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Dr. Szuhay Péter: A CIGÁNYOK ETNOGRÁFIÁJA VII:  ÖLTÖZKÖDÉS  
 

Talán az öltözködés területén lehet a három magyarországi cigánycsoport 
közötti különbségeket a legjobban kimutatni. Az etnográfiai jellegű irodalom 
szerint a leghagyományosabb az oláh cigányok viselete. Az a szemléletmód, 
amely szerint a hagyományos népi viselet élesen eltér a polgári öltözködéstől, 
illetve a népviselet egyfajta parasztos viselet, és az a nép, aki nem az elgondolt 
parasztos viseletet, hanem a gyáripari termékek felhasználásával polgári vise-
letet hord, az a nép nem is népviseletben jár már, az a múlt század végére ala-
kult ki. A népviseletnek gondolt öltözködés Magyarországon az asszonyok 
körében az alsószoknyák nagy számát, a színes, kézzel varrott felsőszoknya és 
kötény, a blúz és rékli meglétét, valamint a kendő viselését feltételezi, fontos-
nak véli a nyíratlan hosszú hajat, az ékszerek viselését. A férfiaknál csizma-
nadrágot, csizmát, fehér inget, mellényt, kabátot és mindenképpen kalapot 
feltételez. E viseletet a közösség minden tagja egységesen hordja, az egyéni 
választás lehetőségei korlátozottak, és a közösségen belüli eltérések korcso-
porti eltérésekre korlátozódnak. 

Az oláh cigányok körében leírt viseleti egységek alapvetően emlékeztetnek a 
viseletesként számon tartott magyarországi falvak öltözködésére. A „népi 
viseletek" egyik legfőbb jellemzője, hogy lokális és etnikai identitást fogalmaz 
meg és éppen azért írja elő a viselet már-már egyenruhaszerű hordását, hogy 
ezzel is szimbolikus kifejezését adja az együvé tartozó emberek csoportjának. 
Ha a századforduló fotóit tanulmányozzuk, még nem tapasztaljuk az egyes 
oláh cigány csoportok körében az egységes viselet meglétét. Az embereken 
lévő ruházat még inkább alkalmi jellegűnek tűnik, úgy látszik, hogy olyan 
ruhákban állnak a felvevő elé, amelyek a parasztok használt ruhatárából kerül-
tek hozzájuk, csere, ellenszolgáltatás fejében vagy kéregetés útján. Ez nem azt 
jelenti, hogy ne lettek volna már olyan csoportok, ahol ne alakulhatott volna ki 
az etnikus vagy lokális identitást jelző viselet. Főleg sikeres kelderás közössé-
gekre jellemző a férfiaknál az ékszerek nagy száma (ezüst pitykék, gombok, 
mentekötők, láncok), a nőknél pedig az értékes selyemkendők, szoknyák tűn-
nek fel. A többi cigánycsoport ebben az időben viseletében még nem annyira 
„cigányos", öltözködésükben inkább a szegényekre jellemző elemek és meg-
oldások tűnnek fel. 

Az oláh cigányok körében az etnikus viseletnek értelmezett rendszer a negy-
venes, ötvenes években válik erőteljessé, és sok helyen napjainkig is fennma-
radt. E viselet megerősödésének forrását egyfelől az egykori viseletes falvak 
parasztjainak kivetkőzése biztosította. Sok helyen vásárolták fel a régi ruhatá-
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rak darabjait és alakították át azokat. A tehetősebb közösségek tagjai arra tö-
rekedtek, hogy új alapanyagból a régi rend szerinti öltözeteket hozzanak létre. 
A közösségen belüli uniformizálás szándéka konzervatív attitűddel párosult. 
Legtovább az oláh cigányok tartották meg a női haj levágásának tiltását, a fej 
bekötésének előírását, férfiaknál a kalap viselését. Ezek az előírások és tilal-
mak úgy működtek, mint a századfordulói paraszti kultúrában. Azzal kapha-
tott etnikus színezetet, hogy ez az oláh cigányok körében tovább élt, és tágabb 
környezetükben szinte már csak rájuk volt jellemző. 

A romungró közösségek jobban lépést tartottak a polgári divatáramlatokat 
követő parasztokkal. A nők gyakorlatilag egy időben vágták le hajukat a pa-
rasztfiatalokkal, egy időben hagyták el a kendő viselését, tértek át a blúz, a 
szoknya viseléséről a ruha hordására, majd a nadrág viselése is polgárjogot 
nyert. Ezek a változások a közösségeken belül konfliktusokkal jártak, hisz az 
idősebb nemzedékek a régi rend szerint öltözködtek, míg a fiatal generációk 
az új divatnak hódoltak. E változásokat később az idősebbek is követhették, 
amikor már az új divatok elfogadottá váltak. 

A beás közösségekről kevesebb leírással rendelkezünk, de azokból úgy tűnik, 
hogy korábban, mint az oláh cigányok, de későbben, mint a romungrók alkal-
mazkodtak a közvetlen környezetükhöz. Átmenetileg tehát kialakult a parasz-
tos viselet szerkezete, ám nem vette fel a „cigányos" viselet értelmezését. 

Összegzésként tehát azt mondhatjuk, hogy ebben az évszázadban a romungró 
közösségek körében nem alakul ki a „cigányos" viselet értelmezése és nem is 
hordanak olyan öltözeteket, amelyek felkeltették volna az etnográfia érdeklő-
dését, ruházatuk tehát nem népviselet jellegű volt, hanem a családok anyagi 
helyzetétől függően szegényes vagy polgárias. A beás közösségek, noha átvet-
ték a népviseletnek nevezett paraszti öltözködés rendjét, viseletük nem kapott 
etnikus értelmezést, és az öltözködés rendszere nem vált olyan merevvé, hogy 
ne követhették volna némi késéssel környezetük értékrendjét. Körükben is 
egyszerre regisztrálhatjuk a szegényekre jellemző viselet és a polgári minta-
követés jelenlétét. 

Leginkább az oláh cigány közösségek fogalmazták meg a „cigányos" viselet 
rendjét, s noha e viselet a parasztviselet szerkezetét követi, az időbeni eltoló-
dás miatt etnikus értelmezést kap. E közösségek az archaiz-musok fenntartá-
sával és egy vállalt konzervativizmussal éppen az etnikus csoport különállását 
kívánják elérni és fenntartani. Ez azt is jelenti, hogy azok a csoportok is meg-
próbálták e rendet követni, akiknek anyagi erőforrásai ezt nehezebben enged-
hették meg. Mára körükben sem kizárólagos a népviselet jellegű öltözködés. 
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Ha az elmúlt évtizedeket tanulmányozzuk, fő vonalakban egy, a csoportok 
közötti egységesülési folyamatot figyelhetünk meg, és rögzíthetjük azt is, 
hogy a cigányok viselete az általános értékrenddel megegyező akar lenni, va-
gyis tágabb értelemben egy, az osztálykultúrában és a lokális kultúrában meg-
fogalmazott elvet akarja követni. Ez nem jelenti azt, hogy a többség, a cigá-
nyok akaratától függetlenül is, ne ismerné fel a cigányokat pusztán viseletük-
ről. Miközben ma már majd' mindenki konfekciós ruhát ölt, egy-egy elem, 
ruhadarab vagy darabok párosítása olyan apró eltérést eredményezhet, amely a 
nem cigányok számára egyértelművé teheti a másik ember hovatartozását. 
Nem a cigány ember akar tehát szükségszerűen cigányként kinézni, hanem 
viseletében, ha teheti, önmagát szeretné kifejezni. A többség úgy véli, hogy a 
cigányok szeretik az élénk és karakterisztikus színeket, és ezt hajlamosak ősi 
cigány hagyományként értelmezni. 

Az egyik legfontosabb egységesítő erő a cigányok között a szegényég. A ci-
gánynak nevezett népesség egy része (és erre nézve nincs statisztikai felmérés 
és tudományos becslés) nincs abban a helyzetben, hogy ruhatárral rendelkez-
zen, s maga számára ruhát válasszon, illetve vásároljon. Az öltözködés kom-
pozíciós rendje aszerint alakulhat csak, hogy a segélycsomagokból, ruhaosz-
tásból, a velük szolidáris ajándékozóktól milyen ruhát kaptak, vagy milyen 
ruhát tudtak kukázni, guberálni vagy kéregetni, illetve az így begyűjtött ruha-
darabokat hogyan tudták egymás közt cserélni. így azután az egyes embereken 
látható öltözékek az esetlegességet és nem a megtervezettséget tükrözik. Ezért 
látunk egyik-másik emberen több számmal nagyobb vagy kisebb ruhadarabo-
kat, felemás cipőket. E szegénységkultúrában a ruhadarabok mintegy körfor-
gásban járnak a különböző használók között, sokszor addig hordhatják akár 
egymás közt felváltva is, amíg valakiről teljesen le nem szakad a ruha. A be-
szerzés körülményeit figyelembe véve az is érthető, ha a téli darabok nyáron, a 
nyári darabok akár télen jelennek meg használóikon. 

A szegénység körülményei között élő emberek tisztaságigénye hasonló, mint 
szerencsésebb helyzetben lévő társaiké. Róluk mégis az a képzet alakult ki, 
hogy piszkosak, mosdatlanok és büdösek. Valószínűsíthető, hogy abban az 
élethelyzetben, ahol - akár több száz méterre is - a kútra kell járni vízért, ahol 
esetleg még mosógép sincs és nincs persze fürdőszoba sem, ott akár a mosás, 
akár a mosakodás is nagyobb nehézségekbe ütközik, mint ott, ahol mindez 
természetes adottságként jelentkezik. Nehéz tehát lépést tartani azzal a kultu-
rális tisztaságigénnyel, amelyet a jó helyzetben lévő középosztály vagy akár a 
sterilitást szimbólumként is használó egészségügy fogalmaz meg. 
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Ravasz József 
hagyományőrzés miértekkel és nélkül 

 
mikor az ártatlanság szembogara 

RÁM SZÁLL 
a gyermek megremeg! 

finom szárnyacskáival körbe-körbe repül 
s aztán HESS! 

