnek a kultúrában. Jókai Annát saját 
halottjának tekinti az Magyar Művészeti Akadémia, 
több kerületi önkormányzat és Magyarország Kormá-
nya is.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 3736

DR. PAPP JÁNOS ROVATA

Pal migransa
Ande Kárpátok saka-

na but niposke grup-
pura trajile. Shaj phenas, hoj 
butvar ande pacha. Vi ando 
Ungriko Them butfeloske vici 
rakhadyuvas, thaj kadal megsi 
pasha jekhkaver. Andel rang-
asle niposke gruppura si jekh 
kethano dyelo: sa bolde-j. Ande 
jekh Del patyan, ando Kristush. 
sako dyes leste rudyin. Lestar 
zhukaren zhutyipe, te nasvale 
avile, Angla leste ingren penge 
shavoren te bolel.

Ba andej Európa vi le statura 
o boldimo perdal avile statura 
thaj thema. Trubul te daravel o 
boldipe? – Trubul!

So te kerel o manush, te te 
zhutil kamel po kaver, pa kodo-
leste, kon amende boldenpen, 
Te na zhutinas? Kado na avlas 

phralikano. Kasavo boldo ma-
nush nashtig kerel. Thaj so te 
keras, te po zhutipe zhukardo 
manush chi lel kathar boldo 
o manro, te le rashajestar chi 
xutyilel o xaben, ke trushul si 
ande peski korr? Voj chaches 
bokhajlo-j? Lesko patyalipe 
kasavo zuralo-j, hoj majfeder 
merel, sar kathar jekh boldo 
primil-tar o xaben vaj o piben. 
Vi inke kathe kamel te avel. 
Sostar? Sostar na ando kasavo 
them zhal, kaj lesko patyalipe 
trajol, kado si statosko patyali-
pe, o islam?

Mashkar drom le migransha 
shuven-tar penge dukument-
ura, pengo personalne lila, hoj 
te na zhanas kothar aven. So 
garaven? So nashtig zhanas? Si 
mashkar lende kasave, kon is-

tonen le bolde sobrura. Pustin 
sa, so angle lende boldo si. Avri 
chi tordyon le bolden. Atunchi 
so shaj kamen amendar?

Andre priminas len kade, hoj 
chi zhanas, so plankeren? Hoj 
von priminame boldenge, vaj 
na? Vaj vi amenge ando islam 
trubul te patyas?! Trubul bist-
ras o Devles, o boldimo? Thaj 
slobodes shaj xas baluno mas, 
vaj chi mukhen kado? But pus-
hipe, so po alosaripe zhukarel. 
ba kon shaj anel kadal alosari-
pe? O stato? O Del? Vaj ame?

Chi zhanas, de jokhar po 
agor te phenel trubul variso vi 
amange taj vi Eurapako Unios-
ke, pune naj zebejime! Pe jekh 
detehara pe kodo shaj zhanga-
lyuvas, hoj chi sam khere ande 
amaro them.

Szabó Vladimir rajza

Néprajzi életm�díj Albert Ern�nek
(Fekete Réka összeállítása)

Asepsiszentgyörgyi Szé-
kely Nemzeti Múzeum-

ban tartott Székely kapuk című 
tudományos ülésszak megnyi-
tójaként a kolozsvári Kriza Já-
nos Néprajzi Társaság életmű-
díjjal tüntette ki Albert Ernő 
sepsiszentgyörgyi néprajzku-
tatót, a társaság tagját, 
az indoklás szerint a 
székely népköltészet és 
népélet, valamint a ci-
gány kultúra kutatásá-
ban és dokumentálásá-
ban végzett kiemelkedő 
munkásságáért.

A méltatásban Po-
zsony Ferenc egyetemi 
tanár, a Magyar Tu-
dományos Akadémia 
külső tagja elmondta: 
a csíkdánfalvi születésű 
Albert Ernő a kolozsvári Bolyai 
Tudományegyetemen szerzett 
magyar nyelv és irodalom sza-
kos tanári oklevelet 1954-ben. 
A sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Kollégium tanára, hosz-
szú ideig pedig igazgatója volt, 
de pedagógusi munkája mel-
lett tanítványaival együtt több 
ezer, változatokban gazdag há-
romszéki népballadát gyűjtött 
össze és közölte a Faragó Jó-
zsef szerkesztésében megjelent 
Háromszéki magyar népballa-
dák című kötetben (Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest 1973). 
Pozsony Ferenc kiemelte, Al-
bert Ernő a legnehezebb évek-
ben is folyamatosan végezte 

gyűjtő tevékenységét, 1989-ben 
jelent meg az Édesanyám sok 
szép szava című gyűjteménye, 
amelyben egy ditrói asszony, 
Ádám Joákimné Kurkó Julian-
na énekeit, ritka régi balladáit 
és dalait közölte. Eredményeit 
mégis inkább a rendszerválto-

zás után tudta megjelentetni, 
köztük az 1995-ben közzétett 
Rigó és madár című kötetet (al-
címe: A főd népe – egy gyimesi 
csángó család élete), amely az 
elmesélt élettörténet-kutatás 
módszerét követte – hangsú-
lyozta a méltató. 2004-ben je-
lent meg A halálra táncoltatott 
leány. Csíki népballadák című 
kötet Sepsiszentgyörgyön, 
amely hézagpótló gyűjtemény, 
mivel a folkloristák legtöbbször 
elkerülték ezt a vidéket.

A méltató továbbá elmond-
ta, Albert Ernő a magyar ajkú 
cigány közösségekben gyűjtött 
balladáit és dalait, valamint 
a betelepülés-történetükkel, 

életmódjukkal kapcsolatos 
eredményeit forrásértékű ki-
adványokban jelentette meg: 
Sok szép cigánylány (1998), 
Szabad madár. Háromszéki ci-
gány népköltészet (2000), Sír 
az út előttem. Háromszéki ci-
gányoktól gyűjtött népköltészet 

és levéltári okmányok 
(2001). Szintén levéltá-
ri kutatásaiból született 
meg 2004-ben A halál 
völgye. A határőrség 
szervezése 1762–1764-
ben című dokumen-
tumkötete is. A mélta-
tás után Pozsony Ferenc 
átadta a díszoklevelet, 
Albert Ernő megkö-
szönte a kitüntetést.

A Kriza János Nép-
rajzi Társaság 2012-től 

adományoz életműdíjat. Első-
ként P. Daczó Árpád Lukács 
ferences szerzetes, a népi Má-
ria-kultusz, a vallásos nép-
szokások és az archaikus népi 
imádságok kutatása terén el-
ért tudományos eredménye-
iért kapta meg az elismerést, 
2013-ban Kovács Piroska má-
défalvi székelykapu-mentőt 
tüntette ki a társaság, követke-
ző esztendőkben Almási István 
népzenekutató, Szentimrei Ju-
dit és Kallós Zoltán néprajzku-
tató kapott életműdíjat.

(Forrás: 
https://goo.gl/pcouSk

 https://goo.gl/bXMb9n)

(Fotó: Albert Ildikó)
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Kocsis Csaba

Emlék�rz�k
testvéreimnek

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

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

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

Farkas Oszkár

Kérdés
Falatunkat megosztva éltünk.
Mégis, mennyi irígyünk volt!
Mondd Mama!
Hogy fért el annyi mesével csordultig
megtelt tányér, pohár szemedben,
amitől mind a heten
a legszebb királyfi ak lettünk,
a legszebb királylányok lettünk.

Sinka István

Kiáltanak az �seim

Kiáltanak az őseim
a pásztorok és a parasztok
S én az úrköpött unoka
értük most tengelyt akasztok.

A kocsim és a kocsijuk úgyis
ezerévig a sárban állt:
robotoltak s a robot mellé
a temetőt kapták s a halált.

Pedig szent volt és hű a markuk
s fegyverük az eke.
és szent volt benn az ősi csendben
a két szemük révülete.

Hajh, szegények, hajh az árvák
néztek csak messzeségbe.
A kínjukért cseng a fogam
s bele marnék a kék égbe…

Én nem tudom, de elvétettük,
hej őseim! el valahol.
-Fiatalok ezért vak hegedűs
s most behunyt szemmel vihart dalol.

Dobozi Eszter

Magdalai Mária

I.
nincs se hang, se szó elég
hozzád; s erő, sem ész
el és fel már nem ér,
nyelv nem tud, nem akar
terólad szólni ma,
kit Érte küldött Magdala

II.
ne hagyj, ne taszíts engem
itt maradni, vedd le
rólam e végzetes igát:
őrizni, lopva félteni imák
emlékét, állni megkövesedőn,
honnan minden széteső
árnyalaknak látszik,
ne áltass és ne ámíts
látomások poézisével,
ne tarts meg itt a lélek
lehúzó nehezékeként, utolsónak,
hírvivőnek, kiből az a sóhaj
lenne: „én Uram...!”
 
III.
hogy körülfog ma még minden,
mi hang és szín és árnyalat,
a drága formáknál nincsen
élőbb, s mi jobban vonzana,
az aljtól pedig mindegyre
távolabb parancsol a félsz,
szemmagasságtól csak fentebb...
mert fölfelé tart, aki kész,
kit hívnak az átléphetőn
általjutni; nincs más vigasz:
megszólít majd, ez éltetőm,
s tudom, így lesz csupán igaz

IV
a tökéletes hiánytól
mi húz-von a teljesedésig?
mi tart kötözve itt
a nem s az igen között?
mi hajt haláltól életig?
és milyen irdatlan az út!
és milyen irgalmatlan e tér!
egyik fele sírás – hangtalanul,
másik a dal – álom-neszezés

V.
ezer színnek ezer ága
visszaég majd egy nyalábba...
szökni-tűnni, mint kit űznek,
ágra-bogra rálehülve,
felszállani páragőzben
általérni – elmenővel...

Szécsi Margit

Este a barakban

A dinnyelétől szutykos asztalon
takarítanak gyors, vörös kezek.
Habosra mosott lepedő remeg
az ébenszínre kent vaságyakon.
Egy nagy cigánylány görnyed könyv fölé,
úgy fekszi meg az ágy-emeletet.
Mormolva olvas - érdekes lehet -
piros függőit morzsolja fülén.
Mosdanak másutt, hűvös víz csobog,
izzadt emberszag száll faltól-falig,
s csípős kölniszag. Szuszog valaki,
eldöntötték az álomi borok.
Kihúnyt a villany. Drótra-aggatott
ruháknak szúnynak tarka színei.
Messziről csille-sírást hallani,
s itt szalmazsák zizeg egy dallamot.F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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A cigány hold – egy cella képei 
(Malgot István, 2001)

Zsoltár-ballada két cigány és egy magyar asszonyért

A cigányság 1956-os for-
radalomban való rész-

vételéről igen keveset tudunk. 
Számarányuk 5-8% lehetett a 
budapesti harcokban, de vidé-
ken is (Kiskunmajsa, Nyíregy-
háza, Kecskemét) oláh, magyar 
és zenés cigányok vegyesen.1 
Zömmel fi atal férfi  segéd- és 
szakmunkások voltak, de volt 
közöttük vándorköszörűs, 
gimnazista diákvezér, művész, 
színházi világosító és bátor 
nő is (Hrozova Erzsébet, Sza-
bó Ilonka ’Kócos’/’Kócoska’). 
A cigány forradalmárok a sze-
gényebb rétegekből kerültek 
ki. Budapesten főleg a Vágóhíd 
utcában, az Aszódi utcában, 
a Mária Valéria telepen és a fe-
rencvárosi Dzsumbuj környé-
kén laktak.

