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Oláh Zsolt: A Cigányok Világnapja (és kapcsolódó tavaszi ünnepeink) 

 
Április 8-át az ENSZ annak tiszteletére nyilvánította a Roma Kultúra 

Világnapjává, hogy 1971-ben ezen a napon ült össze először a Roma Világ-
kongresszus, alakult meg a Cigányok Világszövetsége, s született döntés a 
világ huszonnyolc, cigányok lakta országának képviselői között, a roma nem-
zeti jelképekről (himnusz, zászló, „Opre Roma!” jelmondat). Az indiai erede-
tű, balkáni népszokást felelevenítve, szertartássá vált a közösségnek ezen a 
napon egy folyóhoz vagy patakhoz zarándokolnia, ahol ének és zene mellett 
virágok és égő mécsesek vízre bocsátásával ünnepelnek.  

Ez a nap kiemelkedő alkalom mindazon közösségi események megren-
dezésére is, amelyek a közös identitás erősítésére, gazdagítására irányulnak; 
dátuma szerint nem csak a Költészet Világnapjához (március 20.) áll közel, 
de hazánkban a Magyar Költészet Napjától (április 11.) is csupán három nap 
választja el. Így rendszerint az ünnepléshez szervesen kapcsolódnak a nemzeti 
kultúra kincseinek bemutatása, az ennek szentelt képzőművészeti és irodalmi, 
zenei programok.  

A keresztény térségekben élő romák ez idő tájt hasonlóképpen nagy ün-
nepléssel tartják meg a Húsvétot, de arra is van példa, hogy a vallási ájtatos-
ságot és a Roma Világnapot összekapcsolják, nevezetesen Indiában, Baisakhi 
(április 13.) néven, amelynek tiszteletére óriási fesztivált rendeznek. 1971 óta 
Indiában nagy becsben tartják azt, hogy a romák magukat onnan származtat-
ják, az I. Roma Világkongresszus eredményeképp W. R. Rishi “Indian Institu-
te of Romani Studies” névvel intézményt emelt Chandigarhban, amely az 
évenkénti Roma fesztivál fővárosává lett. 

A Balkánon a Húsvéttal rokon szellemiséget tükröz az ott élő cigányok 
Ederlezi (május 6.) nevű ünnepsorozata, melyet a bektási dervisektől vettek 
át, és felekezetektől függetlenül tartanak. Elemeiben iszlám és keresztény 
jegyek egyaránt jelen vannak. Alapgondolatában az élet tisztelete, továbbvite-
le és örökkévaló körforgása jelenik meg. Az ünnep egybeesik az ortodoxok 
Szent György napjával, - kiemelkedő szertartás a bárányáldozat és annak kö-
zös elfogyasztása.  

Magyarországon a Szent György napi rituálé (április 24.) alkalmával 
tűzreolvasást tartanak, amely ugyanúgy hordoz magában pogány szokásele-
meket, mint a fenti ceremóniák. A Kocsikerékbe ékelt, és a súrlódástól meg-
gyulladt rúd tüzét helyezik el a házakban ilyenkor, a rontó erőktől való véde-
kezés céljából. 

Láthatjuk, hogy az összetartozás megélése milyen változatos alakokban 
keres megnyilvánulási utakat a közösségi eseményekben, álljanak azok akár a 
hit, akár a kultúra talaján, a hagyományok összetartó erejét nem nélkülözhetik. 
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BEMUTATKOZIK: Sárközi László 
 

Budapesten születtem 1969. március 6.-án. 

 

Írással 1998 óta foglalkozom. Költészetet 

tanultam személyesen Faludy Györgytől, akivel a 

Romaversitas Tehetséggondozó Program keretén 

belül ismerkedtem meg. A mesteremmel eltöltött 

egy esztendő után dr. Szerdahelyi István professzor, 

az irodalomtudomány akadémiai doktora, és dr. 

Szepes Erika, az irodalomtudomány kandidátusa 

folytatták irodalmi-esztétikai képzésemet. Első 

írásom egy szonett-koszorú volt, teljes terjedelmében a Phralipe című maga-

zinban látott napvilágot. További publikációim: Ezredvég, Lyukasóra, Közös 

Út – Kethano Drom, Fedél Nélkül, Muravidék, Újjászületés, stb. Antológiák: 

Alkonyzóna, Kötél-tánc, Alkonyattól pirkadatig, Újjászületés III., Glória IV. 

Eddig megjelent köteteim: Belső világ (2000), Dedikáció az örökké-

valóságnak (2005), Csikágó (2006 – E-könyv, 2008 – Napút füzetek), Egy 

költőnőnek (2007. E-könyv), Helllén szerenád (2008. E-könyv) 

Tagságok: tagja voltam a Dr. Szepes Erika által vezetett Fiatal Köl-

tők Társaságának, akik az ELTE bölcsészkarán tartották az összejövetelei-

ket. Rendes tagja vagyok a Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Baráti Társa-

ságnak, a VAGYUNK Hajléktalan Művészek Egyesületének, és a Magyar 

Írószövetségnek. Felolvasó estet és könyvbemutatót tartottam a Fészek Mű-

vészklubba, a Művészetek Völgyében és Sziget Fesztiválon is. Felkérést 

kaptam a Pécsi Egyetemtől egy irodalmi felolvasás megtartására, valamint 

Debrecenbe is.  

Díjak: A Vörösmarty Mihály országos és határon is átívelő versíró 

pályázaton első díjat és serleget nyertem „Életérzés” című versemmel, és 

harmadik lettem a Falvak Kultúrájáért Alapítvány által kiírt országos versíró 

versenyen „Hajnalszonett” című hexameteres szonettemmel. 

2003. 06. 10-én sikeres államvizsgát tettem, és megvédtem a diplo-

mámat a Pécsi Egyetemen. A diplomamunkám tárgya a hajléktalanság volt. 

2003 őszétől 2004 januárjáig részt vettem a Független Média Központ egy 

éves újságíró gyakornoki képzésében. Gyakornokként már cikket írtam, 

amely meg is jelent a Magyar Hírlapban és a Kethano Drom roma újságban.
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Sárközi László: Tizennyolc haiku 

 
Csendes a város 

újév reggelén. 

Hólé csepeg egy ágról. 

 

Arcod mint finom 

rám és rád hulló 

cseresznyevirág szirom. 

 

Járt úton megyek: 

lenn elfojt a barna por, 

fenn gyűlölt hegyek. 

 

Nappal hallgatnak 

a békák, de alkonytájt 

már kurjongatnak. 

 

Elegáns veréb: 

az út szürke porával 

mossa köpenyét. 

 

Farkát kergeti 

az eb s valahogy önmagát 

végteleníti. 

 

Éles rikoltás... 

Árnyék rohan falakon. 

Nyíló vérvirág. 

 

Bármerre nézek 

versek égnek utakon. 

Mind félig készek. 

 

Ó, telt, fehér hold! 

Végre hármasban! Te, én 

s gyarló árnyékom. 

Túl a periférián 

a kattogó HÉV 

zöld hernyó csupán. 

 

Mily érdes kövek! 

Fő a változatosság! 

Mezítláb megyek. 

 

Bőrömbe fúrnak, 

vérmintát vesznek tőlem 

és zúgolódnak. 

 

Kavicson remeg 

egy szitakötő. 

Ó! Hangya zavarja meg. 

 

Köd esőt hullajt. 

Egy varjú káromolja 

holló hajamat. 

 

Éveim ráncok 

arcomon. Körülöttem 

hó, szél és álmok. 

 

...bogárként futnak 

papíromon és 

ellenállnak tollamnak... 

 

Szél kél ágak közt, 

a levelek meghaltak 

s velük hull az ősz. 

 

Magyarországon 

a MÁS: tetten ért csend egy 

fehér papíron.
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EVANGELIUMO KATHAR O MATE 28. 

