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Németh Attila: Csend 
 
Csend, csend, csend. 
Röppenj erdő 
Vörös hegedű 
Madár látta 
Kenyér víz ellenségem 
Barátom az Isten 
Csend, csend, csend. 
 
 Forradalom 
 
A templom zárva volt, 
A városban forradalom volt. 
Anyám feküdt a  
Szülőágyon, betört 
Ablakok a lövésektől 
Fals zenét szolgáltatok. 
Megszületett testvérem 
Madár felszállt.  
Béke van, béke van. 
 

Feltámadás 
 
Tenyerem belsejében  
Gyújtok gyertyát 
Lángjában olvasom 
Az írást van feltámadás 
Ágról - ágra száll. 
Fekete tollú madár. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miatyánk cigányul: 
 

(Le Dadeske, le Shaveske, thaj Sunto    

Dyi Devleske anaveske - amen.) 

 

Amaro Dad Devla, kon san ando cheri, 

sunto t'avel tyo anav, t'avel tyi luma, t'avel 

tyi voja, sar ando cheri, kade vi kathe pej 

phuv. Amaro dyesesko manro de les 

amenge, thaj jertisar amare bezexa, sar 

ame jertisaras amere dushmanenge. Thaj 

na inger amen  ande nasulimaste, thaj 

slobodisar amen  kathar o nasul, ke tyiro-j 

o them, e zor,  thaj e glorija, vi akanak 

thaj sagda. 
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Oláh Zsolt: Az a fekete március… 
 

Minden év márciusa nemzeti öntudattal tölti meg Magyarországot, 
egy zászló alatt egyesülvén az emberek megemlékeznek a 48-as szabadság-
harcról, és azokról, akiknek nagyszerűsége révén köztársasággá lettünk. Saj-
nos a mai magyar társadalomban a romákkal szemben kialakult előítéletek 
miatt állandósult a víz-olaj effektus. Pedig a gábor cigányok fegyverkovács 
tudományukkal szerepet vállaltak a szabadságharcban, sőt az ’56-os forrada-
lomban is részt vettek, ugyan úgy, mint a helyreállítási munkálatokban. Albert 
Einstein szerint: „ A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség 
semmit sem tanul a történelemből.”  Ez nagyon szomorú, de remélem ez azért 
nem konstans, hiszen a történelemben már volt példa arra, hogy a cigányok a 
magyarok segítségére siettek.  

 
„Fekete március megnevezés alatt azokra az etnikai zavargások-

ra hivatkozunk, amelyek 1990 márciusában történtek az akkor még magyar 
többségű Marosvásárhelyen (magyarok: 52%, románok: 48%) a két nemzeti-
ség között. Az eseményt az váltotta ki, hogy a magyarság tüntetett az anya-
nyelvi oktatás megteremtésért, amire válaszul a Vatra 
Româneascăsoviniszta román szervezet a román kormányerők támogatásával 
szervezetten környékbeli románokat szállított Marosvásárhelyre, akik feldúl-
ták a város központját, majd rátámadtak a mindaddig békésen tiltakozó ma-
gyarokra. A több napig tartó zavargásoknak március 21-ére lett vége, amikor 
is a román hadsereg helyreállította a rendet. A történteknek nagy visszhangja 
volt mind a romániai és magyar, mind pedig más külföldi sajtóban. Ma is vita 
tárgya, hogy mi robbantotta ki a zavargásokat. A súlyos incidensnek igazi 
következménye román részről nem lett, csak magyar, illetve cigány nemzeti-
ségűeket ítéltek el, a felbujtók, illetve a támadásokat végrehajtók közül senkit 
sem vontak felelősségre. 

 
„ Közben mindinkább fokozódtak az utcai harcok, a főtéren minden 

kézbe eső tárgyat felhasznált a két fél, a románok oldaláról Molotov-koktélok 
is repültek. A magyar tömeg létszáma egyre apadt, mivel a nőket és gyereke-
ket hazaküldték, illetve bemenekültek a városháza épületébe. Este 8 óra után 
40-50 fős csoportokban magyar nemzetiségű marosvásárhe-
lyi cigányok érkeztek a Hidegvölgyből, és ekkor hangzott el a híressé vált 
kiáltás: „Ne féljetek magyarok, itt vannak a cigányok!” – majd bekapcsolód-
tak ők is a harcba.” 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Etnikai_zavarg%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Etnikai_zavarg%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990
http://hu.wikipedia.org/wiki/Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vatra_Rom%C3%A2neasc%C4%83
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vatra_Rom%C3%A2neasc%C4%83
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vatra_Rom%C3%A2neasc%C4%83
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nia_hadereje
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegv%C3%B6lgy_(Valea_Rece)
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Nemzeti jelképeink: A cigány zászló (Forrás: Wikipédia) 

 
A cigány zászló bár egyszerű vizuális elemekből áll, de szimbolikájá-

ban összetett, elemei egyszerre utalnak a folyamatos mozgásra és változásra 
valamint az örök törvényszerűségekre. 

- A kék sáv jelenti az eget, úgy fizikai, mint átvitt értelemben. Utal a 
végtelenségre, szabadságra és a lehetőségekre, valamint túlvilági dolgokra, a 
mennyországra, keresztényeknek Istenre, muszlimoknak Allahra. 

- A zöld sáv a földet jelképezi. A növények, a legelők és a természet 
zöldje. Utal a cigányság természetszeretetére és természet-közeli életmódjára. 
Ugyanakkor a végtelen ég kékjével szemben jelenti a földi kötöttségeket, a 
konkrét adottságokat, az azok által kijelölt szűkebb lehetőségeket. A keresz-
ténységben a remény színe, mely a földieket az éghez köti, az iszlámban pedig 
a próféta színe, aki a földi embernek megmutatta az utat Allah egéhez. 

- A vörös kerék , vagy — ahogy szanszkrit kifejezéssel gyakran illetik 
— a csakra többszörösen összetett szimbólum. 

- Utal az őshaza, India zászlójára, ahol a csakra a dharma, azaz a 
"Törvény" szimbóluma. A dharma jelentése a hindu vallásban nem csak a 
földi igazságszolgáltatást, társadalmi igazságosságot jelenti, a hanem a kozmi-
kus törvényszerűségeket, a "lét örök törvényét", nem csak tudományos, hanem 
spirituális értelemben is. 

- A kerék jelképezi természetesen az utazást, a vándorló életmódot és 
a cigányságnál gyakran tapasztalható migrációt. 

- A kerék formájával és színével jelképezi a lemenő és felkelő napot, 
utalva ezzel az idő ciklikusságára, a folyamatos újjászületés lehetőségére. 

- A vörös szín a vér színe is, mely önmagában is kettős jelkép. Egyfe-
lől a testet életben tartó folyadék az élet jelképe, más részt, mint kiontott vér a 
történelem ártatlan áldozatait jelképezi. 

Lapszámunkban a cigány zászlót ábrázoló 

ajándék matricával! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/India
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hindu_vall%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap
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Pató Selam: Évfordulók és jegyzetek - népcsoportok sors-naplójához 
 
Március idusán két nevezetes Világnapról is szólhatunk: 

- egyfelől március 19.-ről, melynek alapjául a tavasz köszöntésének hagyo-
mánya szolgál. Az egykor vándorló életmódot folytató romák tavaszi útra kelése a 
téli szálláshelyről, ehhez a dátumhoz kötődik, mely a cigányok nem hivatalos, ám 
Európa több országában máig megtartott ünnep. A Cigány Kultúra Világnapja ápri-
lis 8. -, melyet bő négy évtizeddel ezelőtt a Nemzetközi Cigánykongresszus állapí-
tott meg és fogadott el hivatalosan. 

- másfelől március 21.-ről érdemes beszélnünk, mely az Antirasszista - vagy 
a Rasszizmus Elleni Küzdelem Nemzetközi Világnapja (International Day for the 
Elimination of Racial Discrimination) néven vált ismertté a köztudatban. Hazánk 
idén 12. alkalommal kapcsolódik figyelemfelkeltő -, és megemlékezésekkel tisztel-
gő programokkal ehhez az internacionális gyakorlathoz, mely az ENSZ közgyűlés 
21. ülésszaka 1966-os döntése értelmében vált az apartheid-ellenes küzdelem világ-
napjává. 

A nap annak az 1960. márc. 21.-i Dél-Afrikai eseménynek állít emléket, 
amelyben a térséget érintő fekete-fehér megkülönböztetési apartheid-rendszer ellen 
békésen tüntető feketék 69 tagját mészárolták le sortüzükkel a fehér rendőrök, 
Sharpeville-ben. A Holland Kelet-Indiai Társaság által létrehozott fokföldi gyarma-
ton addigra több mint három évszázada rögzült a faji megkülönböztetés, intézmé-
nyessé vált szinten, az egymás közti házasság tilalmával, valamint a földterület 
birtoklásának rassz-alapú szabályozásával. Nelson Mandela a II. világháborúban 
vette fel a harcot a feketék egyenjogúságáért, amiért 1962-ben bebörtönözték -, 
mindössze 1 évvel az után, hogy a Sharpeville-i mészárlást követően a Dél Afrikai 
Unió kilépett a nemzetközösségből, az Afrikai Köztársaság nevet véve föl. Az or-
szág ekkori területé-nek 10 %-ába, 10 ún. etnikai államba lakoltatták a feketéket, s a 
rendszer összeomlásáig és Mandela kiszabadulásáig, első fekete elnökké választásá-
ig még bő három évtizednek kellett eltelnie.  

