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színpadi változatát, mely egy 
amerikai néger katona német-
országi élményeiről szól, az 
1945-ös és 46-os esztendőben.) 
Mikor következetesen szóba 
hozta Kennedy állásfoglalásait, 
küzdelmeit a négerek elismeré-
séről, a néger írók, művészek 
válaszait a következőképpen 
summázta jegyzeteiben:

„Kezdett felnyílni a szemem, 
kezdtem megérteni a különb-
séget – amelyet bármily tájé-
kozott európai ember létemre, 
szem elől tévesztettem –, igen 
a különbséget az elismerés és 
a szeretet között. Az elismerés 
tárgyi, emberi intézmény lé-
vén, törvénnyel szabályozható 
– a szeretet azonban érzés, s 
erre a legtöbb ember a Krisz-
tus születése utáni XX. század-
ban sem képes igazán és mé-
lyebben. Ha csupán elismerést, 
egyenlőséget, igazságot köve-
telnének Amerika nége-
rei, még az igazság sem 
volna elérhetetlen cél. 
De szeretetet követelnek. 
Hogy a fehérek egymást 
sem szeretik, és a feketék 
sem, és a sárgák sem és 
más színűek sem, hogy a 
fajok és népek szótárában 
ott a visszataszító kisebb-
ségek szó (ez a matema-
tikai fogalom), erre nem 
akarnak, nem tudnak 
most gondolni az ameri-
kai négerek. Az elnyomás 
évszázada alatt megérett 
a lázadás, és semmiféle 
emberi lázadás sem olyan 
elsöprő, mint az emberi 
szeretetéhség. A fekete 
faj szenvedése a gyűlölet 

Mount Everestjévé halmozó-
dott, de az összes szakadékok-
ból és összes csúcsokról a kiál-
tás zeng: szeretet, szeretet! Az 
ember azt akarja, hogy ne csak 
azok szeressék, akit ő szeret. 
A szeretetszomj olyan határta-
lan, amilyen korlátozott a sze-
retetre való készség.”

„Amíg választás, állások és 
iskolák csupán az elismerés 
szimbólumai, minden fontos-
ságuk mellet frivollá válnak, 
ha egyszersmind nem lehetnek 
jelképei a szeretetnek, amely 
nélkül visszhangtalan marad a 
gyűlölet Mount Everestjének 
szeretet idéző kiáltása.” Há-
rom évtizeddel ezelőtt írta le 
ezeket a sorokat New Yorkban 
Hans Habe. Ez idő alatt a né-
gerek jogi, politikai elismerése 
megtörtént az Államokban. Ám 
gondoljunk csak a lappangó 
vulkán Los Angeles-i kitörésé-

re: nem intelmezők-e változat-
lanul a néger írók, művészek 
Hans Habe által leírt gondola-
tai? 1993. karácsonyán, amely 
eltelt esztendő politika-törté-
netileg kétségtelenül emléke-
zetes eseménye a kisebbségi 
törvény megszületése, el kell, 
hogy gondolkozzunk mi is 
mindezen…

A bartókbélai és hansha-
bei idézeteket most a sors, a 
véletlen hozta íróasztalomra; 
a harmadik momentum mun-
kámmal szervesen összefügg. 
Saint-Exupery remekét: A kis 
herceget fordítottam cigány 
anyanyelvemre. Mi készte-
tett erre? Mi adott bátorítást, 
ösztönzést ahhoz, hogy vál-
lalkozzam ennek a könyvnek 
a fordítására, Rónay György 
gyönyörű magyar fordításának 
átültetésére? Korántsem csak 
az, hogy a világ ki tudja már 

hány nyelvén megjelent 
mű megszólaljon nálunk, 
cigány nyelvünkön is. Ez 
több mint irodalmi vál-
lalkozás, személyes vallo-
másom is a mű mondan-
dójáról. Saint-Exupery 
műve sugározza a mély-
séges humánumot, az 
emberi lét legmagasabb 
értékéről: a szeretetről.

Hadd iktassak ide né-
hány gondolatot a készü-
lő könyvem előszavából: 
„Minden ember érzéseit 
saját életfi lozófi ája deter-
minálja. Az én értékren-
dem szeretet nélkül nem 
lenne teljes, mert példá-
ul ez az a mozgatóerő, 
amely átsegít a rom som 

Rostás-Farkas György

A különbség az elismerés 
és a szeretet között
(Emlékezéssel Bartókra, Hans Habe-ra 

és Saint-Exupery-re)

Amióta az a Gyermek 
megszületett, közel két 

évezrede a krisztusi hit szerint 
a karácsony a szeretet és békes-
ség ünnepe. Hogy ez mennyire 
válhatott valósággá: az a ke-
reszténység mindenkori tragi-
kus mementója. Igen, minden 
év, minden karácsony egy-egy 
intelmező alkalom arra: néz-
zünk körül a világban, s ves-
sünk számot önmagunk lelkiis-
meretével is.

Őszinte, komoly elmélyü-
lésre kell, hogy ösztönözzön 
bennünket ez az ünnep. A fen-
ti emlékezés Bartókra, Hans 
Habe-ra és Saint-Exupery-re, 
ilyen karácsonyias meditációra 
késztet. Olvasgatva Illés End-
re „Mestereim, barátaim, sze-
relmeim” című kötetét, amely 
bensőséges állomás a művé-
szet, irodalom humanista nagy 
alkotóiról, a Bartók Béláról 
szóló tanulmányában hívja fel 
fi gyelmemet egy részlet:

„Egyik régi gyűjtő útján fa-
lusi kocsmában ebédelt, az 
erdőszélen. Az udvar teljesen 
néptelen volt. Bartók egyma-
gában üldögél a kecskelábú 
asztalnál, csak egy fi atal macs-
ka dörgölődzött hozzá. Bartók 

megkínálta a macskát a tá-
nyérján maradt csirkecsontok-
kal, de az nem volt éhes, udva-
riasan megszagolta a tányért 
és továbbsétált. Amíg Bartók 
a jószággal foglalkozott, az er-
dőből kióvakodott egy kis ro-
mán cigánylány. Odasuhant az 
asztalhoz, felkapta a csontokat 
és repült is vissza az erdőbe. 
„Felugrottam, rohantam utána 
– emlékszik vissza a jelenetre 
Bartók. – Megvigasztalni sze-
rettem volna. Adni neki vala-
mit. Vagy legalább mondani 
egy-két szót, de futás közben 
hirtelen rájöttem: ez a lány fél 
tőlem, talán azt hiszi, meg aka-
rom büntetni, mert ellopta a 
csontokat a macskától. S már 
tudtam, akármilyen gyorsan 
futok soha nem érem el, s ha 
mégis elfognám, nem tudnám 
megnyugtatni, nem simít-
hatnám le arcáról az üldözött 
vadra emlékeztető rémületet.” 
A történet vége: Bartók szo-
morúan elhallgat, New York-
ban már tudja: azt a lányt már 
csak abban a harmadfélezer 
összegyűjtött dalban érheti 
utol, melynek rendezésén fi a-
tal éveitől haláláig dolgozott. 
A román népzenének abban 

a hatalmas három kötetében, 
mely máig sem jelent meg.”

Kell-e kommentár, és mi-
lyen Bartók mélységes ember-
ségéről, emberszeretetéről, 
hogy oly sok évtized után ott 
messze a tengeren túl, felsajog 
benne emléke a román cigány-
lányról?…

És még maradjunk mindig 
New York-ban. Hans Habe-nak 
a Kennedy ügyről szóló köny-
ve került ismét kezembe, ahogy 
társadalmilag nyomozza, mi 
rejlik igazán az amerikai elnök 
texasi halála mögött? Miféle 
gyűlölködés? Világosan kiraj-
zolódik, hogy az ellenséges erők 
szemében John F. Kennedy „fő 
bűne” szemükben a négerek 
egyenjogúságának elismerte-
tése érdekében kifejtett kemény 
politikai küzdelme volt. Hans 
Habe hosszan, részletesen írt a 
New York-i néger negyedben, a 
Harlemben szerzett élményei-
ről, őszinte beszélgetéseiről az 
ottani írókkal, művészekkel. 
(A találkozó alkalma az volt, 
hogy bemutatták Habe „Út a 
homályba” című regényének 

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.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 76 KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKKKKKÖZZZZZÖS ÚTKKKKKÖZZZZZÖS ÚT 7

Az igazi koldus

Pirul a nap szégyenében, 
mert amit lát, vak döbbenet:
tarka gúnyák erdejében 
koldus egy toprongyos öreg. 

Lenn ül a földön a kemény
járdapart felhorzsolt hátán 
kicsavart lábakkal szegény. 
S ez nem éppen bájos látvány. 

Bús-szutykos persely ég felé
fordított béna kis marka,
s isten nevében hull belé,
hull gyéren az alamizsna...

Tél van

Hófehér kert a kirakat
nézd, benne mennyi jégvirág,
Söprik a járdán a havat,
nevetsz, s lilára fagy a szád.

Hókucsmás házak vállain
fehér nyúlprém. Az eresz
itt-ott még vedlett, szalmaszín,
később azonban szürke lesz.

Zúzmaracsipkés utakon
– üveggyöngy – ezüstmozaik –
csillogó tükör, a beton
ragyog, szikrázik, süt, vakít.

Mint irhabundás, ősz apó,
megáll az utcasarkon,
s szivarra gyújt egy házikó.
Tél van. Homály és alkony.

Chacho koldusho

Petyol kham ando lazhavo
ke so dikhel, korro somnoj: 
turcko tramcenge vesheste
mangel jekh kotoraslo phuro. 

Pe phuv beshlas po zuralo
bar opre phagel o dumo
boldine punrenca gero
napra shukar dikhimojlo. 

Brigakoj karing o cheri
boldel peski cini burnyik,
andaj Devlesko anav si,
so pereles cera krecari...

Új év hajnalán

Felitta az este
a fények mézlevét,
beléfolyt minden cseppje,
mégis milyen sötét.

Csillag se gyúl szemén.
Avagy behunyja tán?
Csend van. Se hang, se fény
az új év hajnalán.

Künn fúj a szél

Fáznak a fák, a kertben
didereg sok virág.

Rád adnám, lásd, e percben
lelkem, de szűk reád.

nehéz helyzetein. A rom som – 
mint ismeretes – nemcsak azt 
jelenti, hogy „cigány vagyok”, 
hanem nyelvünkön az az értel-
me is, hogy ember vagyok.”

„Lelkünk szabadságának zá-
loga, ember-mivoltunkhoz való 
hűségünk életben tartásának 
alapja és a szépség hordozója, 
nem más mint maga a szeretet. 
Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a lélek feszültségmentessé vál-
jon. Csak ez az erő az, amely va-
lóban összetarthat embereket, 
közösségeket, amely segít meg-
őrizni és tovább vinni hagyo-
mányainkat, kultúránkat, azt a 
szellemi örökséget is, amelyet 
évszázadok óta féltett ereklye-
ként őrzünk.”

„A kis herceg akkor mérte 
fel küldetését ezen a bolygón, 
amikor ráeszmélt, hogyha a 
rókát megszelídítette, akkor 
már felelősségérzettel tartozik 
érte. Ő éppen ettől lett igazán 
a kis herceg. Mert a másikért 
való ilyen felelősségérzet fel-
oldhatatlanul összekapcsolódik 
a szeretet érzésével, ez a kettő 
egymáshoz tartozik, kölcsönha-
tásban. Ezen a Föld nevű boly-
gón egymásra vagyunk utalva, 
az emberiség legnemesebb földi 
küldetése: egymás segítése. Szét-
tekintve azonban a Földön, sehol 
sem találjuk a kis herceg vágyott 
bolygóját: Európától Afrikáig, 
Ázsiáig, fegyverek pusztítanak, 
emberek gyűlölik egymást, tarol 

az értelmetlen halál. Miért?! És 
ki védi meg az egyre jobban rom-
bolt természetet, a kipusztulásra 
ítélt állatokat, növényeket, meg-
mérgezett vizeket, s fejünk felett 
kilyukadt ózonpajzsot?…”

Nem „karácsonyi szenti-
mentalizmus” a szeretetről 
szólnunk, hanem egyre inkább 
létezésünk alaptörvénye. Más-
ként hiába gyúlnak ki a kará-
csonyi fények, mind sötétebb 
árnyak borulnak ránk. Ha ezen 
a mindenséghez mérten pará-
nyi bolygón nem így érzünk 
és gondolkozunk, milyen jövő 
vár egész emberi létezésünkre? 
Magunkat okoljuk, ha fejünk-
re omlik a „hanshabei Mount 
Everest”.

Szepesi József

Karácsonyi mise

Fenyő és tömjénillat
cirógat pőre szenteket
kilencszázkilencvenet írunk
most születik Jézus
– a pap erről prédikál

Közismert frázisok – lélek
keresztényüdv reménység
-modern tónusban hangzatos
igékkel fűszerezve
– Krisztus bölcs tanításai

Bach d-moll tokátája fals
fázik a kántor ujja
no meg az orgona se ép

Isteni szerencse

Fel akartam repülni az égbe,
azt gondoltam, felrepülhetek.
Szárnyam volt a költő tévedése,
aki bennem akkor született.

Kamasz voltam, derűs, friss és bátor,
mágnes-gátlás vissza nem forgott,
úgy terveztem, körbeszállok százszor
fenn az űrben minden csillagot.

Startra készen állt bennem az eszme,
szállni vágytam, szállni egyre, egyre,
magasan, hol szél sem viharoz.

Dombra hágtam, csúcsra, bércre, hegyre
Ma már tudom: isteni szerencse,
hogy nem jártam úgy, mint Ikarosz.
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Volt egyszer egy reformáció
(Gondolatok a reformáció 500. évfordulója kapcsán)

TONHAIZER TIBOR

Lassan fél évezrede an-
nak, hogy Luther Már-

ton ágostai szerzetesrendi 
egyetemi tanár kifüggesztette 
95 tételét a wittenbergi vár-
templom kapujára. Akkor tán 
senki nem gondolta, hogy ezzel 
a tettével egy új korszakot nyit 
meg, nemcsak az európai egy-
háztörténelemben, hanem az 
ember Istenhez, egyházhoz és 
hithez való viszonyában.

A „Sola Ecclesia” azaz 
„Egyedül az Egyház” elvével a 
„Sola Scriptura” azaz „Egyedül 
az Írás” elvét állította szembe, 

kiszabadítva ezzel a Bibliát − 
a kereszténység tiszta forrását 
−, az egyházi hagyományok és 
emberi magyarázatok börtöné-
ből. De vajon ma, így félévezred 
távlatából milyen elképzelések 
és emlékek élnek még – vallá-
sos és nem vallásos tömegek-
ben − erről a kultúrtörténetileg 
és a bibliaismeret szempontjá-
ból különösen forradalmi kor-
szakról.

Vajon időszerűek-e ma is 
azok döntő felismerések, kor-
szakalkotó eszmék, melyek 
szikrát gyújtottak Németor-
szágban, hogy aztán az ebből 
lobbant lángok Rómát − a pá-
paság székhelyét is − is alapo-
san megperzseljék.

Különös jelentőséget adhat 
írásunknak az a tény is, hogy 
1999. október 31-én, a refor-
máció emléknapján, a Római 
Katolikus Egyház és a Lutherá-
nus Világszövetség képviselői 
közös nyilatkozatot írtak alá a 
megigazulás tanának értelme-
zéséről. Katolikus és protestáns 
részről is több jeles teológus til-
takozott az aláírás miatt. A pro-
testánsok egy része egyenesen a 

reformáció elárulásának minő-
sítette e lépést.

(A szerző adventista 
teológus, egyetemi tanár.

Forrás: reformació.hu)

ERNST TROELTSCH

„Egy pillanatra felejtsük el 
a háborút, és állítsuk magunk 
elé a szeretetben és haragban 
egyaránt hűséges és valóságos 
Luther képét. (…)

A legfontosabb az ő evangé-
liuma, az ő vallási igehirdetése, 
s annak jelentősége a lélek és a 
lelkek közössége számára, bár-
hol a világon gyülekeznek a hit-
ben és Istenre emelt tekintettel, 
hogy ebben a hitben viseljék el 
és küzdjék le a bűn világát. (…)

De hol találni ma ezt az egy-
szerűséget és bizonyosságot? 
Hol találni egyáltalán vallást a 
mai Németországban? A val-
lástól a mai Németországban 
mindkét felekezet meglehető-
sen messze áll, s ha leszámít-
juk a valódi hitvallók nem túl-
ságosan széles körét, valamint 

azokat, akik a vallással csupán 
tekintélyt és rendet, törvényt és 
igazodást, pártot és érdeket vé-
denek, anélkül, hogy ezek belső 
szellemi összefüggését a vallási 
lényeggel fi gyelembe vennék, 
akkor a hívők száma igen cse-
kély manapság. (…)

Az önvizsgálat komolysága, 
amely szellemi közegünk egyik 
legjelentősebb évfordulójából 
forrásozhat, s amely ugyanak-
kor mindannyiunk szívébe írva 
van: annak szükségessége, hogy 
ezekről a kérdésekről csak mély 
felelősségérzettel szóljunk, ír-
junk és eszerint cselekedjünk. 
Mérhetetlenül szomorú ugyan-
is az a könnyedség és felelőt-
lenség, amellyel prózában és 
versben, tudományos érteke-
zésekben és szépirodalomban 
ezeket a dolgokat tárgyalják és 
dilettantizálják. (…)

Az évforduló éppen arra int 
bennünket, hogy komolyan, 
kellő tisztelettel és felelősség-
tudattal kezeljük népünk vallá-
si életét és gondolkodását. (…)

Saját vallásos életünk és 
gondolkodásunk számára, áll-
jon az bármilyen közeli vagy 
távoli viszonyban az egyhá-
zaktól, mindenek előtt mély-
ségre, egészségre, egyenesség-
re és melegségre van szükség, 
valamint gondolatainkkal és 
szavainkkal szembeni felelős-
ségérzetre, hogy építsünk és 
ne romboljunk velük, a hitet 
becsüljük és vele ne játszadoz-
zunk. (…)

Célunk könnyen megfogal-
mazható: erős és eleven vallási 
istenbizonyosság éppen a ter-
mészet és a történelem modern 

képének értelmezésében és az 
ebből forrásozó bizonyosság 
szellemünk legnemesebb ér-
tékeinek megvalósításában, 
amellyel szembehelyezkedünk 
a puszta természettel és törté-
nelemmel, amelyek a lényeges 
dolgoknak csupán külső felszí-
nét képezik.”

1917/2017. október 31.

(Részlet az evangélikus teo-
lógus, történész a reformáció 

400. évfordulójára írt cikkéből)
(http://szemlelek.blog.hu/

2017/10/31/reformacio_ihlet)

FABINY TAMÁS

A reformáció a korrupcióval 
szemben indult. És hozzáte-
szem, hogy az anyagi korrupció 
a lelki korrupcióval kezdődik. 
A torzulás a lélekben indul el. 
Ezért volt fontos, hogy Luther 
az istenképet akarta megrefor-
málni. Hiszen amikor torz az 
istenképünk, torz a hitünk is. 
És a hívő azt gondolja, hogy az 

Istennel lehet üzletelni, meg le-
het vesztegetni. A teológiai kor-
rupcióból nagyon könnyű át-
csúszni a valóságosba, ahol az 
asztal alatti pénzek forgalma, 
a megvesztegetés dominál, ne-
potizmust látunk, a tisztségek 
pénzért, szolgálatokért való ki-
árusítását, a saját gyerekek, ro-
konság pozícióba helyezését…

Elkényelmesedtünk. Próbá-
lunk a hatalomhoz jobban ha-
sonulni. Nemcsak a protestáns 
egyházak problémája ez, ha-
nem az egész kereszténységé. 
Luther is hangsúlyozta, hogy a 
„dicsőség teológiája” veszélyes 
kísértés, és az egyháznak sosem 
a győztesek, a hatalom oldalán 
a helye, hanem a dicsőség teo-
lógiájával szemben a „kereszt 
teológiájának” kell érvényesül-
nie. Szerintem a mai egyházak-
nak is jobban kellene kötődni-
ük a kereszthez, és kevesebb 
dicsőséget keresniük.

(A szerző a Magyarországi 
Evangélikus Egyház 

elnök-püspöke)
(https://goo.gl/CXRdTc)

BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN

– Az emlékévben gyakran 
hangsúlyozzák, hogy a refor-
máció egy olyan folyamat, 
ami napjainkban is tart. Most 
éppen mi változik, mit refor-
málnak a reformátusok?

Ha jól értjük a történetet, 
a reformáció nem is ötszáz 
éve kezdődött, hiszen már Pál 
apostol azt írja a Rómaiaknak 
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Luther Márton gondolataiból

� jön
„Íme az ajtó előtt állok és 

zörgetek; ha valaki meghallja 
az én szómat és megnyitja az 
ajtót, bemegyek ahhoz és vele 
vacsorálok, és ő énvelem.” (Je-
lenések könyve 3,20)

Ő jön. Bizony nem te mégy 
hozzá s hozod el Őt, hiszen el-
érhetetlenül magasan és mesz-
sze van tőled…

Az evangéliumból tanuld 
meg hát, hogy mi a kezdete és 
útja-módja a megigazulásnak. 
Csak egy: Királyod eljön hoz-
zád, s elkezdi benned a jót. Nem 
te keresed Őt, hanem Ő téged. 
Nem te találod meg Őt, hanem 

Ő téged. Hited is Tőle van, nem 
magadból…

Ha azt képzelném,
hogy az Úristen nem érti a 
tréfát,
nem is akarnék a mennybe 
jutni!

A béke fontosabb minden 
igazságnál; és a béke nem 
az igazságért van, hanem az 
igazság van a békéért.