Aktív alakítói – teremtői a 
13 történelmi napnak: rakodó-
munkásként élelmiszert szál-
lított a pesti kórházakba (Kóté 
Sörös József, ’Holi’);a Déryné 
Színház munkástanácsának el-
nökhelyettese, tűntetést szer-
vezett,röplapokat terjesztett, 
s harcolt a Szirmai csoportban 
(Fátyol István), fegyveresen 
ellenállt a szovjetekkel szem-

1 56-os programok az operában 
Magyar Állami Operaház prog-
ramfüzet, 2016, 13.0.Cigányok 
az 1956-os forradalomban wi-
kipedia

ben a Corvin közben (a festő 
Dilinkó Gábor ’Bizsu’ és élet-
társa, egy hat fős felkelőcsapat 
parancsnoka, Szabó Ilonka), 
a Vajdahunyad utcában (Kóté 
Sörös József), a Thököly utcai 
csoport részeként (Csányi Sán-
dor), a Tűzoltó utcában (a 15 
éves Fehér Nándor, Horváth 
Aladár, Kuti László), a Berzen-
czey utcában a Göndör-cso-
portban (Falusi János parancs-
nokhelyettes), a Práter utcában 
(Kisnémeth László, Horváth 
Károly, Radics József, Damu 
János), a Váci úton (Narancs, 
Cigány, Kóró), a Ferencváros-
ban (Való Mátyás), Csepelen 
a pártház megtámadásában 
(Sztojka László). Soroksáron 
tették le utoljára a fegyvert Bu-
dapesten, túlnyomórészt roma 
fi atalok (Strausz Károly, Sztoj-
ka László)2; hasonlóan Kecs-
keméten a Cigányvárosban, 
amelyet tankok taroltak le és 
MÍG-15-ös vadászbombázók 
géppuskáztak október 27-én.3 
Cziff ra György cigányzenész 
(mélyszegény családban szü-
letett, sokáig bárzongorista, 
majd szökése után internált 

2 latoszogblog-hu/blog/1956-ci-
gany-hősei

3 index.hu/tudomany. törten-
elem, 2012/10/27/repülök-
röl-geppuskaztak-a- kecske-
meti–ciganyóvárost

lett) Bartók zongora hangver-
senyt adott október 22-én az 
Erkel Színházban, mely után a 
közönség a Himnuszt énekelve 
kitódult az utcára s leszedte, 
letépte a magyar zászlón kívüli 
hatalmi jelképeket, zászlókat.4

Sorsuk rövidre szabott, tü-
nékeny élet vagy hosszú szen-
vedés volt: lelőtték 18 évesen a 
szentgothárdi szanatóriumból 
menekülve (Dandos Gyula) 
vagy 4 hónapos terhesként har-
cokban (Szabó Ilonka); kivé-
gezték (Kóté Sörös József, Csá-
nyi Sándor és társai, Kolompár 
János, Kolompár Mátyás), vagy 
börtönre ítélték őket (Fehér 
Nándor, Damu János, Radics 
József, Való Mátyás ’Csoki’, 

4 Cziff ra 1956, Opera koncert kí-
sérőfüzet, 2016, 2.o.

Dilinkó Gábor, Fátyol István, 
Sztojka Péter, Sztojka Vince, 
Sztojka László: 2-14 év, Hro-
zova Erzsébet, Strausz Károly: 
életfogytiglani); esetleg bünte-
tésük ismeretlen volt (Kisné-
meth László ’Cigány Laci’, Hor-
váth Károly); Cziff ra György 
feleségével Párizsba disszidált; 
többen külföldre menekültek 
(’Narancs’, ’Cigány’, ’Kóró’, 
Falusi János), de az itt maradt 
cigány zenészek működési en-
gedélyüket is elveszthették a 
bizonyított részvétel miatt.

Filmes emlékezetük nagyon 
halovány: kevés dokumentum-
fi lm (Ordódy György: Min-
dent a hazáért–Corvin köz 
I-II-III., 1992; Tényi István: 
Nagyítéletesek, 2005; Matúz 
Gábor–Siklós Beatrix: Hóhér, 
vigyázz!, 2008), néhány játék-
fi lm hosszabb-rövidebb rész-
lete ismert (Kósa Ferenc: Tíz-
ezer nap, 1967; Makk Károly: 
Magyar rekviem, 1990, Szom-
jas György: A Nap utcai fi úk, 
2006), de csak egyetlen egy 
költői rövidjátékfi lm Malgot 
István: A cigány hold–egy cel-
la képei (2001) állítja főszerep-
be őket, ráadásul egyszerre két 
fi atal lányt/asszonyt (Balogh 
Mária=Mimo, Lakatos Krisz-
ta=Kismadár)

Malgot István (1941–) el-
sősorban szobrász, „a modern 
mitológiákat alkot a modern 
kor anyagiból” s közben „a pre-
modern hitvilág tudatalattiját” 
szabadítja fel.5 Két nagyméretű 

5 malgot.istvan.port.hu. utolsó 
letöltes 2016.03.01.

fából faragott, színezett szobra 
(Cigány Krisztus, Cigányki-
rálynő) is a cigány lét sorstalan 
szépségét szimbolizálja. A ci-
gány hold c. fi lmjében ez a két 
téma újból és újból megjelenik: 
Krisztus egy festményen és egy 
tükörben elmosódó férfi  arc-
képében, a Cigánykirálynő pe-
dig nem más, mint a deszkára 
festő, s a képek által a múltba 
visszaereszkedő, lassan gyó-
gyuló főhősnő, a gyermektelen 
Mimo, illetve a cellában több-
ször feltűnő fi atal énekesnő–
Kismadár valódi lelke. A cigány 
tematika két évig működő ci-
gányszínházának (Holdvilág 
Kamaraszínház) darabjaiban 
is jelen volt, s ekkor született 
meg A cigány hold színpadi 
változta. Belőle hamarosan kis-
regényt írt (2001), majd fi lmet 
forgatott (2001). Míg a színpa-
di mű érdekes látvány kísérlet, 
s a fi lm egy következetlen, sok 
elemre széteső fi lmköltemény, 
addig a kisregény a gyengéd-
séget és brutalitást ötvöző re-
mekmű, Lajtai Kadocsa Klára 
szerint „lírai mélységet, a nagy 
ölelésű epikai művek horizont-
ját és a grafi ka lényegre törését 
ötvözi.”6

A fi lmes elbeszélés logikátla-
nul váltakozó kerete szerint egy 
idős cigány festőnő/narrátor/
Mimo költő barátjával, Janóval 
beszélgetve idézi fel szörnyű 
fi atalkori emlékeit: etnikus je-
gyekben gazdag gyerekkorát és 
1957 iszonyú tavaszát. A drámai 

6 www.muveszetek.hu /napszi-
get/okt-716.htm.

alaphelyzetben három asszony 
szenvedéstörténete bontakozik 
ki: 1956 leverése után egy cellá-
ba kerül a fi atal, a torna tanára 
(Gézabácsi) által megerősza-
kolt gyerekgyilkos cigány lány 
(Mimo), a fehér nyomozó sze-
retőjét féltékenységből megölő 
roma bár énekesnő (Kisma-
dár), és a tanárnő, Tóth Vilma 
(káder származása ellenére 
röplap terjesztéssel és a szov-
jetekkel való titkos tárgyalással 
részt vett a forradalomban, fér-
jét a hatalom pribékjei kilökték 
az ablakon). A narrátor a kis ci-
gány lány, akit a vallatók/’’iro-
disták” a megfi gyelő szerepébe 
kényszerítenek. Rajzoltatják 
a közös cellában történtekről, 
mivel egy pedofi l erőszak és 
ebből fogant gyermeke megölé-
se okozta sokk miatt képtelen 
beszélni. Az énekesnőnek úgy-
szintén szabadulást ígérnek, ha 
„téglaként” sikerül a tanárnő 
közelébe férkőznie és informá-
ciókat kicsalnia tőle a forrada-
lomban játszott szerepéről. Az 
alja embernek nézett két cigány 
lánnyal nem tárgyalnak, ve-
rik, itatják és megerőszakolják 
őket, besúgó szerepet szánnak 
nekik. Egy korabeli börtönvers-
ben (A kis cigány balladája, 
Vác, 1957,rendőrségi fogda) is 
hasonlóról olvashatunk: „A kis 
cigányt úgy ütötték, hogy köp-
jön,”…”de nem köpött. S hogy 
kiutat nem látott:/a kis cigányt 
mi vágtuk le a rácsról.” de a 
Magyar rekviem c. fi lmben 
is hasonló a cigány férfi  sorsa 
(meztelenre vetkőztetik, beke-
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énekel a börtönben, férfi as-rit-
mikus cigány zenét hallunk 
Mimo megerőszakolásakor), 
hol ál-realista szintjére süly-
lyednek (a Őrkőn/Sepsiszent-
györgyön kutatási anyagként 
rögzített jelenbeli dokumen-
tumanyag kontextus nélküli 
beemelése: táncolás, lovaglás 
az úton, sötét-zsúfolt szobabel-
sők, szép leányarcok). A fi atal 
cigány lány ártatlan-boldog 
emlékképei egybemosódnak 
a börtönben átélt sorsszerű 
megaláztatásokkal: a „cigány 
áldozati lét” ábrázolása meta-
forikus jelentéssel bír. A” do-
kumentarista módon rögzített, 
ám az elbeszélésbe stilizáltan 
épített képsorok egy szubjektív 
elbeszélői tudat kivetítéseként, 
mintegy idézőjelben ékelődnek 
a történetbe.”11

A harmadik sík az önmagá-
ban is megálló, közönségesség-
gel kacérkodó és szexuálisan 
fojtogató légkörű lineáris tör-
ténés: Mimo, mint Ágnes asz-
szony örök álmatlanságban, az 
őrület határán nappal vagy éj-
jel mossa cellája, a folyosó és az 
iroda köveit. A két részeg iro-
dista (Főhadnagy/Muresán és 
társa) hamarosan azonban két 
feladatot kényszerít rá, miután 
az éjszakai „pofaviziten” meg-
hágja és majdnem megfullaszt-
ja őt egy vödör vízben: mindent 
rajzoljon le, amire emlékszik és 
azt is, ami vele és társaival tör-

11 Pócsik Andrea: A romák ábrá-
zolása a magyar játékfi lmekben 
beszeleo.c.3.hu/03/11/10po-
csik.htm

ténik az új cellában. Így a há-
rom cellatárs történetét (egy-
másba szerelmesedő felnőtt 
nők; Mimo szeretetet-kuncsor-
gása az anyát játszó elégedet-
tektől) párhuzamosan Mimo 
egyszerre naiv és szimbolikus 
gyerekrajzai kísérik és értelme-
zik (Gézabácsi óriás fallosszal 
„kivalagozza a rossz kislányt”, 
akasztott romnyi-Kismadár, 
lábánál Mimo a vizes ronggyal; 
Vilma és Krisztina egymásba 
fonódó álló teste, mint szent-
jánosbogarak foszforeszkál-
nak, éjszakára angyallá válnak; 
a tank-vasszekér páncélbakján 
Muresán, körülötte a vasutasok 
hullája, a gránátok előtt fehér 
ingben a Tanárnő, testével védi 
a forradalom árnyékát).