A feketék és a cigányok problematikáját gyakran kezelik egymással analó-
giában, és divatos törekvés a feketék társadalmi betagozásának sikeresen megvaló-
sult projektjeit átvonatkoztatni a cigányság sorskérdéseire is. Véleményem szerint 
ez a gyakorlat csak némely attitűdben vezethet jó eredményekre, tekintettel a diszk-
riminatív magatartásformák mögött és mellett álló körülményekre. Míg a feketéken 
belül számtalan kisebb népcsoportot különböztethetünk meg, melyeknek nyelvi-
kulturális egysége a történelmi múltban nem mutatható ki, de még a közelmúltig 
egymással való genetikai keveredés következtében sem, addig a cigányság közös 
földrajzi térségből kiindulva vált sokszínűvé és tagolttá, a térben-időben más népek-
kel történt interakcióknak is betudhatóan. A máig élő cigány nyelv valóságos kin-

http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1787&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1787&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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csestára az indiai szógyököknek, képzési formáknak -, ellenben a feketék törzsen-
ként egymástól izolált nyelveivel, melyek csak az eredeti térségben maradtak élők. 

A cigányság, - anyaországával elevenségét vesztő kapcsolata következté-
ben -, felruházottá vált azzal a kihívással, hogy nyelvét megőrizze, továbbadja és 
fejlessze a kor elvárásai szerint, a mindenkori más nyelvi közegekben. Mindazok a 
más etnikumok, melyek anyaországa/korábbi térsége megmaradt a nyelvet ott to-
vábbra is használókkal, - nyugodtak lehetnek abban a tekintetben, hogy személyes 
felelősségük a nyelvük megmaradása tekintetében nem meghatározó. Amíg tehát a 
mi térségünkben Mária Terézia vegyes-házasságokra buzdító rendelkezései jelentet-
tek halálos veszélyt a nyelvnek, mint a kultúra jóllehet legszignifikánsabb elemének 
-, és a kényszerített asszimilálás sértette a nép (és fennmaradása!) jogait, addig az 
afrikai vegyes-házassági tilalom a kirekesztés fegyverét vetette be a kiszolgáltatott 
sorba jutott rassz ellen. A feketék vonatkozásában az anyanyelv megtartásának 
szerepe főleg mára, szinte semmilyen jelentőséggel nem bír. Hasonló, amit megál-
lapíthatunk egyéb kulturális tényezők vonatkozásában is. A fehérek társadalma az 
afrikai művészetet gyűjtőfogalomként kezeli, amelynek keretei közt a műértők kö-
rében fennmaradt mindaz, ami nívójában életképesnek bizonyult.  

A feketék valamint a cigányok együttélése a fehérekkel illetve a többségi 
társadalommal eltérő alapokon kezdeményeződött: míg a feketék esetében vagy ún. 
gyarmatosítás történt, azaz az általuk lakott területek felett jutottak uralomra a fehé-
rek, vagy (ehhez kapcsolódóan) szabad akaratuk ellenére, emberi jogaik eltiprásával 
hurcolták őket idegen földekre szolgai minőségben -, addig a romák önként érkez-
tek más nemzetek térségeibe, amely a későbbi generációk szülőhazájává vált. A 
romák jelenléte az egyes országokban nincs ok-okozati összefüggésben olyan erő-
szakkal, melyet az adott országok népei valósítottak volna meg ellenük. A korábbi 
rendszerben vándorló életmódjukkal összhangban tudtak betagozódni az államok 

életébe kézműves szolgál-
tatásaikkal, mesterségeik-
kel, vagy akár szórakozta-
tó- és zeneművészetükkel, 
ami meghatározóan más 
szemléletet eredményezett 
róluk, mint ami az alsó-
rendű, kifejezetten szolgá-
nak minősített leigázott 
feketékről alakult ki a 
velük interakcióba kerülő 
társadalmakban. A romák 
egészen a rendszerváltásig 
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értékes tagjai és munkaerői tudtak lenni a társadalomnak, hazafias védelmezői a 
szülőföldnek -, míg a politikai fordulatok hatására az új rend állami kudarcának 
bűnbakteremtő kényszere nem helyezte őket negatív aspektusba.  

Míg tehát a feketék a kirekesztés elnyomásával álltak szemben, addig a 
romáknak a beolvasztás kísérletével is számolniuk kellett, s a likvidálásukra irányu-
ló fasizmus őket sújtó része is teljesen más tényezőkben gyökerezik, mint a feketé-
ket ért olykor brutális emberi-jogi bántalmazások. Éppen az Antirasszizmus Világ-
napján keresek fel néhányakat, akik beszélni tudnak személyes emlékeikről, a II. 
világháborúban átélt, rasszista ideológián alapuló borzalmas eseményekről. Verőfé-
nyes, tavaszi nap van… Gyönyörű, minden részletében példás rezidencia a helyszín 
-, a Tabán s a város határvonalán talán. A falak fehéren ragyognak, az abrosz a nyári 
rét színeiben tobzódik, a háziak friss franciakrémessel kínálnak, a házigazda pedig 
mesél… Ki hinné, hogy bármi megtörheti a jelen idillbe illő harmóniáját? Hogy is 
lehet emellé sorakoztatni a múlt lidércének kísértő árnyképeit? Azokat a drámai, 
sosem halványuló emlékeket, melyeket magában hordoz az évtizedek óta Monoron 
élő M. Ferenc, aki a Bihar megyei Bagamérban gyermekeskedett a II. világháború 
idején.  

A német katonák bejövetele térségükbe, nagy erejű bombázással kezdődött -, 
meséli -, ami elől, akik csak tehették, a főbíró kertjének fái alatt kerestek menedéket. 
Ő családjával a piactéren lakott, dunnáikkal felvértezve bujdostak el a szőlőkben. 
Az ottani cigánytelep több száz fős lakosságának mintegy 10 %-át agyonlőtték a 
nyilasok.  

A mesélő emlékezetében eleven kép él olyan cigányról is, akinek szétlőtték a 
testét, szétnyílt a gyomra. A házak ajtófélfáira rótták, hány személy lakik bennük, 
alumíniumba benyomtatott C betűt szögeltek rájuk, a zsidó hajlékokra pedig csilla-
got. Ferenc 7 évesen vesztette el az akkor 32 éves édesanyját, két testvérével félár-

vaságban maradt ezekre 
a borzalmas időkre. 
Családja körhintával, 
pódiummal, lovakkal, 
előadásokkal járta a 
vidéket, műsoraik igen 
keresettek voltak ebben a 
korban, amikor mozi s 
egyéb kikapcsolódási 
lehetőség még nem volt. 
Ruhákkal is kereskedtek, 
zsidó szomszédjaikkal, 
akikkel igen jó kapcso-
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latban, nagy szeretetben, egymást segítve éltek, Ferenc édesapja bújtatott is zsidó-
kat. A szorgos zsidó kiskereskedők azzal a kérdéssel fogadták őket: „so kampel?” 
(ami kárpáti cigány nyelven annyit tesz: mi kell?).  

A faji alapú üldözéssel a korábbi termékeny egyensúly felborult. A kiképzett 
gyilkos SS katonák óriási köveket dobáltak a csoportban álló cigányok közé, a ci-
gány gyermekek fejéről nem mindig precíz célzásokkal lőtték le a sapkákat, hogy 
ezekben töltsék kedvüket. A német katonákat nívós helyeken szállásolták el; egy 
ízben a gyerekek próbáltak átnézni a kerítés tetején, s átestek azon -, mire a katonák 
farkaskutyákat uszítottak rájuk. Máskor felvettek 8-10 gyermeket a kocsijukra, a 
legnagyobb sebességre kapcsolva száguldani kezdtek velük, s a katonák rájuk fog-
ták puskáikat. A gyerekek menekülve ugrottak-zuhantak a mellettük húzódó árokba, 
ruhájuk szétszakadt, húsuk vérzett –, emlékszik vissza saját élményeire Ferenc (és 
elkönnyezi magát a tisztes korú, nagy lelkierejű férfi). Felidézi, ahogy a magyar 
nyilasok belőttek ablakukon, s csak az kímélte meg édesapját attól, hogy fején talál-
ja a lövedék, hogy éppen lehajolt a lámpát leoltani. Máskor alvás közben érkeztek 
fejük felé a lövedékek úgy, hogy Ferenc érezte a golyó nyomában rájuk hulló vako-
latot. Az akkor 8-10 éves fiúcska és családja két hétig volt menedékben rokonoknál, 
visszatérésükkor azonban ismét lövések érkeztek a házba.  

Nem csak a cigányokat és zsidókat, de a kommunista érzelmű embereket is 
elhurcolták, vagy agyonlőtték otthonaikban, ezekben az időkben. Míg a németeket 
kórházakban ápolták, a magyaroknak halálinjekciókat adtak be, halálra kínozták 
őket, éheztették-szomjaztatták, hogy ha másképp nem, önkezűleg akasztották fel 
magukat a szenvedésektől való megmeneküléshez. A Nyírségből, Nagykállóból 
gettóba hurcolták az embereket. Bár a plakátok propagandái az oroszokat nagy 
körmű szörnyekként ábrázolták, Pocsaj, Vértes és Nagyléta vidékein utcai harcok 
robbantak ki a németek és oroszok között.  