 
állok száz évnél is több szobordermedésben 

a kapu egyre szűkül 
s a résnyi fény borotvaéle lehetne-e 

CSODAtétel? 
mert nincs az a maszk 

melynek a reményében elindult… 

BEMUTATKOZIK: Doc. PhDr Ravasz József  PHD 
 

Nevem Ravasz József. A szlovákiai Duna-
szerdahelyi járásban lévő Apácaszakállason 
születtem 1949. november 23.-án. Szüleim, 
nagyszüleim, dédszüleim cigány nemzetisé-
gűek voltak. A családok elődei híres zenész-
dinasztiák képviselői. Hatan vagyunk testvé-
rek. Apám egyszerű kétkezi mezőmunkás 
volt. Fiatalon, 42 éves korában meghalt. 
Anyám fiatal korában csak a háztartással és 
testvéreim nevelésével törődött. 75 évet élt. 
Alapiskolába Apácaszakállason és Ekecsen 

jártam. A dunaszerdahelyi Gimnáziumban érettségiztem. Sorkatonaként a 
Csehszlovák hadseregben 24 hónapot töltöttem. 1968-ban „a dubceki for-
radalom” alatt sokat töprengtem azon, hogy elhagyom a hazámat. Ennek 
elsősorban az volt az oka, hogy cigány nemzetiségűként hivatalos értelem-
ben nem vállalhattam önmagamat. 
A 80-as évek végéig, az akkori társadalomban, nem találtam a helyemet. 
Szinte mindent csináltam és minden voltam. Többek között: gyári munkás, 
kocsikísérő, bányász, építkezési segédmunkás, zsoké, népművelő… 
1989 teljes egészében megváltoztatta az életemet. A Bársonyos forradalom 
a romák számára is új lehetőségeket kínált. Az úttörői munkából én is ki-

vettem a részemet. Az or-
szág különböző részein, ahol 
cigány települések voltak, 
politikai és kulturális szer-
vezeteket alakítottunk:  
1986-88 – Íródia (Fiatal ellen-
zéki írók köre – Újvár) 
1987-89 – Romano Nyevipe 
munkatársa – Budapest 
1990 – Roma Demokratikus 
Unió Pártja (Pozsony) 
1991 – Romani kultúra (Po-
zsony) 
1991 – Roma háromnyelvű 
folyóirat szerkesztője-
alapítója (Pozsony) 
1991 – Roma Kultúra Tan-
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széke (Nyitra) 
1991 – Déli Hírlap (Csallóközi regionális hetilap alapítója és főszerkesztője) 
1999 – A Roma harmadik szektor megalapítása (Kézsmárk) 
2000 – Roma Parlament (Poprád) 
2022 – Polgár (Városi hetilap alapító-főszerkesztője – Dunaszerdahely) 
2004 – A Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága (Elnök és alapító) 
2004 – Romológiai Kutatóintézet (Elnök és alapító – Dunaszerdahely) 
2006 – A Roma Holokauszt Emlékmű országos szervezője és létrehozója – 
Dunaszerdahely 

ÍRÓI MUNKÁSSÁGOM: 

Önálló köteteim: 

1990 – Idegen kézműves, Madách, 
Pozsony (versek) 
1992 – Szívházikó, Romani Kultú-
ra, Pozsony (magyar-roma-szlovák 
tanmesék) 
2004 – Tény, A Szlovákiai Romák 
Író- és Művészeti Társasága, Du-
naszerdahely 
2004 – Vágy, A Szlovákiai Romák 
Író- és Művészeti Társasága, 
(gyermekversek) 
2005 – Cigányország, a Szlovákiai 
Romák Író- és Művészeti Társasága  

(kétnyelvű tanmesék) 
2005 – A Csallóközi romák identi-
tástudata, A Szlovákiai Romák Író- 
és Művészeti Társasága (kétnyelvű 
tanulmány) 
2006 – Dunaszerdahelyi prímások és 
zenészdiasztiák, A Szlovákiai Ro-
mák Író- és Művészeti Társasá-
ga(zenetörténeti tanulmány) 
2007– Mesegaléria, Dunaszerdahely 
(háromnyelvű tanmesék) 
2009 – A Jóisten lehajtott feje, Du-
naszerdahely (verses válogatás) 

Antológiák:  

1986 – Próbaút, Madách, Pozsony (versek) 
1992 – Tűzpalota, Madách, Pozsony (versek) 
1992 – Verse z vrbiny, Goldpress, Pozsony (versek) 
1993 – Paramisa, Romani Kultúra, Pozsony (mesék) 
1995 – Rom Som, Budapest (versek) 
2001 – Madarak aranyhegedűn, Budapest (versek) 
Hivatásomra tekintve egyetemi docens, romológus és szociális munkás va-
gyok. Diplomámat a Nyitrai Egyetem Konstantin Filozófus Egyetem 
Szociáltudományi Karán szereztem. A bölcsészdoktori diplomámat szintén 
ugyanezen az egyetemen szereztem. Majd a Pozsonyi Szent Erzsébet Főis-
kola Szociális és Egészségügyi Karán PHD tanulmányaimat végeztem, s 
ugyanezen a főiskolán habitáltam. Családapa vagyok és négy gyermek apja. 
Dunaszerdahelyen élek és az ottani Romológiai Kutatóintézetet vezetem.
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Oláh Zsolt: „M IKOR A B ŐSÉG KOSARÁBÓL”…   
 

Praktikus tudásalapok: 
„Nagyon nehéz kérdés a telepen, hogy mit, mikor, hogyan fogadok el a család-
tól, ha megkínálnak valamivel. Nincs erre egységes módszer, bevált recept, a 
szélsőségektől azonban ebben a témában is óvakodnunk kell. Ha a telepen dol-
gozó segítő következetesen soha semmit nem fogad el a családoknál tett látoga-
táskor, akkor ne csodálkozzon, hogy évek után is kívülállónak tartják majd, aki 
csak lealacsonyodik az ő fajtájukhoz. Ha kapunk egy csokor virágot ajándékba, 
esetleg mondjuk azt, köszönöm szépen, ez gyönyörű, beteszem a csoportszo-
bánk közepére, hogy a kollégáim is láthassák. Életem egyik legnagyobb bókja 
volt az, amikor a telepen egy tizenhárom gyermeket nevelő anyuka azt mondta a 
putrija ajtajában, mikor kikísért: „Látod, ti ebben is különböztök a családsegítő-
söktől. Ti bejöttök, leültök és velünk kávéztok.” Lehet, hogy más számára ez 
szakmailag nem kiemelkedő érdem, itt azonban ez a legőszintébb bizalom meg-
nyilvánulása volt. Nem azt mondom, hogy az adott napon a tízedik meglátoga-
tott családnál is idd meg a tízedik felkínált kávédat, aztán egész éjjel forgolódj 
az ágyban azon gondolkodva, hogy hogyan kellett volna nemet mondani. Légy 
természetes, ha jól esik, fogadd el, ha már nem kérsz többet, megköszönve kö-
zöld azt. Egész nap mosolyogtam, pedig belül sírtam – magánéleti problémáim 
voltak. Elhatároztam, hogy aznap kedves leszek mindenkivel, tele leszek energi-
ával – legalábbis ezt mutatom, hogy senki ne lássa bánatomat. A kollégáknál 
működött, azonban szinte valamennyi általam vezetett segítő beszélgetésben 
felmerült a kérdés a telepi emberektől, mi bánt, mi a baj, szomorú vagy? Nem 
lehet becsapni őket, így nagyon fontos a hitelességed miatt, hogy mindig őszinte 
légy ilyen dolgokban. Egy 
grimasszal kézbevett kétes 
tisztaságú pohár, vagy a 
hányingerrel küzdő arckifejezés 
az evéskor sokkal bántóbb és 
megalázóbb, mint egy tisztelettel 
kimondott nem. A telepen élő, 
esetlegesen alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkező 
emberek lehet, hogy a verbális 
kommunikációban 
ügyetlenebbek, mint te, ezt a 
hiányosságukat azonban gyönyö-
rűen pótolják egy hihetetlen 
fejlett nem-verbális kommuni-
katív érzékkel.” (Forrás: Jelenlét-
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módszertanmesék a telepi munkáról, Túlélőkészlet, Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat, Fehér Angéla, 2011. 104-106.) 
 
A telep lakói nagy része mélyszegénységben él. „Bár a pénz nem boldogít, vi-
szont nagyban hozzásegít a boldogsághoz” – mondásban – itt a nyomorban 
sínylődőket elnézve- lehet némi igazság, a második felében viszont egészen 
biztos.  A telep lakói nagy százalékban igennel válaszoltak a depresszió jeleit 
mutató kérdésekre.  
 „A szegény ember néha gazdagabb” – mondásnak is vannak reális elemei. Vi-
szont a nyomorgó ember ritkábban éli meg a tartós boldogság érzését. Az em-
ber önvédő mechanizmusainak repertoárjaiban szerepel, a kevés jónak is na-
gyon örülni tudó képesség, de ez a valóság elferdítésén alapul. A különböző mér-
tékű őrömforrások megélésének lehetőségét, az agyunkban termelődő dopamin 
teszi lehetővé. Ezek emberenként, élethelyzetenként más-más nevezőjű há-
nyadosként jelentkeznek. Ha én kapok egy új biciklit, az erre az ingerre termelt 
dopaminmennyisségem, és ebből tapasztalt boldogságérzetem, körülbelül ugyan-
akkora, mint egy telepi nyomorgónak az öröme, mikor visszafizeti a kamatos 
felét az uzsorásnak.   
Ezekből az adatokból a Tabán szubkultúrájának, közösségi erejét olvashatjuk le. 
A mindennapos küzdelmes életükben vigasz az egymás közelsége, támogatása. 
Sokszor láttam arra példát, mikor valakinek van egy csirkéje, de azon felül 
semmi mása. És mégis kétfogásos ebéd kerekedik a végén belőle.  
A mai hatalmas munkanélküliségi ráták mellet a munkaadók kényük-kedvük 
szerint tudnak válogatni a munkavállalók közül. Így a mai extrém kapitalista 
körülmények között a kvalifikáltság nagy tényező a munkaerőpiacon és az él-
hető élet versenyében. Az, aki nem szigorúan a többségi társadalom normái 
szerint nevelkedett – vagy akár nem önhibájából, – kívül marad az értelmiség 
köréből, jelentős hátrányokkal indul az életben. Arról nem is beszélve, hogy a 
mindennapi verseny veszteseinek a társadalmi megítélésük is borzasztó. Nem 
szeretjük a lepattant, lecsúszott emberek társaságát, nem szeretünk mellettük 
utazni a buszon, nem beszélünk társaságban hasonló ismerősünkről, rokonunkról. 
Ezek az emberek, nemcsak hogy mélyszegénységre vannak ítélve, ezen felül a 
társadalom kirekeszti őket, és még az egészséghez való jogukban is sérülnek. 
1865-ben Max Pettenkofer Münchenben megalapította a világ első köz-
egészségtani tanszékét, ahol kísérletekkel bizonyította a környezet és egészség 
közötti összefüggést. Ma már tudható, hogy a romák 15 évvel korábban halnak.     
A Tabánban több mint 150 gyermek él. Halmozottan hátrányos helyzetüknél 
fogva már gyermekkoruban szegregálódnak a többségi társadalomtól, nem is-
mervén a normákat, nagyon nehéz beilleszkedniük. Pszichológiai vélemények 
alapján a célcsoportba tartozó gyermekek ingerszegény környezetük miatt nem 
érnek el megfelelő fejlettséget az iskolaérettségig, részképességeik fejletlenek, 
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általános tájékozottságuk hiányos. A sajátos környezet miatt sok cigány kis-
gyerek küzd tanulási nehézségekkel, aminek eredményeként speciális iskolá-
ban kötnek ki – ami szakadékba taszítja a továbbtanulási lehetőségeiket. Tény 
hogy a nehéz fizikai munkát végzők kevesebb ideig élnek, illetve, ismeretesek 
az életen át tartó tanulás pozitív hatásai. Vagyis ha a tanulás (illetve az ember-
hez méltó környezet) élet hosszabbító hatású, akkor szembetűnő, hogy a roma 
kisebbség - gyakran önhibájukon kívül- jelentősen alul marad a többségi társa-
dalomhoz képesti vitalitásukban. 

