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Dr. Szuhay Péter: A CIGÁNYOK ETNOGRÁFIÁJA II.  

A cigányközösségek társadalmának alapja így az egy közös felmenőre 
visszavezethető leszármazottak rokonsági rendszere, szemben a nem cigányok 
nukleáris családi alapon szerveződő társadalmával. A cigányok származásának 
számontartása vegyes, átmeneti jellegű rendszer. A többség – közelebbről a 
parasztok – leszármazási rendje egy konzekvens, nyomon követhető rendszer. 
A gyermekek nevüket apjuk után kapják, évszázadok óta így anyakönyvezte-
tik őket, így az apai ági leszármazás a domináns a leszármazási rend számon-
tartásában. A paraszti kultúrában a legális házasság alapját a törvényes házas-
ság, 1895-ig a kizárólag egyházi, 1895 után a polgári és esetleg az egyházi 
házasság jelenti. A cigánycsoportok kulturális rendszerében a házasság törvé-
nyességét nem szükségszerűen a törvényes polgári vagy egyházi házasságkö-
tés jelenti. 

A vándorlás és az időszakosan vándorlás körülményei között élő cso-
portok a 19. században még az anyai leszármazást tekintették elsődlegesnek, a 
gyermekek az anya családi nevét kapták, és amennyiben anyakönyvezték őket, 
úgy azt az anya alapján tették. Ha volt is abban az időben a cigányoknak csa-
ládi és keresztnevük, egymást leginkább saját cigánynevükön tartották szá-
mon. A házasság törvényességét hatalomtól függetlenül maguk állapították 
meg, a két fiatal egybekelését megünnepelték, és ezt az ünnepséget rítusokkal, 
szertartásokkal erősítették meg, egymásnak fogadalmat tettek, így törvényes-
nek és legitimnek tekintették a házasságot. 

A 18. században már letelepedett cigányokat, elsősorban a mai 
romungrók eleit, az egyház és a közigazgatás igyekezett saját normáihoz igazí-
tani és számukra is kötelezővé próbálta tenni a törvényes házasság intézmé-
nyét. Az a feltételezés fogalmazható meg, hogy ez a mindenkori konszolidált 
és a többségi társadalmi normákkal konform csoportoknál teljesült, míg a lete-
lepedett, ám bizonytalan egzisztenciájú, jobbára szegény és leszakadt csopor-
toknál nehezen valósult meg. 

A különböző cigány etnikai csoportok a házasság tekintetében ma alap-
vetően kétféleképpen viselkednek, és ebben nem az etnikus, hanem a réteg-
helyzet a vízválasztó. A stabil egzisztenciájú családok egyre inkább fontosnak 
tartják a házasságkötés társadalmilag intézményesített formájának követését. 
Nemcsak teljesítik a polgári és egyházi házasságkötést, hanem nagyszabású 
ünnepséggel is szentesítik azt. A krízishelyzetben élő, tartósan leszakadt és 
szegény csoportok továbbra is fenntartják az együttélésnek nem törvényesített 
formáját. A családok instabilitása, a rokonsági rendszer szétziláltsága nem 
etnikus kultúrájukból következik, hanem a szegénység kultúrájából. 
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Az elmúlt fél évszázadban a cigányok a társadalmi átlaghoz képest ko-
rábban kötnek házasságot, és magasabb az egy házasságra jutó élveszületések 
aránya is. E két jelenség között szoros összefüggés van. Ha azt feltételezzük, 
hogy egy családban nem tervezik meg a születendő gyermekek számát és nem 
védekeznek a gyermekáldással szemben, értelemszerű, hogy a hosszabb ter-
mékenységi időszakra több születendő gyermek esik. A 18. századi Magyaror-
szágon – különösen a parasztok körében – még általános volt a korai házaso-
dás, s a születendő gyermekek száma ellen nem tettek semmit, s nem dolgoz-
tak ki olyan technikákat, amelyek korlátozták volna a társadalom népesedését. 
Egyes protestáns körzetekben – jobbára nyugat-európai példák – a 18. század 
végén a népesség-gyarapodás korlátozásának különféle módjait alkalmazták. 
A leányokat nem adták férjhez, csak 20-22 éves kor után, miközben az ország 
nagy részén a lányok 16 éves korukban már férjhez mentek. (Ebben az idő-
szakban nem ritka, Nyugat-Európában már 26-28 év fölé emelik a lányok 
házasodási korát.) A fogamzásgátlás akkor ismert különböző eljárásait alkal-
mazták, és az sem volt ritka, hogy az egyházi tiltás ellenére a nem kívánt ter-
hességet megszakították. A népesség-növekedés szabályozását szolgálta az is, 
hogy nem adtak férjhez minden leányt, s egyre több nő maradt hajadon. A 20. 
században már egyre több magyarországi paraszt közösségben, a vallástól is 
függetlenül, jelentősen csökken az egy házasságra jutó élveszületések száma. 
A gyermekszám korlátozása kezdetben a módosabb parasztközösségekre volt 
jellemző, a megszerzett vagyon és birtok egybetartását szolgálta, tehát a lehet-
séges elszegényedés ellen küzdöttek. A gazdaság munkaerő-szükséglete és a 
gyermekek száma ilyenformán szoros összefüggésben áll egymással. 