Az igazság egy átmeneti do-
log,
amely végül véget ér;
de a lelkiismeret örökkévaló,
és soha nem szűnik.

Er�s vár a mi 
Istenünk

Erős vár a mi Istenünk,

kemény vasunk és vértünk.

Ínségben együtt van velünk,

megvált és harcol értünk,

Kél az ősi rossz

bajvető gonosz,

csel vad fegyvere,

erőszak ővele.

A földön ő az első.

(Ford.: József Attila)

Ein feste Burg ist 
unser Gott

Ein feste Burg ist unser Gott,

Ein gute Wehr und Waff en.

Er hilft uns frei aus aller Not,

Die uns itzt hat betroff en.

Der alt böse Feind

Mit Ernst er s itzt meint,

Gross Macht und viel List

Sein grausam Rüstung ist.

Auf Erd ist nicht seinsgleichen.

(Forrás: www.citatum.hu)

írt levélben, hogy „Változzatok 
meg, elmétek (gondolkodáso-
tok) megújulásával”.

A 16. századi reformáció egy 
megkezdett és be nem fejezett 
folyamat, amelynek célja, hogy 
az isteni igényt megvalósítsuk, 
ahhoz igazítsuk magunkat, 
vagy ha eltávolodtunk tőle, 
vagy valami megmerevedett, 
akkor azon változtassunk. Nem 
kerülhetjük el, hogy belenéz-
zünk Isten igéjébe, hiszen az 
tükröt tart elénk.

Ezután, fel kell tennünk ma-
gunknak a nehéz kérdéseket, 
például, hogy elég hűségesek 
vagyunk-e az evangélium üze-
netéhez, nem vallott-e kudar-
cot a szeretetünk, nem értük-e 
be a lényeges és igaz dolgok he-
lyett másodlagos kérdésekkel, 
illetve, hogy nem állítottunk-e 
az élő Isten helyére bálványt 
vagy bálványokat? (…)

Azonban az igazi önismeret 
és az igazi megváltoztatás igé-
nye mindig ott kezdődik, ami-
kor az ember megismeri Istent. 
Éppen Luther és a kortársai 
mondták, de leginkább Kálvin, 
hogy nem ismerhetjük meg ön-
magunkat igazán, ha nem is-

merjük meg Istent, és ez a kettő 
összefügg.(…)

– Hogyan summázná pár 
mondatban a most legaktuáli-
sabb üzenetet?

Vannak a történelemnek 
olyan pillanatai – és ezek ritka 
pillanatok –, amikor elemi és 
ellenállhatatlan erővel ébred 
föl az emberekben az Isten utá-
ni szomjúság. Ez történt 500 
évvel ezelőtt. Ha így kell lennie, 
akkor kívánjuk, hogy támadjon 
megint Isten utáni szomjúság 
az európai emberben.

(Részlet a Magyarországi 
Református Egyház 

Zsinatának lelkészi elnökével 
készült interjúból)

(Forrás: Hirado.hu)

BEER MIKLÓS 
VÁCI PÜSPÖK

– Milyennek képzeli el a 
holnap egyházát: hová kelle-
ne eljutunk 20-30 év múlva, és 
mire volna ehhez szükség?

– Azt hiszem, ehhez kellő 
iránymutatást kapunk. Egyfe-
lől gondolok azokra a pápákra, 
akik az én életemben jelen vol-
tak: XXIII. János, VI. Pál, II. 
János Pál, Benedek és Ferenc 
pápa határozottan mutatják azt 
az irányt, ami a II. Vatikáni Zsi-
nattól indult el, és egyértelmű-
en a személyesebb, közösségi 
jellegű egyház felé tart.

A másik vonulat a refor-
máció újraértelmezéséből, új-
raértékeléséből fakad: a sors-
közösséget vállaló egyház, 
a szegények, a hátrányos hely-
zetűek felkarolása. A szegények 
egyházának irányába fogunk 
haladni, amiről Ferenc pápa is 
olyan sokszor beszél. Kétség-
telen, hogy sokat gondolok rá, 
milyen egyházat fogok magam 
után hagyni.

Az utóbbi időben nagyon 
foglalkoztat, hogy ebből a túl-
adminisztrált, túlszervezett 
plébániai rendszerből hogyan 
tudunk átlépni egy derűs, sze-
mélyesebb, közösségi egyház 
felé. Olyan egyház felé, amelyet 
a most üldözött keresztények 
tanúságtétele is épít. Az egyip-
tomi koptok, az iraki, afrikai 
keresztények egészen drámai 
módon hozzák közel hozzánk 
az ősegyház eleven hitét.

Hiszem, hogy az ő tanúság-
tételük megint át fogja járni 
Európa életét, és az egész világ 
megújulását fogja szolgálni, az 
örök élet távlatában.

(Részlet a Beer Miklós 
katolikus püspökkel készült 

interjúból)
(https://goo.gl/i4zgZn)
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EMLÉKEZET

Amikor most az év végén számot vetek arról, hogy mi is tör-
tént, meg kell emlékeznem a mi szeretett Habsburg József Árpád 
testvérünkről, aki ez év tavaszán távozott el ebből a földi világ-
ból. Végakarata szerint az ő szeretett Alcsút településének teme-
tőjében helyezték örök nyugalomra.

A nádori család ezernyi szállal kötődött ehhez a vidékhez, Jó-
zsef Árpád is itt, az alcsúti kastélyban töltötte boldog gyermek-
éveit, amíg a történelem viharai nem száműzték családját innen.

Fél évszázadnyi kényszerű távollét után tért vissza a mindig 
is hazájaként szeretett földre, ahol most örök nyugalomra lelt.

Az Alcsúti zárda emlékkönyvében találtam ezt a kedves ada-
lékot a főhercegi családról, melyet most Olvasóinkkal is megosz-
tok. (rfgy)

„1944. Február Ő kir. Fen-
sége József Ferenc Főherceg 
Úr magas Családjával az elmúlt 
1943. év december hónapjában 
Alcsutra költözött, hogy a ked-
ves karácsonyi ünnepeket itt 
töltsék, sőt állandóan itt lakja-
nak, mi az Alcsuton lakóknak 
főképpen nekünk, igaz örö-
münkre szolgál.

Akkor még nem gondoltuk, 
hogy Őfenségeikrek Alcsutra 
való költözésük kis zárdánkra 

nézve, mily kedves kitüntetést 
hoz. Ugyanis Őfenségeik ma-
gas óhajára a kis József Árpád 
főherceg, aki Budapesten, a Ró-
zsadombon levő Orsolya zár-
dában a IV. osztályt látogatta. 
Most a mi kedves zárdánk sze-
rencsés a kis Fenségét fogadni 
a megkezdett osztály folytatóla-
gos tanulására, miért is naponta 
d.u. 2 órától 4-ig kedves M. Er-
vina nővér foglalkozik Józsika 
Fenségével, 4-től 6 óráig pedig 

Ilka Főhercegnővel, aki most a 
licium értettségijére készül.

A jó Isten adja szent áldását, 
hogy mindkét fenséges Tanuló 
kitűnő eredménnyel végezzen!

Alcsut, 1944. febr. 29.
Mandula Antonina M. Gi-

zella házfőnöknő jegyző.

Margit főhercegnő esküvője 1943-
ban. A fi atal pár előtt a főherceg-

nő kistestvérei: József, Kinga, 
Géza, István

A nászútra érkező ifjú pár, 1943

Farkas Oszkár

Havat szitál

Hol van már kékfestő tavaszunk?
Ujjaim bénultan alámerülnek az időben.
Hogyan is tudnám megérinteni gyöngyház homlokod?
Azúrkék szemedben, már opálosul delfi n-játékos nyarunk.
Fényüket veszették a páncélos bogarak is.

Havat szitál a szél. Kendővel takarod arcod.
Parton felejtett lábnyomainkban sirályok tocsognak.

Ha szomorú vagyok

Ha szomorú vagyok, ne bántson az téged kedvesem,
nem a te szemeidre haragszom én.
Szelíd az én szomorúságom és jóságos, mint apám,
kinek csöndes mosolyában ott játszottunk mind.
Anyám, ilyenkor kenyeret szelt, s gőzölgő
levesét nagy kanállal mérte tányérunkba.

Ha szomorú vagyok, sosem a te szemeidre haragszom én:
a világ lett idegen mihozzánk.
És mosolyomban most félrehúzódnak, szótlan gyerekek.

Anyám tisztaszobája

Napszítta szentkép
Mária ölében a Kisded.
Háttérben: arcok, szárnyak.
/A valahai angyalok sziluettjei/
Vetett ágy, párnák,dunnák
ezüstfehérben.
Anyám arca: tisztán, élesen.
Szeme írisze beragyogja a mennyt.

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?

Ab initio

Úgy élek a csenddel, mint kenyeremmel.
Mielőtt megszegem, kereszttel jelölöm meg.

Karácsony

Ma sem volt senki akit megöleljek.
Ma sem volt senki aki megöleljen.
Te sem vagy már.
Mégis csak bell gyújtanom.
Karácsony van.
Isten titkát nem tudom felfejteni.
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A KÖZÖS ÚT LEVELESLÁDÁJÁBÓL

Miklóssy Endre levele
Kedves Gyurka,

nagyon érdekes és tartal-
mas volt a legutóbbi szá-

motok, gratulálok hozzá. Né-
hány dolog aztán az eszembe 
is jutott róla, ezeket akarom itt 
megosztani veled.

Nagyon jó a megközelítésed, 
hogy nem a napi problémákból 
és sérelmekből kell kiindulni, 
hanem átfogóbban kell szem-
lélni a cigányság problémáját. 
Azt írtad ezzel kapcsolatban 
mintegy problémagócként,-
hogy a cigányok Európa egyet-
len népe,amelynek nincs saját 
hazája. Ez nem igazán pontos, 
és a probléma is másutt van. 
Nincs önálló hazájuk például 
a baszkoknak, a gagaúzoknak 
vagy a krimi tatároknak sem. 
igaz, hogy ezek egy tömbben él-
nek, míg a cigányok szerte szó-
ródva a kontinensen. És ez az ő 
saját választásuk volt.

Volt egyébként hazátok, sőt 
ma is megvan, India, ahol még 
most is élnek cigányok. Nem 
is akármilyen hely – hasonlít 
kissé a paradicsomra. Csak hát 
abban a paradicsomban a mai 
ember aligha érezné jól magát. 
Nézzük csak a Bibliát: Nin-
csen hajlékuk, nincsen ruhá-
juk, csak gyümölcsöket esznek, 
nincs kulturális élet stb. Mégis 
jól érezték ott magukat. Ádám 
és Éva ezt elveszítették, azóta 
fáradoznunk kell az életünkért, 

viszont ez az élet sokkal válto-
zatosabb is lett.

India pedig még ma is vál-
tozatlan valamiképpen. Pedig 
már a világ negyedik legerősebb 
gazdasága. A többszáz milliónyi 
ember mégis úgy valahogy él, 
mint időtlen idő óta. És elége-
dettek, csak rájuk kell nézni.

A történészek azt mondják, 
hogy a cigányok valami hódí-
tás, talán a hunok elől mene-
külve indultak útnak és a tö-
rököktől fenyegetve érkeztek 
Európába. De talán nem egé-
szen pontos ez. Lehet, hogy a 
nyughatatlanság hívta el őket a 
nyugalom országából és vezette 
erre a nyughatatlan kontinens-
re. Magukkal hozták viszont a 
függetlenség igényét, és a ván-
dorlás éppen ennek a feltétele. 
A hajdani vándorcigányok pél-
dául lenézték a parasztgazdá-
kat, mondván, hogy azok oda 
vannak kötve a földjükhöz.

Vagy egy még érdekesebb 
példa. 1902-ben, VII. Edwárd 
angol király koronázásán ün-
nepelt talán utoljára együtt 
egész Európa. Ott volt minden 
uralkodó, és az akkori leghíre-
sebb cigánybandák adták a ze-
nét. Innen terjedt el valamelyik 
prímás szájából az, hogy „egy 
király – egy cigány”, mert kö-
rülbelül ez volt az arány. És az 
is közös volt bennük, hogy sza-
badok. Egy királynak ez persze 
könnyű, bár néha őket is elker-

getik sőt lenyakazzák, Egy ci-
gány viszont súlyos árat fi zet-
het ezért a szabadságért.

Hogy mit? Valamikor az 
1800-as évek vége felé történt, 
hogy egy híres cigánybanda a 
legelőkelőbb párizsi étterem-
ben muzsikált esténként. Egy-
szer aztán egyikük kap egy le-
velet hazulról, hogy a Békás tó 
egészen megtelt vízzel, és most 
remekül lehet benne pecázni. 
Másnap a banda ott hagyott 
Párizst, éttermet, muzsikát és 
haza utazott pecázni.

Nekem ez alapjában véve 
tetszik. Ezek az emberek tud-
ták a fontossági sorrendet. De 
ez a gondolkodásmód nem felel 
meg a „modern gazdaság” kö-
vetelményeinek, lehet rá mon-
dani. Én azonban megfordíta-
nám: vajon a modern gazdaság 
követelményi megfelelnek-e az 
ember alapvető természete igé-
nyeinek? Vajon nem idomított 
állatok leszünk-e lassanként a 
folyamatos alkalmazkodástól? 

Mert a jelenlegi Nyugat most 
éppen ezzel a problémával 
küszködik és bonyolódik bele 
egyre jobban, mert ez a folya-
matos alkalmazkodás megöli 
az életösztönt. Ki kéne találni 
ez ellen valamit, míg nem késő. 
Lehet, hogy épp a cigányoknak 
fog ez sikerülni?

Szeretettel
Miklóssy Endre

Rostás-Farkas György

Zhavtar
Dural avilom
andaj cine kolyibi
mure dulmutane
dorura
si ande ma
biuzhina balvalasa
pe muro grast beshava
pale zhava
ke zhukaren pe ma
e romane nyamura

Elindulok
Messziről jöttem
töpörödött putrik 
világából
nomád vágyaktól
megzabolázva
táltos szelek
paripáját meglovagolva
újra elindulok
mert valahol várnak
a cigány karavánok

Nagy Gusztáv

Párbeszéd a halottaimmal…

Elcsoszogok a halottaimhoz
Én élő halott s Ők halhatatlanok
Virágokat lehelnek elém
S beszélnek hozzám
Az egyik: a véred voltam
A másik: én meg a lelked
A harmadik: én meg a tested
Ne gyere közénk
megbontanád a rendet…
– Hoztam nektek, étel meg italt
– De hiszen tudod, hogy nincs testünk
– Akkor honnan tudod, hogy itt vagyok?
– A szemeiddel látom magunkat
– Hogy, tudsz akkor beszélni?
– A lelkiismereted beszél, fi am

Kathe beshel o kamipe

Andel gavesko agor parnyol jek cino kher
duye jakhenca dikhel po vuneto cheri
Ka kher reslom, malavav e felyastra
haj pusav: – Kathe beshel o kamipe?
Phuro papu, phuri mami duj zhene,
vorbin, vorbin lokore, beshen pash o
phuklo bov.
Lenge vorbi kasaves, tate sar si voj o bov
andre gelom, haj kathe beshel vi o
kamipe,
Tele lom muro zubuno, lesa vi muri but
briga,
Andel phurenge jakha phabonas le
cherhaja;
kade zhanglom, kaj phure, ke si inke kamipe.
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hanem a Krisztus által felkínált 
tiszta örömökre kellene a fi -
gyelmet irányítani.

A fogyasztói, önző, kizsák-
mányoló szeretet helyett a csa-
ládoknak meg kell mutatni, 
hogy az egymás terhét hordozó 
szeretet mennyivel értékesebb 
és szebb…

Merjünk rálépni a szeretet 
útjára, merjük mindannyian 
ott, ahol vagyunk a szerető, 
szolgáló Krisztus vonásait ma-
gunkra ölteni, Isten-képűsé-
günket kiteljesíteni.

Böjte Csaba

A szeretet hatalma, nem a 
hatalom szeretete

(Napjaink keresztényszociális üzenetér�l)

A mi urunk Jézus Krisz-
tusról a Szentírás csak 

egyetlen helyen említi meg, 
hogy örömében felujjongott, 
éspedig akkor, amikor a het-
venkét tanítványt kettesével 
szétküldi a világba, meghagy-
va nekik, hogy aranyat, ezüs-
töt ne vigyenek magukkal, 
de menjenek és vigasztalják 
a szomorúakat, bátorítsák a 
csüggedőket, tegyenek jót sze-
retetből, és azt is hozzáteszi, 
hogy ingyen adjátok, mert in-
gyen kaptátok”.

A Szentírás tanúsága sze-
rint, míg napokra elmentek a 
tanítványok, addig Jézus imád-
kozva otthon maradt. Aztán 
mikor visszajöttek, a Mester 
türelmesen meghallgatta a be-
számolókat, ők meg egymás 
szavába vágva mesélték, hogy 
milyen nagy dolgokat tett álta-
luk a jó Isten.

Szeretem magam elé kép-
zelni, hogy a jótettek örömétől 
lelkes tanítványok között Jézus 
fi gyelmesen hallgat, majd talp-
ra ugrik, szeretettel felujjong, 
és hálatelt szívvel elkezdi álda-
ni az Atyát, aki jónak látta ki-
nyilatkoztatni a jóság és a sze-
retet édes örömét az ő kedves 
tanítványainak… Jézus Krisz-
tus nem azért jött, hogy meg 

mutassa nekünk – mint szájtáti 
nézőknek –, milyen sokmin-
dent tud ő tenni, hisz mikor a 
gonosz lélek rá akarta őt ven-
ni, hogy a templom tetejéről 
vesse le magát és az angyalok 
hordozgassák a tenyerükön, 
akkor Jézus ezt a vásári fi gurát 
visszautasította. Az ő célja az, 
hogy megtanítson, felszabadít-
son minket a szeretet életadó 
örömére.

Jónak lenni, egymáshoz 
lehajolni, szeretettel a gyön-
gét felkarolni jó dolog, sokkal 
szebb és örömtelibb, mint szép 
ruhákban páváskodva betegre 
enni magunkat, vagy magányo-
san bolyongani egy múzeum-
nak is beillő hatalmas lakásban.

A szeretet, a jóság útja, az 
emberi kibontakozás, kiteljese-
dés útja. Erre kell magunkat is, 
de egymást is tudatosan ráne-
velnünk, mert enélkül az ember 
csak befejezetlen torzó, elvetélt 
magzat…

Nem hinném, hogy akár az 
állam, akár az egyház meg tud-
ná oldani a világ szociális gond-
jait. Ezért is úgy érzem, hogy az 
én dolgom kettős: egyfelől meg-
éreztetni, megmutatni, hogy 
a szeretet, a jóság, az irgalom 
melegénél, a gyermekek, a fel-
nőttek jelleme, személyisége 

gyógyul, kivirágzik, megszépül 
és kiteljesedve társunk lehet.

A másik célom, hogy meg-
éreztessem mindenkivel, hogy 
jó dolog jóságosan a társunk 
gyógyulásán, kibontakozásán 
szeretetből fáradozni, mert a 
jó tett önmagában hordozza a 
fi zetségét, nem beszélve arról, 
hogy remélhetjük annak hálá-
ját, aki még egy pohár vizet is 
számon tart, amit szeretetből 
adunk.

Jézus Krisztus azt mondot-
ta: „azt szeretném, hogy az én 
örömöm a ti örömötök legyen, 
és örömötök teljes legyen!” 
Isten végtelen öröme, melyet 
szeretne megosztani velünk, 
a jóság, a szeretet, az irgalom 
öröme. (…)

Jó megtapasztalni, hogy 
egy-egy kis megriadt ember-
palánta megnyugszik, eltelik 
békével, bizalommal, és ahogy 
határozott léptekkel elindul a 
maga útján. Úgy gondolom, az 
emberiség nem nagy globális 
intézményrendszereket kelle-
ne hihetetlen pénzekkel, köz-
pontból irányítva fenntartson, 

Pilinszky János

Fabula

Hol volt, hol nem volt,
élt egyszer egy magányos farkas.
Magányosabb az angyaloknál.
Elvetődött egyszer egy faluba,
és beleszeretett az első házba, amit meglátott.
Már a falát is megszerette,
a kőművesek simogatását,
de az ablak megállította.
A szobában emberek ültek.
Istenen kívül soha senki
olyan szépnek nem látta őket,
mint ez a tisztaszívű állat.
Éjszaka aztán be is ment a házba,
megállt a szoba közepén,
s nem mozdult onnan soha többé.
Nyitott szemmel állt egész éjszaka,
s reggel is, mikor agyonverték.

Sárközi László

Kés� �szi dal
/A költészet újraérintése/ 

Szürke fák alatt 
bolygom hallgatag, 
latyak utamon. 

Kuporgó bokrok 
közt porhó szitál 
folytón, 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 Szőnyi István grafi kája
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Makkai-Kiss Nóra

Mennünk kell hazatalálni

Ajánlás: Útravaló azoknak, akinek az Úr lábához kötözte az utakat, és miután a nagyon egyedül 
maradott emberlény nem tudja megölelni magát – gyámolításul megölel egy fát, hogy végre 

érezze annak nedvei áramlását, saját nedvei között, hogy végre érezze az egyhelyben-állás gyönyö-
rűségét: föld és ég összeköttetésében, a mélyből a magasság felé, a magasságból a mélységbe, végre 
függőlegesen, végre egy más dimenzióban nem történelmi időben, de lét-időben, nem ember-léptek-
kel, életléptekkel szívében. Mert ideje van a földön minden akaratnak.

Ideje Uram, ideje, hogy fává nemesedjek, életfává, szépen, földig hajolva és égig magasodva, 
mondhatnám ember módra.

Engedd meg Uram, hogy ezt az útravalót az életfám ágaira aggassam, had hordja szét darabjait a 
szél, hogy végre megleljem hazámat, házamat, otthonom. Ámen.

