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Dr. Szuhay Péter: A CIGÁNYOK ETNOGRÁFIÁJA I.  
Mint már említettük, a magyarországi cigányságról nem beszélhetünk 

úgy, mint egységes etnikai alakzatról. Az egységesség képzete inkább a politi-
kai és közigazgatási irodalomban, illetve a tömegkommunikáció által megfo-
galmazott képben, valamint a többség közvéleményében él. Azok az emberek 
is, akik magukat cigánynak nevezik, tehát a cigányok, legalább három etnikai 
csoportra osztják magukat. A három etnikai csoport elsődleges különválaszt-
hatóságát az anyanyelvi különbözőség adja. A cigányság etnográfiai leírását 
tehát alapvetően ez a tény határozza meg. Ezt az alaphelyzetet bonyolítják a 
cigányságon belüli foglalkozási és megélhetési különbségek, és ezekből kö-
vetkezően az egyes cigánycsoportok vagyoni és társadalmi helyzete. Vagyis 
egy etnográfiai összegzésnél nagyon nehéz azt mondani, hogy ilyen vagy 
olyan a cigányok táplálkozása vagy öltözködése, hanem azt lehet mondani, 
hogy egyes sikeres oláh cigány csoportok öltözködése vagy táplálkozása ilyen, 
a munkanélküli szegény helyzetben élő telepi romungró cigányok öltözködése 
vagy táplálkozása olyan. És ekkor már a jelzett módon csoportokat képeztünk, 
ahol az azonosság vagy hasonlóság alapján egymás mellé rendeltünk különbö-
ző lokális cigányközösségeket. első lépésben adott közösségeken belül próbál-
juk meghatározni a közösség egészére jellemző kulturális normákat és szabá-
lyokat, s adott jelenség a csoport ideális, s mindenki által vallott és gyakorolt 
formáit írjuk le. Ekkor már az átlagtól eltérő jelenségeket is a középhez igazí-
tottuk. A különböző hasonló helyzetű csoportok kulturális normáit közelítjük 
egymáshoz a második lépésben, így jön létre az öltözködés vagy a táplálkozás 
rendszerének több csoportváltozata, s legföljebb a különböző csoportváltoza-
tok egymásmellettisége adja a cigányok öltözködésének vagy táplálkozásának 
jellemzőit. 

Rendkívül fontos azt is látnunk, hogy ezeknek a jelenségeknek valójá-
ban kétféle rendszere létezik. Egyrészt a különböző tudományok, így az etno-
gráfia és az antropológia is létrehozza, kialakítja a cigányok megfigyeléséből 
származó rendszereit, másrészt azonban maguk a cigányközösségek is megfo-
galmazzák társadalmuk működése során ezeket a szabályrendszereket. Az pe-
dig egy következő kérdés, hogy ezek a kulturális alrendszerek – az említett öl-
tözködés vagy táplálkozás, de a sort lehet folytatni a mulatozással, a lakoda-
lommal, a temetéssel, általában a közösség egyes embereihez vagy a közösség 
egészségéhez kapcsolódó szokásrendszerrel. Vagyis az a kérdés, hogy mi tyu-
kodiak csinálunk valamit így vagy úgy, vagy mi tyukodi cigányok megkülön-
böztetve magunkat a tyukodi parasztoktól tesszük ezt vagy azt, vagy általában, 
mint cigányok cselekszünk általában ekként vagy akként, megkülönböztetve 
magukat általában a gázsóktól. 
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Rokonsági rendszer 
Abban mindhárom cigány etnikai csoport hasonlít egymásra, hogy mind 

a nem cigányokkal, mind a más cigánycsoportokkal való házassági kapcsola-
tuk gyakorisága elenyésző. Az emberek elsősorban a saját etnikai csoportjukba 
tartozó emberekkel lépnek házasságra, így a rokonsági viszonyok a saját cso-
porton belül jönnek létre. Azokban a ritka esetekben, amikor akár egy cigány 
egy nem cigánnyal, vagy az egyik csoportbeli egy másik csoportbelivel köt 
házasságot, a rokonság valamelyik ágát nem működtetik. Egy oláh cigány férfi 
és egy romungró nő házasságában a nő, például ha a férje közösségébe kerül, 
attól kezdve kiszakad saját korábbi rokonsági rendszeréből, gyermekei oláh 
cigány identitásban nőnek fel, s nem tartják a kapcsolatot a romungró anya vér 
szerinti és műrokonaival. Hasonló a helyzet, ha akár oláh cigány, akár 
romungró közösségbe került egy nem cigány, vagyis gádzsó házastárs. 
Ugyanez áll fenn, ha egy cigány kerül be egy nem cigány közösségbe, gyer-
mekei nem cigány identitásúak lesznek, és itt is megszűnik a rokonsági rend-
szer működtetésének kétirányúsága. Ez a kulturális eljárás fenntartja a csopor-
tok közötti merev határvonalakat. (Ennek az elvnek az analógiáit megtaláljuk a 
korábbi paraszti gyakorlatban. Számos leírás szól arról, hogy a földrajzi közel-
ségben élő, ám különböző etnikumhoz tartozó emberek egymás közötti házas-
ságát a közösségek kölcsönösen tiltják. Így mindkét részről nehezen volt el-
képzelhető, hogy a magyar paraszt fiatalok német paraszt fiatalokkal lépjenek 
frigyre. A házassági kapcsolatok merevségét jelzi az is, ha azonos etnikumhoz 
tartozó, ám különböző felekezetű fiatalok kapcsolatát tiltja vagy tiltani próbálja 
a közösség.) 

Az egy-egy törzshöz tartozó emberek előszeretettel házasodtak azonos 
törzsbe tartozó emberekkel. A vándorlás korábban még merev szabály volt az 
azonos törzshöz tartozás szempontja, de arra is vigyáztak, hogy a párválasztás 
ne az azonos kompániához tartozó fiatalok körében jöjjön létre, így automati-
kusan kizárták a közeli rokon házasságok lehetőségét. A kettős szabályrend-
szer – az azonos törzshöz tartozás előírása és saját lokális csoport kizárása – 
adta meg az oláh cigány rokonsági rendszer alapját. Ebben az időben maga a 
kompánia számított alapvető rokonságnak, s csak a letelepedéssel párhuzamo-
san válik totálissá a vér szerinti rokonság rendszerének működtetése. 

A letelepedés következtében hamarosan egy új elv is kialakul a lokális 
párválasztás előírása. Azok az oláh cigányok csoportok, amelyek a letelepe-
déssel együtt elvesztik térbeli mobilitásukat és mozgékonyságukat, hasonló-
képpen, mint azt általában a parasztok vagy a korábban letelepedett romungró 
csoportok, az azonos helyen lakók körében írja elő a választási lehetőségét. A 
csoport endogámia kiegészül a lokális endogámiával.A korábbi időszakokkal 
ellentétben ez egyre inkább megteremti a veszélyét annak, hogy közeli roko-
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nok közötti házasságok egyre nagyon számban jöjjenek létre. A letelepedés 
ellenére is mozgékony oláh cigány csoportokat az egzogámia – vagyis a cso-
porton kívüli választás – lehetősége, illetve előírása megóvta ettől a problémá-
tól. Egyik esetben a vélt társadalmi alkalmazkodás, másik esetben a különállás 
hangsúlyozása adja a társadalom működésének keretét. Az egzogámia éppen a 
lehetséges társadalmi sikereket szolgálja, míg az endogámia a befelé fordulás 
következményeként a társadalom megmerevedését okozza. Párválasztást – 
miként a magyarországi paraszti kultúrában is –a réteg illetve -, illetve az osz-
tályszempontok is befolyásolják. Azonos csoporthoz tartozók nem jelentenek 
automatikusan egy házasodási kört. Ha egy kisváros romungró cigányait néz-
zük, azt látjuk, hogy azok, akik zenélésből és csak zenélésből élnek, a magyar 
anyanyelvű cigányok csoportján belül külön társadalmi egységet alkotnak, és 
lehetőség szerint korlátozzák a nem vagy nem csak zenélésből élő cigányokkal 
való párkapcsolatokat. 

Mindhárom cigány etnikai csoport esetében jellemző a rokonsági rend-
szer széles körének működtetése. A rokonsági rendszerhez tartozók széles kö-
rének számontartása határozza meg az együttműködők körét. A társadalmi ko-
operáció elsősorban a testvérek és unokatestvérek körében jön létre, háttérbe 
szorítva például a barátságot is. Jóllehet, minden cigány testvérének tekinti a 
saját etnikai csoportjához tartozó többi cigányt is – így van ez különösen az 
oláh cigányoknál -, a kooperáció mégis vérszerinti rokonok között jön létre. Ez 
jelenti az osztozkodás körét is, vagyis a megtermelt vagy megszerzett javak 
alapvetően ebben a széles rokonsági körben kerülnek felhasználásra. Ez alap-
vetően az a szolidaritási háló, amely a cigányok között fennáll. Az etnográfiai 
irodalom szerint a 19. századi magyarországi parasztságra még a rokonságelvű 
társadalmi kapcsolatok működtetése a jellemző, de a polgári fejlődéssel párhu-
zamosan ez háttérbe szorulva kiegészül a szabad választás nyomán létrejött 
kapcsolatrendszerrel, vagyis a termé-
szet adta, vér szerinti kapcsolatrend-
szer már nem kizárólagos társadalmi 
építőkő. A cigányok egyrészt ezt a 
régi, korábban általánosan jelen lévő 
gyakorlatot őrzik, mert ezt tartják 
normálisnak és az élet rendjének, de 
azért is élnek mind a mai napig ezzel 
előszeretettel, mert ezt a megoldást 
tekintik a többség ellen való védeke-
zés leghatékonyabb eszközének. 
(folytatjuk!) 
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BEMUTATJUK: Im memoriam Rácz Lajos 
 

Ismertem őt... Milyen szerencsés vagyok; másfél évtized telt el azóta, hogy 
minden héten betoppant a szerkesztőségbe. Élesre vasalt fehér ingben, csend-
ben, szelíden. Jelen volt. De nem, mégis inkább szerencsétlen vagyok, hogy 
valójában mégsem ismertem őt. Nem fedeztem fel a szolid felszín mögötti 
hatalmas lelket-szellemet, mert én magam voltam éretlen hozzá. Hogy beszélt 
az ő csendje, s hogy mi mindenről -, csak akkorra értettem meg, mikorra már 
csak verseiben maradt közöttünk. Mindössze 56 éves volt, amikor 2000-ben 
távozott.  Magyarország egyik legcsodálatosabb roma költője volt, és újságíró, 
akinek önálló kötete életében sajnos csak három jelent meg: az Emléket égetek 
(1994), a Zsoltárok (1997) és az Élő Remény (1999).  
„ Megkérdőjelezhetetlen cigány arcom kölcsönadom néktek – viseljétek, élje-
tek vele, s akkor majd megértitek lázongásom erkölcsi okát. 
Félévszázadnyi életem a hatszáz éves vándorlásunkhoz képest – csupán töre-
déknyi sors-idő, mozaik-pillanat villanás -, csak ahhoz elég, hogy tetten érjé-
tek azokat a vonásokat, amelyek hűen megrajzolják egy nép különös karakterét.  
1963-ban hoztam el álmaimat Budapestre – azóta itt élek a feleségemmel, ma 
már rokkantnyugdíjasként, leszázalékolt reménnyel... (- írja az 1994-ben, Tü-
körként címmel megjelent önvallomásában). 
Hitem gerincét és fegyelmét a gyökerek adják, amelyet meghajszolt őseimtől 
örököltem. Tiszta, iható forrásként csörgedezik ereimben az a megmásíthatat-
lan vágy, hogy elmondjam néktek – a másság nem csupán szín, hanem élni 
akaró fény a társadalom horizontján... 
Verseimben olyan lét-igazságokat boncolgatok, amelyek leírva olykor har-
sánynak tűnhetnek, de így hiteles az a gondolat-tartomány, amelyet megoszta-
ni kívánok veletek. 
Az „Emlékek égetése” nem egy önpusztítás szinonimája, hanem a visszatekin-
tés, reménybeli újrakezdés párhuzamos szándéka. 

