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Cigány törzsek, foglalkozások 

 
1.  duceshtyi 

2.  kelderash 

3.  dirzaro - rongyos 

4.  masharo - halász 

5.  romungro – muzsi-

kus/magyarcigány (legfeljebb 

kárpáticigányt beszélnek) 

6.  bodvari – bódékocsis (Bako-

nyi kasszafúró betyárok) 

7.  cerhari - sátras 

8.  patrinári - leveles 

9.  nenekeshtyi 

10.  dudumeshtyi - tökös 

11.  shoshojestyi - nyulas 

12.  churari – késes (mint rostás) 

13.  chokeshtyi (Choko vajda  

nevéből eredeztetve) 

14.  gurvari – ökrös törzs 

15.  futari - magyar 

16.  colari/pramatyi (lepedőbe 

kötött áruval házaltak) 

 

17.  caranyeshtyi (Szerbiából a 

Fekete Magaslatról Caranya 

Gurano vezetővel) 

18.  chandrari – ékszeres, lószer-

számos 

19.  kherari - házaló 

20.  lovári - lókupec 

21.  hanutori/pulnijari – bádogos 

22.  xarkomari - rézműves 

23.  a legelső letelepedettek a 

tollasok voltak Tótkomlóson 

      24. beások 

      25. teknősök – különböző fa-

megmunkálással foglalkozók. 

      26. beások – Románián keresztül 

érkezett, archaikus román nyelven 

beszélők.  

   

   A felsorolás nem teljes, a 

későbbiekben mindegyiket 

részletesen bemutatjuk. 
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BEKÖSZÖNTŐ 

 

 Kedves Olvasó! 

A Somnura / Jelek közéleti-kulturális fo-

lyóirat a Monori Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzat kiadásában, havi rendszeres-

séggel 500 példányban jelentkező ingye-

nes, regionális / városi terjesztésű nonpro-

fit kiadvány. 

Szeretnénk átjárhatóságot és közös szoci-

ális teret létrehozni a többségi és a ki-

sebbségi társadalom tagjai-családjai kö- 

zött, jeleket adni és hagyni közéleti eseményeinkről, kultúránk-

ról, nyelvünkről, történelmi-történeti múltunk és jelenünk fon-

tos dolgairól, kiemelkedő egyéniségeiről -, a roma és a nem-

roma lakosság számára egyaránt. 

Kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani a romológiai ismeretter-

jesztésre, az egyes dialektusok árnyaltabb bemutatására és nyelv-

tani elemzésekre, az anyanyelv és identitás megőrzésére, ennek 

érdekében a folyóirat szótári részt illetve nyelvi oktatási segéd-

anyagot is tartalmaz -, valamint hiedelem és szokásvilág megis-

mertetésén keresztül hozzájárulni az előítéletek oldásához. 

Szándékunk emellett a magyar és romani nyelven írt szépirodal-

mi művek népszerűsítése, példaadó személyek, kiemelkedő roma 

költőink-íróink valamint alkotásaik, munkásságuk bemutatásán 

keresztül, a még ismeretlen fiatal tehetségek felkarolása, kultú-

ránk értékeinek felmutatása a képzőművészeti s zenei világból.  

Havilapunkban a gyakorlati élet ügyeinek intézését megkönnyítő 

aktuális lehetőségek, információk megjelentetését, illetve tradi-

cionális roma ételek ínycsiklandó receptjeit is közzé tesszük. 

Kellemes ismereteket!!       Oláh Zsolt 

laptulajdonos
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Lakatos Klára: Szolnoki Csanya Zsolt 

  

1962-ben született Miskolcon. Iskoláit  

Karcagon végezte. 1996-ban költözött  

Budapestre. Verseket ír, számos folyó-

irat, antológia közölte műveit. Folya-

matosan publikál. 2001-ben jelent meg 

Naplókísérlet c. verseskötete, melyet 

Lakatos Klára illusztrált. 1999-ben 

Kerékgyártó István művészettörténész 

meghívja a Tállyai Művésztelepre. Az-

óta a versírás mellet kikapcsolódáskép-

pen rajzol is. 2007-ben az Athe Sam 

Roma Összművészeti Fesztiválon a 

"Vizuális lények" csoportos kiállításon  

szerepel alkotásaival. Első versei Körmendi Lajos író, költő olvasta és 

az ő közreműködésével 1990-ben a Nagykunság című folyóiratban je-

lent meg, majd ezt követően még ugyan ebben az évben az Amaro 

Drom című újságban olvashattuk verseit. A költő vulkáni erővel alko-

tott ezekben az években és sorozatosan jelentek meg versei a Magyar 

Naplóban, Lyukasórában, számos antológiában. Verseit a cigány nép-

ismereti tankönyveinek oldalain is olvashatjuk. Az alkotó a Korkép 

című verseiben vall cigányságáról, melyekben sorsközösséget vállalva 

óriás kiállítással üzen a többségi társadalomnak. Korképei bármelyik 

kisebbségben élő nép lelkivilágát tükrözhetnék. Fiatal kamaszként ve-

szítette el édesanyját, melyet hosszú évekig nehezen tudott feldolgozni. 

Édesanyja szeretetéről vallanak az "Álmot láttam anyám", " Ki fehér 

köpenyét a Tejútra terítette" című versei. "Az idegen" című versében 

olvashatjuk a költő kirekesztettség érzetére valló sorait. " Mintha soha-

sem érkeztél volna még meg, vagy bekerítetlen városok csendje, bevert 

ablakok ostromlott falak sötétje, kürtök hatolnak elevenedbe". Szolnoki 

Csanya Zsolt költészetével hozzájárul az egyetemes és magyar kultúra 

színvonalához. 
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Szolnoki Csanya Zsolt 

Napló-kísérlet 

 

Hajlongó szél  

szótagolt csendjén a ház  

Házam 

e tátongó nyílás  

csak szürkülő tér  

s a hosszan eltartott éhség jegyei –  

 

Csak ez az ártatlan  

havazás hív  

Csak ez a méla  

hangtalan ritmus  

csak ez az ima  

 

      Lakatos Klára grafikái 

hajnalok havasán át  

ahol a szavak szelleme moccan  

álom és ébrenlét között  

egy hangtalan beszéd labirintusa  

 

Valaki virraszt ma velem  

Valaki ismétli lélegzetem a csöndben  

ahogy egy bármerre-út van  

bennem belőlem árad  

 

valami üldöz és hív  

ki tudja ki tudja  

hányadik ház ami a házam  

ki tudja hányadik én  

hányadik nemlét  

közeleg itt  

a szavak közepén  
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Ravasz József: Suno (Álom) 
 