Könnyes szem� Angyalok

Könnyes szemű Angyalok néznek
tekintetük
homálya
kérdezi

ki vagyok
arcukon peregnek

sósváladékai
a megváltozhatatlannak

választ
kell adnom

VIGASZTALÓDJANAK

KEGYELEM

Elmúlt a fájdalom
Begyógyult a Seb

Csak úgy-
Egyszer csak – vége lett
Amit nemrég kimondott

: Cssk úgy – egyszer csak
megbocsájtott

az ellene régóta vétkezőknek

IGAZS G TISZT ZATOK

Az Igazságot rég nem
keresem, Janus arca van.
Igazságod vanNeked is.

Van nekem is.
Közös-ségünk

testvér-arcunk.
– ez felismerésem

Ám
sem igazságot

sem felismerést
nem erőszakolok

senkire
csak megoszthatok

valamit is

* * *

Istennel szemben soha nincs 
igazunk

(Rövidített összefoglalás, Kierkegaard nyomán szerkesztette Miklóssy Endre)

Rostás Istvánnak ajánlom

Nincs igazunk – elkép-
zelhető-e ennél fájdal-

masabb érzés, és nem látjuk-e, 
hogy az ember inkább elszen-
ved bármit, semmint beis-
merje, hogy ninc igaza? 
Meggyőződsz arról, hogy 
hogy igazad van, s nyu-
galmat és erőt találsz 
ebben. Bármennyire 
megsértenek, ezt a bé-
két nem tudják tőled el-
venni, hogy igazad van. 
De ha olyasvalaki, akit 
szeretsz, igazságtalan-
ságot követne el veled 
szemben, fájna neked, 
de bizonyára azt monda-
nád magadban: tudom, 
hogy igazam van, de kí-
vánnád, hogy ne legyen 
igazad, megpróbálnál 
találni valamit a ment-
ségére, és azt szeretnéd, 
hogy ne legyen igazad. Minél 
jobban szerettél, annál inkább 
kívánnád, hogy ne legyen iga-
zad. Mert a te igazad véges, rész 
szerint való, a szeretet azonban 
feltétel nélküli és végtelen.

Szerettél egy embert, azt 
kívántad, hogy soha ne legyen 
igazad vele szemben, de ő hűt-
len lett, és ha fájt is neked, 
mégis igazad lett vele szem-
ben, és nem lett igazad abban, 
hogy annyira szeretted. És a 

lelked mégis így akart szeretni, 
csak ebben tudtál nyugalmat 
és boldogságot találni. S akkor 
a lelked a végesből a végtelen 
felé fordult, s ebben talált meg-
nyugvást: Istent akarom sze-
retni. Ezért a lelked csak abban 

talált nyugalmat és örömet, 
hogy vele szemben sohasem 
volt igazad.

Vagy nem így van, és nem fo-
gott-e el szorongás, hogy igazad 
lehet és nem Isten kormányzá-
sa volt a bölcsesség, hanem a te 
terveid, nem Isten gondolatai 
jelentették az igazságot, hanem 
a te szándékaid, nem Isten szíve 
volt a szeretet, hanem a te érzé-
seid? Így hát az a gondolat, hogy 
Istennel szemben soha nincs 

igazad, nem vígasz, nem kár-
pótlás, hanem öröm, melyben 
győzedelmeskedel magad és a 
világ fölött. És nem lelkesítő-e 
a gondolat, hogy Istennel szem-
ben soha nincsen igazunk hi-
szen azt fejezi ki, hogy Isten sze-

retete mindig nagyobb a 
mi szeretetünknél?

Ha arról, ami a te kí-
vánságod volt, le kellene 
mondanod, sőt cserben 
kellene hagynod köteles-
ségedet, ha nem csupán 
örömödet veszítenéd el, 
hanem a becsületedet 
is, ha zörgetnél és nem 
nyittatna ajtó neked, ha 
dolgoznál és semmit se 
kapnál, ha vetnél és nem 
látnád az áldást, ha az ég 
bezárulna előtted, te ak-
kor is vidám vagy: Isten-
nel szemben soha nincs 
igazam.

Kívánnád-e, hogy ez 
másképp legyen? Kívánnád-e, 
hogy a szép törvény, mely évez-
redeken keresztül átsegítette az 
életen az emberi nemet, hogy a 
szép törvény, mely pompásabb 
a csillagokat pályájukon hordo-
zó törvénynél, megroppanjon 
rettenetes erővel és minden 
borzalmas káoszban oldódjon 
fel? Képes lennél-e ezt kívánni? 
Kérdezd meg önmagadat és ad-
dig kérdezd, míg meg nem talá-
lod a választ.

Rostás István

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.
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nuro beshlas, leske naja angla 
leske jakha shuttas, kade dikh-
las kodo, sar shordyol ande 
kodol o lolo rat. Atunchi le ve-
chinura kodo phendine pala 
leste: adyes avri si. O vesh thaj 
la primavarako axtom zeleno 
rang numa kathar kodo pinz-
hardas, hoj le vechinesko sha-
vo andas-tar leske le bershes-
ki angluni dzhindzhonineski 
kranzha. Kado opre pe lesko 
shero vazdas, apol kodo suno 
dikhlas, haj tela la dzhinzhon-
ina phirel, kaj pekel o Kham 
thaj gilyabaren le chiriklya. Pe 
jekh shukar primavarako dyes 
le vechinesko shavo la malake 
luludya andas leske, Mashkar 
kodol sas jekh luludyi, soske 
inke ashilas laki vuna. Ando 
hirbo beshadinela, pasha les-
ko pato shutte la felyastrate. 
Baxtalo vast beshadas-tar e 
luludyi, ke xutyildas, nyeve 
kranzhi andas, thaj pala ber-
sheste pe bersheste luludya 
rakhadas. Le chorre shaveske 
kado kerdyilas leski luludya-
sli bar, leski avucija pej phuv. 
Sako dyes paji shordas pe kodi, 
ando nuro shuttasla, hoj te re-
sella le Khamasko razo, so tela 
e phuv andre shaj avilas. E lu-
ludyi inke vi ande lesko suno 
kothe sas, ke leske luludarelas, 
leske sungajvelas, leske jak-
ha shaj dikhenas la luludyako 
shukaripe. Pe kodi dikhelas, 
kanak merdas, kanak o Del 
akhardas-tar les. Pe jekh bersh 
perdal sas aba o shavoro kaj le 
Del. Pe jekh bers perdal bister-
dyilas e luludyi, avri shutyilas, 
thaj kanak le manusha much-
inas, avri shudine pej vulyica, 

mashkar le melya. Thaj kadi 
luludyi si kodi, so ame andre 
shuttam mashkar amare lu-
ludya. Ke kadi luludyi majbut 
bukurija das, sar jekh krajas-
kinyaka baraki legmajshukar 
luludyi.

– Ba tu kathar zhanes kado? 
– pushlas o shavoro, kas o an-
dyelo ando cheri andas opre.

– Zhanav! – phendas o an-
dyelo –, ke me somas kodo 
cino, chorro shavoro, kon lan-
gajlas. Pinzharav muri luludyi!

Thaj atunchi o shavoro 
intregones avri puterdas leske 
lakha, thaj dikhlas le andyele-
ski ablyolindi musura. Ande 
kado minuto kothe resline le 
chereste, kaj sakokanak buku-
rija thaj pacha si. Thaj o Del pe 
lesko jilo las o mulo shavoro, 
angalyi dasles, thaj atunchi vi 
leske bariline phaka, sar o ka-
ver andyeleske. Line jekhav-
resko vast, kade hurajline maj-
dur, kethane. Thaj o Del leske 
jileste kikidas intregi lulugya, 
ba la malaka chorra, shuka 
luludya vi chumi das. Kodola 
glaso kerdyilas, thaj ketha-
ne gilyabardas le andyelenca, 
kon krujal le Deleste hurjline. 
Ande cine kruja, pasha le De-
leste, ande majbare kruja, 
majdur le Delastar, ande maj-
bare thaj majbarekruja, biago-
resa, losshasa. Thaj sakon gi-
lyabarenas, le cine thaj le bare, 
le lashe shavore, thaj le malaki 
chorri sluludyi, so le manusha, 
kon mucindine, avri shudine 
mashkar le melya, pej tang, tu-
nyariki vulyica.

(Boldimata: Selam Pató)

Hans Christian Andersen

O andyelo
(Az angyal)

Varisodevar, kanak mer-
el jekh lasho shavoro, 

le Devlesko jekh andyelo hu-
ral tele pej phuv. Ande leske 
kuja lel o cino mulo, avri put-
rel leske parne phaka, thaj hu-
ral-tar opre kodol plaja, so 
kamelas o shavoro. Kidel 
jekh burnyikasle luludya, 
so opre anel le Deleste, hoj 
kothe inke majshukares te 
luludyaren, sar kathe pej 
phuv. O lasho Del leske ji-
leste kikidel sako luludya, 
thaj so voj o legmajzhura-
les kamel, chumi della, thaj 
kathar kado andej luludyi 
glaso arakhadyol, sosa shaj 
gilyabarel kothe, andej la 
pachako them biagoresa.

Etalo kado sakofelo le 
Devlesko andyelo mothi-
las, kanak jekh cino mulo 
andas opre ando cheri, thaj 
o shavoro kade shundas 
sakofelo, sar te dikhla-
sas suno. Kade hurajline von, 
opre pe lesko dejaki phuv; 
sakokaj, kaj o shavoro angla 
kodo kheldaspes, opre pe le 
shukara bara, kaj axtom lulu-
dya puterdyile. Soske luludya 
te anas amenca, hoj perdal 
te beshavas ando Devlesko 
them? – pushlas o andyelo. 
Shukar sani ruzha tordyolas 
kothe, ba jekh pogano vast 
phagerdas laki thuluj kade, 

hoj lake dopash-puterde lulu-
dya bizhuvindes sas aba.

Chorri ruzha! – phenda.s o 
shavoro. – Te inger tusa, hoj 
opre, le Devlesa, palesh te shaj 
luludyarel! Thaj o andyelo las 

e ruzha, chumi das le shavo-
res, kaske ha kathar kado do-
pash-puterde kerdyile. Tele 
singerdine vi unyi axtom lu-
ludya, ba lenca ingerdine vi le 
chorre luludya.

Aba si amen luludya! – 
phendas o shavoro, thaj o an-
dyelo kodo phendas pe kado: 
bater, ba inke chi geline opre 
le Devleste. Ratyi sas, e leg-
majbari pacha sas sakokaj. 

Ashlie ando baro foro, andej 
legmajtang vulyica hurajline 
kathe-kothe. Le muchipesko 
dyes sas, ande plajici kidyile le 
melya, le ushara, le pusa. Pha-
garde tejara, gipseske kotora, 

dirzi thaj phurane stadya 
sas kethane-palpale pej 
phuv, so zhungales dichu-
venas, brigaslo kerdyilas 
lendar, kori dikhlaslen.

Thaj o andyelo ande kado 
kaos sama las jekh lulu-
dyake hirbeske kotora. Thaj 
sikadas pe jekh burnyikasli 
phuv, so avri perdas andar 
kodo. Jekh malaka mula lu-
ludyako vuna inkerdas ket-
hane kodi burnyikasli phuv, 
ba e luludyi aba chi trajilas, 
vash kodo shudine avri pej 
vulyica. Kadi amenca ingras 
phendas o andyelo. Sostar? 
Maj mothuvo, mashkar o 
uralipe. Tele, ande kadi 
suni vulyica, tela jekh cino, 

tunyariko kher, ande jekh gro-
pa, trajolas jekh chorro, nasva-
lo shavoro. Leske arakhadyi-
pestar le patosko phanglo sas. 
Kanak o legmajzuralo sas, vi 
atunchi numa andej soba zha-
nelas krujal te langan, kopa-
lenca ande leske vasta. Sas le 
kasave milajake dyesa, kanak 
le khamaske razura tele resline 
leste, pe dopash chaso perdal. 
Atunchi o cino shavoro ando 

Gyarmati Farkas 
Dezs�

Karácsony

Csonkig égtek 
a fekete gyertyák.
Apám gyúrta parafi nból.
Csillagszórók 
fényt sercegnek,
arcát ráncba húzzák:
álmaimban tolják 
az évek taligáját.
Lábam elé
köszörűkövekről lepattanó 
szikraeső hull: kialszik
parafi nszagot emészt. 

Készül a fény,
marad a fájdalom.
Percre perc zuhan.
Anyám kezén 
kidagadtak az erek,
de simítása bársonyos.
Gyöngyöt nevet,
mint mesebeli tündér. 

Izzik a parázs,
duruzsol a kályha.
Ablakom alatt 
december ácsorog.
Kántál a szél,
beeresztem
Betlehem-szobánkba.

Boros Attila rajza
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A KÖZÖS ÚT 
LEVELESLÁDÁJÁBÓL

Radics Renáta levele 2017 november
Drága Testvér-bá-

tyám!

Először is, sze-
retném meg-

köszönni a Kethano 
Drom legújabb szá-
mát. Mindig nagy 
öröm számomra, hogy 
olvashatom. Nem tu-
dom megmagyarázni, 
hogy miért, de ahány-
szor csak kinyitom, lapozga-
tom az újságot, mindig két 
szó jut az eszembe: „OTTHON 
VAGYOK”. Ez nem egy bul-
várlap, nem is egy idegen sza-
vakkal teletűzdelt valami. Ez 
egy igényesen megírt, meg-
szerkesztett kiadvány, ami 
tud barátságos és közvetlen 
maradni mindemellett. Örö-
met okoz, elgondolkoztat, és 
ahogy írtam- otthonosan ér-
zem magam olvasása közben.

A Kethano Drom nem sze-
retne megbántani senkit, he-
lyette szeretni tanít. Az pe-
dig külön megtiszteltetés 
számomra, hogy hasábjaiban 
én is szerepelhetek munkáim-
mal. Nagy megtiszteltetés volt 
számomra, hogy most még az 
arcképcsarnokban is helyet 
kaptam sok tiszteletreméltó 
ember mellett. A mesém il-

lusztrációit készítő Kondora 
Beáta is nagyon örült, hogy be-
került a munkája a lapba.

Vasárnap elmentem misére 
az egyik barátnőmmel, ahol ezt 
a gondolatot hallhattuk: Mind-
annyiunkat ugyanaz az Isten 
teremtett, akkor miért tennénk 
különbséget ember és ember 
között? Nagyon mély hatással 
volt rám ez a mondat. s ha en-
nek üzenete eljutna a világban 
minden emberhez, nem is len-
ne annyi gond a népek között. 
Nem lenne, aki azt mondaná 
negatív töltettel, hogy „Te ci-
gány vagy”. S nem lennének 
páváskodó emberek sem. Ar-
ról is beszélt az atya, hogy nem 
szabad hiúnak lenni, s nem sza-
bad más embereket arra ösztö-
nözni, hogy címkékkel lássanak 
el minket. S hogy nem szabad 
képmutatónak lenni. Hogy az 

a fontos, hogy az embe-
rek igyekezzenek az éle-
tük során példaértékű 
életet élni, s a mások-
nak okozott örömök-
kel tápláljuk lelkünket, 
s nem a mások által 
ránk ragasztott cím-
kék okozzanak örömet. 
Arra is felhívta a fi gyel-
met, hogyha teszünk 
valamit, azt önzetlenül 

tegyük, s ha misére megyünk, 
azt szívből tegyük, s ne azért 
hogy kifelé mutogathassuk, 
hogy milyen vallásos, tiszta éle-
tet élünk. Nagyon feltöltötték 
Zsolt atya szavai a lelkemet, 
s ösztönzően hatott további te-
vékenységeimre is.

Mindig, amikor valakinek 
mesélek újabb sikereimről, 
végig gondolom, hogy ugye 
nem beképzeltségből tettem? 
S aztán mindig megnyugszom, 
mert úgy gondolom, ha egy 
emberben eleve megjelenik ez 
a gondolat, az azt jelenti, hogy 
fontos neki, hogy a szép és tisz-
ta érzések vezéreljék. Nem sze-
retném soha elfelejteni, hogy 
honnan jöttem.

Zárom soraimat sok szere-
tettel:

Tóalmás, 2017.11.05.

prof. Csermely Péter

Mikor vezetnek az 
érzelmek 

helyes döntésekhez
Avagy: És mikor nem?

Az érzelmeink csak akkor 
tudnak helyes tanácso-

kat adni, ha kiegyensúlyozot-
tak és gazdagok. Mi kell ennek 
az eléréséhez? Függetleníteni 
kell magunkat a múlt érzel-
meitől. A refl exvezérelt ember 
kiszolgáltatott, az élete törpe 
és szegény. Függetleníteni kell 
magunkat a jövő érzelmeitől 
is. Egy helyesen tölteke-
ző élet esetén rájövünk 
arra, hogy mi magunk is 
képesek vagyunk egye-
sülni az egész világgal, 
és ezáltal betölteni azt. 
A világot betöltve min-
den elénk kerülő helyzet 
a világ szeretetáramának 
egy törpe rezdülése lesz, 
amely pontosan azért 
került elénk, hogy a meg-
oldásában magunkat fej-
leszthessük, és ebben a 
folyamatban örömünket 
lelhessük.

Függetleníteni kell 
magunkat a gyűlölet-
től. A gyűlölet nemcsak 
azért pusztító érzelem, 
mert odakötöz bennün-

ket a gyűlölet tárgyához, ha-
nem azért is, mert olyan erős, 
hogy kiéget mindent, amit 
csak a közelében talál. Füg-
getleníteni kell magunkat a 
másikat kisajátító szeretettől 
is. Az igazi szerelem a kitelje-
sedést nem lezárja, hanem a 
másikban való beteljesedéssel 
felgyorsítja. Függetleníteni 

kell magunkat a megrögzött-
ségeinktől. A valódi értékrend 
nem néhány megrögzöttség 
összessége, hanem egy helyes-
ségre törekvő élet egészének a 
lényege.

A világ részeitől való füg-
getlenedés tesz minket 
képessé arra, hogy a 
megérezhessük és betölt-
hessük a világ egészét, 
és megérezzük a világot 
behálózó és éltető szere-
tet egyetemességét. Ha 
távolodunk ettől, akkor a 
bonyolult helyzetek még 
sokkal bonyolultabbak-
ká válnak, hiszen a világ 
egésze ezzel a nagyon 
egyszerű visszacsatolás-
sal is fi gyelmeztet ben-
nünket arra, hogy ideje 
lenne végre változni kez-
denünk. Ennek a válto-
zásnak a felismerésében 
és megélésében kívánok 
minden Olvasómnak na-
gyon sok örömöt.

Rostás – Farkas György

Le rom
Le rom pel gavesko agor
le fredyela keren,
haj kade gilyaben-
o jek o pishot phurdel,
o kaver pej glevina marel,
o trito po dopo malavel.

E gata fredyela pel zolbi biknem,
xamasko penge kade roden,
thulo mas haj manro anen zajdenca,
p odrom angla lende
nashen le shave, sheja.

So andan, tata, so andan, mama –
kade cipinle xurde shavora,
andom, andom tumenge gugle bokolya:
kadi-j le shavorengi bukurija.
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Kovács József Hontalan 
emlékére

(1950. augusztus 15. – 2017. szeptember 30.)

Társaságunk és a Közös Út – Kethano Drom szerkesztősége 
munkatársai nevében is mély megrendülésünket fejezzük Ko-
vács József Hontalan költőtársunk, hajdani munkatársunk eltá-
vozása miatt.

A hazai cigány irodalom „nagy nemzedéke” kiváló alkotójára 
emlékezve idézzük Kárpáthy Gyula író-dramaturgnak, lapunk 
alapító szerkesztőségi tagjának szavait és Kovács József rövid 
önarckép-írását, amely a „Pörgő ezüstallér” című kötetben jelent 
meg. Isten áldja Kovács József Hontalant, aki már megérkezett 
az örök Hazába… (rfgy)

Kárpáthy Gyula

Fekete síkról indult…
„mint meztelen
szablya
a fűben…”

(A „Canto”-ciklusból)

„A Fekete Síkon: Mohácson 
születtem, 1950. augusztus 15-
én…” Ezzel a mondattal kezdi 
tömör, 25 soros önéletrajzát 
Kovács József „Ismeretlen ci-
gány ének” c. verskötete belső 
oldalán. A Fekete Sík, Mohács 
mint szimbolika fel-feltűnik 
verseiben. A fedőlap első ol-
dalán, a címlapon: Péli Tamás 
„Lovagkor” c. kavargó-drámai 
festménylátomása, akár ama 
véres mohácsi csata mementó-
ja is lehetne… S a festő szemé-
lyének választása: már a költő 

fővárosi életindulására is utalt, 
hiszen Őnála, a Mester angyal-
földi műtermében lelt először 
Barátra és Otthonra a Mohács-
ról a világnak vagabund módon 
nekivágó („lesz ami lesz…”) fi -
atal férfi , aki feltűnést keltett 
már külsejével is.

Szén-fekete hosszú hajával, 
szakállával, sugárzón sötét-
barna szempárjával, az utcai 
járókelők közt kimagasló ter-
metével. Mikor egy irodalmi 
műsoron megjelent a fóti gyer-
mekváros színpadán, négyszáz 
fi ú és lány kezdte egyszerre ki-
abálni, hatalmas taps közben: 
„Szandokán, Szandokán…”

A cigánylegényes vándorút-
ra kelés, a hányódás az ismer-
elcn városban, a pályaudvari 

alvások élete legnehezebb kor-
szakát idézik:

Döngöltem fagyot
csillagra csikorogva
szívem körül ődöngtem
havas tájakon
…
Eh vackán háltam
kilökve konkrét fedél alól
Énekekkel fölhúrozva
hányódtam rühösen honta-

lanul”

Mély-szegénységből jött, 
rozzant szülőházból, amit ver-
sében putrinak nevez, s a sa-
nyarú „szobaleltárt” versében 
átemeli a költészet birodal-
mába.