Rácz Lajos: CERUZACSONK 
Amikor születtem, a háború már övig gázolt a vérben. Az emberek közül 

csak kevesen tudtak sírni, mert a rettegés elapasztotta a könnyeket… Apám, 
nagyapám, és a rokonok esténként szomorú nótákkal ríkatták a Resti nevű 
étterem vendégeit az én nagy szerencsétlenségemre, mert az ő távollétük meg-
határozta, eldöntötte a sorsom. 

Valamikor éjfél után születtem: három kiló hatvan dekával, ami nem kis 
teljesítmény volt abban az időben, mivel a romák legtöbbször csak álmukban 
laktak jól. A régi zenész cigányoknál ősi szokás volt, hogy az elsőszülött 
gyermeknek hegedűvonót adtak a kezébe, ha a csecsemő nem dobta el a vo-
nót, akkor azt a rátermettség szimbólumaként fogták fel. 
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Szegény, áldott jó nagyanyám végigjárta a cigánysort, abban a remény-
ben, hogy hátha talál egy árván maradt vonót. Az istenek és a szellemek cser-
benhagyták őt. Végső elkeseredésében az ördögöt hívta segítségül, felajánlotta 
néki a lelkét mindörökre, cserébe a vonóért. 

Nagyanyám tekintetét megbabonázta az ablakpárkányon felejtett ceruza-
csonk, amit a kezembe adott. Másnapig erőteljesen markoltam. Nagyanyám 
olyan kicsire tudott összegömbölyödni, hogy a legelszántabb indulat sem volt 
képes bántani őt. Volt is rá oka, mert hazajöttek a férfiak, bár hümmögve, de 
azért némi derűvel vették tudomásul, hogy ebből a gyerekből nem lesz prímás, 
mivel a sors másként rendelte. 

Apám akaratos ember lévén, szembeszegült a sorssal beíratott zongora-
órára. Vesztére, mert a tandíjat nápolyira költöttem. A ceruza gondolata köny-
velői álmokat ébresztett anyámban. A nyolcadik osztály elvégzése után köz-
gazdasági technikumba kellett járnom, amit két és fél évig ki is bírtam. Ezek 
után kezdetét vette a vesszőfutás; belőled semmi sem lesz… 

Mivel sehol se találtam a helyemet, ennél fogva szelektálni kellett a tör-
ténéseket, amelyek irányították addigi életemet. A megélt dolgok racionális 
felismerése egy napon másra kényszerített, s azon a napon fölszabadult a lel-
kem…
 

Álom és valóság 
1. 
álom és ébrenlét mezsgyéjén 

kószál a gondolat 
szemednek gyönyörű röptét 

elkapta a pillanat 
 
s követted a fény útját 

egészen hazáig 
cipőének kopogó hangját 

őrzöd mindhalálig 
2. 
elég egy huncut tekintet 

beszédes mozdulat 
s az ámulat 

tehetetlen foglya leszel 
 
rabságodért megkaphatod 

azt az éjszakát 
amit megálmodtál 

amikor szabad volt akaratod 

 
 

VÁM 

ÉS 

RÉV 

 
Csillapíthatatlan szomjúságod 
Sivatagában vándorolsz 
Keresed a boldogság oázisát 
Amely elveszett valahol 
 
Kiszáradt szemed medrében 
Hallgatnak a kavicsok 
Ezüstfejű bölcsességed 
Mindhiába ámítgatod 
 
A nagy csodák fuvallatát 
Nem fújja feléd a szél 
Ereszd le vén vitorlád 
Mert te már megérkeztél 
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EVANGELIUMO KATHAR O MATE, 7. Boldasles: Vesho-Farkas Zoltán 
O krisaripe 1 Na krisaren, tena krisarentar tumen. 2 Ke soski krisasa tume krisaren, 
kasavasa krisarena vi tumen, haj sodenca tume vazaren**, kattyenca vazarena vi 
tumenge palpale. 3 Sostar dikhes e pansliga** ande tye phraleske jakha, kana ande 
tyire jakha pale chi les sama o berando**? 4 Bake sar shaj phenes tye phraleske: mukh 
te lav avri anda tye jakha e pansliga, kana aketa, o berando kothej ande tyire jakha? 
5 Paxande! Shude avri majanglal anda tyire jakha o berando, atunchi dikhesa, te shaj 
les avri e pansliga anda tye phraleske jakha! Le sunci butya 6 Na den le sunci butya le 
zhuklenge, haj tumare bisora na shuden angla bale, tena ushtyaven pe lende penge 
punrenca, haj kana boldenpe, te mudaren tumen. Patyape ando rudyimo 7 Mangen haj 
dena tumenge, roden haj rakhena, katnaren o vudar haj putrena kodo tumenge. 8 Ke 
sakon, kon mangel, lel, kon rodel, arakhel, haj kon o vudar katnarel kodaleske avri 
putren kodo. 9 Bake kon si mashkar tumende, kon, kana lesko shavo manro mangel 
lestar, barr del les? 10 Bake kana masho mangel, dore sap del les? 11 Apol tume, kon 
nasula sanle, zhanen lashe dimata te den tumare shavorenge, sodivar majfeder dela 
tumaro Dad, kon ando rajo si, lashe butya kodalen, kon mangen les? Somnakune riti 
12 Sa kodo, so fajas tumen, te keren tumenge le manusha, keren kodol vi tume lenge. 
Ke kado si e kris haj le profeciji. O duj drom 13 Pa tang vudar zhan andre, ke bulhoj o 
vudar haj bulhoj o drom, savo ando meripe ingrel, haj but zhene si, kon andre zhan pa 
leste. 14 Haj sosko tang si o vudar haj o drom, savo po trajo ingrel, haj soske cerra 
zhene si, kon rakhenles! Le xoxamne profeti 15 Ferin tume kathar le xoxamne profeti, 
save ande bakreski faca aven tumende, andral pale turbatone** ruv si. 16 Pa lenge 
fruktura pinzharena len opre. Dore kiden pa kanro drakh, bake pa churindi gular**? 
17 Kade sako lasho kasht lasho frukto upajil, o nasul kasht pale nasul frukto upajil. 
18 O lasho kasht nashtig upajil nasul frukto, haj chi o nasul kasht nashtig upajil lasho 
frukto. 19 Sakone kashtes, savo chi upajil lasho frukto, avri shinen haj pe jag shuden. 
20 Apolal, pa lenge fruktura pinzharena opre len. 21 Na sakon, kon kodo phenel 
mange: »Raja, Raja!«, zhal andre ande rajosko them, numa kodo, kon kerel mure 
Dadesko kamipe, kon ando rajo si. 22 But zhene phenena mange kodo dyes: »Raja, 
Raja! Na ando tyiro anav profetisarasas, na ande tyiro anav nashavasas bengen, haj na 
ande tyiro anav kerasas but chudimata?« 23 Atunchi maj avri pheno lenge: »Chikana 
pinzharos tumen. Durutnisajven mandar tume, kon nasulimata kerdine!« Po plaj kerdo 
kher 24 Ke sakon, kon ashunel mure akanutne vorbi haj kerdyimata kerla kodalen, 
cirdel po godyaver manush, kon pesko kher po plaj kerdas. 25 Shindyolas o brishind, 
shordyolas o paji, phurdenas le balvaja haj le khereske denas. Ba kodo chi 
phagerdyilas kethane, ke lesko fundo po plaj shutine tele. 26 Sa kodal pale, kon 
ashunel mure akanutne vorbi, ba chi kerla kerdyimatange kodala, cirdel pe kodo dilo 
manush, kon peske kheres po kishaj kerdas. 27 Shindyolas o brishind, shordyolas o 
paji, phurdenas le balvaja haj le khereske denas. Kodo kethane phagerdyilas, haj baro 
sas lesko chorripe. E Plajane Vorbimatake hatyarimata 28 Pecisajlas apol, ke kana o 
Jezush agurutnisardas kadal vorbi, sa le manusha bari dikhenas pe lesko sityaripe, 
29 ke kade sityarelas len, sar kas saktimo** siles, haj na kade, sar le iskiritora. 
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MÁTÉ EVANGÉLIUMA 7. FEJEZETE, a Biblia revidiált új fordításában 
 