Jokhar jekh shejori, jekh mashkar le but, kodo suno dikhlas, ke pe luma 
jekh shib vorbin le Rom, kodi naj kaver, sar e romani shib. Darajlas e 
shejori, ande pesko suno rovelas.  
- Me chi som Rom! Me chi ava Rom! E romani shib le chorrengi shib 
si! ... Phenlas pala jekhavreste. De sagda pa kadi dikhelas suno, pak 
cini vrama andre phad'ilas ande pesko trajo ci zhanlas sar te vorbi e 
romani shib.  
O suno te shaj chochavos, e shejori sakofalo. Solas te na trubuj 
romanes te sityol, de sar e sunes nashtig shaj kinesles, na loshasa 
gelastar e shejori romani shib te sityol. 
Aba dur drom gelas phujatar, kana sigo angla late kerdyilas jekh cino 
shavo. 
- T’av baxtalo! - najisarde jekhavres.  
- Karing, kaj zhas? - pusherlas. Zhav romani shib te sityovav!  
- Das duma e shejori. - romani shib? - mucijas pes o shavo. 
- Sostar trubuj tuke e romani shib te sityos, kana kade vorbisla, sar pa 
lesko zhape.  
- Inke ke vorbij les? - akanak inke darajlas shejori. Aba sar te na 
vorbijas ke me romano shavo som, pe mura daki shib vorbij haj 
hatyaras jekhavras. Kaver falo man Kamoreske kharen. Haj tut - 
pushelas o shavo. Man Margarétake bolde.  
- Šukar anav si tu. - loshalas khamoro.  
- Dapol kodi ashaves, ke me vorbi e romengi shib? - Aba sartena 
zhanesas romales, me phenav kathar angluno minuto ke ame pej romani 
shib vorbi saras zhurardas kadi khamoro.  
- Dapol! kadi but`i achtom. Kana vorbij, sar anda mura shibako than sar 
phaka te avnas: Mure gindura sar chirikl`a te avlas. La slobodimaski 
shib si kadi! - loshalas Margaréta.  
Detehara, kana e shejori opre ustyilas, hajgindijas pes sosko suno 

dikhlas, ande pesko vast las peski skolaki taska haj ... kathar kadi 

vrama la lindrako avri rakhipe zhanismaski trus ingrelas la. 
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Egyszer egy kislány, egy a  sok közül, azt álmodta, hogy a világon 
egyetlenegy nyelvet beszélnek az emberek, az pedig nem más, mint a 
cigány nyelv. Megriadt a kislány, s álmában keserves sírásba kezdett:  
Én nem vagyok cigány! Én nem leszek cigány! A cigány nyelv a tolva-
jok nyelve!... - ismételgette egyfolytában.  
De mivel továbbra is erről álmodott, kis idő elteltével beletörődött sor-
sába, s módfelett eltöprengett azon, vajon hogyan is fogjon hozzá eme 
nemkívánatos nyelv elsajátításához.  
Ha az álom megvesztegethető lenne, a kislány bizonyára mindent meg-
tett volna annak érdekében, hogy ne kelljen cigányul tanulnia, de mivel 
az álmot nem lehet lekenyerezni, kénytelen-kelletlen elindult cigány 
nyelvet tanulni.  
Már hosszú ideje gyalogolt, amikor hirtelen elébe toppant egy kisfiú.  
- Légy szerencsés! - üdvözölte a kislányt. - Hová, merre tartasz? - ér-
deklődött.  
- Megyek cigány nyelvet tanulni! - válaszolt a kislány.  
- Cigány nyelvet? - csodálkozott a fiú. - Miért kell neked a cigány nyel-
vet tanulnod, mikor úgy beszéled, akár a vízfolyás.  
- Még hogy beszélem? - Most rémült meg csak igazán a kislány.  
- Hát már hogyne beszélnéd, hiszen én cigányfiú vagyok, az anyanyel-
vemen beszélgetünk, s kitűnően értjük egymást. Különben engem 
Princonak hívnak. És tégedet? - kíváncsiskodott a kisfiú.  
- Engem Margarétának kereszteltek.  
- Szép neved van - örvendezett Princo.  
- Tehát te azt állítod, hogy én máris beszélem a cigányok nyelvét? - 
kételkedett tovább Margaréta.  
- Hát már hogyne beszélnéd, hiszen mondom, hogy az első perctől fog-
va cigány nyelven beszélgetünk - erősítette meg Princo a kijelentését.  
- Nahát! De hiszen ez csodálatos! Amikor beszélek, akárha a nyelvem 
helyett madárszárny suhogna. A gondolataim madár-röptűek. A végte-
len szabadság nyelve ez! - ujjongott Margaréta.  
Reggel, amikor a kislány felébredt, s tudatosította, mit is álmodott, ke-
zébe vette az iskolatáskáját, és... 
Ettől kezdve az álomfejtésben a tudásszomj vezényelte. 
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RADNÓTI  MIKLÓS 

ERŐLTETETT MENET  
 

Bolond, ki földre rogyván      fölkél és újra lépked, 

s vándorló fájdalomként      mozdít bokát és térdet, 

de mégis útnak indul,      mint akit szárny emel, 

s hiába hívja árok,      maradni úgyse mer, 

s ha kérdezed, miért nem?      még visszaszól talán, 

hogy várja őt az asszony      s egy bölcsebb, szép halál. 

Pedig bolond a jámbor,      mert ott az otthonok 

fölött régóta már csak      a perzselt szél forog, 

hanyattfeküdt a házfal,      eltört a szilvafa, 

és félelemtől bolyhos      a honni éjszaka. 

Ó, hogyha hinni tudnám:      nemcsak szivemben hordom 

mindazt, mit érdemes még,      s van visszatérni otthon; 

ha volna még! s mint egykor      a régi hűs verandán 

a béke méhe zöngne,      míg hűl a szilvalekvár, 

s nyárvégi csönd napozna      az álmos kerteken, 

a lomb között gyümölcsök      ringnának meztelen, 

és Fanni várna szőkén      a rőt sövény előtt, 

s árnyékot írna lassan      a lassú délelőtt, - 

de hisz lehet talán még!      a hold ma oly kerek! 

Ne menj tovább, barátom,      kiálts rám! s fölkelek! 
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RADNÓTI  MIKLÓS 

ERŐLTETETT MENET 

ZURARDINO ZHAPE 

(fordította Nagy Gusztáv) 

 

Diloj, kon pej phuv changa del thaj ushtyel te phirel, 

haj dromenge dukhasa koch thaj changa mishkinel, 

thaj inke dromarela sar e phak kana vazdel, 

ba iva zhukreles xar chi tromal te ashel, 

haj te pushes,sostar na? ta palpale phenel, 

ke les shukar merimo thaj e romnyi zhukarel. 

Dapol diloj o slabo ke kothe kaj si khere, 

feri e balval peril  thaj phabarel tele, 

pashjolas o zido la prunyako kasht phadyilas, 

thaj kathar e dar e themuni ratyi phandyilas.  

Ó, te zhanos te patyav: na feri ando jilo 

phiravav  molipe inke vi kher si khere: 

haj te avlas inke! sar jekhvar pej shudri kinda, 

pachaki birulyi bungalas zhi prunya shudrilas, 

thaj lokho milaj khamarlas pej lindrale bara, 

mashkar le krazhi fruturi mishkinaspe nanges, 

thaj e Fanni zhukarlas  anglaj shuke bur chales, 

haj shajin iskirilas lokhes o anglamizmeri,- 

ta inke shajke! o shonut  ta obloj adyes! 