Le andyelesko viacaripe pa shusho murmunto 1 Kana nachilas o savato, 
ande kodo chaso, so pe kurkesko angluno dyes zorisardyol, e Maria Magdol-
na haj e kaver Maria gelastar te dikhel o murmunto. 2 Haj aketa, zurales 
mishkisardyilas e phuv: le Devlesko andyelo tele huraldas anda cheri, kothe 
gelas, pizdas kothar le barres, haj pe leste beshlas. 3 Kasavo sas lesko 
sikadyipe, sar o strafin, haj leske gada parne sas sar o jiv. 4 Le ketani zurales 
drajline lestar, haj sar le mule, kasave kerdyiline. 5 O andyelo duma das haj 
kodo phendas le romnyange: „Tume na daran! Ke zhanav, ke le Jezushes, 
kas po trushul tannardine, kodales roden. 6 Naj kathe, ke opretrajisardyilas, 
sar phendasla. Aven, haj dikhen o than kaj pashjolas. 7 Zhantar sigo haj 
phenen kado leske sityardenge: »Opretrajisardyilas anda meripe, haj angla 
tumende zhal ande Galilea. Kothe apol dikhena les! Aketa, phendomles 
tumenge!«” 8 Atunchi vi gelinetar kathar o murmunto. Bara darasa haj 
losshasa nashenas, te ingren e viaca le sityardenge. 
O Jezush sikadyol le romnyange 9 Atunchi aketa o Jezush avelas lenge 
mostar haj kade das duma: „Drobovjipe tumenge!” Von pale kothe geline 
leste, perdal xutyildine leske punren haj tele burdosardyile angla leste. 
10 Atunchi o Jezush kodo phendas lenge: „Na daran! Zhantar, haj ingren e 
viaca mure phralenge, ke te zhantar ande Galilea. Ke kothe dikhena man.” 
Le angrashajengo xoxamnipe 11 Kana gelinetar, mashkar ketani unyizhene 
gelinetar haj ingerdine e viaca le angrashajange pa sakofaloste, ke so 
pecisardyilas. 12 Pe kado kodal kethane aviline le phurenca, svato inkerdine, 
pala kodo but love dine le ketanen, 13 haj kodo phendine lenge: „Phenen 
kodo: »Leske sityarde aviline ratyi haj chordine les, zhi- kaj ame sovasas.« 
14 Kana o prefekto a-shunela kado, ame maj pacharasa les, haj avri 
muntusarasa tumen.” 15 Kodal perdal line le love haj kade kerdine, sar avri 
sityardine len.” Kadal vorbimata inke vi kaj kado dyes vorbardyon mashkar 
le bibolde. 
Le sityardengo bishavjipe 16 Le deshuduj sityarde pale gelinetar ande Ga-
lilea, pe kodo than, kaj o Jezush akhardas len. 17 Kana dikhline les, tele 
burdosardyiline, ba unyizhene inke chi akanak chi patyanas. 18 O Jezush 
kothe gelas haj kado phendas lenge: „Mange davadyilas sako saktimo ando 
rajo haj pe phuv. 19 Zhantar apol, haj keren sityardenge sakone popularon. 
Bolen len ande Dadesko haj ande Shavesko haj ande Sunto Duhosko anav, 
20 haj sityaren len pe kodo, ke te inkren sa kodo, so vladisardom tumenge! 
Haj aketa, me tumenca som sako dyes zhikaj lumako agor!” 

     
Boldasles: Vesho-Farkas Zoltán
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Máté Evangyélioma 28. rész 

1.  A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdalé-
na és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 
2.  És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és 
oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra. 
3.  A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. 
4.  Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a 
holtak. 
5.  Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert 
tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 
6.  Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a he-
lyet, a hol feküdt vala az Úr. 
7.  És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott 
a halálból; és ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt, ímé megmondottam 
néktek. 
8.  És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy 
megmondják az ő tanítványainak. 
9.  Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe 
jöve ő velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, 
megragadák az ő lábait, és leborulának előtte. 
10.  Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én 
atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. 
11.  A mialatt pedig ők mennek vala, ímé az őrségből némelyek bemenvén a város-
ba, megjelentének a főpapoknak mindent a mi történt. 
12.  És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának 
a vitézeknek, 
13.  Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, 
mikor mi aluvánk. 
14.  És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból. 
15.  Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, a mint megtanították őket. És 
elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig. 
16.  A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, a hová Jézus rendelte 
vala őket. 
17.  És mikor megláták őt, leborulának előtte; némelyek pedig kételkedének. 
18.  És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön. 
19.  Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén 
őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, 
20.  Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé 
én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! 
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Ruzhdija-Ruso Sejdovich: O LORD BAJRON
1
 THAJ E KAJVE 

 

Sasas ma' ena bersh kana mo dad, jekh teharin sabaj le
2
 3ungadas ma'.  

Godisardem kaj ka ingarel ma' anda gava kaj 3alas e kajve thaj e brada te 

bikinel. Mo dad kerelas kajve.  

Lesqi buti dikhavas sar jekh keripe palal savo e manushes trobul 3anipe te 

avel, vast, a maj but lachi jakh. Te phenav, o manush trobul te avel butarno. 

Palal gadaja buti me' dades na sasas diploma, ama vov sasas baro butarno. 

Kcrelas pe' kajve azukerindos sajekh dives te mothodol pe' lesqe i baxt savi shaj 

anelas lcsqe varesavi aver buti. Anda kodova azhukeripe vov po zanato sa maj 

but siklolas, thaj e ga3e dikhenas le' sar bare butarnes. So maj but prin3ardo 

sasas p-e pi
3
 buti, sa maj bibaxtalo sasas, sebet o phabardo patavipen kaj jekh 

drom ka ulavdol katar pesqo pharo chokano
4
. Vakarelas: "Kerav e kajve, eke

5
 

tumen, me' kamle chava len, te pravaras. Te del o Del te 3iven katar varesavi 

maj lachi buti!"  

A me keravas maj but baripe anda lesqe kajve, thaj sar kerelas len, no and-

o xaben savo khino pasharata andar-e gava anelas. Lesqe kajve maj but kamavas 

sar jekh shuki cipa manro.  

K-i teharin, kana mo dad rano 3ungadas ma', semas pherdo gindo so 

mangel manca te kerel. Godisardem ke reslas k-o baro dives kana barilem te 

siklivav me
6
 dadesqi buti. Vaj, mrno dad p-o than te ingarel ma' and-o gav 

ingardas ma' and-o foro, p-o baro than purane sastrenqo thaj idenqo, kothe kaj 

kinelas e aluminia pe' kajvenqe.  

Dindos and-o gunojenqo than
7
, e sastrutne thavorreca

8
 sar phandipe 

phanglo than, pherdo purane sastra thaj ida, anda mrni jakh pelas jekh baro 

mavia kontejneri. 3i kaj mo dad rodelas sastra, po lokhes pashilem karing o 

kontejneri thaj xutilem anda leste, ni godisarindos so hi andre. Andre, kana 

avilem mande te dikhlem trujal ma', dikhlem kaj pelem mashkar e lila. Pherdo  

                                                           
1 Lord 3or3 Gordon Bajron (George Cordon Byron, 1788-1824) sasas poeta andar-i anglikani 

phuv, pe piri poetika sasas romanticari. Mashkartemutno pin3ardipe thaj lilvarno baripe lias pc' 

p-e epura .. Cajld Xarold", te poemoa, „Don Zhuan” thaj pe' poetikane dramenca „Mantred" thaj 

”Kain". Mulas katar e malaria an-o maripe kana i grekikani phuv mestardas pe' e xoraxajendar. 
2 javinate (tk. sabah < arab.) 
3 pesqi 
4 sivri, kichiki. dabar 
5 akana 
6 mrne 
7 otpad and-e autoresqo originali 
8 zica and-e autoresqo originali 
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kontejneri lila, pushtika! P-jekh vast darajlem katar kodova plajin pushtika telal 

me tabaja
9
, a maj palal lilem po lokhes te vazdav thaj te dikhav e lila sar 3ivde 

oda. Mo xalxanipe sa maj but barolas. Kerdolas pe' manqe kaj okola lila telal 

me' punre maj but mol sasas katar okola save astaravas anda vasta. Andar jekh 

drom pelem p-e canga thaj le duje vastenca liem te hunavav anda lila, sar o 

3ukel kana rodel pesqo gurudino
10

 kokalo. Sasas li gova mrni bokh?  

Kodova puchipe peklas ma' sar i palma mate manushes. Bokhalo sem palal 

e lila! Lila save hi dumult xramome, po lokhes, sukar, bizaj, asavnes ili 

dilivanes. Lila andar i shtampilin
11

 anda save kerenas buti e manusha save ni 

kamenas kodova Iila, sebet golestar kaj kothe p-o kalo manro kazandenas. Thaj 

kodova 3anel sode okola Iila save na sasas ni dikhle a na te phenav drabarime! 

Lila save bute 3enen anda phandimata bichalde, o ogi mudarde, lila save e 

revolucie anglosarde, o kamipe putarde, thaj okola lila andar save shaj 

prin3ardolas pe' mrno pero, mrni chib, mrn trajo. Rovarde Iila, phabarde lila ...  

Me kamavas sa kodola Iila telal mrne punre, xakaravas sar kaj varkasqi 

godi ushtavav.  

Andar jekh drom, o glaso mrne dadesqo tirgnosardas ma' andar o gindo, 

thaj me p-i bar p-o kasht diem murtik jekh lil, thaj xutilem andar o kontejner 

avri. Kothe, p-i phuv na sasas khanchi, jekhto praxo, chik, katrano thaj ulej
12

. 

Varesavo chuchipe nakhlas andar mance. Anda mrne izravne vasta astaravas 

jekh lil biucharnanqo
13

, kahrime rigenqo. Kerdilas pe' manqe maj bishuzho lil 

mashkar sa e lila andar kodova kontejneri.  

- So hi gova? - puchlas man mrno dad po lokhes glasoca.  

- Lil, phendem sar xasardo. Mrni godi hunavelas angle mashkar e lila and-o 

kontejneri.  

- A savo lil? - palem puchel vov, banglinos opral ma' thaj xor dikhindos 

anda mrne jakha sar kaj rodel vareso anda lende.  

- Ach, thaj drabar! - chudindem jekh rig thaj drabarisardem:  

- 3or3 Gordon Bajron!  

Dikhlam amen pakivales. Sasas gova dikhipe - inati sas akale gunojosqe.  

Kana irisajlem khere 3anglem ka-e mrne paporenqe kajve sebet o Bajron 

ka meren.  

Anda xinz astardinos porestar, rujem savorri riit, and-o suno.  