7,1 Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! 7,2 Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal 
ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. 7,3 Miért nézed 
a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még 
a gerendát sem? 7,4 Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki 
szemedből a szálkát! - mikor a magad szemében ott a gerenda. 7,5 Képmutató, vedd 
ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kive-
hesd atyádfia szeméből a szálkát. 7,6 Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, 
gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, 
majd megfordulva széttépjenek titeket. 7,7 Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és 
találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. 7,8 Mert aki kér, mind kap, aki keres, 
talál, és a zörgetőnek megnyittatik. 7,9 Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a 
fia, követ ad neki, 7,10 vagy ha halat kér, kígyót ad neki? 7,11 Ha tehát ti gonosz 
létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a 
ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle? 7,12  Amit tehát szeretnétek, hogy az 
emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a tör-
vény, és ezt tanítják a próféták. 7,13 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a 
kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. 
7,14 Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen 
vannak, akik azt megtalálják. 7,15 Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok 
ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. 7,16 Gyümölcseikről isme-
ritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? 
7,17 Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt 
terem. 7,18 Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümöl-
csöt. 7,19 Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. 
7,20 Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. 7,21 Nem mindenki megy be a 
mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cse-
lekszi az én mennyei Atyám akaratát. 7,22 Sokan mondják majd nekem ama napon: 
Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki 
ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? 7,23 És akkor kijelentem 
nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők! 7,24 Aki tehát 
hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos ember-
hez, aki kősziklára építette a házát. 7,25 És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, fel-
támadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kőszik-
lára volt alapozva. 7,26 Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselek-
szi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. 7,27 És ömlött a 
zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az 
összeomlott, és teljesen elpusztult. 7,28 Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, 
a sokaság álmélkodott tanításán, 7,29 mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma 
van, és nem úgy, mint az írástudóik. 
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Nagy Bíró Judit: GYEREKNAP A NYITNIKÉK GYEREKHÁZBAN 
Az egész program úgy kezdődött, hogy leültünk teamelni. Aztán még egy-
szer és még egyszer. Mindez ronda, esős-álmos hétfői napokon, pont ebéd-
időben, mert akkor „ért rá” egyszerre mindenki. Akkor én kicsit szorong-
tam. Káosz lesz, gondoltam, képtelenség egy egész telepi gyerekcsapatot a 
gyerekház udvarára ilyen álmatag állapotban vidám-gördülékeny gyerek-
naposra megszervezni, aztán meg ez a fura időjárás is… De nem. Nem volt 
baj. Sem kívül sem belül nem volt vihar. Azt hiszem, a mai nap egy fordu-
lópont lett. BELAKTUK az udvart. Sőt belakták a családok, kicsik és na-
gyok, óvodások, iskolások, kisgyerekek, nagykamaszok. Apukák, anyukák, 
tesók és spanok. Hogy mi volt? Palacsintaillat a kiskonyhából. Eszter és 
Babus és persze lányok asszonyok duplagázon, két palacsintasütővel 
nyomták, Ági eper és baracklekvárjával nameg a klasszikus 
csokipudinggal. Aztán: anyukák arcfestékkel, netről letöltött figurákkal, 
kreatívan. (Délelőtt még 30 „hellokitty” és 30 „pókember”, de később azért 
lettek egyedibb megoldások, „farkas” „kőember” na meg „pillangó” és „ki-
rálylány” is. Akkor már apukák is kenték ecsettel, szivaccsal az arcokat, és 
a kis fejecskék türelmesen tartották pofikájukat a mű elkészültéig, majd 
szaladtak hozzám hogy feltétlenül készítsek fényképet. Meg volt még 
ebédre babgulyás Ágitól, aki szerint nem lett annyira jó, mert olyan sokan 
jöttek, hogy fel kellett tölteni vízzel – de ezt szerintem senki nem vette 
volna észre, ha nem mondja… Meg volt a csocsóasztal, ami ugyan gye-
rekméret, de percekig bámultam, hogy „rosszhírű”, olyan szicíliai típusú 
múlttal és bece-
névvel rendelkező 
családapák leha-
jolva a kicsi asz-
talhoz legalább 
félóráig csatáztak, 
később hónuk alá 
bújt, csodálkozó 
tekintetű kisfiaik-
kal. (Nem egészen 
zárójelben, de Gá-
bor csütörtöki foci-
ján már nemcsak a 
kissrácok, hanem 
az apák is játszot-
tak legutóbb – azt 
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hiszem, Csokinak javasolni fogom a gyerekházas apák edzésének szaksze-
rű bevezetését.) Meg aztán volt az új, óriási trambulin, ahol Nelli, Elvira, 
Marci, Zsolti és Gábor felváltva tartotta a frontot, mert annyira mókás do-
log ez az ugrabugra, hogy nemcsak a gyerekeket kellett szabályozni, hogy 
CSAK hárman legyenek a hálón belül egyszerre, hanem anyukák is úgy 
kedvet kaptak volna… Aztán azért jött Csoki, hogy talán a nagykamaszo-
kat figyelmét elterelné egy labdával ott hátul, ahol a diófa alatt már gyö-
nyörűen nő a pázsit mindenféle hasonló labdajáték céljából. Ott viszont állt 
már egy pingpongasztal és a remek telepi focistafiúk – mit mondjak – re-
mekül és szabályosan ping-pongoznak, 21-es meccsek mentek sorban, 
szerva és térfélcserével, ahogy a profik nyomják, és még azt is megtudtam, 
hogy Ágink kezében a pingpongütő hasonlóan rutinszerű, mint a fakanál!!! 
Na de közben befutott Selam is, és spontán kapott két asztalt meg pár szé-
ket a krepprózsáihoz. Gondoltam – hű de nem lesz egyszerű a trambulinról 
lecsalni a gyerkőcöket krepp-papírt göngyölni – ám avval az evidenciával 
nem is számoltam, hogy az anyukák remekül elbíbelődnek hasonló kézmű-
ves foglalatosságokkal, így Selam leült és kb. kettőt pislogtam, mire ki sem 
látszott az anyák koszorújából, aminek következtében persze a rohangászó 
gyerekek is odasomfordáltak, majd büszkén rohangásztak be az irodába a 
színes rózsáikkal, hogy „én csináltam!”. Az iroda meg – Kata székhelye 
volt, ma ugyanis zárva volt a hangár és nálunk tartotta a telefon-fax és 

egyéb ügyintézési ügyeletét. És még 
kicsiny irodánk a hangár-gyerekházas 
csapat összekacsintós, nevetős, kibe-
szélős rekreációs szobája is lett erre a 
napra. Azt saccolom, voltunk ma 
vagy 100-an a gyerekházban. És 
mindenki mindenhol egyszerre vidá-
man, remek hangulatban. Aztán per-
sze a végére maradt a kosz meg a 
szemét, de volt szemétszedés, takarí-
tás, trambulinszállítás, frappánsan, 
közösen. Nincs okom, nem félek 
többet semmiféle közös nagy telepi, 
családi rendezvény szervezésétől, 
kivitelezésétől. Mindenkinek helye 
van és megvan a helye. Mint egy 
nagy-nagy család… 
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KÖSZÖNTJÜK A GYERMEKNAPOT!  

Pálfai Éva Rózsa 
Az én gazdagságom 

 
Nagy kincs van a két karomban,  
ha ölelem gyermekem. 
Boldogság van a szívemben,  
ha kezemben kis keze.  
 
Büszke vagyok, hogyha látom  
éjfekete két szemét. 
Végig virrasztom az éjjelt  
ha az arca lázban ég. 
 
Mindenkinél többet jelent, 
és mindennél többet ér,  
ha az arcom megsimítja  
az a pici puha kéz.  

 
Pató Selam 

Születésnapunkra 
(Olivérnek) 

 
Szép ez a nap... Fénye lobban 
s a szentséges nagy titokban 
ereje teljében lángol, 
üzen misztériumáról. 
Apróktól a legnagyobban 
ugyanaz az egy szív dobban, 
fedi milliónyi fátyol –  
mindegyikben egy lét táncol. 
Szép ez a nap... Az Úr Napja 
Nappal is fénylik csillagja, 
homlokán hordja gyermekem, 
belőle árad kegyelem. 
Mintha égi sugallatra 
tárulna felém kis karja, 
s ’hogy összefonódik velem 
- a Mindenséget ölelem! 

       Oláh Zsolt rovata: SZÖSZÖK 
Szöszök alatt olyan kis min-

dennapi élethelyzetek rövid kivo-
natát, szösszeneteket értek, amik-
kel, éppen találkozom. Ezen szösz-
szenetek a hétköznapok hőseiről, a 
pillanatnyi élet helyzeteikről szól-
nak, ami így hiteles lenyomatát ad-
ja a mai társadalom szociális, 
egészségügyi, illetve morális álla-
potának. 

A cél megteremti az eszközt… 
Az első hétköznapi hősöm: Ka-

nalas József monori roma fiatal-
ember. Nagyszüleivel együtt éltek 
boldogan kielégítő anyagi helyzet-
ben. Nagypapa a hadi fogságba 
esett majd három év múlva az 
amerikai felszabadítást követően 
harminckilenc kilóssan tért haza 
összeroppant testel és lélekkel. 
Édes anyja a délszláv háború miatt 
rettegett, mert férje tartalékos volt.  

Az apa szorgalma és nagy sze-
relői tehetségének híre Monoron 
túlra is eljutott, de az apa elhunyt 
és Józsi egyedül maradt az édes-
anyával, akit a háborúk okozta se-
bek, a nyomor, és kilátástalanság 
nagy betegségekbe döntött. Józsi 
imádta az édesapját, és amíg élt 
mindig együtt szereltek és közben 
eltanult minden fortélyt apjától.  

 Az autómnak teljesen elszállt a 
futóműve, és Józsihoz vittem, mert 
egyszer tettem neki egy apró szí-
vességet és akkor felajánlotta, 
hogy bármikor fordulhatok hozzá 
bizalommal szerelés ügyében.
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Ráczné Kalányos Gyöngyi: Két indiai nő 

  
Megnézzük, mit tehetünk mondta, belenézett írt egy listát a megvásár-

landó alkatrészekből, majd másnap beleállt a munkába. Miközben bontotta 
az autó elejét, nem is kellett nagyon szétnéznem, mert mellbe vágott náluk 
a szegénység. Három motort viszont felfedeztem és kérdőre is vontam, 
hogy minek neked egyszerre három motor? Azokból kettő javítani van itt, 
ilyesmivel keresem a kenyerem, autókat-motorokat szerelek, építek, adok-
veszek. –válaszolta. És az a gyönyörűen felújított matuzsálem? Hmm… 
Azt mindig meg akarják venni, az még édesapámé volt, de ha egy darabka 
kenyerem se lenne, azt akkor sem adnám el soha! - felelte. Közben az au-
tóm szerelésénél nagyon sokat szenvedett a berohadt csavarokkal, illetve a 
speciális szerszámok hiányától. Eltelt három óra, és nem állt jól a helyzet, 
telefonáltam egy autószerelő műhelynek B-terv gyanánt. Azt mondták öt-
venezer forint és őt munkanap… Ez nekem túl erős volt, nem maradt más, 
bíztam Józsiban. Szerelés közben beszélgettünk: emberek, szegénység, 
megélhetési bűnözés stb. – miközben Ő speciális lengőkar lehúzó szerszá-
mot, közcsavart, szillent kinyomót, meg le sem tudom írni, hogy még mi-
lyen dolgokat gyártott, hogy tovább tudjon haladni. Így beszélt: Nem tu-
dom, hogy ki, hogy van ezzel,– meséli - de nálunk tényleg csóróság van, de 
egy szöget soha el nem loptunk, megelégszünk a kevéssel is, de nyugodtan 
alszunk, ide biztos nem jönnek a rendőrök éjszaka meg ilyenek… A meg-
élhetési bűnözésnél talán a cél mentesíti az eszközt, de én azt mondom, 
hogy a cél megteremti az eszközt. Ha valamit nagyon akarunk, akkor 
mindent bele az eszközért, majd azzal irány a cél. Ezzel a mondattal ke-
zembe nyomta az elhasználódott alkatrészt, amit épp az akkor gyártott 
szerszámmal vett ki. – Sok minden van ebben a mondatban.  

        Már sötétedett… -
Nekem reggel nyolckor 
szükségem van a kocsira 
rebegtem… -Rendben akkor 
menj el nyugodtan, holnap 
reggel nyolckor ott leszek 
vele a házad előtt. Az éjsza-
ka lámpafénynél becsülettel 
meg csinálta a kocsimat, és 
7:50-kor dudált a ház ellőtt, 
és semennyi pénzt sem foga-
dott el, mert így most már 
visszasegített.



