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Nagy Gusztáv versei: 

 
Kibuggyan számból a neved, 
mint ujjamból a vér, 
seb lettél, 
sejtjeimben ezer szál gyökér, 
mely véreddel él, 
hogy örökké élj, 
és bennem élj! Anyám. 
 

Ez jár a fejemben... 
 
Elsárlott tavaszok 
Kancanyerítésű éjjelek 
Csikóvágyaimmal hova tüntetek? 
Ölek tengerébe vesztetek? 
Vagy itt csurogtok deres halántékomon 
Ha forrni kezd vérem? 
Ó, ifjúságom,magasra szállt labda 
lezuhant üresen, összehorpadva.  
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Glonczi Ernő 
Dionüszoszhoz 

 
Fagy enged. 
Csusszan halkan, 
morajlón, nyögve 
vetkőznek a szaturnuszi fák. 
A „sötét éjszaka” nigrédója 
is moccan, ahogy az 
aszklepeioszi gyökér-kígyókon 
csörgedez a lét. 
A tetőről nagy, terhes darabok 
zuhognak alá, 
szabaddá válik a szív... 
meghalt a király. 
Győzelem; Maria Antoinett 
szép nyaka a porban. 
Szabadság; a szent Dionüszosz 
darabokban rothad. 
 
Íme a rész... 
az egész-ségre 
sóvárog mindaz 
ami él. 
Ne szűnj varázs! 
A széttépett isten vár, 
hogy ismét testet öltsön 
a létmámor táplálta teremtőerő. 

mailto:monor.cko@gmail.com
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Dr. Szuhay Péter: A CIGÁNYOK ETNOGRÁFIÁJA V.: Lakáskultúra 
  

Ismét fel kell tennünk a kérdést, hogy a cigányok lakásviszonyai, a la-
kások minősége, illetve azok használata és díszítettsége milyen mértékben 
az etnikus kultúra és milyen mértékben a szegénységkultúra része. Mint a 
kultúra sok más területén ezekre a kérdésekre sem születtek átfogó vizsgá-
latok, így egzakt módon pontos eloszlásokat és számokkal igazolható típu-
sokat nem mondhatunk. Benyomásainkból azonban a következő tendenciák 
rajzolhatok fel. Nagyon kevés család számára adatott meg a lakás megvá-
lasztásának valódi lehetősége. A legtöbb család ott és olyan módon él, ahol 
számára a társadalom, a közigazgatás vagy saját szűk lehetőségei teret mu-
tattak. Akik a hetvenes, nyolcvanas évek során jutottak Cs-lakáshoz, vagy 
a kilencvenes években „szocpolos" lakáshoz, azok számára a mindenkori 
mérnöki előírások és a szociálpolitikai előírások szabják meg az élet kere-
teit. Hasonlóképpen van ez azokkal a családokkal, akik szükséglakásban, 
régi cselédházban, kolónia épületben vagy éppen régi parasztházban kap-
nak, illetve szereznek maguknak lakást. Ebből az is következik, hogy alap-
vetően a rendelkezésre álló tér szabja meg az élet kereteit. Akik családi há-
zat építenek, azok már nagyobb valószínűséggel határozhatják meg, hogy 
milyen térben és hogyan akarnak élni. 

A lakás használatának típusait a legszegényebbek és a legsikeresebbek 
végpontjai között rajzolhatjuk fel. A szegények vizes, fűtetlen, zsúfolt és 
rossz minőségű lakásokban laknak. Bútoraik alig vannak, azok jobbára 
fekhelyekre korlátozódnak. Értelemszerűen nem alakulnak ki a lakásban 

különböző funkciójú helyiségek, 
egy olyan számottevő tér van, ahol 
az élet zajlik. Együtt, egy szobá-
ban, sőt egy ágyban is alszanak 
szülők, gyerekek, testvérek. Ott 
főznek, ahol alszanak, s ott kellene 
a gyerekeknek is tanulniuk, ahol a 
szülők dolgoznak vagy a telepiek 
összesereglenek. Ezekben a laká-
sokban víz jobbára nincsen, ezért 
a tisztálkodási lehetőségek sem 
adottak. Itt nem beszélhetünk a 
lakás berendezésének rendjéről, 
kulturális előírásokról. Olyan bú-
torok vannak, 

 

Balogh Tibor alkotása 
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amihez a család éppen hozzájutott. Ez nem a kultúra választása, ez a sze-
génység kilátástalansága. És nem meglepő, ha ezekben a lakásnak nehezen 
nevezhető terekben gyakoriak a betegségek is. 

Azok a családok, akik régi parasztházakba költöztek, általában háro-
mosztatú épülethez jutottak. Ezen házak leggyakoribb beosztása szoba-
konyhaszoba, de általában az épülethez kamra is tartozik és a portán istálló, 
nyári konyha és melléképületek is állhatnak. E régi parasztházakban a la-
kás használatának két altípusát figyelhetjük meg. (A lakás használata ter-
mészetesen minden esetben függvénye az együtt élő személyek számának, 
hiszen máshogy lehet élni és ilyenformán a lakást beosztani, ha csak egy 
házaspár él a lakásba és máshogy, ha a szülők három, négy gyermekkel, 
esetleg valamelyik gyermek házastársával és azok gyermekeivel élnek 
együtt. De más a helyzet akkor is, ha a gyermekek még kicsik vagy ha már 
nagyok.) 

Az egyik törekvés az, hogy a lakás egyik szobáját tisztaszobaként 
vagy legalábbis nappaliként használják, s ekkor arra törekednek, hogy ezt a 
helyiséget szépen, új vagy legalábbis jó állapotú bútorokkal rendezzék be. 
A szoba dísze a szekrénysor, amelyen porcelánfigurák, kávéscsészék és 
pohárkészletek, emléktárgyak sorakoznak, a szekrény tetejét pedig üres 
vagy telt italos üvegek díszítik. Az ülőgarnitúra fölött még ma is divat a 
nagyméretű poszter. A szoba ilyetén elrendezése eddig szinte mindenben 
követi a környező parasztok mintáit. 
Ami különbséget talán felismerhe-
tünk, az a szoba festésének különös 
díszítettsége és színharmóniája, va-
lamint a családi képek ma is jellemző 
kultusza. Szinte az egész rokonsági 
rendszer megjelenik a nagyméretű 
keretbe applikált apró fotókon. Ha a 
család az egyik szobát tisztaszobának 
tartja fenn, akkor az együtt élők a 
másik szobában együtt alszanak, 
azonban már nem abban a zsúfoltság-
ban, amiben a legszegényebbek. Az 
élet azért a nap nagy részében a 
konyhában zajlik, itt is mosakszanak, 
mert ezekben a házakban még nincs 
fürdőszoba. 

A parasztházak használatának  
 

Balogh Tibor:Mozgásban 
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másik változata szerint külön szobában alszanak a gyerekek és a felnőttek. 
Itt kevésbé szempont a tárgyi felhalmozás, a lakást a lehető legracionáli-
sabban próbálják használni. Ez a döntés valószínűleg összefüggésben áll az 
individualizálódással, amikor a család már tekintettel van egyes tagjainak 
egyéni érdekeire és már nem mindent maga alá temető szempont a kizáró-
lagos együttlét. A saját szoba nagyobb lehetőséget ad a gyermekeknek, 
akár az iskolai felkészülésre, akár az élet önállóbb szervezésére. 

Azok a családok, akik maguk építette családi házban élnek, már egy-
szerre tudják megvalósítani a tisztaszoba és a gyerekek-felnőttek külön 
szobájának kulturális elvárását. Ezekben a házakban szinte már általános, 
hogy a ház középső részében, centrális helyen nagyméretű nappalit alakíta-
nak ki. A nappali átveszi a korábbi konyha több funkcióját és a konyha 
megmarad a háziasszony kizárólagos birodalmának. A családi házak nagy 
részét éppen a nyolcvanas évek közepétől kezdődő munkanélküliség miatt 
többen nem tudták befejezni, illetve nem tudják a korábbi színvonalon 
fenntartani. 

Ha a lakások valamelyik típusára mégis azt kellene mondanunk, hogy 
cigány etnikus jelleget hordoz, akkor azt leginkább azokra a lakásokra 
mondhatnánk, ahol használóik kifejezetten megfogalmazzák annak cigá-
nyos jellegét. Ezek az emberek rendszerint a sikeres, gazdag és üzletes em-
berek köréből kerülnek ki, s pont azt élik meg, hogy szinte az élet minden 

területén a jólétet kell demonstrálniuk, 
mert ezzel gondolják a társadalomban 
az egyenlőséget kiharcolni. Ez már a 
gazdagság látszatának kultúrája. Ez is 
mintakövető, de a gazdagok mintáit 
követi. Következetlen abban az érte-
lemben, hogy keverednek a valódi és a 
műmegoldások. Márvány például a 
padlóburkoló, de már a mennyezet va-
kolatdíszét préselt műanyag helyettesíti. 
Arra törekednek, hogy frekventált, illet-
ve gazdagnak számító helyen építkez-
zenek és házuk, lakásuk versenyre kel-
hessen a helyi gazdagok házaival. Balogh Tibor: 

Erőviszonyok 
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BEMUTATKOZIK: Orsós Imre 

 Nagykanizsán születtem, ahol je-
lenleg is lakom. Gyermekkoromat 
Ikerváron töltöttem, a Batthyány Lajos 
kastélyában, ami egy államilag fenntar-
tott nevelőotthonnak adott ott-hont. Az 
itt-tartózkodásom oka szüleim korai 
halálának tudható be. Tanulmányaimat 
itt végeztem, itt szereztem meg a he-
gesztő szakmunkás bizonyítványomat. 
A vizsgáim végeztével 1990-ben visz-

szautaztam oda, ahonnan elindultam: Nagykanizsára, ami ismételten nevelőott-
honnak minősült, de ez már más formában, mint ahogy az azt megelőző ottho-
nomban tapasztaltam meg. Itt már éreztem és éreztették a szabadság fogalmát. 
Önállóságra neveltek, ami abban mutatkozott meg, hogy nem törődtek azzal mit 
teszek, vagy mit csinálok. Ez, azt megelőző otthonomhoz képest zavart okozott, 
de hamar átlépve ezen, élni kezdtem. A folyamatos foglakoztatások hiánya miatt 
azt éreztem, hogy valamit tennem kell. Ebből adódóan szinte mindig az volt 
előttem: mit is kezdhetnék magammal. Hamar munkát kaptam, mint hegesztő, 
de a katonai szolgálat kötelezettsége miatt 1990-ben bevonultam Zajdára, mint 
lövész. A kiképzésem során hamar átirányítottak Szombathelyre, ahonnan mint 
irányzó 1993-ban szereltem le. Mivel szüleim nélkül kellet felnőnöm, természe-
tes volt számomra, hogy ismételten Nagykanizsára érkezem vissza. Nagykorú 
lettem, így kihelyeztek a Ligetvárosban működő tagintézménybe, ahol megta-
pasztalhattam az önállóság fogalmát. (Nagyon szép évek voltak.)  