Vízióm: 
Szeretem ezt a februári hóesést, most minden megszépül. A cigánytelep sáros 
útja ilyenkor egy csúszkáló gyerek-seregtől nyüzsgő, fehér játszó térré válto-
zik. A roskatag házikók, és girbegurba tetők mind egységes hólepel burkot 
kapnak, ami elrejti a lakók nyomorát. Csúnyaságok eltakarva, minden szép, 
tiszta, és fehér. Csak a kéményekből jövő sűrű fekete füst, az égő műanyag, és 
szemét, egész telepet belengő, szúrós, büdös szaga az, ami ebből az idillből 
visszarángat a nyomorúságos valóságba.  
Ezen a cigánytelepen nőttem fel, és a nehézségek ellenére imádtam a gyerek-
koromat. Nagyon sok barátom volt, a hiányzó játékainkat a kreativitásunkkal 
ötvözve, a fantáziánkkal pótoltuk. Szerintem a cigánytelepek kérdésére nem a 
felszámolásuk a válasz! Ha a - mostani állapot szerinti- cigánytelep és a sze-
génytelep között lévő egyenlőségjelet meg tudnánk szüntetni akkor teljesen át 
rendeződhetne a képlet. Egy nagy közösségi erővel rendelkező, hagyományait 
követő, értékeket közvetítő, identitással teli szubkultúrát kaphatnánk, ami má-
sok számára is olyan érdeklődést válthat ki, mint például más országokban 
egy-egy Kínai negyed. 
A képen egy cigány család, akik nem rég még egy omladozó faházban éltek, 
most már egy igazi ház az otthonuk. Most sincs sokkal több pénzük, mint előt-
te, de sokkal emberibbek a viszonyok. Apa dolgozik, a kicsi lány egy rajzfil-
met néz. Anya épp Valentin nap lévén szívecskéket varr a függönyre, én pedig 
jóízűen kortyolgatom a kapott kávémat a fényképezőgép mögött… Amikor a 
cigánytelepek már nem a 
kitaszított, elszegényedett, alul-
iskolázott, bűnözők csoportosu-
lását jelentik, hanem önellátó, 
gazdálkodó, dolgozó, boldog 
emberekét, számomra az az idő, 
mikor a bőség kosarából min-
denki egyaránt véve, és a jognak 
asztalánál mind egyaránt fog-
lalva helyet, jött el a Kánaán… 
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Nagy-Bíró Judit: LYUK  
 
A Cinka Panna utca szerintem egy olyan utca, ami tök fekete, de annyira, 
hogy még a napfény is valahogy feketén fénylik rajta. A fekete földút kö-
zepén meg van egy fekete lyuk. Olyan fekete, hogy egyszer, amikor lusta-
ságból autóval mentem át a gyerekházból a hangárba, nem láttam, és bele-
hajtottam, pedig kettesben, csúsztatva nyomom, de akkorát ugrott a kis au-
tóm, hogy azóta is futómű-állításért kiált. 
Nos, ebben a fekete lyukban egyszer láttam ülni két tök fekete gyereket, 
meztelenül, vidáman. Gyúrták a saras földet a kis kezükkel, nézegették, ta-
lán még meg is kóstolták. Sarazni jó. Azt a nem tök fekete, szép ruhás gye-
rekek is szeretik. Akkor még nem tudtam, hogy a két tök fekete csupasz fiú 
anyja az a 29 éves nő, aki akkor még kómában feküdt, ma már halott. Ma 
már az van, hogy a nagyanyjuk minden nap behozza őket a gyerekházba, 
orgonasípba, a tesókkal. A gyerekeknek brazil szappanopera nevük van. 
Egyszer egy nagyobbacska fiú beszaladt a gyerekházba és azt kiabálta: 
JÖJJÖN!!! LOPJÁK A MOTROT!!! Én meg lélekszakadva kiszaladtam, 
azt hittem a kolléganőm robogójára pályázik valaki. De nem. A Cinka 
Panna úton a két tök fekete kölök tepert a kis műanyag, lábbal hajtós mo-
torral, de olyan gyorsan, tán sebesebben, mint én a kis autómmal szoktam 
kettesben, csúsztatva. GUSZTÁVÓÓÓÓ, MÁRKÓÓÓÓ kiabáltam a helyi 
szokásoknak megfelelően, de ők rám sem hederítettek, mígnem egyszer 
csak megálltak. Nagyon hatékonynak kezdtem érezni magam, de amikor 
utolértem őket, azt kellett konstatálnom, hogy nem én, hanem a LYUK az, 
ami megállította őket, és éppen annak kikerülésével bajlódnak, mert az 
egyik jobbra, a másik balra akar kerülni. Míg ők ezzel bajlódtak, én nagy 
komolyan magyarázatba fogtam, hogy ez a motor a gyerekházba való, ott 
lehet vele játszani, nem szabad hazavinni, mert a többi gyerek is szeretne 
vele játszani, itt az utcán nem szabad, mert veszélyes stb., mire a lyuk ke-
rülgetését abbahagyták, és négy nagy fekete gyerekszem nézett rám cso-
dálkozva, értetlenül. Elmondtam a problémámat még egyszer, továbbra is 
csodálkozó koromfekete szempárok figyeltek rám. Én kevesebb ideig bír-
tam ezt a feszült csendet, mint a gyerekek, és mivel verbálisan nagyon nem 
ment át a közlésem, felemeltem a két kölköt "motrostul" és visszafordítot-
tam őket a gyerekház irányába. Erre ők, mint akit puskából lőttek ki, elin-
dultak a gyerekház felé, aztán fel a járdára, be a kapun, és még legalább 
egy félórát nyomták a gyerekház udvarán. Nem mentek ki motorral azóta a 
kapun. Hát csak átment valami nonverbálisan. Így az első héten talán nem 
is rossz eredmény ez. 
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RÉSZLETEK EGY MEGTÖRT ASSZONY NAPLÓJÁBÓL : Empátia 
 

Ülsz a padon, az elsiető embereket figyeled. Ráérsz, idő az van, az ingyen-
konyha nem oszt még ebédet. Koszos vagy és nem fürödtél, estére nem tu-
dod, hol alszol, melyik hajléktalanszállóra jutsz be. Havazik, fázol és éhes 
vagy; összehúzódva megbújsz egy kapualjba, és irigykedve nézed a kigyul-
ladó ablakokat. A melegre gondolsz, a jó életre, amikor volt munkád, ott-
honod, családod. Tönkrement élet, csontodba hatol a hideg. Kéregetni kell, 
vagy üveget kell szedni, hogy legyen pénzed. Az emberek arcán undort 
látsz. A rendőr elzavar, azt hiszi, lopni akarsz. Egyetlen barátod a boros-
üveg, hogy kibírd a hideget. Hány éve, már magad sem számolod, csak ab-
ban bízol, a telet kibírd és élve maradsz. Nem kellesz senkinek, „csak egy 
csöves csavargó” vagy, akit agyon kéne csapni. Rosszabb és kitaszítottabb 
vagy, mint a romák. Emlékedben nem volt ez mindig így. Beteg vagy és 
fáradt vigyáznod kell magadra, ne legyél suhancok játékszere, mert csak 
heccből agyonvernek. Néha megszánnak, jó emberek adnak ruhát, enniva-
lót, és ha egy kis segélyt vagy pénzt intéznek neked: helyet talál, lesz fedél 
a fejed felett. Este, hideg van; a ruhád átázott, fázol; elindulsz, egy szállóra 
bejutsz. Átmelegedhetsz és kapsz egy szelet zsíros kenyeret, egy pohár for-
ró teát. A szállón vigyázni kell, mert lopnak. Két szatyor holmiddal elin-
dulsz, ennyi maradt az életből, és a remény: talán újra minden jó lesz: ne-
ked és sorstársaidnak. Talán embernek fognak tekinteni; Istenhez imádko-
zol, és hálát adsz az Úrnak, hogy túlélted ezt a napot. De nem sokáig; tes-
ted beteg, lelked közönyössé vált. Mint egy rossz álom, amelyből felébre-
dés talán lesz egyszer. Nézed a tovasiető embereket; valaki megáll, ad egy 
kis aprót, hogy vegyél kenyeret magadnak - leszállt az este, hideg téli este. 