                                                           
9 patuma (jekhipe o tabano)  
10 garavdo 
11 0 than kaj kerdon, inklon e lila, shtamparie and-e autoresqo originali 
12 nafta and-e autoresqo originali 
13 savo na hi les ucharavipen, koperta; bikoricenqo and-e autoresqo originali 
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Szolnoki Csanya Zsolt: Korkép 
 

Villám ütötte madarak marták 

az éjszakák arcát, 

gondolataim vállára 

hullott a vér, 

beléborzadtak 

ezüst hárfái a viharoknak, 

csontfényű sziklákból 

sírkő-sikoltásokat 

tépett a szél. 

Világtalan táltosok 

között jártam, 

láttam a fájdalom üvegpiramisát, 

láttam porrázúzott útjaink fölött, 

a kacagó, koszorú-glóriát. 

Most parázzsá alázott tüzek 

lüktetnek szívemen, 

lókoponyák között 

táncol a történelem, 

s én 

csontokká átkozott 

hamis tavaszok között, 

méltóságunk 

gerinccsigolyákból kovácsolt 

koronáit keresem 
 

 

Lakatos Klára grafikája 

 
A Romane Cherhaja Trió 

 
A Hangárban nem meglepő, sőt, a 

legtermészetesebb a zeneszó: a tano-
dában leckéjükkel elkészült gyere-
kek, fiatalok a jól végzett munka 
után szívesen rohamozzák meg a 
számítógépeket, s barangolnak 
mindnyájunk számára jó kedvet ke-
rekítve az internet dalai közt. A mi-
nap mégis különös élményt adott 
belépni oda, s nem is tudtam türtőz-
tetni hirtelen támadt érdeklődésemet: 
kit találtak a fiatalok, melyik együt-
tes játssza a nagyszerű cigányzenét? 
A valódi meglepetés azonban csak 
ekkor vette kezdetét: mert az ajtó túl-
felén élőben szólt a zene és zengett 
szívből fakadóan a dal. Egy frissen 
alakult együttes két tagja, és pártfo-
gójuk mutatkoztak be éppen, s mon-
danom sem kell: nem szabadultak, 
míg nem meséltek többet magukról... 

A háromtagú együttes gitárosa, 
Bozsányi Csaba sajnos nem volt 
éppen közöttük, itt volt azonban 
Danyi István, aki billentyűs hangsze-
ren játszik, immáron 12 éves kora 
óta. Zenélt Bódi Attila mellett, fellé-
pései voltak Szlovákiában, Budapes-
ten, Miskolcon, Nyíregyházán, ter-
mészetesen Monoron s a környező 
településeken is, főleg lakodalma-
kon. 

Zámbó Gusztáv, az együttes éne-
kese, 5 éves korában kezdett énekel-
ni. Mert attól fogva gyermekotthon-
ban nőtt fel, szíve szerint 



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

11 

főként gyermek-
otthonokban voltak fel-
lépései: Pilisen, Zánkán, 
Bakonyoszlopon, 
Hegyháton, a Heim Pál 
gyermekkórházban, a 
Nagyecsedi és Maka-
renkói Intézetekben vol-
tak saját estjei, de ját-
szott a pilisi CKÖ-ben 
és Vecsésen is, a Pesty 
Fiúkkal. Szerepelt a fő-
városi Kesztyűgyárban, 
és egy darabig tovább-
jutott a 2009-es Csillag Születik műsorban is, ahol Michael Jacksonos pro-
dukciójával kápráztatta el a közönséget s a zsűrit, nem kevésbé, mint itt és 
most minket. 

Gulyás Árpád, a menedzserük, aki most gitáron kapcsolódott be a zené-
lésbe, 2009-ben ismerte meg Danyi Istvánt, Pándon, ahol hallotta zenélni, s 
onnantól kezdve elkezdte egyengetni útját, fellépéseket szervezett neki, 
többek között a Kesztyűgyárban. Rajta keresztül került látóterébe Zámbó 
Gusztáv, s bontakozott ki az együttes alapításának terve. Utcai szociális 
munkásként, a Nemzeti Egészségügyi Intézet kötelékében, prevenciós föl-
világosító előadásokat tartva és információk begyűjtésével foglalkozva a 
HIV és drog területén -, minden tevékenysége deszeklarált emberekhez 
kapcsolódott, akiknek örömet akart szerezni. S túl a cigányzene örömforrá-
sán, fontosnak tartja az autentikus értékeket, a hagyományok őrzését, a ci-
gány kultúra megismertetését. 

Kétség nem férhet ahhoz, hogy felfedezettjeiben igazán tehetséges és 
ígéretes fiatalokra lelt, akiknek szívből kívánjuk, hogy karrierjük kibonta-
kozzon, közismertté és közkedveltté váljanak! 

Lakatos Menyhért: Töredék      Nagy Gusztáv: Így akarlak 

 

Egyszer maid fellobban a sötétség  

Fekete csillagok gyúlnak  

csontos éjszakák felett,  

zsibbadt fényüktől megolvad a kő,  

lángot fog a putrik vére  

Így szólt Káli meséje. 

Így akarlak, jobban, mint tegnap, 
Mert amíg itt vagy: nincs tér, nincs idő. 
Lágy dallomok zsonganak benne, 
S mosolyod rám hulló aranyeső. 
A pillanat varázsa csak annyi, 
Amíg itt vagy glóriás fényekben. 
De ha ellobbansz, hiányzol majd – 
Maradj velem legalább a versben. 
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Pató Selam: A média romakép-formáló tendenciái (részletek) 
 

A Finnagora, Finn Nagykövetség, Roma Education Fund, Romedia, Bölcsészet-
tudományi Kar és ERCF számos további meghatározó média- és romaügyi 
szervezettel együttműködve rendezett magas szintű szemináriumot márc. 27-én, 
a főváros Kesztyűgyár Közösségi Házában, A média szerepe az esélyegyenlőség 
megteremtésében címmel. Célja a romák médiabeli helyzetének, sztereotipikus 
ábrázolásuk vizsgálata volt, s a médiában rejlő közvélemény-formáló lehetősé-
gek áttekintése, a téma szakértőinek előadása, kerekasztal-beszélgetései kereté-
ben, melynek néhány részletét elevenítem fel az alábbiakban: 

Monori Áron, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (korábban az 
ORTT) tudományos munkatársa, beszámolójának alapkérdése az volt, hogy mi-
lyennek kellene lennie a reprezentációknak: az identitásra való büszkeségre -, 
avagy elfojtásra késztetőknek? Ezek megjelenési aránya szerint a magyar média 
romaképében az utóbbi években jelen van az előítéletesség, messze a legelítél-
tebbként a roma népesség iránt. Domináns a túltámogatott, segélyezési megélhe-
tésre berendezkedett, törvényt nem tisztelő romák sztereotípiája, mely az identi-
tást stigmatizálja. Az utóbbi idők vizsgált TV műsoraiban 2,8%-ban voltak jelen 
az összes nemzetiség szereplői, beleértve a határon túli magyarokat is, a teljes 
csoporton belül pedig 30 %-ban romák, (vagyis a TV műsorokban 1%-nál is ke-
vesebbszer jelentek meg romák, tekintet nélkül arra, hogy az ország lakosságá-
nak 10 %-át jelenthetik romák, a hazai gyermek-népességnek pedig kb. felét! - 
szerzői megj.).   E megjelenések 25%-ában a bűnözés kontextusában, továbbá 
balesetek, bulvártémák kapcsán, az ún. médiagettó keretei közt. Bemutatásukra 
jellemző a homogén csoport képének közvetítése, az előítéletességet erősítő 
azon mód, hogy csoporttagságuk alapján azonosítódjanak. Míg más nemzetisé-
gek szereplőit 72 -, addig a romákat csak 24 %-ban mutatják be részletesen. 
Felmerült Monori Áron előadásában a Kozma ügy, mely a rasszista gyűlölet-
kampány egyik fő fegyverévé vált a sajtóban, s a 2006-os olaszliszkai eset, mely 
meghatározó fordulópontot jelentett a bűnözés rasszizálása előtérbe kerüléséhez. 
A "cigánymaffia" kifejezés bevezetődése a hírfogyasztókból automatikus, gon-
dolkodás nélküli reakciót vált ki, s a nem koncepcionális megfontoltságból, ha-
nem hírversenyből eredő publikációk visszaigazolják az előítéletességet. A friss 
információk azonnali közzétételének kényszere a hírdömpingben generálja a 
bűncselekmények etnizálásának tendenciaszerűségét is. A romákat szerepeltető 
másik műfaji ág a szórakoztatóműsorok és kibeszélő show-k szférája, amelyek-
ben bár sokáig nem jelentek meg romák, annak ellenére, hogy ezek adhatnának 
terepet az integrálódásra, a kisebbségek iránti attitűdök befolyásolására. Karak-
tereik hiányának felszámolódása azonban ezzel ellentétes fordulatot hozott: 
szisztematikusan a deviáns magatartásformákat megjelenítő karaktereket válo-
gatták be a műsorokba, azt a sztereotípiát megerősítendő, hogy a romák problé-
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maként jelenjenek meg. A média egészének roma-tematikájú információinak 
37%-át teszi ki a cigánybűnözés tarthatatlan fogalma, s ezt összevetve a cigá-
nyokról alkotott sztereotípia egyéb megjelenési formáival a médiában, megdöb-
bentő az az adat, hogy a NMHH a korább években általában 3-5, az utóbbiban 
5-10 alkalommal kezdeményezett szankciókat az ezeket közvetítő műsorsugár-
zók iránt. 