Na zha majdur, amala, cipin thaj ushtyav adyes!   
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Maka István              Sport rovat 
 

 Már egy éve, hogy megalakult az ifjúsági és serdülő csapatunk. A gye-

rekeknek minden héten egyszer van lehetőségük edzeni, ami a közösséggé 

építésünket és eredményességünket szolgálja. A gyerekek nagyon elhiva-

tottak, és szorgalmuk következményeképpen különböző labdarúgó torná-

kon veszünk részt. December 19-én részt vettünk egy Üllő által rendezett 

teremlabdarúgó bajnokságon ahol az Ifjúsági csapatunk a 3. helyezést sze-

rezte meg.  

Nem volt sok 

időnk a pihenésre, 

hiszen egy hét múlva 

a monori József Atti-

la Gimnáziumban 

sorra kerülő, a Ma-

gyar Máltai Szeretet-

szolgálat által rende-

zett terem-labdarúgó 

bajnokságon vettünk 

részt. A részt vevő 

csapatok; Pécs, Ózd, Üllő, Monor „A” és Monor „B”. 

A körmérkőzések lejátszását követően Üllő csapata végzett az élen 

majd ezt követte Ózd, Monor „A”, Monor „B”, és Pécs csapata. A külön-

díjak közül a gólkirályi címet tudtuk megszerezni Púpos Zsoltnak köszön-

hetően, aki 12 gólt termelt az ellenfelek kapujába. Azt hiszem, hogy mind 

az ő és a csapat teljesítménye bizakodásra adhat okot, hiszen a jövőben 

még erősebb és rangosabb terem-labdarúgó bajnokságokon kell tisztes 

helytállnunk. 

Ennek érdekében egy kimondottan jó erőkből álló ellenfél ellen játszot-

tunk edző mérkőzést, ahol a telepi-srácok tetszetős játékkal 15-10-re alul-

maradtak. Az eredményből kiindulva azt gondolhatnánk, hogy sima vere-

ség lett a vége, azonban ne feledjük el azt a tényt sem, hogy az ellenfél 

csapat tagjai egy tapasztalt „profi” játékosokból álló futsal csapat volt. 

Összegezve ifjúsági és serdülő csapatainkat, ha ugyanígy dolgozunk 

tovább, akkor szép és eredményes jövő vár csapatainkra. 

Hajrá Monor Tabán Fc.! 
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KÖNYVAJÁNLÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A holdsugárlépcső   Első Bibliám (gyermekeknek) 

(mesék, történetek, versek)  Vesho Farkas Zoltán fordításában 

fordítások, írások cigányul  Ó- és Újtestamentumi történetek 

 

Oláh Zsolt: Innovatív csapatépítő tréning 

 

Hatvan ember dolgozott 

januárban önkéntesként két 

napot a monori cigánytele-

pen, ahol hét éve zajlik a 

Máltai Szeretetszolgálat 

integrációs modell program-

ja. A nagyszabású jótékony-

sági akciót megvalósító 

amerikai - magyar szoftver-

fejlesztő cég, a Prezi.com,  

saját forrásaiból vásárolta 
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meg a felújításhoz 

szükséges anyagokat, 

majd újjá varázsolták a 

közösségi fürdőt, és a 

közösségi programok 

helyszíneként ismert 

hangárban felújították 

a tantermet. 

A Prezi.com innovatív 

csapatépítő tréningjei 

nem arról szólnak, 

hogy elutaznak vala-

hová, és egy szállodában végig ülnek egy már százszor hallott csapat-

építő programcsomagot, méregdrágán. Majd az előadás végeztével, az 

italozással múlatott idő után, a csapatépítő tréning emléke már csak egy 

semmis előadás utáni másnaposság… 

A lényege dióhéjban, hogy a szokásos tréningek árának feléből, nehéz-

sorsú embereknek segít, ami azon felül, hogy képes a társadalmi egyen-

lőtlenségeken enyhíteni, a csapatépítői célját is maximálisan betölti, 

hisz a közös munka mindennél jobban összekovácsol.   

Rengeteg impulzus érte az embereket, melynek emléke sokáig megra-

gad a résztvevők szívében.  

Egy kis élménybeszámoló: 

A telepen nem csak a 2 

nap alatt lezajlott HA-

TALMAS változás ment 

szenzáció számba, ha-

nem a 60 szorgalmas 

ember nyelvi, nemzeti 

sokszínűsége is. A csa-

pat több mint fele csak 

angolul beszélt, és áradt 

róluk egy fajta külföldi 

gondtalan, vidám, ám 

ugyanakkor valami 
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együttérző, empatikus élet-

szemlélet.  Viszonylag ha-

mar és könnyen megbarát-

kozott velük a telep, és Ők 

is a telepeikkel. Natika, (10 

éves) tátott szájjal, furcsán 

félrevont szemöldökkel 

figyelte, amint a Prezis 

srácok angolul beszélték át 

a munkafolyamatokat. 

Majd hirtelen oda lépett 

hozzám, és sajnálkozón 

megjegyezte: ”Íjjá... fígyed má’ Zsolti, amazoknak az embereknek el-

romlott a szája…!!!” 

Volt a csapatban egy kínai srác, akinek a háta mögött a telepiek elkezd-

tek susmorogni, hogy tök úgy néz ki, mint a TV-ben a Jackie Chan. A 

srác ezt meghallotta és valahogy összeállt neki a kép, hogy egy karate 

akcióhősnek gondolják, majd a következő pillanatban már a gyereke-

inkkel karate mozdulatokat utánoztak, és közösen fotózkodtak külön-

böző pózokban. Mindenki 

jókat derült rajtuk, sőt a 

srácnak annyira megtetszett 

az új neve, hogy attól kezd-

ve Channek hívatta magát a 

kollégáival is.  Másnap fel-

támadt a szél, és egy fura 

rabló maszknak kinéző sap-

ka szerűséget viselt, így 

aznap ő lett a telep 

nindzsája...)  Ezúton is kö-

szönjük a Monori Kossuth 

Lajos általános iskolának, hogy biztosították a csapatnak a tornatermet 

szállásul. Nagyon jó dolog lenne, ha a Prezi.com csapatépítő-tréning 

modelljét más cégek is átvennék, mert ez egy újabb eszköz lehetne a 

szegénység elleni harcban. 
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NÉMETH ATTILA versei 

 

Este 

 

Szép téli este van 

Fákon dér és jég. 

Erdőből hoztam 

Reggel a fát. 

Kettévágtam 

Forró láng lett a madár. 

 

Szép téli este van, 

Fákon jég és dér. 

Estére fából csupán 

Kopár lombja maradt 

Forró láng lett a madár. 

 

 Folyó 

 

A folyó kék hullámán 

Valaki lépked talán 

Apám zöld óriás. 

A fák szélben zúgnak, 

Hűvös nyári este van. 

Hajt az őrület, a szerelem. 

 

 Kalitka 

 

Erdő lettem, szívemben 

Viseltes ruhában jár a vándor. 

Száján szerelem, ének, 

Kalitkájában madár. 

Száll énekem, versem, 

Túlsó parton tisztás 

Égből hang, hang. 

Égen szárnyal a madár 

Égen zúzmara, zúzmara 

Deres lángban öltözik 

A végtelen mező, mező. 