A cigány hold valójában 
árulások története: „Az írástu-
dók…akár a hold…elmerülnek 
az olajiszapban…látnak, de 
nem beszélnek. Mit ér a hold…
hiába jár mézben, koromban…
ha már nem akar fényesked-
ni.”12

Az irodisták elárulják csa-
ládjukat, mert a nappali-éj-
szakai, profi  hidegséggel vagy 
vodka mámorban elkövetett 
erőszakot az akasztásért re-
megő szadista szolga (Pirinyó) 
vagy a 3 cellarab ellen hazavi-
szik az ártatlanságba („Haza-
mennek a gyerekeikhez…haza-
mennek és velük megy a vér…
és éjszaka…igen…sikít a vér…
ordít…jajong…és sikítanak a 
gyerekeik./…/És simogatják 

12 Malgot: A cigány hold, 2006. 
66.

a gyerekeiket azzal a kézzel, 
ami kinyitja másnap az abla-
kot a zuhanáshoz.”13 A hata-
lom elárulja saját alattvalóit, 
az eszmékben feltétlen majd 
kétségbeejtően hívőket („Én 
nem verhetem szét a pofáját, 
mert nagykutya volt az édes-
papa/…/”-Kibaszott árulók…
kiengedik …A rohadtak kien-
gedik. A nagykutyák.”14 A kin-
tiek (kollaboráló társadalom) 
elárulják a bentieket (a várako-
zó cella-közösség) a túlélés és 
felejtés reményében („A Tanár-
nőnek vannak kint barátai…po-
litikusok…írók…mind áruló…
érted köcsög. Mind áruló./…/
Csak Törvényesen Főhadnagy 
úr…kedélyeskednek…előbb-
utóbb megszólal ő…kedélyes-
kednek…hisz csak megtévedt…
kedélyeskednek.”)15 A bentiek 
elárulják egymást s a minde-
nen felülemelkedő szeretetet: 
Kismadár végül „köhög”, hogy 
életbe maradhasson, de a sze-
relemben önzetlenül átadott 
információ már hiábavaló, nem 
védi meg.(”-Október…a tanár-
nő férje…az oroszok…a Vilma 
volt a tolmács…tanárő…oro-
szul ment a tárgyalás…aláírták 
a jegyzőkönyveket…átállnak a 
forradalomhoz…A férje meg-
halt…elrejtették a jegyzőköny-
veket…fontos aláírások…Első 
kerület…Tárnok utca 12…a sze-
nespince…faajtó van a szénra-
kás mögött…”)16

13 Malgot, u.o.75.
14 Malgot,u.o. 87., 111.
15 Malgot, u.o. 87.o
16 Malgot, u.o.”112.

nik mocsokkal, jéghideg vízzel 
locsolják).7

A könyv és az erősen ráépü-
lő fi lm is a tabusértő lázadások 
(vállalt homoszexualitás és for-
radalmi szabadság) és az ezek 
ellen irányuló agressziók (ál-
landó ivás, kínzások, pedofília, 
hivatalos megtűrt nemi erő-
szak, akasztás) kettőssé-
gére épül. A fi lm sokszor 
durva képei a szabadság 
és a szabadság elfojtá-
sának örök konfl iktusát 
aktualizálja a szisztema-
tikus fi zikai és mentális 
megtorlás első hónapja-
iban. Ezt a kettős konf-
liktust a fi lm a narráció 
három felé választásával 
próbálja minél érzékibb 
módon értelmezni.

Az első sík keret-
ként a jelenből a múlt-
ba merülés (aknák-kút, 
víztükörben és a fali 
tükörben megjelenő fi -
atalkori arckép: „Távo-
lodom. Nyirkos mély-
ségek felett lebegek/…/
Dögkút, bomló emlékek 
kútja. Negyven évnyire 
távolodom. A kút mélyén rotha-
dó, sötét tavasz.”)8 majd jelzés 
nélküli többszöri újból vissza-
térése a jelen fi lozofi kus mono-
lógjaiba: a festőnő és költő társa 
erőltetetten, motiválatlanul el-
mélkednek 1956-ról, az árulás-

7 Cigányok az 56-os forradalom-
ban….wikipedia

8 Malgot István: A cigány hold, 
Kláris Kiadó–Pont Kiadó, 
2006 8.o.

ról és a hatalom természetéről 
egy romos, ajtó nélküli házban 
(„Öreg vagyok, képeket festek, 
a szobám könyvekkel van tele. 
Költő barátaimmal beszélge-
tek.”/…/ „A csend a kegyelem 
pillanata”/…./”mindannyian, 
akár a hold…Elárultuk a forra-
dalmat …leköpdöstük kamasz-

korunkat…keringőt jártunk a 
gyilkosokkal…”/ …/-A temp-
lom a világmindenség modell-
je…mondja a költő barátom. -A 
cella…mondom én.”/… /”…ha-
talmuk van, de szabadságuk, az 
nincs nekik…”/…/ „Isten időn-
ként átvérzi a történelem szö-
vetét…A történelem időnként 
átvérzi Istent:..”)9

9 Malgot, u.o. 15.., 39., 66., 69., 
74.,120.

A második sík azt a nagyon 
gazdag etnikus-néprajzi élet-
anyagot (az ördög félrevezeté-
se más néven nevezéssel: Má-
ria helyett Mimo; kövérség; 
az első vizeletben mosakodás 
tisztító mágiája; romano kris; 
lányszöktetés; a lány betöré-
se: haj levágás, a láb eltörése, 

utcára küldés; a lány 
eladása két jó ló árá-
ért; a kis menyasszony 
gyöngyökbe öltözteté-
se és megkoronázása, 
lakodalmi cigányétel: 
paprikástyúk,bokolyi;a 
Kismadár által énekelt 
autentikus lassú, szerel-
mes cigány dalok sorai; 
a lányt-nőt megnevező 
pejoratív szavak; Kis-
madár hangja krisztus-
szög;, enyvfőzés;mosás 
a patakban; előítélet:” 
fekete…nem isten gyer-
meke”, fekete kokas, 
girhes fekete cigány-
macska, csokoládé szín, 
füstös arc–-mészfehér 
arc, csipkerózsika; ci-
gány holocaust; Mimo 
festményén a cigány nő 

fő metafórája a növényi ikon: 
„alul lavórnyi vörös pipacs…
közepén koromfekete ördö-
gök”)10 hivatott pótolni, amely 
a regényben rendkívül árnyal-
tan, egyedi módon még jelen 
van, itt azonban csak a képi il-
lusztrációk hol giccses (Mimo 
arcára ráúszik a pipacsvirág, 
pipacsmezőn sétál, fi atal lány 

10 Malgot, u.o. 76., 111.

Rabindranath Tagore

Áldozati ének

Csak pillanatig add nekem,
hogy melléd ülhessek bár, kérve kérlek,
munkámat aztán befejezhetem.
Nem tud elülni a szivem.
Arcod látása nélkül egyre küzdök
kesereves, meddő, partalan vizen.
Ma ablakomra hullt remek,
sóhajszerelmű zenéje a nyárnak,
s dongó méhektől zsongott a berek.
Most Téged nézlek egyedül,
míg valahol nagy élet-áldozatról
a semmittevés álma rám terül.

Dsida Jenő fordítása
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Vilma mivel Krisztina egy 
szerelmes pillanat után feltár-
ja, hogy ő jelenteni fog róla, 
a szerelem nevében elvárja 
Kismadár júdási áldozatát, de 
ő nem maradna a cella örök 
fogja, nem tanult abból, hogy 
a férje érte halt meg Elfogad-
ja apja mentőakcióját, aminek 
már a döntés pillanatában ára 
van. Igaz a férjétől maradt ka-
rikagyűrűt jegyajándékként rá-
hagyományozza–Mimo közve-
títésével– az őt feltétel nélkül 
szerető Kismadárra. („Meg kell 
lennie…mondja Vilma…meg 
kell lennie…akarom./-És ak-
kor veled…akkor mi lesz?/-Ve-
lem másképp van…mindennek 
nyoma marad…amit velem 
tesznek,annak nyoma marad…
ha megölnek is nyoma ma-
rad…te meg csak vérfolt vagy 
a kezükön…lemossák, senki se 
látja.”)1718

Muresán és Prinyó elárulja 
Kismadárt, mert másféle sza-
badságot hazudnak neki, a vég-
legest, a visszahozhatatlant, 
hivatkozva a tanúk előtt, hogy 
irodistát lőtt le, tehát a halá-
los ítélet igazi okát–a hatalom 
semmibe nézte, elárulta a meg-
győződéses irodistákat is– nem 
kell bevallani. Miután Pirinyó 
kopaszra borotválja Kismadárt, 
két őr odacipeli az iroda rácsos 
ablakán átvetett kötélhez, a hu-
rokba beemelik, majd leszorít-
ják; még egy ideig vergődik a 
test, mialatt ők vodkát isznak. 
(„- Szabad leszel, mondja Mu-

17 u.o. 106.
18 u.o.112-114.

resán./…/Szemet szemért…vi-
háncol Pirinyó…nem játszunk 
törvényszéket..”)18

Egyedül Mimonak van esé-
lye árulás nélkül túlélni a tör-
ténelmi kataklizmát, bár a bör-
tönből való menekülés után egy 
másik börtönbe, a rabkórház 
idegosztályára juttatják, örök 
temetőbe, elpusztítani. Mégis 

felépül, visszakerülve a cigány 
telepre az övéihez, az örök 
szépségre és igazságra éhes 
gyerekek nagy örömére. A ke-
gyelem megérkezik, mert festő 
lesz, aki újból és újból az em-
lékezés kútjába merülve, gyer-
mektelenül is hűséges marad a 
tiltott szerelemhez és az elhall-
gatott ’56-hoz.

Rabindranath Tagore

A rabtartó rabsága

„Ó, valld meg, árva rab, ki vert bilincsbe?”
„Az én uram volt – így felelt a rab –,
azt hittem, engem illet földi kincse,
s hatalmam által bárkin túlteszek;
kincstáramat megtömtem színarannyal,
mely csak királyomat illette meg.
Midőn az álom elfogott, kinyúltam
az ágyon, mely nemes gazdámra várt,
és ébredéskor láttam, hogy csalárd
kincstáram foglya én magam vagyok.”
„Rab mond nekem, ki fűzte rád a láncot?”
„Én voltam az – felelte most a rab –,
ki gonddal kovácsoltam ezt a láncot.
Azt hittem, hogy hatalmam győzhetetlen,
rabláncon tarthat egy egész világot,
s zavartalan szabadságban hagy engem.
Így éjjel-nappal óriási tűzben
sok száz kegyetlen kalapácsütéssel
vesződtem, míg a láncot összefűztem.
Mikor kész volt a mű, s a láncszemek
eggyéfonódtak oldhatatlanul –
azt kellett látnom, hogy vaskarmai
csak engem, engem fognak át rabul.”