Ámde ebben a szegénység-
ben édesanyja – a korán el-
hunyt apa nélkül is – és nagy-
anyja olyan emberi tartást, lelki 
világot őriztek meg a családban, 
amelyben elevenen élt ennek a 
réges-régi szinto nemzetségnek 
a morális, tiszta hagyománya.

Megismerhettem édesany-
ját: ahogy mindig, minden 
nyomorúságos körülmények 
között, patyolat-tisztaságot és 
rendet teremtett magok körül, 
s olyan harmónia sugárzik egész 
lényéből, miként ama hárfák-
ból, amiknek hírneves készítői 
voltak a szinto emberek – más 
zeneszerszámokkal együtt. Erő-
forrás is lehetett ez a költőnek, 
ezt visszatükrözi versében:

„Az anyák sérthetetlenek,
ölükben cipelik a népeket:
fölnevelik az emberiséget

Az anyák megalázhatatlanok
ha bántják őket, a létezés
törékeny lényege felsajog.

Szebbek a manökeneknél,
s jobbak mindannyiunknál
a világot felnevelő anyák.”

(Az év ötvenhatodik napja)

Vagy a „Nagymamá’’-ról:

,,Töredezik, megfakul
az akácok zöldje
Mint a kőtömb arcod
sárga az évszak csöndje
…
Omló vakolatú idő
őrzi dolgaid nyomát
A seholsincs falakon
csikóéveim ugranak át

Elúszik veled a Csele,
el II. Lajos király.
A Fekete Síkon
letérdelnek a kopjafák.”

Van egy mondat az emlí-
tett mini-önéletrajzban: „Hat 
éves koromtól rendszeresen 
jártam könyvtárba, tizenöt-
évesen vettem meg saját ke-

resetemből az első könyvet, 
Radnóti Miklós összes verseit 
és műfordításait.”

Csak így írja, hangsúly 
nélkül: a szüntelen olvasás, 
éjszakákon át Kovács Jó-
zsef számára lételem volt. ő 
a legszenvedélyesebb és leg-
többet olvasó költő cigány 
valamennyi író és költő tár-
sa sorában. (És ugyanakkor: 
éber fi gyelemmel kíséri még 
nála is fi atalabbak jelentke-
zését, s testvéri szeretettel 
propagálja-pártfogolja őket; 
nyitott-befogadó magatartá-
sa mentes ama kiadóvállalati 
költő-lektoroktól, akik csak 
azokat hajlandók támogatni, 
akik valahol beilleszkednek az 
ő stílus-rendszerükbe; ellen-
kező esetben megdöbbentő el-
utasítást tanúsítanak, miként 
ez történt éppen Kovács Jó-
zsef esetében, amikor el akar-
ták ütni őt a Móricz Zsigmond 
ösztöndíjtól.)

Az elementáris olvasás erőt, 
életvezetést adott Kovács Jó-
zsef számára, mikor szakács-
inas volt vagy szegkovács, vagy 
évekig tépte-marta a tenyerét 
a téglagyárban. Így hát az ol-
vasásról is elmondhatná, amit 
az írásról: „Számomra az írás 
közös tiltakozás a kiszolgálta-
tottság, a nyomor és a szellemi 
kizsákmányolás ellen. Vallom 
és vállalom, hogy rajtam két 
aranypánt van: az egyik a ma-
gyar kultúra, a másik a cigány-
ságé. Egyikről sem óhajtok le-
mondani.”

A Péli-műteremben nem-
csak otthont talált, hanem 
végre olyan szellemi környe-

„Putri-ház,
földpadló, asztal székek
nélkül, konyhaszekrény ruhákkal,
edényekkel, háromlábú kályha, leköpött
feszület, kardpenge-keskeny ágyak, világra-
születésem világa, fekhelyem patyolat fehér
párna, szülőimnek, kedveseimnek ötszáz esztendeje
ország-háza, ébentündökletű rokonaimnak ezer év
ragyogása, kék fény, méregkék gödör lekaszabolt
koponyákkal, vályog-felhőkarcolóm anyanyelvem
Arany Jánosi óceánja, gyermekkorom édesvíz-
tengere, kedvem forrása, lefoglalhatatlan
drágakő, négy nemzedék nagybirtoka, Kos
csillagjegyű kisfi ú jussa: Mátriarkánk
petróleum-szagú otthona!”
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zetet, amely egyéniségéhez il-
lett, művész-író társakat,akik 
együttéreztek és gondolkodtak 
vele, akik akkor közösen akar-
tak küzdeni alkotásaikkal is a 
politikai elnyomás ellen, a ci-
gányság jogaiért, identitástu-
datának ápolásáért; tiltakozni 
az olyan hatalmi meg-nyilvá-
nulások ellen (lásd akkor a 
pártállami határozatot, amely 
még a cigányság sajátos etnikai 
mivoltát is tagadta és speciá-
lis helyzetű szociális rétegnek 
akarta minősíteni) ahogy a 
»Canto” az év napjaival jelzett 
versciklusában írja:

„majd
nyelved is
rabláncra verik

és elhiszik
hogy nem tudsz
beszélni se

nyüszíteni
ordítani se
hogy életben maradj
…
olyan
vagy
most

mint meztelen
szablya
a fűben

alkony
véres rongyaival
betakart
csatamezőn
vacogsz
dideregsz

emlékeid
lidérces
mocsarában

Helytállni, mindig, minden 
körülmények között akár viha-
ros időkben a cigánysághitéért: 
versein áthúzódó motívum, 
mint a Canto-ciklus versei kö-
zül mindjárt az elsőben írja:

„nem félek a húsomra cson-
tomra

uszított mágneses viharok-
tól

sújtva a Fekete Síkon
emberi sorsomon tűnődöm
szál-férfi -kopjafa
tengeribeteg időben.”

* * *

Fialovszky Magda

Huszonegy grammnyi lelkiismeret

Régóta foglalkoztat a 
kérdés, hogy vajon hol 

lakozik az emberben a lelkiis-
meret. A neve szerint a lélek-
ben kell otthon lennie.

Orvosi, klinikai vizsgálatok 
és tapasztalatok alapján ma 
már megállapítható, hogy az 
emberben lakozó lélek súlya, 
ami a halál beálltakor el-
távozik ebből a földi por-
hüvelyből, mindössze 21 
gramm.

Vagyis jó esetben 
mindannyiunkban lako-
zik 21 grammnyi lelkiis-
meret.

Mire is elegendő ez a 
teljes súlyunkhoz mérve 
elenyésző mennyiség? Ta-
lán, jobb, ha nem a meny-
nyiség, hanem a minőség 
oldaláról közelítünk

Van-e minősége a lel-
kiismeretnek, s egyálta-
lán miben is rejlik annak 
természete? Azt gondol-
nánk, hogy ez csak fi lo-
zófi ai felvetés, de koránt-
sem. A mi hétköznapi életünk 
szerves tartozéka, s döntéseink 
eredője…

Az én véleményem szerint a 
lelkiismeretünk velünk együtt 
él, s növekedik a születésünk-
től, öntudatra ébredésünktől 
fogva. Ami azt is jelenti, hogy 
velünk együtt fejlődik, s ugyan-
úgy törődésre és gondozásra, 
edzésre szorul, mint a testünk.

Hogyan érzékeljük, miként 
hallhatjuk a hangját?

Mindannyian ismerünk 
sok-sok példát, helyzetet az 
életünkből, amikor valamiféle 
megmagyarázhatatlan furcsa 
belső nyugtalanság szorongat-
ta a szívünket, valami nem volt 
a helyén, s nem hagyott ben-

nünket megnyugodni. Nos, ez 
számomra minden esetben a 
lelkiismeret üzenete volt, hogy 
valamit nem jól tettem, valahol 
eltévedtem. Ilyenkor megpró-
báltam visszatalálni…

Lelkiismereti kérdés? Med-
dig terjed a lelkiismeret hatókö-
re? Mely dolgok tartozhatnak a 
lelkiismeretünkre: a mi privát 
szféránk kérdései, vagy netán a 

közösségünk, a társadalmi kör-
nyezetünk, a nemzetünk ügyei 
is. Hol kezdődik a magánügy és 
hol a közügy. Megválaszolandó 
kérdések…

Vannak emberek, akiknek 
életében – társadalmi státu-
szukból eredően – nehéz a ha-
tárt megvonni… Amikor valaki 

Isten, vagy az emberek 
kegyelméből és akara-
tából olyan helyzetbe 
kerül, hogy döntései 
már nem csak a saját 
személyes életterét be-
folyásolják, nemcsak a 
saját lelkiismereti kér-
déseiben dönt, fel kell 
vállalnia a közösség lel-
kiismeretének felelős-
ségét is.

Vajon a sorsunkról 
döntő, s mindenha-
tónak tűnő vezetőink 
tudatában vannak-e 
ennek, fel vannak- e 
készülve, vértezve erre 
a felelősségre, egyálta-
lán fontosnak tartják-e, 

hogy az egész közösség, netán 
a nemzet nevében is felelősen 
döntsenek.

A kérdéseim sora végtelen, 
a válasz a jövő titka, a remé-
nyem, hogy legalább töreksze-
nek erre.

Csak 21 grammnyi lelkiis-
meret, amit megválasztott és 
választandó nagyhatalmú veze-
tőinktől remélnék, remélek…
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Farkas Kálmán

Politizáljanak-e a cigányok?

Beszűrődött a fény a fe-
nyők ernyői között a 

kertbe. Kinyújtózkodtak, meg-
nyúltak a fák, virágok, bokrok 
árnyékai. Szabad tűzről szállt 
a füst, s mi ott ültünk tokajit 
ízlelgetve a sóstói kis arboré-
tum-kertben a tölgyek tönk-
jein, s hallgattuk Menyhértet. 
Csendes, szép, tiszta idő volt. 
Elmélkedésre, politizálásra is 
alkalmas, no és persze jóízű 
heccelődésre is, ha Lakatos 
Menyhért ott van a társaság-
ban. Fadarabbal piszkálta, 
élesztgette a tüzet a kövek kö-
zött, közben szokásához hűen, 
most is próbálta az asszonyokat 
ellenünk hangolni, féltékeny-
ségre okot adó mesével traktál-
ni, hátha ugrik valamelyikük. 
Ha sikerült, s talált a poén, 
huncutul kacsintott, kacagott. 
Ha nem, gyorsan témát váltott, 
elütötte valamivel a dolgot, 
dobta a témát.

A rendszerforduló után vol-
tunk, egy-két esztendő lesújtó, 
döbbenetes tanulságaival és 
mégis reménykedve a születő 
demokráciában. Azóta számok-
kal, tényekkel is mérhető, hogy 
a fordulat legnagyobb vesztese 
a létbizonytalanságra ítéltetett 
többszázezer cigány. Elsőként 
veszítették, egyik napról a má-
sikra a biztonságot, a kenyeret 
adó munkahelyeiket.

A kilátástalanság fájdal-
mától megrészegülve szédül-

tek haza a fekete vonatok ez-
rei-tízezrei sokszorozva a vidék 
nincstelenjeinek táborát, be-
tegségeiktől korai rokkantságra 
ítélve, tétlenségre kárhoztatva 
Szabolcstól Baranyáig.

Csodálkozni való-e, ha a ci-
gányság rafi náltabbja/ gyorsan 
eszmélve, kihasználva a törvény 
adta lehetőségeket, megala-
kították saját szervezeteiket? 
Gomba módra szaporodtak el 
országszerte a roma önszerve-
ződések. Ott, a tűz mellett azon 
meditáltunk, milyen agyafúr-
tak a cigányok, hogyan tudják 
csűrni-csavarni a szép magyar 
nyelvet, kitalálni a képtele-
nebbnél képtelenebb szervezet 
vagy szövetség neveket tisztelet 
a kivételnek!!! Csak azért, hogy 
a család, a rokonság, a bará-
tok pénzhez jussanak. Rangos 
nyelvész, fi lológus legyen, aki 
hibát talált (talál) roma szer-
veződések zengzetes neveiben. 
Különben nem fogadták volna 
el bejegyzésre ezeket a megne-
vezéseket az illetékes bíróságok 
mind a mai napig.

Amikor e sorokat írom, papí-
ron több mint 230 cigány szer-
vezet ismert. Holnap bizonyosan 
több lesz/lehet. Vajon ki győző-
dött meg arról, hogy ezek jogsze-
rűen, a törvények betűje-szelle-
me szerint működnek-e? Vagy 
csak eleget téve a szükséges ad-
minisztrációnak, tengnek-leng-
nek fantom szervezetekként, 

egy-két családot, de nem a falu, 
a város cigányságát képviselve? 
Egyáltalán, gondolt-e már valaki 
arra, hogy elszámoltassa: mire 
költötték a cigány szervezetek 
vezetői azokat a pénzeket, ame-
lyeket az Országgyűlés illetékes 
bizottsága javukra megszavazott 
és szétosztott?

(…)
Objektív mérce nem volt 

arra, hogy érdemben dönthes-
senek a pénzosztók: melyik ci-
gány szervezet érdemel többet, 
melyik kevesebbet. Voltak ke-
gyeltek, s akadtak kegyvesztet-
tek. Aki behódolt, akinek simu-
lékonyabb volt a modora, aki 
benne volt a pikszisben, az tart-
hatta a markát, akinek ellenvé-
leménye volt, aki másképpen 
gondolkodott, mint a Hivatal, 
az megnézhette magát.

(…)
Cigány önszerveződéseink 

első igazi megpróbáltatása, 
megmérettetése az önkor-
mányzatok életre-hívásakor 
volt. Sokuk bizonyította életké-
pességét, azóta is működik, s jó 
háttérként szolgálnak a cigány 
önkormányzatoknak. Az ön-

kormányzatok megalakításá-
val azt is bizonyították, hogy a 
cigányság érdekében képesek 
politizálni. Ennek az alapjait a 
cigány szervezetek és azok ve-
zetői vetették és alapozták meg.

Az élet, a politikai gyakor-
lat kiforogja majd, milyen is 
legyen az alkotó, egymást köl-
csönösen segítő viszony a két 
forma között. Egyetlen dologra 
azonban nem árt már most fi -
gyelmeztetni: arra ügyeljenek, 
hogy egymás ellenében ki ne 
játszhassák őket. Ezt senkinek 
engedjék meg!

Nyomatékosan szükséges 
ezekről szólni, mert – általánosí-
tani nem szeretnék! – tapasztal-
juk: sok helyen szembe állítják 
a cigány önkormányzatok veze-
tőit, a cigány szervezetek veze-
tőivel, vagy ezek az előbbiekre 
hivatkozva lépnek fel jogtalanul, 
esetenként lejáratva az önkor-
mányzatok egyes vezetőit, kép-
viselőit, elnökeit. Tudunk olyan 
esetről, amikor az egyik város 
cigány önkormányzatának elnö-
ke névváltoztatásra kényszerült, 
hogy elejét vegye a korábbi visz-
szaéléseknek, amelyek az azo-
nos névből származtak.

Elszomorító esetek az ilye-
nek. S szükségtelen megnevez-
ni azokat, akik örvendeznek 
a cigányok balgaságain, bu-
taságain, civódásain, ellensé-
geskedésein, s ezekből aztán 
általánosítanak. Mértékadó po-
litikusok némelyike a nyilado-
zó demokráciában is azt vallja, 
hogy a cigányság ne politizál-
jon, inkább az önszerveződé-
sekre fi gyeljen, ezekre áldozza 
erejét. Könyörgök: még most is 

arra inspirálunk, hogy további 
cigány szervezetek alakulja-
nak? Nem elég amennyi most 
van? Közben azért ágálunk, le-
hetetlen a cigány egység, mert 
„annyian vagytok, nem tudunk 
kivel tárgyalni”?!

(…)

Politizáljon-e a cigány-
ság? Időszerű-e így feltenni a 
kérdést? A pluralista demok-
ráciából fakadó igény és kö-
vetelmény, hogy az emberek, 
közöttük az etnikumhoz ta-
tozók is politizáljanak. Törté-
nelme során a cigányságnak 
valójában most adatott meg, 
hogy önkormányzatai révén, 
mint államalkotók képvisel-
hessék, megjeleníthessék saját 
érdekeiket, politikai akaratu-
kat, ha ez még most csorbát is 
szenved.

Antiszthenész görög fi lozó-
fus a következőképpen elmél-
kedik a politikáról: „Hogyan 
kell a politikával foglalkozni? 
Tégy vele úgy, mint a tűzzel… 
ne menj hozzá nagyon közel, 
mert megégsz, nagyon messze 
se, mert megfázol.” Mi még fá-
zunk. Távol vagyunk tőle, mert 
nem engednek elég közel éppen 
a választójogi törvény nemzeti-
ségeket kirekesztő volta miatt. 
Ahhoz, hogy érdemben közel 
kerüljenek a nemzetiségek, kö-
zöttük a cigányság a nagypoli-
tikához, saját jogon kellene vá-
lasztani képviselőket közülük.

Félelem szüli a cigányság 
távoltartását? Ez az oka a nem-
zetiségiek kirekesztésének a 
választójogi törvényből? Netán 
olykor a mérleg nyelvét jelen-

tenék kardinális kérdésekben? 
A suszter maradjon a kaptafá-
nál, a cigány a hegedűnél? Elég, 
ha a paraszt annyit tud, hogy ne 
dugja a két lábát egy csizmába. 
ugye, ismerős a mondás. Régi 
szólás: a politizálás úri hun-
cutság. Ha igaz, akkor meg kell 
hagyni az uraknak. Csakhogy 
akkor mi történik az istenadta 
néppel! Ő érte, az ő nevében ki 
szólal meg? Ne politizáljon a ci-
gányság?! Lényegében ez any-
nyit jelent, hogy ne gondolkoz-
zon, mert ha valaki politizál, 
gondolkozik: a világról, ma-
gáról, környezetéről, a benne 
elfoglalt helyéről, szerepéről, 
jelenéről, jövőjéről, a cigányság 
sorskérdéseiről.

Nos uraim! Akik arra buz-
dítanak, hogy a cigányság ne 
politizáljon, valójában félnek, 
mert abból csak baj származ-
hat. Ne politizálj? Ez azt jelenti, 
hogy mondj le önként érdeke-
idről, azok kifejezéséről és vé-
delméről.

(…)
Balzacnak mégis igaza lehet, 

aki azt mondta, csak kétféle ál-
lásfoglalás lehetséges: a buta 
engedelmesség vagy a lázadás. 
és ez utóbbi mindaddig tart, 
ismétlődik, erősödik, gyengül, 
elhalványul, majd újra erőre 
kap, amíg végre a napóleoni 
mondás valósul meg, mely sze-
rint „Sohase kutassátok annak 
az embernek a politikai párt-
állását, aki az igazságot keresi 
nálatok.” A politikában isme-
retlen fogalom a szív, csak a fej 
számít. A józan ész, a korsze-
rű gondolkodás. Álljunk meg 
hát félúton? Elégedjünk meg a 
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„Piszkosan, de lélekben 
tisztán – szegénységben, 

de gazdagon”
Orsós Jakab íróval Varga Ilona beszélget

-részlet-

-A karácsonyt a beás 
cigányok hihetet-

len szegénységben tartot-
ták, és mégis voltak örömeik. 
Olyan szokás volt, hogy akik 
haragudtak egymásra és ka-
rácsonykor tartott még az in-
dulatuk, azoknak fel kellett 
keresniük és megcsókolniuk 
egymást, Meg kellett esküdni-
ük, hogy tovább nem tartják a 
haragot és többet nem követik 
el azt, amivel megmérgelték 
egymást,

Sok ilyen ok lehetett: meg-
szidták például egymás anyját, 
kérték korábban, hogy fordul-
janak meg a másik halottai a 
sírban, vagy az lstent, hogy nyo-
morítsa meg a másikat, Ezek az 
átkok egyébként a cigányoknál 
olyan súlyosak voltak, hogy egy 
életen át sem tudtak feloldódni. 
Ezért volt fontos gesztus vissza-
vonni őket.

Erre a karácsony ünnepe 
volt a legalkalmasabb. A meg-
tisztulást mindig a legbölcsebb 
öreg cigány kezdeményezte, 
aki számon tartotta, hogy kik 
haragszanak egymásra, kik sér-
tették meg egymást. Karácsony 
délre a cigányok ily módon 
teljesen tiszta lélekkel voltak, 

Tiszta szegénységgel és tiszta 
lélekkel.

– Magam elé képzelem 
hogy ott voltak voltak a ci-
gánykulibák, s a nagyon gyak-
ran emlegetik az öregek, hogy 
hatalmas hó lepte eI a telepe-
ket téIen) Hoqyan lehetett itt 
ünnepelni, amikor kijönni sem 
igen lehetett szinte a hótól?

– Azért csak kifurkáltuk 
magunkat! A telepen általában 
csak az apának, meg az anyá-
nak volt (ha volt egyáltalán 
(cipője, a többiek, a gyerekek 
mezítláb jártak a hó tetején, 
Meztélláb szánkóztunk is, még-
sem emlékszem rá, hogy vala-
ki akárcsak köhögött is volna, 
Amikor iskolába kerültünk, mi 
a havat szétrugdalva jártunk, 
Cipőtlen mentünk télen iskolá-
ba is. A tanító, látva, hogy olyan 
a lábunk, mint a főtt rák, mind-
járt odaküldött a kályhához, 
de szólt, hogy ne tegyük oda 
egyből a meleghez, mert akkor 
fájni fog, Azután lassan felme-
legedtünk.