Égen szárnyal a madár 

Égen zúzmara, zúzmara. 

 

 Karácsony 

 

Igen, este van, 

Vakkant a tél. 

Bundás kutyám 

Hajtja a juhot 

Pásztor köszönt karácsonyt. 

 

Igen, este van, 

Vacog, fázik a szürke ég. 

Tele hideggel, 

Hátul, 

Sül a kalács 

Dió lóg a fenyőágon. 

 

Igen, est van, 

Jézus járja a falut, 

Arca kedves, 

Itt lakik a fiú 

Istálló szagú szolga. 

 

Igen, este van, 

Ég, lobog a láng 

Hópehely repül, száll. 

Jézus  

A szeretet dúdolják 

A madárkák.
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Vesho-Farkas Zoltán  

         Jégvirág 
  

Egyszer majd 

múló téli napon, 

amikor a délután napfény-ujjait 

már a hűvös leheletű alkony sötét 

hajzuhatagában fürdeti, 

s te homályos ablak mellett  

megpihensz, 

s réveteg pilláid eresze alól 

a múlt eső-zokogása tör elő.. 

csak gondolj rám! 

S ha verseim olvasod 

fehér lapok gézén át üt majd gondo-

lataim tinta vére, 

s ha rám eszmélsz, 

tekinteted felitatja betű-tócsákká 

ázott fájdalmam. 

Így benned dobbanok tovább 

versbe tördelve - szabálytalanul 

fosztva magam cifra rímek köntösétől. 

Majd meztelen szívem  

szívedhez érintem.. 

És most, 

igen, most mondd ki hangosan nevem, 

szótagolva versem, 

hogy a metaforák  

tested karcsú hárfáján- 

hangszálaidon megpendülve  

ébredjenek  világra, 

tisztán, lélek-könnyedséggel. 

A múlt fekély arcának víziójától 

nem kell már félned, 

hisz megfürödtünk egymásban,- 

verseimen át engem mentettél  

valósággá 

hangod hídján tenmagadhoz. 

Itt vagyok hát, benned s körötted, 

átszövöm általad a létet, 

csillagok mirtuszából diadémot  

fonok homlokodra, 

de pszt.. 

  

künn fészket rakott már az éj 

s eljő majd a hajnal is szőke fürtjeivel 

csak én nem nyithatok ajtót 

ha az emlékek álomba szenderülnek... 

Köszönöm hát, hogy rám gondoltál, 

hogy hangod-hálójában az általam 

alkotott szavak 

a végtelenbe merülhettek, 

de pszt.. 

  

csak csendesen 

itt a búcsúzás ideje, 

illannom kell, 

hisz véget ér lassan versem, 

megtérek hát lapokká 

préselt létem 

betű csendjébe. 

Remélem 

könnyszirmaid a mosoly-völgyébe 

hullattad, 

meglásd, 

reggelre a homályos ablak üveg is 

jégvirágot rügyezik magányod 

vigaszára. 
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Hans Christian Andersen: A gyertya - E memelyi  

(boldasles: Pató Selam) 

 

Sas jekhfar jekh thuli, momuni memelyi, so lashes zhanelas pala 

peste, hoj kon si voj. 

-         Andar mom arahadyilom, thaj andej shukar forma 

shordineman! – phendas. – Majzurales fimlajvav thaj majdur 

phabuvav, sar kavera memelya. Muro than andej axtom lampa si, vaj 

andej la memelyaki rupuni tirtica.  

-         Kodo mishto shaj! - phendas e kholyuni memelyi. – Me numa 

andar kholyi som, chaches kodo, ba vash kodo majbut muvav 

kaverestar, kan numa trinvar bolden andre, ke man oxtovar boldine 

andre, hoj thuli t’avav. Avrilicharelman muri zhelya. Apol 

majrajikano dyelo si andar mum te rakhadyon, sar andar kholyi -, ba o 

manush chi pes anel pe kadi luma. Tu andej shukar sobi avesa andej 

glazhuni lampa, me apol andej kinda ashuvav. Chi kodi chi paluno 

than si, ke kothar den xabena le sorre khereske. 

-         Ba si variso, so majbut mol, sar te xan! – phendas e momuni 

memelyi. – La bara lumako trajo! O manush te shaj ablyol mashkar 

kaverzhene -, kodo aba variso si! Adyes ratyasa kathe baldo avla, pala 

jekh cerra vrama avena vash mande thaj vash muri intrego familija. 

Sar kado avriphendas, aba aviline vash late, ba vi e kholyuni memelyi 

ingerdine-tar. E romnyi lasla thaj ingerdasla andej peske shukara 

vasta, vortakes avri andej kinda. Kothe tordyilas jekh shavoro, ande 

leske vasta jekh koshnyicasa, so pherdes shuttine gilchasa,thaj 

mashkar kodol sas vi unyi phabaj. E romnyi, kaske lasho sas lako jilo, 

kothe das le chorre shavoreske. 

-         Etalo, vi jekh memelyi si lende, muro shavoro! – phendas. – 

Tyiri dej intrego ratyi kerel butyi, trubul lake kadi! 

Sar pasha lende tordyilas vi la romnyaki shejori, thaj shundas hoj 

„intrego ratyi”, losshasa phendas: 

-         Vi me opre avo intrego ratyi, ke baldo avla amende, thaj pe 

muro gad buxlyi, loli chipta avla! – Sar kado phendas, la bara 

losshatar numa kade ablyolas laki musura. Chi e mumuni memelyi chi 

zhanel kade te ablyon, sar le shavoreske jakha! 



SOMNURA                                                                           JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

17 

Hans Christian Andersen: A gyertya 

 

Volt egyszer egy vastag viaszgyertya, aki jól tudta magáról, hogy ki-

csoda. 

- Viaszból születtem, és formába öntöttek! - mondotta. - Jobban vilá-

gítok, és tovább égek, mint más gyertya, nagy csillárban volna a he-

lyem, vagy ezüst gyertyatartóban. 

- Az remek dolog lehet! - mondotta a faggyúgyertya. - Én csak fagy-

gyúból vagyok, igaz, de azért többet érek másnál, akit csak háromszor 

mártanak be, mert engem nyolcszor mártottak meg, hogy elég vastag 

legyek. Meg vagyok elégedve a sorsommal! Hát hiszen előkelőbb és 

finomabb dolog viaszból születni, mint faggyúból, de hát elvégre az 

ember nem saját maga hozza magát erre a világra. Maga a szalonba 

kerül az üvegcsillárba, én pedig a konyhában maradok, s az sem az 

utolsó hely, mert hiszen onnan élelmezik az egész házat. 

- Csakhogy van ám, ami fontosabb, mint az evés!- mondta a viasz-

gyertya. - A társadalmi szereplés! Ha az ember ott ragyoghat a társa-

ság középpontjában, - ez már valami! Ma este itt bál lesz, nemsokára 

jönnek értem és egész családomért. 

Alighogy kimondta, már jöttek is érte, de a faggyúgyertyát is elvitték. 