Franyó Zoltán fordítása

Rabindranath Tagore

Részlet A kertész cím� kötetb�l

(…)
Ki vagy, olvasó, aki verseimet száz esztendő múlva olvasod?
Nem küldhetek neked egyetlen virágot sem a tavasznak ebből a gazdagságából, 
egyetlen aranysávot sem az amott lebegő felhőkből.
Nyisd ki ajtóidat és tekints szét.
Virágoskertedből szakítsd le egy száz év előtti kor eltűnt virágainak illatos emlékeit.
Szíved örömében érezd meg egy tavaszi reggel dalának eleven örömét, mely vidám 
hangját száz esztendő távolából küldi feléd.
Senki sem él örökké, testvér, és semmi sem tart sokáig. Tartsd ezt eszedben és örülj.
Életünk nem az egyetlen régi teher, ösvényünk nem az egyetlen hosszú utazás.
Egyetlenegy költőnek sem kell énekelnie egyetlen régi dalt.
A virág elhervad és meghal; de annak, aki hordja a virágot, nem kell érette örökre 
gyászolnia.
Testvér, tartsd ezt eszedben és örülj.
Jönnie kell egy teljes szünetnek, hogy tökéletességet szőjön a muzsikába.
Az élet napestje felé hanyatlik, hogy belefúljon az arany árnyékokba.
A szerelmet el kell hívni játékától, hogy bút igyék s felemelkedjék a könnyek egébe.
Testvér, tartsd ezt eszedben és örülj.
Sietünk leszakítani virágainkat, nehogy a futó szelek megrabolják.
Megpezsdíti a vérünket, megfényesíti a szemünket, hogy csókokat lopunk, melyek 
eltűnnének, ha késlekednénk.
Életünk mohó, vágyaink hevesek, mert az idő húzza a búcsú harangját.
Testvér, tartsd ezt eszedben és örülj.
Nincs rá időnk, hogy valamit megragadjunk, összezúzzunk és elhajítsunk a porba.
Az órák gyorsan ellejtenek, leplükbe rejtve álmaikat.
Rövid az életünk, csak néhány napot hagy a szerelemre.
Ha munkára vagy vesződségre hagyná, végtelenül hosszú volna.
Testvér, tartsd ezt eszedben és örülj.
A szépség édes nekünk, mert egyazon mulandó dallamra táncol az életünkkel.
A tudás drága nekünk, mert sohasem tudjuk kiteljesíteni.
Minden eldőlt és elvégeztetett az örökkévaló Égben.
De a föld illúzió-virágait frissnek örökre megőrzi a halál.
Testvér, tartsd ezt eszedben és örülj…

(Áprily Lajos fordítása)
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hogy neked is tenned kellene valamit ebben a 
házban!

Akkoriban olyan világ volt, hogy ha vala-
kit az anyja megátkozott, az anya átka megfo-
gant. No, telt-múlt az idő, éjjel tizenkét óra-
kor csakugyan jött az ördög, és elvitte a lányt. 
Hová vitte, egy nagy erdőbe, az arany erdőbe, 
egy nagy kősziklára. Anyja egyre sírt, egyre 
búsult utána.

Vajon hová lett a lányom?
Persze hogy megbánta az öregasszony, hogy 

ő vitette el, hogy eljárt a szája, kiejtette azt a 
szót, és beteljesedett, az ördög fogta, elvitte. 
Folyton bánkódott a lánya miatt, egyre sírt, 
kesergett. Eltelt egy hónap, eltelt kettő, látta, 
hogy már nem fog visszatérni. Sehonnét sem 
hallott hírt róla, mert az ördög elvitte a lányát.

Világ bölcse

Egyszer volt, ha nem lett volna, nem 
mondták volna. Egyszer volt egy sze-

gény öreg asszony. Se fi atal korára, se vénsé-
gére nem született több gyermeke, csak egy 
lánya. A lány olyan szép volt, hogy a szent 
Napra lehetett nézni, de reá nem, olyan szép, 
olyan szemrevaló volt. Elég az hozzá, hogy 
anyja a szegény asszony, alig élt egyik napról 
a másokra. Bejárt a falu-
ba, hol fonni, hol kártyát 
vetni, hol ide-oda ment, 
hogy tudjon szerezni ma-
gának annyit, hogy egyik 
napról a másikra elélde-
géljen. A lánya tizennyolc 
éves volt. De olyan gyalá-
zatos volt, hogy nem dol-
gozott semmit a házban. 
A szemét a térdéig ért, az 
edényeket az asztal alá 
dobta, az ágya egész nap 
vetetlenül volt a házban. 
Amikor anyja elment 
hazulról, jöttek hozzá a 
legények a szomszédból, 
a faluból, táncolt velük, 
csókolózott velük, nagy 
kurva volt a lánya.

Egyszer hazaér az any-
ja, későn szörnyen átfázva, 
megfagyva, lámpa sincs meggyújtva, mindent 
úgy talált, mint amikor felkelt.

Ó istenem, kedves kislányom! Mit csinál-
tál? Egész nap nem sepertél a házban, nem 
mostad el az edényt, nem csináltál semmit, 
nem raktál rendbe semmit! Kedves lányom, 
mit gondolsz, hogyan élünk ezen a világon?

No, így osztozkodtak, de az anyja megát-
kozta:

Adja az Isten, kedves lányom, hogy még 
ma éjjel vigyen el az ördög, ha nem gondolod, 

Lumako platniko

Jekhar as pes so nici na phjendjas pes. 
Jekhar as pes jek corri phuri romnji. Pe 

lakro ternmjibé p epe lakre temji – (!)nas la 
numa meg raklji. E raklji kisi sukar nas kaj po 
vunton kham se kikhjan de pe late dje mundron 
the dje sukar nastji te dikhjan. Destul as,k’e cv-
orri dzulji, lakri de, dz’ abia dzivelas p’eg djes po 
kover dzalas andor gáv, maj katélas, maj dzalas 

le krtjenca, maj phirélas akaj 
okój kaj te astjuk te serzinél 
peske kicóm kaj t’ astik te las 
akaj okój kaj te astjuk te serzi-
nél peske kicóm kaj t’ astik te 
dzviél p’eg djes po kovér. Lakri 
raklji, hás li séoctó borséngri. 
Fr kisi khandinji has,k’ andro 
khér na kerlas khajci, o gun-
jó zi De kisi khandinji has,k’ 
andro khér na kerlas khajci, o 
gunjó zi gonde, lakre vási chu-
diné tele mesélji, lakró pátos 
opré ’sarde andro khér, váj dje 
lakro djés(?) Kana dzalas pes-
ki kherál lakrti de, avenas láte 
o chavé, somsedbok, dj’ andro 
gáv, khellas ppes lenca cumi-
délas pes lenca, ég bari kúrva 
has lakri rakji.

Nums jékhar lakri de kehr 
ável, bari silajli, pacimén, ke-

sén? Nici lámpa nas labardji, sár ustjuiljás kidé 
rakhljas.

– O Déla muri kedveson cini che! Só kerdjan, 
kaj tu sásto djes na suladján ari Andro khér, na 
thodján o vási, na kerdjén khájci, na lachardján 
khájci? Apa tú, muri gujli che, sár gindinés ke 
dzivát’ ámen an kede lúme? No xuné pen othé 
the diné pen vón, hé lakri de atkozindja la:

– Dél o svbunton Dél mur kedvéson raklji le 
bengéskrit’ avés an kede retji dake tu ná gindinés 
ke kámpel te kerés te tu váreso an kado kehér!

Akor kidé as e trába ke kana atkozindjá la lakri 
dfé, o átkos la dákro te xunjá pes. Na, telindjá, 
na, mulindjá, kana ás ko desudúj retji, tá avilja o 
beng the la rakljá liginjá la. Káj liginjá la, andr’ ek 
baro ves, ándro somnakuno ves, an ek baro ke-
sikla. NO destól le lakri de runjás, se busulindjá 
pes pala late:

– Káj avela muri raklji?
Pharó pelja la phurják pérse ke vój chudinjá 

la, chudinjá pesro múj, ari dinja kode dúma, he té 
andre tejesitiséljas ka iljá o béng the ligi9njá la. 
Kidé, an kedve vréme, zóren busulindjá pes pala 
le raklji, he sé runjás, sé gindinlas, Telindjá jek 
chón, telindjá dúj, dikhjá k’eben avél, khátjindár 
n’ajarel khajci pala late, oben liginjá la, lá raklja.

(Boldasles: Sztojkó Ilona)

(Erdélyi cigány népmese – részlet)

Šemso Avdić

Ánde mol hi o čačipé

Ánde mol hi o čačipé
i sa me tehariná 
sa mi túga the mi bax, 
me asvá, mo barvalipé, 
mi ljubáv, mo sastipé.
Man víše níko ináj po thém,
ináj ma amalá,
još sámo ačilá mi tsáhra,
me ičardé čemáne,
me teharináke bahvaljá.
Bistardém kaná trézno semá 
mo razúm e mol lijá.
Kaná meráva, mató ka aváv. 
Pála nikaté ináj šukár,
mánge hi šukár i gadijá.

Rać saví ni bistarav

Sováv ánde mi kampína
ašunáv avrí, varéko galamí, 
uštilém sa čidén pe te ladén,
den ma muj po anáv
e pačardé tradén.
Dikháv me čhavřén
sar guglé sovén 
e naj tsiknořé vazdáv 
ačhilá lésko thán čhingó,
morá te ladá? so te kerá? 
ináj prvo drom, ni merá. 
Ali gejá tsiknořó
ni asvín ni muklá 
iziló ánde mi angáli
e vah phutardá 
tála péste darátar o than mutardá.
An dži pharipé pelá mánge
e řoméski bax, akušlém prvo drom
kai sem bijandó bibaxtaló 
the kai sem bijandó sar Řom.

F. Tóth Zsuzsa grafi kája
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végképpen lemaradunk. S eb-
ből a folyamatból a harmadik 
évezredben már nem hagyható 
ki a cigányság.

Az elektronika, a számítás-
technika, a csippek, a korszerű 
informatika évezredéből nem 
lehet kirekeszteni a cigányság 
fi atal elit rétegét, főleg a feltö-
rekvő, iskolázásra, tudásra vá-
gyó fi atalságot. (…)

A harmadik évezredben is 
a munka, az otthon, a tanulás 
igényére épülhet a cigányság 
felemelkedésének politikája. 
Átléptünk a harmadik évezred-
be, de sajnos nyomaiban sem 
tapasztalható, hogy érdemleges 
előrejutás lenne e három ten-
gely megvalósításában, amely 
komplex feladat, nem lehet 
(egyiket a másiktól elválasztva 
előbbre jutni a roma ügy meg-
oldásában.) …

Forrás: Farkas Kálmán: 
Mosoly és párbeszéd, 

Sósfürdő, 2000.

Farkas Kálmán

A XXI. század kihívásai
– részlet –

Tudományos hipotézis, 
reálisan felvázolt stra-

tégiai jövőkép szerint váratlan, 
előre tudományosan nem di-
agnosztizált ambivalenciával 
találhatja magát szembe a ma-
gyar társadalmi elit a harmadik 
évezred első évtizedeiben.

Lehet, hogy a különböző tu-
dományos műhelyekben, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
intézményeiben, más kutató-
központokban demográfusok, 
szociológusok, társadalomku-
tatók, statisztikusok, közgaz-
dászok, szociálpszichológusok, 
kisebbségkutatók különböző 
csoportjai foglalkoznak a ma-
gyar társadalom harmadik év-
ezredbeli jövőképével, s ebben 
a cigányság jövőképével is.