Az oroszok felülkerekedése a cigányok számára megmenekülést jelentett. A 
kulákok fölös javait elvették, szétosztották a szegények és éhezők között, rendet 
teremtettek a faji megkülönböztetések terén, munkalehetőséget és tisztességes meg-
élhetést biztosíttattak a romáknak. A ’41 és ’43 közt lezajlott nacionalista ideológiá-
ból eredő borzalmak után mégsem tudott teljes harmónia visszatérni a többségi és 
kisebbségi társadalom soraiba, mert sok magyar gondolkodása megfertőződött a 
nácizmus szellemiségével. A legtragikusabb időszakokban csak a magyarok kisebb 
részében élt a cigányok iránti szeretet, nagyobb részük azt kiabálta, ha az aktuális 
hatalom áldozatainak sorába került: „miért nem a cigányokat viszik?” 

Vannak, akik magukban ezeket a szavakat, mondatokat viszik-hurcolják, 
mint egy lelki keresztet, egy életen keresztül, azóta is… Továbbmegyek: viszem-
hurcolom magamban a kérdést: hogy emlékeznek ezekre az időkre azok, akik Mo-
noron élték át a cigányüldözést?  
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A monori Tabánban -, egy koros cigányasszony emlékei szerint, aki a II. vi-
lágháborúban még csak kislány volt -, kerengtek fenyegető hírek a cigányok be-
gyűjtéséről. A telep lakói családostul bujdostak el a közeli agyagbánya bunkereiben, 
aminek rejtekében heteket töltöttek. Az asszonyok és gyerekek nem mozdultak ki 
onnan, néhány bátor férfi osont be olykor a városba, hogy élelmet szerezzen a bá-
nyában rejtőző telepieknek. Az üldözött zsidók nagy toleranciával és támogatási 
készséggel voltak a romák iránt. Volt olyan zsidó nő testvérpár, akik megjárták az 
auschwitzi haláltábort, s később a Tabánban kötöttek házasságot roma férfiakkal. 
Közelmúlti halálukig meséltek azokról az embertelen meggyalázásokól, melyeket 
elszenvedtek, s melyeket a nyomtatvány el sem bír. Megmaradt életüket annak 
köszönhették, hogy meggyilkolt társaik holttesteit húzták magukra, azok mögé 
rejtőztek. A telepen tartózkodók körében is szedett áldozatokat a cigányüldözés, a 
megbecstelenítésnek pl. olyan szélsőséges alakjában, hogy nyolcvan éves cigány-
asszonyt erőszakoltak meg orálisan német katonák. A csendőrség idejében a cigány 
lakosságot összegyűjtötték, a temető halottasházának udvarába hajtották, ott vetették 
alá őket ún. fertőtlenítésnek, amit oda szállított gépekkel végeztek. Levetkőztették, 
tetőtől-talpig kopaszra nyírták az egybegyűjtötteket, az asszonyokat, gyermekeket is. 

 Az az érzésem, ez a tragikus szegénységben élő vendéglátóm kevésbé mer 
mesélni, megemlékezni a kora gyermekkora negatív történéseiről, mint arról a pozi-
tív fordulatról, amit az oroszok jövetele jelentett a cigányok számára. Érkezésükkor 
azt kérdezték a romáktól: „mit tudtok?” -, s mert a felelet az volt: „zenélni!” -, ha-
marosan zene és tánc kerekedett. Került étel-ital, favödörben hozták az ígért bort a 
felszabadulás ünnepléséhez a cigányoknak az oroszok. Deja vu érzés hallgatni ezt a 
nénit; sok korabéli romától hallottam-olvastam már szinte szó szerint ugyanezt. 
Értékes vonások ezek hazai történelmünk arcán; tanulságosak! Legnagyobb jelentő-
ségük talán éppen a szubjektivitásuk őszinteségében áll. Egy korról, vagy egy társa-
dalmi csoportról alkotott képünk mozaik-darabjai, véleményformáló -, s ezáltal a 
jövő alakítását formáló tényezők. Szükség van rájuk, beszélni kell róluk -, főleg, 
amíg még élő tanúik mondhatják el, amit átéltek. Intő példaként az emberiségnek, a 
világnak azon folyamatairól, amelyekben az embercsoportok megkülönböztetésén 
alapuló erőszak, kirekesztés, szélsőséges brutalitásokba torkolló formái nem csak az 
életüktől és emberi méltóságuktól fosztott meg milliókat, de az életben maradottak 
hozzáférését is ellehetetleníti az őket azonos mértékben megillető test-lelki-szellemi 
létszükségletekhez és értékekhez. Fontos tehát az emlékezés; úgy az áldozatokra, 
mint a rasszista megkülönböztetések ellen harcolók személyére, munkásságára -, 
mely az emberiség közös érdekét, a kultúrák konstruktív egymás mellett élését szol-
gálja. Erre szólít fel bennünket ez az emléknap is, szerte a világon! 

 
(Az illusztrációkon Farkas Ottó makettjei az egykori cigány mesterségekről)
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    Fókuszban a monori  
IKREK STÚDIÓJA 

 
Szenzációs sikernek lehettem 
tanúja Monor Művelődési 
Házában, ahol márc. 2.-án és 
3.-án 600 fős (főleg gyer-
mek) közönség előtt került 
bemutatásra Csukás István: 
Ágacska című két-felvonásos 
mesejátéka. Az elragadóan 
sok bájjal és humorral színre 
vitt darab forgatókönyvíró-
rendezőjével, Orosz Dáviddal beszélgettem az esemény apropójából.  
          A számos művészeti ágban értékes eredményeket elért fiatal művész a 
szegedi diák színjátszó körben kezdte pályafutását 1995-ben, majd 1998-tól 
két éven keresztül a Miskolci Színház munkájába kapcsolódott be, Szép Lász-
ló színi vonalán. 2000-ben költözött Budapestre és ismerkedett meg Okányi 
Kiss Ferenccel, a Rózsa Művelődési Ház vezetőjével, aki a közéleti pályán 
beindította, szervezői készségeinek kibontakozását elősegítette. Közös kötetük 
2003-ban jelent meg. 2000-től Orosz Dávid folyamatosan vett részt versmon-
dó versenyeken, pódiumesteken, 2005-ben Radnóti díjat nyert. 2006-ban köl-
tözött Monorra, ahol egy váratlan esemény kapcsán született 2009-ben színját-
szó köre, az Ikrek Stúdiója. A Sorstánc Budapestről várt előadói lemondták a 
fellépést, Orosz Dávid pedig a városi József Attila Gimnáziumba sietett jó 
előadó-készségű fiatalokért, hogy a műsort megmentse. A sikeres akciót köve-
tően a helyi könyvtár olvasótermében, spontán ötletből jött létre a Stúdió, 
mely eddigi három éve alatt mintegy 38 előadáson van túl.  
          A folyamatosan változó összetételű tagság általában 12 főből áll, színi 
előképzettség nélküli amatőröket készít fel darabjaihoz Orosz Dávid, egyéni 
módszerekkel, precízen és professzionálisan kidolgozott tanmenet szerint. 
Noha a Stúdió akkreditációjára nincs kapacitás, középtávú cél a színjátszók 
utánpótlásának a kinevelése, szeptembertől gyermek színjátszó kör létrehozá-
sa, melynek tervezett ideje az iskolarendszerű képzésben 3 év. Ehhez kapcso-
lódik a CASTING ZENÉS MESEJÁTÉKHOZ, márc.- 21.- ápr. 3.-ig Monor 
Művelődési Házában: „A mesékben az a csodálatos, hogy gyerekké változhat-
nak a felnőttek is egy pillanat alatt -, hirdeti a felhívás -. Színjátszókat kere-
sünk, akik élvezik a gyerekek örömét. Az Ikrek stúdiója meghallgatást hirdet 
következő darabjához! Várunk minden 10 és 25 év közötti fiatalt, akik érdek 
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lődnek a színház iránt, kamatoztatnák tehet-
ségüket. A társulatba való bekerüléshez szín-
házi tapasztalat nem szükséges. A meghall-
gatásra készülni kell: Egy szabadon válasz-
tott verssel, monológgal és dallal (zenei alap 
lejátszására lehetőség van), valamint egy 
fényképes önéletrajzzal. Az önéletrajznak 
tartalmaznia kell: név, cím, kor, telefonszám, 
E-mail cím, miért jelentkezel a társulatba, 
kedvenc darabod és kedvenc könyved címe. 
Az Ikrek stúdiója folyamatos fellépéseket 
kínál Monoron és környékén, biztosítja a 
produkció jelmezeit és kellékeit! A meghall-
gatás díjtalan!” 
Orosz Dávid mint számos könyv előszó-
írója, szerkesztője, illusztrátora, s nem utol-
sósorban igen tehetséges költő, közel húsz 
forgatókönyv írója is:  Összeomlott világ? - tragikomédia; Gördülő versek – 
költészetnapi műsor; Nekem nagyon gyanús a feleségem! - Karinthy Kávéházi 
Komédia bemutatója; Bicskei Gábor: Csalafinta szolga – mesejáték; Sorstánc 
versdélután, saját szerzői est; Pilinszky János: K. Z. Oratórium; Pozsgay 
Zsolt: Faroktól fölfelé komédia; Gogol: Egy őrült naplója (monodráma két 

felvonásban); Trianoni emlékmű szobor-
avatás: Egy nemzet tragédiája; Lázár Er-
vin: Manógyár, Négyszögletű kerek erdő, 
Dömdödöm meséi; Peter Sheffer: Black 
comedi; Csehov: Leánykérés, Jubileum, 
Medve; Csehov-est (bohózatok két felvo-
násban) – MSZJSZ EZÜST MINŐSÍTÉ-
SE; Petőfi; Egy nemzet; Szeretet és lélek 
harca (Okányi Ferenc emlékműsor 3 válto-
zatban). 2010 májusában szerződött a mo-
nori Vigadóhoz, majd a Művelődési Ház-
hoz, ahol folyamatos klubtevékenységeket, 
kulturális programokat szervez, valósít 
meg. A Flóra virágai ciklusba foglalt köl-
teményei az Interneten hallgathatóak. 
 
