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KÖNNYSZIRMOT BONT HIÁNYOD 
 
minden úgy történt, ahogy megbeszéltük 
téli alkony ölében 
szakítottunk egy-egy darabot egymás lelkéből 
hogy egy életre pótoljuk 
a fényt 
maroknyi emlékekkel 
 
- az utcán csend 
bennem hóesés- 
 
az emberek közömbös arccal 
sétálnak az éjszaka útvesztőjében 
nekik nem fáj 
ha egy hópehely 
meztelen földre zuhan? 
 
csak így emlékezetből szólok hozzád 
csillagok neon vére hull szemembe 
…könnyszirmot bont hiányod 
 
a távoli horizont magába lélegzi fájdalmam 
s talán így már nem is létezem 
aggodalom s kínok nélkül… 
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                           Oláh Zsolt: SZÖSZÖK 

 

La Fontaine, mikor visz-

szanyúlt a régi görög 

Ezópusz típusú állatme-

sékhez -, mint például a 

tücsök és a hangya tör-

ténete -,  a mese végén 

valamiféle sejtelmes 

távolba vezető útra he-

lyezte az olvasóit, úgy, 

hogy mindenki kicsit a 

maga módján tudja értelmezni a végkifejletet. Naponta többféle emberrel is 

van szerencsém találkozni. Az elmúlt hetekben 3 ember, 3 különböző módon 

emlékezett a tücsök és a hangya tanulságos történetének befejezésére. A me-

se dióhéjban: A hangya egész nyáron dolgozott, és gyűjtögetett télire, míg a 

tücsök csak zenélgetett és élvezte a nyarat, ezáltal a tél beálltával a tücsöknek 

felkopott az álla. Az egyik rajzszakkörön találkoztam egy állandóan feketé-

ben járó, furi zenét hallgató emós fiúval, aki szerint a tél bekövetkeztével 

mindketten meghaltak... Egy radikálisabb nézeteket való fiatalember szerint 

a tücsök elpusztult, míg a hangya életben maradt. És az egyik tanodánkban 

dolgozó önkéntesünk, Bea emlékében: télen a hangya befogadta a tücsköt és 

mindketten boldogan élnek. A három különböző befejezés is jól tudja tük-

rözni, hogy az egyén attitűdjét nagymértékben meghatározza az, hogy mi-

lyen csoportba tartozik, hisz a normáinkat a családon túl a közösségeink is 

befolyásolhatják. A napokban így mutattak be nekem egy srácot: „Ő pedig 

Jani, a kalauz”. Jani egyből fogadkozott, hogy Ő nem olyan, mint a többi ka-

lauz, és hogy ne írjam le egyből. - Az ember alaptermészetéből adódóan tipi-

zál, és a könnyebb eligazodás miatt a különböző dolgokat, embereket fel-

címkézi. Az emberi evolúció során ez a képesség segített életben maradni: a 

tűz - meleg, a mamut - öl, stb. Az őskor utáni modern világban egyre na-

gyobb igények, és késztetések irányulnak arra, hogy a ma embere tudatosan 

felülkerekedjen ösztönlény mivoltán, és ez által kerüljön harmóniába kör-

nyezetével. -  Mikor Janinak felvetettem, hogy jó lenne konferenciát szer-

vezni, és meghívni a legnépszerűtlenebb szakmák képviselőit, mint a rend-

őrök, kalauzok, BKV ellenőrök, társadalmi érzékenyítés céljából, azt felelte: 

rendben, csak a BKV ellenőröket ne... Úgy tűnik, hogy a közös nevezőn be-

lül létezik már egyfajta kasztosodás is. A BKV ellenőrök talán az adóellen-

őröket nem látnák szívesen...   
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BEMUTATKOZIK: Németh Attila 
 

Németh Attila költő ezerkilenc-
százhatvannyolc böjtelő hava első 
napján, Zebegényben született. Az 
általános iskola nyolc osztályát Nagy-
börzsönyben végezte el. Tanult laka-
tosmesterséget, évekig dolgozott két-
kezi munkásként, s Vácott járt gimná-
ziumba.  

Önvallomása szerint az isteni 
természet kozmikus erején túl minde-
nekelőtt Édesanyja szeretete és mesélő 
kedve, László Gábor atya hittana, Bari 
Károly költészete, valamint a „Mózes 
és Jézus szívéből lett” klasszikusok: 
Dante, Tolsztoj, Dosztojevszkij min-
denségen átvirágzó művei hatottak 
életre szólóan érzékenyen szomorú 
idegrendszerére, gondolkodására, köl-
tészetére.  

Lassan-lassan meghalok,  
ez a nagy igazság.  
Sárral tömött vár alatt  
áll anyám,  
kezében kés, szájában virág.  
Hazám, hazám:  
vadrózsafáid ki oltsa be? 
 

Németh Attila költeményei – az itt idézett Hazám című is – a rá oly 
jellemző, legtágabban értelmezhető „kihagyásos asszociációkkal”, a ritmus 
és rím egymást fel- és megerősítő kompozíciójában hangsúlyosan disszo-
náns és asszonáns hangzatokkal építkező szabad versek. Olyan opusok, 
amelyeknek töredékes, mégis hiteles formája, hangzása, amint azt Soron 
című profán négysorosa példázza, csakis kegyelmi állapotban, megszentelt 
térben és időben születhetett. Ez a versben megélt valóság a költő ihletett 
beszéde belső logikájával az olvasónak azt sugallja, hogy vagy az Egész 
Mindenség szakrális, s akkor abban az egykori nagybörzsönyi cigánytelep 
is az – vagy semmi sem szent, akkor pedig, a „Minden Egész” is közönsé-
ges, hétköznapi.  
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Putrisoron bodza-Krisztus.  
Menstruálni készülő lányok.  
Vad almafa virágos ága:  
a domboldal – templomi oltár. 
 
Ahol a „Vad érzelmek sodrában / kivirágzik az Isten”. 
(…….) 
 

Németh Attila verseit elsők között a Liget, a Lungo Drom és a Napút 
című folyóiratok közölték. * Az ezredforduló évében szerepelt a Pest me-
gyei írók és költők Szavak kéke, aranya, majd négy évvel később a Duna-
kanyar költői című antológiában. A millennium alkalmával elnyerte az 
Ama Drom című folyóirat költői díját. Versesfüzetei a Szent István Király – 
Alapítvány az Ipoly Mente Kultúrkörért gondozásában, 2003–2004-ben je-
lentek meg. Eszmélése óta Nagybörzsönyben él.  
 

Németh Péter Mykola 
(* Állandó szerzője a Közös Út – Kethano Drom, Újjászületés, Somnura lapoknak)  

 
Németh Attila: ÉLET 11. 

 

38. 

Élt egy ember, bottal járta az  

Erdőt, vállán tarisznya és madár. 

Élt egy ember, erős volt, mint a 

Kő, a hegyet tenyerén hordta, óriás 

Volt, lábnyomában folyók, patakok, 

Benne halak, fiatalok mosdottak. 

Könnyű álom kéne szememre, 

Megálmodjam az életem, a 

Bölcset, a szerelmet, a szerencséset. 

 

39. 

Élt egy fiú, bölcs volt, művész lett, 

Zöld vesszővel írta versét, tudta, 

Hogy van Isten, az Isten a csend, 

Az elmélkedés. Fiatal volt a 

Fiú, madaraktól tanulta a 

 

 

Szabadságot, a nyarat, a pipacsot. 

Bölcs szelek fakadnak. 

Napnyugtakor piros égaljánál 

Mesélnek, mesélnek, mesélnek. 

Felissza a madár, kóbor 

Az anyám, apám. 

 

29. 

A zöld lombra szerencse szállt, 

Meg sok – sok madár. Miért 

Zöld a fa? Kérdi a madár. 

Talán a szél a hajával festette 

Zöldre. A templom nyugodt, 

Melegíti a kelő nap. 

Zöld lombra szerencse szállt, 

Meg sok – sok madár. 
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Bozsik Viola bezsámolója: 

 

Legutóbbi Cigánypasztorációs Műhelyünkön már utaltunk arra, hogy 

Bátki Márton kezdeményezésére, Hoffer József atya támogatásával az El 

Sistema programot hazánkban is szeretnénk elindítani. A program bemuta-

tásáról szóló film (ld. lent) vetítésére, s a programmal kapcsolatos első ta-

lálkozóra 2012. június 19-én 18 órakor került sor a Jezsuita Rend Párbe-

széd Házában.  

ZENÉLNI ÉS KÜZDENI 
  

Venezuela hihetetlen zenei programja az El Sistema. 1975-ben José 

Antonio Abreu (zongorista, karmester, közgazdász, politikus) egyetlen if-

júsági zenekarral kezdte. Mára több mint száz központtal, központonként 

több gyermek- és ifjúsági zenekarral és kórussal, több mint 370.000 (!) 

gyerek bevonásával működik. 

  

A zenetanulást egész kiskorban el lehet kezdeni, a hangsúlyt nem a 

professzionizmusra fektetik, hanem az örömzenélésre, a családok bevoná-

sával. Külön figyelmet fordítanak a különböző fogyatékkal élők oktatására. 

  

Mára egyre több országban ver gyökeret a kezdeményezés, így el-

kezdték az USA-ban, több dél-amerikai országban, Ausztráliában, Német-

országban, Ausztriában, és - reményeink szerint - Magyarországon is va-

lamilyen formában elindul. 

  

Az El Sistema-nak hihetetlen eredményei születnek, a zene közös-

ségteremtő erejével nagyon komoly társadalom átalakító hatása van. Elfog-

laltságot ad a különböző szegénynegyedekben élő gyerekeknek, a zenekar-

ban pedig az együtt zenélés által megtanulnak együttműködni, egymásra 

figyelni, a zene teljesen átalakítja őket. Hatása mára komolyan kimutatha-

tó mind társadalmi, mind szociális, mind gazdasági szinten. 
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Nemzetközi szemináriumot tartanak Egerben a cigányok integrációjáról 

forrás: Vatikáni Rádió – Magyar Kurir 
 
Opening Doors (Kinyíló ajtók) címmel a Magyar Katolikus Püspö-

ki Konferencia cigány lelkipásztorkodásért felelős bizottsága és a 
Renovabis német egyházi segélyszervezet első alkalommal rendezi meg 
nemzetközi szemináriumát, amely a közép-és kelet-európai cigányok integ-
rációját szolgáló tervezetekről szól. Az eseményt Egerben, az Érseki Hittu-
dományi Főiskola Szent János Házában tartják. 