 
Kedves Lakosok! A Gyermekjóléti Szolgá-
lat idén is, immár harmadszor Pilisen 
elindítja Cipősdoboz akcióját! Azoknak a 
gyermekeknek gyűjtünk cipősdobozba 
csomagolt ajándékokat, akik semmit nem 
találnának a fa alatt, ha nem lennének 
nagylelkű, adakozók. A „cipősdobozokat” 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lathoz várjuk (Pilis, Kossuth L. u. 49.) 
2012 december 10-ig. Kérjük, hogy a 
dobozokra írják rá, hogy milyen korú és 
nemű gyermeknek szánják az ajándé-
kot. Segítő szándékukat köszönjük: 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 

Érdekesség, hogy a cigány nyelv 
egyetlen nyelvjárásában sem 
található a kóldus szóra konkrét 
megfelelő. Elgondolkodtató 
tény, hiszen a cigányok -, legye-
nek bármíly szegények, vagy 
legyen bármennyire kevéske a 
házukban, az egyfőre jutó négy-
zetméterek száma -, sosem hagy-
ják, hogy a családból valaki az 
utcára kerüljön. Ez az erős 
empatizmus miatt, - szó szerint - 
szó sem lehet róla, hogy valaki a 
családból az utcára kerűljön. 



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

13 

 

Dudás Mihály Károly: A KÖLT Ő 
 
A költő, a világ apró porszeme, 
Végtelen sok csillag egyike, 
Megérthetetlenül érthető, 
Kétkedőn buzgó rímszövő 
 
A Költő, az örök rejtély, 
Létnek nyíló varázs szentély, 
Ereiben csörgedez az ősi vér, 
Mit hajt a kíváncsiság s szenvedély. 
 
A Költő is egyszerű ember, 
Kinek lelke végtelen tiszta tenger, 
Miben benne van, erénye, hibája, 
S élete végéig virágzik, szívének virága. 

 
 
 
 
 
 

Sárközi László: KÖLTÉSZET  
SZONETTKOSZORÚ : Mesterszonett 

 
…toll hegye rebben – a kezdetek egybefonódnak a véggel; 
életet adsz ma a gondolatoknak; a szó a hatalmad, 
kételyek állnak utadba, de szellemed álmokat érlel: 
 
égre tekintve, talán a talajt nem is érzi a talpad, 
lelked a távoliu tájra tekint, nem a földi javakra: 
gyakran elúszik előtted a pompa- de mi ntha harapna; 
halkan eloldalazol s berúgod a porba a sarkad. 
 
Megfog a szélben a fák levelének aszott csevegése, 
érzed a kőből az életerőt, a humuszt a virágban, 
nyárban a tél erejét s ami múlik – a forma a sárban; 
és ami tart: anyagában atomja örök remegése… 
 
Éjjeled egybemosódik; a hajnala sem lel az ágyban, 
várva a múzsa mosolyt s valahogy fura-ferde a képe 
s végre lehajtod az arcodat: egymagad állsz a világban. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Németh Attila 
ADVENT  

 
Advent volt, kint hó. 
Este van, igen este van. 
Vadlúd sikoltó torka 
Kopog a holt, 
Feje égő gyertyaszál. 
 

HITEM  
 
Rájövök lassan a hitem 
Lényegére, igen a vers. 
Temetőt kötözöm 
bánatommal 
Itt nyugszanak őseim 
Virág, nád, kismadár. 
Rájövök lassan a hitem 
Lényegére igen a vers. 
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Lakatos Klára:  E CINI KATÓKA  
 
Kaj sas, kaj na sas, sas jokhar jekh zeleno vesh.Anda kodolesko agor sas 
jekh cini kolyiba.Kothe trajisarlas e cini Katóka peska chorra dejorasa, ko 
na numa chori, de bares nasvali sas. Kadal pikonya sha chi sas pheny thaj 
phral. Kade sakanak rucisarlas pes. Jekh shukar dyes kodi gindisardas ande 
peste, andre phirel o baro vesh. 
 Sar, zhalas majfeder ando vesh, sama las jekh bari gropa. Kasavi gropa 
sas, hoj soski manush anglakodi chikanak, chi dikhlas. 
Vi e cini shej sidyarlas karing la gropako agor, te dikhel so si andre. Daba 
reslas kothe, jekh baro beng, dikhlas ande lake jekha. Aba chi zhanglas te 
muntulpe, ke o beng happ, ande peske vast las la, haj ande gropa vazdas la. 
E shej rolas-cipinkerlas, de chi molas khanchi: 

- So kames mandar tu beng?- Pushlas e cini shej. 
Pe sos o beng: 
- Anreski kozhasa bararav tut, apal romnyake lav tut. 
- Te zhal karing tut muri phiri dej! Kodi aba vi kade mulas. 
- No mishto si. - Phendas o beng. Lashi avla mange vi tyiri phuri dej. 
- Chi shunes tu dilo beng! Phendem aba ke chi trajil! - Chi dara khanchi, te 
akhares la, vi tel e phuv angle anav la. 
So shaj kerelas e cini shej, akhardas peski mamija. - Mami! Mami! Av 
kathe, ke xal man o beng! Kana kadi avri phendas, e phuri romnyi sigo avri 
xutyilas andar e phuv. 
E romnyi angalyi das la, chumidkerlas la, de voj darajlas latar, ke chi 
patyalas, hoj voj si laki mami. E cini shej sama las pe peste. Anda laki 
godyi avilas, hoj kana praxonde laka mamija ande laki korr somnakuno 
sonatiko shudine. Kana sama las, hoj kothe si, zorr las karing peste. 
Shinlas-mudarlas ando beng. O beng feri assajlas. Shaj gindinen kasavo 
baro beng sas, hoj misto pelas leske, sar e cini shej mardas les. 
Shaj ke kodi gindisardas, simisarel les. Nichi e phuri chi dikhlas maj dur: 
- No azhukar dav me tut! - Phendas leske. 
Bechindas les, burnyikasa korcindas les, dindarkerlas les, thaj na molas 
khanchi, ke o beng majfeder assajlas. 
- Tu dilo beng! Sar majfeder marav tut, kade assas! 
- Dilyake dikhes man! - Phenel e xolyarnyiko romnyi. Pe sos o beng: 
- Nichi dikhav, nichi dikhav, numa terni romnyi kerav. 
Kana kadi avri phendas o beng, happ, andrar phuri terni kerdilas. Akanak 
palesh ande bari brigaj e shej. Nichi na sas voj kasavi volyaki romnyi, 
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Lakatos Klára: K ICSI KATÓKA  
 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy erdő. Annak szélében egy pici há-
zikó. Ott lakott Katóka szegény édesanyjával, aki nemcsak szegény, de na-
gyon beteg is volt. Katókának nem volt testvére, ezért mindig unatkozott. 
Egy szép napon elhatározta, bejárja az egész erdőt. 
Ahogy ment, mendegélt, egyre beljebb jutott, mígnem az erdő közepén 
megpillantott egy nagy gödröt. Akkora gödör volt ez, amilyet ember még 
aligha látott. Nem csoda hát, hogy a kicsi leány oldalát furdalta a kíváncsi-
ság. Sietett is rögtön a széléhez, megnézni mi lehet benne. Alig ért oda, 
máris egy hatalmas ördög nézett szembe vele. Már menekülni sem volt ide-
je a pici lánynak, mert az ördög hopp, a kezébe vette, és a hatalmas gödör 
belsejébe vitte.  
A leány sírt-ordított, de hiába: 
- Mit akarsz tőlem te ördög? 
Mire az ördög: 
- Tojáshéjon felnevellek, aztán feleségül veszlek. 
- Menjen hozzád az öreganyám, az már úgyis meghalt! 
- No én nem bánom. - Mondta az ördög. Nekem jó lesz az öreganyád is. 
- Nem hallod, te bolond ördög! Mondtam már, hogy nem él! 
- Ne törődj semmivel, ha hívod, még a Föld alól is előkerítem! 
Nem volt mit tenni, a kicsi leány sírva hívta az öreganyját: 
- Mami! Mami! Gyere elő, mert megesz az ördög! 
Mire ezt kimondta, az öregasszony nyomban kiugrott a földből. Mindjárt 
ölelgette, csókolgatta unokáját, de bizony a leány félt tőle, mert nem hitte 
el, hogy a nagymamája. Nem sokáig kételkedett, mert eszébe jutott, hogy a 
temetésén egyik kedvenc nyakláncát, egy arany-félholdat tettek a nyakába. 
Mikor megpillantotta azt, a leány mindjárt erőre kapott. Ütötte-verte az ör-
dögöt, az meg csak hahotázott. Gondolhatjátok... Olyan hatalmas ördög 
volt, hogy jól esett neki a kicsi leány ütése. 
Biztosan azt gondolta, hogy simogatja. Az asszony se tűrte tovább: 
- No várj csak! Adok én neked! 
Rúgta, marta, harapdálta az ördögöt, mégsem ért semmit, mert az még job-
ban hahotázott. 
- Te bolond Ördög! -Mondta az asszony. – Minél jobban ütlek-verlek, an-
nál jobban hahotázol! Bolondnak nézel engem? 
Mire az ördög: 
- Dehogy nézlek, dehogy nézlek, inkább addig megigézlek! 
Mire ezt kimondta az ördög, hopp, az öregasszonyból fiatalt varázsolt. 
Most esett csak igazi csapdába a kicsi lány, mert ez az asszony már nem
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ke o beng pesko jilo kerdas ande late. Ramaki rama, gindisaren andre... O 
beng, haj e romnyi shukares, hatyarde pen jekh-kavresa. 
De kade, hoj vi ratyasa kethane sutinde. 
Pe sos opre avilas o kham e romnyi cipinkerlas la cinashasa. 
- Tu sostar roves kathe! 
Adyes but lashimo kamav te xav! Zha sigo haj tav! E cini rovindo phendas 
lake:Me numa panzhe bershengi sim chi zhanav te kiravav. E romnyi pe 
kadi majxojarnyiko kerdilas: 
Zhikaj e mizmeri gata te avel sako! Pala kadi nichi jekhvar te na des duma! 
- Cipindas pe late, haj pashjilas pale pas o beng te chumidkerel les. 
Chori shej, kerkilas, chi zhanlas so te kerel gelas te rovel ande gropaki 
agor. Na but, pe kadi jekh glasso shunel e shej andar o cheri. 
- Na dara khanchi! Zhutisarav me pe tute! 
Zha kothe kaj o beng si, haj kothe rakhes jekh bengesko anro. Maj sig, sar 
o Kham, karing o mizmeri phirla, malav opre o anro, thaj shor pe barraki 
telyari. Shaj dikhe sode peko anro avla andar leste. 
Kattyi, hoj le bengesko shavoro vi shaj dikhel. Te kade keres, slobozines. 
Kade sas. Pe sos o Kham boldas pes, sako gata sas. Gelas e shej kerdas 
lengi voja. O beng, haj e 
xolyarnyiko romnyi xanas. 
Pala angluno nakhajipo, bare 
strafina maladas tele. 
Gilabelas e balval, de kade, 
hoj vi le vesheske kashta 
pharadyonas andre. 
Kana kado pecisajlas, haj vi e 
balval tele nacholas, pe 
gropaki agor jekh bari shukar 
kher kerdilas. La cinashaki 
dejori trajisarlas andre. 
Del te na zhutisardasas, vi 
muri paramicha majdur 
zhalas. De che mishto si ke 
zhutisardas, e romnyi 
sastyilas thaj pachasa 
trajisaren vi akanak. Kana o 
strafina malaven, atunchi o 
beng peske jakha opre 
vazdel. 
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volt a régi, hiszen az ördög a maga lelkét varázsolta belé. Éppen ezért, jól 
meg is értették egymást, de olyannyira, hogy éjszakára már együtt háltak. 
Mire felkelt a Nap, az asszony máris perlekedett a kicsi leánnyal: 
- Te miért sírsz itt? Ma finomat szeretnék ebédelni! 
A leány sírva mondta az asszonynak: 
- Én még csak öt éves vagyok, nem tudok főzni. 
Erre az asszony még haragosabb lett: 
- Mire delelőre jár a Nap, kész legyen az ebéd. Aztán egy hangot se hall-
jak! – Ő meg szépen visszafeküdt az ördög mellé ölelkezni. 
A kislány elkeseredésében a gödör széléhez kuporodott. Félt, remegett, hi-
szen a gonosz asszony kérésének, még egy szakács sem tudott volna eleget 
tenni. 
Egyszerre csak csoda történt: Egy hang szólt hozzá az égből. 
- Ne félj semmit! Majd én segítek rajtad! Menj az ördög közelébe, ott ta-
lálsz egy hatalmas ördögtojást. Mielőtt delelőre állna a Nap, üsd rá egy 
nagy kőtányérra. Annyi tojásrántotta lesz belőle, hogy még az ördög uno-
kája sem fogja elfelejteni. Ha így teszel, meglátod, szabad leszel. 
Úgy is volt. Mire a nap megfordult, minden készen állt. Ment a leány, 