Csak feltételezem, hogy 
ezek a halaszthatatlanul fon-
tos tudományos munkák meg-
kezdődtek, mert sajnos a civil 
társadalom nem, vagy alig hall 
egy-egy tudományos terület 
elemzéseiről.

Bár ez nagyon fontos lenne 
a jövő Magyarország ország-
imázsának megalapozásához. 
A jelenlegi kormány hurrá han-
gulatot teremtő véleményével 
ellentétes az, amit a demográ-
fusok prognosztizálnak. A kor-
mány-koalíció, de különösen a 
FIDESZ szerint emelkedő nem-
zet vagyunk. Ugyanakkor a de-

mográfusok vészharangot kon-
gatnak, mert rohamosan fogyó 
nemzetről szólnak. Kutatásaik 
ezt igazolják vissza. Arról már 
kevés tudományos elemzés 
van, hogy e fogyó nemzeten be-
lül milyen részarányt képvisel a 
szaporodó, növekvő magyaror-
szági cigányság! (…)

Számolnak-e ezeknek a 
következményeivel? Csupán 
e cigány demográfiai robba-
násból olyan tragikus gondo-
latsor következik, amelyet jó-
zan ésszel alig lehet felfogni. 
Mert képzeljük csak el, hogy 
az újszülöttek számán belüli 
nemzetiségi arány megnöve-
kedése a cigányság javára tíz 
esztendő(!) alatt olyan mérté-
kű lesz, hogy a mai számítá-
sok szerint Magyarországon 
2010-ben kb. 2 közel 3 millió 
roma magyar állampolgárral 
kell számolni! Ha csak vala-
mi újfajta mesterséges „kor-
mány”-beavatkozással meg 
nem kísérlik ismét újszülöttek 
csökkentésére bírni a roma 
nőket, anyákat, mint ahogy 
erre már kísérletet tett a pol-
gári kormány! Ezzel ha emb-
rionálisan is, de gondolatai-
ban előrevetítette a cigányság 
mesterséges csökkentésének 
szándékát a hatalom.

Ezzel persze nem világoso-
dott meg a stratégiai jövőkép, 

mert az ambivalenciát nem ol-
dották fel, s még elképzelés is 
alig tapintható. Szűklátókörű, 
négy esztendős váltópolitiká-
val ez képtelenség is. Az egy-
mást váltó kormányok csak 
görgetik maguk előtt a gon-
dokat, s az immár „jubiláló” 
középtávú romaprogram csak 
szemfényvesztésként szolgál 
két választási ciklusban. Csak 
azért, hogy legyen mivel „hőbö-
rögni” ország-világ előtt. Védő-
pajzsként maguk elé emelik a 
kormányok, hogy bizonyítsák: 
Magyarországon született meg 
a példaértékű nemzeti és etni-
kai kisebbségek jogairól szóló 
törvény, amely alapul szolgált a 
ma még mindig szinte állóvíz-
ként ható romaprogram végre-
hajtására. (…)

A lerongyolódott, segéd-
munkások hada szaporodik, el-
avult szakmába szuszakolják be 
a félanalfabéta romák tízezreit, 
hogy éhen ne pusztuljanak. De 
vajon gondolnak-e a tudósok, 
a politikusok, a pártok arra, 
mi lesz tíz, csak tíz esztendő 
múlva?! Készen kellene len-
nie azoknak a programoknak, 
amelyek a társadalomnak e 
harmadát, a legfejjebb lévő-
ket, közöttük a cigányokat, az 
emlegetett emelkedő nemzet 
pályájára állítanák. Ha az okta-
tásban nem lesz döntő áttörés, 

Szondi György

Hitet

Ma ajtón, kioldódtak a vízszintesek.
Imacsúcsos kezem beszuszakoltam a lé-
ha álló vasak közé, összeragadt (…)
Vagy valakitől. Benn pedig nem volt
senki. A dohos műlt bosszúja?

Nem így, nem így,
eddig ez álságos fent:
Nyújtsunk be kegyelmi kérvényt a maholnapnak.
Vegyünk kölcsön tartást.
Fokozzuk le kalákában a számlapot.
Huszonegyre kérjünk lapot.
Csapoljuk a kátyút.
Hitet hitelért.
Ivarérett magok szöknek.

Kétszáz esztendősek föl gének nyugatról.
Voltak Schallok,
voltam Sal
kétszáz éve vagyok magyar
nagyon.
Engedtessék.

Hat ez

Az amőba gondok.
A szeletelt lét.
Parti kularit ás.
Csöpög az identitás. Itt más.
Hozzál hamvába sült páclét.
Semmitmondok.

Makár utca

Szatyorba hordta a kámzsás titkot
mázsás vödörben a jó moslékot
macskakövek tépték hegynek léptét
lyukas cipője kapufa

Horgas a szemdzsungel
idegen tajték lavor
anyaszőr tornyosult fölé
Hatéves volt Öt
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ban, cserébe ő kakaóscsigát ad 
neki, mert a lány annyira sze-
reti a csokis sütiket. Will egy 
rendellenességgel született Af-
rikában, valamilyen fertőzés 
miatt nem lát, James pedig 
egy üzleti úton volt, mikor úgy 
döntött, hogy örökbe fogadja a 
kisfi út.

A második nap egy házas-
pár sétált kézen fogva, Klaus és 
Adiva. Klaus esténként köszö-
netet mond egyetlen Istenének, 
amiért rátalált a szerelemre, 
majd hajnalhasadáskor együtt 
kel Adivával, hogy miután a 
nő befejezte az imát, amit az 
iszlám vallás szerint naponta 
ötször kell megtennie, friss és 
forró kávéval várhassa. Még 
aznap este, ahogy a házi felada-
tomat írtam, a TV be volt kap-
csolva csak amolyan háttérzaj 
gyanánt. Csupán néhány szó 
maradt meg: támadások… me-
rénylet… halottak.

Harmadnap egy tizenhét év 
körüli fi ú vágott át a macskakő-
vel kirakott úton. Helyes volt, 
kocsikulcs himbálózott a kezé-
ben, inge fölé aznap egy divatos 
dzsekit húzott. Penny szerint 
éppen drága telefonján biztosí-
totta a barátnőjét, aki egyedül 
él az anyjával, igen szerény kö-
rülmények között, hogy negyed 
órán belül ott lesz érte, csak 
előbb be kell ugrania valahova. 
A park túloldalán egy virágos 
bódé állt.

Később az iskolában egy ki-
sebb csoport nagyokat nevetve 
azt ecsetelte, hogy egy lány, va-
lamilyen Lara, hogyan sírta el 
magát testnevelés óra közben, 
mert a cipőjének leváló talpa 

beleakadt a tornaszerbe és emi-
att nagyot bucskázott.

Negyedik nap egy közép-
korú férfi  beszélgetett két fi -
úval az egyik padon, ami szi-
várványszínűre volt festve. 
A férfi ből sugárzott a szeretet, 
a nevetésüktől a fák levelei 
is megmozdultak. Előző este 
komoly beszélgetést ejtettek 
meg, sorsdöntő pillanat volt 
az életükben. A férfi  fi a vállára 
támaszkodott, aff éle ösztönös 
mozdulatnak tűnt. Azt hiszem 
a szülők egész életükben gyere-
kükön akarják tartani kezüket, 
biztonságban tartva őket. A két 
fi ú ugyan ilyen természetes-
séggel, mint mikor a szülő védi 
gyermekét, összekulcsolták uj-
jaikat.

Aznap egy új könyvet vet-
tem ki a könyvtárban, nem is a 
borítója fogott meg, még csak 
a címe sem volt valami nagy 
szám. Viszont a hátulján ez állt: 
„… és ő már a halálhoz fordult 
segítségért, hiszen nem értette, 
miért baj az, ha valaki szeret? „

Pénteken kicsit késtem, 
mert előző este sokáig kellett 
tanulnom és nem tudtam egy-
könnyen felkelni, így mire oda-
értem Penny már kiválasztott 
egy húsz év körüli, átlagos kiné-
zetű lányt, aki a reggeli kávéját 
iszogatta, miközben okostele-
fonját nyomkodta, a külvilágot 
teljesen kizárva. Olyannyira, 
hogy nem vette észre, de majd-
nem fellökte az általunk Will-
nek elnevezett kisfi út, akire az 
apja nem fi gyelt eléggé, mert 
épp megnézett egy csinos nőt 
az utcán. Penny azt mondta, 
az a lány, pontosabban Lucy, 

előző héten a belvárosban volt 
egy buliban pár barátnőjé-
vel. Már közel éjfél volt, mikor 
Lucy kiment a fi atalok körében 
népszerű klub elé, hogy felhív-
ja anyját, akinek megígérte, 
hogy szól neki, mielőtt elindul-
na haza. Lucynak feltűnt, hogy 
pár, nála kicsit idősebb férfi  áll 
három méterre tőle, enyhén it-
tas állapotban és folyamatosan 
őt nézik. Nem foglalkozott ve-
lük addig, amíg az egyik célirá-
nyosan felé nem indult, majd 
mellette megtorpanva lehajolt. 
A férfi  kedves mosollyal az ar-
cán átadott neki pár összegyűrt 
bankjegyet, és fi gyelmeztette 
nehogy még egyszer kirántsa 
a zsebéből. Ezután jó éjszakát 
kívánt, és mielőtt elment volna 
hívott a lánynak egy taxit.

Mielőtt hazaindultam volna 
az iskolából, részt vettem egy 
előadáson, ami után ott lehe-
tett maradni egy beszélgeté-
sen. Nálam kicsit idősebb, és 
néhány hasonló korú lánnyal 
találkoztam. A lányok először 
nem mertek levegőt sem venni 
a teremben, majd fokozatosan 
feloldódtak a barátságos kö-
zegben. A foglalkozás vezetője 
a történeteinkre volt kíváncsi. 
Elmondtuk. Senki nem ment 
haza jó kedvvel. A sors fi ntora, 
hogy ha nem álldogáltam volna 
egy héttel azelőtt, hosszú perce-
kig a buszra várva, és nem fújja 
oda a szél fekete bakancsomhoz 
a jelentéktelen kis szórólapot, 
valószínűleg fel sem fi gyeltem 
volna arra a rövid, és lényegre 
törő mondatra. Te egyébként 
tudtad, hogy a nők több, mint 
felét éri élete során erőszak?

Kandi Zsuzsanna

Lehetséges, mégis lehetetlen

Minden reggel fél órával 
korábban indultam 

iskolába, mint az szükséges. 
Hamar keltem, sietve készü-
lődtem, megettem a konyha-
asztalon lévő reggelit, amit 
anya előre kikészített nekem. 
Szigorúan csak gyümölcs és 
müzli, de az sem lehetett cso-
kis. Mióta az eszemet tudom 
ezt eszem. Majd a még előző 
este összekészített iskolatáská-
mat hátamra véve elindultam 
a hosszabbik útvonalon, ami 
egy parkon megy keresztül, és 
amin pontosan tíz perccel to-
vább tart beérni csengetésre, 
mint a másikon, ami egy teme-
tőn vág át.