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

14

Németh Attila 
Aranylevelű nyárfa 

 
 1. 
Elmeséltem az életem aranylevelű 
Nyárfának. Alatta őseim pihennek 
Pipáztak, csillagarcú nyarak 
Hoztak szerelmet, bánatot. 
 
 2. 
Elmeséltem az életem aranylevelű 
Nyárfának. Kékmadár a szájában 
Hozott, egy szél vadvirágot, 
Elültettem – lett belőle a nyár: 
Szerelem, bánat. 
 
 3. 
Elmeséltem az életem aranylevelű 
Nyárfának. Mellette fakereszt 
Őseim imája. Nyár van, az ég 
Kék, a levegő tiszta, béke van! 
Haláltól sem félek, talpig 
Vászonban, szerelemben élek. 

 
 

Vesho-Farkas Zoltán 
Hidd el, testvérem 

 
huzatosak még reform eszméink 
nyűgös fájdalommal tör fel 
belőlünk 
ellentétünk a világgal 
mint gondolsz? 
elfogadnak-e bennünket valaha 
vagy csak az ősz ballonkabátos szellője 
fogad minket az elmúlás  
sárga leveleivel? 
meglehet 
... a csendélet, melyet lelked 
tabu-zugában festettél 
örökzölden regél 
madárlelkünk csapongó tisztaságáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sárközi László: Csikágó ciklus 11. 
 
...onnan jött, hol mandarinok porladnak  
ősidők óta, ahol hagyomány  
a tudás, méltóság a kor, még hatnak  
 
a bölcs írások s Buddha lábnyomán  
oly sok Buddha halad. Most itt ül. Ruhát  
árul, magnót, lábast – bármit s áruját  
gálánsan s olcsón adja. Bárhová  
 
is sodorja sorsa – talpon marad  
s kultúráját adja új hazájának.  
Nyugalma izzik, fagy pillantásában  
a bársony; itthon van, ám hontalan:  
 
nincs nálunk sárkány s oroszlánok tánca  
hol kosztümök kavalkádja alatt  
dobban a szív, az ősök szarkofágja... 

Dudás-Mihály Károly: Ha reggel
 
Ha reggel felébredsz s a lepedő végre elenged, 
Kinyílik tündérszép két szemed, 
Megáll az idő is, hogy gyönyörködjön benned, 
Hogy láthassa Hérai termeted. 
 
Lassan öltöztetnek fel a pirkadat fényei! 
S tiéd, minden égi s földi csodálat! 
Körülvesznek a szerelem érző lényei! 
S elepedve, velem együtt, Angyalként csodálnak! 
 
Te rám nézel, mosolyod föld feletti, élő láz, 
Fecsegő szemünk egybeforr a vággyal, 
Szerelmünk ezerszínű végtelen topáz, 
Mégis szótlanul ülünk, szemben egymással. 
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Ráczné Kalányos Gyöngyi: 

Az én gyerekeim 

GONDOLATOK ANYÁK NAPJÁN 
 
Az édesanya minden gyerek és felnőtt szívében különleges helyet foglal el. 
Ő az, akihez örömünkben, bánatunkban először fordulunk, aki számára 
mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak. Észre sem vesszük, 
mennyit fárad, számára ez természetes. Hiába vagyunk már mi is szülők, 
anyánknak örökre gyerekek maradunk. A gyerekeket és a felnőtteket is 
egész évben elfoglalják a hétköznapok feladatai, örömei, bánatai. Néha 
nem sikerül jónak lennünk, néha bánatot okozunk, néha nagy örömet. Elő-
fordul, hogy elfelejtünk valamit, lehet, hogy fontos dolgokat is. Minden 
évben van azonban egy nap, amiről sosem feledkezünk meg – gyerekként 
és felnőttként sem. Ez május első vasárnapja, ekkor köszöntjük az Édes-
anyákat. 

Régi gyökerek 
Magyarországon az ünnepet a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította 
meg, a májusi Mária-tisztelet hagyományával összekapcsolva. Az első 
anyák napi köszöntést 1925-ben szervezték meg, majd három évvel később 
egy miniszteri rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyek közé sorolta ezt a 
napot. Hazánkban így tehát május első vasárnapján köszöntjük az Édes-
anyákat. 

Tanoda: 
A Tanodába járó gyerekek körében 
érezhetően nagyobb a tanulás iránti 
igény. Mindez annak tudható be, 
hogy itt a tanév vége. Nyári szünet 
közeledtével az lenne az egyszerűbb 
megoldás hogy; itt a VAKÁCIÓ a 
nyakunkon, és most már kényelmesen 
hátradőlhetünk. Örömteli számunkra 
az, hogy „nem lazítanak” a gyerekek, 
sokkal inkább a még meglévő erőtar-
talékaikat felhasználva igyekeznek 
javítani tantárgyaikat. Az elmúlt 
évekhez viszonyítva az ide járó gye-
rekek nagy része már elfogadta a 
rendszeresség elvét. „Mindennap 
megírom a leckémet és felkészülök a 
következő napra” 

Tanoda dolgozók: Maka István, Sörös Elvira, Balogh Eszter
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Május első vasárnapján az Édesanyákat, Nagyanyákat köszöntöttük! 
Rácz Lajos 

Anyák napi köszöntő 
 
Elviszem hozzád anyám 
a szeretet virágát 
 
Azt a tűz-szirmú csodát 
Melynek ismered hatalmát 
 
Ismered mert oly sokszor 
Leigáztad vele dacom 
 
Óceán-bűneimért 
Ellopom néked a reményt 
 
Amely oltalmat adhat 
Ha rádtámad a bánat 
 

Németh Attila 
Szél az anyám 

 
      1. 
Anyám ült az ajtó előtt 
Nyári madárdalos este. 
Várta a vörös égaljából 
Fakadó langyos szelet, 
Hogy végig simítja a 
Fákat, a korsót, a botot. 
 
      2. 
Anyám hajnalban ébredt 
Botot fogott, virágot szakított 
Irány a harmatos temető. 
Anyámat megszólította 
A madár, asszony! Bánatod 
a halál? Ez a falevél is 
meghal, fekete föld felfalja. 

 
Ruva Farkas Pál 

Zugnyi mennyország 
 
elballagtak felettem az évek 
mint kutyáim lábaim mellõl 
a zugnyi csend mennyországában 
megállt az idõ. 
az akácfák felnyúltak a csillagokért 
a múltban tündökölt a jelen 
s mi farkaskölykök a jelenbõl 
lestük a jövõt 
múlt 

és jelen 
kutatta 

a jövõ zsebét 
a MAMA sütött 

fõzött 
siratta a távolodó emlékeit.. 

de még megmosta 
elfáradt lábait 
a haldokló télnek 
de már tavasszal 
nem tudta összeszedni 
a liget elszáradt gallyait. 
mert februárban elvitte a halál. 
imádkozzatok érte 
hogy minden este 
eljöjjön 
reményt simogatni 
alvó arcunkra 
hogy a farkasok 
míg világ lesz a világ 
túlélhessék a holnapot 
és új reményt kódolhassanak 
kölykeik homloka mögé 

Ámen. 
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Ruždija Ruso Sejdovich: E DEVLESQI CAXRA 

O brishind savorri rat dinas pesqe.  
Pero rromane caxre thaj e gras14 sa kingile. Telal o baro brishind, 

balvalaca ingardi, ni e manusha anda khera ni xakarenas pe' laches. Daravnes 
dikhenas avri andar e prenzherava15 karing o mato del, thaj izravnes sigo 
cirdenas e perdava16 p-e laqo than.  

A e rromen na sasas len ni khera ni felastrina. Sasas len caxre save sasas 
lenqo kher. Telal lenqe caxre o paj17 delas sa e rigendar. A i balval, p-e lenqe 
caxre marelas, pekenas thaj miskonas pe'. Ni mukhenas o suno. Daravenas.  

K-e caxre denas vorba e balvalenca.  
O khandipe kinge patrenqo thaj o bashalipe e brishindesqo p-o vesh na 

dur katar e inzarde caxre buxlolas trujal. I phuv matolas brisindestar, a i car 
plivila p-o sulavdo brishindesqo paj anda xoxoja18 trujal e caxre. E xoxoja 
save e rroma hunavde trujal e caxre pherdonas paj savo delas telal e pustika. A 
von pe' patave kidenas pe vrashala, inklenas avri telal o baro kash’ thaj 
thovenas jag. Kothe tatonas thaj azukerenas o kham.  

And-o pero e chave arakhlonas te na kingon. Maj sukar sasas lenqe kana 
beshenas and-i bari kajvi. Te kana sasas len pustika telal, shaj sovenas penqe. 
Shaj avelas; o paj ingarelas e kajvi zhi k-o veshorro kaj astardolas pe varesavi 
bar vaj kash’. Thaj palal o brishind lenqe dad a rodenas len. E chaven thaj e 
kajve.  

P-o pas e rataqo, kana i balval maj zorales phurdelas rigatar; i caxra e 
Dejvidosqi dadesqi phukilas sar o balono, thaj e kilorre jekh palal jekh sar 
fishekura line te xuten andar i kingi phuv. O Dejvido, beshelas and-i kajvi thaj 
dikhelas and-o kalipe e devlesqo. Xakarelas o brisind p-e pe' chama, e 
kashteral9 denas anda lesqe kana, andajakha. Rodelas pesqi caxra savi xuralas 
opre and-o del. Sar chirikli ciknolas, zhi kaj ni xasajli and-o kalipe e 
brishindesqo.  

Thaj gindisardas: "A so ka avel pe' i caxra te phanglas o dikhipe e 
Devlesqe?!" A kodoja caxra na sasas ni shulavdi, varinde sasas makhli parne 
farbaca. Gova o Dejvido mangelas te farbi' la, sar kaj keren e gazhe pe' 
kherenca, pe' zidorenca. A so o Del te lias te xolavol, te lesqi caxra e 
gromenca21 pharravel, te ni iril la maj but?  

Gova, sathaj, ni avelas laches. Gova ni kerel o Del.  
Jekh drom o Dejvido anda khangeri dikhlas lolo plashto22 p-jekh baro 

astali23. Katar kodova plashto jekhto shaj i Devlesqi caxra suvenas. Savi lachi 
devlikani caxra avelas gova! E memelenca, sumnakutne trushulesa, sumnale 
pajorreca thaj sa kodola thule lilenca anda la'.  

Dikhindos and-o del, thaj pindos e brishindesqo shil p-e pe' chama 
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o Dejvido xakardas sar lesqo 
zhukelorro o Mulo chuvel pe' p-e 
lesqo brekh. Vov garuvel le' pe24 
vastenca. Andar jekh drom i balval 
achili, o brishind lina te ciknol sa 
zhi kaj ni kerdilas pe' and-o 
chordipe sar kana e isaja e luluda 
kingaren. Thaj gova kerdas o 
Dejvido maj anglal duj-trin dives 
kana chorda paj e luluda and-o 
vesh. Kerdas gova po lokhes 
pherdo kamipe te na ni jekh luludi 
bistrel. Gindisardas, shaj o Del 
akana gova kerel e manusenca.  

