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Szulényi Mária Valéria 
 

Szedra 
 
Mint karácsony előtt a háziasszonyok általában, 
én is hozzáfogtam az ünnepi aprósütemények 
sütéséhez. Miközben a tésztát nyújtottam a gyú-
ródeszkán, egy kis karácsonyi hangulatot akar-
tam belopni a szívembe. Ezért egymás után rak-
tam a CD-lejátszómba a szebbnél szebb, ehhez 
az alkalomhoz illő énekeket. Elsőnek Luciano 
Pavarotti felemelően szárnyaló karácsonyi re-
pertoárját, majd Andrea Bocelli hasonlóan világ-
szerte ismert magasztos énekszámait. Aztán a 
Ghymes együttes népies összeállítását hallgat-
tam meg, végül szlovák mendikálók dalai követ-
keztek, mert azok is nagyon szépek. Többek kö-
zött elhangzott a CD-n a következő ének is, 
amely egyúttal egyházi ének. Szlovák szentmisé-
ken is hallottam már: 
 

Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa,  
z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa. 
Z života čistého, 
z rodu kráľovského 
nám Pán narodil sa. 

 
Krisztus Jézus született, örvendezzünk, 
Néki öröméneket zengedezzünk! 
Dávidnak véréből, 
Tiszta Szűz méhéből 
Született Krisztus nékünk. 

 
Povedzte nám, pastierovia, čo ste videli, 
keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli? 
Videli Dieťatko, krásne Pacholiatko, 
narodené v Betleheme. 

 
Mondjátok pásztorok, mi történt veletek, 
Otthagyva nyájatok, hogy elsiettetek? 
Más Bárányt ad nekünk az Úr ez éjjelen. 
Vár minket Betlehemben. 

 
Amikor ezt az éneket hallom, egy harminc évvel 
ezelőtti karácsonyi esemény elevenedik fel emlé-
kezetemben. 

Azokban az időkben „pártunk és kormá-
nyunk” olyan nemzetiségi politikát folytatott, 
amely szerint Kelet-Szlovákiából több mint száz 
roma családot telepítettek át Dél-Szlovákiába. 
Ezek a családok gazdaságilag és erkölcsileg is a 
perifériákon éltek. Koldulásból, lopásból, rablás-
ból, gyereksegélyekből tengették életüket. A bér-
házakat, amelyeket kiutaltak nekik, teljesen 
tönkretették. Mivel lakbért nem fizettek, a vil-
lanyt és a fűtést lekapcsolták náluk. Ezért tűzra-
kás és melegedés céljából felszedték a szobák 

parkettáit, elégették a konyhaszekrényeket, a 
beépített szekrények ajtóit, és mindent feléltek, 
amihez csak hozzájutottak. 

Koldulni hozzánk is eljártak, s mivel édes-
anyám sosem tudta őket elutasítani, üres kézzel 
senki sem távozott. Egy Szedra nevű lány egé-
szen ránk szokott. Úgy húsz éven felülinek néz-
tem őt. Mindig füstszagú, szakadozott ruhában 
járt, sűrű fekete haja mindig bozontos, ápolat-
lan, de szép arcvonású nő volt. 

Én most sem tudom megmagyarázni magam-
nak, hogy miért, de valami miatt szimpátiát 
éreztem iránta. A munkahelyemen is gyakran 
megjelent egy-egy aszpirinért, és szuverén mó-
don Valikának szólított, pedig a korkülönbség is 
nagy volt köztünk. 

Hogy visszatérjek a megkezdett témámhoz, a 
szlovák karácsonyi énekhez, ha ezeket az éneke-
ket hallom, Szedra tekintete jelenik meg előttem. 

Egy nappal karácsony előtt beállított hoz-
zánk, és nagy hangon elénekelte a már leírt kará-
csonyi éneket. Mondtam neki, hogy szép volt, 
Szedra. De miért énekelsz nekünk szlovákul? 
Magyar éneket nem tudsz? Mire ő: 

– Nem tudok magyart, mert ahonnét én 
gyittem, ott csak szlovákok laktak. Boldog kará-
csonyi innepeket kívánok, Valika! 

– Köszönöm, viszont neked is, Szedra! 
– Á, énnekem nem lesz boldog. 
– Miért nem? 
– Azír, mert eevetettem a gyerekemet. 
– Hogy tehettél ilyet? – kérdeztem meglepőd-

ve. 
Mindkét vállát fölényesen megrántotta, de 

közben könnyek szöktek a szemébe. 
– Mit szól hozzá az urad? 
– Énnekem nincs uram. Akivel eggyitt va-

gyok, azt mondta, hogy ha megtartom a gyere-
ket, elzavar engemet is, meg a gyereket is. Neki 
nem kell a gyerek. Tuggya, vót má nekem egy 
ember, de az ivott és mindig vert engem. A haja-
mat szaggatta, hát otthagytam, émentem téle. 

– De hát ez sem jobb – mondtam én. 
Mire ő ismét vállrándítással válaszolt. 
– Valakihez tartozni kell – mondta. 
Édesanyám is végighallgatta a beszélgetést. 