A versírás gondolata Ferkovics József képzőművész munkái miatt vetődött fel 
1994-ben, talán a megfelelés miatt egy olyan társadalomhoz, amihez semmi közöm 
nem volt (cigányság). Egy ilyen alkalommal Ferkovics barátommal, - aki részese lett 
életemnek és meghatározó pontja még a mi napig is - egy kis verscsokorral indultam 
egy italozó helyre, ahol nem is tudom, minek reményében érkeztem egy társaság-
hoz. Itt hamar előkerültek a versek és talán itt volt a végleges pont, amikor is eldön-
töttem, hogy író leszek. Fontossá vált számomra az írás, de valami olyan érzés fogott 
el, mikor is meghallottam, hogy Orsós Jakab író is él Nagykanizsán, hogy szinte 
azonnal találkozni akartam vele, ami természetesen nem sikerült, mert példaképem 
elhalálozott. Maradtam egyedül. De a felgyülemlő gomolyfelhő hamar szerteoszlott, 
mert Ferkovics barátom és Kardos Ferenc író megismerése meghozta azt, amit vár-
tam. Bevezettek a roma kultúra világába. Amit a mai napig is elkötelezetten képvise-
lek és ápolok. Az első verseskötetem 2010-ben jelent meg: „Az én himnuszom” 
címmel. De már ezelőtt is jelentek meg verseim. A „Kanizsa antológia”, Nagykani-
zsa irodalmi évkönyve 7. számától, 2008-tól közli verseimet, de megjelentem a Ka-
nizsa Újság és a Zala hasábjain is már. 2010 óta tagja vagyok a Takács László Iro-
dalmi Körnek. Igyekszem azzá válni, hogy a roma irodalom értékes alakjaként ma-
radjak a köztudatban. A második kötet előtt állva szinte mintha egy világot teremte-
nék meg, ami egy útmutató a jövő generációnak. 
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Orsós Imre: Hozzád… 

 

Léptem kopog a téren 

Nem idegen hang 

Mikor neked hoztam a napfényt 

Hogy kortyold lelkem 

Hogy első szemnyitásod 

Angyalok hada legyen 

Kik arcodon varjak a tavaszt 

 

Kik neked őrzik az alkonyt  

Az eltékozolt időm 

Mit Istennel érted vitatok  

Mert te vagy a hajnalcsillagom 

 

Kiben tékozlom, mikor hazatérek 

Mert templomom te vagy 

Kiben néha haza, haza térek 

 

Köszöntél 
 

Az első ártatlan lépések 

A feszülő világnak. 

Az első csend  

Az első nemlét  

Hogy elmerülhess  

A sorok közt 

 

A töredék, gyerekarcod nesze, 

Valami céltalan  

Tenyerébe megfakul 

Mikor egy lélegzet bólogat. 

Mögéd bújik  

Hogy mikor már nem érdekel 

Mikor indulnom kell csendesen 

Valamiért  

Egy halk fohásszá ma érted dermedek 

 

 

Titkos világ 

 

Szemed a lét mögött 

Porszem alázatban 

Hol a ki tárt ablak mögött 

Az esti arc  

Dadog az idővel 

 

Hol az Izgatott társak 

Nyugtalanok  

mikor vérem ütemével karjaid 

Kibontod felém  

S két szememen 

A tér hallgat, ha kér, 

Vagy néha őrjöng 

Egy ősi férfi 

A sebzett temetők felett, 

 

Tükörből gyilkol, temet, 

A trónról dagaszt tavaszt 

mint egy újszülött gyerek. 

 

Öt hónapos fák az elaludt szájon 

Eláll a szél 

Szintelen, íztelen  

 

Nem akartalak itt 

Fájni kezd 

Már Sötét van csókot kérni 

Látni lángban vérem egyedül. 

Halkan sírdogálni dermedt anyám 
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  Bozsik Viola: A Roma Holokausztra emlékeztünk – Monoron is 

 
Augusztus 2-a a cigány holokauszt (cigányul: porrajmos) emléknapja. 

A zsidóság megsemmisítésére irányuló második világháborús szörnyűsé-
gek világszerte közismertek, szűkebb azonban azoknak a köre, akik arról is 
tudnak, az 1930-as, 40-es években a nácik és csatlósaik nemcsak zsidókat, 
hanem cigányokat is deportáltak, főleg Németországból, de a velük szövet-
séges közép- és kelet-európai, illetve balti és balkáni államokból is hurcol-
tak el. Az áldozatok számáról viták folynak, mivel a cigányságról vezetett 
országos nyilvántartások pontatlanabbak voltak az átlagosnál, így nehezebb 
megbecsülni, hány cigány embert hurcoltak el, hányan haltak meg a kon-
centrációs táborokban, hányan betegség és éhezés, hányan a tábori kegyet-
lenség következtében, illetve hányuknak sikerült túlélnie és hazakevered-
nie. A porrajmosban elhunyt cigányok száma 200,000 és 600,000 közé te-
hető; a lényeg azonban nem a számadat, hanem, hogy minden ezáltal ke-
resztbe tört emberi életre, szétszakított családra, az egész kollektív traumá-
ra emlékezzünk. 
A náci ideológia szerint a cigányok, külső és belső alkatuknál fogva, nem 
lehettek az emberi közösség hasznos tagjai. Németországban megalázó in-
tézkedések sorozata indult ellenük a harmincas évek második felétől kezdve. 
Nem házasodhattak németekkel - a már vegyes házasságban élőket sterilizál-
ták, akárcsak a 12 évesnél idősebb közös gyerekeket. Megvonták tőlük a 
szavazati jogot, a zsidók sárga csillagához hasonlóan barna vagy fekete, csú-
csára fordított háromszög viselésére kötelezték, és gettókba zárták őket. Vé-
gül megkezdődött a deportálásuk a haláltáborokba. Itt a célzott kivégzéseken 
kívül orvosi kísérleteket végeztek rajtuk. A zsidókkal ellentétben azonban 

nem minden csatlós ország-
ban hurcoltak el cigányokat, 
illetve volt, ahol csak bizo-
nyos csoportjaikat deportál-
ták, például azokat, akik 
nem tudtak felmutatni öt éve 
tartó állandó munkavi-
szonyt. Magyarországról a 
nyilaskeresztes hatalom 
több tízezer romát vitetett el 
a különböző koncentrációs 
táborokba. 
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Valaki eljött az éjjel, 

hosszú fejkendője volt, 

hajának éke a hold. 

 

Valaki itt járt az éjjel, 

tudom, hogy ő volt, 

Elhagyott régen. 

 

Anyám itt járt az éjjel, 

sápadtan, hófehéren, 

Isten óvta tenyerében. 
 

 (Nagy Gusztáv) 

 
A rájuk való emlékezést nehezíti, hogy a 

cigányok sokkal szegényebbek, szervezetle-
nebbek és rosszabbul iskolázottak, mint a 
zsidók, sose voltak olyan elismert társada-
lomalkotó csoport, mint a zsidó kisebbség, 
nincs olyan erős értelmiségi rétegük, közép-
osztálybeli csoportjaik, így sokkal nehezeb-
ben alakul ki egy közös roma történelmi em-
lékezet. 

A városi roma önkormányzat szervezé-
sében, a monori Tabánban a Cinka Panna ut-
ca sarkán álló kereszt tövében gyűltek össze a 
helyi cigányok, gyerekek és felnőttek egy-
aránt, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai, 
és az éppen náluk terepszemlét tartó budapes-
ti vendégek, újságírók, zeneszerzők és zene-
tanárok, hogy a porrajmos áldozataira emlékezzenek. Elénekeltük a cigány 
himnuszt, beszédet mondott Csáki Tibor, a város plébánosa és Pató Selam 
költőnő, költemények hangzottak el Lakatos Menyhérttől és Szolnoki 
Csanya Zsolttól, majd közösen elimádkoztuk a Miatyánkot magyar és cigány 
nyelven az áldozatokért. A gyerekek tolongtak, hogy ők is kapjanak 

Selamtól mécsest, és a 
bátrabbak a kereszt lábá-
hoz, a gyászkoszorú alá 
helyezték őket. Kérdez-
gették, mi történik most, 
miért csináljuk ezt, mi 
pedig a saját szintjükön 
igyekeztünk elmagyaráz-
ni az elmagyarázhatat-
lant: azokra az emberekre 
emlékezve gyújtunk most 
gyertyát, akiket egy sok 
évvel ezelőtti nagy hábo-
rúban megöltek, pusztán 
azért, mert cigányok 
voltak. 
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Oláh Zsolt: SZÖSZÖK: KÓDOLT SORSOK? 

Mikor nyolcadik osztályban eljött a (élet) pályaválasztás ideje, akkor az osztály-
főnököm közbenjárásával a helyi építési vállalkozó – nagy szerencsémre - nem tu-
dott megkaparintani a brigádjába, kenyérszervós betonkeverő gépnek. Ezek után 
volt csak sanszom kapni a nagy kérdést, hogy mi szeretnék lenni ??? ...  Első blikk-
re azonnal rávágtam, hogy autószerelő-, mert gyerekfejjel imádtam a kocsikat. Erre 
édesanyám összevonta a szemöldökét és azt mondta, hogy: fiam biztos annak a 
szakmának is megvannak a maga szépségei, de az nagyon piszkos szakma. Egy kis 
szülői terelgetéssel kerültem az ország egyik legnívósabb vendéglátó-ipari sulijába. 
Hogy miért mesélem ezt el? Pár hete összetalálkoztam az egyik általános iskolai 
évfolyamtársammal, és egyből faggatni kezdtük egymást, hogy egyidősekként ki-
nek hogy áll az élete. Szilárd egyfolytában panaszkodott, annak ellenére, hogy Ő, 
az általam áhított autószerelő sulit végezte, és ebben a szakmában is dolgozik. Pon-
tosabban csak dolgozna, mert a mai modern autókat már szalonokban, laptoppal 
javítják, illetve a régebbi típusok már egyre inkább kifutnak a forgalomból. Továb-
bá egy öregebb kocsira már ritkábban költenek az emberek, és ha mégis, akkor ha-
talmas konkurenciával kell megbirkózni. Így nem válogathatsz, télen a fagyban, 
nyáron a kánikulában, nyakig olajosan, tönkremenő háttal, és végtagokkal kala-
pálsz, és csavarozol egyre olcsóbban…  (Mikor ezt végighallgattam, magamban 
elrebegtem egy halk, köszi anyut.) Tovább beszélgettünk és sorra vettük a többi ve-
lünk egyidős, akkori nyolcadikos generációt, hogy ki mivé lett... 