A 19. század második felében a közegészségügyi ellátás fejlődésével, a 
csecsemő-halálozás visszaszorításával megemelkedik a családokban a gyer-
mekek száma. Így a 19. század végén népességrobbanás következik be. Ezt 
kezelendő és korlátozandó, egyre több parasztközösségben általánossá válik a 
születések valamiféle korlátozása. A paraszti népességet tekintve ebben élen 
járnak a birtokos parasztok, őket követik a középparasztok, majd a falusi ag-
rárszegénység és legvégül, már csak a második világháború után, az egykori 
uradalmi, pusztai népség. A cigányok többsége mintegy a sor legvégén követi 
e családtervezési modelleket. Születési és a családnagysági mutatók a 90-es 
években nagyjából a 30-as évek paraszti népességének modelljéhez hasonlíta-
nak. A két világháború között a különböző cigány etnikai csoportok nagyjából 
hasonlóképpen viselkedtek. A lányok egyaránt fiatal korban mentek férjhez, 
nem védekeztek a teherbeesés ellen, minden megfogant gyermeket igyekeztek 
kihordani. A gyermekáldást szerencsének és jutalomnak tekintették. 

A második világháborút követő időben ez az egységes kép széttörede-
zik. Több helyen – az uralkodó népesség mintáit követve és átvéve a paraszti 
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értékrendet – kitolják a házasodási kort, védekeznek a nem kívánt terhesség 
ellen, sőt előfordulhat a terhesség megszakítása is. Ez alapvetően a családok 
iskolázottságával s vagyoni helyzetével áll összefüggésben. Értelemszerű, 
hogy ott, ahol a gyermekek továbbtanulnak, vagy a leányokat rendesen ki 
akarják házasítani és arra törekszenek, hogy a családalapítás egyben otthon-
alapítás legyen, ott megemelkedik a leányok férjhezmeneteli kora. Ezekben a 
közösségekben már nem fog valaki 18 éves korában vénlánynak számítani, s 
ha értékké válik ez a családi viselkedés, társadalmi normává lesz a házasodás 
korának kitolódása. Ebben a közösségben ettől kezdve a fiatalon való 
férjhezmenés lesz a gúny vagy a megszólás tárgya. 

A kilátástalan helyzetben élő családok, ahol a gyermeket folyamatos is-
kolai kudarcok érik és ebből következően a tanulás nem lesz hasznosítható 
érték, ahol az általános szegénység a mindennapi élet jellemzője, ott megma-
radnak a korábbi szokások: a korai házasság, a sok gyerek, a családtervezés 
hiánya vagy megfogalmazott szükségtelensége. 

Több elmélet született arról, hogy a cigány közösségekben azért van sok 
gyerek, mert a cigányok a gyermekeket jövedelemszerzésre használják fel, 
vagyis a gyermekek tartják el szüleiket az utánuk járó családi pótlék segítsé-
gével. Nem kizárt, hogy vannak olyan családok, ahol a család jövedelemstruk-
túrájában nagy jelentősége van a családi pótléknak, akár a bevételek nagyobb 
hányada is származhat ebből, ám ok-okozati összefüggés ettől még nem mu-
tatható ki e két dolog között. 

Közgazdasági számításokat alkalmazva inkább irracionálisnak tűnik ez, 
hisz egy-egy gyermek költségei messze meghaladják az utánuk járó iktatáso-
kat. Sokkal valószínűbb, hogy ugyanaz a társadalmi norma működik a mai 
szegény sorsú cigánycsaládoknál és közösségeknél, mint a két világháború 
közötti nem cigány uradalmi cselédségnél. (Ahol a családoknak valójában sem 
földjük, sem termelési eszközük, sem egyéb tőkéjük és ingatlanuk nincs, ahol 
a fizikai erő elmúltával semmi nem biztosítja az emberek megélhetését, ott 
egyedül a következő generáció nyers munkaereje lehet a munkából immáron 
kidőltek támasza.) A magas gyermekszám magyarázata egyes cigány közössé-
gekben etnikus színezetet kaphat, és kifejezett társadalmi törekvés és szándék 
megvalósulása lehet. Itt minden bizonnyal az az elv működik, amelynek során 
az etnikus csoportok a rájuk vonatkoztatott negatív leírásokat pozitívvá változ-
tatják. Amikor a cigányokkal szemben az a vád fogalmazódik meg, hogy 
„szaporák”, és ilyen módon felelőtlenek, és hogy a gyermekeket anyagi ér-
dekből szülik, akkor egyértelművé kell tenni, hogy a cigány közösségekben 
éppen azért van sok gyermek, mert a cigányok gyermekszeretőek, a gyermek-
áldást szerencsének tartják és attól cigány a cigány, hogy sok gyermeke van. 