Karácsonyra a cigányok úgy 
jöttek, amit tudtak. Másabbvolt 
az a többi szürke napnál. Aznap 
volt időnként jóllakás is Mind-
annyian az egyik kunyhótól a 

másikig mentek, teljesen oldott 
hangulatban, Volt ahol még 
táncra is perdültek, danásztak, 
Az asszonyok apró történeteket 
meséltek egymásnak az életük-
ből, mi gyerekek meg mindent 
végighallgattunk. Ez is jó volt. 
A cigányoknál a gyerek már 
kicsiny korában végignézte, 
hogyan szül, hallgatta, hogyan 
jajgat az anyja. A piciny kuny-
hóban mit is lehetett volna vele 
csinálni? Átérezte az anyja kín-
jait, meg is becsülte aztán mind 
a kettőt: az anyját is, a kis test-
vérét is. Így, bár sokan voltak 
ugyan, de a nagyobbak mindig 
segítettek.

Azokban a kis helyiségek-
ben olyan tisztességes belső-
séges hangulat vált jellemző-
vé: egymás megbecsülése, az 
egymás iránti szeretet, ami 
egyáltalán nem biztos, hogy 
nagy lakásban mindig kiala-
kul, A hihetetlen szegénység 
ellenére mindenütt volt (ka-
rácsonyfára nem is gondol-

nemzetiségi ranggal felsallan-
gozott önkormányzatiságból 
fakadó politizálással, s csak 
önszerveződéssel hódoljunk 
kiskirályok sokaságát választva 
száz meg száz új cigányszerve-
zet élére?

Ez így rút demokrácia 
csupán, torzók demokráciá-
ja törvényekkel szentesítve. 
Nemcsak államférfi ak lehet-
nek politikusok, hanem olyan 
személyek is, akik politikával 
hivatásszerűen foglalkoznak, 
érdeklődnek a közügyek iránt, 
s elkötelezetten szolgálják az 
ügyet. Szükség van az ilyen ci-
gányokra.

(…)
Élni kell a történelem nyúj-

totta eséllyel, s közösen, egy-
mást segítve kell tanulnunk a 
politikatudományt és a gya-
korlatot. Hajózni kell, politizál-
ni kell. Feltételeit, legyen bár 
fájdalmas szülés, előbb-utóbb 
életre segíti a történelmi szük-
ségszerűség. No, nem csupán 
a spontaneitás révén, hanem 
tudatossággal, mindazokkal az 
objektív és szubjektív ténye-
zőknek a közegében, amelyet 
ennek az etnikumnak ki kell 
szenvednie magából. Szeret-
ném, ha mindazok, akik ezt a 
folyamatot segítik, elő kívánják 
mozdítani, hallgatnának Dé-
mokritoszra, a görög bölcsre, 
aki ezt mondja: „Az erény felé 
különb vezetőnek fog mutat-
kozni az, aki buzdítást és rá-
beszélést alkalmaz, mint aki 
törvényt és kényszert.” S főleg 
ez utóbbit szeretném minden 
jószándékú ember fi gyelmébe 
ajánlani.

Mert ne feledjük: „Az erény, 
ha a legalacsonyabb helyről 
jön, annak méltóságot ad” – 
vallom Shakespeare-rel. Az 
angoloknak van Hyde parkjuk, 
nekünk cigánytelepeink. A sza-
bad görögök az athéni agarán, 
ország-világ előtt hirdethették 
nézeteiket, véleményt mond-
hattak mindenről, s meghall-
gatták őket, érvényesítették 
akaratukat.

A magyarországi cigány-
ság most teremti meg a maga 

agoráit, s kár lenne elgáncsol-
ni, lebeszélni őket, sőt, inkább 
biztatni és tanítani kellene, 
hogy majdan, ha megadatik, 
a demokrácia kiteljesedésével 
a parlamentben fogalmazódja-
nak meg elképzeléseik, javas-
lataik, kezdeményezéseik, s ér-
dekeik törvényekben öltsenek 
testet.

(Forrás: Farkas Kálmán: 
Korona nélkül, válogatott 

esszék, Bp. 1996.)

Rácz Lajos

Mit akartok t�lem?

A cigány-fekete égen
varjúk köröznek…
Mit akartok tőlem
arisztokrata cigányok?
Én már mindenemet
odaadtam.
Olcsó szellemi bérmunkásként
kifosztottam
agyamat,
hogy TI
nyugati márkájú
gépkocsin járhassatok.
Én többé nem leszek
a cigány-tábornokok
zsoldosa –,
mert nem akarom,
hogy a JÖVŐ
álmai elvérezzenek
egy olyan elvtelen
csatában,
ahol az elesetteknek
nem jár a végtisztesség…
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nem merte elmondani, mert 
hátha elszólják magukat. Min-
dent kitaláltak, de nem hitték 
el nekik. Nagy bucska bort is 
hozott apám, hogy kínálgassa 
őket. Öntögette is mindenkibe 
és egyre mást mondott mellé. 
Úgy mentek hát el, hogy to-
vábbra sem fért a fejükbe a do-
log. Nagy szegénységbe jött be 
a hirtelen nagy Kánaán. Ami 
megmaradt az ünnepről, ami 
örökérvényű számomra, az 
ezekbőI a régi cigány karácso-
nyokból származik.

AZ a tisztesség és az a tisz-
taság, amiben éltek. Igaz, hogy 
piszkosak voltunk kívülről, de 
lelkileg tiszták voltunk. Gazda-
gabb karácsonyok voltak azok 
erkölcsileg, mint a mostaniak, 
Igazi érzelmek voltak.

– Milyen ma a karácsont1, 
mi változott?

Az változott, hogy követjük 
a civilizációt. (…) A karácsony-
fa alatt nálunk is mindenkinek 
oda van téve a maga ajándéka, 
Amikor elérkezik az Istenadta 
óra, csengettyűszó. Mindenki 
bevonul, Mostani karácsonya-
ink ugyanolyanok, mint a pol-
gári karácsonyok. Ami megma-
radt nekünk a cigányságunkból 
az az, hogy karácsonykor az 
egész nagycsalád, mindenki 
együtt van. Az unokáim is szere-
tik, ha mesélni kezdek ilyenkor, 
Az iskolában azonban már más-
féle indítást kapnak, már nem a 
cigány meséken nőnek fel.

(Forrás: Barátság 
1999/6.évf. 6. szám)

hattunk) karácsonyág. Ez oda 
volt a kunyhó valamelyik sar-
kára tűzve, de nem volt rajta 
ám semmiféle szaloncukor, 
Ez a pucér ág jelképezte kará-
csonyt. Ajándékokat sem igen 
adtunk egymásnak. Az igazi 
ünnepet az jelentette, hogy ha 
tehettük nagyobbakat ettünk, 
a szülők, s az öregek pedig este 
sok cigány történetet és 
mesét mondottak el ne-
künk.

Karácsonykor jósolgat-
tak is köreinkben, Anyám 
például karácsony-tájban 
is öntött, Sosem felejtem 
el, egyszer egy asszony 
huszonöt kilóméterről 
kosárban egy kilenc kilós 
libát hozott, mert anyám 
megöntötte neki, hogy a 
férje visszamegy hozzá. 
Egyszer-kétszer odales-
tem. Anyám azt csinál-
ta, hogy egy négyliteres 
lábost feltett a tűzre é s 
abba felolvasztott egy ök-
löm nagyságú viaszt. Amikor 
már jól fölforrt, akkor levette, 
fogott egy pohár vizet és oda-
lottyantotta. A forró viaszon 
különböző emberformák, utak 
és állatok alakultak ki, Anyám 
ráhajolt és halkan düdörgött 
maga elé. Abból olvasta, amit 
mondott.

Jöttek parasztasszonyok 
és lányok is, akiket otthagyott 
a párjuk, Visszajön, nem jön 
vissza; meghal, nem hal meg; 
megcsalta, nem csalta meg? 
Vége hossza nem volt a kérdé-
seknek. Amikor anyám arrébb 

lépett, megnéztük mi is a viaszt. 
Olyan érdekes dolgok voltak 
ott, mint egy modern szobrász 
fára faragott féldomborműve, 
amit csak maga a szobrász tud 
elolvasni, Hát anyám is így volt 
ezekkel a jelekkel. Megkérdez-
tük: Anyánk! Igaz az, amit te 
itt csinálsz? Van benne valami? 
Azt felelte: Isten mindenütt ott 

van, a viaszban is. Egyébként 
sohase mondta, mit hozzanak, 
de ha valami teljesült, abból 
amit szólt, annak az,,áldozatá-
nak” megérte.

Anyám persze nem vetette 
meg, ha hoztak egy hat-hétkilós 
sonkát, vagy más eff élét.

– Volt- e olyan karácsonya, 
ami különösen emlékezetes 
maradt?

A harmincas években volt 
egy nagyon gazdag karácso-
nyom, a többi mind szegény 
volt gyerekkoromban, de még 
sokáig később is. Az történt, 

hogy apám három nappal az 
ünnep előtt Kanizsán volt. Egy 
hosszú réten laktunk, s amikor 
hazatért az tűnt föl, hogy nem 
az út felől jön, hanem a rét ha-
vának tetején lopakodik, Piros 
volt az arca, félelem ült ki rá, 
s azonnal az istállóba ment, 
ahol egyetlen lovunk lakott. 
Az történt, hogy hazafelé talált 

egy rókát, amit meglőtt, 
de meg nem lelt, Nem 
merte nyíltan hazahozni, 
hát feltekerte inge alá a 
derekára, de millió bolha 
volt a rókában. Apámat 
cincálták a bolhák. Azért 
is sietett. Minket elzavart 
és szakszerűen megfejtet-
te a rókát, Nagyon értett 
hozzá. A magyar utcán 
volt egy zsidó szőrmés, 
apám bevitte hozzá a ró-
kabőrt a városba. Har-
mincnyolc pengőt kapott 
érte. (Akkoriban hatvan 
peng volt egy tehén ára).

Bevásárolt mindenféle 
élelmet, nekünk gyerekeknek 
még csikóbábot is hozott. Soha 
nem volt olyan boldog karácso-
nyom, mint akkor. Kitört persze 
rögtön az irigység, Elkezdték 
faggatni, mert mindenki tudta 
a másikról, hogy mennyi pénze 
van. Ki-ki annyi pénzt tartott 
magánál (pontosan kiszámol-
va), amennyibe egy deszkako-
porsó meg egy fakereszt kerüIt. 
Akárhogy megszorult, ahhoz 
nem nyúlt hozzá, az meg volt át-
kozva, hogy csak ilyen célra való.

Jöttek hát hozzánk érdek-
lődni. Apám és anyám azonban 

Cigány Köszönt�k

Karácsonyi mondóka

Szép ezüst rucácska
ezüst lába megpihent,
legyen szerencsétek,
vagyonotok gyarapodjon!
Amoda lent, amoda lent,

még lentebb,
ki ül ott lent?
Ül a gazda.
Szánd meg, áldd meg
ezt a gazdát,
Ó, nagy lsten!

Karácsonyi köszönt�

Szerencsés reggelt!
Legyetek boldogok, cigányok, ezen a szent napon!
Töltsétek el ezt a karácsonyt is
egészségesen és jókedvűen a családotokkal együtt!
Felejtsétek el a szegénységet
és járjatok ezüstön és aranyon!
Segítsen benneteket a Szent Isten
még jobb módba
és még jobb életbe
és ne hulljon szét sohasem a családotok!
Segítsen benneteket az Isten!
Legyünk szerencsések!

(Bari Károly gyűjtései és fordításai)

Túró Zoltán rajza
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Ételek és életek
2008-ban jelent meg ez a kis könyvecske, amely néhány tolnai 

falu étkezési hagyományaiba enged betekintést. Az alábbiakban a 
szerkesztő Bakay Péter (evangélikus lelkész) bevezetőjét idézzük:

„Enni jó! Az éhes em-
bernek bármit. A tele-

kamrájú nemcsak válogathat, 
de akár ínyenckedhet is. Min-
denki szívesebben merülne el 
kulináris gyönyörökben, mint-
hogy a napi bizonytalan betevő 
falatot várja, vagy éppen érte 
gürcöljön. Az éhes emberrel 
bármit meg lehet tenni és ő is 
bármire képes. Lehet kiszolgál-
tatott játéka ocsmány nagypo-
litikának, kisközösségek rövid-
látó önzésének, öntelt egyesek 
minden alapot nélkülöző fölé-
nyeskedésének. Az éhező szá-
monkérhető és vádolható 
nincstelenségéért, mint ahogy 
egyet lépve hátrébb, kicsit alá-
zatosabban megközelítve a 
kérdést, ugyanúgy számonkér-
hető és vádolható a „hatalom” 
birtokosa, aki a lehetőségeket 
kézben tartja és kénye-kedve 
szerint osztogatja.

Ez a könyvecske a történe-
lem olyan pillanatában jelenik 
meg, amikor hazánkban, de 
szerte Európában mérhetetlen 
indulatok feszülnek egymás-
nak cigányok és nem cigányok 
között. Mert a cigány az éhség-
lázadás szélén álló megélhetési 
bűnöző, mert a cigány elhízott 
milliomos.

Mert a nem cigány szegény, 
mert a nem cigány gazdag. 
Amikor semmi más nem segít-
het, csak ha sikerül kölcsönö-

sen fölfedezni egymásban az 
embert. Ez pedig csakis a má-
sik jobb megismervén keresztül 
lehetséges.

Evés, mint közös, kikerül-
hetetlen emberi tapasztalat! 
Éhezés, mint sokaknak napi 
tapasztalat! Tobzódás, mint 
keveseknek nem is biztos, hogy 
eléggé értékelt, de biztosan 
nem jóra vivő – tapasztalati

Nem kíván hát ez az ösz-
szeállítás versenyre kelni ci-
gány néprajzi kötetekkel, ami 
cigány ételek receptjeit százas 
nagyságendben felvonultató 
szakácskönyvekkel. Csöndes 
hangcseppként a háborgó ten-
gerben kívánja szolgálni a ci-
gány–nem cigány honpolgárok 
együttélését.

Minden írás arra hivatott, 
hogy emléket őrizzen az utókor 
számára – ez az összeállítás két 
kis szomszédos tolnai falu (Pál-
fa és Sárszentlörinc-Uzd) beás 
cigány közösségeinek töredé-
kes emlékeit, egy sok gaszt-
ronómiai és szellemi örömöt, 
adó megmozdulás eseményeit, 
valamint egy oláh cigányok ét-
kezési szokásait bemutató ta-
nulmányt, amelynek közlésével 
egyben tisztelgünk a nagyszerű 
ember Bódi Zsuzsanna előtt, 
aki átfogó tudásával, ember-
baráti érzékenységével áldoza-
tosan szolgálta a cigányság föl-
emelkedésének ügyét.

CIGÁNY ÉTELEK 
RECEPTJEI PÁLFÁRÓL

KEMENCE (KUPTOR)
Készítése:
Ezt a sütő-alkalmasságot a 

pálfai cigányok még a Sziget-
ben a Sió mellett a nagy fűzfá-
nál (ahol most a kopjafa áll) így 
készítették:

Üvegcserepet, törött üveget 
a faluból gyűjtötték házaktól 
vagy a szeméttelepről. Ha ép 
üveget találtak, azt törték da-
rabokra. Kb. 20 cm vastagon 
lerakták.

Agyagból, lószarból, vagy 
pejvából (pojvö) készítettek 
egy keveréket, annyi vizet ad-
tak hozzá, hogy félkemény sár 
legyen belőle, ezt a sarat vas-
tagon (kb. 10 cm) rárakták az 
üvegcserépre.

Kb. 5 cm átmérőjű karókat 
vágtak ki, és egymáshoz 10 cm 
távolságban leszúrkodták a sár-
ba, félkör formában. Miután ez 

kész volt, a felső részükhöz haj-
lították, összefűzték és a szal-
más agyaggal elkezdték beta-
pasztani.

Ha nehezen maradt meg a 
sár, akkor még faágakat fűztek 
a függőleges ágak közé. Ha kész 
volt, rőzsével megrakták és ki-
égették, mielőtt az első punyát 
sütötték volna.

Ha készen állt a kuptor, ki-
javították az esetleges repedé-
seket, újra felhevítették, a pa-
razsat kihúzták és beletették a 
punyát sütni. A nyitást egy lez-
darabbal zárták el, amelyet egy 
nagy kővel kitámasztottak.

(Adatközlők; Nagy Sándo-
mé, sz. Balogh Erzsébet, Pálfa 
és Orsós Qyörgyné, sz. Orsós 
Erzsébet, Pálfa)

CIG NYKENY R (PUNYA)
Amint mondtam – Terike – 

én Dorogon születtem, ide jöt-
tem férjhez, Sanyi volt a férjem 
(a szakállas). Ő pátfai volt és 
mind a két falu főzési szokásait 
ismertük és használtuk. Sanyi 
a cigánykenyér sütéséhez hasz-

nált kemencét (kuptort) is elké-
szítette, az apjától tanulta. Majd 
később elmondom azt is, hogy 
hogyan. A cigánykenyeret min-
denhez ettük, soha nem vágtuk, 
csak törtük és tunkoltuk vele a 
lecsót, az öregek levesbe is tun-
kolták, mert így könnyebben 
meg tudták enni, ha nem volt 
foguk. A Nagy család Pálfán így 
készítette a punyát:

Hozzávalók – 1 kg liszt – só, 
ízlés szerint -1 csomag sütőpor 
vagy szódabikarbóna – víz (ezt 
nem mérték, kb. annyit tettek 
hozzá, hogy kenyértészta ál-
lagú legyen) Összegyúrták, és 
miután a kemence kihevült, 
a parázs egy részét hátratolták, 
a követ leseperték egy nedves 
ronggyal. Kézháton kinyújtot-
ták a tésztát és a forróra fel-
hevült köre tették, hogy meg-
süljön. Egyszer megfordították 
és kész. Sütőben is ugyanígy 
sütöm most is. Még melegen 
konyharuhába csavarom, hogy 
meggyengüljön.

(Adatközlő: Nagy Sándor-
né, sz, Balogh Erzsébet, Pálfa)

Phenipe

Zhutisardas  o Del te 
resas o krechuno. Te 
resas les ande inke bute 
bershende
baxtyasa, zorasa, 
pachasa, vojasa, 
sastyimasa, boranca, 
shamutrenca, 
grastenca,
vurdonenca, tye 
shavorenca kethane, tye 
niponca kethane, haj 
tye lashe manushenca
kethane. Po rup po 
somnakaj te phiren. 
T’aven saste haj 
baxtale, chikana te na-
ven nasvale!

Kántáló

Segített az Isten, hogy 
elérjük a karácsonyt. 
Érjük el még sok számos 
esztendőben erővel, 
egészséggel, 
szerencsével, jókedvvel, 
békével, menyekkel, 
vőkkel, lovakkal, 
kocsikkal,
gyerekeitekkel együtt, 
népeitekkel együtt, 
a te jó embereiddel 
együtt. Ezüstön, 
aranyon járjatok. 
Legyetek egészségesek, 
szerencsések, soha ne 
legyetek betegek!
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A KÖZÖS ÚT LEVELESLÁDÁJÁBÓL

Kozák Ágnes és Turúné Tóth Anikó levele 
Rostás – Farkas Györgynek

Kedves Gyuri Bátyám!

Ahányszor olvasom, any-
nyiszor megérintenek 

az életrajzi ihletésű verseid. 
Meghatódva olvasom színes 
mesekincsedet. Figyelemfelhí-
vó és elmélkedésre késztetnek 
az írásaid, amit a cigányságról 
írsz. Érdekes olvasmány a ci-
gány ősi mesterségekről szóló 
könyved is.

Ismereteim gyarapodtak a 
cigány szokások és hagyomá-
nyok megismerésével. A Ké-
pes olvasókönyved alapján 
talán még én is megtanulhat-
nám a szépséges nyelveteket?

Az iskolánkban már többször 
szerveztem Veled író-olvasó ta-
lálkozót. A találkozók szervezé-
sével az a célom, hogy megis-
merjék tanulóink a cigányság 
érzelem-és gondolatvilágát, va-
rázslatos meséit, lélekerősítő és 
szépítő gyermekverseit.

Emlékszel az első író-olva-
só találkozónkra? Lenyűgöző 
szépséggel és őszinteséggel 
beszéltél a kettős identitásról. 
A testvérbaráti szeretet jegyé-
ben megemlékeztél azokról a 
jeles költőkről, írókról, színmű-
vészekről, akik a cigány nép ha-
gyományait, kultúráját őrző és 
ápoló munkásságodban lelkes 
társaid, szívbéli segítőid.

A vallomásodból megtud-
hattuk:„Íróként célom, nyíltan, 

mindig az igazat írni, s engedni 
másokat is bepillantani népem 
történetébe, szenvedéseibe, 
örömeibe, érzelemvilágába, 
a mi rejtelmes világunk kincses 
birodalmába.”

A másságról megtudhattuk: 
a cigányok és a nem cigányok 
egy hazában élnek, s nem lehet-
nek egymás ellenségei. „Nem 
szabad felülni egyesek eltere-
lő hadműveletének. Soha nem 
voltunk és nem lehetünk annak 
a hazának az ellensége, ahol 
hétszáz éve élünk. Cigány és 
magyar nem fog egymás ellen-
ségévé válni” Említetted, hogy 
a végvári vitézek között cigány 
várvédők is harcoltak.

Majd Gyurkovics Tibort 
idézted: „Gyurkovics Tibor 
fentről fi gyel ránk, s nem 

mondhatok mást, mint ő: nincs 
másság, csak mienkség.”

Beavattál minket a szere-
tet fontosságába is. „Szeretet 
nélkül nem lehet élni, ben-
nünket csak ez tartott össze a 
vándorlás alatt, hiszen mene-
külő nép voltunk” Könny ült 
szemében sokunknak a meg-
hatottságtól, amikor Turúné 
Tóth Anikó tanárnő előadta 
az Újkígyósról jöttem című 
versedet.