örömmel tálalt, 
kedveskedett. Mikor az 
első falatot megették, 
hatalmas villám csapott 
le. Csak úgy süvített a 
szél, még az erdő fái is 
megrepedtek belé. Mi-
kor ez mind lezajlott, és 
a szél is lecsendesedett, 
a gödör szélén egy 
gyönyörű palota állt, a 
kislány édesanyjának 
palotája. 
Ha az Isten nem segített 
volna, az én mesém is 
tovább tartott volna. Jó 
hogy az Isten segített, 
mert így a kislány édes-
anyja is meggyógyult. 
Azóta is élnek, és ami-
kor villámlik, az ördög 
meresztgeti a szemét. 
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Nagy Gusztáv 
Őzleány (Zsének) 

 
 Pipacsok földjéről 
 elkóborló őzleány 
 miért indulsz a város felé, 
 ott emberek élnek s 
 veszély az élet. 
 Bennük lappang 
 a legszörnyűbb állat, 
 s tőlük ered minden bánat. 
 Kiismerhetetlen faj, 
 magában hordja a bajt. 
 Miért hinnél a ravasz tigris 
 simogató szemének? 
 Maga a léte gyilkos szándék, 
 ígérete mint árnyék, 
 engedelmességet kíván 
 és fizetséget mindenért. 
 Menj vissza a tieid közé 
 a pipacsok mezőire, 
 csobogó patakok vizéhez 
 az erdők oltalmába, 
 ahonnan egykor mi is 
 a világ hontalan népe jöttünk, 
 bízva abban,hogy hazára lelünk. 
 Ó, Őzleány,csapda vár itt rád, 
 béklyós szabadság 
 és örök alantasság. 
 A város kapuit 
 áram hálók védik 
 és halált hozó fegyverek. 
Menekülj! 

 
 

 

Szolnoki Csanya Zsolt 
Meggyilkolt áldozatink emlékére 

(Korkép) 
 
 "Beszakadt téli pincékben térdel a félelem. 
 A beomló fény fagyrácsos magányban 
 csak fehér hegedűm sír, a téllel felzokog, 
 rézfejű éjszaka botorkál,  
 virágfuvolás álmokat tapos. 
 
 És kószáll egy nép önön nyomában, 
 csillagok sikoltásain botolva, 
 csendőrszuronyra feszített sorsán, 
 varjak károgásainak 
 fekete fátylait hordja. 
 
 Végzete ormain rejtőző katona: 
 Térdel e nép a szándékok romjain vacogva 
 s míg lángszórós tavasz arcára 
 hóvirág-csuklyákkal égne 
 a létezés lehull, barnán és fehéren"  

 
Ruzdija Russo Sejdovic 
Xoxavno dzhungadipe 

 
Dural resav 
Andar e bikamle djivesa, 
Rromane perehko dosti sem 
Thaj pala o djucel phirav, 
A pasharaca, daravel ma, 
E Rromnjaki djili thaj e chavrrekho rovipe 
Andar o Agot kaj dukhavel ma, 
A e chonesköp bashepe 
Sikavel ma pe Lumijake dukha, 
Thaj avel maje te bistrav 
O kalo muj me phirimahko, 
Andar e bizhanglipe mangav 
Pherrdo dukha, 
Gurudine kamipaha, 
Mule shantoha 
Tradino te avav, 
Xoxavne dzhungadhimaha 
Ande ma jakha… 
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MIMNERMO DE COLOFÓN, 1 (1 D) 
 
¿savo yivipe, ta voya, avri katar i somnakuni afrodita? 
kamavas te merav, kana mange naj khanchi le garavdo kamimo,  
le davimata guglimasa vaj o čhiiben/than, 
vaj kana sa lachipensa kaj si ando ternipe,  
na avela khanchi e manusheske ay dyuvliake; 

ke kana avela o kalo phuripe kerel k-o manush maj dyungalo ta bilacho 
andel sa divesa xal xoli kana avren sama pe leste  
samasa savi chi kamel la, aba naj leske losh kana dikhela po kham, 
le chavorre chi kamen les te naj kamlo le dyuvliange; 
 
kade, si devleki voja, sar kasave pharipe e phuripesa yala. 

Boldasles:Ricardo Iglesias 
 

Orsós Imre 
Csendes éji szó 

 
A halk némaság leplet ont 
Karcolva ajtóm küszöbét 
Mint megannyi múlt s jelen 
A birtokolt koldus emlék 
Kibe szeget ver és könnyezik 
A szeg  
Hitel születve  
Fél hiten 
 
S a ma - a kor – hangunk- 
Tékozló hamu 
Melyben korcsolya karcol 
Mint sárga szikra 
Kit sodor a kor 
A tér rongyain az ősz 
 
Mégis asztalnál reszket 
Az elcsent angyal 
S tudatlant rajzolva a tálba 
Mint festőt a vázon, 
Az éden rácsain. 
 

  

Glonczi Ernő: Ima 
 
Elhallgassam 
vagy csak halogassam 
elmondani; naponta kereslek? 
 
Tudod; megpróbáltam: Nélküled.  
Azóta tudom mi a féreg.  
előled is hozzád menekültem.  
 
Mert oltalmazó vagy.  
Látod? már megint 
hozzádadtam valamit.  
 
Amennyit hozzádteszek 
annyival leszel kevesebb.  
Megcsonkítalak a szeretetemmel.  
 
Hát némán közeledem leoldott sarukkal.  
Csupaszra borotvált gondolatokkal.  
Én követlek; Vagy aki Vagy,  
 
egyetlen pillanat miatt,  
egyetlen pillanatért,  
általad, veled és benned,  

Ámen.
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Horváth Gyula: Romane deja 
 

sar shuke kasht kircin mashkar mure kokala 
dukhasli para phabol, 
ke na pa but bare jivenca cipil pe tumende 
o jivend, garadyimaski vadno shoshoj-zhelya 
shilajvela, tumaro kher po cheri cirdino 
butivar avla kothe o shil, 
tumare shavora pahona, vaj dejangi rojimasa 
nashindo muntumasko-vurdon ingrel-les. 
 

Boldasles: Vesho-Farkas Zoltán 

A terméketlen fügefa (Mt 21,18-19a) 

12 Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, 13 és messzi-
ről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hátha talál rajta valamit. De 
amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés 
ideje. 14 Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának: "Senki ne egyék rólad 
gyümölcsöt, soha többé." A tanítványai is hallották ezt. 

Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-17; Lk 19,45-48; Jn 2,14-22) 

15 Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni 
azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzvál-
tók asztalait, a galambárusok székeit, 16 és nem engedte, hogy valaki 
edényt vigyen át a templomon. 17 Azután így tanította őket: "Nincs-e meg-
írva: Az én házam imádság háza lesz minden nép számára? Ti pedig rablók 
barlangjává tettétek." 18 Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és ke-
resték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert tanítása ma-
gával ragadta az egész sokaságot. 19 Amikor azután este lett, kimentek a 
városon kívülre. 

A fügefa elszáradása (Mt 21,19b-22) 

20 Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az 
gyökerestől kiszáradt. 21 Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: "Mester, 
nézd: a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt." 22 Jézus így válaszolt ne-
kik: "Higgyetek Istenben! 23 Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mond-
ja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe! - és nem 
kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik -, annak 
meg is adatik az. 24 Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, ami-
ért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. 
25 És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen va-
lami panaszotok van, 
hogy mennyei Atyátok is 
megbocsássa nektek 
vétkeiteket. 26  (Ha 
pedig ti nem bocsátotok 
meg, mennyei Atyátok 
sem bocsátja meg 
vétkeiteket.)" 