Érzelemgazdagságot, nagyfokú tudatosságot hordozó, remek, dinamikus 
előadást hallhattunk Bársony Katalin filmkészítőtől, a Romedia ügyvezető 
igazgatójától, aki abból az alaptételből indult ki, hogy a média egy második va-
lóság. Letaglózó Youtoub-os kisfilmekkel szemléltette azt a szélsőjobbos, na-
gyon jól szervezett médiakampányt, amellyel szemben állunk, (pl. Pax Hunga-
rista tendencia,) -, s amellyel szemben ellensúlyt kell teremtenünk, fontos meg-
értetnünk a kisebbségi nézőpontokat, amibe minél nagyobb közösségek bevoná-
sa szükséges. Annak figyelembe vételével, hogy a rólunk szóló pozitív informá-
ciók nem ütik meg a hírértéket, a negatívak viszont túlburjánzanak, még fonto-
sabb  a jogtudatosságra nevelés, az antidiszkriminációs jog bevitele a köztudat-
ba. Stúdiójuk nem csak arra képezi ki aktivistáit, hogy önállóan készítsenek vi-
zuális tartalmakat, de a mindennapi esetek kamerával való dokumentálására is 
buzdítanak mindenkit, hogy a felvételekkel a legszélesebb közönségeket lehes-
sen megcélozni. Az alulról szerveződött médiakampány nélkülözhetetlen, s 
hogy hatékonysága kibontakozóban van, az meggyőződésemmé vált a Romedia 
által szerkesztett filmek bejátszásait látva. 

Ugyancsak emlékezetesen értékes ismeretanyaggal gazdagította a jelen-
lévőket Messing Vera kutató "Szélre tolva - Roma médiakép" című előadá-
sa. Elsőként azzal a figyelemreméltó jelenséggel szembesülhettünk, hogy a 
médiában 6% és 64% közt foglalkoznak az egyes hírcsatornák az ún. "ci-
gánybűnözés" fogalomkörébe tartozó témák közvetítésével, ami hiteles köz-
vetítés helyett inkább nagyfokú tematikai megfontoltságról tanúskodik. Más-
felől tetten érhető az a változás, hogy a közelmúltban kivesztek a médiából a 
diszkrimináció elemei, s ugyanígy a jogvédelemé is: eltűntek a nyilvános 
roma jogvédők, törlődött az ezzel foglalkozó normatíva. Hétköznapi rassz-
izmusról szóló hírek nincsenek, csak a szélsőjobb intervallumában tobzód-
nak.  Az élő roma kultúráról csak elvétve esik szó, a roma kultúra a celeb-
jelenlétre korlátozódik, s mostanára a tehetségkutató versenyek szereplői 
sem felvállaltan romák, mint korábban Oláh Ibolya, Caramel, vagy Gáspár 
Laci. A pozitív hírek szerkesztésekor is olyan vágási manipulációk mutatha-
tók ki, melyek a sejtetés és sugalmazás síkján azokat neutralizálják, félelem-
gerjesztő közösségképekkel viszik át a hangsúlyt a negatív érzelmi reakció-
kat generáló attitűdökbe, amelyben a roma szereplők nem személyesítődnek 
meg. Ennek ellenpéldája a szimpátiát kiváltó bemutatás lehetősége -, amely-
lyel szintén visszás alakban találkozhattunk már úgy is, hogy a rasszista 
alaptónusú brutalitás tett valakit sztárrá a maga nemében. (...) 
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Jövedelemkiegészítésés tradíció 

 

A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Autonómia alapítvány kisado-

mányi programjára pályázott, és nyert.  

Szeretnénk egy olyan varrodát létrehozni, ahol a tradicionális roma népviselet, 

és kiegészítők varrása közben, a cigány nőkből egy összetartó közösség jöjjön 

létre, - amivel esetlegesen még jövedelem kiegészítést is lehet biztosítani-, to-

vábbá az elkészült jó minőségű kelmékkel pozitívan propagálni a roma kultúrát.  

A projekt hosszú távú céljai komplex, több irányba mutató pozitív társadalmi 

változásokat céloz meg. 

Terveink szerint a hivatásos varrónő (Janovits Györgyné, Bella) betaníttatása 

után, olyan minőségi termékeket fogunk előállítani, ami versenyképes lesz a 

piacon. A Monor főutcáján lévő standon való reprezentálással, a cigány és nem 

cigány emberek egymáshoz való viszonyát, attitűdjét szeretnénk finomítani. A 

Máltai Szeretetszolgálat más városokban lévő programjaival való együttműkö-

dés, illetve a web shop adta lehetőségek kiaknázásával igazi tradicionális kurió-

zumot szeretnénk kínálni, ami méltán válhat híressé, és elismerté az országban, 

illetve saját portfoliókkal elérni a romákat és nem romákat. 

 

Cél, hogy olyan modellt dolgozzunk ki, ami iránymutatást ad, hogy a helyi 

adottságokra építve hogyan lehet egyszerre jövedelem kiegészítést generálni és 

közösséget kovácsolni. Az asszonyok gyakran túlterheltek, és nem mindig ké-

pesek ellátni a gyerekeik körüli kötelezettségeiket pl.: orvos, kontrol, iskolai 

érettséget vizsgáló felülvizsgálat, szülői értekezlet, továbbtanulási nyíltnapok, 

stb., a projekttel szeretnénk, az egyént rávezetni, a passzív szerepből, a közös-

ségi önsegítés útjára. 

Továbbá tervezzük az összeszokott asszonyok gyerekeiből újra éleszteni Mono-

ron régi hagyományunkat, a gyerek-szerenádot. 

 

Akit érdekel a program, szeretettel várjuk a jelentkezését 2012-05-10. után sze-

mélyesen: a Bercsényi utcai Hangárban, Oláh Zsoltnál, vagy ezen az email cí-

men: dopamin7@gmail.com 

Nincs szükség szakirányú iskolai végzetségre, csak nyitottságra, betaníthatóság-

ra, jó szemre, és csapatban dolgozni tudásra. 

 

mailto:dopamin7@gmail.com
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A Fair Play Bajnokság 

Az Oltalom Sportegyesület 2005-ben kezdte el a sportot, mint személyiség-

formáló, terápiás tevékenységet alkalmazni munkájában. Kezdetben kizárólag 

hajléktalanok körében, majd később, 2008-ban, a fiatalabb, de szintén hátrá-

nyos helyzetűek számára is elkezdtük biztosítani a rendszeres és ingyenes 

sportolási lehetőséget. Az elmúlt 6 évben számtalan hazai és külföldi bajnok-

ságon szerepeltünk. A hazai bajnokságokon tapasztalt élmények alapján vált 

világossá, hogy a magyar futball valóban komoly problémákkal küzd. Sokkal 

több a balhé, mint a szép játék és a gól.  

Egy Fair Play Bajnokság menete (röviden): 

Fontos tudni, hogy a Fair Play bajnokságok sok részletben eltérhetnek egy-

mástól. Az igazi Fair Play bajnokság egyik legfontosabb eleme, hogy, hason-

lóan a grund focihoz, a pályán nincsenek bírók. Fontos jellegzetessége, hogy a 

bírókat a Fair Play szabályokat jól ismerő és a Fair Play futballnak elhivatott, 

úgynevezett Fair Play szupervízorok (teamer-ek) helyettesítik. Ők a mérkőzés 

alatt jó esetben nem szólnak bele a játék menetébe. Az előforduló szabályta-

lanságokat a játékosok kézfelemeléssel jelzik, és azokat egymás közt tisztáz-

zák. Az esetleges szankciókban is közösen állapodnak meg. A bajnokság 

megkezdése előtt a Fair Play szupervízorok, (teamer-ek) felügyelete mellett 

kell megtartani a Fair Play-re való felkészítést (tréninget) és tisztázni a szabá-

lyokat illetve a bajnokság menetét, és közös megegyezéssel kijelölik a vá-

lasztható szabályokat. A mérkőzések befejeztével ismét egy rövid, maximum 

2 perces, levezető beszélgetést kell tartani, ahol az FP szupervízorok megkér-

dezik a játékosokat az élményeikről, és megbeszélik, hogy sikerült-e betartani 

a szabályokat. Amennyiben egy csapat súlyosan megsérti a szabályokat, és az 

FP szellemiségével teljesen ellentétesen viselkedik, úgy azt egy „UnFair Play” 

oklevéllel lehet jelezni. A szabálytalanságokról minden alkalommal szükséges 

említést tenni, nehogy olyan látszat alakuljon ki a résztvevőkben, hogy hiába a 

Fair Play szabály, azokat gond nélkül meg lehet szegni.  

Egy ilyen különböző társadalmi csoportok egymáshoz való közelítését célul 

kitűző (szinte már konfliktuskezelő tréninggel felérő) Fair Play futballmérkő-

zést szervez az Oltalom Alapítvány, 2012. április 28.-án (szombaton) a mo-

nori Ilzer Sörgyár műfüves futball pályályán. Az alábbi résztvevők indul-

nak egy-egy csapattal: Monori Rendőrség, Monori Tűzoltóság, Monor Város 

Önkormányzata, Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Monori női futsal 

csapat, Williams TV, Oltalom SE Hajléktalan válogatottja, és egy nevében 

sokat sejtető, nagy sport szeretettel rendelkező Csibészek nevezetű csapat. 