 A június 19-i ülésnapon felszólalt többek között Gabriele 
Bentoglio, az Elvándorlók és Úton lévők Pápai Tanácsának altitkára, is-
mertetve a Katolikus Egyház törekvéseit a cigányok érdekében. Az egyház 
elsősorban lelkipásztori ellátást biztosít, amely spirituális, szentségi és li-
turgikus dimenziókban valósul meg, továbbá részt vesz a cigányokat érintő 
szociális problémák megoldásában is, mint például a lakhatási gondok és a 
nevelés–oktatás. 

Bentoglio részletesen ismertette néhány egyházi szervezet, így a 
CCEE (Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa) és a COMECE (Európai Unió 
Püspöki Konferenciái Bizottsága) tevékenységét. Kifejtette XVI. Benedek pá-
pa magisztériumának a cigányokra vonatkozó fontosabb irányelveit is. 

Az Egyház az utóbbi évtizedekben nagy figyelmet szentelt a cigá-
nyok integrációjára és az életfeltételeik javítását szolgáló módszerek kidol-
gozására – mondta beszédében a pápai dikasztérium altitkára. Az egyház 
emellett számos találkozót kezdeményez a cigányellenes viselkedés meg-
fékezése érdekében, amely jelenség Európában egyre többször tapasztalha-
tó. A cigányok integrációjának útján el kell ismerni minden ember méltó-
ságát az egyenlőség jegyében – hangsúlyozta Gabriele Bentoglio. 

 

  

Balázs János: A Nap szerelmese Balázs János: Szétlátásaim a világba 

http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/34-hirek-esemenyek/1939-nemzetkoezi-szeminariumot-tartanak-egerben-a-ciganyok-integraciojarol
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Szolnoki Csanya Zsolt grafikája 

Dunai György: JÓSLÁS, BABONÁK, GYÓGYÍTÁSOK 
 

Amikor a romák jósolnak, jövendőt mondanak, egy igen régi tudományt, 
bölcsességet, filozófiát követnek: ha van róla tudomásuk, ha nincs. A régi 
indiai hitvilágban ugyanis elsősorban lelki szinten közelítik meg az életet 
és a világ értelmét az anyagközpontú világgal, azaz a materializmussal 
szemben. Abban az időben is így volt ez, amikor a romák elindultak Indiá-
ból és magukkal hozták ezt a szemléletet. Ebből származtatható „lazább” 
életfelfogásuk, az anyagi javakhoz (föld, ház, stb.) kevésbé jellemző ra-
gaszkodásuk. Ez gyakran okoz összeütközést a más szemléletű, „precíz” 
emberekkel. 
 
A vándorlás során (és a letelepedés 
után is) nagyon fontos volt az, hogy 
a romák vezetői igen jó emberisme-
rők legyenek. Hiszen tudniuk kel-
lett, hogy miféle emberek között 
üthetnek tanyát. Egy rosszindulatú, 
ellenséges csoport szomszédsága 
ugyanis tragédiát okozhatott volna 
számukra. Ezt a roma vezetőnek 
időben észre kellett vennie ahhoz, 
hogy dönteni tudjon a letelepedés, 
ill. a tovább indulás között. Melyek 
voltak ennek a jó emberismeretnek 
az alapjai? A vezető romák és a jós-
lással foglalkozó roma asszonyok 
mind jól ismerték az emberi testet, 
ami sok dolgot elárult (a szem pél-
dául, amely köztudottan a „lélek 
tükre”). Az ind filozófia és az ősi 
orvostudomány (Bhagavad gíta) az 
emberi testet kilenc kapuval ren-
delkező városhoz hasonlítja. Esze-
rint az emberi testen kilenc be- illetve kimeneti nyílás van (7 a fejen /2 
szemüreg, 2 orrüreg, 2 hallójárat, száj/ 1 nemi- és 1 végbélnyílás. Ha pl. a 
fejen lévő szem nagyságának aránya nem egyezik a szájéval (kis, vékony 
száj, nagy szem), illetve a fülkagylókkal, ott hiányzik a harmónia, belső fe-
szültségről árulkodik. Ugyanakkor a beszédbeli állítás és a szem által köz-
vetített érzelmek megfelelő  
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Szolnoki Csanya Zsolt grafikája 

 
bizonyítékot szolgáltattak arra nézve a roma vezetőnek, hogy igaz emberrel 
áll-e szemben, vagy esetleg rosszindulatúval, ellenségessel. Ezek a tám-
pontok segítették a jósoló asszonyokat is. A jósolással foglalkozó asszo-
nyok fejlett szexuális kultúrával rendelkeztek (gondoljunk a Káma 
Szútrára, amely indiai eredetű), ezért sok esetben tudtak segíteni gyermek-
telen „gázsó” asszonyokon, akiknek a problémáját nem belső szervi rendel-
lenesség okozta, hanem valami lelki, vagy szexuális eredetű. A tényleges, 
szervi eredetű betegségeket gyógynövények főzeteivel, teákkal, fakérgek-
kel gyógyították, szülést vezettek le, stb. Ezekben nagy hozzáértésre tettek 
szert, hiszen évezredek tapasztalatait gyűjtötték össze, mivel mindig kizá-
rólag magukra számíthattak, ha valami baj volt. 

A férfiak kiválóan 
értettek a lovak és 
egyéb lábas jószágok 
gyógyításához. A ló 
szinte családtagnak 
számított a vándorlás 
alatt és az azt követő 
időszakokban is. Is-
merték az adott terü-
let gyógynövényeit, 
sok esetben még az 
állatorvosoknak is 
számos bevált - általa 
nem ismert - gyógyí-
tási módot tudtak 
mutatni. Babonás nép 
volt (s részben ma is 

az) a roma. Íratlan, de kötött szabályok, törvények szabályozták - és sok 
helyen szabályozzák ma is - életüket. Az asszonyok pl. (főleg a fiatal me-
nyecskék) az após előtt nem vehették le a fejkendőt és nem fésülködhettek. 
Nem keresztezhette az após, vagy a férj útját, ha reggel kocsival útnak in-
dult. Az asszonyoknak, kedvesnek, de ugyanakkor zárkózott, tisztességes 
viselkedésűnek, tartózkodónak kellett lenniük. Ruházatuk szép, díszes, de 
nem lenge, nyitott. Tisztának, rendezettnek kellett lenniük, ha a ruházatuk 
szegényes, egyszerű volt is. Számtalan babona és szokás él ma is, melyek-
nek megvan a maga oka, miértje. Sajnos előfordult - főleg a régi időkben 
hogy az adott terület lakossága ezeket a szokásokat, babonákat ellensége-
sen értelmezte és üldözte. Sok esetben a hatalom és az egyház ellenséges 
reakcióit is el kellett viselniük. 
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Indiai mese: SZIVÁRVÁNY 
(Málatí Sankar meséje) 

 
Nagyon régen, réges-régen történt, mikor Tündérországban még minden 
tejszínhab-szerű fehér puhaság volt. A tündérek bőre, ruhája, étele-itala, az 
ország minden háza és palotája habtiszta volt és hófehér. Olyannyira, hogy 
a tündérek soha nem is láttak színeket: nem tudták, mi a piros, a sárga, a 
zöld, a kék, a rózsaszín vagy akár a bíborvörös. Szépek voltak a tündérek, 
kecsesek és törékenyek, és mindenük megvolt, nem volt hát miért más tá-
jakra vándorolni, más országba szomszédolni. Saját országukba se hívtak 
meg soha senkit. 
Történt pedig egyszer, hogy Bidzslí, a tündérkirályleány és pajkos barátnéi 
játékból versengésre adták a fejüket: 
- Versenyezzünk! Lássuk, ki tud messzebbre repülni! 
Ahányan csak voltak, mind vidáman felszökkentek a felhők fölé, és már 
folyt is a verseny. 
Csak repültek és repültek, még akkor is, mikor a nap már lemenőben volt. 
De lassan rájuk tört a fáradtság, és leszállt az est. Hogyan is juthatnának 
vissza Tündérországba ilyen sűrű, sötét éjben? Épp a Föld határán jártak, 
India fölött. A holdfényben a Himalája hegycsúcsainak ezüst hósipkái csil-
logtak. Nem kínálkozott más megoldás, a tündék a Himalája völgyei közt 
kerestek menedéket. Teljesen kimerültek, és most még ez a hideg is! Szót-
lanul és megszeppenve húzódtak be egy barlangba, és egy szempillantás 
alatt elnyomta őket az álom. 
A hajnal első fényeivel egyszerre ébredt a madársereg csivitelése. A tündék 
felriadtak. Kimerészkedtek a barlangból, és lám, mit látnak? A felkelő nap 
sugarai aranyszínbe borították a hegycsúcsok hótakaróját. A völgy harmat-
ban fürdő fűszálai zölden ragyogtak. A füvön, a fákon, a mindenféle kúszó-
mászó növényeken piros, rózsaszín, fehér, kék, sárga és karmazsinvörös 
virágok nyíltak. A tündérek tágra nyílt szemmel bámulták a szirmok fölött 
táncoló tarka-barka pillangókat. 
Soha ezelőtt tündér még nem pillanthatta meg a színek bámulatos világát. 
A kis tündérkék nem tudtak betelni a látvánnyal. Ellenállhatatlan vágyat 
éreztek, hogy bebarangolják az egész Földet, de hirtelen eszükbe villant, 
hogy a tündérkirálynő biztos aggódik már értük, így hát inkább hazafelé 
vették útjukat. 
Otthon a tündérkirálynő egész éjjel aggódva virrasztott, sehogyan sem jött 
álom a szemére. Hogy valami hírt kapjon a szegény kis tünde-palántákról, 
hívatta az udvari mágusokat. A mágusok azon nyomban hozták is a kin-
cseskamrából a varázstükröt. Mélyen belenéztek: 
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Indiaki paramicha: E CHERIKANI AGLUSHTYI 
Kathar Malati Shankar – nakhadasles: Selam Pató 