Több okból is tartottam ezt a 
rutint, először is, mert tudtom-
mal senki sem szereti a reggelét 
egy temetőben kezdeni. A má-
sodik ok megmagyarázza, hogy 
miért rohantam annyira, mert 
persze én sem szeretek iskolá-
ba járni, és még bőven ráértem 
volna. A parkban, egy nagy vas-
kapu utáni hetedik padon egy 
idős nő üldögélt minden egyes 
reggel, a kócos, aranyszőrű ku-
tyája pedig a többivel játszott 
az erre kijelölt területen. Egyik 
nap fél órával hamarabb in-
dultam, nem is tudom már mi-
lyen felindulásból, és leültem 
az akkor még üres, furcsa zöld 
színűre festett padra. Az idős 
hölgy öt perccel utánam érke-
zett, Pezsgő (mostanra már tu-

dom, hogy így hívják a Golden 
Retrieverét) pedig követte őt, 
majd csatlakozott a társaihoz. 
A hölgy udvariasan megkérdez-
te, hogy leülhet-e mellém, amit 
először furcsálltam, mert még 
sok szabad hely volt körülöt-
tünk, de persze nem vitatkoz-
tam, arrébb csúszva helyet ad-
tam neki. Látszott rajta, hogy 
fi atal korában egészen külön-
leges szépség lehetett, gyönyö-
rűen mozgott, mindenki fi gyel-
mét magára vonzotta, akár egy 
másodperc erejéig is. Csendben 
is kellemes társaság volt, akkor 
meg pláne, mikor Pezsgő, aki 
gazdájához kocogott, valami-
lyen oknál fogva szimpatikus-
nak talált, a kék farmernadrá-
gomat elkezdte nyalogatni, és 
ezen együtt nevettünk, majd 
elkezdtünk beszélgetni. Elő-
ször csak formális dolgokról, az 
időjárásról, iskoláról, állatok-
ról. Miután egy hétig minden 
nap ott ültünk a zöld padon 
egyre személyesebb témákba 
kezdtünk belenyúlni. Rövid idő 
alatt megkedveltem, és szíve-
sen jártam ki hozzájuk iskola 
előtt, ők pedig szerettek velem 
társalogni és játszani (persze 
Pezsgő játszott, nem ő beszélt). 
A hölgyet egyébként Pennynek 
hívták, és kiderült, hogy író, aki 
igen magányos életet élt, egy 
férje volt, ő meghalt mielőtt 
még gyerekük születhetett vol-
na. Azt mondta ennek ellenére 

szerette az életét, mivel min-
dig társat talált a képzeletében 
megszületett történetekben, 
a tollban amivel, és a papírban, 
amire leírta azokat.

Volt kettőnknek egyfajta já-
téka, pontosabban inkább az 
övé, én csak részt vettem ben-
ne. A lényege az volt, hogy a 
parkban lévő embereket, akik 
egyébként meglepően sokan 
voltak már olyan korán is, ne-
vekkel, személyiséggel ruház-
tunk fel, ő pedig kerített köré-
jük egy rövid kis történetet. Az 
utolsó egy hétben csak ezt csi-
náltuk.

Az első ilyen reggelen egy 
kisfi út és az apukáját választot-
tuk. A fi út Willnek az apukáját 
Jamesnek neveztük el, akik 
együtt indulnak el, hogy oviba 
és munkába menjenek. James 
a sarkon lévő pékségben kaka-
óscsigát vett a fi ának, pedig fi ú 
nem is szereti az édeset. Will 
eközben nagy beleéléssel me-
sélte a már ismerős pékeknek, 
hogy van az a lány az oviban, 
Camille, aki visz neki pogácsát 
selyemszalagos papírzacskó-
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Szombaton, bár aludhattam 
volna akár délutánba nyúlóan 
is, korán elindultam és a padon 
vártam Pennyt és rövid időn 
belül meg is érkezett a Golden 
Retrieverrel az oldalán. Pezsgőt 
fi gyelve összenevettünk, mikor 
az egy kék munkásruhába öltö-
zött férfi  lábánál, kényelmesen 
elborult, és még a nyelvét is ki-
csapta. Dave, aki egy kö-
zeli építkezésen dolgozik, 
ma különösen jó kedvű 
volt, mivel összetalálko-
zott egy régi barátjával, 
még a gimnáziumi éveik-
ből. A férfi  épp egy meg-
beszélésre sietett, akta-
táskáját kezében tartva 
kereste kulcsait elegáns 
öltönyének zsebében, 
mikor meglátta Dave-t. 
Szorosan összeölelkez-
tek, majd rövid beszél-
getés után megbeszéltek 
egy kávét munka utánra.

Hazaérve anyát fel-
dúlva találtam a kandalló 
előtt, cigarettát szoron-
gatott a kezében, amire 
tíz éve nem volt példa, 
pontosabban azóta, mi-
óta felvették állásába. Mi-
kor megkérdeztem mi a baj, 
legördült egy könnycsepp az 
arcán, szomorú mosolyt vil-
lantott rám, és megnyugtatni 
próbálva azt mondta, semmi, 
amiatt nekem is aggódnom kel-
lene. Csak leváltották a munka-
helyén. Majd megoldjuk. Nem 
sikerült megnyugtatnia.

A vasárnap mindenkinek 
egyfajta nem hivatalos „családi 
napnak” számít. Ez volt velünk 
is, de mielőtt összeültünk volna 

a vasárnapi ebédhez, még sé-
táltam egyet a zöld kis padunk 
felé, mint ahogy az már egy 
ideje természetes volt. Penny 
aznap egészen furcsa kéréssel 
fordult hozzám, mégpedig ő azt 
szerette volna, hogy találjak ki 
neki a mai napra én egy törté-
netet. Megkértem, hogy hunyja 
le a szemét és képzeljen el, egy 

idősebb nőt, egy szinte már va-
rázslatosan szép kertben, virá-
gok színkavalkádjában. Will, 
akinek öregségére már meg-
meg ereszkedett sötét arcbőre, 
még mindig meglepően jó kiál-
lású férfi  volt, a felesége vállára 
hajtva állát hallgatta, ahogy a 
régies tintatoll serceg a papíron 
kedvese kezében. Will előző 
este megkérte feleségét, intézze 
el neki, hogy miután ő már nem 
lesz gyerekeikhez és hozzá ke-

rüljön minden vagyona. Azért 
volt ez a nagy sietség, mert bár 
hiányosságai ellenére, boldog 
és teljes életet élt, úgy érezte 
épp ideje lenne távoznia. Mi-
előtt elaludt volna, azt suttog-
ta, a felesége csuklójára kötött 
selyemszalagot birizgálva: Csak 
annyit sajnálok, hogy nem lát-
hattam, azt a sokat emlegetett 

kék szempárt.
Penny csak mosoly-

gott, sokáig nem szólt 
semmit, majd kedvesen 
bocsánatot kért, mivel 
aznap hamar el kellett 
mennie, és szépen, Pezs-
gő nyakörvével a kezé-
ben, a kutyával a nyomá-
ban elment.

Hétfőn Penny nem jött 
ki a parkba, és kedden 
sem és azután sem. Én 
kimentem, vártam rá, de 
hiába. Csütörtökön Pezs-
gőt meglátva elfogott a 
megkönnyebbülés, szinte 
már láttam Penny vékony 
alakját közeledni, de ő 
nem jött vele. A zöld pad 
érdekes egységét megtör-
te valami fehér, érdeklőd-

ve emeltem fel a rajta fekvő 
papírlapot. Ahogy elolvastam a 
három egyszerű szót, nem csak 
azt értettem meg, hogy Penny 
küldte nekem, méghozzá azért, 
mert nagy valószínűséggel soha 
többé nem látom, hanem azt is, 
hogy mire ment ki a mi kis játé-
kunk.

Hogy mi állt azon a lapon? 
Csak ennyi: lehetséges, mégis 
lehetetlen.

És, hogy mi történt Penny-
vel? A világ.

Varjú Katalin

Minden ember, EMBER.

Nem vagyok felháborod-
va a tudatlanságon, vi-

szont nem értek egyet bizonyos 
dolgok kijelentésével. Főképp 
nem, mikor egy emberke jövő-
jéről; a tanulás, az iskola művi 
megutáltatásáról van szó. Min-
den ember, EMBER. Akkor 
is, ha nem értik meg és nem 
rakható egy zsákba a tömeg-
gel, a külvilágnak mindunta-
lan megfelelni akaró, fertőző, 
elnyomó, önbecsülést kiirtó 
elméletekkel. A gyereket meg 
lehet, meg kell menteni!

… A gyermek a lámpa alat-
ti asztalnál ült. Szerénységem 
szerint azért lett odahelyezve 
az asztal, mert a gyermeknek 
világosságra van szüksége a fel-
adatai elvégzéséhez. Ott foglal-
koztak vele a szülei.

A lakásukba léptem, és 
ahogy azt illik, kezet nyújtottam 
a gyermeknek is és bemutat-
koztam. Meglepődött gesztuso-
mon, bizonyára nem gyakran 
történik vele ilyesmi. Ő annak 
rendje-módja szerint bemutat-
kozott. Gyönyörű fekete szemeit 
jó ideig nem vette le rólam. Míg 
szülei velem beszélgettek, néha 
a mellette ülő anyja ölébe bo-
rult és megölelte őt. Figyeltem 
ide-oda, persze nem feltűnően. 
Többször elhangzott: ne izgá-
gáskodj, ülj rendesen, a tanító 
már megbüntetett volna. …

Engem arra kértek, próbál-
jak hozzászólni neutrális em-

berként (sem a környéket, sem 
az érintetteket nem ismerve), mi 
lehet a gond. A gyermeket kezel-
hetetlennek nyilvánították egy 
bizonyos intézményben. Persze 
ez csak egy mondat az elhang-
zott diagnosztizálásból. A lehető 
megoldások felsorakoztatásából 
pedig a szellemi fogyatékosok 
iskolájába való áthelyezés aján-
lata rázott meg leginkább.

Kértem a szülőket, hagyják 
hogy legalább most saját ma-
gát adja. Talán kiderül valami, 
bár egy alkalom valójában nem 
sokat mond. Bevallom, pszi-
chológus nem vagyok. Látha-
tóan unatkozott a kis emberke, 
mialatt a szülők pár mondattal 
megközelítették a gondjukat. Ki-
húztam a táskámból néhány da-
rabokra szeletelt, összeállításra 
váró képet, formát, síkidomot, 
kockát. A beszélgetés folytató-
dott. A gyermek kimondottan él-
vezte a feladatokat. Miután elké-
szült, várta, hogy észrevegyem.

Megdicsértem és következ-
tek a további kérdések, egyéb 
megoldásra váró játékos fel-
adatok, játékok. Fantasztikus, 
mondtam én, úgy a gyorsasá-
gára, mint az eredményeire. 
Közben még mindig beszél-
gettünk. Ő elvolt a megoldás-
ra váró feladatokkal, sőt még 
többet is szeretett volna. Egy-
szer sem rohant el, nem állt 
fel, nem ellenkezett. Igaz a lába 
izgett-mozgott, az eredménye-

inek örült, talán megtapsolta 
volna magát. Szemeiben az 
érdeklődés és a szeretet fénye 
csillant, néha újra megölelte 
anyját, anyja meg vissza.

A gyermekkel folytatott be-
szélgetésemből kiderült, ő csak 
azokat a verseket-dalokat tud-
ja, amelyeket otthon tanult. Ez 
meg hogy lehet? Motoszkált a 
fejemben. Jó eszű gyereknek 
véltem, és egyetlen intézmény-
ben tanult verset, dalt sem tud? 
Mire ő, nagy bizalommal mon-
dani kezdte.