"A te kamel ma' o Del kazom 
but, sosqe nashaldas mrni caxra?"-
Gindisardas thaj xutilo tar avri 
andar e kajvi.  

"Les hi les kher, khangeri, bare 
thaj thule zidonenca, lole plashtoca, 
stubenca25 katar o mermeri26!  

A man, so hi man akana?"  
 

14  grasta  
15  felastrina 
16  perdi  
 17  pani  
18 shance  
19 kirligura, kuka and-e  
autoresqo originali  
20  rangaca  
21 e ceresqo cingardipen (tuneto)  
22 sulumenqo vaj khasesqo 
kidipen  
23 sinia, meseli  
24  pesqe  
25 shopnaca  
26 mesmeri  

Ruždija Russo Sejdovic
TRUSHALI PHUV  
 
Chorav me strafina 
Ande me jracako kalipe 
Me dukavde 
Nasvale korrkorrimaha 
Po fundo e Gazhengo phirav 
Pe Phuv trushasli 
Thaj alav ni vacarav...  
A ando Del 
Me iljekhe bipinzhardo than 
E Baxtale Manusha 
Uteharin polokeh dzhungadon, 
Thaj dzhungade, 
Ane khandjirako zvono, 
Phiren e Devlehke Thuveha, 
Lumija pherrde 
Thaj e lumija pherrdi lenca. 
 
SZOMJAZÓ FÖLD 
 
Villámaim lopom 
Éjem sötétjébe 
Az én fájó 
Beteg magányommal 
Az idegenek alapjain járok 
A szomjazó földön 
És szót nem hallatok...  
De Istenben van az én 
Szívem ismeretlen helye 
A Szerencsés Emberek 
Reggel szelíden ébrednek 
És felkelve 
A harangzengésben, 
Járnak az Isten Porai, 
Világszerte 
S a világ tele van velük ...  
Nakhadasles: Selam Pató  
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Hans Christian Andersen: A RENDÍTHETETLEN ÓLOMKATONA 
 

Volt egyszer huszonöt ólomkatona, egytestvér valamennyi, mert ugyanabból az ócska 
ólomkanálból öntötték mindegyiket. Puskájuk a kézben, szemük egyenesen előrete-
kint, piros-kék egyenruhájuk pompázó szép. Amikor kinyitották a dobozt, amelyben 
feküdtek, meghallották az első szót ebből a világból: "Ólomkatonák!" Ezt egy kisfiú 
kiáltotta, és boldogan tapsolt. Születésnapjára kapta az ólomkatonákat. Sorba állította 
őket az asztalon. Egyik katona szakasztott mása volt a társának, csak a huszonötödik 
különbözött valamennyire a többitől: fél lába volt, mert őt öntötték utolsónak, s két 
lábra már nem futotta az ólomból. De fél lábán is éppen olyan szilárdan állott, mint 
társai a két lábukon. Mégis éppen ez az egy volt az, akinek a sorsa különösre fordult. 
Az asztalon, ahol az ólomkatonákat fölállították, sok más játék is volt, de valamennyi 
közt a legszembetűnőbb egy takaros kis papírmasé kastély. Apró ablakain egyenest a 
termeibe lehetett látni. Előtte parányi fák szegélyeztek egy tükördarabkát, amely tavat 
akart ábrázolni. Viaszhattyúk úsztak a tavon, és visszatükröződtek benne. Minden 
takaros és csinos volt a kastélyban, de a legtakarosabb mégis a tárt kastélykapuban 
álló kis teremtés volt. Őt is csak papírból ragasztották, de szoknyáját a legfinomabb 
gyolcsból varrták, vállát keskeny kék pántlika födte - ez volt a ruhadereka -, a mellén 
pedig egy nagy aranycsillám rózsa tündökölt, akkora, mint a kis hölgy arca. A papír-
hölgyecske táncosnő volt; két karját kitárta, egyik lábát pedig olyan magasra nyújtotta, 
hogy az ólomkatona nem is látta, és azt gondolta, hogy féllábú, mint ő maga. 
"Ez volna még csak nekem való feleség - gondolta -, bár túlságosan előkelő, lám, 
kastélyban lakik! Nekem csak egy skatulya a házam, abban is huszonötöd magammal 
szorongok, oda nem vihetem. Hanem azért mégiscsak meg kell ismerkednem vele!" 
Azzal lefeküdt, egész hosszában, egy tubákosszelence mögé, innen jól szemügyre 
vehette a finom hölgyecskét, aki fél lábon álldogálva sem veszítette el egyensúlyát. 
Este lett, a többi ólomkatona bevonult skatulya házába, nyugovóra tért a háznép is. 
Most a játékok keltek életre, s végre maguk is játszhattak: hol az ollót meg rabló-
pandúrt játszottak, bált rendeztek. Az ólomkatonák izgatottan dörömböltek skatulya 
házuk falán: ők is szerettek volna játszani, de nem tudták fölemelni a skatulya födelét. 
A diótörő bukfenceket hányt, a palavessző csikorogva szaladgált a táblán: olyan lárma 
kerekedett, hogy a kanári fölébredt a kalitkájában, és énekbe kezdett, méghozzá vers-
ben. Ketten voltak csak, akik nem mozdultak a helyükről: az ólomkatona meg a kis 
táncosnő, aki fél lába hegyén egyenesen állott, s két karját a magasba tárta éppúgy, 
mint addig; a katona is éppolyan rendíthetetlenül állt a fél lábán, s nem vette le a sze-
mét a táncosnőről. 
De tizenkettőt vert az óra, és hopp! - fölpattant a tubákosszelence födele, de nem tu-
bák volt benne, nem bizony, hanem egy fekete ördögfiók, mert amit tubákosszelencé-
nek gondoltunk, az bűvös doboz volt. 
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O ARCHICHUNO LUKESTO (Nakhadasles: Pató Selam) 
 