 
Varikanak bares-bares dulmut pecindas kado, kanak le Phakalengo Them 
kasavo parno kovlipe sas, sar e thudutni spuma. Le phakalenge morchi, 
gad, xaben-piben, le themesko sa kher thaj sa dyiz uzhe thaj parne sas, sar 
o jiv. Kaade le phakali chikanak chi dikhle ranga: chi zhangle so si o lolo, 
o galbeno, o zeleno, o vuneto, o rozavo, vaj akar o bordovo. Shukara sas le 
phakale, sane thaj kovle, thaj sas len sakofelo, na trubusarde te dromen 
ande kaver thema. Chi ande pengo them chi akharde chikanak khonyikas. 
Pecindas jekhfar, hoj e Bidzhli, le phakengi krajorica thaj lake skumpe 
amalina, khelimasko rivalizalipe kerde. 
- Te rivalizalinas! Te dikhas, kon zhanel majdur te hural?! 
Savorazhenes, kon kethanes sas, vojakes opre xukle opre le nuverura, 
kezdindas o rivalizalipe. 
Numa huranas thaj huranas, inke vi atunchi, kanak o Kham aba tele 
phirelas. Lokhes astardaslen o khinyipe, thaj ratyi kerdyilas. Sar shaj te 
zhan palpale ande le Phakelengo Them, kanak kasavi phari thaj tunyariki si 
e ratyi? La Phuvaka granyicate phirelas, opre India. Ande le shonitosko 
nuro la Himalajake plajenge durukha sar rupune jivasle kapici ablyonas. 
Na ashilas kaver shajipe, le phakale mashkar la Himalajake xara rodle 
garadyimasko than. Intregones khinyile, thaj inke vi shil sas! Bialavenca, 
daranes cirdyile andre ande jekh deri, thaj tela jekh sekundo opre pe lende 
huralas o suno.  
La stafilake anglune nurosa kethanes zhangadyilas le chiriklyenge gruposki 
gilya. Vi le phakale zhangadyile. Avri avile andar e deri, thaj so dikhle? Le 
vazdajvinde Khameske phraja somnakutne rangesa sharade andre le 
plajenge durukhengo jivutno colo. La xarake chara, sar najilepen andej 
bruma, zelenes ablyonas. Pe le chara, pe le kasht, thaj pe le sapandile 
votana lole, rozave, parne, vunete, galbene,thaj bordove luludya puterdyile. 
Le phakale zalisajvindes, puterde jakhenca dikhenas le turcki paparugi, so 
rangasles khelenas opre le luludya. 
Chikanak angla kado, chi jekh phakali nashtig te dikhlas le rangengi 
somnali luma! Le cine phakale numa chudisarenas o somnalo tasvir, so 
angle lende puterdyilas. Zuralo mangipe hatyarde, hoj andre te phiren e 
sorri Phuv, ba sigones ande lengi godyi avilas kodo, hoj le phakalengi 
krajasica sarbaripes daravellen aba, kade khere gele. 
Khere le phakalengi krajasica sorri ratyi na suttas, chaches daradaslen, na 
avilas suno pe lake jakha. Hoj te zhanel variso pala le chorre cine phakale, 
akharadas la dyizake magushen. Le magusha sigones andine andar le 
avucijengi kamra e vrazhimaski glinda. Zurales andre dikhle ande kodi: 
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- Jönnek már Tündérország felé a kis tündérkék! - Mindenki megkönnyeb-
bülten lélegzett fel. Mikor a tündérkirálynő látta, hogy mind egy szálig ép-
ségben megérkeztek, örömében ölbe kapta Bidzslít, a tündérkirályleányt, de 
egyúttal egy kicsit meg is szidta: meg ne halljam még egyszer, hogy ilyen 
buta versenyesdit játszotok!  
Bidzslí és barátnői még mindig valamiféle szédült boldogságot éreztek a tör-
téntek miatt. Megpróbálták elmesélni a tündérkirálynőnek, hogy milyen 
gyönyörű a Föld. A hegyek, a fák, a virágok! A sok-sok pillangó és madár-
ka! De hogyan is mesélhetnék el a színeket? Aki soha nem látott színeket, 
hogyan is érthetné meg a Föld színeinek bódító szépségét? 
Egy idő után Bidzslí és barátnői szemét saját hófehérségük már-már bánta-
ni kezdte. Miután rádöbbentek, hogy nem tudják a királynőnek elmesélni a 
szebbnél-szebb színeket, azon kezdtek töprengeni, vajon hogyan kaphatná-
nak engedélyt arra, hogy megint megfürödhessenek a színek tengerében. 
Nem telt el sok idő, és meghívó érkezett Indra országából a Szávan-
ünnepségre, a híres nyárvég-ünnepre. Tudni való, hogy mikor Indra, az is-
tenek királya a nyár végének közeledtével először küld felhőt az égre, és 
megöntözi a szomjas földeket, udvarában kezdetét veszi a pompás Szávan-
ünnepség. A tündék mindig is a meghívottak között voltak, de eleddig soha 
nem kívántak megjelenni a jeles napon. 
Ez alkalommal Bidzslí nagyot ugrott örömében, mikor kézhez kapta a meghívót. 
Talán megpillanthatná újra a színeket! Kérlelni kezdte anyját, hadd mehessen el 
az ünnepségre. 
- Nem bánom, elmehetsz, a barátnőiddel együtt. De aztán együtt hazajöttök, és 
nem csavarogtok el! – 
Bidzslí és barátnői szépen felékesítették, felékszerezték magukat, és elindul-
tak az ünnepségre. 
Ahogy megérkeztek, Indra palotájának ragyogását és a káprázatos színeit 
megpillantva mind ámulatba estek. De azt is rögtön észrevették, hogy min-
den vendég, minden istenség kisebb-nagyobb ajándékot hoz Indrának, az 
istenek királyának. Az egyszerű kis tündérkék honnan is tudták volna, hogy 
ez a szokás! Összedugták hát a fejüket, és hamar kisütötték, hogy szépsé-
ges tünde-táncot lejtenek majd ajándék gyanánt. Így is lett. Indra udvará-
ban mindenkinek tátva maradt a szája. Ahogy véget ért a tánc, maga Indra 
mondott köszönetet a tündéknek: 
- Bármit kérhettek most tőlem: oly gyönyörűséges volt táncotok, 
olyan színessé tette ünnepségünk, mint soha semmi az idők kezdete 
óta. 
- Hát... éppen, hogy színre vágyunk... - szólalt meg Bidzslí. - Indra! Nagy 
istenség! Ha oly 
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- Aven aba kaj le Phakalengo Them le cine phakale! – Andar sakonesko 
jilo hurajlas-tar o pharipe. Kanak le phakalengi krajasica dikhlas, hoj 
savorezhenes kothe resle, ande peski bari lossh ande peski angalyi las la 
Bidzhla, la krajorica, ba jekh cerra vi xolyarnyiki sas pe late: te na ashunav 
inke jekhfar, hoj kasavo dilo rivalisalipe khelentume! 
E Bidzhli thaj lake amalina inke vi akanak varisavi zalisajvindi bax 
hatyarenas anda kodo, so pecindas lenca. Zumade te mothuven le 
phakalenga krajasicake, soski somnali si e Phuv. La plaja, le kasht, le 
luludya! Le but-but paparugi thaj chiriklya! Ba sar shaj mothuvenas lake le 
ranga? Kon chikank na dikhelas kodol, sar shaj hatyarelas la Phuvake 
rangengo somnalo shukaripe? 
Pala jekh vrama la Bidzhlike thaj lake amalinenge jakha aba vi pengo 
parnipe machavdas. Pala kodo, hoj hatyarde: nashtig te mothuven la 
krajasicake le prashukara ranga, pe kodo kezdinde te gindisaren, sar shaj 
lenas izinipe, hoj palesh te shaj najonpen ande le rangengi derav. 
Na nachilas lungo vrama, thaj akharipe avilas andar le Indravesko Them, 
pe le Savanesko baro dyes, so la milajake agoresko baro sirbotaro si. Shaj 
zhanas, hoj kanak pashol la milajako agor, thaj Indra, le devlengo kraj 
anglunovar bishavel nuvero po cheri, andar soste brishind shorel pe le 
trushale phuva, atunchi kezdindyol o somnalo Savan-sirbotaro. La phakale 
sakokanak mashkar le akharde sas, ba zhi-akanak na kamle kothe te aven 
po baro dyes. Ba etalo, akanak e Bidzhli but xuklas ande peski voja, sar 
xutyildas o akharipe. Hajkam shaj dikhel palesh le ranga! Rudyisarelas 
peska da, te mukhel lake te zhal-tar po sirbotaro. 
- Si mishto, shaj zhas-tar tyire amalinenca kethanes. Ba pala kodo kethanes 
khere avena, na xasardyona-tar! – E Bidzhli thaj lake amalina shukares 
opre huradepen, chandra shutte pe pende, thaj po drom dinepen hoj po 
sirbotaro te resen. 
Sar kothe resle, thaj dikhle le Indraveska dyizako ablyolipe thaj le somnale 
ranga, savorazhenes zalisajvle kathar e chuda. Ba vi kodo sama line, hoj sa 
devlikano akhardo zheno cine-bare podarki anel le Indraveske, le devlenge 
krajeske. Le sade cine phakale kathar shaj zhanglinenas pala kado siklyipe? 
Kezdinde te gindisaren, thaj kodo plano avilas ande lengi godyi, hoj le 
phakalengo somnalo khelipe sikavena andre, kodo avla lengi poödarka. Vi 
kade kerdyilas. Ande le Indraveski avlin sakonesko muj puterdes ashilas 
kathar e chud. Sar agor reslas o khelipe, personales Indra Del phendas najis 
le phakalenge: 
- Akarso shaj te mangen akanak mandar: kasavo somnalo sas tyumaro 
khelipe, kasavo rtangaslo kerdyuilas kodolestar amaro sirbotaro, sar inke 
chikanak, khanchi kathar la vramako shirdipe.  
- Aketa, amen na kaver kamasas, ranga kamas! – das duma e Bidzhli. – 
Indra! Baro Del! Te san 
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kegyes vagy, és valóban meg kívánsz ajándékozni minket, kérünk, tündér-
királynőnk hadd pillantsa meg otthonában a színeket! És a neki tetsző szí-
nek gyűljenek mind a varázspálcájába, hogy aztán mi is élvezhessük őket! 
Tündetársaink unják már az örökös fehérséget! 
- Úgy lesz. Királynőtök meg fogja látni a színeket -mosolygott Indra, és 
folytatta: - De van egy feltételem: ha egy tündér színessé lesz, hívásunkra 
mindig jöjjön el ünnepségünket felragyogtatni. –  
Ekkor felkapott egy hét színbe mártott hatalmas ecsetet, és kérést intézett a 
Naphoz, hogy irányítsa oda sugarait, és hintáztassa meg néhányszor az 
ecsetet ide-oda az égen. 
Mikor a tündék egy pillanatra felocsúdtak a színek varázsából, eszükbe jutott 
a királynő parancsa. Még véget sem ért az ünnepség, mikor hazaindultak. 
Amarra pedig a szomjas földeken végigsöpört az első jótékony zápor. Az 
emberek, állatok, fák és virágok boldogan fürödtek végre az esőben. A 
gyerekek ugrándozva, fülig érő szájjal kiabálták szerte-szét: 
- Itt van a mennydörgős ménkűűű: lehetsz mostantól nagy étkűűű! 
A világ nagy boldogságát az istenek Indra palotájából ki-kikukucskálva fi-
gyelték. A tündérkirálynő pedig, Bidzslí kérésére, végigtekintett Tündéror-
szágon. De hogy meglepődött, mikor az égbolton végestelen végig egy hét 
különböző színű szalagból összefont, íj-alakú ragyogó valamit pillantott 
meg! Addig-addig bámulta a színeket, míg csak el nem tűnt a varázslatos 
hétszínű íj. Végre ő is megláthatta, mi az: piros, sárga, kék! Hirtelen rádöb-
bent, hogy csodálatos színező-erő költözött a varázspálcájába, és a hét szín 
segítségével bármilyen más színt ki tud keverni! 
A királynő Bidzslí barátnőinek kiosztotta a kívánságuk szerinti színeket. 
Micsoda látvány! Egy szempillantás alatt az egyik tündér pirossá változott, 
a másik kékké, a harmadik zölddé. Nekik lett később tisztük Indra paran-
csának teljesítése. 
Néhány nap múlva a Földön elállt az eső. Mikor feloszlottak a fekete fel-
hők, íj-alakú, hét színben ragyogó szivárvány tűnt fel az égen. A falu vén-
jei felkiáltottak: 
- Gyerekek, nézzétek csak, Indra jókedvében van! Kifüggesztette az égre 
gyönyörű íját! 
Indra íja! Indra íja! Szivárvány! - kiáltoztak mindenfelől a gyerekek. De a 
nagy kiabálás közepette volt, aki azon tűnődött: hogyan is lehetne egy íj 
ilyen kecses és áttetsző! 
Igaz. Merthogy valójában mi más lenne a szivárvány, mint Bidzslí libbenő 
szoknyájának színes pántlikája, ami meg-megcsillan az égen, s egy szempil-
lantás alatt már el is tűnik a szemünk elől. 