Az asszony maga fogta és vitte finom kezében, egyenesen ki a kony-

hára, ott állt egy kisfiú, kosárral a kezében, melyet teleraktak burgo-

nyával, meg egypár almát is tettek közéje. A jószívű asszony adta a 

szegény fiúnak. 

- Nesze egy gyertya is hozzá fiacskám! - mondta. - Édesanyád egész 

éjszaka dolgozik, szüksége van rája. 

A kisleány ott állt mellettük, s mikor azt hallotta, hogy egész éjszaka, 

nagy örömmel mondta: - Én is fennmaradok egész éjszaka! Bál lesz 

nálunk, és széles piros szalag lesz a ruhámon. 

Csak úgy sugárzott az arca! Nagy örömben volt! A viaszgyertya nem 

tud úgy ragyogni, mint két gyermekszem!  
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-         Bari lossh si kado te dikhen! – gindilas e memelyi. – Chikanak 

chi bristola, ke aba chi kade chi dikho kasavo! 

Andej koshnyica shuttinela, andre sharadinela, thaj o shavoro 

ingerdasla. 

-         Dore kaj ingrenman? – gindindas e memelyi. – Chorre 

manushende, kaj dore inke chi xarkomuni tirtica chi lav! E mumuni 

memelyi apol andej rup shuvena, thaj krujal late barvale, anavale raja 

avena! Axtom dyelo si kodo, te phabol o manush pe hireshe 

manusha!Ba muri zhelya kodi si, hoj andar kholyi-, thaj na andar 

mum shordineman. 

Thaj kadi memelyi chorre manushende inkerdine. Kaj jekh phivlyi 

trajolas peske trin shavorenca, ande jekh cini, biuchi kolyiba. Lasa 

vorta jakhenca sas o baro rajikano kher. 

-         O Devla te ishtyin la lashi romnya vash kodo, so das amenge! – 

phendas e dej.  

–  Axtom memelyi! Sorri ratyi phabola! – Thaj phabardinela. 

-         Phfuj, phfuj! – gracilas e memelyi. – Khandel e mashina, sosa 

phabarelman! La mumuni memelyasa chi troman kasavo te shuven, 

ando rajikano kher! 

Vi kothe phabardine le memelya. Avri ablyonas pej vulyica. Le 

vurdona manushen andine ande cifre gada, thaj bashajipesko glaso 

ashundyolas.  

-         Akanak kezdindyol o khelipe! – gindindas ando peste e 

kholyuni memelyi, thaj serilas pe barvala shejoraki ablyolindi musura, 

so majablyolindo sas, kathar sa mumune memelya. – Kadi nichikanak 

chi dikho aba! 

Ba akanak e legmajcini gugli shejori, kothe avilas kaj le 

majbutzheneste. Angalyi das peske phrales thaj peska phenya, thaj 

skumpes phendas lenge variso: 

-         Te gindinen tume pe kodo, hoj adyes kiradi gilcha avla la 

ratyako xaben! 

Laki musura ablyolas anda baxtalipe: la memelyako nuro kothe 

perdas, thaj e memelyi kasavi lossh thaj kasavo baxtalipe dikhlas, sar 

kothe, ando rajikano kher, kanak e barvali shejori kodo phendas: 

„Balva avla amende, thaj pe muro gad buxlyi, loli chipta avla!” 
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- Nagy öröm ilyet látni! - gondolta a faggyúgyertya. - Sohasem felej-

tem el, mert ilyet úgysem látok többet. 

A kosárba helyezték, rátették a födelet, és a fiú elvitte. 

- Vajon hova visznek? - gondolta a gyertya. - Szegény emberekhez, 

hol talán még réztartót sem kapok, mialatt a viaszgyertyát pedig 

ezüstbe teszik, és csupa előkelő uraság lesz körülötte. Nagyszerű do-

log ám, ha előkelő urakra világíthat az ember. De hát az én sorsom az, 

hogy faggyúból, és nem viaszból öntöttek.  

És a gyertya szegény emberekhez került, egy háromgyermekes öz-

vegyasszonyhoz, kicsiny, alacsony viskóba, amely éppen átellenében 

volt az úri háznak. 

- Isten áldja a jó asszonyt azért, amit nekünk adott! - mondta az anya. 

- Remek gyertya! Egész éjszaka fog égni. 

És meggyújtották. 

- Pfuj-pfuj! - utálkozott a gyertya. - Ocsmányszagú kénes gyufával 

gyújtanak meg. A viaszgyertyával odaát az úri házban nem mernének 

ilyet tenni. 

 Ott is meggyújtották a gyertyákat, kiragyogtak az utcára, a kocsik 

cifra báli vendégeket hoztak, a muzsika szólt. 

- Most kezdődik a tánc! - gondolta magában a faggyúgyertya, és eszé-

be jutott a gazdag kisleány sugárzó arca, mely sugárzóbb minden vi-

aszgyertyánál. - Ezt sohasem látom többé! 

De ekkor a legkisebb gyerek, egy édes leányka, odajött a többiekhez, 

megölelte a bátyját meg a nénjét, valami nagyon fontosat akart nekik 

mondani, amit csak súgni lehetett: - Képzeljétek csak, ma este főtt 

burgonya lesz vacsorára. 

Arca boldogságtól ragyogott: A gyertya fénye éppen ráesett, s gyertya 

olyan örömet, olyan boldogságot látott, mint odaát a gazdag házban, 

amikor a gazdag kisleány így szólt: - Bál lesz nálunk, és széles piros 

szalag lesz a ruhámon. 
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-         Vi e kiradi gilcha kattyi mol! – gindindas e memelyi. – Dikhav 

kodo: le duj shejora jekhformes losshan! – Thaj chixdas -, vaj 

fimlajvlas – kattyi zhanel te kerel jekh kholyuni memelyi. 

Colosa sharadine tele e mesalya, thaj xaline e gilcha. Óh, soski fajni 

sas! Chachikanes sirbotaresko xaben sas kodo, thaj pala kodo inke vi 

jekh-jekh phabaj line, thaj e legmajcini shejori vi jekh poema 

phendas-tar: Muro Devla, mukh te asharavtut, 

ke amende das xaben thaj piben. Ámen! 

-         Shukares phendom-tar? – cipindas opre e shejori. 

-         Kado nashtig te pushen vaj te phenen! – phendas e dej. – Numa 

po Devla trubul te gindis, kon xaben das, hoj chali te shaj aves! 

Le shavore tele pashlyiline, chumi line, thaj sigones sutine-tar. Ba 

lengi dej sorri ratyi sudas, hoj te shaj rodel manro pes thaj peske 

shavoren. Thaj kathar o vechino, andar o rajikano kher, perdal 

ablyonas le memelya, perdal avilas le bashajipesko glaso. Le cherhaja 

jekhformo nuro thaj jekhformo ishtyipe das, opre pe barvalenge dyiza 

thaj opre pe chorrenge kolyibi. 

-         Chachikanes bares shukar ratyi sas! – phendas ande peste e 

kholyuni memelyi.  

– Dore le mumune memelyengi 

zhelya majlashi si, ande le rupuni 

tirtici? Kamlom te zhanav kado, 

angla soste merav. 