Márk Evangéliumának 
11 fejezetéből (forrás: 
Online Istentisztelet)
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Horváth Gyula: Cigány anyák 
 
Száraz fákként recsegő csontom közt 
Fájdalomláng lobog, 
Mert nemsokára hóviharral kiált rátok 
A tél, megbúvó vadnyúl-sorsotok 
Fázni fog, égre nyíló házatok 
Gyakori vendége lesz a kegyetlen hideg, 
Csecsemőtök megfagy, vagy anyasírással 
Rohanó mentő viszi el 

La gularkashtesko** armaja dinipe 

12 Kaverdyes, kana avri geline anda Betania, bokhajlas. 13 Dikhlas dural 
jekhe but patrengire gulareske kashtes. Karing leste gelas, hajkam rakhel 
pe leste variso. Ba kana kothe reslas, khanchi chi rakhlas pe leste, numa le 
patra; ande kodi vrama chi baronas inke le gulara. 14 Pe kado duma das, 
haj kodo phendas leske: „Khonyik tena xal pa tute maj but frukto**!” 
Leske sityarde ashunde kado. 

La khangerako avriuzharipe 

15 Pala kodo ando Jeruzhalemo resline. Andre geline ande khangeri, haj 
las avri te nashavel kodalen kon kinenas thaj paruvenas. Le financonge 
mesalyi haj le gulumbarenge iskamina sa opreboldas, 16 haj chi muklas, ke 
zhikon varisoske vasura perdal te ingrel pa khangerako placo. 17 Pala kodo 
kade sityarlas len: „Naj apol iskirime, ke muro kher la rudyimatako kher 
avla pe sakone popularengi rig? {Iz 56,7} Tume pale le chorenge 
cevernake** shutinela.” {Jer 7,11} 18 Kana le angrashaja haj le iskiritora 
ashundine kado, pe kodo marnas pengi godyi, ke sar shaj xasarenas les. 
Daranas lestar, ke sa le but manusha bari dikhenas pe lesko sityaripe. 
19 Kana andre ratyilas, avri gelas anda foro. 

Pa patyape 

20 Kaver dyes detehara, kana nakhletar pasha gularesko kasht, dikhline, ke 
zhikathar e buchuma avrishutyilas. 21 O Peter palpale serosardas, haj kodo 
phendas leske: „Rabbi, dikh, o gularkasht, saves armaja dan, avrishutyilas.” 
22 O Jezush kado phendas leske: „Patyan ando Del! 23 Apol phenav 
tumenge: kana varikon kodo te phenla kadale plajeske: »Vazdadyu opre haj 
shudetu ande mara!«, haj naj bi patyape ande lesko ilo, ba patyal, ke kade 
avla, so phenel, atunchi kodo vi kade avla. 24 Anda kodo phenav tumenge: 

Sa kodo, so rudyipesa 
mangen, patyan, ke aba resline 
les, haj vi kade avla tumenge. 
25 Ba kana opretordyona, te 
rudyin, jertin kodalenge, pe 
kaste xolyi xal tumen, ke vi 
tumaro Dad, kon ande rajura 
si, te jertil tumare bezexa. 
(26)  

Andar le Markosko 
Evangeliumo 11. (Boldasles: 

Vesho-Farkas Zoltán) 
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Bozsik Viola: Budaiak és telepiek 
 
Október elején ellátogatott hozzánk Monorra egy nagyobb csapat ti-

zenöt-tizenhat éves gimnazista, az egyik budai katolikus gimnáziumból. 
Csupa rokonszenves, nem elkényeztetett, de középosztálybeli, többnyire 
jómódú, és többnyire rendezett családokban élő fiatal. A telep kialakulásá-
nak és történetének ismertetése, valamint a Máltai Szeretetszolgálat itteni 
tevékenységének bemutatása után elérkezik a harmadik programpont: el-
kezdjük bejárni a telepet; Hangár, kereszt, Cinka Panna utca, Gyerekház. 

Elgondolkozom, mit láthatnak ők… és próbálok visszaemlékezni, mit 
láttam én elsőnek, mikor idejöttem? A pusztulást, szemetet, port, hogy alig 
van valahol fa és virág, hogy nyomorúságos viskókban élnek az itteniek. 
Elgyötört arcú, rosszul öltözött, nagyon sovány vagy épp nagyon elhízott, 
lenőtt hajú, lepattogzott körömlakkos asszonyokat, mezítláb és meztelenül 
rohangászó kisgyerekeket, rosszarcú férfiakat, mobiltelefonon kihangosí-
tott zenét hallgató fiatal srácokat. Egy ijesztő tömeget? És ha igen, hibáz-
tathatók-e ezért? 

Azóta embereket és életeket látok, a nagymamát, aki napi szinten részt 
vesz az unokái nevelésében, segít gyerekházba hozni őket és ott vigyázni 
rájuk, lomizáskor rengeteg játékot gyűjt össze nekik, és megkér, hogy kor-
repetáljam angolból a felsős fiút, mást megkér, hogy kicsit foglalkozzon 
logopédiailag az ovis kislánnyal, mert akarja, hogy az unokáinak jobb le-
gyen. Az anyát látom, aki elküldi a tanodába a lányát, a lány pedig min-
dennap jön, és elkészíti az összes leckét. A beszólogatós kamaszfiút, akiről 
én tudom, hogy nem kell komolyan venni, de a most először idejövő lá-
nyoknak azért biztosan rosszul esik, ahogy a telepi srácok a fejük felett át-
kiabálva beosztják őket egymás között, melyikőjüket melyiket… 

Megdőlnek az olyan magától értetődőnek vett fogalmak, hogy az utca, 
az betonozott. Itt nem, pillanatok alatt csupa por az összes csinos, minőségi 
cipő. Ezért piszkos lábúak a házak előtt álldogáló, beszélgető telepiek? 
Hogy a lakhatás biztosítva van. A szociális bérlakásokból lakókocsiba köl-
töztetett családok története szemlélteti, hogy nem. Hogy ennivaló mindig 
van otthon. Itt nincs. Hogy iskolába járni kell. Hatéves kisgyerekként, ha 
nem ébreszt fel anyukád reggel, nem csomagol tízórait, és nem visz el az 
iskolaépülethez, nem biztos. 

Jönnek a kérdések. Miből élnek itt az emberek? Segélyből, közmun-
kából, alkalmi munkából. A bűnözést már nem is mondom. Eszembe jut-
nak a varrónőink és kőműveseink. A pénztároslány, akire büszkék va-
gyunk. A budai gimnazisták egyértelműen egyetemre fognak menni. Mind-
annyian. 
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Ha délig van a gyerekház az anyáknak is, mikor főznek? A tésztát, 
krumplit, lecsót hamar meg lehet főzni. Hónap végén pedig főzni sem kell. 
Merthogy nincs mit. Akkor marad a margarinos kenyér, ötperces ebéd. 
Nem biztos, hogy a cukkini, brokkoli, edami sajt, barnarizs, zabpehely, bo-
gyósgyümölcs - és nem maga az étel, pusztán a szó – mond-e bármit is egy 
telepinek. 

Hogyan szórakoznak itt a fiatalok? Hát, nyáron voltunk velük a 
gyömrői strandon, illetve mi szervezünk néha bulit… mert a városi szóra-
kozóhelyekre ők se nagyon járnak be, de nem is engednék be őket. Fiatal 
párokat lehet látni a telepen a villanyoszlopok tövében egymás mellett ku-
porogva. Uszoda, mozi, túrázás, közös sörözés, közös biciklizés, – ezekre 
nincs is pénz, de nem is élnek benne egy tizenéves telepi fiatal tudatában. 
Mert még ebben is látszódnak ezek az egyenlőtlenségek. 

Hogyan lehet így élni? Ezt a kérdést már senki sem tette fel. 

Pató Selam: Gondolatok Mindenszentek és Halottak Napja küszöbén 

Bár a halállal, mint „minden titkok kapujával”, lehetetlennek bizonyult keve-
sebbet foglalkoznom, mint az élet mélyebb értelmével -, egészen 2010-ig ün-
nepnapja nem tudott bensőségesen megérinteni. Csak akkor csodálkoztam rá, 
milyen tökéletesen jelképezi már megválasztott időpontjával is azt, aminek át-
elmélkedésére hivatott. A színekből szürke-barna fekete vázakká csupaszodó 
táj, az ősz és a tél határvidékén, szimbolizálja azt az elszegényedést, ami a ha-
lállal jár egyfelől a távozó, másfelől az itt maradottak számára. A közelgő tél 
fehérsége pedig a teljesség ígéretét hordozza, az adventi várakozással és a ka-
rácsonyi isteni születés bizonyságával. Nem értem (sosem értettem!) -, az eu-
rópai kultúrában miért a fekete a gyász színe, s miért nem a fehér?! Holott tel-
jességgel elválaszthatatlan az égi nász és a földi gyász fogalma -, miért nem az 
előbbin van a hangsúly? Az elváltozásra készülőknek (mert minden halandó 
ember az!) -, az átalakulásban érzékelni kellene nem csak a szétválás, hanem 
az összekapcsolódás pólusát is! Amelyet a fehérség jelenít meg, túl minden 
színen, azok összességeként. Ezen a mostani halottak napján mindenkinek azt 
kívánom, hogy a felszínen fekete gyász érzelmi tartományai alatt, mögött, 
megérintetté váljanak a magassági erők fehérségétől, és ez gyógyítani tudja 
azokat, akiket a világi veszteség meggyötör. Mert igaz, hogy szeretteink el-
vesztésével belőlünk magunkból tűnik elveszettnek mindig egy pótolhatatlan 
rész; de igaz az is, hogy az elváltozásban való megmaradásuk felismerésével 
mi magunk leszünk többek egy olyan résszel, ami a halhatatlanban gyökerezik. 
És nagyon fontos, hogy az Örök-ben való gyökereink meg tudjanak erősödni, 
életképessé tenni bennünket lelki értelemben. Csak ha ez megvalósul, akkor 
lesz alkalmas az ember arra, hogy a földi élet végét beteljesülésnek lássa, és az 
odavezető útja is aszerint teljen meg valós értékekkel. 
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Dunai György: A ROMA NÉPCSDOPORTOK: Romungrók 
 