Kiss Csaba fordításai  
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár 
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kasavo lasho, thaj chaches manges te lossharesamen, rudyisarastut, mukh 
mura krajasicake, hoj te dikhel ande lako them le ranga! Thaj kodol ranga, 
so fajin lake, te kidyon sa ande laki vrazhimaski rolyori, hoj pala kodo vi 
amen te shaj losshas lenge! Rucisaras aba o savaxtuno parnipe! 
- Kade avla. Tyumari krajasica dikhela le ranga – assajlas Indra, thaj 
majdur phendas: - Ba si man jekh somthan: te avla rangasli jekh phakali, 
thaj amen akharasala, te avel amende, te abdyoarel opre amaro sirbotaro. – 
Kadalesa opre xutyildas jekh bari makhni, so ande efta ranga sas boldes, 
thaj rudyisardas le Khames, hoj te bishavel kothe leske phraja, thajte 
dolalisarel unyivar kathe-kothe e makhli po cheri. 
Le phakale mashkar le rangengo vrazhipe ande jekh sekundo palpale 
seronpen pe la krajasicako mangipe, thaj inke chi reslas agoreste o 
sirbotaro, kanak khere gele. 
Pe le trushale phuva tele perdas o angluno lasho brishind, ande soste 
baxtales najilepen le manusha, le peda, le kasht thaj le luludya. Le shavora 
xuttyakerindes, vojakes cipisarde: 
- Aketa, bari furtun siiiiiiiiiiii, shaj av adyesestar pohortyiiiiiiiiiiii! 
La lumaki bari bax le devli andar le Indraveski dyiz avi dikhindes dikhle. 
Thaj sar e Bidzhli manglas, le phakengi krajasica dikhlas le Phakengo sorro 
Them. Sar chudisardas, kanak po cheri shirdipestar zhi agoreste dikhlas 
jekh abdyolindo variso, soske kasavi forma sas, sar jekh serbeneske, thaj 
andar efta rangasle chipti sas. Zhi-atunchi dikhlas le ranga, pune 
xasardyilas pala o cheri o magikutni efta-rangengo serben. Najis le 
Devleske, vi voj shaj dikhlas, so si: lolo, galbeno, vuneto! Sigones 
hatyardas kodo, hoj somnali makhindi-zor muchindas ande laki 
vrazhimaski rolyari, thaj andar le efta ranga akarsosko rang zhanel avri te 
hamisarel! 
E krajasica la Bidzhlivake amalinenge avri uladas le ranga, sakoneske so 
kamlasas. Sosko dikhipe sas! Tela jekh sekundo jekh phakali loli kerdyilas, 
e dujti vuneto, e trinti zeleni. Lengi butyi kerdyilas majpala, hoj le 
Indravesko mangipe andre te peren. Pala unyi dyes pej Phuv aba na 
brishindas, thaj kanak khrigal uladyile le kale nuverura, le cherikani 
agrushtyi, so ande efta ranga abdyolas, opre zerilas po cheri. Le gaveske 
phure opre cipisarde: 
- Shavora, te dikhen, o Inra ande peski lashi oja si! Po cheri shuttas lesko 
serben! Le Indravesko serben! Le Indravesko serben! Cherikani anglushtyi! 
– cipisardine sakokaj le shavora. Ba ando baro cipilipe sas, kon pe kodo 
gindisardas: sar shaj jekh serben kasavi kovlo. 
Chaches. Ke chachikanes so kaver avelas e cherikani anglushtyi, sar la 
Bidzhlivaka rokjaki rangasli chipta, so opre-opre abdyol po cheri, apol tela 
jekh sekundo xasardyol anglal amare jakha. 
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Lakatos Menyhért 

HAJAMBA IZZÓ ZSARÁTOT TŰZÖK 

 

Rozsdás gondok hajlanak 

vállaim fölé, kitépik keblemből a tegnap 

jámbor vágyait. 

Mert márványba fagyott sorsunk. 

reszket a világ tenyerén, 

hüllők őrzik elavult kincseit 

   

Hajamba izzó zsarátot tűzök,  

hószínű szalagom elviszi a szél  

az éjszakák véres bokrétáját 

összekötni. 

   

Bőszült szelek hátán űzök borzos 

cigány vágyakat, 

szikrát csiholok villám szavakkal, 

elrohadt századok égő csontmáglyája felett 

lobogtatom tarka kendőmet, 

s letépem világunk 

elnyűtt mankójáról cifra szoknyám. 

hogy ércnyelvű dobjaink ritmus zenéje 

ne nyaldossa kőbocskorát 

a megaláztatásnak. 

  

 

 

Szobám falán  

keselyű-kövület 

múmia arcomat  

a földre borítom 

várom a kimondhatatlan  

egyetlen koppanását. 
 

(Lakatos Klára) 

Pálfai Éva Rózsa  
    TÁNCOLOK 
 
Járom az élet  
őrjítő táncát.  
Pörgök és forgok  
bármi vár rám. 
 
Táncolok nyáron,  
táncolok télen.  
Táncolok őrült  
szenvedéllyel 
 
Pihenni kéne, 
mindenem fáj már!  
Ebből a táncból  
nincs kiszállás.  
 
Táncolok nappal, 
táncolok éjjel.  
Táncolok olykor 
penge élen.  
 
Csitul a zene, 
gyengül a lábam. 
Vége lesz lassan 
az őrült táncnak. 
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Dr. Szuhay Péter: A CIGÁNYOK ETNOGRÁFIÁJA III. 

Régen a sokgyermekes család általános volt, a mese is arról a szegény 
emberről szól, akinek annyi gyereke van, mint a rosta lika, s még eggyel 
több. S mert a sok gyermek nehézséget is jelentett, megvolt hozzá a biztatás: 
„Ahol nyáj van, ott legelő is van". „Pohárból, gyermekből sosincs elég a 
háznál." „Mennél több, annál szebb." - S még sorolhatnám azokat a népi 
szólásokat, amelyek mind a sok gyermek mellett érvelnek. 

A sok gyermek, a gyermekáldás dicsőséget jelentett, míg a meddőség, 
a gyermektelenség szerencsétlensége és szégyene volt a családnak. 

Nagy Olga: A törvény szorításában, 50. old. A cselédasszonyok 
mosni, takarítani járnak az urasághoz, sőt néha napszámba is járnak. Ilyen-
kor a gyermekeket a legidősebbre bízzák és ennek gyakori következményei a 
gyermekszerencsétlenségek. Nyolc-tíz éves korában a gyermek már nap-
számba jár. A cseléd szereti a sok gyereket, mert ha megnőnek, kiuzsorázza 
őket. Amíg csak meg nem házasodik a fiú, vagy főkötő alá nem kerül a leány, 
keresete az apját illeti. Bosnyák Béla: Cselédek Oros községben, 127-
128. old.  