Sas jekhfar bish thaj panzh archichune lukestura, phrala sazhenes, ka ande jekh lezni 
archichuni roj kerdas len. Lengi phirdini ando vast, lenge jakha vortakes angle dikhel, 
lengo lolo-vuneto lukestikano gad ablyolindo shukar sas. Kanak avri phuterdine e kutija, 
ande soste apshlyile, ashundine o angluno alav andar kadi luma: „archichune lukestura!”. 
Kado jekh shavoro cipisardas, thaj losshasa maladas kethane leske palmi. Pe leske 
arakhadyipesko dyes xutyildas le archichune lukestura. Ando kram tordyardaslen pej 
meselya. Sazhenes jekhforme sas, numa le bish thaj panzhto sas kaverfalo sar leske dosta: 
numa jekh punro sas les, ke les kerdas palunes, thaj aba nas dosta archich, hoj te shaj avel 
les duj punre. Ba vov pe pesko jekh punro kasavo zurales tordyolas, sar leske dosta pe 
penge duj punre. Vi atunchi, na kaver, te na vov kerdyilas kodo, kaski zhelya bisikles 
boldyilas. 
Pej mesalya, kaj le archichune lukestura opre tordyardine, vi but kaver khelimata sas, ba 
mashkar sakofeleste o legmajshukar jekh cini hertijuni dyiz sas. Pe kodolake felyastri 
perdal vortakes ande kodolake livna shajisaras te dikhen. Angla kodicine khasta tordyile 
krujal jekh glindako kotor, so kasavo sas, sar jekh cino dorav. Pom dorav momasle 
pajeske chiriklya plemline, thaj andej glinda palpale dichilas lengo tasvir. Sa shukar sas 
andej dyiz, ba e legmajshukar vi atunchi kodi cini zhulyi sas, kon ande la dyizako  putardo 
vudar tordyilas. Vi la numa hertija kerdine, ba laki roklya e legmajkovli phanruni sas, pe 
lake phika vuneti chipta perdas, - vi le gadesko mashkar kadi sas -, thaj pe laki chuchi 
somnakuni ruzha ablyolas, kasavi bari, sar la cina shejaki musura. E hertijutni shej khelni 
sas; lake duj kuja avri puerdas, lake jekh punro kade ando uchipe unzharelas, hoj o 
archichuno lukest chi dikhlasles, thaj kodo gindisardas, hoj vi la sheja numa jekh punro si, 
sar les. 
Kadi kerdyolas man zhuvlyimaski – gindisardas -, apol pre-eleganti, aketa, ande dyiz 
beshel! man numa jekh kutija si muro kher, vi ande kodo bish thaj panzh-zhenes 
kikidyuvas, kothe nashtig te ingravla. Vi atunchi tubusarav te pinzharavla!” Kodolesa tele 
pashlyilas, lunzhilas-tar pala jekh thuvalyaki kutija, kathar mishto shaj dikhlas la kovla 
sheja, kon  vi  pe jekh punro tordyindes ando kataipe ashilas. 
Ratyi kerdyilas, le majbut archichune lukestura andre geline ande le kutijutno kher, gelas 
te sovel vi le kheresko nipo. Akanak le khelimatura zhuvindile opre, palunes vi von shaj 
khelenpen: „kaj so e kat?” thaj „chor-shingalo” kheldine, baldo kerdine. Le archichune 
lukestura nervales maladine pengo kutijutne khereske zidura: vi von kamlinenas te 
khelenlen, ba na zhangline opre te vazden la kutijaki xip. E akhor-phagrindi babutka 
xuttyakerdas, e ramosarindi rolyori nashkerdas pej tabla: kasavi chingar kerdyilas, hoj vi e 
kanari chiriklyi opre zhuvindyilas ande laki kluva, thaj poema kezdindas te gilyabel. 
Dujzhenes sas numa, kon na mishkisajvenas-tar andar pengo than: o archichuno lukesto 
thaj e cini khelni, kon pe pesko jekh punro vortakes tordyilas, thaj lake duj kuja opre 
inkerdas ando uchipe kade, sar zhi-atunchi; thaj vi o lukesto kasave silardes tordyindas pe 
pesko jekh punro, thaj na las tele lesko dikhipe pala e khelni. 
Ba deshuduj maladas o chaso, thaj „hopp!” – opre puterdas la thuvalyaka kutijaki xip, ba 
na thuvalya sas ande kodo, na! Te na aketa, jekh kalo beng-shavoro -, ke pala soste kade 
gindisarasas: thuvalyaki kutija, kodo chachikanes jehk magikutni kutija sas. 
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- Hallod-e, te ólomkatona! - szólította meg az ördögfiók. - Minek mereszted a szemed 
olyanra, aki ügyet se vet rád? 
Az ólomkatona úgy tett, mintha nem hallotta volna. 
- No, várjuk meg a holnapot! - mondta az ördögfiók. 
Reggel, amikor a gyerekek fölkeltek, az ólomkatonát az ablakpárkányra állították. Az 
ördögfiók műve volt-e, vagy a szélé: egyszer csak kivágódott az ablaktábla, s az 
ólomkatona hanyatt-homlok zuhant lefelé a harmadik emeletről. Rettenetes utazás 
volt. Fejjel zuhant az utcakőre, csákója meg a szuronya hegye két macskakő közé 
szorult, fél lába az égnek meredt. 
A kisfiú rögtön leszaladt a szolgálóval, hogy megkeresse. Ott topogtak a közelében, 
mégse vették észre. Ha az ólomkatona elkiáltja magát: "itt vagyok!" - biztosan meg-
hallották volna, de a katona nem tartotta illendőnek a kiabálást, mert egyenruhában 
volt. 
Megeredt az eső, egyre sűrűbben kopogott, valóságos felhőszakadás támadt; amikor 
kisütött a nap, két utcagyerek futott el arra. 
- Oda nézz! - kiáltotta az egyik. - Egy ólomkatona! Fölveszem, megcsónakáztatjuk. 
Újságpapirosból csónakot hajtogattak, beleültették a közepébe az ólomkatonát, s az 
már röpült is lefelé az utcacsatornán; a két gyerek tapsolva futott mellette. Irgalmas 
isten! Mekkora hullámok csapkodtak a csatornában, s micsoda erős sodra volt a víz-
nek! Persze mert nagy eső esett. Táncolt, himbálózott a papírcsónak, forgott is olyan 
sebesen, hogy az ólomkatona beleremegett, de azért csak állt rendületlenül, arcizma se 
rándult, szemét előreszögezte, és keményen markolta a puskáját. 
Aztán egyszer csak egy hosszú csatornahíd alá ért vele a papírcsónak. Olyan sötét volt 
körülötte, mint nemrég a skatulyában. 
"Ugyan hová érek? - töprengett magában. - Ez biztosan az ördögfiók műve. Legalább 
a hölgyecske itt ülhetne mellettem, akkor nem bánnám, ha még egyszer ilyen sötét 
volna!" 
Egy hatalmas vízipatkány bukott föl mellette; itt lakott a híd alatt a csatornában. 
- Van útleveled? - kérdezte a katonától. - Ide az útlevéllel! 
Az ólomkatona hallgatott, csak a puskáját markolta még keményebben. 
Továbbröpült a csónak, és a vízipatkány utána iramodott. Huh! - hogyan vicsorgatta a 
fogait! Előrekiáltotta a forgácsnak meg a szalmaszálnak: 
- Tartóztassátok föl! Tartóztassátok föl! Nem fizetett vámot! Nem mutatta meg az 
útlevelét! 
De a víz sodra egyre erősebb lett; az ólomkatona már-már kiért a híd alól, oda, ahol az 
isten napját megpillanthatta volna, de ott szörnyű zúgást-morgást hallott, olyat, ami a 
legbátrabb embert is halálra rémítette volna. Mert képzeljétek csak: a híd túlsó oldalán 
a csatorna vize a nagy gyűjtőcsatornába zuhogott bele; egy ólomkatonának ez éppen 
olyan kockázatos utazás, mint nekünk egy roppant vízesésen lehajózni. 
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- Ashunes, tu archichuno lukesto! – das duma les o beng-shavoro. – Sostar khinyares 
tyire jakha, hoj pe kasavi shej dikhes, kon tut na lel sama? 
O archichuno lukesto kade kerdas, sar kon na ashunelas les. 
- No, te azhukaras, so avla tehara! – phendas o beng-shavoro. 
Detehara, kanak le shavore opre ushtyile, o archichuno lukesto andej felyastra 
tordyardine. O beng-shavoro kerdas? vaj e balval? jekhfar numa avri puterdyilas la 
felyastraki tabla, thaj o archichuno lukesto aba vi perdas tele, pala e trinti etazha.  
Pogano drom sas kodo: peske sherosa perdas pe le dromesko barr, leski sastruni 
prasherni thaj leska shudra sashtrinako agor mashkar duj barra kikidyile, lesko jekh 
punro kaj o cheri unzholas. 
O shavoro sigones tele nashlas la slugasa, hoj te rodelles. Kothe ushtyadine paska 
leste, chi atunchi chi dine sama les. Te cipisardasas o archichuno lukesto: „kathe 
som!” – garant ashundenasles, ba o lukesto kade gindisardas, naj eleganto te cipisarel 
ando lukastikano gad. Kezdindas te del o brishind, pala perco po perco majdyeses 
perdas, chachikanes shordyilas andar le nore, thaj kanak palesh avri peklas o Kham, le 
vulyicake duj shave nashline kothe. 
- Kothe dikh! – cipisardas o angluno. – Jekh archichunoi lukesto! Opre lavles, ando 
bero shuvasles. – Andar zhurnaleski hertija bero kerdine, ande kodo beshadas o 
archichuno lukesto, thaj kodo aba vi hurajlas tele pe la vulyicaki nal; le duj shavore 
demindes nashile pasha leste. Sunto Deloro! Soske bare phunda maladine andej nal, 
thaj soske zurales shordyilas o paji! Chaches, majangles baro brishind perdas. 
Kheldas, rispisajvlas po paji o bero, thaj boldyilas kasavo sigones, hoj o archichuno 
lukesto izdrajvlas lestar, ba numa tordyilas silardes, chi leska musurako macho chi 
miskisajvlas, peske jakhenca vortakes dikhelas angle, thaj trutnes inkrelas leski 
phurdini. 
Apol jekhfar numa, tele la nalako lungo podo reslas lesa o hertijutno bero. Krujal leste 
kasavo tunyarikipe kerdyilas, sar sas cerrasa angla kado andej kutija. 
„Hajkam kaj resav?” – gindisardas ande peste. – Kado garant o beg-shavoro kerdas. 
Barem e shejori kathe shaj beshelas pasha mande, atunchi chi sunusaros, te avelas 
inke jekhfar kasavo tunyarikipe!” 
Jekh baro pajaslo hirco vazdajvlas opre pasha leste; kathe beshlas tela o podo andej 
nal. – Si tut dromesko lil? – pushlas le lukestar. – De kathe le dromesko lil! 
O archichuno lukesto ashundas, numa leski phurdini las inke majtrutnes. 
Majdur huralas o bero, o pajaslo hirco pala leste nekhlas. Huh! – sar kucisardas leske 
danda! Angle cipisardas jeke khasteske kotoreske thaj jekhe sulumeske: 
- Te tordyarenles! Te inkrenles kothe! na potyindas dogana! Na sikadas leske 
dromesko lil! 
Ba o paji pala perco po perco majzurales shordyilas; o archichuno lukasto aba majna 
avri reslas telal o podo, kothe, kaj le Devlesko Kham dikhlasas, ba kothe pogano 
chingar ashundas, kasavo, sostar vi o legmajtromale manushes mulikanes  daradasas. 
Ke ashunen tume: kaj le podesko kaver rig, la nalako paji andej bari kidindi nal 
shordyilas andre; jekh archichune lukestones kado kasavo nasul dromipe 
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A csónak már olyan közel volt a vízeséshez, hogy az ólomkatona nem tarthatta vissza. 
Már sodorta is lefelé a víz; a szegény ólomkatona erősen megvetette a lábát, ahogy 
csak bírta, nem vethetné senki a szemére, ha az arcizma is rándult volna. A csónak 
hármat-négyet fordult maga körül; színültig megtelt vízzel, és süllyedni kezdett. Az 
ólomkatona már nyakig állt a vízben, egyre jobban süllyedt a csónak, már a papírja is 
szétázott, már átcsapott a víz az ólomkatona fején. A szegény katona akkor a szép kis 
táncosnőre gondolt, akit soha többé nem láthat, s egy régi dal csendült a fülébe:  
Isten áldjon, jó vitéz, halálba mégy, halálba! 
Kettészakadt a papír, a katona kibukott a csónakból, s a következő pillanatban elnyelte 
egy nagy hal. Ó, milyen sötétség volt a hal gyomrában! S még félelmetesebb, mint a 
csatornahíd alatt. A hely is szűk volt, mozdulni is alig tudott a katona. De azért fekté-
ben is rendíthetetlenül markolta a puskáját. 
A nagy hal ide-oda úszkált; rettenetes volt, ahogy cikázott a vízben. Egyszer csak 
elcsöndesedett; az ólomkatona szeme előtt mintha villámfény lobbant volna: ragyo-
gott körülötte a nap, s valaki hangosan kiáltotta: - Az ólomkatona! 
A nagy halat kifogták, piacra vitték, s ott eladták - így került a konyhára, ahol a sza-
kácsnő a nagykéssel fölhasította. Két ujja közé csippentette a katonát, s bevitte a szo-
bába. Mindenki látni akarta a világjárót, aki még hal gyomrában is utazgatott. De az 
ólomkatonának nem szállt a fejébe a dicsőség. Az asztalra állították, hát - furcsa dol-
gok esnek meg a világban! Ugyanabban a szobában lelte magát, ahol valamikor meg-
látta a napvilágot; ugyanazokat a gyerekeket, ugyanazokat a játékokat látta maga 
körül. Ott volt a kis papírkastély is, kapujában most is ott állt fél lábon a takaros kis 
táncosnő, másik lába a magasban - ő is rendíthetetlen maradt. Ez úgy meghatotta az 
ólomkatonát, hogy hajszál választotta el a sírástól, már-már kicsordultak szeméből az 
ólomkönnyek. De a sírás mégsem illett volna hozzá. Csak nézte a táncosnőt, a táncos-
nő meg őt, de szót nem váltottak. Az egyik kisfiú most, se szó, se beszéd, fölkapta az 
ólomkatonát, és behajította a kályhába. Senki sem tudta, hogy mért tette. Biztosan a 
tubákosszelencében lakó ördögfiók műve volt ez is. 
Az ólomkatona ott állt a tűz vörös fényében, és kibírhatatlan forróságot érzett, de nem 
tudta, a kályha tüze hevíti-e vagy a szerelemé. A piros-kék festék is lepattogzott róla; a 
viszontagságos utazástól-e vagy az emésztő szomorúságtól, azt sem tudta. A táncosnőt 
nézte, a táncosnő meg őt. A katona egyszer csak érezte, hogy olvad, de csak állt ren-
díthetetlenül, s keményen markolta a puskáját. Akkor kicsapódott egy ajtó, a léghuzat 
fölkapta a kis táncosnőt, s az, mint egy lenge tündér, beröppent a kályha nyitott ajtaján 
a katona mellé, lobbant egyet, s vége volt. 
A katona akkor zsugorodni kezdett, kicsi ólomgomolyaggá olvadt, s másnap, amikor a 
szolgáló kiszedte a kályhából a hamut, egy kis ólomszívet talált benne - ennyi maradt 
a katonából. A táncosnőből nem maradt más, mint az aranycsillám rózsa, az is szénfe-
ketére perzselődött. 
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si, sar amen pe jekh pogane pajesko peripe tele te shordyon berosa. 
O bero aba kasavo pasha sas le pajeske peripeste, hoj o archichuno lukesto nashtig 
inkerdasles palpale. Aba ingerdasles tele o paji; o chorro lukesto silardes tordyilas 
pe pesko jekh punro, sar numa zhanglas, nashtig phenelas khonyik, hoj leska 
musurako macho mishisajvlasas. O bero trinvar-shtarvar boldyilas krujal peste, 
pherdo kerdyilas pajesa, thaj kezdisardas tele te boldyol ando paji. O archichuno 
lukesto aba zhi kaj peski korr tordyilas ando paji, o bero pala perco po perco 
majmilnes sas, leski hertija sijjel uladyilas sar kindyilas, thaj o paji aba perdal 
nakhlas opre le archichune lukestesko shero. O chorro lukesto atunchi pe shukar 
khelni gindisardas, kas nichikanak majbutivar nashtig dikhel, thaj jekh dulmutani 
gilya ashundyilas ende leske kan:  
O Del te ishtyaltut lasho vityazo, ando meripe zhas, ando meripe! 
Ande duj kotora shingerdyilas e hertija, o lukesto avri perdas andar o bero, thaj 
ando kaver sekundo tele nakhadasles jekh baro masho. Óh, sosko tunyarikipe sas 
ande le masheski rinza! Thaj inke majzurales shajisardas kathe te daral, sar tela la 
nalako podo. Vi o than tang sas, daba zhanglas te miskisarel o lukesto. Vi atunchi, 
vi pashlyindes, silardes las leski phurdini. O baro masho kathe-kothe plemlas; 
pogano sas, sar khelasles ando paji. Jekhfar numa andej pacha ashilas; angla le 
archichune likesteske jakha sar te strafinesko nuro ablyilasas: abolyolas krujal 
leste o Kham, thaj varikon bare glasosa cipisardas: - O archichuno lukesto! 
O baro masho avri line, pe foro ingerdineles, thaj kothe bikindineles -, kade reslas 
andej kinda, kaj e tavni la bara shurasa opre shindasles. Mashkar lake duj naja las 
le lukestes, thaj andre ingerdasles andej livni. Sakon kamenas te dikhen la 
dromares, kon inke ande le masheski rinza dromilas. Ba le archichune lukesteske 
na hurajlas ande lesko shero o phutyarimo. Pe mesalya tordyardineles, - aketa, si 
inke bisikle trabi andej luma! Ande kodi livni arakhlaspes, kaj varikanak dikhlas e 
luma; kodol shavoren, kodol khelimata dikhlas krujal peste. Kothe sas vi e cini 
hertijutni dyiz, kodoleske vudareste vi akanak kothe tordyilas pe jekh punro e 
shukar cini khelni, lako kaver punro ando uchipe -, vi voj stabilutno ashilas. Kado 
kasavo zurales reslas le archichune lukesteske jileste, hoj cerra uladas-tar les 
kathar o rovipe, majna avri shordyonas andar leske jakha le archicsune asva. Ba o 
rovipe vi atunchi strejino sas les. Numa dikhlas la khelna, thaj e khelni hikhlasles, 
ba alav na parudine. Jekh shavoro akanak, bialav-bivakaripe, opre las le arcichune 
lukestes, thaj andre shudasles andej bov. Khonyik na zhanglas, sostar kerdas kado. 
Garant si hoj ande la thuvalyaki kutija beshindo beng-shavoreske butyi sas vi 
kado 
O archichuno lukesto kothe tordyilas ande la jagako lolo nuro, thaj kasavo tatipe 
hatyardas, so nashtig avri te birinel, ba na zhanglas kodo, hoj la bovaki jag 
tatyarelles, vaj le kamipeski? Vi o lolo-vuneto rang tele perdas pala leste; andar o 
nasul drom, vaj andar e ulavdini briga -, chi kodo chi zhanglas. La khelna dikhlas, 
thaj e khelni les dikhlas. O lukesto jekhfar numa hatyardas, sar bilyajvel, ba numa 
tordyilas silardes, thaj trutnes las leski phurdini. Atunchi avri puterdyilas o vudar, 
e balval opre las la cina khelna, thaj kodi, sar jekh kovli andyeli, andre hurajlas pe 
la bovako puterdo vudar perdal pasha le lukesteste, thaj jekh devlikani parasa agor 
kerdyilas lake. 
O lukesto atunchi kezdisardas te chinyol, cino archichuno glonto kerdyilas sar 
bilyajvlas, thaj po kaver dyes, kanak e sluga avri las o ushar andar o bov, jekh 
cino archichuno jilo arakhlas ande kodo. Kado ashilas andar o lukesto. Andar e 
khelni na ashilas kaver, sar e somnakuni ruzha, vi kodi purlisajvlas thaj kalo 
kerdyilas, sar o angar. 
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PÁLFAI GYULA ROVATA: TABÁNI TÖRTÉNETEK: Az ürgeöntés  
Ez a történet, amit most megosztok a tisztelt olvasókkal, gyermekkoromból 
egy rövid eset. Most úgy mesélem el, ahogy történt. Egy péntek délután kez-
dődött el, amikor is Punya bácsi és Virgács bácsi egy pohár bor mellett be-
szélgetve eldöntötték, hogy másnap, vagyis szombaton, ürgeöntést fognak 
szervezni. Több barátot is bevonva, először is felkeresték a Tabán egyetlen 
szamaras kordéjával rendelkező Vilikét, és végül másnap reggel 12 cigány 
ember indult el ürgét önteni. Jó szokásukhoz híven ezt a reggelt is pálinkázás-
sal és borozgatással kezdték, úgyhogy mire felrakták a kordéra az ürgeöntés-
hez szükséges kellékeket, úgy, mint vizeshordó, vödör, jól kifáradtak. A bortól 
ők is jól eláztak, úgy indult el a kis csapat az ürgeöntő helyre. Mi gyerekek 
követtük a csapatot, és így tanúja voltunk a nagy sikerű ürgeöntésnek, mivel 
több, mint harminc ürgét fogtak. Délután három óra volt, mire hazaértünk. 
Akkor az asszonyok nekikezdtek az ürge főzésének, a férfiak pedig borozgatás 
közben eldicsekedték, hogy ki volt az ürgeöntés hőse. Mindenkinek volt egy 
története, egy hőstette, és végül elkészült ürgepörkölt nokedlival, amit vidám 
beszélgetés és borozgatás mellett jóízűen elfogyasztottuk. 
 