Thaj pe duj shavore gindilas, kon 

jekhformes baxtale sas vi atunchi, 

kanak pe jekh mumuni memelyi, 

po kaver kholyuni memelyi 

rispisardas e vudera. 

Andar kado tordyol kado intrego 

paramicha.  

 

 

Szentandrássy István grafikája 
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- A főtt burgonya is éppen annyit ér! - gondolta a gyertya. Hiszen a két 

kisleány egyformán örül! - És tüsszentett rá egyet, azazhogy azt akarom 

mondani sziporkázott egyet, több nem telik egy faggyúgyertyától. 

Megterítettek, és elfogyasztották a burgonyát. Ah, hogy ízlett! Valósá-

gos ünnepi lakoma volt, és aztán a tetejibe mindegyik egy almát kapott, 

és a legkisebbik elmondott egy verset: 

Jó Istenkém, hadd dícsérjünk,  

Ételt-italt adtál nekünk. Ámen! 

- Úgye szépen mondtam el, anya! - kiáltott a kicsike. 

- Ezt sohasem szabad kérdezni, vagy mondani! - mondta anya. - Csak 

Istenre kell gondolnod, aki ételt adott, hogy jóllakhassál. 

A gyermekek lefeküdtek, csókot kaptak, és mindjárt elaludtak, de az 

anyjuk egész éjszaka varrt, hogy kenyeret keressen magának, és a 

gyermekeknek. És a szomszédból, az úri házból átfénylettek a gyertyák, 

szólt a muzsika. A csillagok egyforma fényt, egyforma áldást sugároz-

tak a gazdagok palotái és a szegények viskói fölé.  

- Alapjában véve nagyon 

szép este volt! - mondta ma-

gában a faggyúgyertya. - Va-

jon a viaszgyertyáknak jobb 

dolguk van-e az ezüstös gyer-

tyatartókban? Szeretném tud-

ni, mielőtt leégek. 

És a két gyermekre gondolt, 

kik egyformán boldogok vol-

tak, bár egyikre viaszgyertya, 

másikra faggyúgyertya szórta 

sugarát. 

Hát, ebből áll az egész törté-

net. 
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O lasho samaritano 25 Atunchi opretordyilas jekh kris zhanari, 

avri te zumavel les, haj kade das duma: „Maistro! So te kerav, te rakhav 

o sagutno trajo?” 26 Voj kodo phendas leske palpale: „So si iskirime 

ande e kris? Sar ginavesles? 27 Kodo kado phendas: „Kam tye Rajes, 

tye Devles anda tyo chacho ilo haj intrego duho, anda sogodi zor haj 

intrego godyi {DKris 6,5}, tye dopashone vortakos pale sar tut.” {Lev 19,18}. 
28 Pe kado voj kade das duma: „Mishto vorbisardan! Ker kado haj 

trajisa.” 29 Ba kodo kamlas te chacharelpe, anda kado pushlas le 

Jezushes: „Ba kon si muro dopashuno vortako?” 
30 O Jezush atunchi kade las te vorbisarel: „Jekh manush anda o 

Jeruzhalemo ando Jerikovo gelas, ba ande chorenge vast pelas. Kodal 

chordine les, mardine les, pala kodo dopashmulones kothe mukhline les 

haj gelinetar. 31 Kade pecisardyilas, ke jekh rashaj zhalas tele pe kodo 

drom: dikhlas les, ba majdur gelas. 32 Zhikade vi jekh levita, kana kaj 

kodo than reslas haj dikhlas les, gelastar pashaleste. 33 Intye gelas vi 

jekh samaritano. Kana kothe reslas haj dikhlas les, sunusardas les. 
34 Kothe ushtyadas, uloj haj mol shordas pe lesko dukhado trupo, haj 

andre phanglas les: pala kodo opreshutas les pe peski magara, haj 

ingerdas les andekh kirchima haj grizholas les. 35 Kaver dyes angle las 

duj denara, kothe dasle le kirchimareske, haj kado phendas: »Grizhosar 

les, haj majbut te potyinesas pe leste, kana palpale avo, atunchi dav 

kodo tuke.« 36 So gindis, mashkar kadal trin, savo kerdyilas dopashone 

vortako kodaleske, kon ande le chorenge vast pelas?” 37 Kodo kado 

phendas: „Kodo, kon lashipe kerdas lesa.” O Jezush pe kado kodo 

phendas leske: „Zhatar, haj vi tu zhikade ker!” (Boldasles: Vesho F. Z.) 

 

 
Péli Tamás grafikája
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Az irgalmas szamaritánus (Lukács evangéliumából) 

 
25Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. "Mester - szólította meg 

-, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?" 26Megkérdezte tőle: "Mi 

van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?" 27Így válaszolt: "Sze-

resd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből 

és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat." 

28"Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz" - válaszolta neki. 29De az 

igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: "Kit tekintsek fele-

barátomnak?"  

30Erre Jézus átvette a szót: "Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. 

Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan 

otthagyták. 31Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de 

elment mellette. 32Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de tovább-

ment. 33Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, 

megesett rajta a szíve.  

34Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az 

embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és 

ápolta. 35Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a ké-

réssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom ne-

ked. - 36Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, 

aki a rablók kezébe került?" 37"Aki irgalmas szívű volt iránta" - felelte. 

Jézus így folytatta: "Menj és tégy te is hasonlóképpen.” 

 

  Szentandrássy István grafikái 
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1. óra 

 

A cigányok bizonyítottan indiai eredetűek. Őshazájuk a mai Punjab 

(Pandzsab) Rajasthan (Radzsasztán) Kashmir, Gujarat (Gudzsarat) terü-

lete lehetett. Ennek bizonyítékai: arcvonásuk hasonlósága, szokások 

rendszere, hiedelemvilág, gondolkodásmód, ősi mesterségek, lelki alkat 

és legfőképpen a nyelv. A cigány nyelv az indoeurópai nyelvcsalád 

tagja, az ind ágához tartozik. Közeli rokonai: pandzsábi, hindi, bengáli, 

marathi, szindhi. A cigány nyelv az évszázadok folyamán nyelvjárások-

ra bomlott. Ezt a térbeni és időbeni eltávolodás hozta létre. A nyelv 

alapjai minden nyelvjárásban megegyeznek.  A stabil szókincs szavait 

az ind, perzsa, kurd, osszét eredetű szavak alkotják, melyekre ráépültek 

a vándorlás folyamán a kölcsönelemek, melyek a nyelv mobil szókész-

letét adják. Ezek az elemek beépültek a nyelvbe, s így már a nyelv eu-

rópaivá kezd válni. Három jelen-tősebb dialektust lehet megkülönböz-

tetni: 

 

1. kárpáti 2. balkáni 3. oláh 

(A kárpáti és balkáni dialektusok szláv szavakat vettek fel, egyik cso-

portjuk a szintó (német jövevényszavakkal), az oláh dialektusok román 

szavakat vettek fel) 

 

A legdinamikusabban az oláhdialektusok fejlődtek, ezen belül a lovári 

és a khelderásh dialektus rendelkezik jelentős irodalommal. 