Volt például egy Lackó nevezetű srác, akit a folyamatos balhéi miatt ki is csap-
tak a suliból, és a mai napig is börtönről-börtönre jár. Illetve volt egy Rómeó neve-
zetű, aki folyamatosan seftelt már általános iskolában is, neki most két vállalkozása 
is van, komoly üzletemberré cseperedett. Még pár diák társunkat sorra vettük és 
megállapítottuk, hogy a velünk egy korú generációs merítésből tisztán látszott, 
hogy kinek-kinek a habitusa hogyan befolyásolta az élete menetét. Viszont közös 
elképedésünkre Gulyás Lacika esete teljesen áthúzza a kicsit sztereotip egyenletün-
ket. Gulyás Lacika nevéhez fűződik az, mikor iskolában először találkoztam olyan 
fogalmakkal, mint: osztályfőnöki megrovó, igazgatói intő, fegyelmi tárgyalás, 
rendőrségi elvezetés. Nagyon-nagyon csibész gyerek volt, majd a suliból eltaná-
csolva rátévedt a drog ingoványos útvesztőjére, azután a drogért bármire képes 
volt. Nem szokásom senkire sem haragudni, vagy utálni valakit, - ha lehet, egy bo-
garat sem taposok el szándékosan -, de ebben a fiúban semmiféle emberi értéket 
sem tudtam felfedezni, pedig nagyon kerestem…  

De az ingoványos útvesztőjén valahogy rá talált Istenre, és az Isten is rá… - és 
csodák csodája teljes, 180

0
-os pálfordulás… Befejezte a félbe rekedt osztályait, 

munkahelye, családja, és egy tartalmas, hasznos, boldog élete van. Azt gondolom, 
hogy ha egy ilyen nagyon mély gödörben lévő srác, Isten segedelmével vissza tu-
dott evolucionálódni az emberi létbe, akkor szinte mindenki képes rá… Szerintem 
Jézus az egyik leghatékonyabb szociális munkás, hisz az egyént belülről támogatja 
meg, aki így megerősödvén, magának tudja a kezébe venni a saját életét.
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Szentandrássy 

István 

festménye 

IMPRESSZIÓK AZ ÜLLŐI „NYITÁS EGYMÁS FELÉ” PROGRAMSOROZATBÓL 

Eredményesen zajlott le Üllőn a város 
Roma Nemzeti Önkormányzatának az 
Autonómia Alapítvány és a Humán 
Szolgáltató Központ Gyermekjóléti 
Szolgálat támogatásával megvalósított 
rendezvénysorozata. 
Szomora Zsolt az üllői RNÖ elnöke 

elmondta, nagy 
örömére szolgál, 
hogy roma – és 
nem roma gyermekek nyarát illetve táborozását egy-
aránt sikerült tartalmasabbá, színesebbé tenni a kultú-
ránkat bemutató és még inkább megszerettető esemé-
nyekkel, s reméli, hogy a későbbiekben is kedvesked-
hetnek hasonlóval az érdeklődőknek. A 10 alkalom 
során kétszer kínált bepillantást a képzőművészet vilá-
gába Szentandrássy István festőművész, ellátogatott a 
gyerekek körébe Choli Daróczi József és Nagy Gusz-
táv, akiket követően ugyancsak az irodalom és mesék 
világa felé tárt kaput Pató Selam két ízben. Szintén 
kétszer jött el zenével, énekkel, tánccal megörvendez-
tetni a jelenlévőket a Romano Glaso, a 

kézműveskedésbe 
pedig Makai Sándor 
és Csikós Anrás 
vezette be a gyere-

keket. Az előadók egyikeként úgy vélem, 
nélkülözhetetlenül fontos és hasznos is-
mereteket sikerült átadnunk a gyermekek-
nek, szórakoztatva-játszva tanítva, ame-
lyek birtokában sokkal épületesebben 
formálhatják a közös jövőt. - P. S. - 

Felhívás! Pató Selam lovári (cigány) nyelvtanár ingyenes nyelvtanfolya-

mot indít. Az órák péntek délutánonként a Bercsényi utca 16/C alatt, a 

Máltai Szeretetszolgálat Hangárjában lesznek, igény szerint akár több 

csoportban. A lovári nyelvből nyelvvizsga is tehető, így például diploma-

szerzéshez is elfogadják, mint idegen nyelvet. 
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Együtt könnyebb (Indiai népmese) 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy favágó. Volt neki négy fia. Négy-
felé húztak, nem volt olyan dolog, amiben egyetértés lett volna köztük. Soha nem 
tudtak egymással dűlőre jutni. Mindennapos volt a veszekedés köztük. Családi 
perpatvarukból mindig csak a szomszédok húztak hasznot.  

Így aztán egyre szegényebbek lettek. Olyannyira, hogy a falusiak már gúnyo-
lódtak is rajtuk. Bolondnak tartották őket. Az apjuk látta, hogy mindennap valami 
vita van köztük, és egyre boldogtalanabb lett. Sokszor próbálta már elmagyarázni 
nekik, hogy senkinek nem használ a veszekedés, de mindhiába. Falra hányt borsó 
volt minden intelme, lepergett minden a fiairól, mint zsírosbödönről a víz. Az 
apai jótanács egyik fülükön be, a másikon ki. 

Elmegy egyszer a favágó az erdőbe fát vágni. Készít a lenyesett gallyakból 
egy köteget, megköti kötéllel. Feje tetején egyensúlyozva viszi a szegény öreg 
favágó hazafalé a rőzsét. Útközben eszébe jutott valami. Talán így visszatérítheti 
a fiait a jó útra. Elmosolyodott magában. Gyorsabban szedte a lábát, hogy hamar 
hazaérjen. 

Hazaérve a favágó a rőzsét kint hagyta a kertben. Fiai még nem érkeztek ha-
za. A favágó izgatottan várta őket. Mikor a nap lebújt a hegyek mögé, a madarak 
fészkükbe bújtak, és előbukkant a hold, a favágó fiai egymás után értek haza. 
Alighogy megvacsoráztak, hivatja őket az apjuk. 

Odamegy a négy fivér. Kérdezik: - Mi az, apánk? 
Erre a legidősebb fiának szól a favágó: - Törd csak, fiam, kettőbe ezt a rőzsét! 

Odalépett erre a legidősebb a köteghez, és megpróbálta kettétörni.  
Persze nem sikerült. Hogy is sikerült volna! Megszégyenülten ment vissza az 

apjához: - Nem megy ez nekem, apám. 
A favágó elmosolyodott, és mondta a második fiúnak: 
- Most te próbáld meg, fiam, törd csak kettőbe ezt a rőzsét! 
Ő is megpróbálta. Pont, mint a bátyja, ő is kudarcot vallott. Lógó orral ment 

vissza az apja elé. Így próbálta meg a harmadik meg a negyedik is. Egynek sem 
sikerült. Mind csüggedten ültek le a földre.  

Fölállt akkor mosolyogva az öreg favágó. Kicsomózta a kötelet, amivel kö-
rülkötötte a rőzsét. Széthullottak a gallyak. Mondja akkor a fiainak: 

- Fiaim, most törjétek el ezeket a gallyakat! 
Odaugrik a négy fiú, felkap mindegyik egy-két gallyat, és azon nyomban eltö-

ri. Nagy büszkén állnak apjuk előtt. Szól a favágó: 
- Látjátok, míg össze volt kötve a sok gally, nem tudtátok eltörni. Külön-

külön egy szempillantás alatt eltörtétek mind. Épp így győz le bármilyen ellenség 
titeket külön-külön. De ha együtt maradtok, összetartotok, nincs az az isten, aki 
legyőzne titeket. 

Végre megértették apjuk intelmét a favágó fiai. Minden ellenségeskedéssel 
felhagytak ezek után. Békében és boldogan éltek, míg meg nem haltak.
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Kethanes bipharo-j (Indiaki paramicha, boldasla: Pató Selam) 

Jekhfar sas kaj nas, sas jekhfar jekh kashtari. Sas les shtar shave. Pe khrigal 
droma phirde, nas khanchi, ande soste jekhetanipe kerdyilasas mashkar lende. 
Chikanak na zhangle jekhavresa andej pacha te aven. Sako dyes numa o maripe sas 
mashkar lende. Thaj andar peska familijako maripe sakokanak numa le vechinura line 
hazna. Kade pala dyeseste pe dyeseste majchorre kerdyile. Le gaveske manusha aba 
assajline pe lende, kade gindisarde, dile si. Lengo dad dikhlas, hoj sako dyes numa 
varisavo maripe si mashkar lende, thaj bares brigaslo kerdyilas. Aba butivar zumadas 
te hatyaravel lenca, hoj khanyikaske na lasho-j o maripe -, ba khancheske. Sar te 
avenas leske sa sombesha pe zido shudale xirxila -, pala leske shave tele perdine leske 
sa alava, sar o paji pala le chikenalo vaso. Le dadesko lasho sombesh pe lengo jekh 
kan perdal andre gelas, pe kaver kan perdal avri avilas. 

Zhal-tar jekhfar o kashtari ando vesh, te shinel kashta. Andar le shinale kranzha 
kerel jekh khujaripe, kethane phandellen shelosa. O chorro kashtari pe lesko shero 
inkrel, kade ingrel khere le kranzha. Po drom ande leski godyi avilas variso, sosa 
hajkam palpale ingrel penge shaven po lasho drom. Assajlas ande peste. Majsigones 
gelas, hoj sigo khere te resel. 