A nevük is mutatja, hogy magyar romák, magukat zenész, úri romáknak neve-
zik. Legjellegzetesebb vonásuk, hogy nem beszélik a roma nyelvet, illetve - 
mint már az előzőekben leírtam - az eredeti nyelvből szótöveket ragadnak ki, 
ehhez hozzáteszik a magyar ikes igék végződéseit (pl. zsál /megy/ + zik = 
zsalózik), valamit utcai-, ill. börtönzsargont használnak (pl. ne raselj - ne félj, 
vagy lerántani = valakit megkárosítani). Lényeges és eltérő különbségek van-
nak a viselkedés és szokások terén is, ha összehasonlítjuk a hagyományőrző 
roma csoportokkal. Valószínűleg a fenti különbségek okozzák, hogy nem kö-
zelítenek egymáshoz, és sokszor meg is szólják egymást. De vajon hogyan és 
miért alakult ez ki? Meglátásom szerint ezek a roma népcsoportok együtt ér-
keztek a Kárpát-medencébe, ill. innen tovább a nyugati és északi területekre. 
Csakhogy a kezdeti kedvező fogadtatás után idővel ellenséges hozzáállást is 
kellett tapasztalniuk a többség részéről. A romák egy része (amelyik jól bánt a 
hangszerekkel, maradhatott az adott területen, s az ottani földesúr, nemes ze-
nésze lett. Másik verzió szerint az ideérkező gazdagabb roma rétegek kísérő 
zenészei voltak, akik a fent említettek szerint különváltak. Az idők folyamán 
ők - mivel állandó munkalehetőségük volt - sokkal jobb életkörülmények közé 
kerültek, mint a bizonytalanul vándorló romák, akik a világot járták (szaba-
don). Ezekből következően más életmódjuk, más viselkedési, stb. szokásaik 
alakultak ki. A munkát adó „gazda” egyértelműen leszorította a rokonok szá-
mát és a nyelv használatát, ill. megparancsolta annak mellőzését. Hagyomá-
nyos öltözéküket is felváltotta a „munkaruha”. Elmondható, hogy a világ leg-
jobb zenészei közé tartoznak. Történetük nagy múltra nyúlik vissza, híres ze-
neszerzőket is ismerünk (pl. Dankó Pista a szegedi prímás). Magyarországon 
sajátságos helyzet alakult ki zenei stílusukat illetően. Kezdetben az eredeti ro-
ma ének- és zenei hagyományokat képviselték, amely idővel kibővült a ma-
gyar népzenével. így történt, hogy a roma zenészek művelték és őrizték a ma-
gyar népzenét is. Ma Magyarországon már nincsen annyi romazenekar, mint a 
múlt század első feléig volt. A szocializmus ideje alatt sokat leépítettek, sokat 
pedig kiszorítottak az újabb irányzatok és a megjelenő önműködő zenegépek. 
Leghíresebb a ma is működő 100 tagú cigányzenekar, amely a világ egyik 
unikumának számít, tele kiválóbbnál kiválóbb idős, fiatal és gyermek zenész-
szel, képzett (konzervatóriumot végzett) művészekkel. Repertoárjuk a német, 
osztrák, angol, olasz klasszikusoktól kezdve az egyszerű zenéig mindent tar-
talmaz, ami a zenei világban előfordul, s mindet kifogástalan színvonalon ad-
ják elő. Úgy gondolom, hogy ezek a momentumok vezettek oda, hogy elvesz-
tették az eredeti nyelvet, más szokásokat vettek fel, helyhez (házhoz) kötöttek 
lettek. De közös jellemzőjük, hogy - tehetségükhöz mérten - úri módon öltöz-
ködnek. 
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Maka István (Csoki) sport rovata: TABÁN SPORT HÍREK  
 

Ifjúsági csapatunk egy olyan labdarúgó tornán vett részt, ahol igazi 
„profi” csapatok játszottak. Néhány csapatban volt olyan játékos, aki az 
Újpest, Fradi vagy az MTK csapatában focizik. A helyieknek ez nem meg-
lepő, hiszen a torna névadója az a Dalnoki Jenő, aki számtalan sikert ért el 
a magyar labdarúgásban. Számos hazai és nemzetközi győzelmet tudhat 
magáénak, Helsinkiben olimpiai bajnok, majd Rómában bronzérmes lett. A 
Ferencváros örökös bajnokaként két magyar bajnoki címet szerzett.  

A torna első mérkőzését Temesvár csapata ellen játszottuk, ahol fe-
gyelmezett játékkal sikerült nyernie a Tabán Fc csapatának. A mérkőzés 
után a főszervező a következőt kérdezte: 

„Ti melyik egyesületből vagytok?” – mosolyogva mondtam, hogy a 
Monor Tabán Fc-ből. Hihetetlenül jó érzés vett körül, hiszen ők is tudnak 
„profi” csapatként működni. A következő két mérkőzésen egy-egy góllal 
alul maradtunk. Az elért eredmény miatt csalódottak voltak a fiatalok, de 
ha azt veszem alapul, hogy ez volt az első igazi megmérettetésünk, akkor 
büszkék lehetnek önmagukra. Rendkívül jó volt hallani a srácoktól azt a 
végmondatot, miszerint: jó úton haladunk, csak még többet kell edzeni. 

Összességében megállapít-
ható, hogy megerősödtek a fia-
talok, hiszen olyan csapatok el-
len mérték fel tudásukat, ahol 
való csapatok álltak szemben. 
Fel tudták mérné azt, hogy hol 
is járnak azon az elképzelt 
„úton”. Magabiztosság és fe-
gyelem jellemezte a csapatot. 
Magabiztosságuk a befektetett 
edzésidejükből fakad, ami 
egészséges szinten működött, és 
fegyelmük a jó csapat-
egységnek és erős közösségnek 
köszönhető. Hazainduláskor 
egy meglepődött tekintetű néző 
azt kérdezte tőlem, hogy: 
„Miért indultok? Kiestetek? 
…………. pedig nagyon jól ját-
szottatok!” 

(Maka István) 
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Fontos! A cigány nyelvben, ellen-
ben a magyarral, önálló és ragozott 
alakban is többesszámban mon-
dunk mindent, ami egynél több. 
Így leggyakrabban a perceket, 
órákat, stb. Ha háromnegyedről 
beszélünk, a szóban a negyed 
szintén tsz-ban szerepel! A nyelvi 
logika: x órák múltak x percekkel / 
x órák lesznek x percek múlva. A 
múlt/múltak szót követő szám 
végére, tehát azt a percet jelölő 
számra toldalékolva, amivel elmúlt 
az óra, mindig e betű kerül! 

 

Pató Selam: Időmeghatározások és számnevek a lovári nyelvben 
 

Az idő meghatározásához leggyakrabban szükséges szavak: 

Óra chaso/ura 
Perc perco/ura, momento/ura 
Másodperc sekundo/ura 
Negyed fertaj 
Fél (do)pash 
múlt/múltak nachilas/nachile 
lesz/lesznek avla/avna 
vmi múlva pal/pala 
 
Szemléltető példák: 
 
5 óra van – panzh chasura si. 
7 órakor – kaj le efta chasura. 
6.45. – trinfertaja efta chasura si . Vagy: efta chasura avna pala deshupanzh percura 
6 óra lesz 5 perc múlva – shov chasura avna pala panzh percura 
5.15 – jekhfertaj shov chasura si. Vagy: panzh chasura nachile deshupanzhe percenca 
5.30. – dopash shov chasura si. Vagy: shov chasura avna pala jekh dopash chaso 
Vagy: panzh chasura nachile trande percenca/ vagy: jekhe dopashe chasesa 
5.05. – panzh chasura panzh percura si. Vagy: panzh chasura nachile panzhe percenca 
3.45. – shtar chasura avna pala deshupanzh percura. Vagy: trinfertaja shtar chasura si. 
9.30. – dopash desh chasura si. Vagy: desh chasura avna pala jekh dopash chaso. 
Vagy: Ijja chjasura nachile jekhe dopashe chasesa/ vagy: - trande percenca. 
7.45. – trinfertaja oxto chasura si. Vagy: oxto chasura avna pala jekhfertaj chaso. 
Vagy: efta chasura nachile trinfertaje chasesa 
12.15. – deshuduj chasura nachile jekhefertaje chasesa. Vagy: jekhfertaj jekh chaso si. 
4.45. – trinfertaj panzh chasura si. Vagy: Panzh chasura avna pala deshupanzh percura. 
2.30. – duj chaso nachile jekhe dopashe chasesa. Vagy: Trin chasura avna 
pala dopash chaso. Vagy: Dopash trin chasura si. 
1.15. – jekhfertaj duj chasura si. Vagy: Jekh chaso nachilas jekhe fertaje 
chasesa. Vagy: Jekh chaso nachilas deshupanzhe percenca. 
9.45. – deshujekh chasura avna pala jekhfertaj chaso. Vagy: Trinfertajadesh  
chasura si. Vagy: Deshupanzh chasura avna pala deshupanzh percenca. 
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1 jekh 
2 duj 
3 trin 
4 shtar 
5 panzh 
6 shov 
7 efta 
8 oxto 
9 ijja 
10 desh 
 
11 deshujekh 
12 deshuduj 
13 deshutrin 
14 deshushtar 
15 deshupanzh 
16 deshushov 
17 deshefta 
18 deshoxto 
19 deshijja/deshenyja 
20 bish 
 
21 bish thaj jekh 
22 bish thaj duj 
23 bish thaj trin 
24 bish thaj shtar 
25 bish thaj panzh 
26 bish thaj shov 
27 bish thaj efta 
28 bish thaj oxto 
29 bish thaj ijja 
30 tranda 
 
31 tranda thaj jekh 
32 tranda thaj duj 
33 tranda thaj trin 
34 tranda thaj shtar 
35 tranda thaj panzh 
36 tranda thaj shov 
37 tranda thaj efta 
38 tranda thaj oxto 
39 tranda thaj ijja 
40 shtarvardes 

50 panzhvardesh vagy penda 
60 shovardesh 
70 eftavardesh 
80 oxtovardesh 
90 ijjavardesh 
100 shel 
101 shel thaj jekh 
102 shel thaj duj 
… 
110 shel thaj desh 
101 shel thaj deshujekh 
102 shel thaj deshuduj 
… 
120 shel thaj bish 
121shela thaj bish thaj jekh 
122shel thaj bish thaj duj 
130 shel thaj tranda 
… 
 Stb. ugyanilyen logika szerint. 

200-tól kezdődően a száz  
többesszámba kerül, shela lesz! 

215 dujshela thaj deshupanzh 
348 trinshela thaj shtarvardes thaj oxto 
436 shtarshela thaj tranda thaj shov 
597 panzhshela thaj ijjavardesh thaj efta 
684 shovshela thaj oxtovardesh thaj shtar 
723 eftashela thaj bish thaj trin 
861 oxtoshela thaj shovardesh thaj jekh 
979 ijjashela thaj eftavardesh thaj ijja 
1000 mija (stb...thaj...stb...)  