 

 
 
 

GULYÁS MÁRIA RECEPTROVATA: Szabolcsi töltött káposzta 
 

3 fej káposzta  
80dkg rizs  
3 kacsamell  
1 csirkemell 
20 dkg bacon 
0,5 kg darált sertéshús  
1 sűrített paradicsom 
2 fej vöröshagyma  
1 tv paprika 
fűszerkeverék  
piros paprika 
paprikakrém  
bors  
só 

 
Elkészítés: 

Egy fazékban félpuhára főzzük a káposztát, ak-
kor lesz tökéletes, ha fel tudjuk már tekerni. Ha 
új a káposzta, akkor tehetünk a vízbe egy kis 
ecetet, hogy rendesen megfonnyadjon. Levágjuk 
a vastagabb szárát és kisebb részekre tépjük a le-
veleket. A kacsamellet és a csirkemellet apróra 
vágjuk, majd olajon megpirítjuk. A rizst meg-
mossuk, majd egy tálba tesszük és belekeverjük 
a nyers darált húst, a fűszereket, borsot, sót és 
paprikakrémet. Belereszeljük a hagymát és a tv-
paprikát is, majd az egészet jól összekeverjük. A 
káposztalevelekre kisebb adagokat teszünk, majd 
feltekerjük. A fazék aljába bacont teszünk, hogy 
az étel jó ízt kapjon, majd egymásra halmozzuk a 
kis töltött káposztákat. Egy órán át főzzük lassú 
tűzön. 
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A test és részei, egészsége, betegségei, orvosok, gyógykezelések 
Pató Selam tematikus szószedete a Lovári szövegalkotási gyakorlatok-ból 

 
test o trupo orvos o sastyari 
agy e godyi orvosnő e sastyarica 
ajak o vusht nőgyógyász le zhulyengo sastyari 
áll e falka ápolónő medicijalni pheny 
ápol, véd, gondoz grizhil, feril egészségház le sastyipesko kher 
arc e musura kórház la nasvalipesko kher 
arcfesték samnaki farba betegség o nasvalipe 
bajuszos mustacalo beteg nasvalo 
belső andruno egészséges sasto 
bevörösödik andre lolyol betegeskedik nasvajvel 
boka e koch betegség démona   nasvalimasko berbej 
borotvál(kozik) randel(pes) bőrgyógyász la morchako sastyari 
comb e pulpa, o cumpo seb e phugnya 
csikló o lindiko(ura) segítség e zhutipe 
csukló o klicho(ura) gyógyít sastyarel 
dagadt shuklo gyógyul sastyol 
derék o mashkar lázas phabuvalo 
dermed tinzol fáj dukhal 
epe fere torok o kirlo 
érzékeny hatyariver, sanikano influenzás influjenzashi 
érzéketlen, elhalt bihatyarno, mulorro törik (pra)phadyol 
fej o shero szúr pusavel 
fekély e fuj vért vesz rat lel 
feketedik kalyol véradás le ratesko delipe 
fekvő pashlo orvosi vizsgálat sastyaresko dikhlaripe 
feloldott panalo, pajalo megvizsgál dikhlarel 
félrenyel taslol teakeverék chajako hamipe 
fertőző nakhlover gyógyszer drab 
fiatalság ternipe gyógyfű charuno char 
fodrász o frizer(i) természetgyógyász(is)  o drabari 
fog o dand kicsapongó jakhalo 
fogorvos le dandengo sastyari cigaretta e thuvalyi 
fül o kan szív cirdel 
gégész kirlosko sastyari injekció sastyareski suv 
gyengül slabosajvel influenza e grip 
gyomor e rinza gyógyszerész o drabno, patikushi 
gyorsan ver (szív) sigones malavel patika e patika 
gyűrűsujj anglustyako naj családorvos la familijako sastyari 
haj o bal gyerekgyógyász le shavorengo sastyari 
has o per laboratórium analizengi laboratori 
hát o dumo, e zeja szülésznő e mam 
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házi ápolás kheresko grizhipe szűkül tandyol 
herék le pele tabletta o draborro 
hímtag o kar kenőcs e pomada 
homlok o chikat ken makhel 
hónalj e thak méreg o vish 
ideggyógyász le nervengo sastyari mérgezett vishalo 
íny e zhinzha mér (hossz, tömeg)  kunarel, tolarel 
kar e mujsi süket kashuko 
kebel e chuchi néma muto 
kéz o vast vak korro 
kifesti (magát) avri makhel (pes) törött phagerdo 
kis/nagy ujj cino/baro naj béna lindo 
koponya e guputa bénulás o lindipe 
kozmetikus e kozmetikushi megbetegít nasvalarel 
köldök o buriko(ura) tölt pherel, pherdarel 
könyök e kuj borít, takar, fed peravel, sharavel 
köröm e vundya bekötöz andre phandel 
kövér thulo józan trazo 
középső ujj mashkarutno naj ittas mato 
külső avruno halott mulo 
láb o punro vérzik ratvarel 
lábfej punresko shero gennyes phumbalo 
lélekgyógyász le dyisko sastyari műtét o operacijo 
máj kalo buko fejlett zhamavdo 
marok e burnyik megfájdul dukhadyol, dukhajvel 
méhlepény e mogolya megfájdít dukharel, duhkavel 
mellkas o kolyin, o brek megfázik shudrajvel 
mos thovel megfogan xutyildyol 
mutatóujj sikavno naj megfolyt tasavel 
növekszik, növeszt barol, bararel megfullad tasol, tasadyol 
nyak  e korr, e men füst e thuv 
nyelés o nakhajipe megharap (pl. kutya)  dindalel 
nyelv e shib veszélyes zijandorno 
nyilall zhundyol vérnyomás le ratesko jidipe 
orr o nakh gyenge slabo 
orrlyuk e hunya erős zuralo 
ököl dukum fésül(ködik) hulavel (pes) 
öregkori  phuranosko  fürdik, fürdet najol, najarel 
feledékenység bistarnipe  vírus    e virushi 
öregség phuripe forró fürdőt vesz   tato najipe lel 
pofoz palma del külsőség o avralunipe 
rúg punro del megbolondul chaladyol 
sebhely e rimb ideges nervali 
segít azhutisarel ápolási díj grizhipesko lovdipe 
sovány kishlo hálapénz najipesko lovdipe 
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száj o muj bicegő, sánta langalo 
szájpadlás o taloj nyelvcsap o manushorro 
szakállas shorvalo akut achadutno 
szappan o sapuj folytonos, krónikus  thavdino 
szédül, elájul zalil, zalisajvel ín(szalag) e xopin 
szem e jakh járomcsont e kholyineski phal 
szembogár o dud izom o machl 
személyi zhenesko ér (gyökér) e vuna 
szemöldök e princhani, e phov csont o kokalo 
szempilla e cimplya vetkőzik nandyol 
szépít shukarel botlik bechil 
szépül shukardyol birkózás o kusht 
szív o jilo súlyemelés pharipesko vazdipe 
szőrös zaralo futás o nashipe 
szőrtelenít bizararel kórház e spitala 
szülőcsatorna e mizh lélek o dyi 
táppénz nasvalipesko lovdipe szellem (tudat) o duxo 
tarkó e chafa kád e nan 
tenyér e palma mosdótál e tazin 
térd e chang törülköző e koshlo, o shtirbo(ura) 
térdel changa del zuhany o zhaj 
testépítés truposko tordaripe vécéülőke la budarako beshalni 
törődik, bajlódik meshajinsajvel vécé e xindi 
törzs o togo(ura) öl (testrész) e angalyi 
tüdő parno buko gerinc rafin 
undorodik gracol halánték korrijakh 
váll o phiko rúgás ladinipe 
vese o rinyiko(ura) náthás troznajvel 
veszettség e turba kíván vinchrel, doril 