Sar khere reslas, leske shave inke na resline khere. O kashtari zurales 
azhukardaslen. Kanak o Kham garadyilas-tar pala le plaja, le chiriklya garadyile ande 
lengo kujbo, thaj angla avilas o shunut, le kashtariske shave pala jekhavreste resline 
khere. Daba sar xalas la ratyako xaben, akharellen lengo dad. Kothe zhal le shtar 
phrala, pushen lestar: - So si, amaro dad? 

Pe kado peske legmajphure shaveste del duma o kashtari: - Muro shavo, phager 
ande duj kotora kadal kranzha! 

Kothe ushtyadas pe kado o legmajphuro shavo kaj o khujaripe, thaj zumadas 
ande duj kotora te phagrelles. Aba na zhanglas. Sar shaj zhanglasas? Lazhardes gelas 
palpale peske dadeste: - Nashtig te zhal kado man, muro dad! 

O kashtari assajlas, thaj phendas le dujte shaveske: 
- Akanak tu zumav, muro shavo, numa phager ande duj kotora kado khujaripe! 
Vi von zumadas. Kade, sar peske phrales, chi vov chi zhanglas te phagrelles. 

Brigakes gelas palpale angla pesko dad. Kade zumadine vi o trinto thaj o shtarto 
shavo. Na jekh na zhanglas te phagrelles. Savorazhenes brigakes beshline tele pej phuv. 

Opre tordyilas atunchi vojakes o phuro kashtari. Avri puterdas o shelo, sosa 
phandado sas le kranzhengo khujaripe. Khrigal perdine le kranzha. Phenel atunchi 
penge shavorenge: - Mure shave, akanak te phagren tumen kadal kranzha! 

Kothe xuttyen le shtar shave, lel sakon jekh-duj kranzha, thaj ande kodo sekundo 
phagrenlen. Bares phutyardes tordyon angla lengo dad. Del duma o kashtari: - Dikhen 
tume, sar sas ande jekh phandade le but kranzha, na zhangline te phagrenlen. Ba 
khrigal phagerdine sa kodol, tela jekh sekundo. Kade lel viktoripe pe tumende 
akarsosko dushmano, kanak si tume khrigal. Ba te ashon tume kethanes jekhavresa, 
naj kodo Del, kon zhanel viktoripe te lel pe tumende. 

Agoral hatyardine penge dadesko sombesh le kashtareske shave. Nachile 
mashkar lende sa nasulipe, jekhatyaripe kerdyilas mashkar lende. Pachakes thaj 
baxtales trajisardine, zhi kaj lengo meripe. 
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╬ Öt évvel ezelőtt, augusztus 21.-én húnyt el 82 évesen LAKATOS 

MENYHÉRT író, a nemzetközileg is elismert, magát író cigánynak nevező, 
hazai roma irodalmunk első, legmeghatározóbb alakja.  

Kitüntetései: Munka Érdemrend arany fokozata, József Attila-díj, Ma-
gyar Köztársaság Csillagrendje, Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díj, 
Országos Cigány Önkormányzat életműdíja. 

Könyvei: Füstös képek, Akik élni akartak, Csandra szekere, Angárka és 
Busladarfi, Az öreg fazék titka, Piramisok ivadékai, Hosszú éjszakák me-
séi. Drámák: Akik élni akartak, Átok és szerelem (film). Verseskötete: 
Tenyérből mondtál jövendőt. Tisztelettel és hálával adózunk emlékének. 

Safo: ANDA MITILENE - nakhadasles: Ricardo Iglesias (Espagna) 

 
vunyi phenen so lenge kaj but-manushengo than 
grastensa vay-ek buteripen askerake vay-ek floto 
sar e maj shukar pe phuv, ali mange kaj miro kamlo 
phenava, a kado shai te ahav-keras, kana i helena 

savi maj shukarla manushendar mukhlias lake romes, 
o patyivalo te nashlyatar karing troya baro panyi perdal. 
thaj bisterdas laka sheja a vi lake daden, so katar lako upruno than 
athaime sas, andar e chipriaki devli 
thaj kado anel aminte mande 
la anactoria, kon akana naj mansa. 
ke maj mishto kamavas la, lachipesa phirindoy  
a lake muyako fimlalipe sar yekh buteripen vordunuria. 

Ramashka SV (Ukraine): Dumako Damas 
 

1 
Lachardyom mange than 
Opre zeleno char! 
Pashlilyom opre late 
Neveri dikhav 
2 
Chergenia nikliste 
Dikion on opre 
Than esi lengo 
Verkana othe  
 

3 
Meteoritia, 
-kometes uryan 
Ande momenti 
Yek ten on bilan 
4 
Asavko patiape  
Ke duma perel 
Kay so temangesa  
Oda kanovel 
 

5 
Mangav opre phu 
Teovel lachipe 
Ko mamliketu sarenge 
Teavel sastipe 
6 
Gilia e phralensa  
Meoven zbagande 
pativatar o zbores 
Mephenlion verkate! 
Amin! 

https://www.facebook.com/ricardolachoromkalo
https://www.facebook.com/ramashka.sv
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A Monori Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat Kö-
zösségi Varrodájának első 
kiállítására, a monori au-
gusztus 20-i városi ren-
dezvényen került sor. Ez-
zel egy időben a Budai 
várban megrendezése ke-
rült Mesterségek ünnepe 
című rendezvényen is sike-
rült magunkat képviseltet-
ni.  

A monori standunk Norbinak hála 
masszívan állta az érdeklődők sere-
gét. A nádfedeles kunyhónk a tarka 
virágokkal, a színkavalkád-ruhákkal, 
és a füstölők illatával, igazi – a ci-
gány kultúrában jelentős nyomokat 
hagyó – flamenkó hangulatot vará-
zsolt a térre.    Standunk kínálataiban 
a munkanélküliséget megelégelő, és 
ezért önszerveződésbe kezdő cigány-
asszonyok saját maguk varrta fan-
tasztikus ruháin felül, a roma kultúrát 
reprezentáló, és megismertető kiad-
ványok is helyet kaptak.  

Illetve főszerkesztő asszonyunk 

csodálatos grafikái is. Nagyon jó 

érzés volt látni azt, hogy nem csak 

cigányok nem tudtak elmenni mel-

lettünk, hanem nagyon sok nem 

cigány is nagy érdeklődést mutatott 

a kiállításra.   - O.  Zs. - 

 

Ezúton is köszönjük Monor Vá-

ros Önkormányzatának,  

hogy lehetőséget kaptunk  

a városi rendezvényen 

 bemutatni munkásságunk! 
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Részlet János Evangéliuma 10 fejezetéből: Jézus a jó pásztor 

 
1
"Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok ak-

lába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló. 
2
Aki a kapun megy be, 

az a juhok pásztora. 
3
Az őr kinyit neki, a juhok pedig megismerik a hang-

ját. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. 
4
Amikor mindegyiket kiveze-

ti, elindul előttük, s a juhok követik, mert ismerik a hangját. 
5
Idegen után 

nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert az idegennek nem ismerik a hang-
ját." 

6
Ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus, de nem értették, mit akart 

vele mondani. 
7
Jézus folytatta: "Bizony, bizony, mondom nektek: Én va-

gyok a juhok számára a kapu. 
8
Azok, akik előttem jöttek, tolvajok és rab-

lók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. 
9
Én vagyok a kapu. Aki rajtam ke-

resztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál. 
10

A tolvaj csak azért 
jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen 
és bőségben legyen. 

11
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juha-

iért. 
12

A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, ott-
hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán 
elragadja és szétkergeti őket. 

13
A béres azért fut el, mert béres, és nem tö-

rődik a juhokkal. 
14

Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is 
ismernek engem, 

15
mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az 

Atyát. Életemet adom a juhokért. 
16

De más juhaim is vannak, amelyek nem 
ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak sza-
vamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor. 

17
Azért szeret az Atya, mert oda-

adom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. 
18

Nem veszi el tőlem 
senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá 
hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától." 

19
E be-

széd miatt ismét szakadás támadt a zsidók között. 
20

Sokan közülük azt 
mondták: "Ördög szállta meg és megháborodott. Minek hallgat-
ják?" 

21
Mások így vélekedtek: "Ez nem megszállottnak a beszéde. Vagy 

vissza tudja adni a gonosz lélek a vaknak a szeme világát?" 
22

A templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt. 
23

Jézus éppen 
a templomban járt, Salamon csarnokában. 

24
A zsidók körülvették, és kér-

dezték tőle: "Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a 
Messiás, mondd meg nekünk nyíltan." 

25
"Mondtam már nektek - felelte Jé-

zus -, de nem hiszitek. A tettek, amelyeket Atyám nevében végbeviszek, 
tanúságot tesznek mellettem. 

26
Mégsem hisztek, mert nem vagytok juhaim 

közül valók. 
27

A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követ-
nek engem. 

28
Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki 

őket a kezemből senki. 
29

Atyám adta őket nekem, s ő mindenkinél na-
gyobb: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. 

30
S én és az Atya 

egy vagyunk." 
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Kotor andar le Janoshesko Evangeliumo: O Jezush o lasho malyari 

10) 11 Me som o lasho malyari. O lasho malyari pesko trajo del anda 
bakre. 12 O sluga, kon naj malyari, kaske naj leske le bakre, kana dikhel, 
ke avel o ruv, mukel le bakren haj nashentar – o ruv pale xutyilel len haj sa 
nashavel kodolen –, 13 ke slugaj, haj chi grizhojpe le bakrenca. 14 Me som 
o lasho malyari: pinzharav muren, haj mure pinzharen man, 15 sar man 
pinzharel o Dad, haj me pinzharev le Dades: haj me muro trajo dav anda 
bakre. 16 Vi kaver bakre si man, save na anda kado sino sile. Vi kodalen 
trubuj te grizhoj. Ashunena pe muri vorba, haj jekh sino avla, haj jekh 
malyari. 17 Anda kodo kamel man o Dad, ke kothe dav muro trajo, ke pale 
palpale te lav kodo. 18 Khonyik chi lelles mandar: me davles mandar ko-
the. Saktimo si man, kothe te davles, haj saktimo si man vi palpale te 
lavles. Kado vladipe lom kathar muro Dad.” 