Kállai József: A vén cigény c. festménye
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Rácz Lajos: Roma értelmiségiek  
arcképcsarnoka: Nagy Gusztáv 

 
Nagy Gusztáv ízig-vérig cigány ember. Ha-
marabb tanult meg cigányul, mint magyarul 
beszélni. Az édesapja az 50-es években tele-
pedett le Békés megyében, Medgyesházán. 
Vándorlásai során fúrókészítéssel és 
lókereskedéssel foglalkozott, amelybe bese-
gített a család apraja-nagyja... (s itt megdőlni 
látszik az a beidegződött tévhit, hogy a "ci-
gány nem szereti a szántást"). 

A földosztáskor előre eldöntötték, 
hogy a cigány ember nem tud mit kezdeni a 
földdel. Ez a hamis teória jó okul szolgált arra, hogy a romák ne kapjanak 
földet. Gusztiék nem cigánytelepen laktak, hanem a magyarok között volt a 
házuk. Ez a magyar életközelség a két kultúra elfogadását, sőt bizonyos érte-
lemben az összemosódását is eredményezte. Kivéve a vegyes házasságot, 
amelynek még a gondolatát is mindkét fél visszautasította, mivel még abban 
az időben az oláh cigányok nem keveredtek a magyarokkal.  
Nagy Gusztáv a Romani Krist (cigány törvényt) már csak szelektálva fogadta 
el, csak a jót, az építőt tartotta meg. Ő is megízlelte a vándorlást, igaz, csak 
kicsiben. Elmondása szerint szinte minden megyében vannak rokonai. Guszti 
végiglátogatta a rokonságot, közben "emberesedett" és tanult, megismerkedett 
különböző cigány nyelvjárásokkal és persze a szép cigánylányokkal is... 

1983-ban került Budapestre – de már 1970-ben ismerte Choli Daróczi 
Józsefet. Ekkor publikált először (mesét) a Rom Som-ban. Gusztiban is meg-
volt az a tűz, láz, amely arra buzdította, hogy saját vágyain túl bemutassa népe 
sorsát, s mindazokat a visszahúzó erőket, amelyek gátolják a romák elfogadá-
sát. Az öntudatra való ébredéshez az akaraton túl Gusztira sok-sok tanulni 
való várt, s ő elkezdett módszeresen tanulni: Shakespeare-t és Madách-ot ol-
vasni – helyesen írni és beszélni. 

Az első Cigány Újság – a Romano Nyevipe (1986) alapító tagja volt. 
Gusztit, közvetlen munkatársamnak tudhattam. Egy-egy sör mellett sokat me-
sélt nekem a roma szokásokról, amelynek írásaim során nagy hasznát vettem... 
Mivel Guszti perfekt beszélt cigányul, rá osztották a cigánytelepeket. (Azért 
nekünk is jutott belőle.) Hallatlan szorgalommal és elszántsággal tanult, auto-
didakta módon, hogy hozni tudja magát, hogy szégyenbe ne maradjon. Falta 
és falta a könyveket, évszázados lemaradást kellett pótolnia. Írásai, riportjai  



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

 

13 

egyszerűek, sallangmentesek voltak, 
mindig megragadta az emberi küzdelem 
lényegét, s a maga módján tanította 
népét: erkölcsre, kiállásra, önbecsülésre 
és méltóságra... 

Eközben egyedül nevelte két 
gyermekét. Soha nem panaszkodott, 
tette, amit tennie kellett. Hallatlanul 
nagy fába vágta a fejszéjét, amikor 
elkezdte cigány nyelvre fordítani Ma-
dách Imre Az Ember tragédiáját. Le 
Manushli Tragédia. 1994-btől 96-ig 
tartott a fordítás, amely Olaszországban 
irodalmi díjat nyert. Közben elkészült a 
Szívbolygó körül című prózai, verses 
kötet: cigány és magyar nyelven. 
Nyomtatásra kész az Idő szekerén c. 
kortárs írók, költők antológiája. 

Nagy Gusztáv 1994 óta tanítja a 
gyerekeket cigány nyelvre a Kalyi Jag 
szakiskolában, ahol számítástechnikai 
szakoktatás folyik. E mellett a Wesley 
János Lelkészképző Főiskolán és a 
Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Fő-
iskolán szintén cigány nyelvet oktat. 

Guszti nagyon mélyről jött, s a 
maga erejéből lett azzá, akit húsz éve-
sen megálmodott... Az álom nem ért 
véget, mert figyelő tekintetét nem vette 
le népéről. Látja annak vergődését, a 
munkanélküliséget, amely szinte átok-
ként sújtja a cigányságot. Guszti hisz 
abban, hogy a cigányok ki tudnak lá-
balni a "sárból" – de kell hozzá társa-
dalmi segítség – fel kell emelnie a tár-
sadalomnak a cigányokat, mint egy 
sebesült madarat, amely a gyengédség-
től szárnyra kap és a horizont fölé tud 
emelkedni a szeretet és a hit erejével... 

Radnóti Miklós 
Tavaszi szeretők verse 
(fordította: Nagy Gusztáv) 

 

Dikhes! 

 

amara chumidaki bax 

bungal mashkar le kasht 

thaj shalinesa 

blagoj o than! Shunes, 

 

sar pashjolas pej char o 

dud, thaj xuttyel pel kasht 

gilyasa o sumboro! 

 

Numa kalo pismano 

Lasharel akanak 

Kashteske, barreske 

Amari voja! Dikh 

 

Po paji, dur si dolma 

Muglyasli glindaj 

Daba fimlalpe 

Amari voja! Ke 

 

Ame sam akanak char, 

O kasht, e dolma, vi e losh 

Thaj e shukar ashtyin 

Pe kadi phuv! 

 

 

Nagy Gusztávot 2007-ben a 

Magyar Köztársasági Ezüst 

Érdemkereszttel tüntették ki. 
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március 

 

 

 

a Költészet 
 

Farkas Oszkár: Ima  
 

Uram, oldozd fel két kezem,  
Mert nem ad nyugalmat a munka  
És vedd vissza arcom, mert  
nem hasonlatos a földhöz.  Uram,  
ki csak ember vagyok - nem bűntelen -,  
Szememben jeleket ír a szél:  
Uram, te a Mindenség királya segíts,  
Vagy büntess,  
Esendő, hullni kész valómbó1 
Oldozz fel engem.  
 
Szolnoki Csanya Zsolt: Koponyámban  
 
zakatol az álom  
lovaink kiégett szemgödrében  
üszkös fekete bogyóként  
fészkel a sötét  
végső nyerítésük lobogását  
szomorúságom  
borostyánköveiben hordozom.  
Az alkohol vörös lángjai  
hergelik agyamat  
jégpikkelyes oltárokhoz taszítva  
halott anyám  
piros rumba bújik újra  
táncol  
gyermekkorom  
hegyipatakon zuhan  

Radnóti Miklós verse 
Nagy Gusztáv fordításában 

TÖREDÉK (PHAGRIPE) 
 

Ande koj vrama zhuvos pej phuv, 

kana o manush ruto kerdyilas, 

ke, kade pestar,loshasa murdarlas, 

thaj zhi ando nasulimo, xoxades pattyalas, 

khudas lesko trajo, turbecimo sila. 

 

Ande koj vrama zhuvos pej phuv 

kana e purla barimo sas thaj o murdari, 

o purlitoro, chor sas thaj vityazi,- 

thaj kon muto sas, ba chi duholas, 

aba vi kodales zurales muconas. 

 

Ande koj vrama zhuvos pej phuv, 

kon vorba vazdas,shaj garadyolas, 

thaj shaj dindalelas peske dukhuma,- 

o them turbecisajlas po agor, 

ke rat zhinzharlas thaj marhimo mates. 

 

Ande koj vrama zhuvos pej phuv, 

kana shavoreske armaj sas e dej, 

thaj e romnyi baxtalij te naj khamnyi, 

o zhuvindo, kamel tavel mulo, 

zhi spumil pej mesaja o mulikanodrab.  
 



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

 

15 

20. 

 

 

 

Világnapja 
Szepesi József: Putrik 
1. 
Ugatnak bennem ős-dobok  
szítják az ősi hőfokot  
vérem - eb vére - tengerül nyerít  
(nyergében ember ül) örvénylik,  
hömpölyög, pörög mélyén szigonyos  
ördögök ...  
2.  
Keresztjeim nagy hűvös vastraverzek  
fényében rozsdamart csillagoknak  
3.  
Röhögnek gyarló, gyatra kis istenek  
hóbortos krisztusai a szavaknak.  
 
Dudás Mihály Károly: Feketébe öltözött 
 
Feketébe öltözött a szívem, 
Gyászól, elhunyt reményem, 
Tengernyi mélységből zúg kiáltása, 
Rítmustalan, megsebzett dobogása. 
 