 
Illés-Bódi Barbara alkotásai 
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Pató Selam: Jelenidejű igeragozás és felszólító, -tiltó mód 
 
A roma nyelvben -el, -al, -ol, -il, -ul végű igéket különböztethetünk meg az 
alapul vett Esz/3. esetben, melyekre különböző ragozási szabályok érvénye-
sek. A legfontosabb a ragozás során a szótő helyes megtalálása, és az ige szá-
mát, személyét, idejét jelző toldalék leválasztása a szótőről. Jelenidejű esetben 
ez a toldalék az ige utolsó szótagját, vagyis utolsó két betűjét jelenti.  
Az ezek hiányában kapott szótő egyben -el végű igék esetében az Esz/2 sze-
mély felszólító módja is (pl.kerel = csinál, ker = csináld!). Rendhagyó felszólí-
tó eset  áll fenn a del = ad, lel = fog, kap szavaknál, ahol önmagában nem áll-
hat egyetlen mássalhangzóként a szó, így azok felszólítómódja de!, le!. Az -al 
végű igék jelenidejénél a szótőhatár az utolsó betű elé kerül, minden esetben 
„a” betűre végződik, s ennek megfelelően az Esz/2 felszólítómódja is ez (pl. 
hural = repül, hura = repülj!) A felszólító módra másik lehetőség, hogy a teljes 
igealak elé „te” szócska kerül (pl. te keres, te huras, stb.), ami minden sze-
mélyre, számra alkalmazható. Tsz minden ragozásdánál az ige minden alakja 
önmagában is megállja a helyét felszólító értelemben is „te”szócska nélkül, ha 
az a szövegkörnyezetből úgy adódik, ott nem kell kitennünk. Esz/3 felszólító 
módjánál viszont minden esetben nélkülözhetetlen kitennünk! 
A „te” szócska további jelentése: ha. Lasho és mishto (jó és jól) szavak után 
állva ez mindig azt jelenti: ha. Csak igék és tagadás (na) előtt alkalmazhatjuk, 
állapotot, minőséget mutató szavak előtt soha! Tiltó esetben a „te” szócskát 
„na” szócska követi. (pl. ne csináld – te na keres, vagy na ker!) Utóbbiból 
látható, hogy az ige szótöve önmagában hogy használható tiltó módban, a 
„na” szócskával együtt. A szavak ragozott alakja Tsz/2 és Tsz/3-ban azonos. 
 
-EL végű igék ragozása: pl. zhanel = tud.  
1) leválasztjuk a toldalékot, szótövünk marad a: zhan 
2) toldalékolás: Esz: zhanav, zhanes, zhanel, Tsz: zhanas, zhanen, zhanen 
Alapértelmezésben a kiemelt szótagok a helyes jelenidejű ragok teljes alakjai. 
 
-AL végű igék ragozása: pl. hural = repül 
1) leválasztjuk a toldalékot, szótövünk marad a: hura 
2) toldalékolás: Esz: hurav, huras, hural, Tsz. huras, huran, huran 
-al végű igék ragozásánál tehát nem használjuk fel a ragokhoz azokat teljes 
alakjukban, csupán mássalhangzójukat, az utolsó betűt! 
 
-OL végű igék ragozása kétféleképpen lehetséges: pl. phabol = ég 
1) leválasztjuk a toldalékot, marad: phab, hozzátoldunk egy „uv” szótagot, 
ezzel együtt kapjuk meg az új szótövet, ami: phabuv. 
2) toldalékolás: Esz: phabuvav, phabuves, phabuvel,  
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Tsz. phabuvas, phabuven, phabuven. Másik lehetőségünk: 
1) leválasztjuk a toldalékot, szótövünk marad a: phabo 
2) toldalékolás: Esz/1: phabuvav, Esz/2: phabos, Esz/3: phabol 
Tsz/1: phabuvas, Tsz/2: phabon Tsz/3: phabon 
Amint látjuk, az -ol végű igéknél az „uv” szótag alkalmazása csak az Esz/1 és 
Tsz/1 alakokra hat ki kötelező érvénnyel, a többi négy esetben elegendő a 
helyes szóvégi mássalhangzó kiválasztása, ami a személy/szám jelölésére 
szolgál, de azoknál is használhatjuk az „uv” szótagot. Ebben az esetben azt 
követően nem csak az utolsó mássalhangzó, hanem az utolsó szótag módosul, 
a jelenidejű teljes rag kiírásával. 
 
-IL végű igék ragozása szintén kétféleképpen lehetséges: pl. mezil = látszik 
1) leválasztjuk a toldalékot, marad a: mez, hozzátoldunk egy „in” szótagot, 
ezzel együtt kapjuk meg az új szótövet, ami: mezin. 
2) toldalékolás: Esz: mezinav, mezines, mezinel, 
Tsz: mezinas, mezinen, mezinen. Másik lehetőségünk: 
1) leválasztjuk a toldalékot, szótövünk marad a: mezi 
2) toldalékolás: Esz: meziv, mezis, mezil, Tsz: mezinas, mezin, mezin 
Amint látjuk, az –il végű igéknél az „in” szótag alkalmazása csak a Tsz/1 
alakra hat ki kötelező érvénnyel, a többi öt esetben elegendő a helyes szóvégi 
mássalhangzó kiválasztása, ami a személy/szám jelölésére szolgál, de azoknál 
is használhatjuk az „in” szótagot, akkor azonban azt követően nem csak az 
utolsó mássalhangzó, hanem az utolsó szótag módosul, a jelenidejű teljes rag 
kiírásával. 
 
-UL végű igék ragozása kétféleképpen lehetséges: pl. bunul = bán 
1) leválasztjuk a toldalékot, marad a: bun, hozzátoldunk egy „uv” szótagot,  
ezzel együtt kapjuk meg az új szótövet, ami: bunuv. 
2) toldalékolás: Esz: bunuvav, bunuves, bunuvel,  
Tsz: bunuvas, bunuven, bunuven. Másik lehetőségünk: 
1) leválasztjuk a toldalékot, szótövünk marad a: bunu 
2) toldalékolás: Esz/1: bunuv, Esz/2: bunus, Esz/3: bunul 
Tsz/1: bunuvas, Tsz/2: bunun Tsz/3: bunun 
Amint látjuk, az –ul végű igéknél az „uv” szótag alkalmazása csak a Tsz/1 
alakra hat ki kötelező érvénnyel, a többi öt esetben elegendő a helyes szóvégi 
mássalhangzó kiválasztása, ami a személy/szám jelölésére szolgál, de azoknál 
is használhatjuk az „uv” szótagot, akkor azonban azt követően nem csak az 
utolsó mássalhangzó, hanem az utolsó szótag módosul, a jelenidejű teljes rag 
kiírásával. 
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Idézet egy megtört asszony naplójából: MAGÁNY 

 
Sötét az éjszaka a ház csendes, teljes súlyával rád 
szakad a magány. Hosszú éjszakák egyedül az éj-
szakai hangokkal, a falak némák és hidegek. Közel 
60 év küzdelem, mindennapos harc a fennmaradá-
sért, de mindez már 6 éve a társad nélkül. A tükör-
ből egy ráncos, koravén öregasszony arcába vésült 
betegség, az a sok munka, és a gyötrelmes élet - 
néz vissza rád. És elgondolkozol, hogy Isten meny-
nyit szán még neked ebből a rút földi létből. A ház 
hallgatag, mintha Ő is gyászolná építőjét, a fenyő-
fák őrt állnak, örökzöld levelükkel eleven koszorúk. 33 év. Ennyi jutott a bol-
dogságból. Szerelem és támasz oda. Arca benned, és gyermekedben él, a ruhái 
és tárgyai ugyanúgy vannak, mintha el sem ment volna. Az éjszakák nehezek, 
fekete csend leple átölel, és csak várod mikor lesz újra hajnal. Az évek múlása 
nyomja a vállad - nehéz, küzdelmes élet volt. Minden nap elmondasz egy imát, 
hogy az Isten veled van, és Ő vigyáz rád, mintha Ő nézne le rád, mikor jő a 
hajnal és a fény bevilágítja a lelked. 
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