19 Pale shindyipe kerdyilas mashkar le bibolde anda kadal vorbi. 20 Ke but 
zhene kodo phendine: „Beng siles, haj dilyajlas! Sostar ashunen les?” 
21 Kavera kodo phendine: „Kadal na jekhe bengaleske vorbimataj. Dore, o 
beng shaj putrel opre le korrenge jakha?” 
22 Ando Jeruzhalemo avilastar o baro dyes kana suntosaren la khangera. 
Jivend sas. 23 O Jezush ande khangeri phirelas, ande Shalamonesko 
ambito.** 24 Le bibolde krujal line les haj kodo phendine leske: „Sode 
vrama inkres amen inke ande labilimata. Tu te san o Kristo, phen 

avriamenge uzhes!” 25 O Jezush kodo 
phendas lenge: „Phendom tumenge, ba 
chi patyan. Chacharen pa mande le 
kerdyimata, so ande mure Dadesko 
anav kerav, 26 ba tume chi patyan, ke 
tume chi sanle mashkarutne anda mure 
bakre. 27 Mure bakre ashunen pe muri 
vorba: me pinzharav len, von pale aven 
pala mande, 28 haj me sagutno trajo 
dav len. Chi xasalyventar chikana haj 
khonyik chi lel len anda muro vast. 
29 So muro Dad mange das, kodo 
sakofalestar majbaro si, haj khonyik 
nashtig lel les avri anda Dadesko vast. 
30 Me haj o Dad jekh sam.” 
 

Boldasles: Vesho-Farkas Zoltán Balogh Tibor: Cigányasszony 

tánca az angyallal 



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

18 

Dr. Ravasz József 

nirvána, tagadószócska nélkül 
 
ahol megmaradt a mese 
ott az igáslónak szárnya nőtt 
    a patak 
    amit a kín vájt mederbe 
    hanyatt dőlt 
így hisz a szerelmedben 
s aggkorodban a fölé hajlásban 
    mikor beleveted magadat az ölébe 
    és alámerülsz mindannak 
    mitől a legtávolabb menekültél 

határvonal érvényesítés 

 
egyedül nép vagyok?! 
Krisztus halálra ítélt körözött? 
ki megváltani indult 
  szemét ajkát fülét 
 a LÉTNEK 
áttörve pajzsát öntörvényeinek 
földbe temette arcát 
és elindult a gyökerek útján 
összeütközni a rejthetővel? 
 
vagyok disszidens 
ólommaltelített-fülű 
egy meghatározott helyen született 
LEGYILKOLTNAKVÉLTHITŰ 
  otthon 
négy fal közé zárt hazával 
hol befelé nyílnak az ablakok 
kikövetelvén harmatát a szívnek... 

 
Dudás Mihály Károly 

SÓHAJT A SZÍV 
 
Ha sóhajt a szív, 
S a sóhaj szárnyra kél, 
Egy másik szív az, mit hív, 
S megtalálni remél. 
 
A sóhaj mint éhség, 
Szalad át egész testemen, 
S e égető rémség, 
Mi végez majd velem. 
 

SUTTOGÓ ARC 
 
Vágyakat leplező, 
Szeretettre éhező, 
Életünk örök harc! 
Fáj még… 
Suttogja a mosoly mögötti arc! 
 
Már nem éltető, 
Meg nem érthető, 
Sok gúnyos kudarc, 
Fáj még… 
Suttogja a mosoly mögötti arc! 

╬ Rácz Lajos 

ÍTÉSZEK 
 
Minden újszülött gondolat 
a kritika prédája. 
Sasszemű ítészek karma 
közt vergődik versem 
 
S elvérzik lassan az agy 
méhéből – fényre tört álom. 
Keserves vajúdásom – 
tépett tollai hullanak. 
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Németh Attila:  LETT 
 
Bánatom se volt, 
Lett az Isten. 
Tulipán kelyhében, 
Térdig érő eső, 
Tereld ki szívemből a 
Bánatot, temetőt. 
Hozz virágot, szerelmet, 
Arany hegedűt. 

 
SZÁLKA 

  
Hallgatom az estét, 
Tegnap temetés volt. 
Most félek attól, 
Hogy holt. 
Varjú szárnyaival 
Széthasítják 
kóbor álmaim. 
  

AKÁC 
  
A szerelem tépi tollát, 
Vadmadár, vadmadár. 
Hegybe vájt házban, 
Pipacs tűző lángban 
Meztelenül szerelmes 
Akácerdőt, akácerdőt 
Én és te végtelenül 
járjuk. 
 

FOLYÓ 
  
A folyó kék 
hullámán 
Valaki lépked, talán 
Apám, zöld óriás. 
A fák szélben 
zúgnak, 
Hűvös nyári este van. 
Hajt az őrület, a 
szerelem. 

Ruzdija Russo Sejdovic (Germanie) 

GILǍ TE VUŚTENDAR 
 
Luludǎ k-a ćhuvav  
an-e uśtavdi phuv 
utral mi baraka, 
andar e phage penʒere 
mo dikhipe k-a mukav  
o ćorripe te naśel, 
ka phabarav e memelǎ 
thaj k-a adǐćarav mande te aveh. 
 
A tu ujrah  
an-o them biʒanglesqo, 
biaśundo so lel duho  
maśkar e krrlale duhoça linde. 
An-e naja e klaviature anes, 
e laute an-o kolin, 
ćinge saksofonuri 
thaj lole fistaja. 
 
An-o barr keres ma  
kamibasqe madǐença, 
p-e ma ćhores, 
ćo durićaripe.  
Partiture lekhaves 
m-e ʒuvdimastar 
thaj m-e barakatar, 
me palatatar savi mança ʒuvdi, 
thaj jek dǐveh 
mança k-a phabol. 
 
Pala amende k-a aćhen , 
jekto e pasuri te vuśtendar, 
te dǐlěngo habor,  
pala amende  
o ʒuvdipe varko pale k-a malavel, 
e karikatura amare trajosqi 
kaj talavisavas pala e dǔćela, 
thaj ćhině manuśa... 

https://www.facebook.com/rsejdovic
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Rendhagyó színművészet-óra a monori hangárban 
 
Papp János színművész Somogytarnócán született, 1948. aug. 4.-én. 

1966-1970 között végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát. 1970-
1971 között a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött. 1971–1977 között illet-
ve 1980-1987 között a Madách Színházban szerepelt. 1977–1980 között a 
veszprémi Petőfi Színház tagja volt. 1987-1988 között illetve 1991 óta szabad-
foglalkozású. 1988-1991 között a Győri Kisfaludy Színház művésze volt, majd 
a Centrál Színház tagja lett. 1998 óta az Aquincumi Nyári Játékok művészeti 
vezetője. 1991- szabadfoglalkozású, endszeres vendégszereplője a komáromi 
Jókai Színháznak. Pályafutását 1980-ban Kazinczy-díjjal respektálták. Szám-
lálhatatlanul sok  tévéfilm-béli, szinkron- és színpadi szerepek mellett foglal-
kozott filmrendezéssel (Nagyon jó volt parasztnak lenni), s önálló előadóestjei-
vel is bemutatkozott: Kétféle boldogság (1972); Ikercsillagok (1983); Ember 
voltam, csak gyarlóság létem fényes bélyege (Berzsenyi-est, 1987). Útinapló-
előadássorozata csak tovább növelte ismertségét és megbecsültségét. 

A nagyszerű színész idén aug. 24.-én a monori hangárba látogatott el, 
hogy rendhagyó színművészet-órát tartva adjon ízelítőt pályájáról az egybe-
gyűlt, főként a legfiatalabb korosztályból érkező érdeklődőknek. A telep roma 
kicsinyei életükben először találkoztak személyesen színművésszel, mégis, az 
általa szinkronizált mesefilmek révén, már ismerős ismeretlenként várták Papp 
Jánost. A remekül felépített előadás nyitányául Shakespeare szállóigévé vált 
sorai szolgáltak: „Színház az egész világ, s színész bene minden férfi és nő.” A 
színész érzékenységgel és a gyerekek beszélgetésbe való bevonásával tágította 
ki a színházról alkotott elképzelésüket: amelyhez nem feltétlenül kell egy 
konkrét épület, hiszen számos életterületen és helyszínen valójában színjátékok 
zajlanak a világi valóságban is.  

Nem csupán a gyermekek által rögtön felemlített farsangon és más ünne-
peken, esetleg temetésen, bírósági tárgyalásokon -, de hétköznapi életünk egé-
szében szerepeket töltünk be valamennyien. A színház ezeknek a karakterek-
nek az összesűrítése voltaképpen, ütköztetésükből-konfliktusukból születnek a 
darabok. Célja nem csupán a szórakoztatás, amivel kikapcsolódást nyújthat, de 
az érzelmek-gondolatok kiváltása is, amelyeken keresztül didaktikus küldetést 
képes betölteni. Papp János beszélt arról is, hogy a színjátszás egészen az ar-
chaikus időkig nyúlik vissza, a barlangrajzokon dokumentált vadászati 
rituálékig, melyeket az ősemberek mágikus célzattal dramatizáltak. Majd 
bemutatta az egyszemélyes színház értelmét és lényegét, s előadta Arany 
János: A bajusz című verses meséjét, mely stílszerű bájával nagy sikert aratott 
a hallgatóság sorai közt. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADnh%C3%A1z-_%C3%A9s_Filmm%C5%B1v%C3%A9szeti_Egyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szegedi_Nemzeti_Sz%C3%ADnh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1ch_Sz%C3%ADnh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9mi_Pet%C5%91fi_Sz%C3%ADnh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91ri_Nemzeti_Sz%C3%ADnh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Centr%C3%A1l_Sz%C3%ADnh%C3%A1z&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom_%28Szlov%C3%A1kia%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1romi_J%C3%B3kai_Sz%C3%ADnh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kazinczy-d%C3%ADj
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A mesét követően eluralko-
dó hangzavaron a színész egy 
igen jó gyakorlattal lett úrrá: a 
csend közös hallgatásával -, 
amelyben (halljatok csodát!) -, a 
figyelmesebb kisgyermekek nem 
csak a valóságos háttérzajokat 
hallották meg, amelyek felett 
egyébként átsiklik a figyelem, - 
de egyikük még annak az órának 
a ketyegését is hallani vélte, ame-
lyik régóta áll! Papp János ezután 

mesélt a gyermekeknek arról, miként zajlik a szinkronizálás, apró műhely-
titkokat osztott meg velük -, s felvetette annak a kérdését is: vajon szeren-
csés-e egyáltalán a szinkronizálás, az eredeti változat feliratozása helyett, 
amely sok ország gyakorlatában szerepel. Az eredeti változatokban nem 
csak a szöveg és a metakommunikatív részletek értékes összhangja őrződik 
meg, de nyelvtanulásra is inspirálnak. 