Könny ült sokszor a sze-
memben akkor is, amikor a 
legújabb könyved történetit 
olvastam. Köszönöm, hogy 
bepillantást nyerhettem a szá-
modra fontos személyek böl-
csességet közvetítő sorsába. 
Köszönöm a Teremtőnknek, 
hogy megismerhettelek Téged 
és Magdikát. Köszönöm, hogy 

húgoddá fogadtál.
Turúné Tóth Anikóval 

együtt kívánom, hogy a mun-
kádban további sikereket érj el, 
és még sok tudásban és érze-
lemben gazdagító előadásoddal 
és műveddel járulj hozzá hon-
fi társaink ismereti és érzelmi 
fejlődéséhez.

Bp.2017. 10.2
Isten áldását kérve Rátok, 

szeretettel ölel Benneteket:

Kozák Ágnes 
és Turúné Tóth Anikó

Rostás-Farkas György

Forrás
Én sebezhetetlen vagyok
Mert álmom a páncélom

Kardom a szépség
Pajzsom a reménység

A hit követe vagyok
Követhető nyomokat hagyok

Amely elvezet igazságom
Kiapadhatatlan forrásához

Galuska László Pál

Cigány legenda

Hallgassatok, s fi gyeljetek, meseszómra 
ügyeljetek, oly igazra és oly szépre, mit 

csak rejthet a szív mélye. Egyszer volt; ha nem 
lett volna, akkor sose mondták volna, hol nem 
volt; mert e világban mese nem élhet magában, 
csapatban jár, mint a madár, s otthont csak a 
szívben talál. Élt egyszer a földnek arcán Isten 
elfelejtett népe, messzi földek, áldott földek, 
arany földek közelébe. Elfelejtett nép, mert mi-
kor a teremtést befejezte, a Jó Isten elfeledte. 
Mindenkinek másnak kimért szántót, mezőt, 
falut, várost, kis országot, nagy országot, ez a 
nép rögöt se látott. Mikor panaszolják néki, ba-
jukon már nem segíthet, de az utat, országutat, 
mellékutat, dűlőutat, még az erdei ösvényt is 
kiosztotta nékik, mindet. Egy nevet is adott né-
kik, hogy a többi ember tudja, és vándorló kis 
népének mindig legyen szabad útja. Ügy hívja 
őket: cigányok. így nevezik őket mások, s bár 
nincsen vagyonuk semmi, kincset nyertek: sza-
badságot.

Hanem aztán vége lett a régi jó szabad vi-
lágnak, messzi tájra utazásnak, kóborlásnak, 
vándorlásnak. A nagy földek széles háta, mely a 
lábaik elébe nyájasan, szelíden nyúlt el, összeha-
sadt ezer részre. Itt sorompó, ott határsáv emitt 
sáncok, amott árok, és mind zártak a sorompók, 
és mind zártak a határok.

Nem lehetett tovább menni: le kellett hát te-
lepedni. De hová menjen az, kinek addig nem 
volt földje. háza?

Biz csak a falvak végére, városoknak oldalá-
ba, sáros kunyhó szűk öblébe, vagy fedett gödör 
aljába. De még ott is alig tűrték, mert ínséges 
idők lettek. És mikor már azt gondolták, rosz-
szabb korok nem jöhetnek, órjás tüzek gyúltak 
sorra, egész az égig felérve, nem volt többé ál-
dott béke, tavasz nem nyílt és virág; a Sárkány-
nak idejébe fordult bele a világ.

Romanyi paramicha

Ashunen pe man, so vorbij, mure parami-
cha chachij, Asi chachi haj shukar del, 

so o jilo shaj garavel. Sas jekhvar, te chi avelas, 
atunchi chi phendinesas, sas, ke ande kadi luma 
korkori naj paramicha, ando baro grupo phirel, 
khere ando jilo beshel. Trajisardas ande luma 
le Devlesko chorro nipo, pasha le durutne phu-
va, pala le Devlesko duma. Jekh bisterdo, chor-
ro nipo, ke kana Voj e phuv kerdas, bibaxtales 
len bisterdas. Sakoneske das Voj thema, malya, 
vesha, gava, khera, cine thema, bare thema, ba 
kade niposke khanchi. Kana kadi vatyisaren, Voj 
chi zhanel te zhutil len, ba le droma, le kerari, 
sa lenge uladas avri, inke le vesheske vurmi, le 
vulyici sa lenge das. Vi jekh anav alosardas, hoj 
vi le kaver manusha pinzharen len, haj akarkaj 
slobodi te aven le drom. Lenge anav: von si le 
rom. Kade bushon len le kavre, von chikana nas 
barvale, ba len sas e slobodija.

Tena apol agor avlas: e slobodo phuri hima, 
le durutne dromipura sa xasardyon ande lyind-
ra. Le bare phuvango dumo, kon sas angla lengo 
punro, akanak aba chi buxlyol, pe mija kotora 
shindyol. Kathej zido, kothej shanco, e granyica 
naj slobodo, o buxlo drom si phandado, o shu-
kar vesh krujisardo.

Nashtig kathe majdur te zhan: trubun te as-
hen pe jekh than. Ba kaj te zhal kodo, kaske khe-
ra haj phuva chi dine?

Numa pe gavengo agor, ande le foronge 
melya. ande chikale kolyibi, vaj ande sharade 
gropi. Ba vi kothe daba mukle, ke nasul vrami 
avile. Haj kana gindisardine, chi avel maj na-
sulipe, bare jakha phabardyile, vi o cheri von 
resline, nas majbut e ishtyin, pacha, nas lulu-
dya, primavara, ande le Sapeski vrama ushtya-
das andre e luma.

(Boldasles: Janurik Tamás)
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Mikulás eljött közénk éjszaka.

Csingiling-csingiling.
Csilingel a száncsengő
Eltelt egy újabb esztendő
Ünneplőbe öltözött a táj,
felvette csillogó fehér ruháját.

A Mikulás is készülődik,
sokan izgatottan várják,
mit hoz az idén nekik.

Sok -sok gyerek türelmesen
álmodozva szerte nézve ,
vajon hol lehet az öreg vén apó.

Zsákjában vajon mi lapulhat,
sok- sok játék csokoládé,
és minden földi jó.

Ablakokban minden cipő ,
és kis csizma fénylik már.
Messziről is tündökölnek,
amerre csak szeme jár.

Hogyha alszol eljön közénk,
ajándékkal lep majd meg.
Ideje hogy aludni térj,
mondj egy imát,és álmodjál szépeket.

Megtörtént a várva várt csoda,
Mikulás eljött közénk az éjszaka.
Aki jó volt ajándékkal lett,
most oly boldogabb.

Ki nem fogadott szót,
rossz gyerek volt virgácsot kap.
A Mikulásnak sok -sok még a teendő.
Versenyt fut az idővel.

Hajnalodik a zsákjából ürül már az ajándék.
Ideje a búcsúzásnak, jövőre is eljövők.
Ho-ho-ho sietve elköszönt,
és tovább állt.
Csilingelve – csilingelve a szánján tova szállt.

BEMUTATJUK

Ebben az új rovatunkban olyan írásokat teszünk közzé, melyet olvasóink juttatnak el hozzánk publi-
kációs lehetőséget kérve. Sokan közülük először szánják rá magukat, hogy a nyilvánosság elé tárják 
gondolataikat, érzéseiket. Fogadjuk őket szeretettel.

Kovács József

Negyven évesen kezdtem el írogatni, de van néhány régebbi írásom 
is papírra vetve.
Mit jelent nekem a vers?
A vers számomra maga az élet, egy szép gondolat, mit másokkal is 
megoszthatok.
A vers széppé teszi a világot mindenki örömére.
Amiben igazán örömömet lelem, mikor olvasom és írom.
Lelkemet megnyugtatja, szívemet megdobogtatja.
Barátság egy életen át, a papír és a toll összeköt, mint mestert és 
tanítványt.

Egy tiszta szó!

Lenyugvó nap pillanata,
egy érzéki lány gondolata.
Rabul ejt és nem enged el.
Mely féktelen és tiszta.
Mint tengerben a gyöngy
megformált csodás alakja.

Oly csillogó, egy tekintet.
Azt tudom rég nem láttam már ilyet.
Mely szíven üt és szúr is azt hiszem.
Kezelném kérlek,
tanítsd meg nekem.

Mikor vele vagyok, az valami más.
Vele ébredek, vele kelek.
Vele sírok, vele nevetek.
Olyan kincs, melyet el nem engedek.

Álom vagy valóság

Álmodozás az egész világ 
utat nyit, kinyitódik előtted
minden, amit nem láttál.

Nézz körbe, és meglátod
mire jutottál, hogyan szórt
szét a sors keze, miben bíztatok 

Csalódtál-e még nem tudod
leszakítottad az élet legjavát 
érett gyümölcsbe haraptál
ez csak álom, mibe kezdtél
el sem hiszed

* * *

Kovács Zoltán rajza
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„Európa lelkének lenni”
(Ferenc pápa beszéde- részlet)

Október utolsó napjaiban az Európai Unió Püspöki Konfe-
renciáinak Bizottsága (COMECE) a Vatikáni Államtitkársággal 
együttműködésben konferenciát szervezett Európa jövőjéről. Az 
eseményen felszólalt a katolikus egyház feje Ferenc pápa is. Az 
alábbiakban az október 28-án elhangzott beszédéből idézünk:

(…)
Ha a kontinens jövőjéhez 

való keresztény hozzájárulásról 
akarunk beszélni, ez minde-
nekelőtt azt jelenti, hogy fel-
tesszük a kérdést: nekünk, mai 
keresztényeknek mi a felada-
tunk ezen a földrészen, amelyet 
a hit évszázadokon át oly gaz-
dagon formált? Mi a felelőssé-
günk egy olyan korban, amikor 
Európa arculatát egyre inkább 
a kultúrák és vallások sokszí-
nűsége jellemzi, miközben a 
kereszténységet sokan múlthoz 
tartozó, távoli, idegen valóság-
nak érzékelik?

Az ókori civilizáció hanyat-
lásakor, miközben Róma dicső 
jelképei azokká a romokká vál-
tak, amelyeket ma is megcso-
dálhatunk városszerte, miköz-
ben új népek szorongatták az 
ókori birodalom határait, egy 
fi atalember a zsoltárost vissz-
hangozta: „Ki az az ember, aki 
életet óhajt és jó napokat kíván 
látni?” [1] Amikor Szent Be-
nedek ezt a kérdést javasolja 
regulájának előszavában, egy 
olyan emberfelfogásra irányítja 
kortársai fi gyelmét, és a mién-
ket is, amely gyökeresen eltér 
attól, amely a klasszikus gö-
rög-római kort jellemezte, és 

amely még inkább eltér a bar-
bár inváziókra jellemző erősza-
kos ember képétől.

Az ember többé nem egy-
szerű civis, vagyis nem olyan 
polgár, aki békés nyugalom-
ban felélendő kiváltságokkal 
rendelkezik; többé nem miles, 
vagyis nem a soron következő 
hatalom harcos szolgája; többé 
egyáltalán nem servus, vagyis 
nem egy szabadságot nélkülöző 
árucikk, akinek egyedül a mun-
ka és a fáradozás a sorsa.

Szent Benedek nem törődik 
sem a társadalmi helyzettel, 
sem a vagyonnal, sem a birto-
kolt hatalommal. Minden em-
beri lény közös természetére 
utal, az ember pedig, bármilyen 
állapotú legyen is, nyilvánva-
lóan életre szomjazik és bol-
dog napokra vágyik. Benedek 
számára nincsenek szerepek, 
személyek vannak: nincsenek 
melléknevek, főnevek vannak. 
Épp ez az egyik alapvető érték, 
amelyet a kereszténység ho-
zott: a személyfelfogás, az Isten 
képére teremtett személy jelen-
tése.

(…)
Az első és talán legjelentő-

sebb dolog, amellyel a keresz-
tények hozzá tudnak járulni a 

mai Európához, az, hogy emlé-
keztetik: Európa nem számok 
vagy intézmények összessége, 
hanem személyek alkotják. 
Megfi gyelhető: sajnos milyen 
gyakran megesik, hogy bármely 
vita könnyen számokról törté-
nő vitatkozásra szűkül. Nincse-
nek állampolgárok, szavazatok 
vannak. Nincsenek migrán-
sok, kvóták vannak. Nincsenek 
munkások, gazdasági mutatók 
vannak. Nincsenek szegények, 
szegénységi küszöbök vannak. 
Az emberi személy konkrétsága 
így egy elvont, kényelmesebb 
és megnyugtatóbb fogalom-
má van leszűkítve. Ennek oka 
érthető: a személyeknek arcuk 
van, valós, tényleges, „szemé-
lyes” felelősségre köteleznek; az 
adatok érvekkel, bár hasznos és 
fontos érvekkel foglalkoztatnak 
minket, de mindig lélektelenek 
maradnak. Alibit kínálnak ah-
hoz, hogy ne köteleződjünk el, 
mert soha nem érintenek min-
ket testünkben.

Annak elismerése, hogy a 
másik mindenekelőtt személy, 
azt jelenti, hogy megbecsüljük 
azt, ami engem összeköt vele. 

A személylét összeköt minket 
a többiekkel, közösséggé tesz 
minket. Tehát a második té-
nyező, amellyel a keresztények 
hozzájárulhatnak Európa jövő-
jéhez, az a közösséghez tartozás 
értelmének újrafelfedezése.

(…)
A szolidaritás olyan szó, 

amelyet – sokszor úgy tűnik – 
ki akarnak törölni a szótárból. 
Csak a szolidaritás lehet egy 
élő és érett közösség életnedve, 
a szolidaritás, mely keresztény 
nézőpontból a szeretetparancs-
ban találja meg létjogosultságát 
(vö. Mt 22,37–40). A másik fő 
alapelvvel, a szubszidiaritással 
együtt a szolidaritás nemcsak 
az államok és az európai térsé-
gek közötti kapcsolatot érinti. 
Akkor beszélhetünk szolidáris 
közösségről, ha az gondot for-
dít a társadalom legsérüléke-
nyebb tagjaira, a szegényekre, 
a gazdasági és szociális rend-
szerek által semmibe vettekre, 
kezdve az idősekkel és 
munkanélküliekkel. 
De a szolidaritás azt 
is jelenti, hogy újra 
megvalósul a nemze-
dékek közötti együtt-
működés, kölcsönös 
támogatás is.

A múlt század hat-
vanas éveitől kezdve 
soha nem látott szem-
benállás van a nem-
zedékek között. Az 
Európát naggyá tevő 
eszmények új nem-
zedékeknek történő 
átadását illetően eltú-
lozva azt mondhatjuk, 
hogy áthagyományo-

zás helyett az emberek az áru-
lást választották. Így egy drá-
mai meddőség időszaka követte 
annak elvetését, amit az atyák-
tól kaptak. Nemcsak azért, 
mert Európában kevés gyer-
meket vállalnak – demográfi ai 
telünket éljük –, és túl sokan 
vannak, akiktől megtagadták a 
születéshez való jogot, hanem 
azért is, mert az emberek rájöt-
tek, hogy képtelenek megadni a 
fi ataloknak azokat az anyagi és 
kulturális eszközöket, amelyek-
kel azok szembe tudnak nézni 
a jövővel. Európa egyfajta em-
lékezethiányban szenved. Újra 
szolidáris közösséggé válni azt 
jelenti, hogy újra felfedezi saját 
múltjának értékét, hogy gazda-
gítsa jelenét és az utódoknak 
reményteli jövőt adjon át. (…)

(Ferenc pápa beszédét 
teljes terjedelmében az alábbi 

hivatkozáson olvashatják:
https://goo.gl/Xazqyw)

Szondi György

Távmér�

Rétjén a lélek
lábujjhegyen is
távolsiet közel

Szirmok

Fakad a fény is.
Hószirmok közül tör fel
Űzi széjjel éj.

December

Zimankót ájtat
hulltában rozsdalevél –
duruzsol-e zöld..

Perem
Ível alá már
a kehely kupolája
gallymagad tartod

Fenn

Igen, te nem

Hordozom kereszted
én szálka
vagyok csak belőle
szemedbenF. Tóth Zsuzsa rajza



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 4342 KÖZÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖSSSSSSSSSS ÚÚTTTTTTTTTTTKÖZÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖSSSSSSSSSS ÚTTTTTTTTTTT 43

Ady Endre

Adja meg az Isten

Adja meg az isten,
Mit adni nem szokott,
száz bús vasárnap helyett
sok, víg hétköznapot,
adja meg az Isten.

Adja meg az Isten,
sírásaink végét,
lelkünknek teljességes
s vágyott békességét,
adja meg az Isten.

Adja meg az Isten,
bár furcsa a világ,
ne játsszak ölő, gyilkos,
cudar komédiát,
adja meg az Isten.

Adja meg az Isten,
mit adni nem szokott,
száz bús vasárnap helyett
sok, víg hétköznapot,
adja meg az Isten.

Te del o del

Te del o del
so chi sityilas te del,
shel brigake kurkengo than
but losshaimaske dyesa,
te del o del.

Te del o del
amare rojipes agor tavel
amare dyos barvalyipe,
shukar voja slobodipe,
te del o del.

Te del o del,
ke boldinij e luma
te na khelav mudarimasko
nasul pherasa,
te del o del.

Te del o del,
so chi sityilas te del,
shel brigake kurkengo than
but losshaimaske dyesa,
te del o del.

A ROMA SZERETETSZOLGÁLAT 
HÍREI

ADVENTI 
SZERETETKOSÁR- AKCIÓ!

T MOGAT K JELENTKEZ S T 
V RJUK! 

A Roma Szeretetszolgá-
lat az idén meghirde-

tett Szeretetkosár – Akcióban 
8000 nélkülöző családnak sze-
retne segítséget nyújtani szerte 
az országban.

Az ünnepek alatt sokszor az 
éhezéssel is szembe kell nézni-
ük, ez a teher a szülők számára 

is nagyon megterhelő, de talán 
a legjobban a gyerekeket viseli 
meg, mivel sokszor nem kerül 
a karácsonyfa alá ajándék és az 
asztalra ünnepi étel.

Nagyon sok gyermek számá-
ra nem adatik meg az a lehető-
ség, hogy feledhetetlen öröm-
ben legyen része a karácsony 
ideje alatt!

Mindnyájunk közös összefo-
gásával ezen tudunk változtat-
ni!

Ahogyan minden évben, így 
most is szeretnénk segítséget 
nyújtani a hátrányos helyzetű 
családoknak.

A szeretetkosarakba tartós 
élelmiszert: olaj, cukor, liszt, 
édesség, konzerv, valamint 
tisztító-tisztálkodási szereket, 
játékokat és téli ruhaneműt 
szeretnénk elhelyezni.

Anyagi támogatásukat az 
alábbi számlaszámra várjuk:

Budapest Bank: 10101339-
39213800-01003006

Segítségüket és Együttmű-
ködésüket Köszönjük!

Roma Szeretetszolgálat 
Vezetősége

Ifj. Rostás-Farkas György 
elnök

06/70-431-44-40
Instagram oldalon is elérhető 
a Roma Szeretetszolgálat -:)

https://www.instagram.com/
romacharity/

József Attila

Aki szegény, az a legszegényebb
Ha az Isten íródeák volna
S éjjel-nappal mozogna a tolla,
Úgy se győzné, ő se, följegyezni,
Mennyit kell a szegénynek szenvedni.

Aki szegény, az a legszegényebb,
Fázósságát odaadja a télnek,
Melegét meg odaadja a nyárnak,
Üres kedvét a puszta határnak.

Köznapokon ott van a dologba,
Várt szombatját száz gond nyomorítja,
S ha vasárnap kedvét megfordítja,
Akkor máris hétfő szomorítja.

Pedig benne laknak a galambok,
Csillagtollú éneklő galambok,
De így végül griff madarak lesznek,
Hollónépen igaz törvényt tesznek.

József Attila

Kon chorro, kodoj o maj chorro
O Del iskitori te avlas
vi dyese vi ratyi iskirilas,
chi birijas, chi voj opre te ramol
sode briga trubuj te birij o chorro.

Kon chorro, kodoj o maj chorro,
pesko shil kothe del e jivendeske,
pesko tato kothe del e milajeske
peski shusi voja la shusha malyake.

Ande dyesa kothej ande butya
pesko zhukardo savato kerdaro shel gruzha pizdel
haj te o kurko peski voja boldel
atunchi aba luja kerkarel.

Ande leste beshen le gulumbura
cherhajasle gilyabarde gulumbura
de kade von feri griff uri avna
pe chorre manusha chachi kris shona.

(Boldasles: ifj. Rostás Farkas György)
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rom király hódolatát, a szent 
család menekülését meséltem. 
Egyre feszültebben hallgatta. 
Aztán Istenről beszélgettünk, 
arról, hogy bentre foglaltatik 
minden, amihez hasonlatosak 
szeretnénk lenni. E törekvés je-
gyében telik egész életünk. A fi ú 
elnémulva hallgatott, és foko-
zatosan áhítatszerűség jelent 
meg addig kifejezéstelen arcán. 
Villanyoltáskor csak annyit 
mondott: „nekem erről még 
soha senki nem beszélt”. „Szü-
leid sem?” – kérdeztem. „Nem 
ismertem őket. Elhagytak.”

Nem elhagyni! Ez volt édes-
apám utolsó karácsonyának 
üzenete. A fát díszítettük, ő pe-
dig kénytelen volt leülni, mert 
összeszorult a szíve. Ez akkor 
egyre gyakrabban történt meg 
vele, már egy éve, azóta, hogy 
az államrendőrség megszállta 
szüleim házát. Mikor szívének 
szorítása alábbhagyott, körbe-
álltuk a karácsonyfát, megfog-
tuk egymást és ennyit mondott: 
„ha meghalok, ne hagyjátok 
magára édesanyátokat, és ne 
hagyjátok el egymást”.