                          Mindenkit nagy szeretettel várunk!
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Versösszeállítás a Cigányok Világnapján - magyarul 

Lakatos Klára: Könyörtelen 
 
Most senki nincs velem,  
nem zugnak harangok.  
Halott asszony a ház kövén ...  
egyedül bolyongok.  
Gyöngyházkötéllel nyakamon  
tekereg a szerelem  
szívemet zsebedben hagyom  
ma éjjel  
vétkezem.  

 
Szepesi József: Külvárosi ének 

 
Itt, hol a por szürkébb, mint akárhol  
ódon utcák sebhelyes hasán,  
s dús koromból gyakran gyatra fátyol  
lóg a házak ernyedt homlokán,  
a periférián, hol élek,  
olajszagú a rend, az élet.  
 
Itt, hol a csend csendesebb, mint bárhol, bár  
a zajnál nincsen hangosabb,  
s a külváros félszeg, nyűtt honáról  
bennem mindig érdes dal fakad, de  
úgy ölt valómon szerepet,  
mint ráspoly nyomán a felület:  
 
Itt minden szomszéd jóbarát, rokon,  
kemény kézszorításhoz szokott  
nagyszerű nép, közéjük tartozom,  
velük élek, érzek, alkotok  
a periférián szerényen,  
parányi részként egy egészben.  
 
Itt az élet egyhangú salakján  
dúdol lelkem ősmelódiát,  
s vele dúdolnak, csüggve ajkán,  
gyárak, kocsmák, vén kolóniák.  
A periférián, hol élek,  
közös e dal, s közös az érdek.  

Vesho-Farkas Zoltán: 
Vérző foton 

 
Tanulom magam másoktól 

puzzlét játszom, 
míg én Énemet kutatom 

Isten kirakja arcom. 
 

Kódolt számsor vagyok 
sors, kontúrba zárva, 

vagyok a táguló világnak 
tagadás tagadása. 

 
Vagyok, 

álom x álom, 
perpetuum mobile 

vérző foton. 
 

Horváth Gyula: Istenhez 
 

Istenem, 
nyisd ki az ég felhő-függönyös 

ablakát és nézz le ránk: 
itt már kripták a házak, 

és csontjaink közt  
...patkánybűnök szaladgálnak, 

jöjj le közénk, 
ha mindent kibírsz, 

öld meg a fegyvereket, 
ha szólni akarnak, 

és azokat is,  
akik ellenszegülnek, 

taposs a kígyóember nyakára, 
és mondd meg az édesanyjának 

hogy ne sírjon... 
várunk,  

skorpiószívek közt 
rettegésben élők.
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Versösszeállítás a Cigányok Világnapján - cigányul 

Marcos Ricardo Barnatán 

O Kalo šon/čhumut 
 
O Gilgamesh čeresko učharipe ando uruk 
dikhlas les 
vash te dela pativ ando žalipe, Endikusoske  
... panjale zhiduvuria ando suno dikhle les,  
ande Jerusalen an-i bibaxtali rat 
ando dives kana o tito pharavdias e khangeri 
te vi le dyene andar i Švedija dyilavde 
leske tamne ududeske 
savo vilamlij ando panjalipe 
katar lenge ¿xarnen/xarnuria? 
adives baxtalo izrazo si 
andel tye vunetoske gada 
kuč bar ando cheri 
 
Dzsalál ad-Dín Rumi 
El amante mitico 
 
1. andar o kamipen pe tute 
... diľajlom. 
man dromari 
andel me trayoske hasayimata 
kodo kaj dulmut simas mange ekavresko si. 
2. mange phagerdo o nakhlipe si 
andar tyo kamipen. 
3. o jagalo kivanipe 
inkrel man. 
taj strast 
del man i kuraža. 
rodav tut  
ando maj garavdo than mande. 
4. chitisajlom butivar 
phurikaneske paramičengo 
kamipe. 
yek paramičengo kamado  
akanak kerdyilom.  
 
boldaslen: Ricardo Iglesias (Espagna) 

Pató Selam: Numa sovas... 
 
Kovlo, kovlo, zuralo-j 
mo cherikano hatyaripe 
Sar platina, sar nuro, 
devlikani bilyalipe 
thaj aspinales trutno 
patyalipe, sperantasa, 
sar tyo sunto suno grizhin 
mure ferinde jakha. 
Parnes sar o jivend, 
jagakes sar e milaj, 
sar te avelas muro trajo 
andar tute resado phraj. 
Te na pushes: sar shaj avav 
o garadyindo dikhipe 
pala tye phandade jakha... 
Thaj na push: kathar pinzharav 
tyi bidikhimaski lyindra... 
Avri ratvaren le dyesa, 
ande le ratya sam khere... 
Hoj te maladyuvas jekhavresa, 
o dyi trubul po drom te del pes... 

 
Ruzdija Ruso Sejdovic:Dukh  

 
Dikhav e patrin 
Tala mo prrno 
Biakharrdo, 
Avel maje te zhavtar sar tradino Manush, 
Pherrde budzhena korrkorripe. 
Dikhav ando suno e rromane jaga 
Saven o brshind dukhavneh mudarel, 
Thaj o Kham me palmendar 
Pe jasva chorel 
Po mo phiripe savo hi korrkorre 
Dur ando del varindje, 
Thaj rodel ma pe trushali Phuv, 
Me jakhaki dukh 
Te achavel... 
 

http://www.facebook.com/ricardolachoromkalo


SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

18 

 

ének és tánc is színesítette a programot 

 

A különdíj átadása 

Kitekintő: X. jubileumi cigány gyermek szavalóverseny Taksonyban  

 

Idén tizedik alkalommal 
került megrendezésre a 
mára hagyományossá vált 
országos szavalóverseny, 
melynek elindítója s szer-
vezője mindmáig a Cigány 
Írószövetség elnö-ke, Ki-
sebbségekért Díjjal és 
számos magas rangú elis-
meréssel kitüntetett Ruva 
Pál író, költő, műfordító, 
szociológus. 

A 12 éves átlagéletkorú gyermekek az ország több településéről érkeztek, 
hogy összemérjék előadói képességeiket cigány és magyar versmondásban 
egyaránt. Mindenki gazdagon megajándékozva és belsőleg gazdagodva tért 
haza, kivételesen magas szintű saját írásai előadásáért Nánási Bianka része-
sült különdíjban, Jakab Tünde I. díjban, Kolompár Petra 2. díjban, és Ko-
lompár Dániel 3. díjban. Jövőre mindenkit visszavárunk, új versenyzőkkel 
együtt! 

Nánási Bianka: Árvácska 
 

Egy árva vagyok, ki bolyong a világban, egy porszem, kit a szél is felkap, és 
röpíti messze, kietlen úton. Egy porszem, ki senkinek nem kell. Koldus, kit csak 
néha megszán a sors. Sors, te kietlen, kopár sors, 
mért nem adtad meg a szeretetet, a féltést, azt a 
sok jót, amit másnak adtál? Míg nekem semmit. 

Igaz, én egy árva vagyok, ki bolyong a világ-
ban, egy porszem, kit a szél is felkap és repít 
messze. Röpíts szél, kedves útitársam! Virágos, 
illatos rétre, ahol kedves virágok befogadnak test-
vérüknek, ahol én is boldog leszek, SZERETHE-
TEK. 

Tágra nyílt kézzel fogadhatom az én árva por-
szem testvéreimet, ahol megnyugvást, szeretetet 
adhatok, mert ez, ahova eljutottam, a szeretet me-
zeje. Itt koldus nincstelennek is helye van. Nem 
vagyok már árva, ki bolyong a világban, egy por-
szem, kit a szél is felkap és röpít. 
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Sörös Elvira - Balogh Eszter: Készülődés a Húsvétra! 

 

A Húsvét előtti napokban már érezhetően nagyobb volt a nyüzsgés a 

megszokottnál, mivel a telepen élő emberek körében igen sokoldalú és 

mozgalmas a Húsvét ünnepe. A kicsi lányok színesebbnél színesebb ruhákba 

burkolóznak, a szülők pedig egyszerűbben, de annál inkább elegánsan 

öltöznek fel. 

A tanodában tanuló gyermekek körében is érezhető volt ez a színes 

és izgalmas ünnep. Ennek eredményeképpen úgy gondoltuk, hogy a 

gyerekekkel az élen egy ünnepséget szervezünk, a Máltai Szeretetszolgálat 

dolgozóinak.  

Az ünnepségen részt vevő gyerekek: Kis Dániel, Gulyás Mónika, 

Vidák Imre, Pupos Noémi, Vidák Márk és Vidák Natália voltak. 

Az ünnepség nagyon egyszerű volt, de annál hangulatosabb is, 

hiszen kis előadásunk igazolta, hogy a hangárba járó gyerekek nem csak a 

házi feladat megírása miatt járnak hozzánk, hanem azért is, hogy a 

mindennapos kötelességük mellett egy-egy verset is megtanuljanak vagy 

felolvassanak. Szép volt látni olyan gyereket, mint Dani, hiszen köztudott, 

hogy ő egy igazi csibész. Jelenlétével bebizonyosodott, hogy ő is képes a jó 

és a szép dolgokra, és összességében jó volt látni, hogy a gyerekek komoly 

hozzáállásukkal képesek eredményes közösséget alkotva átadni az ünnep 

lényegét és fontosságát. 
 