Az egy törzsbe tartozók között igen erős az összetartozási érzés. Egy-
mást mindenben segítik, egymástól nem lopnak, egymást nem csapják be. Ezt 
a cigánytörvény (romani kris) is tiltja. A törzsi, családi törvények betartásá-
ra ügyelt a cigánytörvényszék. Ha valaki nem megfelelő módon cselekedett, 
vétett a törvény ellen, összeült a törvényszék (svato). Ha a család ellen vét 
valaki, ha más törzsből hozott asszonyt, becsapott valakit, adósságát nem ad-
ta meg, felesége elrosszult, a megszöktetett lányt elhagyta stb. esetekben ült 
össze az alkalmi törvény. Valaki kérésére hívták össze, s a legöregebb férfi-
akból állt. Feltették a kérdést, mit érdemel az illető? Mindenki szabadon el-
mondhatta a véleményét, majd a „vajda" döntött, ítéletet mondott. Az ítélet 
ellen fellebbezni nem lehetett. A döntést mindenki tiszteletben tartotta. A dön-
tés tekintélyen és a közösség összetartó erején alapult. A törvény elfogadása, 
mivel a törvényszéknek fenyítő joga nem volt, fejlettebb erkölcsi érzékre val-
lott. E társasbíráskodásnak jellegzetes szertartásai, az eljárás lefolyásának 
bizonyos szabályai voltak. Az ítélet lehetett szigorú is. Van halálos és van 
megbocsátható bűn. Az árulás mindig halálos volt. (Pl. a bánomi ballada is 
erről szól.) A halálos bűn örök kizárást jelentett, a megbocsátható bűn né-
hány évi kizárást. Rostás-Farkas-Karsai: A cigányok hiedelemvilága, 57. old. 

 
Telepek, lakásviszonyok 

  
1971-ben, a reprezentatív szociológiai felmérés szerint a magyaror-

szági cigányok lakásainak még mintegy kétharmada volt elkülönült telepe-
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ken, vagyis olyan zárt települési egységekben, amelyek a parasztok lakta te-
lepülések (falvak és városok) szélén, a település központjától távol feküdtek. 
Ezek a telepek jobbára homogén cigánynépességnek adtak otthont. Akár e 
zárt telepek, akár a nem szükségszerűen a településszéleken, de mindenesetre 
alulértékelt övezetekben létrejövő cigányutcák eredete távolabbi történeti ko-
rokba nyúlik vissza. 

A 18. századból ránk maradt városi és falusi térképek már arról tanús-
kodnak, hogy ekkorra létrejöttek a településen belül jól körülhatárolható 
cigánynegyedek. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden telep történetét 
ilyen távoli múltba visszavezethetjük, viszont azt bizton állíthatjuk, hogy a 
későbbi cigánytelepek, illetve a negyedek a korábban kialakult mechanizmus 
mintájára jöttek létre. A Mária Terézia felvilágosult abszolutizmusa törvény-
ben szabályozta és célul tűzte ki a vándorló cigánycsoportok letelepedését. 
Mind ez a tény, mind pedig az egyes települések és az egyes cigánycsopor-
tok közötti racionális gazdasági kapcsolatok elősegítették ezt a folyamatot. A 
mai muzsikus és a kárpáti cigányok elődei, akik már ebben az időszakban 
több évszázada itt éltek, a 18. század végére gyakorlatilag letelepedtek. Szá-
mukra a falu vagy a város közbirtokossága vagy földesura jelölt ki területet, 
jobbára a település szélén fekvő értéktelen földeket, leginkább legelőket. 

Az 1770-es években Mária Terézia uralkodása alatt országos összeírás 
készült a cigányokról, amelyben községről községre összeírták a cigánycsa-
ládokat, a családfőt és foglakozását, feleségét és gyermekeit, jelezve min-
denkinek az életkorát. Néhány település esetében ezt összevetettük az ekkor-
tájt keletkezett, illetve a későbbi anyakönyvi bejegyzésekkel, és azt tapasz-
taltuk, hogy az összeírások valóban letelepedett, stabil népességet takarnak. 
Az ekkor keletkezett cigánynegyedek (ezeket már a 19. századi források és a 
20. századi népi fordulatok gyakorta illetik London, Párizs, Krakkó elneve-
zéssel, utalva a sűrűn lakottságra) gyakorlatilag az 1960-as évekig terjedően 
meghatározták a cigányok településen belüli helyét. 

Viszonylag jól megkülönböztethetők voltak egymástól a zenészek, 
kovácsok vagy a sármunkások negyedei. A sármunkások rendszerint vá-
lyogvető gödör mellett éltek, hiszen kezdetben ott jelöltek ki számukra he-
lyet, ahol téglakészítéshez alkalmas agyagot találtak. A zenészek valamivel 
kedvezőbb körülmények között élhettek, s inkább a nagyobb településeken 
belül alkottak negyedeket. A 19. század során, amikor a zenészek iránti ke-
reslet megnövekedett, spontán módon is létrejöhettek a városi szegényne-
gyedeken belül cigányutcák. Már akkor odaköltöztek a muzsikuscsaládok, 
ahol olcsóbban megvehették a kisebb telkeken a kisebb házakat.  

A 20. század első harmadában egy újabb telepkialakulási folyamatot 
rögzíthetünk. Elsősorban a Dél-Dunántúlon az időszakosan vándorló vagy 
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másképpen huzamosabb ideig egy helyben lakó, famunkával, teknőkészítés-
sel foglalkozó beás cigányok ragadtak meg ideiglenes lakóhelyükön. A ter-
mékek iránti kereslet megcsappanása késztette őket arra, hogy új foglalko-
zás, illetve megélhetés után nézzenek. Korábban elsősorban az uradalmakkal 
álltak szerződéses viszonyban, s ott telepedtek meg, ahol munkájukhoz al-
kalmas fát találtak, illetve ahol erre engedélyt kaptak. A 19. század második 
felében a mai oláh cigányok elődei megjelentek Magyarországon is, s hosszú 
időn keresztül még vándoroltak, mígnem különböző megyei rendelkezések, 
majd az 1916-os belügyminiszteri rendelet nyomán a húszas évekre őket is 
letelepítik. 

Az 1950-es években a települési elkülönültséget mintegy 90%-osra te-
hetjük. Ezeken a telepeken a cigányok lakta házak még egy- vagy kétosz-
tatúak voltak, általában vályogtéglából vagy döngölt földből készültek. A há-
zakban, sőt a telepen jobbára nem volt villany és nem volt még közkút sem. A 
telep zsúfolt volt, a házakhoz nem tartozott kert, művelhető földterület. 

Az 1961-es párthatározat nyomán 1964-ben rendelet született a jobbá-
ra cigányok lakta, „szociális követelményeknek nem megfelelő" telepek fel-
számolására. A rendelet kedvező kölcsönfeltételeket biztosított az elköltö-
zőknek. Volt, ahol a telepeket erőszakos úton számolták fel, a lakáshoz segí-
tett cigányokat azonban gyakorta újabb telepeken találjuk. A kedvezményes 
hitelakció feltétele volt az egyéves munkaviszony. Az OTP hitelakciója és a 
tanácsi segítség nyomán költözhettek új házakba az emberek. Azok az épüle-
tek azonban, amelyek ekkor épültek, csak részleges javulást hozhattak a ci-
gányok életében. 

Igaz, hogy a felhúzott épületek már téglából épültek s volt bennük 
szoba-konyha, bevezették az áramot is, bár a vizet már nem vitték be - minő-
ségileg így is jóval meghaladták a korábbi putrinak nevetett épületek techni-
kai színvonalát, de messze elmaradtak az adott községekben uralkodó nor-
mális lakás elvárásaitól. Nem véletlenül nevezték ezeket Cs-, vagyis csök-
kentett értékű lakásoknak. Ezen felül az épületek állagát az is befolyásolta, 
hogy az előírásoktól eltérően gyakran rossz minőségű, bontási anyagokból 
készültek, ugyanis a hivatalos építők az eredetileg kiutalt anyagot eladták a 
feketepiacon. A régi telepek megszűntek, de sokfelé a falu más részein újabb 
telepek alakulhattak ki. 

Az 1993-1994-es szociológiai felvétel szerint a telepi lakások aránya 
megközelíti a 14%-ot. 1971-ben Budapesten még a cigánylakások közel 
30%-a volt telepi lakás, mára már itt ilyen nincs, a vidéki városok 70%-os 
aránya 17%-ra, míg a községek 69,5%-os aránya 14,5%-ra csökkent. Az 
északi régióban a legmagasabb a telepi lakások aránya, közel 30%, míg 
Észak-Dunántúlon egyáltalán nincsenek telepi lakások. 
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Lukács Evangéliuma 9. fejezete (forrás: Magyar Keresztény Portál) 
 

PÉTER VALLOMÁSA 
 

 
18

Amikor egyszer egyedül imádkozott, csak tanítványai voltak ott vele, 
megkérdezte tőlük: "Kinek tartanak engem az emberek?" 

19
Ezt válaszolták: 

"Van, aki Keresztelő Jánosnak, van aki Illésnek, mások szerint a régi pró-
féták közül támadt fel valaki." 

20
Most hozzájuk fordult: "Hát ti?" Péter vá-

laszolt: "Az Isten Fölkentje vagy." 
21

Rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják 
el senkinek. 

22
"Mert - mondta - az Emberfiának sokat kell szenvednie, a 

vének, főpapok és írástudók nem ismerik el, megölik, de harmadnap feltá-
mad." 

JÉZUS KÖVETÉSE 
 

 
23

Amikor az egész néphez szólt, ezt mondta: "Aki követni akar, tagadja 
meg magát, vegye fel keresztjét minden nap és úgy kövessen. 

24
Mert aki 

életét meg akarja menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti értem az életét, az 
megmenti. 

25
Mert mi haszna van belőle az embernek, ha megszerzi akár az 

egész világot is, de maga elpusztul vagy súlyos kárt szenved? 
26

Aki ugyan-
is szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, ami-
kor majd eljön a maga és az Atya, meg a szent angyalok dicsőségé-
ben. 

27
Igazán mondom nektek, hogy azok közül, akik itt állnak, némelyek 

nem halnak meg, míg meg nem látják az Isten országát." 
 

JÉZUS SZÍNEVÁLTOZÁSA 
 

 
28

E beszéde után mintegy nyolc napra történt, hogy kiválasztotta Pétert, 
Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. 