Ez karácsony igaz üzenete.

(Forrás: http://duray.sk/
2005/12/nagykaracsony/)

Duray Miklós

Nagykarácsony

Volt egyszer egy kará-
csony, akkor még nem 

tudták róla, hogy az, de mi már 
csaknem két évezrede ünnepel-
jük. Megszületett Jézus, a meg-
váltó, akinek a földi megjelené-
sét akkor még nagyon kevesen 
tudatosították, de voltak, akik 
mégis izgalomba jöttek emiatt, 
és félelmükben ölettek.

Sejtjük, hogy miért gyilkol-
tatták le a csecsemőket. A vi-
lágrajövetele utáni harminc-
harmadik évben pedig – e kort 
most krisztusinak nevezünk 
– őt, a megváltót feszítették 
keresztre. Ezzel a politikai gyil-
kossággal teljesedett be a mes-
siási küldetés. Elgondolkozta-
tó, hogy a názáreti jézus fölött, 
akit görögül Khrüsztosznak, 
azaz felkentnek neveznek, és 
akiről hisszük, hogy ő az Isten 
egyszülött fi a, a zsidók az Atya 
nevében mondatták ki a világi 
hatalommal a halálos ítéletet. 
Ez ugyan nem karácsonykor 
történt, de törvényszerű, hogy 
megszületése emléknapján 
eszünkbe jut a halála is, hiszen 
a földi pályafutás ívének ez a 
két legbiztosabb pontja.

Karácsonykor ugyan nem a 
halálra, leginkább a jóra, szép-
re, kellemesre, boldogítóra illik 
emlékezni, de a szegénység, el-
esettség, hajléktalanság, elha-
gyatottság látványa, mellyel a 
nagyobb városokban nap mint 
nap, tehát karácsonykor is ta-

lálkozunk, nem hagyja felhőt-
lenül ünnepeinket sem. Mert 
szegénységet okozni bűn, és a 
bűnnel együtt élni felháborító.

Vannak bizony rossz kará-
csonyi emlékeink. Heródes pa-
rancsa az első ilyen. De életünk 
során hány szomorú karácsonyt 
kellett végigszűkölnünk? Ha 
katonasírokat vagy az eleset-
tekre emlékeztető szobrokat, 
obeliszkeket, kopjafákat, táblá-
kat látok, melyeken nevek sor-
jáznak, elsőként mindig az jut 
eszembe: ugyan milyen lehetett 
az utolsó karácsonyuk ezeknek 
a politika által tőrbecsalt áldo-
zatoknak?

Nekem is van egy tudat 
alatti háborús karácsonyi em-
lékem, 1944-ből, amikor még 
az édesanyám szíve alatt éltem 
gondtalan életemet, amikor 
családunk a feldíszített fenyőfa 
helyett az akasztottak gépfegy-
ver-ugatástól hangos erdejé-
ben menetelt, mentve a vissza 
nem adhatót. Azóta mind a mai 
napig elviselhetetlen nekem a 
puskaropogás, nem tudok fegy-
vert fogni. Még az érintésétől is 
a hideg szél jár át.

A börtönkarácsonyaim vi-
szont nem a halálra emlékez-
tetnek, hanem a rosszakaratra 
és az emberi gonoszságra, ám 
egyszersmind arra is, hogyan 
lehet legalább egy rövid időre 
szebbé varázsolni a börtöncella 
zord falai között az életet. Mert 

lehet! Akár egy kedves embe-
ri szóval, mely az ott szokásos 
durvaság hátterén sokkal ele-
venebben hangzik. Szokatla-
nul.

Az egyik börtönkarácsonyo-
mat másodmagammal töltöt-
tem cellatársammal, akit azért 
vágtak sittre, mert fel akarta 
robbantani a szovjet hadsere-
get dicsőítő emlékművet. Ha 
sikerül neki, ott pusztul, mert 
olyan rövid gyújtózsinórt hasz-
nált. Szerencséjére az erős szél 
miatt még a gyufája sem gyul-
ladt meg. A rendőr, aki letar-
tóztatta őt, magyarázta el neki, 
hogy mi történhetett volna, ha 
sikerül a robbantási kísérlet.

A cellatársam káromkod-
va mesélte ezt a történetet, 
mert az őt letartóztató rendőrt 
ugyanolyan hülyének tartotta, 
mint a nagyanyját, aki mindig 
imádkozott és templomba járt. 
„Te is olyan vagy?” – kérdezte 
tőlem, mert estefelé, amikor 
otthon a karácsonyfát állja kö-
rül a család, Jézusról beszéltem 
neki, születése történetét, a há-

Choli Daróczi József

Óda

Segítsd, Isten a cigányt,
Lelhesse meg a hazát.
Segítsd meg a nemzetét,
Amíg a világon él.

Bejárta a világot,
Nem talált csak bánatot.
Az élete csak a gyász,
Segítsd, Isten, a cigányt.

Bejárta a világot,
Hosszú út volt, meg átok.
Hosszú út volt, hideg sár,
A szívében csak a gyász

A bűn, ha elkövette,
Azt már rég megfi zette.
Megfi zette szívével,
Tiszta piros vérével.

Gyertek, gyertek cigányok,
Leljük meg az országot.
Leljük meg azt a helyet,
Ahol nem hullnak fejek.

Segítsd, Isten, a cigányt,
Békét leljen és hazát.
Segítsd meg a gyermekét,
Lelje meg a nemzetét.

Zhutin Devla le romen,
The shaj rakhen penge them.
Zhutin Devla te zhuven,
K'andej luma trubuven.

Anmdre phirdam e luma,
Chi rakhlam feri briga.
Amaro trajo-j bibax,
Zhutin Devle te zhuvas.

Andre phirdam e luma,
Lungi sas lake droma.
Lungi sas thaj chikale,
Jilestar sam bokhale.

Te sas dosh so kerindam,
Kodi dulmut potyindam.
Potyindamla dukhasa,
Chache lole rates.

Aven, zhastar romale,
Rodas carra amenge.
Rodas opre kodo than,
Kaj chi amen chi azban.

Zhutin Devla le romen,
Pacha penge te rakhen.
Zhutin sa le shavoren,
Khere von te shaj resen. 

Eperjesssy Ernő felvétele
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Osztojkán Béla

Líra

December közepén is csak én láthatok
cíntermű égen tornászlánymeghajlású
szivárványokat
Ők ezek az egybefonódó karcsú lánytestek
Ők ezek a pókháló-szövésű rezgő lánycsapdák
de értik dolgukat

Összekuporodó létem a fogság szigorát
viseli Övék a szabadság
nekem kitalált szárnyalás a részem
Automata varjak csettegő pecsétőrök
lesnek rám
a hebegőt lesik így a logopédián
Hangzatos szavak helyett persze
csak mama kenyér fájdalom
buggyan a nyomorék szájon át
kit öklök puhítottak eddig
az nem mondhat dicsérő hurrát
az nem éljenezhet

Az éhes donor szédülése jön rám

Estére

Odakint tajtékot vet a hó
hosszú haja van anyámnak
robotos tündér sző benne
kései mennyasszonyruhát magának
Ki lesz a vőlegény
hoz-e majd koszorút
csak én nem élek
este ha fi út szül
este ha lebabázik
madár-holtakat vedlő fák alatt
nélkülem halottast kivel játszik
vigalmak özvegye

Legenda a szerelemr�l

A dolog úgy kezdődött, a dolog tudniillik
úgy kezdődött, hogy Isten kísérte álmainkat;
beköltözött hozzánk az Isten, hozzánk jött
lakni és palotát állított nekünk, épített
bolond szép palotát, mert bolond-szép 
palotákra képes az ember: katedrálisokat
épít a bolond, épít a szép szerelmes ember,
bölcsőt és templomot épít,
rügyeket képzel és április elejére végül
maga is Istenné lényegül.

Hideget gyűjtöttek a fák ágai, átjárta
csontunkat a szél; piros kis kályhák
duruzsoltak bennünk s egyenesen körül
térdeplő liliputi völgyek közt
orcáinkról dicsőséges párafelhőcskék
igyekeztek utat törni a magasság felé.

Lámpás volt kezeinkben; szólítottak
a törpe erdők: hóban-avarban fészkelő
gyöngyvirágok kesergése szállott –
tátogatóznak egy kicsit. S noha szépek
voltunk, s talpunk alatt se mukkant a hó
szemernyit se, agyaras vadászok emelték
miránk puskaporszagú gyámbotjaikat sorba.

Gyurkovics Tibor

Örök

A semmi is lehet minden
a minden is lehet semmi
ahogy az első percben
csak úgy szabad szeretni.

Hattinger – Klebasko Gábor

Köd kötelék

Hideg és nyirkos már a köd,
mely aláhullik az égből,
Nehéz lépés, ez jár nekem,
futni a köd kötelékből.

Korok napszámosa

Sűrű felhő ülte meg a hegyet,
hogy eső verje el a világot,
olyannyira, mint minket az élet,
mely hazugságot kiált fülünkbe
az igazságról, sok esztendeje.

Vándoroljak el, s legyek telepes,
mert nincs sem békém sem igazságom.
Csak korok napszámosa vagyok én,
ki konokul küzdök életemért,
míg összecsap fejem fölött a tenger.

Gyurkovics Tibor

Függöny a hó

Függöny a hó mögötte jó
messzire búj a múltam
mintha mögüle intene
talán az aki voltam

a fák mögött bújkálok én
fülig hajtott bekecsben
arcában föl sem ismerem
mindazt ami lehettem.

Nálam járt az Isten

Fél hét volt, talán még korán,
De nálam járt az Isten,
nem véletlen nézett szét,
Mert hisz nem vagyok vérlen.

Egy csöndes imám közben
vállon ölelt át engem,
Olyan érzés töltött el,
Hogy ízét most is lengem.

Megtört hiúságom,
És könnybe lábadt a szemem,
Óh, mily hasztalan volt,
Mit nem adott ő nekem.

Majd némán hagyott hátra,
csak a szeme bíztatott,
Hosszú, barna leplében
Egy időre itt hagyott.

Mezei András

Kilenc sor

Nem ismerem még magamat,
de benned néha föllelem,
egyszál ingben a hold alatt
lábujjhegyen, lábujjhegyen.

Ahol az önzés, árulás,
már nem vakít több förtelem,
emeled kőtáblád, ítélsz,
igazságod könyörtelen.
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Vajnai János

„Karácsonyi rege, ha valóra válna…”

Télváltó szelek hoznak 
hideget és mi vágyva 

meleget, fűtött szobákba húzó-
dunk. Csendes melankóliával 
lapozgatva egy kalendáriumot, 
annak utolsó oldalára érve 
konstatáljuk, hogy lám, it a ka-
rácsony meg az óesztendő 
utolsó hete.

Lepergett még egy, el-
tűnődtünk megvalósult 
vagy semmibe tűnő álma-
inkról. Baj, bármit feled-
ve, otthonunk kellemes 
atmoszférájában, szerette-
inknek szánt ajándékokon 
gondolkodva latolgatjuk 
anyagi lehetőségeinket. 
Piros halászlé jóféle vörös-
borral, frissensült kalács-
illata is felsejlik bennünk. 
Odakint meg a fagyos sze-
lek zörgetik a tar ágakat, 
miközben nem is tudato-
sodik elménkben, hogy 
emberek hálnak az utcán, 
hogy vannak családok, 
ahol heted magukkal di-
deregnek ránk hasonlóak hideg 
tűzhely mellett egyetlen szűkös 
szobában.

Elfelejtett, magára maradt 
öreganyó fűtetlen lakásban 
számlálgatja a múló időt szám-
láló óra ütéseit, észre se véve, 
hogy lassul a múlt szívverése 
is. Meg szülőföldjükről elűzött, 
vagy emberibb világ után vá-
gyakozva vándorló százezrek 
sorsa izgat-e bennünket, fog-

lalkozunk-e azzal, hogy jobbra 
fordul valaha is a sorsuk?

Lelki szemeink előtt a kis 
Jézus jászolban, miközben fel 
sem fogjuk, hogy mi is az a já-
szol (nem puha ágy ám). Azt 
sem fogjuk fel, hogy vannak 

hozzá vágyó vándor bölcsek, 
kiknek főtt kolbásza mind elfo-
gyott, fényes csizmájuk is meg-
rogyott. Úgy járulnak ők Jézus 
elé, mi meg egyre csak elhatá-
rolódunk jobb sorsra érdemes 
embertársainktól.

Nem a rózsafüzérrel az éjféli 
misére tipegő nénikéknek kel-
lene elgondolkodni, nem őket 
kellene, hogy bántsa a kont-
raszt, hanem a Bibliát is csak 

képmutatásból kézbevevőket, 
akik még beleolvasva sem ve-
szik észre a Megváltó szavait 
Máté evangéliumában:

„Örököljétek az országot, ti, 
atyám fi ai, mely számotokra 

készíttetett… Mert éhez-
tem, és ennem adtatok, 
szomjúhoztam és innom 
adtatok, jövevény voltam 
és befogadtatok engem. 
Mezítelen voltam és felru-
háztatok, beteg voltam és 
meglátogattatok.+

Mindez a szeretet ün-
nepén tudatosul-e ben-
nünk? A naptár utolsó 
lapját nézve, ne feledjük, 
hogy peregjen le akárhány 
év felettünk, jöjjenek újak, 
új reményekkel, legyünk jó 
emberek, kikre jó szívvel 
emlékezhetnek a kirekesz-
tettek, a jövevények, a ke-
vésbé szerencsés sorsúak is.

Legyen közös hitvallá-
sunk, hogy csak az emberi 

jóság és az általa teremtett és 
őrzött szépség az., ami arra ér-
demes, hogy az évek múltával 
is fennmaradásra ítéltessék.

Év évre fogyván a jóság ne 
hulljon ki a rostán. És egy szép 
karácsonyi ének úgy szóljon, 
hogy a mondanivalója tényleg 
valósággá váljon:

„Békesség légyen földön em-
bereknek, és jóakarat minden-
féle népnek és nemzetségnek.”

Vajnai János rajza
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a lelkiismereti- és vallássza-
badság változatlanul időszerű 
kérdésköréig, a totalitárius el-
nyomás minden formájának a 
visszautasításáig – vagyis ah-
hoz, a keresztény gyökerekből 
fakadó egyetemes értékrend-
hez, melyen Európai Közössé-
günk alapul.

A felsorolt bibliai és tör-
ténelmi példák a casus con-
fessionis/status confessionis 
azon kényszerítő helyzeteinek 
tekintendők, melyekben az 
Isten iránti engedelmesség és 
lelkiismeretünk szava elől nem 
szabad kitérnünk, hanem hi-
tünk megvallásával és követ-
kezményeinek vállalásával kell 
„protestálnunk” a Gonosz, az 
Isten hatalmát megrabló föl-
di hatalmasságok ellen, illetve 
hitet tennünk (pro testo) Isten 
akaratának elsőbbsége mellett.

A magyar reformációról 
szóló mai konferenciánkon 
külön is ki kell térnem a ma-
gyar protestantizmusnak és 
az egykori erdélyi protestáns 

fejedelemségnek az Oszmán 
Birodalommal, valamint a 
Habsburg elnyomással és el-
lenreformációval szemben 
viselt, XVI– XVII. századi 
élet-halál harcára, valamint 
arra a meghatározó szerepére, 
melyet a magyar nyelv és kul-
túra kialakulásában és a ma-
gyarság nemzetté válásának 
folyamatában betöltött. (Erről 
bővebben az utánam szólók 
fognak beszélni.)

Az Európai Unió polgárai, 
nemzetei és egyházai konti-
nensünk jelenkori identitás-
vesztésének a körülményei 
között különleges felelősség-
gel tartoznak közös keresz-
tény és protestáns örökségünk 
megőrzésében. Azt kívánom, 
hogy ebben a küldetésünkben 
erősítsen meg és vigyen előre 
bennünket mostani tanácsko-
zásunk.

(Elhangzott Brüsszelben, 
az Európai Parlamentben, 

2017. november 22-én.)

T�kés László

A reformáció öröksége

A múlt század totalitári-
us rendszerei minden 

addiginál élesebben vetették 
fel a – mindenkori – hatalom-
hoz való viszonyulás kérdését. 
A válságos történelmi kataszt-
rófákhoz vezető nemzeti szoci-
alizmus és ateista kommuniz-
mus a krisztusi erkölcs alapján 
álló keresztény egyházakat is 
kemény próba elé állították.

Miközben a német evangéli-
kusok többsége kénytelen-kel-
letlen a náci rezsimet támogató 
Deutsche Christen mozgalom-
hoz csatlakozott, egyedül a Di-
etrich Bonhoeff er körül felálló 
Hitvalló Egyház mert nyíltan 
szembeszállni az istentelen hit-
leri rendszerrel. A vörös hata-
lommal megalkuvó „hivatalos 
egyházzal” és „békepapjaival” 
szemben szintén kevesen vol-
tak azok, akik a kommunista 
diktatúrával nyíltan szembe 
mertek szegülni.

A totalitárius önkényuralmi 
rendszerek tagadásán, illetve 
a demokratikus alapértékeken 
alapuló Európai Unióban mél-
tó és szükséges, hogy az 500 
éves reformációról megemlé-
kezzünk, és rendkívüli szere-
pét és jelentőségét földrészünk, 
nemzeteink és az egész világ 
életében és történelmében fel-
mutassuk. A földünket fenye-
gető jelenkori veszélyek és ki-
hívások közepette, az újabbkori 
hatalmi koncentráció, a tovább 

élő kommunizmus és az új to-
tális-globális fenyegetettségek, 
valamint a századunkban is 
folytatódó világnézeti, ideoló-
giai, vallási és háborús konf-
rontációk körülményei között 
tanulsággal tekinthetünk visz-
sza Luther Márton és refor-
mátortársai példájára, illetve a 
reformáció által elindított azon 
változásokra, melyek forradal-
mi módon alakították át Euró-
pa vallási, szellemi, társadalmi 
és politikai arculatát, hosszú 
távon lévén kihatással egész 
földrészünk fejlődésére – el 
egészen a jelenkorig.

Engedjék meg, hogy mai 
konferenciánk bevezetésekép-
pen kimondottan a hitbeli meg-
győződésnek arról az erkölcsi 
forradalmáról szóljak, amely 
nagy reformátoraink magatar-
tását jellemezte, és amelynek 
ezáltal ők maguk elindítói vol-
tak. Az ilyenkor megszokott 
társadalmi, gazdasági, politikai 
körülmények elemzése helyett 
egyetlen fontos tényezőt eme-
lek ki, éspedig a Solus Christus 
és a Sola Scriptura reformációi 
alaptételekben megfogalma-
zódó hitbeli engedelmességet, 
mely a bibliai isteni kijelenté-
sen alapuló magatartásra és 
cselekvésre indította Luther 
Mártont, Kálvin Jánost és kö-
vetőiket.

Az egyházi és világi hatalmat 
magába egyesítő cézáropápiz-

mus elleni fellépés paradigma-
tikus példáját nyújtotta Luther 
Márton azáltal, hogy V. Károly, 
a császár és X. Leó, a pápa el-
lenében az 1521-es wormsi or-
szággyűlésen bátran kimondta: 
„Itt állok, másként nem tehe-
tek.” Hozzá hasonlóan, nála is 
radikálisabb módon hirdette 
meg a jus resistendi, a zsarnok-
kal szembeni ellenállás elvét 
a helvét irányzat vezéralakja, 
Kálvin János. Mindketten Pé-
tert és apostoltársait idézték a 
Cselekedetek könyvéből, akik 
Krisztus ügye melletti kiállásuk 
határozottságával mondottak 
nemet a zsidó főpapi tanácsnak: 
„Istennek kell inkább engedni, 
hogynem az embereknek” (Ap-
Csel 5,29). Az Ószövetség bi-
zonysága szerint, Isten szavára 
hallgatva, ezenképpen szállott 
szembe Mózes a Fáraóval és 
Dániel próféta Nabukodonozor 
császárral. Ugyanide tartozik 
a nácizmussal és a kommuniz-
mussal ellenszegülő hitvallók 
már előzőleg említett esete. És 
ezen az úton már el is jutottunk 
az emberi és polgári jogok, 

Rácz Lajos

Nyílt beszéd

ki vagyok
kérdem magamtól
fölemelve arcom
a lélek-horizontig
a tiszta tekintetű
emberszóig
ahol ősi eredetű
a rebbenéstelen szemű
nyílt beszéd

mert nem lehet másként
ébren tartani
a gondolat hitét
és nem lehet egy nemzetet
úgy tanítani
hogy korszakonként
átírják történelmét

az oly sokszor
megfélemlített
törékeny lelkiismeret
ne legyen a hatalom
játékszere

Rácz Lajos

Jelek
(Kovács József barátomnak)

Azért növesztettél szakállt
hogy a cigány-indulat
ne dúlja szét arcvonásodat

a tekintetedben ott ég
a cigánytáborok tüze
őseink föl-föllobbanó üzenete

a tenyeredben hoztad el
a szavak parazsát
hogy fölmelegítsd vacogó lelkünket

a remény ezüst-pörnyéje száll
az új nemzedék homlokára
és sarjadásnak indul megannyi szakáll
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Isten fényei
Isten nem akar még egyszer földre jönni
Kinéz egy nagyon siető vonatablakon
Kinéz egy elpergett búzaszemre
És látja magát vakon

Tapogat
Kezébe adják csempész fi zikusok
a görögdinnyeszerű atombombát
a kettétörött Los-Angeles-i aranyhidat
mint a märklin játékot
a sinanthropus üvegreszelő csontjait
Szent Johanna aranyfogmaradékát
Csontváry zsolnai majolika bilijét
Caesar epilepsziaellenes növényfűcseppüvegét

És őrjöngeni kezd maga is

És elveti magát
És habzik a szája
És megharapja a nyelvét rohamában
Rángatózik
Égbe-földbe veri a lábát:

Nem akar még egyszer megszületni.