 

 



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

20 

Ravasz József műmeséje: A hegedű titka 
 

Sok-sok év telt el azóta, hogy a Bradzsi cigány család az őshazájából 
eljövet még mindig vándorúton volt. Nehéz lenne megmondani, hogy hol 
mindenfelé jártak. Azt is nehéz lenne megállapítani, hogy a történetben vajon 
a hányadik Bradzsi generációról lesz szó, mert tudni kell, hogy a cigányok sok 
mindenről tudatosan, mélyen hallgatnak. A biztonságuk érdekében a lelkük 
legmélyén őrzik évszázados titkaikat, hogy megvédjék családjukat a gonosz 
emberektől. 
- Akardó, drága gyermekem, ülj csak ide mellém közel a tűzhöz, hogy 
amit most neked elmesélek, azt rajtad kívül senki más ne hallja -, intett fejével 
Ardzsa, Akardó édesapja. 

Akardó türelemmel teljesítette apja óhaját. A fiúcska a nagyszámú 
család kedvence volt. Tizenöt éves korára sudár legény lett belőle. Soha sen-
kivel sem kötekedett. Az idősekkel szemben mindig illedelmesen viselkedett. 
Sohasem fitogtatta erejét. Arra törekedett, hogy az ismerőseitől megtanulja 

azokat a dolgokat, amelyeket ő még 
nem tud. Ezért a környezetében szinte 
nem is volt olyan személy, aki ne 
kedvelte volna őt ezért a jó tulajdon-
ságáért.  
- Jó apám, nagyon szeretlek 
téged! - mondta hangosan Akardó, 
miután letelepedett az apja mellé. 
- Én is téged, drága fiam! - 
válaszolt vissza Ardzsa, Akardó édes-
apja. - Ma este másról fogok veled 
beszélni. Egy titkot fedek fel előtted, 
amelyet egész életedben őrizned kell. 
Senkinek sem mondhatod el egészen 
addig, amíg nem alapítasz a mi törvé-
nyeink szerint családot, s a családban 
is csak a fiúgyermeknek mondhatod 
majd el, amelyik különösen okos, 
talpraesett - tette Akardó vállára nehéz 
tenyerét az idős cigányember. 
Akardó szóhoz sem jutott meglepetésé-
ben. Apja szemében olyan tüzet látott 
felvillanni, amilyet még sohasem. 
 

Szentandrássy István: A hegedűs cigány
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La Lavutaraki tajna (Boldasles/fordította: ifj. Rostás-Farkas György) 
 

But –but bersha nachile, hoj e Bradzsi  romani familija avilas anda 
durutno them, thaj inke po drom sas. Phares zhanas te phenas sark kaj, phirde. 
Vikodo phares zhanas te zhanas, hoj ande kadi pa savi generacija avla vorba, 
ke trubuj te zhanas, ke le rom kasavej, hoj chi phenen avri, so zhanen. Ande 
pengo dyi sama len pelate, te ferin len kathar le poganura. 

- Akardo, muro drago shavo, av feri kathe pasha mande, taj besh 
pasha e jag, hoj so akanak pheno me tuke, kado kaver te na shunel – kerdas 
shero Ardzsa, le Akardesko dad. 

Akardo losshasa kerdas, so manglas lestar lesko dad. Le shaves kamle 
majfeder ando chalado. 

Kana deshupanzhengo shavoro kerdyilas, shukar baro shavo kerdyilas 
anda les. Chikana chi das duma khanyikasa. Le phuren sakana patyivijas. Chi 
sikadas peski zor kavreske. Kodi kamlas, te sityol kodol butya, so voj chi 
zhanel kathar peske amala. Anda kade nas kasavo manush, kon les chi 
kamelas, ke lasho sas lesko ilo. 

- Zurales kamav tut, muro lasho dad! - phendas Akardo, kade te 
shunel sakon, palakodi hoj tele beshlas pasha pesko dad. 

- Vi me, muro drago shavo! -Phendas Ardzsa, le Akardesko dad. - Pe 
kadi ratyi pakavera butya vorbij me tusa. Jek tajna phenav tuke, pekadi tajna 
sama trubuj te les ande tyo 
trajo. Nashtig phenes 
khanyikaske chikaj kodi 
chavla tut chalado, haj vi 
ando chalado feri le 
shaveske, kon zurales 
godyaver trubuj tavel -, 
shutas pe Akardesko phiko 
pesko pharo vast o phuro 
rom… 
Akardo chi zhanglas te del 
duma. Ande peske dadeske 
jakha kasavi bari jag dikhlas, 
so inke na.  

 
 Szentandrássy  

István grafikája 
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- Drága apám! Én megszólalni sem tudok a meghatottságtól azért, hogy 
ilyen nagy bizalommal vagy irántam. Ősi titokról beszélsz, melyet rám kí-
vánsz testálni. Őszintén bevallom, egy kicsit félek. Nem tudom eléggé felké-
szült vagyok-e arra, hogy a kérésedet teljesíteni tudjam? 
- Nos, - folytatta az idős cigányember -, arról akarok veled beszélni, 
hogy a hegedű necsak hangszer, hanem egy titok eszköze is, amelyet mi, idős 
cigányok úgy nevezünk, hogy "godi". 
Akardó az apjától hallottak hatására szisszenni sem mert. 
- Hegedű, godi? - kérdezett vissza hangosan Akardó. - Sok mindenre gon-
doltam, de arra, hogy a hegedű a "nagy cigánytitok" hordozója, sohasem gondoltam 
volna - Akardó ismét a gondolataiba merülve messze a távolba nézett. 
- Tudnod kell, édes fiam, hogy üldöztetésünk során fontos volt, hogy 
kigondoljunk valami furfangosat, amivel szükség esetén tudunk üzenni vagy 
egymással szót érteni. Jeles muzsikusaink egy olyan akkordrendszert fejlesz-
tettek ki, amellyel közvetíteni lehet a beszéd helyett. Zenénk azért olyan, ami-
lyen. Hegedűink nem csupán fából készült hangszerek. Minden cigányember 

hegedűje a történelmünk hordozója. 
A hegedű húrjaiba, a hegedű testébe 
szívünkkel véstük bele üzenetein-
ket. Ahhoz, hogy e titok kulcsát 
átadjam, egyetlen feltételnek kell 
megfelelned. Az pedig az, hogy 
sohasem árulod el a népedet. Ehhez 
pedig minden tudást, támogatást 
megkaptál. 
Majd az idős cigány így folytatta 
tovább: 
- Itt ez a vonó. Amikor a hege-
dűdet a kezedbe veszed, sohasem 
felejtsd el, amit most mondtam neked. 
Meg kell ígérned, hogy a fiúgyerme-
keddel te is úgy fogsz cselekedni, 
ahogy most én veled - fejezte be fárad-
tan, de csillogó szemmel a beszédet 
Akardó édesapja. 

A történet arra ad választ, 
hogy a cigány nép miként vigyázza 
a kultúráját. S a hegedű, a 
zenészcigányok legféltettebb kin-
cse, húrja a szívükre van feszítve. 

Oros Teréz : Muzsikus 
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- Muro drago dad! Me chi zhanav te dav duma, andakode ke kade 
patyas ande mande. Pa dulmutani tajna vorbis so pemande kames te mukes. 
Phenav kade, sar si, jek cerra darav. Chi zhanav lasho som-e pekodi, so 
manges mandar, hoj zhanav te kerav? 

Phendas majdur o phuro rom:  
 – Pakodi kamav te vorbij ma tusa, hoj e lavuta na feri bashadyi, 

zhanel vi jek tajna, so ame phure rom - kade phenas, godi. 
Akardo chi tromajlas te del chi duma chi glaso. 
- Lavuta, godi? - pushlas palpale Akardo. - Pebut butya gindisardom 

ma, de pe kodi, hoj e lavuta e bari romengi tajna inkrel chikana chi 
tromajlomas te gindij . 

- Trubuj te zhanes, kana amen nashavenas, avri trubusardas te 
gindisaras variso, sosa zhanasas te das duma. Lashe lavutara kasave rakhle 
avri, sosa anda vorba zhanas te das maj dur. Amare gilya andakode kasavej… 
E lavuta na feri anda kasht gatadyol. Sako romeski lavuta amare pecimesko 
inkrimo. Ande lavutarake sirmi amare ilesa maladam andre amare sirmi. Te 
dav tu kadi kija, jek butyi trubuj te zhanes: kadi kodi, hoj chikana chi purris 
tyo nipo. Kaj kado sogodi 
sityarimo lan tu. - Kade phendas 
majdur o phuro rom:- Kathej kado 
cirdimo. Kana les tyi lavuta ande 
tyo vast, na bister, so phendom 
tuke! 

Trubuj te colaxar, vi tu 
kade keres tye shavesa, sar akanak 
me tusa - , phendas khines, de 
abdyolimaske jakhenca le 
Akardesko dad. 