A ma 64 éves színész 10 évesen tanult meg először egy verset abból a 
motivációból, hogy másokkal valamit közölhessen. Az önkifejezés eszkö-
zeiként, fokozatok szerint négy csoportot sorakoztatott fel előadásában: a 
prózát, verset, éneket és táncot – melyek összegződése lehet a színelőadás. 
Beszélt azokról a tudományos kutatásokról, melyek feltárták, hogy beszél-
getéseink 80 %-a is metakommunikációból áll -, ez alátámasztja azt, hogy 
az önkifejezés legfelfokozottabb módja a tánc. A színészet mesterség – 
mondta -, s az élethű előadáshoz a test és a szellem mellett, a lélek a szí-
nész legfontosabb eszköze. A tartalmas utazásairól is neves művész, aki 
már a Himalájában is járt, egy saját haikujával zárta előadását, melyet ez a 
hely ihletett: 

 
Agyam szívem kő 
Egy vagyok veled te Hegy 
Lassan porladok 
 
Szellemem lebeg 
Szirtjeid fölött te Hegy 
A lelkem ragyog 

 

Hálásan köszönjük az élményt, gazdagított bennünket látogatásával! P.S.
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RÉSZLETEK EGY MEGTÖRT ASSZONY NAPLÓJÁBÓL:  

Kert 
 

A fák zölden állnak a kertben, levelük 
rezeg a szélben, így beszélgetnek. 
Rigók röpködnek köztük, a meggyfák 
hangosan tiltakoznak, hogy gyümöl-
csüket lopkodják a kismadarak. Vere-
bek lármáznak. Egy kis fenyőfa, a kert 
kedvence fölé fűzfa borulva védi. 
Mellette a vadbokor nyújt támaszt 
neki, úgy védik, mint anya a gyerme-
két. A nyár táncol végig, lombok kö-
zött aranyhajat szétterítve, pár hónap 
amíg zöld és tele van élettel a kert. 
Mert jön a zord tél és a kert téli álom-
ba merül. Hallgatom a nyári éj neszeit 
és a hajnal hangjait. A hold sápadt 
fénye rám szűrődik a lombokon át, 
ezüstösen csillog a kerten, mintha 
ünneplő ruhát vett volna fel. Lassan 
reggel lesz. 
 

Fűzfa 
 
Ülök a fűzfa alatt, forrón nyári 
délután, hatalmas lombja rám bo-
rul, ágai simogatják arcomat, 
olyan, mintha templomban volnék, 
hatalmas zöld kupola lenne felet-
tem, amelyen át ragyog az isteni 
fény, és lemosolyogna rám. A 
szellő simogatja arcomat, mintha 
ők simogatnának a mennyország-
ból -, aki adta csemetekorában és 
aki ültette -, ők már nincsenek, de 
maradt utánuk egy hatalmas zöld. 
Szeretett levelei suttogják: „ülj ide, 
árnyat adok, állj alám, nem ázol 
meg, ágaimon madarak veszeked-
nek, koronám táncol a fényben. Én 
veled maradtam, meghallgatlak és 
megvigasztallak, szeretlek, ne légy 
szomorú”! 

  

Balogh Tibor alkotásai 
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OLÁH ZSOLT: BECSÖNGETTEK!! 

 
Szeptember 1. Gyászos dátum 

ez néhány, csordultig szabadság-
ittas iskolás korú gyereknek. Srácok, 
becsöngettek! Nem ragozom, mi vár 
rátok, hisz jól tudjátok. A tanáraitok 
újra várnak titeket, abban remény-
kedve, hogy a nyári napsütésben 
nem csak testileg gyarapodtatok, 
hanem szellemben is értetek vala-
micskét. Iskolás gyereknek lenni az 
első lépés, hogy felnőttek legyetek. 
Hogy miért?   

Mert a világ jövője, a ti gye-
rek-kezetekben van. Ti vagytok a 
felemelkedésünk kulcsai, és ez nem 
„kéri, vagy nem kéri” alapon műkö-
dik! Minden egyes születésnapi 
tortátokon elfújt gyertya füstje, tinta 
az élet menetének láthatatlan szer-
ződésén. Világunk alakítása, a taní-
tásotokkal mindnyájunk felelőssége, 
mert a megmaradásunk, és azonos 
értékű társadalmi létünk zálogai 
vagytok. 

Szívás mi?? De mit mondtam 
nem „kéri, vagy nem kéri” alapon 
megy a dolog. Simán kihátrálhatsz 
az egészből, és járhatsz az iskola 
mellé is, nem kell görcsölni a lecké-
vel, és korán kelni az áttivornyázott 
éjszaka után. De aztán megnézheted 
magad barátom, hogy ebben a társa-
dalmi káoszban a hiányzó tudás 
páncélinge nélkül, meddig bírod 
talpon a csatát... Úgyhogy mindent 
bele!!! 
 

 
FELHÍVÁS! 

 
Azon rászoruló családok, 

akiknek megoldhatatlan gondot jelent 
gyermekeik iskolai taneszközeinek 
beszerzése, számukra a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat és a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat segítséget 
nyújtott. A gyerekek osztályfőnöke-
iknél jelezhetik igényüket (Kossuth, 
Nemzetőr Speciális Tagozat). A töb-
biek a hangár tanulószobáján jelent-
kezhetnek. 
Sajnos a tornafelszerelésekben már 
nem tudtunk segíteni, így kérjük a 
kedves lakosságot, hogyha valakinek 
megunt, kinőtt tornafelszerelése, 
torna- vagy sportcipője akadna, le-
gyen szíves jelezni a lenti elérhetősé-
gek valamelyikén, hogy eljuttathas-
suk azokat a rászoruló gyerekeknek. 
Segítségüket hálásan köszönjük! 
 

KÖZÉRDEKŰ! 
 

A Monori Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatunk, és a Montessori 
Erzsébet Városi Gimnázium együtt-
működésével az idei tanévben is el-
indul az iskolai felzárkóztatási prog-
ramunk. Várunk minden 16 év feletti 
érdeklődőt, aki nem tudta befejezni 
általános iskolai tanulmányait, illetve 
9. és 10. osztály elvégzésére, továbbá 
érettségi megszerzésére adná a fejét! 
Jelentkezni: a monori Bercsényi utca 
16/c alatti Hangárban, vagy a  
dopamin7@gmail.com email címen. 
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Szolnoki Csanya Zsolt verse: 

 

Szellemkeverék. Újrégi ház Iszkázon. 

Eliszkolt pordalmaták. 

Politikusok újrégi hazugságai.  

Éveim számát nem emelik.  

Holdamstrong huszonöt éve. 

Szarvasbatya. Eliszkolt erdőkben.  

Ültess szavakat bolygó nyelvedbe! 
  

*  
  

Kocsma. Szemben a Dunával.  

Makk Hetes. Gyönyörű art. Vízitaxik 

hintázása. A Horthy zátony egybeolvad  

a stranddal. Sok homok volt itt.  

Nyárfák s ovális fenyők.  

Hatalmas meggörbült platán. 

Piros postaláda. 9-1 óra között.  

A ládán zöldfehér kürt, 570-es szám. 

S piros korlát. Expo dopping.  

Semmire nincs méz.  

Zsebemben új magyar kártya.  

Ultimátum Ól Kerekek a korlátra kötözve. 
  
*  
  
Derékártás. Napokat feküdtem. Távirat 

Budapestről.  

Jelenjek meg írógépem előtt. Megvetve. 

Mind indiai ágyam.  

Újra otthon bujkálsz. Könyvelőnyökre 

várva. Tus nélküli napok.  

Pihegés kerengve. Harkányba megyünk 

Dalival. Ezeregyszáz éves tér.  

Gyógyvizes borogatás. Arany borozgatás. 

Gyöngyök a pohár, kagyló tetején.  

Savanyul. Hátráló verem.  

Utcaperem, hótrappolás.  

Szárazon kocognak. Műbeton. Hegyek 

legyekből. Kamu zene. Folkklór. 

Maka István (Csoki) sport 
 rovata: TABÁN KUPA 

 
Augusztus 3-án pénteken került 

megrendezésre hagyományteremtő 
céllal, Csoki szervezésében a Tabán 
Kupa, melynek keretében a monori 
Ilzer Söröző műfüves pályáján gyü-
lekeztek azok a monori csapatok és 
Tarnabodról érkezett vendégeink (ők 
is Máltások, ők is jelenlét-program – 
jó csapat!) A legelső ilyen rendez-
vény 2011-ben szerveződött, akkor 
nagyon jól sikerült. Ezúttal is el-
mondhatjuk, a foci közelebb hozta 
egymáshoz mind Monort és Tarna-
bodot, mind a monori többségi és 
kisebbségi lakosságot, mivel a he-
lyiek érdeklődését rögtön felkeltette 
a tarnabodiak vidám figurákkal dí-
szített, színes máltais játszóbusza. 
Ennek kapcsán bejöttek körülnézni 
az Ilzerbe, és a helyzetet látva ma-
radtak, szurkoltak, fogyasztottak – 
így a vendéglősök, akik addig is 
nagyon készségesek voltak velünk 
szemben, és kancsószám hordták a 
tikkadt társaságnak a citromgerezdes 
hideg vizet, minket várnak vissza 
szívesen az edzésekre, hiszen jót tett 
a jelenlétünk az aznapi forgalomnak. 
És aznap a tabáni gyerekeket a mo-
noriak nem kikerülték és gyanakod-
va méregették, hanem együtt szur-
koltak velük, ami rendkívül fontos 
lépés a cigány és nem cigány lakos-
ság együttélésében.  

A fiúk napokkal előtte lázban ég-
tek, szerveződtek a csapatok, utolsó 
este egyik program-koordinátorunk 
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és RNÖ-elnökünk, Zsolti és barátai (Kani, Norbi...) is összehoztak egy nyolc 
tagú csapatot, az Ászokat, így a két tarnabodi csapattal kiegészülve nyolcan 
indultak a kupáért. A csapatok maguk szerveződtek, ám nagyrészt az amúgy is 
együtt edző fiúk álltak össze. 