29
Míg imádkozott, 

külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. 
30

És íme, két férfi 
beszélgetett vele: Mózes és Illés. 

31
Megdicsőülten jelentek meg, és a halá-

láról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. 
32

Pétert 
és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és mel-
lette a két férfit. 

33
Ezek már épp menni készültek. Péter így szólt Jézushoz: 

"Mester, jó nekünk itt lenni! Csinálunk három sátrat, neked egyet, Mózes-
nek egyet és Illésnek egyet!" Nem tudta, hogy mit beszél. 

34
Miközben ezt 

mondta, felhő támadt és elborította őket. Féltek, amikor a felhőbe jutot-
tak. 

35
A felhőből szózat hallatszott: "Ez az én választott Fiam, őt hallgassá-

tok!" 
36

Amikor a szózat elhangzott, Jézus egyedül volt. Hallgattak, és sen-
kinek sem mondtak el semmit abból, amit láttak. 
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LE LUKACHESKO EVANGELIUMO, 9. Boldasles: vesho-Farkas Zoltán 
 

Le Peteresko avriphenipe: le Jezusheski angluni profecia pa du-
khardyipe haj pa opretrajisaripe 18 Pelaspe jekhar, ke kana korkoro 
rudyilas, haj vi le sityarde lesa sas, pushlas len: „Kaske inkrel man e 
butimata?” 19 Von kado phendine: „Si kon le Bolare Janosheske, kavera le 
Illesheske, inke kavera pale kodo phenen, ke anda dulmutane profeti 
trajisardyilas opre varikon.” 20 Pala kodo pushlas lendar: „Haj tume kaske 
inkren man?” O Shimon Peter das vorba palpale: „Le Devleske Kristoske.” 
21 Voj pale pe lende vladisardas haj phendas lenge, ke kado khanyikaske 
tena phenen avri, haj kade das duma: 22 ”Le Manusheske Shaveske but 
trubuj te dukharel, trubuj te xasaren les le phure, le rashajenge anglalutne 
haj le iskiritora, trubuj te mudaren les, haj po trito dyes opre trubuj te 
trajisardyol.” 
 
Pala Jezush zhalipe: haj o pesasvikaripe 23 Pala kodo sakoneste 
vorbisarlas: „Kana varikon pala mande kamel t«avel, te asvikarel pes, haj 
te lel opre pesko trushul sakodyes, haj t«avel pala mande. 24 Ke kon kamel 
te muntul pesko trajo, xasarel kodo: kon pale xasarel pesko trajo anda 
mande, muntul kodo. 25 So mol le manusheske, kana e intrego luma leski 
avla, pes pale xasarel, bake ande peste dosh dukharla? 26 Ke kon lazhal 
man haj mure alava, kodales vi le Manushesko Shavo lazhala, kana avela 
ande pesko, ande Dadesko haj ande Suntone andyelengo luvudyipe. 
27 Chachikanes phenav tumenge: si mashkar kathe tordyiline unyizhene, 
kon chi pinzharna o meripe, zhikaj chi dikhena le Devleske themes.” 
 
Le Jezushesko avriparnyipe 28 Pecisardyilas pala kadal phenimata dore 
oxto dyesenca majpalal, ke pashapeste las le Peteres le Jakabos haj le 
Janoshes, haj opre gelas po plaj te rudyil. 29 Sar rudyilas, leski mosura 
avriparnyilas, leske gada pale parnes fimlalas. 30 Haj aketa, duj mursh 
vorbinas lesa, o Mozesh haj o Illesh, 31 kon ande luvudyimata sikadyiline, 
haj vorbinas pa leski zhalimata, so ande o Jeruzhalemo trubuj leske andre 
te pherdyarel. 32 Le Peteres haj kon lesa sas pizdas e lindra. Kana 
opreushtyiline, dikhline lesko luvudyipe haj le duje murshen, kon kothe 
tordyonas lesa. 33 Haj kana nachiline lestar, o Peter kado phendas le 
Jezusheske: „Maistro! Mishto si amenge kathe t«avas! Mukh te keras trin 
cerhi: tuke jekh, le Mozesheske jekh haj le Illesheke jekh!” Chi zhanelas 
apolal, ke so phenel. 34 Zhikana kadal phenelas, jekh noro huraldas tele, 
haj andre sharadas len. Kana ando noro resline, dar xutyildas len. 35 Anda 
noro glaso ashundyilas: „Kado muro alosardo shavoj, les ashunen” 
36 Kana o alavipe nachilastar, o Jezush pale korkoro sas. Von pale chi 
vorbinas, haj khanyikaske chi dine duma ande kodal dyesa, so dikhline.
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Glonczi Ernő 
A KESELYŰ RÖPTE 
 
Utáltad az esőt 
   
mégis kiálltál 
minden mindegy pózban 
kitartva arcod hajad 
   
tudtam 
a Kozmosz számlapján 
úszó idő 
visszaforgathatatlan 
   
-  ki ment meg önmagadtól - 
   
emléked  
mint élettelen  
de még meleg  
lassan oszló  
tetem  
vonz 
   
-  mert kell a valóság 
ha a lét alapjáig vet is -  
  
keselyűként csapódok 
a halódó testre 
nagy cuppanó darabokat tépve 
mint gyomor 
a nyers erőt 
emésztve 
   
mint a föld  
meg-megújulva  
önmagát transzformálva 
ha visszahull jussa 
port porrá 
   
— hány istent kellene 

faragnunk még — 
   
meddig ér a jelen...  
és mettől múlt a múlt 
   
illatoddal kél a szél 
nyár van 
mégis őszies eső ered el 
lassan áztató 
oldó 
   
s én kiállok 
minden mindegy pózban 
kitartva arcom hajam 

 
HELIOPOLISZ 
 

Roppan a tűz,  
pattan a láng,  
szítja ön-ravatalát. 
   
Szél lehell, 
hajnal kél,  
Nap-bárkán evez a fény. 
   
Hamvad a tűz, 
szunnyad a láng, 
hol vagy, nagy főnix madár? 
   
Figyel a Föld,  
hallgat az éj...  
szikrát vető tollpihék. 
   
Figyel a Föld,  
hallgat az éj. . . 
pörög az időkerék. 
   
Kitárt szív  
várja még  
Krisztoszok ígéretét. 
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Osztojkán Béla: AZ IDEGEN 
 
Árva. 
Akár a rettentő álmok 
kínpadjaira citált éjszakák 
akár egy bűneit betűző hóesés 
s a titkok fókuszaiba hajló 
hajnal is 
ahogy a kígyóbőrökkel 
fertőzött várost felfedi. 
   
Tanúd a szél- 
megtelve félelemmel  
tanúd 
a reménytelenséggel málházott 
partokra görnyedő tömeg 
fájdalmak violinkulcsain  
vétkező éneked. 
   
Mintha sohasem 
érkeztél volna még meg:  
vagy bekerítetlen  
városok csendje  
bevert ablakok  
ostromlott falak sötétje. 
Kürtök hatolnak elevenedbe.  
  
Mert dögszagú körben a gyönyör: 
a világ 
amely súlytalan szavak 
keringőjét járja 
itt áll a férfi 
sáros kabátja alatt 
a számkivetettség 
örökös szélzúgása 
íme az idegen: 
fagyottkék űrben 
süllyedő árnyék 
lehetne szög 
lehetne vér 
feltámadások 
légüres repterén. 

Balogh Gyula: HALOTT VÁROS 
 
Egyformára szeretkezett utcák 
lemeztelenített levelek a földön  
átkelőhely - sárgán bomlik  
pókhálója a percnek, 
lüktetését hordja a szél,  
a vér komoly, szakállas csobogását érzem,  
utazás beomlott alagutak fölött 
vonatjegyek, alvó asszonyi fürtök 
gyufaszálként égnek a fények, 
futnak a lámpák, sorompót kapnak 
megbolondult honfitársaink 
fejfájuk libegve inog 
a hollóarcú éjben, 
felgyűrűzött útjaitokon 
Ti is így fogtok... 
a gyönyör megállóját érzed-e ? 
párhuzamos kérdőjelek és 
vacogó női combok, 
női rongyok - 
Debrecen felé vágy hajt 
testvéreim, közel a Kékhez!  
megbilincselt szarvasok  
csodaerdejében járt az Isten- 
tarkóratett dombok között 
ereklyét gyűjt a habosodé szél. 
otthon felejtetted a kulcsot, zárak  
nyikorgó őrülete zihálja 
rohanásaid a múltba;  
megérkeztél. 
utolsó cigarettám füstje hamvad,  
nem akarlak követni:  
szenes síneken szaladsz át. 
A halott város óva int  
döbbenetes magányától. 
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Pató Selam: BEFEJEZETT MÚLT IDEJŰ RAGOZÁS 
 

Amikor az igéket befejezett múltidőben ragozzuk, a jelenidejú ragozásnál 
tanult szótő-keresési módszerhez nyúlunk vissza, s az ige személyét/számát 
jelző toldaléktól megfosztott szót vesszük alapul. 
 