E pecimo pekodi del vorba, 
hoj  le rom sar len sama pe pengo 
romanimo, thaj pe pengi kultura. 
Thaj e lavuta e bashadyimaske 
romengo majferisardo, laki sirma 
pe pengo ilo si cirdime…  
    

Szentandrássy István grafikája 
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MAKA ISTVÁN (CSOKI) SPORTROVATA: Saját szemmel (I. rész) 

 

A munkám nagyobb része a telepi gyerekek tanulás segítése (Tanoda), 

azonban nagyon fontosnak találtam, hogy a mindennapos tanulás mellett, a 

gyermekek testi-lelki egészségük érdekében, rendszeres sportolási lehetősé-

get kell biztosítani. Felmérésem egyértelműnek bizonyult, hiszen nap mint 

nap azt tapasztaltam, hogy a telepen élő gyermekek kb. 75%-a kergette a bőrt. 

Először azt kell eldönteni magában mindenkinek, hogy tömegsport jel-

legűen vagy szakmailag magas szinten szeretné űzni ezt a tevékenységet. 

Természetesen a lelkesedés mindenkivel azt mondatja eleinte, hogy "nagy" fo-

cista szeretne lenni, de az idő múlásával azok a gyerekek maradnak meg, akik 

komolyan szeretnék ezt a sportágat űzni. Az ifjúsági csapatban először 15-20 fő 

jelentkezett edzésre, majd a következő edzésekre 14-15 fő maradt. A serdülő 

csapatban 15-16 gyerek jelentkezett az első edzésre és végül 10-12 maradtak.  

Előzmények: Az első foci-torna részvételekor csapatunk a 8. helyezést 

érte el. A torna végeztével még aznap összeültünk a pálya közepén és a kö-

vetkezőket kérdeztem: - Mi volt a probléma? (ezt mindenkitől külön-külön 

megkérdeztem). Mindenkitől azt a választ kaptam, amit vártam mégpedig: 

nem vagyunk összeszokva, mindig piszkál a társam, hogy nem passzolok, 

sok volt az egyéni játékos stb… 

Saját maguk fogalmazták meg, hogy mi is lehet itt a probléma. Saját 

maguk mondták ki azt, hogy az eredményesség érdekében dolgozni kell. Na 

ez az, amit én már régen vártam, és ettől a pillanattól kezdve tudtam, hogy itt 

szakmailag magas szinten kell dolgoznom. Itt nagyon fontos és megjegye-

zendő az, hogy ez egy közösen megfogalmazott döntés volt. 

Ez a hozzáállásom mindenkire nagy hatást gyakorolt, hiszen tudásom 

legjava szerint tanítom őket a foci alapjaira. Ebben hatalmas szerepet játszik 

a sportbéli múltam, ami a közös munkánkat eredményesebbé teheti.  

A kezdetekkor még kevésbé volt csapatunk eredményes, amire már a 

fentiekben ki is tértem, azonban ahogy egyre több mérkőzést játszottunk 

egyre inkább feljebb értünk azon a bizonyos ranglétrán.  

Első edzéseink igen nehezen kezdődtek el, mivel mindenki azt gondol-

ta, hogy akkor leszünk jó focisták, ha kettéosztjuk a csapatot és játszunk. 

Sokan csak ámultak bámultak, amikor zöld színű bójákat raktam ki a pálya 

különböző pontjaiba, majd elkezdtem velük olyan bójás gyakorlatokat, ami 

elsősorban a koncentráció képességet és az állóképességet erősíti. 
A Szakmai alapok /bójázás, mozgáskoordinációs feladatok labdával 

stb./ amik a további fejlődésünket szolgálják, mára már elfogadott, jól mű-
ködő rendszerré váltak. 
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PÁLFAI GYULA ROVATA: TABÁNI TÖRTÉNETEK  
Gulyás Gyulára emlékezve 

 
Kedves Olvasó, az egyik éjjel nem jött álom a szememre. Így hát bekapcsol-
tam a tv-t, és az egyik adón a Turai cigányprímás Szénási Tibor „alias” Tasko 
és a turai cigányzenészekről szóló műsor ment éppen. Ezt nézve jutott eszem-
be, hogy Monoron is kihalt az utolsó cigányprímás: Gulyás Gyula „Muru”, aki 
35 évig volt a monori cigánytabán vezető prímása. Sok lakodalomban, ci-
gánybálban, valamint temetésen is lerótta tiszteletét a hegedűje segítségével. 
Méltán híres zenekara tagjaival, akik mind a monori cigánytabán szülöttei 
voltak, sok évet zenéltek együtt. Kedves Olvasók, engedjék meg, hogy név 
szerint is megismertessem Önökkel ezt a híres Gulyás Gyula „Muru” féle ze-
nekart! Először is meg kell említenem Gulyás Imre prímást, Gyula bátyját, aki 
nem volt olyan virtuóz cigánymuzsikus, de jó hangulatot tudott teremteni ma-
ga körül. Következő a brácsás, akit Peczek Jánosnak, „Tutna bácsinak” hívtak. 
Ő egy roppant tiszta és precíz muzsikus volt. Utolsóként pedig a kisbőgőst 
említeném meg, akit Oláh Mihály „Punya bácsinak” neveztek. Ő a többi zene-
társával 30 évig muzsikált együtt. E sorok írójaként is mindig eszembe jutnak 
ezek a híres zenészek, és örök tisztelettel gondolok vissza cigánymuzsikus 
barátaimra. 

GULYÁS MÁRIA RECEPTROVATA 

Kakaspörkölt - kapros túrós csuszával 
 

Hozzávalók: Kakas zsiradék, 2 fej hagyma, paradicsom, paprika, piros papri-
ka, delikát, 1/2kg túró, 1/2kg csusza tészta+kis olaj, só, kapor, 1 nagy tejföl 
Elkészítés: Megfőzzük a kakas pörköltet szokásos módon. Kifőzzük a csusza-
tésztát, kevés olajjal összekeverjük, hogy ne álljon össze. A túrót, tejfölt az 
apróra vágott kaporral összekeverjük, és a tésztát összerázzuk. A túrós csusza 
tetejére tesszük a pörköltet, de tehetünk rá még tejfölt és aztán megszórjuk 
kaporral. 

Petrezselymes, gombás, májas nokedli rántott hússal 
 

Hozzávalók: 1 kg liszt, 3 tojás, só, 2 cs. friss petrezselyem, ½ kg gomba, 3-4 
db csirkemáj, olaj, delikát, bors 
Elkészítés: A rántott húst tetszőleges húsból megsütjük. Lisztből, sóból, tojás-
ból nokedlit szaggatunk úgy, hogy az apróra vágott petrezselymet bele kever-
jük és utána szaggatjuk ki. A megdinsztelt hagymára már dobjuk az összeda-
rabolt gombát és csirke májat majd ízesítjük és borsozzuk, kb. 10percig főz-
zük. Összekeverjük a kiszaggatott nokedlival és köretnek tálaljuk. Rántott 
hússal és kovászos uborkával. 
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LE XABENATA – AZ ÉLELMEK 
(Pató Selam tematikus szószedete a Lovári szövegalkotási  gyakorlatok-ból) 

 
hurka e hurka (tsz. 

Hurchi) 
bogrács e kekava, e 

kheldara 

ebéd le mizmeresko 
xaben 

döghús murdicko/dugicko 
mas 

abrosz o colo (ura) ecet(es) shut(lo) 

asztal e mesalya éhen hal merel bokhatar 
avas rinchedo éhkopp e zhigara 
bab e fusuj élelemnek val xamasko 
barack o zarzar fő kirol 
bárány  o/e bakroro főz kiravel, tavel 
bél e porr süt pekel 
bors e piperi elkészít getil, getol 
birsalma e gutuj kész gata 
birkaborjú o viclo, e vicava eper e dudi 
bicska e brichaga erdei veshesko 
bezsíroz chikenarel erős jicalo 
gomba e buraca, e huhur evőeszköz o ekcajgo(ura) 
borda o pashavro etet xaxavel 
görögdinnye o xarbuzo, e 