Feketébe öltözött a lelkem, 
Fekete pongyolája lebben, 
Az ismeretlen szél kedvére fújja, 
Kedvére, hol jobbra, hol balra. 
 
Feketébe öltözött a testem, 
Belőle elszálni készüll a szellem, 
Az élet útjain jár csupasz lábbal, 
Nem békélve meg sorsával! 

Sárközi László: Nem búcsúzom 
Mesteremnek, Faludy Györgynek 

 
...megtanítottál, hogy megalkossam 
önmagam, hogy sose rivalizáljak, 
de tűrjek; soha ne panaszkodjak  
 
és mint búza, az ocsúból – kiváljak. 
Szóltál: „Merj élni és írj meg mindent! 
kutasd az embert, hanyagold Istent!…” 
…s most szép hajad a Sztüx szele cibálja. 
 
Betegeskedtél – kellett a támasz, 
házasságod mégis, mint a pofon ért 
s összevesztem veled Eric Johnsonért... 
Bárcsak befogtam volna a számat. 
 
Üzenetrögzítődre tökrészegen 
üvöltöttem… s jaj, hogy mit!… És fájtam 
tőle évekig – hasztalan bántam; 
vágytalak s előled bújtam félszegen. 
 
Végül nagy sokára, hogy új könyved 
dedikáltad: félelmeimtől fúlva 
eléd térdeltem – s kezet fogtunk újra. 
Tudtad: így segítesz a legtöbbet. 
 
Nekem illenék leginkább téged 
szép szavakkal búcsúztatni és útra 
bocsátani, de – nem vagyok képes... 
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Ruva Farkas Pál: Jajj Istenem 

 
ha 
megszűnnének a Földön 

a folyók ezrei 

és nem megy már sehová 

a kéz… 

a mozdulatnak nem lesz 

semmilyen értelme 

akkor fölszáll utolsó 

útjára a madár 

és leesik az utolsó 

csepp eső 

és megszűnik az egy és a kettő 

dobbanása 

a szívünknek… 

mert belezuhannak az 

örökkévalóságba 

akkor hát újra 

indul majd a Genesis 

vagy nem… 

a NAP leesik 

az égről a mélységbe 

vagy a Föld zuhan  

a NAP-ba 

akkor már teljesen 

mindegy 

a túlélés reménye 

meghal a szívünkben 

a világ szépséges múze-

uma 

végleg bezárja kapuit 

vagy por leszünk 

vagy sár 

a NŐ illata már 

nem jelent semmit 

melleid halmai fölé nem lebben 

több nyár 

nem lesz több reggel 

és álomra hajló alkony 

az idő egy lesz 

a semmivel 

mivel a kezdet és a vég egybekel 

nászuk a végére pontot tesz 

a szerelemnek 

 
 
 

Lakatos Klára 
alkotása 
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Vesho-Farkas Zoltán: Fogja-e majd valaki kezem? 
  
Ha majd kripta ölébe szédülve 
múló testé csendesülök 
vajon tudni fogom-e, 
hogy föld és csillagok közé zárva 
valaha eszméltem? 
* 
Ha pupillám örvénye 
végleg magába rántja 
e dimenzió fényeit-árnyait, 
lesz-e vége a spirálnak 
az önmagamba való zuhanásnak? 
  
Fogja-e majd valaki 
kezem, 
csitítva félelmem? 
  
Ha egyszer a nincsből 
vanná épül a tudat 
s Énné a gondolat, 

miért nem én vagyok 
ki irányítja sorsomat? 
..és ha mégis,   
csillagom járásának ura én vagyok, 
van-e felsőbb erő 
kiben mindenek felett bízhatok? 
  
Nem csupán lelkem kopár magánya 
szülte-e Istenem, 
…végtelen fekete-fehér félelmem? 
* 
Tudatom kénytelen 
varga betűt ír.. 
* 
Istenem,  
félelmem, 
hitem? 
 
Engedd, 

egyszerű meztelen szava-
immal 
szóljak hozzád, 
ne az elő írt imák 
megkomponált rítusával. 
  
Nem jó tanuló vagyok, 
hitet tanulni nem tudok! 
  
Talán mégis… 
  
eljut hozzád szavam 
benned megtalálva magam 
  
már nem zuhanok, 
újra eszmélek, 
vagyok. 
 

Szentandrássy István: 

Cigányzenészek 
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A fülemülés kanna (japán népmese) 
 

Egy jómódú kereskedő nagyon szerette a szép tárgyakat, és ha valami 

megtetszett neki, nem sajnálta sem a pénzt, sem az időt, hogy megszerezze. 

Egyszer üzleti útján betért egy falusi fogadóba, s míg a vacsorára várt, a sa-

rokban álló kis asztalkán megpillantott egy sárgarézből készített teáskannát. 

Felfigyelt az edény szép formájára, s amikor közelebbről megnézte, látta, hogy 

a füstös felület alól itt-ott finoman vésett díszítés részletei törnek át. Egy vi-

rágzó fa körvonalait vette ki, az apró virágok a ködbe vesztek, s a fa egyik 

ágán daloló fülemüle ült. A kereskedő felsóhajtott a gyönyörűségtől, és magá-

hoz hívatta a fogadóst. 

- Fogadós úr, adja el nekem ezt az öreg, füstös teáskannát! 

 

A fogadós örült, 

hogy akad valaki, aki 

ilyen ócska holmit meg 

akar venni, és még busás 

árat is kínál érte. Szíve-

sen ráállt a vásárra. A 

kereskedő azt mondta, 

hogy visszafelé jövet 

betér a kannáért. 

A kereskedő néhány 

nap múlva hazafelé tar-

tott, és boldogan tért be a 

fogadóba, mert égett a 

vágytól, hogy újra lássa az ódon kanna nemes formáit, és gyönyörködhessen 

díszítésének szép, kacskaringós vonalaiban. 

A fogadós tiszteletteljesen üdvözölte, és már hozta is a fényesre csiszolt 

kannát. Büszke volt rá, hogy ezt az ütött-kopott limlomot ilyen szépen kitisztí-

totta. Úgy fénylett, mintha új lett volna. A kereskedő csalódottan vette kézbe a 

kannát, jól megnézte, majd letette az asztalkára. 

- Tartsa csak meg, fogadós úr. A durva súrolással elpusztította az ágon 

ülő kis fülemülét. Olyan pici és finom volt, s lehelete mégis megrezegtette az 

ágon a leveleket. 
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La susujasli kanna  

   (Boldasles: Pató Selam) 

 

Sas jekhfar jekh  

barvalo sheftari, kon bares  

kamelas sakofelo, so shukar-i.  Kanak fajindas les 

variso, chi sunundas pe kodo le love thaj e vrama, hoj 

lesko t’avel kodo. Jekhfar, kanak po drom phirdas 

mashkar duj fore, ande jekh cino gav sama las jekh 

kirchima, thaj andre gelas kothe. Xaben manglas, thaj 

sar azhukardas hoj gata te kerdyol kodo, ando kolco 

sama las jekh cini mesalya. Pe kodi tordyilas jekh 

xarkuni kanna, soski forma bares shukar sas. Sar 

dikhlas vi majpashal, kade dichilas, hoj lako avruno rig 

thuvali-j, ba tela o thuv blage disura dichile. Jekh 

luludyarde kashteske leniji zeriline opre, andej muglya 

xasarde luludya, thaj pe le kashteski kranzha jekh 

gilyabardi susuj-chiriklyi beshlas. Kasavo axtom sas 

kadi, hoj o sheftari pharo dyi las thaj kothe akhardas 

peste le kirchimaris. 

- Patyivalo raj, te bikin mange kadi phurani, 

thuvali kanna! 

O kirchimari losshajlas, hoj avilas varikon, kon kamelas te kinel kado 

khanchesko vaso, thaj vi but love potyinel vash kodo. Vojasa mitisardas. O 

sheftari kodo phendas, hoj maj kanak palpale avela andar o kaver foro, atunchi 

andre avela vash e kanna. Vi kade pecindas. 

O sheftari pala unyi dyes palpale reslas, thaj aba po drom losshalas, ke 

mangelas palesh te dikhel la kannaki shukar forma, lake disenge axtom leniji. 

O kirchimari patyivales pajkerdasles, thaj aba vi andas o vaso, so 

intregones tele mordas, kade, hoj kodo ablyolas, sar le khamasko nuro! Phutyardo 

sas, hoj kasavo shukares tele uzhardas kodo khancheski, phurani kanna! Kade 

strefjalas, sar te kerdyilasas nyevi. O sheftari, sar ande leske vasta xutyildasla, 

zurales dikhlasla, apol sar te xoxadenasles, tele shuttas pej cini mesalya. 

- Kade aba tyiro shaj ashol, mange chi trubul! Kasavo zurales thaj 

poganes uzhardanla, hoj mudardan e susuj-chiriklyi, so pej kranzha beshelas. 

Kasavi cini thaj blagi sas; vi atunchi kasave shukares gilyabardas, hoj anda 

laki gilya izdrajle pej kranzha le patra… 
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Jézus és Nikodémus (János Evangéliumában) 

 
1
Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó taná-

csos. 
2
Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: "Rabbi, tudjuk, 

hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, ami-

lyeneket te végbeviszel, ha nincs vele az Isten." 
3
Jézus azt felelte neki: "Bi-

zony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az 

Isten országát." 
4
Nikodémus megkérdezte: "Hogy születhet valaki, amikor 

már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újra szüles-

sék?" 
5
Erre Jézus azt mondta: "Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem 

vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. 
6
Ami 

a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek. 
7
Ne csodálkozz 

azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek. 
8
A szél ott fúj, ahol akar, hal-

lod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele min-

denki, aki a Lélekből született." 