– Kiküldenek engem on-
nan az osztályból a folyosóra. 
„Ő” (értelmezte ezt oktatójára) 
olyat csinál velem, hogy berak-
ja a táskámba minden dolgo-
mat és másik szobába (tante-
rembe) visz.

– Te mit csinálsz ott? – tet-
tem fel a kérdést.

– Háát megmutatom – hoz-
ta elő a füzetét. Ezeket kell itten 
egész nap írnom.

– Ugye szépen ír a gyerek? – 
hangzott el a szülők kérdése.

– Szépen. Valóban szépen. 
Megmondanád, hogy mit írtál 
ide? – fordultam a kicsi felé.

Szécsi Magda grafi kája
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fogyatékos, nem is beteg. Ez 
a gyermek más, mint az átlag. 
Kérjenek pedo-pszihiátriai ki-
vizsgálást.

– Volt ott valaki, kivizsgál-
ták. Azt mondták, írjuk alá a 
papírost.

– Mi volt a papíron?
– Azt mi nem tudjuk, és nem 

értjük amit mondtak.
– Aláírták?
– Nem, nem értjük.

– Kérjék egy neutrális pe-
do-pszihiáter kivizsgálását, 
magánszemélyként.

Előítéleteim voltak. Az elő-
ítéletekkel harcolunk, és most 
nekem voltak előítéleteim! 
Volt már eset, hogy az előíté-
let mentett meg valakit. Vala-
minek elejét veheti, persze, ha 
észrevesszük, odafi gyelünk rá, 
foglalkozunk vele. Nem hall-
gathattam el. Kimondottan dü-

hített az egész. A megoldás lé-
nyege valahol a látszat mögött 
lesz.

Egyszer hallottam egy em-
bertől: Ne nyúljanak a szek-
rényhez! Nem szabad elmozdí-
tani a helyéről! Mire egy másik 
azt mondta: Ezt a bűnöző is így 
tudja, ezért fog éppen mögötte 
megbújni!

Utólag megtudtam: A gyer-
mek autistának lett nyilvánítva. 
Tudomásom szerint az autiz-
musnak is vannak válfajai…

Még mindig kételkedem. 
A papír sok mindent elvisel. 
Halott, nem tud visszabeszélni.

A gyermek még kicsi, nem 
tudja kifejezni szükségleteit. 
Ellenben rendesen kommuni-
kál. Ért. Fejlődne, ha nem útál-
tatnák meg vele az iskolát, nem 
büntetnék az “írással”, a közös-
ségből való állandó kiemelés-
sel. Mélyebbre kéne őt süllyesz-
teni? Számára nem működik, 
amit követelnek tőle.

Emberek legyünk! Ne en-
gedjük, hogy egy emberke is 
elvesszen, csak mert nem illik 
bele egy már meglevő, elnyűtt 
“sablonba”! Hozzanak létre egy 
egy újat, rugalmasabbat! Düny-
nyögtem magamban.

Mi lett a végkifejlet? A mi 
emberkénknek semmi köze az 
autizmushoz. Másik iskolába 
került.

A kis hajtás, gyökereit szé-
pen erősítgeti. Néha még meg-
locsolgatom, hogy szélesebb 
körben terjeszkedjen, hogy a 
megrágott sebei gyorsabban 
gyógyuljanak. A gyökérrágó 
kártevőktől immár védve va-
gyon.

– Hát, aztat én nem tudom. 
Aztat “Ő” nem mondta meg ne-
kem. Odaír valamit pirossal a 
csíkra, aztán olyanokat kell csi-
nálnom.

– Hogy hívják ezt a betűt, 
ezt a számot? – mutattam pár 
sorra.

– Aztat, úgy tudom 1,2,3…
– Igen, ezt jól tudod. Ezeket 

megneveznéd itt? – mutattam 
a betűkre.

– Apa mondta, hogy az a “D“ 
az meg az “M“.

– Meséld el, mit szeretsz az 
iskolában?

– Az engem nem érdekel! 
Mindig valahova megyünk 
“vele”. Aztán megint szkirilnom 
(írnom) kell. Aztán megint me-
gyünk, és ott is írni muszáj.

– Dalt, verset, mesét nem 
tanultok?

– Nem tudom. ÉN rossz va-
gyok! Nem lehetek ott, ahol a 
többi.

Megnyíltak a szülők: A tanító, 
meg egy másik is, aki valami más 
tantárgyat tanít, meg az igazga-
tó is azt mondják, hogy a gyerek 
lefekszik a padra, a szőnyegre. 
Nem tud viselkedni! Ugrándo-
zik a padban, mást akar csinálni. 
Meg még azt is mondták, hogy 
köpköd. Kérdeztem a gyereket, 
ott a tanító előtt. Köpködtél? Hol 
láttad ezt? Senkitől, soha nem 
láthattad! Otthon sem csinálsz 
ilyet. A gyerek csak bólintott, 
hogy igen. Itthon meg azt mond-
ta, nem ő volt. Nem köpköd. Rá-
fognak mindent. Ő rossz!

– Vannak barátaid az isko-
lában?

– OOOOTTTT? Nincsenek. 
A szomszédban vannak.

– Kit szeretsz ott? Valakit, 
csak kedvelsz?

– Mikor szeressem? Amikor 
ott vagyok, a sarokba kell áll-
nom. Aztán a folyosón. Amikor 
meg „Ő” (a tanítóra gondolta) ki-
megy onnan, akkor már nekem 
is vele kell mennem. Utálom.

JA…még a kutyámat szere-
tem. Még a madarakat.

– De még mekkorákat hem-
pereg a fűben a kutyával! Örök-

ké kint lenne az udvaron! Bicik-
lizik is – tették hozzá a szülők…

– Meséld már el nekem, iga-
zán felfekszel a padra?

– Igen. Mindig kiabálnak, 
én befogom a fülem, fáradt va-
gyok belőlük. A földre meg nem 
fekhetek, „Ő” nem engedi…

Elmondom a véleménye-
met. Nem szeretnék ellenkez-
ni senkivel. Azt elmondhatom, 
hogy a gyermek nem szellemi 

Zelk Zoltán

Cigány-bíztató
Be meguntam már te silány,
Hegedű – ríkató cigány
Búval füstölgő nótád!

Hozz cimbalmot! Több húrja van.
Vagy annak is csak búja van?
Hát klarinétot! Flótát!

Akármi hangszert, bánom én!
Csak szóljon rajta a remény,
Csak már vidámabb nótát!

Kótát a lelkiismeret –
Azért oly füstös hangszered?
Nem lelsz te vígabb kótát?

Az ember él, hát vétkezik –
De nem te vagy csak vétkes itt,
Hát mondd, miért is hordnád

Mások bűnét, amíg a vád
Szétrágja a szíved – szú a fát
S letörsz, mint korhadó ág!

Elég az önvádból, elég!
Holdat! Napot! Hessentsd az ég
Sok varjúszárnyú gondját!

És húzd, pengesd, vagy fújd cigány
Csak dal legyen már, s oly vidám:
Lemossa lelkünk kormát!

Romano-tromanipe
Rucisardom aba so si,
la lavuta rom rovjarla
muri briga cirdemo!

An kaver! So vojakerel.
Vi kavres feri briga si?
An klarineto! So phurdo!

An lavuta, bunuj me!
Feri te avel majshukar,
kathar muro dyi te shaj!

Tyi gilyi si tyo dyi –
anda kodej sar cirdini?
Chi avla majshukar e gilyi?

E manushes, si bezexa –
ke na feri tu san, kas si,
na phiravle ande tute

Kavreske bezexa, so avna
xal tyo jilo – sar kasht bungara
haj tele phadyos sar kranzha!

Dostaj andaj e briga, dostaj!
Shonut! Kham! Opre po cheri
Kale chiriklyanca gelyi!

Haj cirde, phurde, ker roma
but loshalyimaske gilya:
Thov le dyoske krospura

(Boldasles: o Rostas Farkas György)
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Horváth Gyula

Késmadár

Kedves Attila!
amióta elmentél,
kegyetlen a tél,
tüdőgyulladásban fekszik a nyár,
és szüntelenül zokognak
a csontjaidról beszélő tehervonatok,
szeretném tudni,
hogy vagy?
meleg-e a földtakaró?
tudod,
hogy örökre nyugtalan a Mama,
mert éhen mentél ki az állomásra,
de hiába mondanád,
tudom,
akit a sír szája megcsókol:
csontig lehányja ruháját,
összefekszik a földdel,
és halál fogan tőle
a föld koporsóméhében.
Szomorú a késmadár,
ablakomat telesírja könnyel,
József Attila lázasan forog
odalenn a földben.
Szomorú a késmadár,
eljön hegyen-völgyön,
József Attila sebe fáj!
átüt a gézföldön.
Mennék hozzád Attila,
de nem tudok,
mert tele vagyok földdel,
és annyi halált főz még számunkra
jövőnk fáradhatatlan asszonya,
hogy hányingert kapnak a temetők,
és kriptatorkukból visszajönnek
a vérrel megkent deszkafalatok,
és tudom,
hogy az édesanya-fák
ágkarján ülő gyermeklevelek
sírásukkal nekem üzennek,
hogy nemsokára eljön a késmadár,
és átszúrja a szívem.

Rafi Lajos

Csönd megülte

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

Elhatárolódás

Távolra hullva a csóktól, a Nőtől,
A föld tenyerén pihenek.
Rongyokba csavart, néma sorsom
Isten kegyelmét vedli le.
Minden egy néma, halk kiáltás.
Az éj a Napba menekül.
Nyomja már negyven év a vállam.
Mégis mért vagyok egyedül?
Múltam süket jelenjén átpeng
Zord telek harcos nyomora.
A szél fúj, és önmagát fújja
az elmúlás pora.

……

Csak tegnap jöttem rá, hogy
egy kerek kő is
tudja gurítani önmagát.

Kovács József

Már nem tudnék

Zörög, mint csörgő,
az akácsor,
már nem tudnék
megmaradni máshol.

Elolvadt végre
a piszkos hó,
kokárdafényt villogtat
itt a kimondott szó.

Csak ődöngnék
a világ másik táján,
zászlóm színeit
svédül, arabul kántálnám.

Már nem tudnék ellakni
semmilyen idegen nyelvben,
hazámban-földemen
a mérgek is magyarul

bomlanak, pusztítnak
zsigereimben.

Rostás István

Búcsút int az �sz 
a nyárnak

Bánatosan szól a dallam,
nemsokára hideg ősz van.
Gyülekeznek a kis fecskék,
cicomáznak a menyecskék,
csalogatnak, hívogatnak,
nyitva hagyott ablakokban.
Búcsút int az ősz a nyárnak,
a lemenő napsugárnak,
haza vár az én kedvesem,
csillagszemű szép szerelmem.
Apró szárnyú kicsi madár,
jövőre majd haza találsz.
Az én szívem oly törékeny,
ha nem látom a fecskéket.
Napok jönnek, emberesek,
repülj fecske jó messzire,
vidd magaddal az én szívem.