lubenica 
falánk, mohó, étkes bokhshindo, 

pohortyi 
borsó o xirxil, o graho fakanál e varishka 
bögre kuchi faggyú e kholyi 
böjt o postyipe fazék e tigaja 
burgonya e gilcha fedő e piri 
kemence o bov fehérrépa o morkoj 
cukor o guglo finom fajno 
édesség o guglipe fokhagymás siralo 
torta e torta forral vrazdavel 
edény  o vaso(uri) forró, tüzes tato, jagalo 
cseresznye e kireshi főzés o kiravipe 
csípős jito főtt tészta kirado xumer 
csirke o pujo(ura) füstölt hús thuvardo mas 
csont o kokalo gyógyfű charuno char 
csupor e chopri gyógyszer drab 
dagaszt shuljarel gyökér o ridechi, e rikita 
darabol kotorarel gyufa e mashina, e jagalyi 
sárgadinnye  o pepeno gyúróteknő o truko(ura) 
nyersen ivandes gyümölcs o frukto(uri) 
dió o akhor hab e spuma 
feltör (vmit) opre phagrel vöröshagyma  e purum 
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disznó o balo, e bali hal  o masho 
rág chambel húst süt (voj) pekel o mas 
marcangol chambrel tölcsér e xon 
harap dindarel megfej pishel 
hasított tészta pharrado xumer megpuhul kolyol 
héj e kozha meggy e makri 
háziállat kheresko pedo méhkas birulyango stupo 
hentes, mészáros o masari méz(es) adyvinalo 
hint (pl. cukrot) rispisarel molnár o assavari 
hordó e durulyi nyers ivando, dyalo 
oldható bilover forralóedény e thudorni 
húsleves masali zumi nyárs o bus 
ital pipe, piben nyúlhús shoshojesko mas 
ivás pijipe, pimasko nyúz kushel 
ízesít (mint javít) lasharel olaj(os) ulej(alo) 
józan trazo ökör o guruv 
kacsa e raca pacal e pandurka 
kakas o bashno pálinka, rum e retyija, e tardyi 
kanál, kanalaz e roj, rojarel paproka e piparka 
kanna e bradyi erőspaprikai e jicali 
káposzta e shax, e armin paradicsom e paradajka 
kaptár o stupo(ura) piac o foro(ura) 
karéj e felija alma e phabaj 
kas e koshnica püffedt, felfúvódott pukhlo 
kávé e kafa, e kaveva ragad astardyol 
keksz o kekso(ura) sárgarépa galbeno ropaj 
kelkáposzta kreco shax rohadt kerno 
keményedik shiklyol, capenyol savanyú shuklyo 
kés e shuri savanyúság o shuklyipe 
keserű kerko só(s) lon(do) 
kifli e kifla sör e bera 
kiöblít xalavel sül, sült petyol, peko 
kiürül avri shushol sűrű(södik) dyeso(sajvel) 
konyha e kinda szaloncukor e kishindi 
kocsma e kirchima, o birto szalonna e slena, thulo mas 
kolbász e goj szalonnabőr chm(b) 
kopaszt kushlyarel szamóca  e/le mura/i 
korsó o khoro szárnyas phakaslo 
kukorica e boba, o karvachi szed, gyűjt kidel 
kút e xajing konyhaszék kindako skamin 
lábas o astachi, e trondya szilva e prunya 
lángos, pogácsa e bokolyi szita o churo 
leég tele phabol szódavíz sodicko paji 
leforráz peril szőlő e drakh, e struguli 
leitat matyarel tányér o tejari 
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lencse e irnin, e lencha petrezselyemzöld p o pithzolo(ura) 
leönt tele shorel tej(es) thud(alo) 
libacomb papinyako cumpo tejföl e suntina 
liszt, lisztes o aro, araslo telemorzsál purshukarel 
mag 
napraforgómag 

o sumburo,  
e sumunci 

tepertő  e cirki, e zevelya, e 
zhimorra 

máj kalo buko tojás o anro 
malac(ka) o balishno(ro) bugyog klokotisarel 
maroknyi burnyikaslo búza o dyiv 
tojástartó e tirtica bűzlik khandel 
tollas porasho illatozik shungajvel 
tök o dudum búzaszem e kukin 
túró o kiral cékla e loli ropaj 
tyúk e khanyi, e paserra citrom o limuj 
ürge e pekenuca csicseriborsó  e xoraxane xirxila 
üst e kekava, e ishto csíráz sumbol 
uborka e krastareca palack e valin 
üveg e glazha, e vaojaga csuklik gilchol 
zabpehely e zhov lichardi csűr e khaselin 
vaj(as) chil(alo) darál pishel, doshel 
vödör e vedra, e bradyi dara e khurm 
vékonyodik  sanyol dörzsöl morel 
fogy nachol ehető xalover 
vörös/fehér bor lolyi/parni mol elkülönít korkorrarel 
zöldbab zeleno fusuj elpuhult, petyhüdt pomukhlo 
kínál, ajánl imbil, imbisarel elront musarel 
zyíros kenyér chikenalo manro leéget tele phabarel 
sonka o sholdo(ura) elsózott pralondo 
villa e furka, e bunela égett phabardo 
pohár o lozho, o pohari étlen-szomjan bixales-bipeles 
kehely e taxtaj éretlen bipeko 
rizs o vorezo (ura) ételízesítő o sanaburr 
kalács o marinklo, o 

kolako 
zúza o bumburishko(ura) 

e pipota 
gyömbér o bimbero fagylalt e pahokrema 
aludttej sovlyardo thud fasírt e xomeli maseski 
tál o charo felbont, kinyit opre/avri putrel 
főzelék o chuspajzo becsuk, lezár andre/tele phandel 
ribizli e durril felnyársal buzdel 
keveredik hamisardyol körte o ambrol 
kever hamil folyékony thavdino 
vág shinel zsigerek e vender 
olvad bilyal fürjtojás murkako anro 
fagy pahosajvel gabona e germ 
áfonya e kali skamich galamb o gulumbo 
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asztalkendő e mesalyako dikhlo gesztenye e cmla 
asztalvendég o nast gránátalma e andrav 
ásványvíz o shutlo paji gyümölccshús o ander, o vender 
italos, ittas pijavno, matyardo, 

mato 
halbolt le mashengi 

bikinlin 
barack o zarzar, e prask hámoz, tisztít uzharel 
bárd e kaser hentesüzlet le gojengi bikinlin 
becukroz gularel húsbolt le maseski bikinlin 
befed andre sharavel húsgombóc e xomeli maseski 
belemerít andre boldarel étvágy e bokhorri 
tölt pherel ízlel gunzharel 
böfög guvdel íztelen  bigunzhesko 
bőr e morchi kása o xevic 
bőség o buxlipe lángoló rapalo 
joghurt o shuklo thud lenyel tele nakhavel 
ízletes gunzhalo liter o litro 
jóllakott chalo málna e xoroxani skamich 
megelégszik lichajvel megcsócsált chamblo 
kávéskanna e kogum megélesít rostarel 
kenőcs (mártás) e pomada megmos thovel 
kenyér o manro mélyhűtő paharno 
sajtkorong e kiralin mogyoró o pendex 
kevés cerra narancslé la ranchako xum 
sokáig butaig olajbogyó e zetuj 
felver opre malavel osztriga e strid 
kétszersült  o virpeko padlizsán o biranzhal 
kézzel eszik vastenca xal popcorn o/ebashnorre 
kihűl avri shudrol pikkely e skam 
pirul lolol, lolo kerdyol polc e ethazher 
kíván vinchrel, doril póréhagyma o pras 
koffeinmentes kávé e lyindrali kafa rebarbara o revand 
korpa e shel reggeli e javin 
koszos melalo rossz ízű bilashe gunzhesko 
kökény e mamuxt saláta e salata 
köles e khurm sárgadinnye o pepen 
kukoricaliszt e melej szomjúság e trush 
krém(es) e pasta éhség e bokh 
tésztaszűrő le makaronengi 

uchandi 
szívószál o phusorro, o 

sulumorro 
tejeskanna le thudesko 

khororro 
pulyka o tuptano, e lutuj, e 

tutka 
áztat suslarel, kindyarel fogad primil 
tojásrántotta anreski zeveli (meg)hív akharel 
tojássárgája/fehérje anresko lolo/ parno velő o mezho 
véres hurka ratali goj véres ratvalo 
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Pató Selam: Térbeli meghatározás 
 

A cigány nyelvben -, eltérően pl. a magyartól, ami a szóvégi tolda-
lékokban gazdag -, gyakran elöljárószó alakjában jelennek meg a ragokkal 
adekvát nyelvi eszközök.  

Ebben a tananyagban a térbeli meghatározásra szolgáló kifejezéseket 
gyűjtjük egybe, szemléltető objektumok segítségével. 

 
Elöljárószavas szerkezetek:     További kifejezések: 

 
    -ra, -re, -on, -en, -ön         (elvont értelemben is) 
   PE... hn. pe+o=po...  -ról, -ről 

nn. pe+e=pe...  PALA  
tsz. pe le...  (o, e, le)... 

 
-ba, -be, -ban, -ben         -ból, -ből, miatt 
ANDE...          ANDAR 
hn. ande+o=ando...      (o, e, le)... 
nn. ande+e=andej... 
tsz. ande le... 
          Honnan? 
Hol? 
Ahol. –nál, -nél,        -tól, -től 
-hoz, -hez, -höz        KATHAR 
KAJ (o, e, le)...        (o, e, le)... 
(Időhatározásnál       (Időhatározásnál 
is használatos!)        is használatos!) 
 

fel, fent = OPRE; fentről = OPRAL...; ...fölé = OPRE PE... 
 
... előtt = ANGLA...        ... után, mögött 
hn. angla+o= anglo...           PALA LE...  
nn. angla+e=angle...       hn. pala+o=palo 
elé, előtt = angla le...       nn.pala+e=pale 
elől, előlről = anglal       hátul = palal  
elől, előre = angle       vissza = (pal)pale  
(Időhatározásnál        (Időhatározásnál 
is ez használatos!)      is ez használatos!)  

    lent = TELE  alól = TELAL... 
... alatt, alá = TELA LE...; hn. tela+o=telo, nn. tela+e=tele 

mashkar = közt, középen 
perdal = át, keresztbe 
pasha = mellett, közel  
dur = messze  
dural = messziről 
doringal = túloldal 
rigate = félre 
akorde = erre 
intya = arra  
intyal = arról 
kathar = innen  
kothar = onnan 
kathe = itt, ide  
kothe = ott, oda 
katka = emitt, emide 
kutka = amott, amoda 
krujal = körül 

bent = 

ANDRE 

 

bentről = 

ANDRAL 

kint =  

AVRI 

 

kintről = 

AVRAL 
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