 
9
"Hogyan lehetséges ez?" - kérdezte Nikodémus. 

10
Jézus így válaszolt: "Iz-

rael tanítója vagy, és nem érted? 
11

Bizony, bizony, mondom neked: arról be-

szélünk, amit tudunk, s arról tanúskodunk, amit láttunk, mégsem fogadjátok 

el tanúságtételünket. 
12

Ha földi dolgokról beszélek, s azt sem hiszitek, hogy 

fogjátok hinni, ha majd a mennyei dolgokról beszélek? 
13

Senki sem ment föl 

a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia (aki a mennyben 

van). 
14

Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az 

Emberfiát is, 
15

hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.  

16
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki 

hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. 
17

Nem azért küldte el Isten 

a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a 

világnak. 
18

Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már 

ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. 
19

Ez az ítélet: 

a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint 

a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. 
20

Mert mindenki, aki gonoszat 

tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek 

a tettei. 
21

Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, 

hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe."
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3 Vorbisaripe le Nikodemusesa 1 Sas mashkar le farizana jekh Nikodemus 
anavesko manush, le biboldengo jekh angmanush. 2 Ratyaki vrama gelastar 
kaj o Jezush, haj kade das leste duma: „Rabbi, zhanas, ke kathar o Del 
avilisardo sityari san, ke khonyik chi zhanel kadal chudicka somnura te kerel, 
save tu keres, kana feri naj lesa o Del.” 3 O Jezush kodo phendas leske: 
„Amen, amen phenav tuke: kana varikon opral chi arakhadyol, nashtig dikhela 
le Devlesko them.” 4 O Nikodemus pushlas les: „Sar shaj arakhadyol o 
manush, kana aba phuroj? Dore nashtig zhal andre pale ande peska dejaki 
utera, pale te arakhadyol?” 5 O Jezush kado phendas leske: „Amen, amen, 
phenav tuke: kana varikon chi arakhadyol anda paji haj Sunto Duho, nashtig 
zhal andre ande Devlesko them.6 So anda trupo arakhadyilas, kodo trupoj, haj 
so anda Duho, kodo duhoj. 7 Na chudintu, ke kodo phendom tuke, ke: trubuj 
opral te arakhadyon. 8 E balval kothe phurdel kaj kamel. Ashunes lesko 
phurdipe, ba chi zhanes kathar avel, haj kaj zhal. Kade si sa kodo, kon kathar o 
Duho arakhadyilas.” 9  
O Nikodemus pushlas les: „Ba sar shaj perelpe sa kado?” 10 O Jezush kodo 
phendas leske: „Tu le Izraelesko sityari san, haj chi zhanes kadal? 11 Amen, 
amen phenav tuke, ke so zhanas, kodo phenas, haj so dikhas, pa kodo keras 
chacharipe, ba amaro chacharipe naj lasho tumenge.12 Kana pa phuvake butya 
vorbisardom tumenge haj chi patyan, atunchi sar patyana kana pa rajoske 
butya vorbisaro tumenge? 13 Khonyik chi gelas opre ando rajo, numa kodo, 
kon anda rajo avilas tele: le Manushesko Shavo. 14 Sar o Mozesh oprevazdas 
le sapes ande pusta, kade trubuj maj vi le Manusheske Shaveske opre te 
vazdadyol, 15 ke sa kodaleske, kon patyal, sagutno trajo te avelles ande leste.” 

Le Jezushesko bishalipesko dajno 16 Ke kade kamelas o Del la luma, ke 
pesko jekhtune Shaves das, ke sa kodo, kon ande leste patyal, tena xasalyvel, 
haj sagutno trajo te avel les. 17 Ke na anda kodo bishaldas o Del le Shaves, te 
krisarel la luma, ba anda kodo te muntosajvel perdal pa leste e luma. 18 Kon 
patyal ande leste, chi perel tala krisaripe, ba kon chi patyal, kodo aba tala 
krisaripe pelas, ke chi patyalas ande Devlesko jekh arakhadyilino Shavesko 
anav. 19 O krisaripe pale kado si: o fimlalipe ande luma avilas, ba le manusha 
majfeder kamenas o tunyarikipe, sar e fimlalimata, ke nasula sas lenge 
kerdyimata. 20 Ke sa kodo, kon nasul kerel, rucil le fimlalipes, haj chi zhal po 
fimlalipe, ke tena phenen tele leske kerdyimata: 21 ba kon o chachipe kerel, 
po fimlalipe zhal, ke avri te zhanardyon leske kerdyimata, ke ando Del kerelas 
kodolen.    (Vesho-Farkas Zoltán fordítása) 
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Világi hangulat - Üllőn innen – és túl 
 

2010-ben alakult meg először Üllőn a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, így 
elnökének, Szomora Zsoltnak, első ciklusa a benne eltöltött eddigi két év. 
Elkötelezett munkája mellett, mely a roma és nem-roma lakosság kapcsolatá-
nak javítására is irányul, s arra, hogy már a gyermekeknek megmutassák a 
cigány kultúra szépségét, színességét -, világjárt zenészt, hegedűművészt tisz-
telhetünk benne. Hat évesen adta kezébe a hegedűt édesapja, id. Szomora Pál 
nagybőgős, s a Rajkó zenekarban kezdett muzsikálni, melyet nagyapja, a cim-
balmon játszó Farkas Gyula alapított s vezetett karmesterként, zeneszerzőként, 
tanárként 1953-1990-ig, egészen a haláláig. Rengeteg híres ember került ki 
tanítványai sorából, Magyarország zenei életének egyik legmeghatározóbb 
cigányzenei tanára volt.  
Szomora Zsolt négy évet töltött el itt, majd a 100 tagú Cigányzenekarba ke-
rült, melynek édesapja az alapító tagja volt, s benne muzsikált reklám-, majd 
főprímásként bátyja, ifj. Szomora Pál is. E zenekar kötelékében mérhetetlen 
sok TV-, rádió-, lemezfelvételük készült, a világ nagy részét bejárta. Európai 
turnéik alkalmával legtöbbször Franciaországban szerepeltek, de eljutottak 
Belgiumba, Hollandiába, Skandináviába is, Svéd és Finnországban pedig tra-
dicionális szintókkal ismerkedhetett meg, akik a társadalomba betagozódtak. 
Híres zenészek sokaságával játszhatott együtt, akiktől sokat tanulhatott: Boros 
Lajossal, Lendvai Csócsi Józseffel, Járóka Sándorral, Bufó Rigó Sándorral -, 
hogy csak néhány nevet említsünk a sokak közül. Bátyja, aki már öt éves ko-
rától fogva a világot járta hegedűtudásával, 1997-ben kikerült Belgiumba, s 
nagy segítségére volt: hozzá járt ki gyakorta zenélni, ott kezdett el belekóstol-
ni a vendéglátó-, szórakoztató-zenébe. 
1999-ben bekerült a Honvéd Együttesbe, Szalai Antal főprímás vezetésével. 
Nemzetközi repertoárjukkal 
illetve a mindenütt ismert és 
szeretett magyar cigányze-
nével, mint hungarikummal, 
bejárták Brazíliát, Olaszor-
szágot, az egykori Jugoszláv 
tagállamokat 2004-ig, majd 
Marokkóban írt alá másfél 
éves szerződést egy ötcsilla-
gos luxusszállodával. Az 
itteni atmoszféra, összetartás 
szív-közeli volt számára. 
Visszatérve ismét a Honvéd 
Együttes kötelékében tért 
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vissza Brazíliába, 
majd Japánban töltött 
öt hónapot, egy hol-
landpark szalonzene-
karában. 2007-ben 
érkezett haza, a Huszár 
étteremben kezdett el 
zenélni, s még ugyan-
ebben az évben turné-
zott Kínában, Hong-
kongban, Szingapúr-
ban, Vietnámban, a 
Brunei szultánságban, 
2008-ban pedig két-
szer járt Monte Carló-
ban, eljutott Törökországba is. Muzsikált Celine Dijone-nak, Brad Pitt-nek, 
Ralph Schumachernek. 2009-ben a Földközi tengeren töltött két hónapot, Ka-
nadában, New Yorkban, Bostonban és a Carib szigeteken járt, 2010-ben pedig 
az Arab félsziget szinte minden országában, Izraelben, Egyiptomban, végeze-
tül pedig Indiában.  
Hazatérve, az üllői RNÖ elnökeként nagyon jó viszonyt alakított ki Kisné 
Szabó Katalin polgármesterrel és Barna Tibor iskolaigazgatóval -, a városban 
nincs elkülönülés romák és nem-romák közt. A gyermekek számára ösztöndíj-
rendszert valósított meg, parlamentlátogatást s más közösségépítő rendezvé-
nyeket eszközölt. Legutóbb március 3.-án, Csonka Jánossal duettben működ-
tek közre frenetikus sikerrel a II. Csicsergő Tavaszváró Partin. Tóth Józsefné 
Erika, az EU-s pályázatból 2010-ben megnyílt önkormányzati funkciójú tag-
óvoda vezetője elmondta, hogy a rendezvény célja a város ezen 5. óvodájának 
fejlesztése. A 75 férőhellyel 3 vegyes csoportban 90 fővel működő intézmény 
környezettudatos nevelési tervvel, családias környezetben, fejlesztőjátékokkal 
igényesen felszerelve, nagy hangsúlyt fektet a közösségépítő-tehetséggondozó 
tevékenységekre, így a gyermek-táncoktatásra, kirándulásokra, kihasználva az 
erdő közelségét. A jótékonysági báljukból befolyó összeget a nádazott játszó-
udvar tujával, sövénnyel való körülültetésére tervezik fordítani. A nagyszerű 
hangulatban eltelt estnek stílusos nyitányt jelentett a Kenderes tánccsoport 
Palotás előadása, majd önfeledt jókedvet teremtett a Péter Marika modern 
forgatókönyvének szellemiségében előadott Aranyszőrű bárány meséje, mely-
nek szereplőit a Napraforgó óvoda munkatársai alakították, parádés humort 
varázsolva a közönségnek. Az ízletes vacsora és pompás tombola mellett 
Szomora Zsolték muzsikája emelte igazán feledhetetlen derűre az est kedélyét. 
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„Az, akinek csak a piacunk kell, 