Alkalom volt a kupa a nevelésre is. "Csoki nem is focizik jól." - volt, aki ezt 
mondta a profi focista edzőről, aki a Magyar Roma Válogatott tagjaként futbal-
lozott évekig, majd a Dabas NB 3-as csapatában folytatta a labdarúgást. És volt, 
aki már megértett valamit a pedagógiából: "Dehogynem, csak itt direkt nem akar 
ő focizni, hagyja a többieket." 

Mivel az első három helyezettnek járó díjon kívül még három különdíjat le-
hetett elnyerni, s ezekből egyik a "legsportszerűbb csapatnak" járt, minden csa-
patnak, életkortól függetlenül, ugyanolyan esélye volt egy kupa elnyerésére. 
Csoki pont ezzel motiválta a kisebbeket; hogy ha legyőzni nem is tudják a na-
gyobbakat, ha szép játékot játszanak, övék ez a kupa. S végül pontosan így tör-
tént, Sanyika, Bömbike, Márió, Dani csapata a legsportszerűbbeknek járó okle-
véllel és kupával lett gazdagabb. 

Sőt, a két monori ifi csapat játszotta a döntőt. Többen leszólították őket, hova 
jártok edzeni, milyen klubba, ők pedig erre büszkén válaszolták: a Tabán FC-be. 
Vagyis ez esetben a helyi cigány fiatalok egy teljesen pozitív asszociáció kap-
csán jutottak be a köztudatba, és saját magukra is úgy tekinthettek, hogy büsz-
kék a teljesítményükre, s ezúttal jó irányban lógnak ki az átlagból. 

Ezen felül nagy örömünk, hogy a monori csapatok immár nemcsak cigány 
játékosokból állnak: a srácok hívták az osztálytársaikat, azok jöttek, így a Csoki 
által edzett négy korosztály (hét csapat) már nem-cigány fiúkat is bevonzott. Az 
új segédedzőnknek, Lacinak révén pedig, aki a monori lakásotthon tanára, on-
nan is érkeztek gyerekek a Kupára. 

A legjobb mezőnyjátékosnak járó díjról kis megbeszélés folyt: a legügyeseb-
bek Viktor és Zsolti voltak, ámde a szintén nagyon tehetséges Kőszegi Peti 

nyerte el a díjat, mert az ügyes 
játékon felül egész végig higgadt 
maradt, és erre a példára az 
egész telepen óriási szükség van. 
A harmadik különdíjat pedig - a 
legjobb kapusnak járót- a Tarna-
bod felnőtt csapata nyerte el, 
habár Tarzan is figyelemreméltó 
teljesítményt nyújtott.   

  
Bozsik Viola 
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Pató Selam tematikus szószedete a Lovári szövegalkotási gyakorlatokból: 
Öltözködési kellékek, társasági élet, szabadidő, kultúra 

 
névjegykártya le anaveski cedla társaság o zhenipe, o dostipe 
ismerős pinzhardo egyesület, közösség jekhetanipe 
barátság amalipe baráti kör amalipeski kruj 
személyesen  personales gyűlés o svato 
társ o dot társnő e dostin 
távirat e telegram telefonál telefonalil 
csoport o grupo(ura) távozik durol 
edzőcipő le shporteske tiraxa zseb e posotyi 
ruha o gad kabát, köpeny, zakó o zubono(ura) 
papucs, cipő e shlyappi, e papuchi kasmírkendő zhelicko dikhlo 
kalap e polorija, e stadyi nyakkendő korrako dikhlo, e kravat 
blúz e vizitka nyaklánc korako lanco/vering 
szoknya e coxa, e rokja ékszer o chandro 
szoknyapecér o tilhari karóra  la mujsako vaxtan 
nadrág e kalca, e holov fülbevaló e zlag, e chenya 
csizma e khér!!! gyűrű e anglushtyi 
bugyi e budyiga zokni o zoknivo(ura) 
melltartó o sutijen, o kos harisnya e shtrimflya 
gyöngy (láng is) e mirinklyi fésű e kanglyi 
tükör e glinda hajcsatt le balengi shingli 
kötény e ketrinca mellény e koshakenca(uri), o 

mashkaresko (ura) 
sál o shalo(ura) sapka e shipka, e kapica 
kesztű e vastumni e-mail o mejlo 
pulóver e pulovra levél o lil, o lekhipe 
táska, batyu e trasta, e zajda írott szerződés o zhi-lekhavipe 
zsák o gono ígér shinavel 
tevékeny kopajime alku, alkupénz mita 
agyafúrt choraniko, godyaver alkuszik mita kerel 
ügyes, talpraesett harnyik program o programo 
kedves skumpo rendőr e shingalo 
alkalmaz realizarel börtön e robija, e temlica 
aláírás e semnatura, tela 

iskiripe, o simadaripe 
összejárnak egy-
mással 

kethane phiren 
jekhavresa 

fél (ige!) daral rendőrség e policija 
üldözés, menekülés o nashajipe tűzvész e deg 
éjjeliőr ratyako gornyiko(ura) beszélgetés o vorbisaripe 
jó kedv(et csinál) voja (kerel) találkozás o maladyipe 
felvidít opre lossharel veszekedés (háború) o maripe 
közösen, együtt kethanes kibékít avri pacharel 
kapcsolat, viszony e relacija gyűlés o kidipe 
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főnök o shefo(ura) ülés o beshipe 
strand o shtrandovo, e placha rejtőzik  garadyol 
köszön pajkerel törvénykezni krisa te keren 
öltözködik uravel pes önértékelés e xodpatyiv 
hajtű e karfin balengi önkéntesen bipotyindutnes 
szaktanácskozás e konsultacija odaadó dino, telikano 
mozi o mozivo olvasni te drabaren, te ginaven 
színház o tejatro táncolni, játszani te khelen (pes) 
színpad e sken táncház le khelipesko kher 
szerep e rol kórus e korushi 
színész(nő) o/e aktor gépen játszani te khelen po komp 
rendez rendarel filmet nézni filmo te dikhen 
opera e opera zenét hallgatni bashajipe te shunen 
koncert o koncertovo állatokat tartani pede te inkren 
énekes o gilyari virágokat gondozni luludya te grizhin 
énekelni te gilyaben rajzolni te rajzolin 
cigányzenekar romani banda festeni te farbon, te makhen 
zenélni te bashaven szobrokat készíteni le skulpura  te keren 
tévé o televizijovo edzeni te zuraren o trupo 
rádió o radijovo írni te ramon, te lekhaven 
könyvtár le ginadyengo kher imádkozni te rudyinen 
könyv e ginadyi, e kenyva meditálni te meditalinen 
újság o zhurnalo, o liloro napilap o nyevipe 
kedvenc favorito utazgatni te dromaren 
legkedvesebb legmajskumpo világot látni te dikhen e luma 
érdekes interesto kártyázni lila te shuden 
szép shukar szájharmónika le mujeski harmonika 
jó lasho gitár e gitar 
híradó-hírek le nyevimata zongora o piano 
hegedű e lavuta fúvós hangszer o phurdavno 
érdekel interesuil galéria e galerija 
múzeum o muzejo másolat e kopija 
táj o pejzazho arckép o portreto 
kép o tasvir, o kipo akvarell o akvarelo 
szín o rang freskó e freska 
szobrász o vajari szobrászat o vajaripe 
szünet e tabdili kabaré e kabare 
musical o mjuzikl bemutató e premijera 
emlékmű o monumento koncert o koncerto 
karmester o dirigento rendező o rezhisero 
szerep e uloga kötelezettség o obligacijo 
kiállítás o ekspozito néző, közönség o dikhljutnari 
khriller e tileri színész o akteri 
nemzeti színház etnosikano teatro akciófilm akcionuno filmo 
színésznő e akterka mozi o kino 
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színház o teatro operaház operako kher 
mi megy ma? (pl. 
moziban) 

so delpe avdyive? kezdődik az előadás shurudel e 
mothivutni 

modern művésze-
tek galériája 

galerija le moder-
nune artistimase 

jegyek az esti 
vetítésre 

tiketura le ratyutne 
projekcijace 

szakasz, rész (da-
rabban) 

e bina filmművészeti 
múzeum 

muzejo le 
kinotekako 

filmfesztivál filmosko festivalo komédia e komedija 
dráma e drama animációs film animacijako filmo 
sci-fi vidjanutni fantascika végződik az előadás agordel e mothivutni 

 
Pató Selam: Birtokos és határozós esetek kombinálása komplett 
mondatszerkezetekben, az elöljárószavas kifejezések szórendje 