-EL végű igék esetében az azt jelenti, hogy az utolsó két betút, azaz egy 
szótagot hagyjuk le a szóról, s így kapunk egy szótövet, amelyet a követke-
ző módon használunk a továbbiakban: 
1) a múltidő szótöve a D; ha a kapott szótő erre végződik, akkor máris 
megkaptuk a ragozáshoz szükséges szótövet 
2) ha a kapott szótő R, N, vagy L betűre végződik, akkor azután illesszük 
a D betűt, ezzel együtt kapjuk meg az új szótövet 
3) ha a kapott szótő utolsó betűje V, azt változtatjuk át D betűre, ez lesz az 
új szótő 
4) ha a szótő G, M, KH, S, vagy SH betűre végződik, akkor L betűt illesz-
tünk utána, ez lesz az új szótövünk 
5) ha a szó végződése –AJVEL, az –el végződés helyére kerül L betű, így 
kapjuk meg az új szótövet 
6) ha a szótő olyan sok mássalhangzóra végződik, hogy azok a hozzájuk 
adandó további mássalhangzóval együtt már kimondhatatlanná torlódnak 
(pl. ingrel, vinchrel, stb), akkor az utolsó betű elé egy E betűt ékelünk, és 
az utolsó betűnek megfelelő besorolás szerint alkotjuk meg az új szótövet 
7) léteznek ún. rendhagyó igék, amelyeknek egyedi módon történő rago-
zását kell megtanulni. Ilyenek a zhanel, xuttyel, sovel, rovel, avel, stb. 
Mindegyik esetben az így kapott új szótövek után tesszük a múlt állandó 
ragjait, ami Esz-ban: om, -an, -as, Tsz-ban: -am, -e/-ine, -e/-ine 
 
-AL végű igék esetében úgy képezzük a befejezett múltidőt, hogy az Esz/3 
igealakot vesszük alapul, amelyben az A és L betűk közé egy J betüt te-
szünk. Az így kapott, -AJL végződésű új szótövet toldalékoljuk aztán a 
múlt állandó ragjaival: Esz-ban: om, -an, -as, Tsz-ban: -am, -e/-ine, -e/-ine 
Szintén léteznek rendhagyó igék–al végződésűek esetében is, melyeket a 
jelenidejű alakból úgy képzünk befejezett múltidejűvé, hogy utánatesszük a 
múlt állandó ragját. Pl. xal, zhal, stb. 
 
-OL végű igék esetében úgy képezzük a befejezett múltidőt, hogy az Esz/3 
igealakot vesszük alapul, amelyben az O betűt I betűre cseréljük fel, s az 
így így kapott, -IL végződésű új szótövet toldalékoljuk aztán a múlt állan-
dó ragjaival, ami Esz-ban: om, -an, -as, Tsz-ban: -am, -e/-ine, -e/-ine. 
Rendhagyó ragozású igék, pl. shol, ezek mközt is megtalálhatók. 
 



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

25 

-IL végű igék esetében a jelenidejű ragtól megfosztott, -IN szótaggal ki-
egészített szótövet vesszük alapul, és azt követően teszünk D betűt, s az így 
kapott, -IND végződésű új szótövet toldalékoljuk aztán a múlt állandó 
ragjaival, ami Esz-ban: om, -an, -as, Tsz-ban: -am, -e/-ine, -e/-ine 
 
-UL végű igék esetében a jelenidejű ragtól megfosztott, -UN szótaggal ki-
egészített szótövet vesszük alapul, és azt követően teszünk D betűt, s az így 
kapott, -UND végződésű új szótövet toldalékoljuk aztán a múlt állandó 
ragjaival, ami Esz-ban: om, -an, -as, Tsz-ban: -am, -e/-ine, -e/-ine 
 
A féltételes múltidő, (lent: fm) azaz: „szerettem volna”, stb. esetét ugyan-
úgy képezzük a különböző végződésű igékből, ahogy az fentebb ismerte-
tésre került, azzal a kiegészítéssel, hogy minden számban és személyben a 
feltételes mód jelét, az –AS szótagot tesszük a teljes múltidejű alak végére, 
Tsz 2-3-ban a mássalhangzó-torlódás érdekében közéjük N betűt ékelve. 

 
-EL : D vazdom vazdan vazdas vazdam vazde/ine vazde/ine 

(vazdel) fm vazdomas vazdanas vazdasas vazdamas vazdinenas vazdinenas 

R, N, L perdom perdan perdas perdam perde/ine perde/ine 

(perel) fm perdomas perdanas perdasas perdamas perdinenas perdinenas 

V tadom tadan tadas tadam tade/ine tade/ine 

(tavel) fm tadomas tadanas tadasas tadamas tadinenas tadinenas 

G, M, K, 

KH, S, SH 

reslom reslan reslas reslam rele/ine resle/ine 

(resel) fm reslomas reslanas reslasas reslamas relinenas reslinenas 

AJVEL zurajvlom zurajvlan zurajvlas zurajvlam zurajvle/ine zurajvle/ine 

zurajvel fm zurajvlomas zurajvlanas zurajvlasas zurajvlamas zurajvlinenas zurajvlinenas 

msh.torl. ingerdom ingerdan ingerdas ingerdam ingerde/ine ingerde/ine 

(ingrel) fm ingerdomas ingerdanas ingerdasas ingerdamas ingerdinenas ingerdinenas 

rendhagyó zhanglom zhanglan zhanglas zhanglam zhangle/ine zhangle/ine 

zhanel fm zhanglomas zhanglanas zhanglasas zhanglamas zhanglinenas zhanglinenas 

-AL darajlom darajlan darajlas darajlam darajle/ine darajle/ine 

(daral) fm darajlomas darajlanas darajlasas darajlamas darajlinenas darajlinenas 

rendhagyó gelom galan gelas gelam gele/ine gele/ine 

(zhal) fm gelomas galanas gelasas gelamas gelinenas geleinenas 

-OL zerilom zerilan zerilas zerilam zerile/ine zerile/ine 

(zerol) fm zerilomas zerilanas zerilasas zerilamas zerilinenas zerilinenas 

-IL ferindom ferindan ferindas ferindam ferine/ine ferine/ine 

(feril) fm ferindomas ferindanas ferindasas ferindamas ferininenas ferininenas 

-UL sunundom sunundan sunundas sunundam sununde/ine sununde/ine 

(sunul) fm sunundomas sunundanas sunundasas sunundamas sunundinenas sunundinenas 
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Pató Selam tematikus szószedete a Lovári szövegalkotási gyakorlatokból:  

UTAZÁS, KÖZLEKEDÉS 

 
pályaudvar e cirdelin korán, korábban koran, angleder 

pénzbírság le lovikani birand bicikli e rotaji 

pótkocsi pashvurdon motorkerékpár motorasli rotaji 

jegypénztár la biletengi kassa autóbusz o buso(ura) 

időben, jókor andej (lashi) vrama vonat o tradino, o zibano 

hajó o hajovo(uri) metro o metrovo 

csónak o bero lyukasztó o priboj, e pribojci 

repülőgép o reploplano(ura), 

urali mashina 

lyukasztott jegy xivardi bilet 

torlibusz o tolibuso(ura) jármű o bavan 

hajós berutno utazási iroda le dromipeski oficija 

nyaralás o/e vakacija üzleti út sheftosko drom 

egyedül utazik korkores dromel csoporttal, családdal gruposa, familijasa 

szálloda, motel o hotelo, o motelo panzió o panzijovo 

apartman o apartmano diákszálló le sityimaskengo 

hotelo 

éjszakázik/megszáll ratyarel számla e not, e faktur 

fürdőszobás nanarlinaslo egyágyas jekh patosko 

kétszemélyes dujzhenengo zuhanyzós zhajaslo 

elkülönít korkorrarel közös kethano 

útiterv dromesko plankeripe úticél dromeski resin 

jegypénztár la beletaki kassa átszáll perdal hural 

sátortábor/kemping cerhengi kempingi cigánytábor e shatra, o lodes 

táborhely e lodelin tüzet rakni jag te keren 

erdőt járni/túrázni ando vesh te phiren tengerben fürdőzni andej derav te najon 

zarándokolni kaj o sunto than te 

zhan/te phiren 

műemléket nézni kulturno seripe te 

dikhen 

tanácskozás e konferencija tanulmányút le sityipesko drom 

repülőtér o ajeroporto részletes program xurdikano programo 

rokkantak számára bizornenge pályaudvar e gara 

feltétel, körülmény o somthan feltétlenül absolut 

Emeleti/ földszinti 

szoba 

etazhaki/phalajaki 

soba 

Külügyminiszterium Ministerij le 

avralutne butyengo 

Kocsi, autó o vurdon szabályosan normalnes 

bicikli e rotaji szabad terület o varem 

motorkerékpár motorasli rotaji szabad=lehet shaj 

autóbusz o buso(ura) nem lehet = tilos nashtig 
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vonat o tradino, o zibano Elsőbbséget ad Anglunipe del 

metro o metrovo jelzőlámpa o semaforo 

lyukasztó o priboj, e pribojci fényjelzés nurutno somno 

lyukasztott jegy xivardi bilet fényszóró o reflektori 

jármű o bavan felvonó o lifto 

jogosítvány le tradimaski diploma vezet tradarel 

járda e kirara, o dromorro parkolóhely le vurdonengo than 

utazás dromipe pályaudvar e cirdelin 

utas o dromarno, dromari pénzbírság le lovikani birand 

utibatyu o gono dromesko pótkocsi pashvurdon 

útkereszteződés le dromengo trushul jegypénztár la biletengi kassa 

útlevél o dromarno lil időben, jókor andej (lashi) vrama 

ülőhely e beshalni hajó o hajovo(uri) 

üzemanyag e benzina csónak o bero 

űrtartalom o shuv repülőgép o reploplano(ura), 

urali mashina 

kiürül (tank) shoshol torlibusz o tolibuso(ura) 

állva utazik tordyindes dromel hajós berutno 

Félre megy Rigate zhal korábban angleder 

jobb oldal chacho rig későbben paleder 

bal oldal stongo rig hogy jutok el ...-hoz? sar resav-tar kaj...? 

egyenes(en) vorta(kes) hol kell átszállnom? kaj trubul perdal te 

hurav? 

előre angle útnak indul po drom shol pes 

hátra/vissza (pal)pale mikor ér ide? kanak resel kathe? 

hosszan lungones kísér, visz ingrel 

röviden skurtes fenntartott hely opre inkerdo than 

megállóhely e tordin első/másodosztály angluno/dujto klass 

állomás e stancija nemdohányzó hely na thuvardo than 

megállít tordyarel kerék e truj, e rota 

vár(akozik) (a)zhukarel kormánykerék/volná o timon, o volan 

siet sidyarel fék(ez) lupunz(arel) 

késve érkezik 

(vhová) 

zebejimes resel 

(varikaj) 

sérthetetlen biazbandover 
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NYITÁS EGYMÁS FELÉ! 

 
Az Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Roma Integrációs  

Programsorozata keretében szeretettel meghívja Önt 9 héten át tartó  
előadásaira. Az előadásokat pénteki napokon a nyári napközi  

színhelyén, az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolában tartjuk. 
A részvétel teljesen ingyenes, mindenkit várunk sok szeretettel! 