  

A cigány ÁBC 

a   b   c   ch (cs)  d   dy (gy)   e   f   g   h   x (hh)   i   j   k   kh  l  ly   m   

n   ny   o   p   ph   r   s (sz)    sh (s)   t    th    ty    u    v     z   zh (zs) 

 

Máshol használatos jelek: 

ch=c'  dy=d’  sh=s’   zh=z’   x=hh vagy h’ ny=n’   ty=t’   ly=l’ 
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ANGLUNI LECKA 

 

1. lecke 

E SHKOLA 

 

Vorbi (szavak)   

e mesalya/i/ asztal 

angluno/i/e első   o skamin/a/ szék 

e shkola /i/ iskola    e lecka  lecke 

o kher/le khera ház/ak   kado/i  ez 

si=j  van   nyevo/i/e új 

ande  ban, ba (nn)  ande  ban, ba /hn/ 

pe   ra, on (nn)  po  ra, on (hn) 

pashlyol /3/ fekszik   e irka  füzet 

e luludyi/a/ virág   sityarel/1/ tanít 

sityol/3/  tanul   beshel/1/ ül, lakik 

sityardo/i  tanított   o sityindo/e/ tanuló fiú 

vorbil/4/  beszél   e sityindi/a/ tanuló lány 

vorbisarel/1/ beszél   so som me?       mi vagyok én? 

o shavo/e/  fiú   e shej/a/ lány 

tordyol/3/  áll   ashunel/1/ hall 

e kenyva/i/ könyv   e vaza  váza 

o sityari/a/ tanító   ame  mi/mink 

sam  vagyunk  pushel/1/ kérdez 

kon som me ?  ki vagyok én ?  tu san  te vagy 

haj  és/igen   phenel/1/ mond 

kon  ki, kik   so  mi, mik 

e ruzha  rózsa   opre  fel 

e muca/i/  cica   o zhukel/a/ kutya 

vi   is   ande e =andej  -ban van 
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2. óra 

Mi ez?  Ki ez?  Hogy hívnak?   Köszönések 

 

So si kado?  hn.  Mi ez?  röviden: So-j kado? 

So si kadi?   nn   Mi ez?                    So-j kadi? 

Kon si kado? hn   Ki ez?  Kon-i kado? 

Kon si kadi?  nn   Ki ez?  Kon-i kadi? 

Kado si =kadoj     ez van hn.  Kado si o shavo. Ez a fiú. 

Kadi si=kadij       ez van nn.   Kadi si e shej.  Ez a lány. 

Sar bushontut?   Hogy hívnak?   Muro anav… Az én nevem… 

Muro anav Jovano si.   A nevem János. 

Muro anav Lina si.   A nevem Lina. 

Muro anav Gizi si.   A nevem Gizi. 

 

Köszönések: 

 

Baxtalyi detehara   Szerencsés reggelt. 

Lasho dyes.    Jó napot. 

Lashoj tyo dyes.   Jó napodat. 

Lashi ratyi.    Jó estét/éjszakát. 

Te del o Del.    Adjon Isten. 

Ash Devlesa !    Maradj Istennel ! 

Zha Devlesa !    Menj Istennel ! 

 

Névelők: himnemben: o  o shavo a fiú 

     o manush az ember 

     o vurdon a kocsi 

   nőnemben:  e   e romnyi az asszony 

     e shej  a lány 

     e luludyi a virág 

   többesszámban: le  le grast a a lovak 

     le rom  a cigányok 

     le vurdona a kocsik 

     le romnya az asszonyok 
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DUJTO LECKA 

 

2. lecke 

 

O KHER THAJ E SOBA 

 

Vorbi: 

 

baro/i/e  nagy   mashkar között 

shukar  szép   o zido/ura/ fal 

e lampa/i/  lámpa   o kipo/ura/ kép 

e phabardyi/a/ lámpa   parno/i/e fehér 

o pato/ura/ ágy   o chardako/ura/mennyezet 

o shifonyi/a/ szekrény  pasha  mellett 

o vudar/a/  ajtó   o colo/ura/ szőnyeg 

e felyastra/i/ ablak   o firhango/ura/függöny 

ucho/i/e  magas   lungo/o/i hosszú 

sosko/i  milyen   cino/i/e kicsi 

bulho/i/e  széles   e soba  szoba 

kaj  (a)hol, hova  kathe  itt,ide 

na   nem   kothe  ott,oda 

naj=na si  nincs   e phuv/a/ föld 

ashunel/1/  hall   akanak  most 

chi  nem, sem  numa,feri csak 

o shavo/e/  fiú   e shej/a/ lány 

terno/i/e  fiatal   vojako/i/e vidám 

o manush/a/ ember   lasho/i/e jó 

chacho/i/e  igazi   e zhulyi/a/ nő 

o gav/a/  falu   o vortako/cha/ barát 

biromnyako nőtlen   zhal  megy 
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Pató Selam: A romákért - "a világosság fegyvereivel" 
avagy "Hiszek - Nem hiszek" 

 
Iszonyatos mondat hangzott el egy tizenéves lány szájából"Nincs rá-

juk szüksége senkinek!".  
Felidéződött bennem Radnóti mondata: "Oly korban éltem én..." Gondolataim 
visszaterelődtek a mi korunkban uralkodó állapotok feletti vívódásokra, a 
megoldás keresésére... Arra, hogy a világszerte mintegy átokkal sújtott, de 
ugyanakkor varázslatos képességekkel megáldott roma nép kollektív tragédi-
ákkal teletűzdelt sorsával kapcsolatban: miben hiszek, és miben nem hiszek?! 

Hiszek a szó erejében! Hiszem, hogy a szó az eszme síkjáról indulva, 
az elmében megérlelődve, soha nem a pusztába kiált, hanem világméretű vál-
tozások elindítójává is magasztosulhat! Hiszek a szívvel és értelemmel átha-
tottan kimondott, leírt szavak hatalmában! 

Nem hiszek abban, hogy jót szülhet a rossz: az ítélkezés, az erőszak, a 
gyűlölködéshez való lealacsonyodás! Nem hiszem, hogy joggal tarthatja ma-
gát bárkinél is magasabb rendűnek olyan személy, aki a megértés igényével 
áthatott szeretet nélkül közeledik embertársához, vagy még csak nem is köze-
ledik! 

Hiszek abban, hogy e földön minden teremtett lénynek, népnek, kul-
túrának egymással azonos létjogosultsága van, hogy mindenki azonos mér-
tékben tarthat igényt képességei kiteljesítésére, szociális önmegvalósulásra, 
emberi méltóságot nem sértő életformára, boldogságra! Mindezek lehetőségé-
re, valamint a tanuláséra, munkáéra, embertársai figyelmére és megbecsülésé-
re! 

Nem hiszek abban, hogy egyre inkább hontalanná váló voltában a 
roma népnek mindenütt asszimilálódnia kellene! Nem hiszem, hogy a beol-
vasztási törekvések üdvösek lennének az évezredes tradíciókra nézve, s nem 
hiszem, hogy csupán azért, mert saját országa nincs e népnek, fel kellene ad-
nia ősi identitását, értékrendjét, hagyományai kincsestárát!  