Anyám a kertben
Anyámra tiszta hó hull,
fekszik a téli kertben,
csak fekszik mint az árnyék,
csaknem átléphetetlen.
Kitaszítom az ajtót,
recseg a hó előtte,
mint vad fekszik a hóban
kicsiny anyám lelőve.
Taszigálom az ajtót,
anyám fekszik keresztben,
hajára tiszta hó hull,
csaknem átléphetetlen.
Már ki akarok jutni
az alacsony szobából,
itt fekszik anyám teste
föltornyosulva, lábtól.
Még egyszer ki a kertbe,
a kristálytiszta hóba!
A küszöb előtt fekszik
anyám már évek óta.
Hajára tiszta hó hull,
fekszik anyám a kertben,
lelőtt vad, napsütötte
árnyék. Átléphetetlen.

Gyurkovics Tibor

A béke…
A béke nagy szemhéja fed
csalánmeleg szememre
ráborulnak a levelek
egészen eltemetve

most alszom én „majd alszom én”
jövőbe és jelenbe
bebújva mint a véredény
maradok énekelve.

Hó-könny
Viszont esik a hó
és az arra való
hogy meglássam a kertet
amit már elfelejtett
az ember míg fetrengett
s magáért könnyet ejtett
a kórház lassú ágyán
hogy ott maradt a párnán
a foltja mint a márvány
lemezén a szivárvány
most kavarog a hó
mintha a nagyapó
lisztet szórna a kertre
sütemény-fenyvesekre
vagy fújna elkeseredve
hogy végül is a hó
a pingálnivaló
a kertet is kifesse
hogy végleg elfelejtse
az ember amit árván
benn ejtett ott a párnán
és meglássa kertben
fölgyűlő hószemekben
a fölső égi könnyet
mit a nagyapó ejtett
az öreg csirkefogó
mikor esik a hó.

Hagyaték

Mindent neked akartam hagyni,
mint egy hatalmas hagyatékot,
hogy mikor meg akarok halni,
legyen „vagyonomhoz” elég jog,

pedig ez csak kis jele annak,
amit szeretve erőltettem,
valójában én tőled kaptam
mindent könnyedén egyösszegben.

Húzd rá cigány…

Húzd rá cigány te millió tücsök
és szépítsétek meg az éjszakát
miben az ember sose lát
csak feketeséget csak ördögöt

adjatok hitet annak kinek nincs
emeljétek égig hegedűtök
hallja Isten ha ablakán kitekint
akkor is ha már nem hegedülök.

Feleségemnek
Feleségemnek arca van, meg keze is, meg lába is,
mindez valóság, jól tudom, de látszat is, de látszat is.
Van szeme is, mert néz vele, meg lát vele, meg fog vele,
testi valóság kényszere, ez az ő bűvös ereje.

Ujjongok, hogyhát ennyi van, ez ő maga, ez ő maga,
szeretni való teste van, meg hajlama, meg hajlama.
Fölhajt az éj így engem is, mint a vadat, mint a vadat,
találkozunk a hús fölött s a hús alatt, a hús alatt.

Szerelmes párom egyszeri, kitárt alak, bezárt alak,
hogy ilyen anyag, forma légy, de vártalak, de vártalak.
Úgy előáll a lét falán s a szívemen, a szívemen,
megjelenik mint régi kép, világosan és hirtelen.
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DR. PAPP JÁNOS ROVATA

Széljegyzet a 30 napos 
nyelvtanulásról

Mindig meglep az embe-

ri hiszékenység. Most 

a „30 nap alatt megtanulhatsz 

angolul” reklámra kaptam fel a 

fejem. Tényleg van Magyaror-

szágon olyan ember, aki elhiszi, 

hogy bármilyen nyelvet el lehet 

sajátítani ennyi idő alatt? Való-

ban beveszik ezt a szöveget?

Kitartó, folyamatos tanu-

lás nélkül nem fog menni! Ne 

higgyenek a csalóknak! Nincs 

az a technikai eszköz, csoda 

kártya, láthatatlan erő, ami pó-

tolná a szorgalmat. Nálam fel-

készültebb kutatók szerint egy 

világnyelvet, mint például az 

angolt, nulláról középfokig hat 

hónap kitartó tanulással sajá-

tít el egy anyanyelvét bizton-

sággal használó felnőtt. Anya-

nyelvét biztonsággal használó 

– vagyis ismeri anyanyelvének 

szerkezetét, szabályrendszerét, 

mert ehhez viszonyítva tudja 

valamihez kötni a másik meg-

tanulandó nyelvet. Azt is írják 

a nyelvtanulást kutatók, hogy 

napi folyamatos tanulás és gya-

korlás mellett. De ekkor szin-

te mással nem is foglalkozik a 

delikvens. Tehát, aki munka 

mellett, családban élve, mun-

kahelyen megfelelve mindezek 

mellett készül nyelvet tanulni, 

az ne reménykedjen ilyen telje-

sítményben.

Minden eredményt mun-

ka, befektetés előz meg. Nincs 

ez másképp a nyelvtanulással 

sem. Gyors eredményt mi ma-

gunk tudunk elérni, méghoz-

zá folyamatos és rendszeres 

nyelvtanulással. Bármilyen 

nyelvet választunk is, tegyük 

érdekessé. Ne csak a nyelv el-

sajátítása lebegjen a szemünk 

előtt, ne kizárólag erre „gyúr-

junk” hanem olyan valami felé 

haladjunk a nyelv segítségével, 

ami érdekel bennünket! Pél-

dául, ha vettünk vagy kaptunk 

valakitől (egy még nem ismert 

technikai eszközt) például okos 

telefont, akkor annak a haszná-

lati utasítását próbáljuk (a ren-

delkezésre álló) idegen nyelven 

megismerni, fordítsuk le, mit 

írnak. A nyelv az eszköz, ami a 

célhoz, a telefon használatához 

vezet el, tehát „csak” módszer, 

nem fő cél. Vagy érdeklődési 

körünkbe tartozó esetről olvas-

sunk, kedvenc sportolónkról, 

művészünkről, stb., fordítsunk 

a megtanulandó nyelvről ma-

gyar nyelvre. Így tegyük érde-

kessé a nyelvtanulást. H szóra-

kozva tanulhatunk, akkor jobb 

és gyorsabb eredményt érhe-

tünk el.

Általában minden választott 

nyelven találhatunk irodalmat, 

újságcikket, blogbejegyzést, 

ezeket próbáljuk lefordítani. 

Később, ha már kicsit többet 

tudunk, akkor érdemes hallgat-

ni idegen nyelvű szöveget, akár 

rövid híreket, jobb a vissza-

játszható, hogy újra felidézhes-

sük. Higgyék le ez menni fog! 

És! Nem kell senkinek fi zetni 

érte.

Keressék meg az egyéni 

nyelvtanulási módszerüket, 

van ilyen! Sőt nyelvérzékük is 

van; megtanultak magyarul pe-

dig ez a világ egyik legnehezeb-

ben tanulható nyelve.

Közel húszéves nyelvtanítási 

tapasztalattal a hátam mögött, 

saját pedagógiai munkámból 

merítve azt tudom ideírni, hogy 

munka nélkül nincs eredmény! 

Ne higgyenek a hamis hirdeté-

seknek!

Radnóti Miklós

Nem tudhatom…

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is,  virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

Nashtig zhanav…

Nashtig zhanav, ke kavreske kadi phuv so mol,
mange muro them si kaj jagatar phabardoj
cino them, dulmut nachili shavoreski luma.
Anda la barilom, sar kashteski kranga numa
shajil, vi muro trupo ande kaj phuv nachla.
Khere som. Thaj unyivar kaj mure punre chang del
Jekh-jekh bur, thaj anav, laki luludyi zhanav,
zhanav kaj, karing zhan, thaj zhanav po drom sar zhan
zhanav ke so hatyardem ekh milaski ratyi
pa le kheresko zido pittyadi loli dukh.
Kon opral hural, kodoleske kimpij zhikaj,
thaj chi zhanel kon sas o Vörösmarty Mihály;
leske so del kaj kimpi? fabra thaj ketanija,
ta mange gindakos, guruves, redechina,
kodo fabra dikhel thaj oprehunadi phuv,
ta me vi le butyares, kon izdral sar o thuv,
vesha, gugle frukti, reza thaj le gropura,
mashkar le gropi rolyimasa romnya, phura,
thaj so opral xasardo drom si vaj fabrura,
kodo kher si, angla leste manush bishavel,
lolo fl akoj leste, krujal xurde shavora,
thaj anglaj fabra baro zhukel pashlyol vorta:
kothej vi e bar, le dulmutane kamipe,
le chumid ande muro muj kaj guglej, kaj shukle,
thaj sar andej shkola zhos, pe le dromeski rig,
te na pushenma kodo dyes, pe jekh bar shav chik,
ake koj barr, ba opral chi kado chi dichol,
naj kasavi mashina, savesa shaj sikadyol.
Ba bezexale sam ame, sar le kavera,
zhanas kana bezexardam, kana thaj desar,
ba zhuven vi butyara, poeti bi bezex,
thaj chuchake xurde, kaste barol e godyi,
fi mlal ande lende, thaj grizhin les vi ratyi,
zhi chi somnosarel pe amaro them i pacha,
thaj pe amari vorba maj von dena pattya.
Tye phaka sharav pe amende ratyaki nura.

(Boldasles: Nagy Gusztáv)
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jön. Meglátogattuk a szülői 
házat, a kertben tüzet gyújtot-
tunk, beszélgettünk, felidézve 
azt a számtalan gyermekkori 
élményt és emléket. Mindket-
ten nagyon vártuk, hogy ez a 
nap is eljöjjön végre….

Most rovom ezeket a sorokat 
az örökkévalóságnak, s azon 
gondolkodom, hogy még meg 
kellene írnom, örökítenem azt 
a számtalan élményt és törté-
netet, ami összeköt bennünket 
Domokos Pistával, az én gyer-
mekkori testvérbarátommal és 
az ő szüleivel.

De ez már egy másik törté-
net…

Rostás Farkas György

Sasfióka

kikönyökölök
ifjúságom ablakából
szegény kölyök
néz rám a múltból

éhes sasfi óka
tátogó csőrű reménnyel
várja hogy a morzsa
ma is meglátogassa
s az éhség lázát
elcsitítsa

anyám fáradt szárnya
borul fölém
s megnyílik köténye
s hullik hullik
az égi manna

Rostás-Farkas György

Hazatérés

Régi vágyam teljesült, 
úgy is mondhatnám 

valóra vált. Évtizedek óta ter-
vezem – tervezzük Domokos 
Pista barátommal, hogy eltöl-
tünk néhány napot ott, azon 
a helyen, ahol gyönyörűséges 
gyermekkorunkat éltük.

Krisztus születése után 
1959-et írtunk. Újkígyós, mind-
kettőnk szülőfaluja, ahová oly 
sok szép emlék fűz, 
ami kitörölhetetlen a 
szívünkből.

Azok a reggeli ta-
lálkozások, amikor a 
Bacsa-saroknál vártuk 
egymást Domokos Pis-
ta testvérbarátommal 
– kitörölhetetlenek a 
szívünkből.

De jó is volt! Meg-
színesítette, bearanyoz-
ta egész életünket. 
A gyermekkori emlé-
kek, iskolás évek, amelyet ott töl-
töttünk Újkígyóson egymással.

Olyan szüleik, mint nekünk 
voltak!

István édesanyja Ica néni és 
az én édesanyám, Mária, na-
gyon ritkán születnek a világra. 
Olyanok voltak, úgy viselked-
tek egymással, mintha édes 
testvérek lettek volna.

Édesanyám sokszor mond-
ta: Menjünk el Gyuri fi am Do-
mokosékhoz, az én szeretett Ica 
testvéremhez, mert régen nem 
láttam.

Nekem ez mindig nagy örö-
met jelentett. Azt ott töltött idő, 
mindig nagy élmény volt. Sze-
retve voltunk, szívesen látott 
vendégként, szinte családtag-
ként.

Megosztottak velünk min-
den földi jót. Jóságos emberek 
voltak. Ezért is őrzöm emlékü-
ket szívem legféltettebb kincsei 
körött örökkön örökké.

István bácsi lovas ember 
volt. Ugyanúgy, mint az én 
szeretett édesapám. Barátok is 
voltak.

Rengeteg emléket őrzök 
ezekből a felejthetetlen időkről 
és az ő barátságukról, a sok-sok 
közös együttlétről ott az újkí-
gyósi végeken.

Ez volt a múlt, és erre épül 
a jelen, ami nélkül nincs jövő. 
Iskoláskorunk óta elköteleztük 
magunkat örök barátságra az 
én kedves ’testvéremmel’ Do-
mokos Pistával, akivel szívbéli 

–testvéri szeretetben élünk pici 
gyermekkorom óta. Náluk min-
dig otthon éreztem magamat, 
családtagnak számítottam, úgy 
szerettek a szülei, mintha édes 
gyermekük lettem volna.

Ica néni már idős korában 
Szegeden élt, ahol, ha tehettem 
mindig meglátogattam. Soha 
nem fogom elfelejteni, hogy 
olyankor mindig a kedvenc 

ételeimet főzte. Azt 
mondta: Két fi am van 
István és Gyuri.

Hívtam egyszer te-
lefonon, s mondtam, 
hogy ma meglátoga-
tom. Amikor megér-
keztem már az ablak-
ból fi gyelt, várta, hogy 
mikor érkezem.

Egész nap várta-
lak – mondta. De jó 

volt az ő szeretetében 
élni! Ő még őrizte 

azokat az ősi értékeket… Min-
dent egy mágus, vagy sámán 
mindent tudott. Félmondatok-
ból is megértettük egymást. Ma 
már nagyon kevés ilyen ember 
él a földön, akivel minden má-
sodperc szívjóságban telik.

István testvér-barátommal 
már nagyon régen tervezzük, 
hogy végigjárjuk azokat a he-
lyeket, ahol gyermekkorunk-
ban éltünk, amelyekhez any-
nyi szép emlék fűz bennünket. 
Most megadatott ennyi év után, 
hogy ez az álmunk beteljesül-

Kocsis Csaba

Jóság

a rongy ember
az rongy ember
de
a jóság
ha akarod
ha nem
munkál
benned
munkál
bennem

hó van
odakint
de
hiszel-e
a jóban

minden
változik
elolvad
a hó és a
latyakban
nem járnak
betlehemesek

az utcán az
inkubátorban
a modern
jászolban
felsír egy
kisgyerek
élet
született
de
tudunk-e szeretni
az ünnepen

és mi lesz
a szürke
hétköznapokkal
a bágyatag holddal
és a csillagokkal

tudunk-e
örülni
zúzmarás
reggelen
az ébredésnek
az ölelésnek
a csóknak
a jónak

én nem
vagyok jó
mondta
Jézus

én sem

és nem
vagyok
Jézus
és nem
vagyok
Isten

Látogatóban Ica néninél
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Gratulálunk
a Príma Primissima Díjas Bálint Györgynek

Prima Primissima-díjat kapott Dr. Bálint György kertészmér-
nök, aranytollas újságíró, a MÚOSZ Aranytollas Újságírók Társa-
ságának elnöke.

Büszkén vallhatjuk, hogy lapunk egyik leghűségesebb olvasója, 
a Közös Út Baráti Kör tagja.

Bálint gazda munkásságát a magyar népművészet és közneve-
lés kategóriában ismerték el a rangos kitüntetéssel.

A díjhoz sok szeretettel gratulálunk és Gyuri bátyánknak jó 
egészséget és további töretlen alkotókedvet kívánunk!

BÁLINT GYÖRGY 
KÖSZÖNŐ  SZAVAI

„Hatalmas megtiszteltetés 
számomra a Prima Primissima 
díj átvétele, amellyel 
kapcsolatban szeret-
nék néhány gondolatot 
megosztani a kedves Ol-
vasóval.

Zsenge gyerekkorom 
óta arra törekedtem, 
hogy a környezetemben 
élő embertársaim kö-
zül is minél többen is-
merjék meg az alkotói, 
a termelői, vagy éppen a 
szolgáltatói munka igaz 
örömét. Azt az örömet, 
amelyet a gyárakban, 
a szántóföldeken, az iro-
dákban, az iskolákban, a kór-
házakban és a színházakban 
végzett munka szerez nemcsak 
annak, aki elvégezte, hanem az 
egész társadalomnak is.

Mert az elvégzett, jó, ver-
senyképes munka nem csupán 
egyéni tulajdon, hanem a társa-
dalom tulajdona is! És csak ez 

teszi lehetővé, hogy utódaink 
kiegyensúlyozottabb. békés és 
boldog világban élhessenek.

Ezért örültem, hogy a Köz-
művelődés kategóriában ve-

hettem részt ebben a nagy 
versenyben és csak annyit ígér-
hetek, hogy amíg erőmből fut-
ja, ennek az elvnek a megvaló-
sulásáért fogok dolgozni.”

Dr. Bálint György 1941-
ben a Magyar Királyi Kerté-
szeti Akadémián szerzett ker-

tészmérnöki oklevelet, majd 
a Magyar Agrártudományi 
Egyetemen agrármérnöki dip-
lomázott.

1949-től agrártankönyveket 
írt és szerkesztett, majd 
a Kertészeti Kutatóinté-
zetben dolgozott, majd 
a Mányi Állami Gazda-
ság főagronómusaként 
dolgozott. 1967-től a 
Kertészet és Szőlészet 
című hetilap főszer-
kesztője.

Ezzel egy időben 
szerkesztette a Kert-
gazdaságot, a Kertbarát 
Magazint és a Kerti Ka-
lendáriumot. 1981-2009 
a Magyar Televízió Ab-
lak című magazinmű-

sorának állandó munkatársa. 
Televíziós szerepvállalása óta 
„Bálint gazdaként” emlegetik.

Az ország kedvence újságok-
ban és az interneten napjaink-
ban is népszerűsíti a kertész-
kedést. Unokája segítségével 
Facebook-oldalára naponta 
több poszt is kikerül.

Gergely Dezs�

Ismét itt az ünnep!

A legkevesebb, amit 

megállapítunk, hogy 

egy évvel ismét idősebbek 

lettünk. Nos, ehhez nem kell 

kereszténynek, vallásosnak 

lenni, ehhez nem kell ünne-

pi lelkület. Már ahhoz igen, 

kellett, hogy a Jézus Krisztus 

előtti pogányok is tisztelettel, 

imádással fordultak a „So-

linvictus”, a legyőzhetetlen 

Nap felé. Hiszen minden ősi 

vallás Napvallás volt. Persze, 

hiszen minden élet forrása ez 

a bolygó, amely fényt is ad, 

meleget is ad. Képzeljük csak 

el, ha egyszer nem kelne föl, 

kihűlne. Nem, ez nem fog be-

következni. Bizonyára Isten 

bölcsessége folytán lett ez a 

december végi nap – a napéj-

egyenlőség ideje az üdvözítő 

Jézus Krisztus születésének a 

napja.

A Nappal – ezzel az égi-

testtel – nincsen semmi baj.

Velünk, emberekkel viszont 

annál több.Sok embertársunk 

szíve hűl ki. Tartsunk csak 

lelkiismeretvizsgálatot, a sa-

játunké nem? Nem lettünk-e 

– csapások, csalódások, bű-

neink miatt – begubódzot-

takká, önzőkké, közömbösek-

ké? Nem élünk-e vissza saját 

helyzetünkkel, tisztségünkkel, 

méltóságunkkal?

Vannak már kereszténynek 

nevezett nagy hagyományok-

kal rendelkező országok, tér-

ségek, ahol immáron nem ün-

neplik a karácsonyt. Külsőleg 

sem. De még kevésbé belsőleg. 

Ezek a december végi napok 

számukra csupán a szórako-

zás ideje és kiváló üzleti lehe-

tőség. Nagy pénzek forognak 

ilyenkor. De sok helyen élnek 

még vallásos népszokások. És 

születnek is újak.

Vannak családok, ahol 

ádventi koszorúkon gyújta-

nak gyertyát Úrjövet minden 

szombatján egyet, járnak még 

gyerekek, fi atalok betlehe-

mezni. Sokan járnak – katoli-

kusok – rorátéra, hajnali mi-

sékre. Protestáns testvéreink 

is készülnek, ha más módon 

is. Igen, tanulni kell a gyere-

kektől! Nem csak azt, hogy 

levelet írnak – ha tudnak – 

a Jézuskához, hogy milyen 

ajándékokat kérnek.

Még a kemény kommu-

nista időkben kaptak a hitta-

nosok kis, kartonból kivágott 

piros szíveket. Négy héten 

keresztül – ha bármilyen jót 

tesznek – azt rajzolják be,és 

ezeket a telerajzolt szíveket 

hozzák el a templomba és ag-

gassák föl a nagy „mindenki 

karácsonyfájára”. És jöttek, 

és a fák tele voltak rakva piros 

szívekkel, sok-sok kis rajzzal.

Modern és posztmodern 

embertársaim!

Akármilyen a bőrszíned, 

a nemzetiséged, a hited, a val-

lásod: Jót tenni jó! Kedvesnek, 

irgalmasnak lenni jó! Ezek-

kel a gondolatokkal kívánok 

a Közös Út – Kethano Drom 

minden olvasójának nemcsak 

kellemes, hanem boldog kará-

csonyi ünnepeket is.
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