Neki van igaza 191

Öt évtized összegyűjtött
lomjai közt kotorászok.
Múltamat keresem, de nem találom.
Egyre mélyebbre, és mélyebbre ások.
Őt évtized emlékeit keresem,
úgy látszik feledékeny lettem.
Reménycsillag ragyog a szememben,
Ő az, ki élteti megfáradt szívemet.
Őt évtizeden át, engedelmességgel tűrtem
alázattal, senkitől semmit se kérve.
Mindig, mindenben neki van igaza,
hogy miért? Mindennek megvan az oka.

Vajnai János grafi kája
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Radics Renáta

A cigányember és a krumpli

Egyszer volt egy cigány-
ember, kinek feleségétől 

hét gyermeke született. Sze-
gények voltak, de sosem éhez-
tek, mindig volt az asszonynak, 
amiből főzhetett ebédet. Egy 
napon aztán mégis úgy esett, 
hogy egyetlen szem krumpli 
volt csak, mit a kamrájuk rej-
tett. Ment is az asszony az urá-
hoz panaszosan, hogyan etes-
sen meg kilenc szájat ezzel az 
egy szem krumplival?!

A cigányember cseppet se 
búsult, fogta a kalapját, és út-
nak indult. Egyetlen élelmüket 
becsomagoltatta, gyermekeit 
induláskor sorra arcukon csó-
kolta. Majd azt mondta:

– Ne féljetek, ebéd előtt 
itt leszek. Hozok nektek sok 
fi nom falatot. Feleségem ké-
szítsd a legnagyobb lábasod, 

mert lesz bizony mive! telepa-
kolnod!

El is indult az ember, cso-
magját szorongatta, mintha a 
legdrágább arany lenne abban. 
Szembe jött vele egy gazda, 
s nyomban megkérdezte:

– Mit szorongatsz úgy a ke-
zedben, talán valami kincset 
rejtegetsz?

– Ó ha te azt tudnád, bizony 
elcsodálkoznál! Na nem bá-
nom, neked elmondom a sze-
rencsémet! Mentem az úton, 
jött felém egy öregasszony. 
Megkért hogy segítsek cipel-
ni a rozsét, én meg segítettem, 
időmbe belefért. A házában 
még ezt- azt segítettem, ő meg 
cserébe ezt adta nekem. – majd 
elővette a krumplit.

– Ezt nevezed szerencsének, 
te bolond. Ennyivel egy macska 

se lakna jól. – mondta gúnyo-
san a gazda.

– Nem vagyok én bolond, 
hallgass csak végig. Az öregasz-
szony azt mondta, ez egy varázs 
krumpli, aki ezt bíz’ elülteti, 
annak egy év múlva hét zsáknyi 
fog abból teremni. Most me-
gyek haza, el is ültetem nyom-
ban.

– Minek várnál te egy évig? 
Tudod mit, adok én neked most 
egy nagy zsák krumplit, cserébe 
meg add ide jazt az egy szemet. 
Minek vesződnél az ültetéssel, 
kapálással, jól jársz, nekem el-
hiheted!- mondta nyájasan.

A cigány úgy tett, mintha 
kicsit gondolkozna, majd kezet 
fogtak és belement a cserébe 
mosolyogva. Nemsokára már 
vitte is büszkén hátán a nagy 
zsákot. S krumlit pucolt egy-
ből a hét gyerek és az asszony. 
A gazda meg otthon elásta a 
kincsét, kerítéssel vette körbe, 
hogy baja ne essék. Locsolgat-
ta egész évben, s hogy abból mi 
termett? Azt már más mondja 
el, egy másik történetben.

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!

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

Kondora Beáta rajza
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Vitéz Ferenc

– Boldogság és annak madara

Nem biztos, hogy kék
Nem biztos, hogy madár.
Nem biztos, hogy boldogság.
De felröppen az égben, s folytatja útját a levegőben,
és a legnagyobb hiányérzet legapróbb kielégülése
is képes megteremteni ezt a
-csupán pillanatokban mérhető-szárnyalásra késztető állapotot.
A tibeti mesék között bukkanhatunk hasonlóra.
„az emberek éheztek, fáztak, és nem tudták, milyen az: boldognak lenni”
A boldogság madara énekel, hangjaival teremteni tud.
Eljutni hozzá, meghallani dalát-ehhez minden kínok kínját járva vezet az út.
A megpróbáltatásoktól való félelem, a megalkuvás gyávasága,
az emberi akarat s az ezt tápláló hit
feladása maga a halál,
mert süketté lesz az ember.
Nem hallhatja meg a madár énekét.
Mert a madarat nem kívül kell keresni,
repülni nem lehet az égben,
dalt hallani,
megérezni
a boldogság ritmusát nem lehet
-csak legbelül igazán.
Csak egy-egy pillanatra halljuk,
s e boldogságtól aztán megint szomorúak leszünk,
és éppen ettől éled mindig újra a dallam.
Nem biztos, hogy madár,
de olyan szépen tud énekelni,
hogy fáj.

Makkai Kiss Nóra

Döntés

Szétesőben
vagy

Összerendeződésben

Álmaim
Tiszta álmaim

tünőben

Süppedős
csuszamlós

Volt igazságok keverednek
törékeny szépségű

létjelennel

Mennem kell
:hazatalálni

Négyes Mantra

Ma nem sietek –
              mégis mindenhová odaérek

Ma keveset beszélek –
             mégis elmondok mindent

Ma minden indulat és
zaklatottság nélkül cselekszem –
s a dolgok a lehető legjobban elrendeződnek

Me nem törekszem a jóra –
              mégis jó leszek

Befejezetlenül

Szemem izzó tűzgömbjében 
Tekintetem mandalás kör-körében
Álmaim nyugalom-rengetegében
Megtalálsz

Szavaim ősi zuhatagában
Őriző meleg pitvarában
Szunnyadó békesség zegzugában
Megtalálsz

Végül – Így jó

Nem felejt már
                 Itt az ősz
aranyló fényei
                 ölelnek
Nem varázslás
csupa valóság
                   minden

Nem tudom
veszíteni hitem
bár
elhasználódott
körülöttem a
Múlt
– mindegy is
mit őrzök meg
belőle

: Volt idők
sas szárnyait
az Időtlenség
angyalszárnyaira
cserélte

Nagy messzi álomból

(Ilku Marion József emlékére)

Nagy, messzi álomból ébredünk,
szemünk még nem szokott a fényhez.
Ölnyi hajnal úgy pörög velünk,
amint az érből pattan élet.

Bejártuk az üveghegyeket,
ezer barlangot, vizet, erdőt,
szelídítettünk vad szeleket,
s most táncolnánk bolond kesergőt.

Nagy, nehéz álomból ébredünk;
a fény fogad, a szikra lendület,
és ha ráncos is bitang kezünk,
a büszke homlokunk,
ezernyi szép okunk
van arra, hogy féltsünk kis tüzet.

Ébredünk a szikra lendületben,
s arcunknál a nap se tudja szebben
a reggelt.
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Ruva Farkas Pál

Hát akkor pá

Már mindenki elment
a földről
akiket szeretettem
s majdnem azok is
akiket nem
de mi lesz akkor
ha már azok sem lesznek majd
akik ugyanazt mondják
amit én írtam le…?

Az aranykártyás

„Áldott az anya s a haza
mely magyarrá ringatott…!”

Ringass anyám ringass
fekete ló vágtass
megleltem hazámat
aranytollat kaptam
kaptam is
adtam is
sok levelet írtam
mosolygó lelkemet
gyermekekre bíztam
csillagok közt járva
vándorbotot adtak
varázserejét
az Istenektől kaptam
a poklot is megjártam
anyám szólt
oda ne…!

Tenyérnyi parázs

Anyám batyuszámra
hordja haza
a szavakat
dalokba kötve…
intelmek azok
arcomba simogatva
esténként
nálam járnak
szívem pántlikáit
bontogatták megint
mint a vakond
hol itt
hol ott
bukkan elő
lelkem pázsitján…
azt teszi
amit mindig is csinált
szaladva jön
és mosolyogva
szétosztja magát…
hol gólyaként kelepel
hol meg madár
csiripel a lombok között…
van hogy feketerigó
és csak emlékeket szaval
hogy el ne felejtsem soha
minden nap egy csoda
egy tenyérnyi parázs
amíg madár dalol a fán…

Szakonyi Károly

Ajánlás Ruva Farkas Pál: 
Tenyérnyi parázs cím� kötetéhez

Ruva Farkas Pál soka-
dik könyvét tartja ke-

zében az olvasó. A költő most 
megint, mint ahogy mindig is, 
közvetlenséggel, kitárulkozva 
szól, bevonva bennünket örö-
mébe, bánatába, emlékeinek 
bőséges világába. „… az üres 
holnapok vásznai/várják ecse-
teimet/hogy megfessék/egyre 
messzebbre/távolodó emléke-
imnek/ködbevesző koccanása-
it”– írja a kötet egyik versében. 
De a távolodás csalóka, mert az 
emlékek minduntalan kibuk-
kannak a ködből, hiszen erő-
sek, feledhetetlenek.

Ruva Farkas Pál egyik leg-
főbb költői erénye a férfi as nosz-
talgia, visszavágyódás a nehéz, 
de együvé tartozást jelentő gyer-
mekkorba, még ha az nem is volt 
könnyű sors, de ott volt az apa, 
akinek szava szép volt és igaz, 
és az anya, a család-melegét az 
olykor nagyon is elhidegülő kül-
világban akár egy tenyérnyi pa-
rázzsal is fenntartotta.

Nem ez az első olyan kötet, 
amelyben a költő anya-versei 

adják meg az emlékezés alap 
hangját, de mondhatnám Ruva 
Farkas Pál – költővé teremtő-
désének az eredetét is.

Azt érezzük hogy ott van 
minden érzelmi motívum for-
rása, az elvesztett éden, szoron-
gás a magánytól, a társ iránti 
szüntelen vágyakozás, fájdal-
mak és örömök és a boldogság, 
ha olyan simogató kézre talál 
mint a holtából is minduntalan 
életre álmodott, törékeny testű 
asszony, a szerelmetes anya. 
Innen sugárzik ki minden.

A férfi  öregedve sem tud el-
szakadni ettől a szeretet-mene-
déktől, a falusi, a putri élet ha 
sokszor keserves, de az öntör-
vényűségében biztonságos vilá-
gától. Erről szól – szüntelen ak-
kor is, ha a szerelemről szól, ha 
keresett vagy meglelt kedvesét 
szólítja meg sokszor a népdalok 
bájára emlékeztető hangon.

Ruva Farkas Pál verseinek 
lelke a cigányságból táplálko-
zik, ha prózai írásaiban népraj-
zi és szociográfi ai pontossággal 
van jelen népe sorsa és etikája, 
lírájában ez átszellemülten, 
egy messzi múlt jelentésvilágá-
nak átérzésével, rendkívüli ér-
zékenységgel jelentkezik. Min-
den. sorából kitetszik egy nép 
szenzibilitása, szenvedélyessé-
ge, nagyszívűsége, otthonke-
resése az emberiség szenvte-
len világában. Az sem baj; ha 
néha megbicsaklik a rím vagy 
a ritmus, az egészet nézzük, 
a vallomást, a bizalmat váró 
kitárulkozást, a bánat mögül 
örökösen átfénylő reményt, az 
élet szeretetét.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT64

Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 

Szerzőink Arcképcsarnokából