Programsorozatunk célja bemutatni a roma és nem roma  
gyermekeknek és szüleiknek a roma hagyományt és kultúrát,  

a ma is élő jeles roma származású alkotók segítségével. 
 

Első előadásunkon június 29-én, 13:30-tól, Szentandrássy István Kossuth 
díjas festőművész ismerteti meg az érdeklődőket a roma festészettel. 

 
Július 6-án, 13:30-tól szintén vele találkozhatnak a kedves érdeklődők!  

Ekkor hirdetjük meg a magukban tehetséget érző gyermekek számára a rajzversenyt. 
 

Július 13-án délelőtt 10.00 órától a roma nyelvet-irodalmat mutatja be  
verseken, és meséken keresztül, Choli Daróczi József és Nagy Gusztáv  

kitüntetett írók, fordítók, tanárok. 
 

Július 20-án délelőtt 10.00 órától „Szabad foglalkozást” tartunk, ahol a 
gyermekek dolgozhatnak a rajzpályázatra készülő alkotásaikon, 

illetve közös programokon vehetnek részt. 
 

Július 27-én délelőtt 10.00 órától a roma meséket mutatja be:  
Pató Selam, a World Roma Organization Romanipen alelnöke,  

Hazai Kisebbségekért Díjas publicista.  
A roma folklórzenével és tánccal ismerkedhetnek meg a kedves érdeklődők. 

Előadó: Romano Glaszó együttes, Lakatos György vezetésével. 
 

Augusztus 3-án 10.00 órától Csikós András mutatja be,  
hogyan készülnek a bio-házi tejtermékek. 

 
Augusztus 10-én délelőtt 10.00 órától a kézműves kosárfonás  

mesterségét mutatja be Makai Sándor. 
 

Augusztus 17-én délelőtt 10.00 órától „Szabad foglalkozás”, végén a  
gyermekek leadják „műveiket”, melyeket a rajzpályázatra készítettek! 
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Augusztus 24-én délelőtt 10.00 órától, a rendezvénysorozat zárónapja.  
Színvonalas gyermekműsorral szeretnénk kedveskedni a közönségnek.  

Kihirdetjük a rajzverseny nyerteseit. Irodalmi összeállításunkban  
a gyermekek közreműködésével, roma verset, mesét hallgatunk. 

 Kiállítás keretében bemutatjuk a díjnyertes pályaműveket,  
és a kézműves foglalkozás legszebb alkotásait. 

 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Szervező: Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
Humán Szolgáltató Központ-Gyermekjóléti szolgálat. 

 

ÚJRA AKCIÓBAN MONORON A MOZGÓ TÜDŐSZŰRŐ 
 

A korai kilencvenes évek idején a hajléktalanság körében elterjedt tuberku-
lózisfertőzés késztette a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, hogy meg-
szervezze a hajléktalan emberek tüdőszűrését. Ez a gondolat a maga nemé-
ben egyedülállónak számított, és számít a mai napig. A Tüdőszűrő Program 
2010 májusától már egy korszerű, mobil állomás formájában folytatja 
munkáját. A „Tüdőszűrő busz” feladata, hogy hátrányos helyzetű, elmara-
dott területeken is biztosítsa a következő szociális és egészségügyi tevé-
kenységeket: hajléktalan személyek tüdőszűrő vizsgálatát; a főorvos által a 
röntgenfelvételek elemzését, diagnózisok megállapítását; szociális tüdő-
gondozást; más speciális területeken való tüdőszűrést (pl. szociálisan hát-
rányos településeken, városrészekben); felkérések alapján történő tüdőszű-
rést. A monori Tabán Integrációs Program keretében, mindig hangsúlyt 
fektetünk az orvosi - illetve szűrővizsgálatokra, hiszen a hátrányos helyzetű 
területeken, sokszor problémát jelent el-
jutni, illetve idegenkednek részt venni 
ezeken. A korszerű busz már önmagában 
is egy csalogató jelenség, melyet ezen al-
kalmakkor nemcsak „használni”, de meg-
nézni is lehet. A tervezett szűrővizsgálat 
időpontja: 2012. augusztus vége. A pon-
tos időpont kihirdetésre kerül. Gyertek el, 
nézzük meg, és használjuk! 
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Július 18. - CIGÁNY SZOLIDARITÁSI NAP 
1989-ben rendezték meg először Budapesten. (forrás: Wikipédia) 

 
A szolidaritás latin és francia eredetű szó. < francia: solidarité (kölcsönös 
felelősségvállalás) < solidaire (összetartozó, egyetértő) < latin: solidus (tel-
jes, szilárd) < görög: holosz (teljes) A szolidaritás eredete a középkori Itália 
kereskedőitől jön. A biztosítási társulásuk alapja egy pénzösszeg volt. Ha 
szolidaritás köt bennünket, nincs előttünk akadály.  

 A politikában - összetartás, közösségvállalás az eszmei és gyakorla-
ti azonosság, közösség valamint a közösség érdekei alapján. Olyan erkölcsi 
követelmény, amely elsődlegesen az érdekek és a célok közösségén alapszik. 
Megkülönböztethetünk nemzetközi, nemzeti, osztály- és pártszolidaritást, 
melyek - a történeti körülményektől függően - az erkölcsi viszonyokban 
változó erősséggel vesznek részt. – Lásd: Internacionalizmus  

 A történelemben - Nézetek és érdekek közössége, mások nézeteivel 
való együttérzés, másokkal közös cél érdekében történő együtt cselekvés.  

 A jogban - egyetemleges felelősség, együttes kötelezettség. Olyan 
jogi követelmény, amely elsődlegesen az érdekek és a célok közösségén 
alapszik. Ilyen az egyének vagy csoportok önkéntes érdekcsoportba tömörü-
lése, bármelyik tagnál felmerülő bizonyos jellegű gond megoldásának közös 
vállalása céljából. 

 A szociológiában - közös, kölcsönös kötelesség- és segítségvállalás. 
A meglévő csoport ösztönösen vagy tudatosan korlátoz bizonyos 

egyéni vagy csoportérdeket. Kölcsönös kötelesség- és segítségvállalást hoz 
létre a csoporton belül vagy a csoportok között. Indítéka a társadalmi egy-
másrautaltság, vagyis a közérdek. 

Aki a másik embert szeretetre képes lénynek tekinti, annak számára 
magától értetődik a szolidaritás egyetemessége, vagyis, hogy azt minden-
kivel kapcsolatban érvényesíteni kell. 

 a keresztény kultúrában rokon fogalom a felebaráti szeretet. 
 a francia forradalomban a „testvériség” jelszava bírt hasonló jelentéssel. 
 a család belső működtetése 
 a közterhek közös viselése adó és járulék formájában 
 oktatási költségek közös vállalása a célcsoport számára 
 közös segítségnyújtás a szociálisan rossz anyagi helyzetben lévőnek 
 a hátrányos helyzetű régió kiemelt központi támogatása 

 
De mit is jelent ez a szó, milyen tartalmat hordoz személyes látásmódunkban, 
érzésvilágunkban, valós életünk döntéseiben és tetteiben -, mit jelent romák 
és nem-romák számára, az egymáshoz való viszonyunkban? Ennek a napnak 
a feladata, ezt mérlegelnünk, sors- és jövő-formáló hatalmunk tudatában. 

 

http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/Francia
http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/Latin
http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/G%C3%B6r%C3%B6g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Politika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Internacionalizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jog
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szociol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9rdek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Francia_forradalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_%28szociol%C3%B3gia%29
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TARTALOMJEGYZÉK 

2. Vesho-Farkas Zoltán: Könnyszirmot bont hiányod 
3. Oláh Zsolt: Szöszök: A tücsök és a hangya 
4-5: Bemutatkozik: Németh Attila; Németh Attila: Élet/11. 
6. Bozsik Viola: Zenélni és küzdeni 
7. Nemzetközi szeminárium Egerben a cigányok integrációjáról 
8-9. Dunai György: Jóslások, babonák, gyógyítások; Szolnoki Csanya Zsolt 
10-15. Máliti Shankar indiai meséje magyar és lovári nyelven 
16. Lakatos Menyhért: Hajamba izzó zsarátot tűzök; Pálfai Éva Rózsa: Táncolok 
17-19. Dr. Szuhay Péter: A cigányok etnográfiája III. 
20-21. Részlet Lukács evangéliumából magyar és lovári nyelven 
22. Glonczi Ernő: A keselyű röpte; Hedliopolisz 
23. Osztojkán Béla: Az idegen; Balogh Gyula: Halott város 
24-25. Pató Selam: Befejezett múlt idő ragozása a lovári nyelvben 
26-27. Pató Selam tematikus szószedete: Utazás, közlekedés 
28. Nyitás egymás felé – Üllői roma kulturális programsorozat 
29. Újra akcióban Monoron a mozgó tüdőszűrő 
30. Július 18. - a Cigány Szolidaritás Napja 
 
Gulyás Mária receptrovata: MARHA PÖRKÖLT TOJÁSOS NOKEDLIVEL 

 
Hozzávalók: 
1 kg marhahús  
2 nagy fej vöröshagyma 
1 ek pirospaprika  
1 ek ételízesitő  
só, bors, zsír 
1 ek sűrített paradicsom  
2 zöld erős paprika 

 
Elkészítés: Apróra vágjuk a hagymát, zsíron üvegesre megpirítjuk, majd a 
pirospaprikát, a húst. Ráöntjük az ételízesítőt, egy kevés vizet, és főzzük, 
majd ízlés szerint ízesítjük sóval, borssal. Mikor már majdnem megfőtt a 
hús, akkor rávágjuk az erős paprikát, a sűrített paradicsomot, és felforral-
juk. 
Tojásos nokedli: 1kg liszt, 8 tojás, só, víz  
A lisztet és 3 tojást, sót, vizet elkeverjük -, de ne legyen lágy a tészta -, és 
forrásban lévő vízbe kiszaggatjuk tányérról vagy nokedliszaggatóról. Majd 
egy másik lábasban olajat melegítünk, ráöntjük a nokedlit, és ráütünk 5 to-
jást. Összekeverjük és felmelegítjük, a tojásos nokedlit tálalásnál pedig ki-
szedjük, és a tetejére tesszük a marhapörköltet. 
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