2000-től kezdődően az ezer  
többesszámba kerül, miji lesz! 

2000 dujmiji 
3000 trinmiji 
4000 shtarmiji 
5000 panzhmiji 
6000 shovmiji 
7000 eftamiji 
8000 oxtomiji 
9000 ijjamiji 
10.000 deshvarmija  
100.000 shelvarmija 
1000.000 millijovo 

A hét napjai – 
Le kurkeske dyesa: 

 
Hétfő/n – luja/lujine 
Kedd/en – marci/ne 
Szerda/n – tradyi/ne 
Csütörtök/ön – zhoja/ine 
Péntek /en – parashtuj/ine 
Szombat/on – savato/ne 
Vasárnap(on) – kurko/ne 
(Ez autóbbi egyben a 
teljes hetet is jelenti.) 
A hétköznapok nőnemű-
ek, a szabadnapok hím-
neműek főnévi alakban. 

A sorszámnév jele 
a „-to”  toldalék. 
Pl. 3. – trinto, mely 
melléknévi szerepet 
játszik a mondatban 
 
A sokszorozás jele 
a „-var”  toldalék. 
Pl. kétszer – dujvar 
 
E kettő kombináci-
ója, azaz a valaha-
nyadszor  pl. heted-
szer - eftatovar 
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Tematikus szószedet a Lovári szövegalkotási gyakorlatokból: A család 
 

orcák le samni asszony e zhuvlyi 
ajándék e podarka baba e babuka 
ajándékoz podarkadel bácsi o bachi 
alacsony cino, biucho, tikno bajszos mustacalo 
alak e figura balkezes stungone vastesko 
album o fotografengo bánatos brigaslo 
áld aldisarel, ishtyal barát  o amal 
áldomás o predyipe barátnő e amalica, e amalin 
alkalom o lalipo barátság    o amalimo, o amalipe
állapotos khamnyi barátságos amalipesko 
anya e dej barátságot köt amalimo kerel 
anyai dako, dejako bátor tromano 
anyaföld daki phuv bátya, öccs (fivér) o phral 
anyák napja Dejako Dyes becstelen bipatyivalo 
anyja neve dako anav becsületes patyivalo 
anyakönyv e matrikula békés pachaslo 
anyanyelv la daki shib belső andruno 
anyaság o dejipe bemutat andre sikavel 
anyós e sasunyi bízik, hisz, remél patyal, speril 
apa  o dad boldog, szerencsés baxtalo 
apai dadesko szerencse e bax 
apaság o dadipe szerencsétlen bibaxtalo 
apja neve le dadesko anav bolondos diloro 
apátlan bidadesko böjt o postyipe 
após o sasuj bölcs platniko 
arc e musura buta bigodyako, dilo 
arckép o portreto(ura) büszke, gőgös gizdavo, phutyardo 
arcvonás le samli büszkélkedik phutyarel 
árva gero cigány romano 
cigányság o romipe érett pako, reslo 
cigány törvény e romani kris érez, ért hatyarel 
család e familija erős zuralo 
csodálatos axtom, somnalo értelem, agy e godyi 
csontos kokalako értelmes godyaver 
csúnya zhungalo értesít, tudat zhanavel 
dadogós shibshindo eskü o abav 
dátum e data esküvői menet le abavesko zhalipe 
diák o sityimasko esztendő o bersh 
dicsér asharel félénk daramno 
diploma e diploma felnevel opre bararel 
divat o modo felnő opre barol 
dolgos butyarnyiko félt daravel 
dolgozik butyi kerel férfias murshano 
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dolgozó o butyari férfi o mursh 
dühös xolyarnyiko férjnél van rom si la 
ebéd le mizmeresko xaben férjhez megy romeste zhal 
egyedül korkoro fiatal terno 
egyén o zheno főiskola opruni shkola 
egyforma jekhforma fukar xanzhvalo 
egymás jekh kaver gazdag barvalo 
együtt  kethane gazdagszik barvajvel 
él trajol gond o gindo (ura) 
életerő le trajoski zor gondol gindil 
eleven, élő zhuvindo gondoskodik grizhisarel 
elnevez, nevet ad busharel, anav del gonosz, rossz nasul 
ember o manush gömbölyű oblo 
emberi manushano göndör kreco 
emberiség o manushanipe(ura) gratulál gratulinel, baxtarel 
emberség o manushipe(ura) gyáva bistromano 
emlékeztet serosarel gyenge, lágy kovlo 
emlékszik serolpes gyerek o shavoro 
eredeti originalno gyereknap le shavorengo dyes 
hála najis gyerekes shavoraslo 
halandó o merimasko habitus O habitushi 
haldoklik merajvel hagyomány e tradicija 
halott o mulo hajfonat e chunra 
halotti tor e pomana keresztapa o kirvo 
huncut xoxamno kínál imbisarel 
haragos xolyarnyiko keresztanya e kirvi 
házas romnyadino kopasz o habitushi 
házasodik ansurisajvel (meg)köszön  najisarel 
házi állat kheresko pedo köszönöm neked! najis tuke! 
hibátlan bidoshalo kövér thulo 
híres hiresho külső avruno 
hogy hívnak?  sar bushon tut? lakik beshel 
hivatalos nyelv oficijjalni shib lakodalmat tart abav kerel 
idegen strejino lakodalmas tánc abavesko khelipe 
idő e vrama lakodalom o abav, o bijav 
idős phuro lánytestvér e pheny 
igaz chacho látogatás e vizitacija 
igazi chachikano lehetőség o shajipe 
iker o dongo leleményes harnyiko 
imádkozik rudyinel magányos korkoruno 
irigyel xanyzhvarel magas ucho 
ismerős pinzhardo magasság o uchipe 
itthon khere magyar ungricko 
javasasszony e drabarica nagymama e mama 
jókedvű vojako meny e bori 
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jövendő anglunimo menyasszony e piramnyi 
kabala e kabala mesél paramicha phenel 
katolikus katolikutno mulat voja kerel 
református reformatutno múlik (pl. idő) nachol 
karcsú sano, tang mutatkozik sikadyol 
kedves drago, skumpo muzsikál bashavel 
keresztel bolel nagyanyai mamijako 
keresztelő o bolimo nagyapa o papo(ura) 
nász (személy) o xanamik nagybácsi o kako 
nevel, növeszt bararel nagybátya o nano 
nóta e gilyi nagycsalád e vica 
nőies zhuvlyikano nagyképű, gőgös phutyardo 
nős romnyi si les nagynéni e lala 
nősül romnya lel rokon o nyamo(ura) 
nőtlen biromnyako segít zhutisarel 
okos godyaver siratóének e rovimaski gilyi 
orvos o sastyari szaloncukor e kishindi 
óv, véd, ápol feril személyigazolvány o personalno lil 
öreg phuro szülőföld la daki phuv 
öregszik phurajvel tánc o khelipe(ura) 
öröm e lossh táncmulatság, bál o baldo(ura) 
örömet szerez lossharel táncol khelel 
örül losshal temető e murmunci 
özvegyasszony 
özvegyember 

e phivlyi 
o phivlo 

terv o plano(ura), o 
plankeripe 

pap o rashaj templom e khangeri 
pénztelen bilovengo temetés o praxope 
pólyáz patyarel tervez plankerel 
szeretet, akarat o kamipe testvéries phralikano 
ravasz buzhanglo tetszetős, finom fajno 
régen dulmut tisztel chinstinel, patyivarel
rejtélyes mistikalno tisztesség o patyiv 
szeret, akar kamel tisztességes patyivalo 
szokás (népi) o lyako(ura) torta e torta 
(cigány) szokás szerint anda (romano) lyako háború, veszekedés o maripe 
szokás (valakié) o sikhlyipe(ura) virrasztás e virrastashi 
szomorú brigaslo munkanélküli bibutyako 
szomszéd o vechino üdvözöl pajkerel 
szomszédasszony e koverka segély o zhutipe 
szopik chuchi pel vacsora la ratyako xaben 
szoptat chuchi del válik (valamivé) kerdyol 
születés o rakhadyimo vidám losshalo 
születik rakhadyol szép shukar 
születésnap rakhedyimasko dyes szegény chorro 
vőlegény o piramno vő o zhamutro 
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RECEPTROVAT : 
 

Roma lecsó (Lacsaú) 
20 dkg húsos füstölt szalon-

na, 3-4 nagy fej hagyma, 2 kg zöld-
paprika, 40 dkg paradicsom, 2-3 
szem krumpli, 2-3 ek pirospaprika, 2-
3 csöves erőspaprika, só. 

A paprikákat karikákra vá-
gom, a paradicsomokat négyfelé-
hatfelé vágom, a krumplit meghámo-
zom és felkarikázom (ez kellőképpen 
sűríti a lecsót). A szalonnákat kiol-
vasztom, majd aranysárgára pirítom 
rajta az apró kockára vágott hagymát. 
Megszórom az édes pirospaprikával, 
majd ráteszem a paprikát és a paradi-
csomot, illetve a krumplit. Sózom, és 
lefedve puhára párolom. Ízlés szerint 
erős paprikával ízesítem. Vakarccsal, 
vagy puha kenyérrel tálalom.  

Cigányos kárászhalászlé 
2 kg kárász, 20 dkg füstölt 

szalonna, 3 nagy fej hagyma, egy 
zacskó édes nemes paprika, 3-4 csö-
ves erős paprika, 5-6 kanál lecsó, só. 

A bográcsba beleaprítom a 
szalonnát és meghervasztom rajta az 
apróra vágott hagymát. Rászórom a 
paprika felét, majd, hogy meg ne 
feketedjen, mindjárt rá a halak fejét 
és farkát. keverek rajta egyet-kettőt 
és öntök rá kétliternyi vizet. Ha fel-
forrt sózom, aztán jöhet a vastagra 
szelt halderék, a lecsó és még vagy 
két liter víz. Mikor forr, beleteszem a 
forgójába a maradék paprikát, meg az 
erőseket is.  Ha van, akkor tésztát is 
főznek hozzá az asszonyok, ha nincs, 
akkor csak úgy kenyérrel esszük. 

  



  

 
 
 