 
Eddigi leckéink során önálló alakjaikban már megismerkedhettünk csaknem 
valamennyi elöljáró- és határozószóval, birtokos és más esettel. Az alábbiak-
ban elsőként azt taglaljuk, hogy ha a különböző esetekben nem személyes 
névmás(ok) szerepel(nek) az esz. és tsz. 3 személyében, hanem konkrét sze-
mély(ek)/dolgok, akkor azokat hogy tesszük a kívánt nyelvtani esetbe. 
1) az adott főnév névelője hn-ben le, nn-ben la, tsz-ban ugyancsak le lesz, 
vagy ha nem névelő előzi meg, hanem pl. másféle nyelvtani eset, vagy mel-
léknév, akkor annak az adott szónak az utolsó magánhangzója módosul hn-
ben e, nn-ben a, tsz-ban szintén e hangra. A szó nyelvtani esete tehát mindig 
visszafelé hat a mondatban, az azt megelőző szó végződésére, akár egy hosszú 
mondaton keresztül is! Ha melléknév van ékelődve pl. egy birtokos szerkezet-
be, akkor annak végződése is az azt követő szó esete szerint fog alakulni! 
2) az előző leckéből a személyes névmások alapállapotánál megismert szóvégi 
jeleket úgy alkalmazzuk egyéb, konkrét főneveknél, hogy a személynek, 
számnak, nemnek megfelelő végződéssel látjuk el a szót. Ha az msh-ra végző-
dik, a dolgunk egyszerű, mert csupán toldalékoljuk a főnevet. Ha mgh-ra vég-
ződik, akkor ritkábban megvan a lehetőségünk, hogy az eredeti mgh-t meg-
tartva arra módosítsuk a toldalék első mgh-ját, de helyesebb a főnév utolsó 
mgh-ját módosítani a toldalék kezdő mgh-jára. (pl. az ágynak = le 
patoske/pateske). Az utóbbi esetben mutatható ki legegyszerűbben az, ahogy 
az esz. és tsz. alakjai megmaradnak, csak magukba fogadják a konkrét főnevet.  
3) szemléltető példák: az embert – le manushes, a lányt – la sheja, a fiúkat – le 
shaven, (megj. a lány és az anya szavak esetében és csak azokéban, la da és la 
sha is lehet a tárgyeset, élettelen tárgyakat pedig nem teszünk sosem tárgy-
esetbe, ennek minősülnek a növények is, élőnek minősülnek viszont már az 
állatok, amiknek használatos a tárgyesetes alakja).  
a háznak – le khereske, a kertnek - la barake, a köveknek – le barrenge
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a kutyával – le zhukelesa, a macskával – la mucasa, a madarakkal – le 
chiriklyenca 
a városnál/-hoz – le foreste, a templomnál/-hoz – la khangerate, a családok-
nál/-hoz – le familijende 
az orvostól – le sastyarestar, a barátnőtől – la amalinatar, a gyerekektől – le 
shavorendar 
a nagybácsié – le kakesko/i/e, a nagynénié – la lalako/i/e, az ajtóké – le 
vudarengo/i/e 
4) szabály személynevek és helyek neveinek eseteiben: mivel ezek nem vál-
toztathatóak meg, ha mgh-ra végződnek, ami nem egyezik az adott esetben 
ugyancsak használandó mgh-val, akkor a személy vagy helynév után egy v 
betűt ékelünk, és úgy tesszük ki utána a teljes helyes toldalékot. Pl. az Attilá-
tól – le Attilavestar, az Ildikóval – la Ildikóvasa a helyes teljes szóalak. Be-
szélt nyelvben gyakran előfordul rövidített változatuk, amikor is a toldalék 
csak első msh-jával kezdődően kapcsolódik a szóhoz (le Attilastar, la Ildi-
kósa – de ez nem szép és irodalmiatlan). 
5) Példák a fentiek szerint kombinált szövegszerkezetekre, a melléknevek és 
elöljárószavak helye a mondatokban: 
A fiam drága életére esküszöm! – Pe mure shavesko drago trajo colaxarav! 
A templom hátsó kertjében várok. – Ande la khangeraki paluni bar 
azhukarav. A kocsid lyukas kereke mögül. – Palal tyire vurdoneski xivali rota. 
Az első utcának a végénél van. – La angluna vulyicake agoreste si. 
Az apád házának a kéménye fölött. – Opre tyire dadeske kheresko horno. 
A piros szék lába alól jön ki. – Telal la lola skaminako punro avel avri. 
A szekrény repedt lába alatt megy be. – Tela la shifonyako pharrado punro 
zhal andre. A húgom órájának a színe – Mura phenyake chasesko rang. 
A mi öreg városunk határánál – Amare phure foreska granyicate. 
6) A szövegszerkezetek fentebb példázott követelményei: 
A korábbi leckékből megismert, helymeghatározásra alkalmas elöljárószavak 
állnak legelöl, ha szerepelnek a mondatban. Kivételt képeznek azok az esetek, 
amikor igéhez kapcsolódnak olyan módon, hogy az jelentésbeli eltérést okoz 
(pl: megy be/ bemegy, jön ki / kijön), ezek ott állnak a mondatban, ahol az 
igéhez kapcsolódnak. A melléknév mindig közvetlenül azt a főnevet előzi 
meg, amire vonatkozik, de ha az a főnév valamilyen esetbe van téve, akkor a 
melléknév végződése ahhoz idomul. Csak az olyan főneveket megelőző sza-
vak végződései vannak módosítatlan alapállapotban (amit az első leckéből 
ismerhettünk meg), amelyek szimpla alanyként szerepelnek a mondatban. A si 
(-i, -j) létige helye a mondatban a hazai és nemzetközi gyakorlatban különbö-
zik: nálunk követi, külföldön általában megelőzi azt a melléknevet vagy hatá-
rozószót, amihez kapcsolódik. Pl: kint van = avri si/si avri, piros = lolo-j/ si lolo. 
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Kitekintő: Szeptember legnevezetesebb roma  
közösségi eseménye: A CSATKAI CIGÁNYBÚCSÚ 

 
Szeptember 8-a (vagy az ahhoz legközelebb eső vasárnap) 

Kisboldogasszony ünnepe, ekkor a Katolikus Egyház Szűz Mária születé-
sét ünnepli. A Bakony északi részén fekvő, Komárom megyei Csatkán ez 
egyben a búcsú időpontja is. A XIV. században felszentelt helyi gótikus 
templom mellett a szomszédos község, Szentkút kápolnája a búcsú közpon-
ti helyszíne, amely a magyarországi cigánypasztoráció kiemelt eseménye 
és terepe is egyben. Az 1864-ben felszentelt kápolna mellé 2004-ben fel-
épült az úgynevezett "roma kápolna," ennek keresztjét egy római cigány 
zarándoklaton II. János Pál pápa áldotta meg, és a cigány kápolna az ő ne-
vét viseli. 

A búcsút megelőző napon cigány nyelvű misét celebrálnak (ezt a szo-
kást németalföldi misszionáriusok vezették be), és, hogy ne legyen feszült-
ség abból, a cigányság mely csoportjából származó pap tartja a szertartást, 
külföldről hívnak papot. Emellett magyarul, szlovákul és németül is el-
hangzik mise. 

A szentkúti búcsút magyar és cigány zarándokok egyaránt látogatják, 
úgy a környék katolikus lakossága, mint a távolabbi településekről érkező 
romák. 1862-től kezdődően tudunk rendszeres zarándoklatokról Szentkút-
ra, ám ennél korábbi történelmi iratok is említik a helyet. Ebben az évben 
az egyik zarándok, Csöbönyei József jelenést látott: Gábriel arkangyal jött 
el hozzá, Szűz Mária követeként, bejelenteni annak másnapi látogatását, 
melyben meghatározza majd az ő tiszteletére építendő kápolna pontos he-
lyét. Így is történt, másnap a falu lakosai énekelve várakoztak, a zarándok-
nak pedig megjelent a Szent Szűz, és még mellette két alak, s odavezették a 
zarándokot az építendő kápolna helyéhez. Csöbönyei József, aki már ko-
rábban is egy Szentkút melletti barlangban élt remeteként, a jelenés után 
szentföldi zarándoklatra indult, ám nem jutott el odáig. Visszatért viszont 
Szentkútra, és haláláig gondozta az időközben felépített kápolnát. 

A búcsú a hazai cigányság kiemelt fontosságú ünnepe, egyben alka-
lom a társkeresésre, párválasztásra is. Ehhez kapcsolódik a leányvásár szo-
kása, mely hangulatában jóval világiasabb, mint maga a búcsú – itt válasz-
tanak a szülők az eladósorba került lányok közül párt a fiuk számára. A 
szentkúti forrás vizének pedig gyógyerőt tulajdonítanak, így a zarándokok 
ebből is szoktak hazavinni. A vallási tartalmon kívül kulturális, hagyo-
mányőrző programok is kapcsolódnak az ünnephez. 
 

– Bozsik Viola –
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TARTALOMJEGYZÉK 

2. Nagy Gusztáv: Ez jár a fejemben; Glonczi Ernő: Dionüszosz 
3-5. Dr. Szuhay Péter: A cigányok etnográfiája V.: Lakáskultúra 
6-7: Bemutatkozik: Orós Imre: Hozzád, Köszöntél, Titkos világ 
8-9. Bozsik Viola: A Roma Holokausztra emlékeztünk; Nagy Gusztáv verse 
10. Oláh Zsolt: Szöszök: Kódolt sorsok? 
11. Pató Selam: Impressziók az üllői Nyitás egymás felé programsorozatból 
12-13. Együtt könnyebb - indiai mese magyar és lovári nyelven 
14. Lakatos Menyhértre emlékezünk; Safo: Anda Mitiline (Ricardo Iglesias 
fordításában); Ramashka SV: Dumako Damas 
15. Oláh Zsolt: A monori RNÖ sátras jelenléte a városi új kenyér ünnepén 
16-17. A Jó pásztor magyar és lovári nyelven, ford.: Vesho-Farkas Zoltán  
18. Dr. Ravasz József: nirvána tagadószócska nélkül, határvonal érvényesítés; 
Dudás Mihály Károly: Sóhajt a szív, Suttogó arc; Rácz Lajos: Ítészek 
19. Németh Attila: Lett, Szálka, Akác, Folyó; Ruzdija Russo Sejdovic: Gila 
te vushtendar 
20-21. Rendhagyó színművészet óra a monori hangárban; Papp János: Haiku 
22. Részletek egy megtört asszony naplójából: Kert; Fűzfa 
23. Oláh Zsolt: Becsöngettek;  Tabáni történetek 
24-25. Szolnoki Csanya Zsolt verse; Maka István rovata: Tabán Sportkupa 
26-27. Pató Selam tematikus szószedete: Öltözködés, társaság, szabadidő 
28-29. Pató Selam: Kombinált komplett mondatszerkezetek és szórend 
30. Kitekintő: Bozsik Viola: A csatkai cigánybúcsú 
 

Receptrovat: RIZSLEVES 
Oláh Józsefné Vidák Jolika receptje 

 
Hozzávalók: 

20 dkg rizs, víz, olaj, babérlevél, 
  1 kg tisztított vegyes zöldség 

vöröshagyma, fokhagyma, só, bors 
pirospaprika, petrezselyemzöld 

Elkészítés: 
Egy nagy fej hagymát apróra összekockázunk, olajon megdinszteljük, a tűz-
ről lehúzva megszórjuk pirospaprikával. Ráteszünk 1 kg megpucolt vegyes 
zöldséget: kockákra vágott krumplit, karfiolt, káposztát, sárgarépát, ki mit 
szeret. Kicsit megpároljuk, majd felöntjük 2 l vízzel. Sóval, borssal, babérle-
véllel, és 3-4 gerezd fokhagymával ízesítjük. Fedő alatt sokáig, másfél-két 
óráig is főzzük, majd a végén tészta helyett 20 dkg rizst teszünk bele leves-
betétnek. Legvégül apróra vágott petrezselyemzölddel megszórhatjuk. 
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