az gyarmatosító. Az, akinek a 

munkánk is kell, meg a szaktu-

dásunk is kell, az meg a szövet-

ségesünk, akivel szívesen álla-

podunk meg” - Orbán Viktor, 

Parlament, 2012. március 5." - a 

miniszterelnök  beszédéből vett 

idézettel kezdődik az a nyílt 

levél, melyet civil szervezetek és 

független értelmiségiek címeztek 

a  60 éves Rajkó zenekar ügyé-

ben: 
Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

A Rajkó Zenekar körül az elmúlt időszakban kialakult helyzet egyre növekvő 

aggodalommal tölt el mindenkit, aki ismeri a zenekar múltját és jelenét. A 

Rajkó Zenekar és a kis rajkókat képző iskola megmaradása a záloga annak a 

szellemi örökségnek, amit Farkas Gyula hagyott ránk, amit a zenekar a mai 

napig őriz és továbbfejleszt. Nyugtalansággal tölt el mindannyiunkat az a köz-

vetlen veszély, hogy ez a szellemi örökség hozzá nem értő kezekbe kerül, és 

mindaz, ami 60 évvel ezelőtt elkezdődött, a múlté lesz. 

A Farkas Gyula által kialakított módszer a cigányzenét kiemelte a kocsmák 

világából és színpadra állította, miközben sok ezer cigány származású gyere-

ket tanított meg kotta nélkül Brahmsot, Lisztet, Dinicut játszani. A Rajkó, 

mint intézmény ezt a szép hagyományt folytatja, különös figyelmet fordítva 

arra, hogy a művészeti stílus megőrizze egyedülálló sajátosságait. 

Az intézmény „átszervezése” ennek a hatvan éves fejlődésnek és egy nemzeti 

kincsnek a felszámolásáról szól. A Rajkó Zenekar több évtized óta együtt 

zenélő művészek együttese, világhírnevét a folyamatos, magas színvonalú 

munkának köszönhetően érte el. A „rajkó”, mint hungarikum garancia Farkas 

Gyula szellemi örökségének megtartására, amit csak a „rajkó műhelyben” 

képzett zenészek tudnak megvalósítani. Ez a biztosíték arra, hogy a zenekar 

folytathassa korábbi sikereit, amelyek elvezettek egészen a Vatikánig. 

Kérjük Miniszterelnök Urat, támogasson minket abban a meggyőződésünk-

ben, hogy nincs szükség ennek a nemzeti értéknek az „átszervezésére”, kocká-

ra téve mindazt a szakmai munkát, amit a zenekar hatvan év alatt elért. 
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PÁLFAI GYULA CKÖ KÉPVISELŐ ROVATA: TABÁNI TÖRTÉNETEK: Húsvét 
 

Akkoriban a húsvéti ünnepre való felkészülés nagytakarítással kezdődött, min-
den család a maga kis fészkét teljesen rendbe rakta, a házakat kívülről fehérre 
meszelték, az alapzatot pedig mészbe kevert korommal barnára. Az ünnep előtti 
napokban az asszonyok lázasasan készülődtek a nagy főzésekre, igyekeztek 
beszerezni a levesnek való leg jobb tyúkot, a káposztába való legízletesebb ol-
dalast. Persze egyik asztalról sem hiányozhattak a legfontososabb húsvéti kellé-
kek, mint a sonka és a főtt tojás, de akkoriban ezek minden családban kiegészül-
tek kakaspörkölttel, amit túrós csuszával kínáltak. A régi húsvéti asztalokról 
nem hiányozhatott még az úgynevezett húsvéti kalács, ami lényegében egy di-
ós-mákos kelt tészta, amit gyerekfejjel nagy tepsikben hordtunk át a közeli pék-
ségbe, ahol gyönyörű pirosra sütötték nekünk. Akkoriban Nagyszombaton még 
tömegesen indultunk útra a templomba, Jézus feltámadását ünnepelni az éjféli 
misén. Húsvét vasárnapján a muzsikus cigányoknál rendre előkerültek a hang-
szerek, no meg némi itóka is, azután a spontán zenélgetések nagy mulatozások-
ká kerekedtek. Húsvét hétfőn mindenki igyekezet szépen felöltözni, mi fiúk 
elindultunk locsolkodni, a lányok meg várták a legényeket, és szépen tisztes-
séggel megvendégelték őket, amiért cserébe szép verseket, mondókákat kaptak. 
 

 
 

GRATULÁLUNK 
 

március 14.-15.-i 
kitüntetéseikhez 
Szentandrássy 
István festő-

művésznek, aki 
Kossuth-díjban 

részesült, és 
Rostás-Farkas Györgynek, aki a MÚOSZ Aranytoll díját vehette át!  

Alapító irodalmi főmunkatársa volt az első magyarországi roma lapnak, a Ci-
gány Újság - Romano Nyevipének. Elnök-főszerkesztőként megalapította a 
Közös Út - Kethano Drom kulturális-társadalmi magazint. A MÚOSZ Cigány 
Újságírók Szakosztályának elnöke. Tanulmányai, cikkei számos lapban jelentek 
meg, többek között az Élet és Irodalom, Magyar Nemzet, Pedagógiai Szemle 
hasábjain. Munkásságát eddig József Attila-, Móricz Zsigmond-díjjal valamint a 
Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjével és Babérkoszorújával ismerték el.  
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Le sityipeski luma – a tanulás világa 
(Pató Selam tematikus szószedete a Lovári szövegalkotási gyakorlatokból) 

 
számjegy e cifra betű o patran 
ért, érez hatyarel, halovel ad del 
iskolatáska la shkolaki trasta általános iskola e chirdutni shkola 
néz, lát, figyel dikhel büntet birindel 
óra chaso(ura) ceruza o ram, o 

prevajso(ura) 
(v.hanyadik)  
hatványra (emel) 

(varisode)  
ginupar(del) 

elég dosta 

gyakorol zhogarel étkezőhely le xaxajipesko 
than 

hall, hallgat, fi-
gyel 

shunel, ashunel felment  bidosharel 

gyenge tanuló slabo sityimasko írás o iskirope 
ismer pinzharel író o iskiritori 
ismétel phenkerel iskolatábla la shkolaki phal 
ipari tanuló butyako siklovo ismert (hallomás-

ból) 
ashundo 

felolvas opre drabarel jutalmaz, dicsér asharel 
felfog, megért, 
ígér, ajánl 

alyarel kap (xutyi)lel 

tud, képes vmire zhanel kér mangel 
kezd (vmit) kezdil (variso) köbgyök  ginukol trin 
csináltat keravel költő o poeto, o gilarno 
tanár e sityari könyv e ginadyi 
osztály  o klasso (ura) kréta e kreda 
gyakorlat (próba) o zumavipe mosdó e balaj, 
csengő cino kloptao osztandó, osztalék o ulaverduno 
ki/be csengetnek avri/andre 

klopotosaren 
osztó o ulaverno 

olvas, számol ginavel óvoda e xurdelin 
tanulás o sityipe radír(= gumi) e guma 
iskola e shkola szivacs e svonga, e 

sivachi 
papír e hertija tábla e tabla 
lecke e lecka tábor o logoro(ura) 
toll e halyini találós kérdés, 

talány 
o garaduno lav 



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

 