Hiszek abban, hogy a roma népnek eddig soha nem látott mértékben 
össze kellene tartania, és ragaszkodnia nyelvéhez, kultúrájához! Azonban 
döntő fontosságú lenne, hogy ez az összetartás a nem-romákkal való békés 
egymás mellett élés jegyében bontakozzon ki: komoly intelligencián alapuló, 
óriási önfegyelmet igénylő magatartásforma (tudom!): hogy a hangsúly az 
"egymás mellett"-en, s ne az "egymás ellen"-en legyen, ezekben a pattanásig 
feszülő időkben!  

Nem hiszek abban, továbbá rettenetesen igazságtalannak is tartom, 
hogy a többségileg nem-romák társadalmában a romáknak már alapállásban is 
örökösen bizonyítania kelljen, mégis hiszem, hogy döntő fontosságú lenne, ha 
a most felnövekvő roma generáció a viszontagságok és konfrontációk kereszt-
tüzében is méltóságteljesen, a szilárd öntudat higgadtságával képviselné né-
pét! 
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Hiszek abban, hogy a gyökerek ismerete szolgáltathatná az identitás-
nak ezt a méltóságát! És hiszem, hogy egy sajnálatosan szűk, roma értelmisé-
gi réteg, és a felelősségteljes nem-romák közös feladata lenne hidat építeni a 
két nép között. 

Nem hiszek abban, hogy ez a híd arról szólna: "az előbbiek alkalmaz-
kodjanak az utóbbiakhoz"! Nem hiszem, hogy a földrajzi okokból adódó szo-
ciális együttélés kényszere a többségi társadalmat minden tekintetben a ki-
sebbségi fölé emelné! Ahogyan egy pillanatig se higgye senki, hogy a barbár 
Cortez magasabb-rendű lett volna bármilyen tekintetben is az általa lemészá-
rolt, meggyalázott, gyakorlatilag kiirtott indiánoknál! 

Hiszek abban, hogy ugyanez az állítás mindkét irányban egyaránt 
megállja a helyét: önmagában nézve nem az erőfölény a hiteles értékmérő! 
Szelet vetni, és vihart aratni: nem a magasabbrendűség jele, továbbá hosszú-
távon mindennemű felelősségérzetet nélkülöző hozzáállás! Gondoljátok át 
velem együtt, értelmes, roma és nem-roma, főleg fiatal emberek egyaránt: ha 
az indulatok vezetnek, és nem a népért érzett hosszú távú felelősségérzet, 
(amelynek fényében szívvel és ésszel belegondoltok majdani gyermekeitek és 
unokáitok egymás-mellett élésének körülményeibe), akkor nagyobb lesz a 
tetteknek a füstje, mint a lángja! Akkor elszállnak az erőink az első néhány 
indulatkitörésben, ideiglenesen győztesek vagy vesztesek leszünk, és nem 
marad ésszerűen beosztható energiánk egy életen át helyes stratégiával építeni 
a két nép kapcsolatát! 

Nem hiszek abban, hogy az akciószerű vad megnyilvánulások való-
ságosan javíthatnának a konfliktushelyzeteken. Az ellentétek kiélezése kivétel 
nélkül mindig csak rosszabbít az egyébként is válságos állapotokon! A harci-
as, esetleg megtorló magatartás, (mint kompenzációs motívum,) sokszor pon-
tosan félelemről, rejtett gyengeség-érzetről ad jelet: ne sértsük ilyen negatív 
hozzáállással emberi méltóságunkat! A teljes-értékű és tartós győzelem nem 
az, ha egymás fölé kerekedünk, hanem az, ha identitásunkat és értékeinket 
megőrizve képesekké válunk egymás mellet élni! 

Hiszek abban, hogy ehhez tanulnunk kell! Úgy a saját, mint a másik 
fél kultúrájáról egyaránt! Szívem minden szeretetével és felelősségérzetével 
kérlek benneteket, roma fiatalok, akik esetlegesen olvassátok e sorokat: tanul-
játok, és az utódaitoknak is tanítsátok meg a cigány kultúra minden értékét, 
hogy ne a gyengékre jellemző erőszakkal, hanem a szellemi ember erejével és 
méltóságával tudjátok felvenni a harcot, a népet érő minden igazságtalanság 
ellen! Ha a sors meg is foszt némileg olykor az önbecsüléstől, az ember vissza 
tudja szerezni, ha tisztába jön saját értékeivel, és felmutatja azokat! 

Nem hiszek abban, hogy hiteles véleményünk lehet bárkiről vagy 
bármiről, míg teljességében nem ismerjük. Mivel pedig rosszabb esetben vég-
ső teljességében megismerni még önmagunkat is alig vagyunk képesek, nem 
vagyunk jogosultak egymás felett ítélkezni! A múltba-tekintés és az előrelátás 
pedig együttes előfeltételei a legszerényebb véleményalkotásnak is! 
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Hiszek abban -, a múlt példájára alapozva -, hogy ha nem szándékoz-
nánk az embereket uniformizálni, sokkal nagyobb eséllyel találná meg min-
denki a maga helyét, szerepét, kiteljesülésének lehetőségét korunkban, orszá-
gunkban! Nagyobb figyelmet kellene tanúsítani egymás különböző adottsága-
ira: rasszonként eltérő lehet a mentalitásunk, az állóképességünk, az értékren-
dünk, a tehetségeink és a gyengéink is -, de az nem azt jelenti, hogy nem 
mindegyikünknek azonos mértékű és szent a létjogosultsága! Csak sokkal 
több lehetőséget kellene teremteni a rasszainkra jellemző egyéni adottságaink 
megmutatkozásának, kibontakozásának! 

Nem hiszek abban, hogy a romák nem akarnának ugyanúgy tanulni, 
dolgozni, kiteljesült életpályán megvalósítani magukat, mint a nem-romák! 
Látom viszont azt, hogy a többségi társadalommal való konfrontációk halma-
za, s az alapvető létbizonytalanság, sok esetben indiszponálttá teszi e ragyogó 
képességekkel megáldott nép tagjait! 

Hiszek - végezetül, de elsősorban! - abban, hogy ha másként nem, hát 
a külső hatások kényszerítő nyomására, magán a cigányságon belül létrejön 
egy korábbinál erősebb belső egység, (amiben óriási szerepe lenne a közös 
anyanyelv bírásának!), - s ebből az új propozícióból kiindulva, mint a saját 
hamvaiból is feléledésre képes főnixmadár, készen fog állni a kor kívánalmai-
val harmonizáló, értékeit továbbvivő megújulásra! Vallom a pálfordulások 
permanens lehetőségét! 

 

Dudás Mihály Károly 

A szomorú bohóc 

 

Ma is felkente arcára a mosolyt, 

piros orrán a nappal minden árnya, 

elfojtva megannyi fájdalmas sikolyt, 

maga mögött, minden ajtót bezárna. 

 

átlépne a küszöbön, vicces cipőjében, 

s vissza nem térne többé soha, 

saját útját keresi az élet útvesztőjében s kiáltja: 

Élet...miért vagy ily mostoha? 

 

a fehérrel felfestett mosoly alatt, 

lelkében élete égetve sajog, 

s üvölti a világnak azt mi eddig benne maradt! 

ez a szomorú bohóc... én vagyok!  
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