Éppen akkor vette ki a sütőből a frissen sült, illa-
tos diós és mákos bejgliket. Jókora darabokat 
leszelt belőlük, és odaadta a könnyeivel küszkö-
dő cigány nőnek, aki fájlalta, hogy az ő kisbabája 
nem fog megszületni. 

Abortusz a cigányoknál jóval ritkábban fordul 
elő, mint a fehér embereknél. Az anyai ösztön, a 
gyermekéhez való ragaszkodás, szeretet nem vá-
logat cigány vagy más népfajhoz tartozók közt. 
Egyformán be van az kódolva minden nő szívé-
be. 



10 ESZT ERGOM  ÉS V ID ÉK E 
 

 

 
 

2016 / 4 

 

A ma embere talán azt mondaná, hogy egy 
ingyenélő tolvajjal kevesebb. Nem fog hiányozni 
senkinek, mert ugyebár az ilyen körülmények 
közt nevelődő gyerekből mi más lehet? 

Mégis, mikor erre a történetre emlékezem így 
karácsony táján, valamilyen asszociáció folytán 
Pilinszky János: Francia fogoly című versének 
első sora jut eszembe: 

„Csak azt feledném, azt a franciát…” 
Persze tudom, hogy mindkettő a nyomor más

-más kategóriájába tartozik, nem lehet a kettőt 
összehasonlítani. 

Én csak a Szedra könnyes tekintetét nem tu-
dom feledni. 
 
 
 

Rablótámadás 
 
A rendszerváltás után gyógyszertárainkat fokozato-
san elárasztották a különféle kozmetikai termékek. 
A múlt rendszerben a gyógyszertárak elnevezésük-
nek megfelelően gyógyszerek tára volt, a kozmeti-
kumok az illatszerboltok áruit képezték A gyógy-
szertárak magánkézbe kerültek, így a tulajdonosok 
a nagyobb forgalom érdekében sok más, gyógy-
szernek nem minősülő terméket is rendeltek. A 
pultra üvegtálacskákba vitamincukorkák is kerül-
tek, pár fillér volt egy-egy szem ára. 

A gyógyszertárhoz vezető út mellett állt töb-
bek közt egy olyan panelház is, melyben kizáró-
lag roma lakosok éltek. (Azóta már lebontották, 
mert a lakók teljesen tönkretették az épületet.) A 
gyerekek naponta csapatostól többször is bejöt-
tek a patikába, belemarkoltak a cukorkás tálacs-
kába, és elvitték a tartalmát. Először bosszantott 
a szemtelenségük, később megszoktuk, és szó 
nélkül hagytuk a dolgot. 

Minden nap fél hatig volt a 
nyitvatartás, utána zárás, a 
kassza elszámolása, és indulás 
haza. Hat óra már el is múlt 
ilyenkor, pláne télen, amikor 
még az átöltözés is tovább tar-
tott. 

Egy alkalommal, úgy dec-
ember elején, már hazafelé 
indultam. Hatkor már sötét 
volt, nem járt az utcán senki. 
A már említett panelházból 
kijött egy csoport fiú, mert 
látták, hogy jövök, elém tusz-
kolták a legkisebbet. Úgy 
nyolc-tíz éves lehetett. A töb-
biek meghúzódtak az út másik 
oldalán, onnan figyelték a fej-
leményeket. A fiúcska elővett 
egy konyhakést, és a gyom-

romnak szegezte, majd nagy hangon kérdezte: 
„Mibe kerül a sampon?” 

Hangosan elnevettem magam e szokatlan 
„rablótámadáson”. Azt vártam, hogy a táskámat 
vagy a pénztárcámat kérje, a sampon árára egy-
általán nem gondoltam. Kérdeztem, hogy melyik 
fajtára gondol, mert többféle van. Tudtam, hogy 
csak játék az egész, rám akartak ijeszteni. Erre a 
többi fiú is hangos nevetésben tört ki, és béké-
ben továbbengedtek. Talán azért is, mert nem 
kiabáltam velük, nem szidtam őket, nem kiáltot-
tam segítségért. 

A nevetés feloldotta a feszültséget. 
 
 
 

Feleltetés 
 
A komáromi Marianum egyik volt diákja mesélte 
ezt a kis diákcsínyt magáról. Ő már, sajnos, nem él. 

A háború alatt történt. Akkor a háborús hely-
zet miatt összevonták az osztályokat, kilencve-
nen is össze voltak zsúfolva az iskolapadokban. 
Az utolsó padsorokban teljesen felbomlott a 
rend, megszűnt a fegyelem, még kártyáztak is. 
Az idős tanár urak nem nagyon tudták fegyel-
mezni a suhancokat. Olyan tanáruk is volt, aki 
nem is ismerte őket név szerint. Felszólította az 
említett diákot, hogy jöjjön ki felelni. Ő persze 
nem készült az órára. Tudta, hogy a tanár úr 
nem ismeri őt név szerint. Felállt, és pimaszul 
azt mondta: 

– Tanár úr kérem, nincs itt. 
Mire a tanár: 
– Akkor gyere ki te, fiam. 
Az osztály kacagásban tört ki. 
Szerencséjére azonban megszólalt a csengő. 

Jaksits Ilona fényképfelvétele 