27 

sokat ér but mol támogat, segít zhutisarel, zhutil 
füzet e irka tanácsol undarel 
befejez agordel tavaly persi 
évforduló o aniversari távoktatás duralsikláripo 
évnyitó le bershesko 

puteripe 
térkép la phuvaki mapa 

évzáró le bershesko 
phandipe 

természetismeret la naturako 
pinzharipe 

győztes o vizhaj vers, költészet e poema, e 
poezija 

győzelem o vizhajipe verssor o satar 
javít lasharel ront rumurarel 
kortárs kadavaxtuno tornaóra le shportesko 

chaso 
kívülről avr(i)al idegen nyelv strejini shib 
kérdés o pushipe szórakozott sunalo 
tanítás o siklaripe ismeret o zhanipe 
tanterem e siklarnin rajzol rajzolil 
díj e pursak technika e texnika 
közelít pasharel kisebbítendő o ciknederutno 
távolít durarel szaval bagal 
küld bishavel társadalomismeret le dostipesko 

pinzharipe 
továbbít duravel gyűlés o svato 
folytat kramavel gyűlik kidyol 
főnév e anavni fordít boldel, rinshibarel 
tanít sityarel feladat e doti 
középiskola e mashkarutni 

shkola 
főiskola e opruni shkola 

rosszul tanul nasules sityol nehézség pharipe 
beszél vorbil szó o alav,  
mond phenel névutó e postpozicija 
kérdez pushel névelő o artiklo 
válaszol angledel, 

amboldel 
nyelvészet e lingvistika 

felelős godorno nyelvváltozat e endajolekta, e 
lekta 

igazgató e direktori négyzetre emel ginupardel 
tanári szoba le sityarengi soba tanítóné sityarkinya 
iroda e viramlin nevelő e barakari 
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ír ramol, iskirisarel nevel barakarel 
írat iskirisaravel kör e kruj 
kivon(ás) avri lel(ipe), o 

ciknedei 
négyzet o shtariglo 

összead(ás) kethane del(ipe), 
o kideri 

négyzetgyök o ginukol 

szorzás valipe, vararipe szoroz vararel 
osztás ulavipe oszt ulavel 
történelem e historija osztódik uladyol 
ének e gilya szorzódik varardyol 
magyar irodalom ungricki literatura tanítónő sityarica 
magyar nyelvtan ungricki 

gramatika 
jó tanítvány lasho sityardo 

nyelv(észet)i shibikano, 
shibutno 

tanulatlan, műve-
letlen 

bisityardo 

földrajz e geografija négyzetszám o ginupar 
vizsga o dikhlaripe létszám o koboripe 
vizsgáztató o dikhlarno lehetőség o shajipe 
vonalzó e vorterrin lehetetlen bishajutno 
vonal e lenija érdeklődés o interesimo 
megfelel prepel kotta e nota, e partitura 
kivonandó o ciknederno különbség e diferenca 
kötelező o musajipe labda e golni 
csúszda e istrabul hinta e dolalin, e 

zerzelin 
számológép ginavni mashina számtan e aritmetika 
névutó e postpozicija geometria e geometrija 

 

Számok 1-10-ig: jekh, duj, trin, shtar, panzh, shov, efta, oxto, ijja, desh 
 

Nyelvi alapok: 

 

Az Internetes forrásokból merített, az első és második lapszámokból megismert 

cigány ABC és hangok kiejtése, egyes-többesszám és mutató névmások alkal-

mazása, valamint köszönési formák után röviden összegezzük az eddigieket: 

 

határozott névelők (a, az): hímnemben: o, nőnemben: e, többesszámban: le. 

határozatlan névelő: jekh (egy…) 

melléknévi végződések: hn.: -o, nn: -i, tsz: -e. 
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Léteznek kétalakú melléknevek (pl. lungo, intrego, stb.), amelyek nőnemben 

ugyancsak –o végződést kapnak, többesszámban –i végződést, képzett alakjaik-

ban pedig a teljes szót követően egy –n– hang ékelődik a szóba, arra kerül a 

képző. 

Többesszám képzése az egyesszámból: 

 

hímnemű főnevek végződése általában –o, amely tsz-ban –e hangra változik, 

ritkábban –ura lesz belőle; pl. fiú = o shavo tsz: le shave, ágy = o pato, tsz: le 

patura; kivételek vannak, pl. a gyerek = o shavoro, tsz. le shavora 

 

nőnemű főnevek végződése általában –a vagy –i, amelyek többesszámban fel-

cserélődnek; pl. virág = e luludyi, tsz: le luludya, asztal = e mesalya, tsz: le 

mesalyi 

 

mássalhangzóra végződő szavak esetén a végződésből nem kikövetkeztethető a 

szó neme, többesszámának jele viszont egységesen a szóvégi a hang; pl. lány = 

e shej, tsz: le sheja 

 

az –ipe, -imo végződésű hímnemű képzett főnevek többesszámú végződése –

mata; pl. játék, tánc = o khelipe, tsz: le khelimata  

többszörösen képzett, -mata végű egyesszámok többesszámban: -matura 

 

Személyes névmások és létigék 

 

én, te, ő 

me, tu, vov/voj 

mi, ti, ők 

amen, tumen, von 

 

vagyok, vagy, van 

som (lo,li), san (lo,li),  si (lo,li) 

vagyunk, vagytok, vannak 

sam, san le, si le 

 

múltidőben: voltam, voltál, volt 

somas, sanas, sas 

voltunk, voltatok, voltak 

samas, sanas le, sas le 

 

másként: vagyok, vagy, van 

avav, aves, avel 

vagyunk, vagytok, vannak 

avas, aven( tumen), aven (von) 

 

jövőidőben: leszek, leszel, lesz 

avo, avesa, avla 

leszünk, lesztek, lesznek 

avasa, avna (tumen), avna (von)
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MAKA ISTVÁN (CSOKI) ROVATA: Oktatás és Sport 
 

Tanodaprogramunk általános célja elsősorban cigány fiatalok iskolai előrehaladá-
sának elősegítése, az iskolai lemorzsolódás megakadályozása.  
Alapvető cél a gyermekek eddiginél hatékonyabb bevonása a programba, heti 2 
alkalommal közösségi és szabadidős programok szervezése. A tanodai progra-
munkban jelenleg 30-35 gyermek veszi igénybe a mindennapos tanulássegítést. 
Ezen felül szabadidős programokra és sportolásra van lehetőségük a gyerekeknek. 
Jelenleg két ifjúsági és egy serdülő foci csapatunk van, ami 28-30 gyermeknek 
nyújt rendszeres sportolási lehetőséget. Aki szeretne hozzánk csatlakozni azt sok 
szeretettel várjuk az alábbi időpontokban: 
10-14 év közöttieknek: Kedden 15h-16h-ig 
15-20 év közöttieknek: Csütörtökön 15h-16h-ig 
Folyamatosan keressük azokat az eszközöket, amelyek segítségével teljesebbé 
tehetjük az ember megismerésének folyamatát. Régóta ismert tény, hogy a rajzok 
ebben jelentős segítséget nyújtanak, ennek ismeretében minden pénteki napon 
rajzórát tartunk, áprilistól ingyenes lovári nyelvtanfolyamot indítunk. 

Maka István tanodavezető  
Sörös Elvira tanodai segítő  
Balogh Eszter tanodai segítő 

 
GULYÁS MÁRIA RECEPTROVATA 

 Lecsós hasított tészta 
 

Hozzávalók: 1 kg. liszt, 5 tojás, só, 1 kg fehérpaprika, 2 nagy fej hagyma, 
pirpspaprika, delikát, csípőspaprika, zsíradék, sürített paradicsom 
Elkészítés: A lisztből, tojásból, sóból jól nyújtható tésztát gyúrunk. Ha kinyúj-
tottuk, hagyjuk egy kicsit a nyújtódeszkán szikkadni. Addig megfőzzük a lecsót. 
Ha a tészta egy kicsit megszikkadt, nagyobb darabokra vágjuk. Darabonként 
megfogjuk a kezünkbe, és hosszába kezdjük szaggatni a tésztát, amilyen hosz-
szúságúra szeretnénk. Kifőzzük, összekeverjük a lecsóval. Frissen, melegen a 
finom. 

Babos galuska 
 
Hozzávalók: ½ kg tarkabab, 1 fej hagyma, zsíradék, pirospaprika, ½ kg bármi-
lyen kész tészta 
Elkészítés: A babot előző este beáztatjuk, másnap puhára főzzük. A hagymát 
megpirítjuk, pirospaprikával meghintjük, és a megfőtt babot hozzá öntjük, átfor-
raljuk. Ízlés szerint tehetünk rá tejfelt is. Kifőzzük a tésztát és egybekeverjük. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

2. Németh Attila 3 verse: Csend; Forradalom; Feltámadás. A Miatyánk cigányul 
3. Oláh Zsolt: Az a fekete március 
4. Nemzeti jelképeink: A cigány zászló 
5. Pató Selam Évfordulók és jegyzetek – népcsoportok sors-naplójához 
10. Fókuszban a monori Ikrek Stúdiója 
12. Rácz Lajos: Roma értelmiségiek arképcsarnoka: Nagy Gusztáv 
13. Radnóti Miklós: Tavaszi szeretők verse (Nagy Gusztáv fordításában) 
14. Költészet Napi összeállítás: Farkas Oszkár: Ima, Szolnoki Csanya Zsolt:  
      Koponyámban, Radnóti Miklós: Töredék (Nagy Gusztáv fordításában) 
15. Szepesi József: Putrik, Dudás Mihály Károly: Feketébe öltözött, Sárközi  
       László: Nem búcsúzom (Mesteremnek, Faludy Györgynek) 
16. Ruva Farkas Pál: Jajj Istenem (Lakatos Klára grafikájával) 
17. Vesho-Farkas Zoltán: Fogja-e majd valaki kezem? (Szentandrássy István rajza) 
18. A fülemülés kanna (japán népmese) 
19. La susujasli kanna (boldasles: Pató Selam) 
20. Jézus és Nikodémus (János Evangéliumában) 
21. Vorbisaripe le Nikodemusesa (boldasles: Vesho-Farkas Zoltán) 
22. Világi hangulat – Üllőn innen – és túl (Szomora Zsolt portré) 
25. Pálfai Gyula: Tabáni Történetek: Húsvét; Gratulációk kitüntetésekhez 
26. Le sityipeski luma – a tanulás világa (lovári tematikus szószedet) 
28-29: Lovári nyelvi alakpok, Tsz képzése az Esz-ból, Szem.nm.-ok és létigék 
30. Maka István (Csoki) rovata: Oktatás és sport, Gulyás Mária receptrovata 
 

Péli Tamás festményei 
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