(folytatjuk!) 
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BEMUTATKOZIK:  

Dudás Mihály Károly 
 

1988. május 18.-án születtem 
Budapesten. Gyermekkorom óta 
vonz a Művészet szépsége és 
teljessége. Festettem, rajzoltam, 
írtam, s mindezen lélekápoló s 
kiteljesedő tevékenységek a mai 
napig erőt adnak, s segítenek a 
mindennapokban. Tavaly jelent 
meg első verseskötetem, ami „A 
Szomorú Bohóc” címet kapta. A 
közeljövőben jelenik meg a 
második kiadvány „Szemem lát, 
szívem őriz” címmel, amihez 
nagy örömömre Pató Selam 
Művésznő írt előszót. Jászladá-
nyon 2004 óta élek, itt tevé-
kenykedem, helyi fiatalokkal 
foglalkozom. Létrehoztunk egy 

költői kört, ami lassan 2 éves múltra tekint vissza, és egy Amatőr Előadói 
Társulatot, (MiAn-MáKa Társulat) amely most augusztusban ünnepli egyéves 
születésnapját! Ami a legnagyobb örömmel tölt el, hogy a Társulatban roma és 
nem roma gyerekekkel dolgozom együtt, ezzel is azt az üzenetet közvetítve az 
emberek felé, hogy ha igaz s tiszta szívvel tekintünk a másikra, nem számít 
milyen a bőrünk színe! Jómagam is roma származású vagyok, s boldogsággal 
tölt el, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon sokat segít a társulaton belüli jó 
légkör, ahol mindenki hovatartozástól függetlenül önmaga lehet. Egy erős 
érzés volt a szívemben, hogy ezt le kell ide írnom! Kívánok mindenkinek 
gyönyörű napot! 
 

SZERETNÉK… 
 

Szeretnék karjaidban elolvadni, 
Szenvedélyed tűzében elporladni, 
Éjjeleim fűszerezni csókjaiddal. 
S eggyé válni a leírhatatlannal. 
 

Szeretnék szemeidben tükröződni, 
Mit szerelmes remegés fodrozódtat, 
S lélekfényedben tündökölni, 
Mitől újjászületve ég a fakó nap! 
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Dudás Mihály Károly

MÉZCSÓKOK 
 
Mézcsókod forr ajkamon, 
S szenvedélyed szétfeszít, 
Én szavaimmal cirógatom 
Tekinteted, mi fel-felhevít. 
 
Hittelen szívben szunnyadt 
E lüktető, szilaj érzelem, 
Mi mára szerelemmé duzzadt 
Meseszép, hamvas végtelen. 
 
Bársonyos igaz szerelmünk 
Mézcsókja ég szívemen, 
S Egyé válik testünk, lelkünk 
Miközben ajkadat ízlelem. 

 
AJTÓK 

 
Minden léptem után 
Kattan egy zár, 
Megkopott ruhám, 
S nem tudom mi vár!? 
 
Mögöttem a múlt, 
Előttem a jövő, 
A vágy éget, felgyújt! 
S álmokat szövő. 
 
Rozsdás kilincsek, 
Berohadt zárnyelvek, 
Feloldott bilincsek, 
S megszülető lételvek! 
 
Éget e gyarló, 
Bármerre is járok! 
Lesz ott egy ajtó, 
Mit a múltra rázárok! 

ÚTON, ÚTFÉLEN 
 
Úton, útfélen, 
Önmagamba botlok, 
Az életemre nézek, 
S bérccé nőtt gondok 
Közt még remélek. 
Füst szagú tegnapok 
Elszállnak, integetnek, 
Átlátszó holnapokba 
Kergetnek. 
Úton, útfélen 
Sorsokat látok, 
Emberi mivoltok, 
Emlékek, álmok, 
Heges sebfoltok 
A dobogó szíveken, 
Vonagló démonok 
Elkapnak hirtelen, 
Hátadon kéznyomok, 
Lelked törékeny, hittelen. 

 
KOPOTT KABÁT 

 
Kopott kabát 
Ríja baját, 
Megtépett nappalának 
Rossz hangulatát, 
 
Kopott kabát, 
Szél viszi szavát, 
Őszinte bánatának 
Susogó zaját. 
 
Kopott kabát 
Dúdolja dalát, 
Elszakadt újának 
Gyászoló Sóhaját. 
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LE LUKACHESKO EVANGELIUMO (Boldasles: Vesho-Farkas Zoltán) 

O Jezush haj e bezexasli romnyi 36 Jekh farizano akhardas les, te xal leste. 
Andre gelas ande farizanesko kher haj kaj e mesalya beshlas. 37 Haj aketa, 
jekh bezexasli romnyi anda o foro, kana avri zhanglas, ke ande farizanesko 
kher avela, makhlimata andas andekh alabashtromicko vaso. 38 Tordyilas 
palal kaj leske punre, las te rovel, haj peske asvenca thovelas leske punre, haj 
koslasle peske balenca, chumidelas leske punre, haj makhlas les le 
makhlimatasa. 39 Kana o farizano, kon akhardas les, dikhlas kado, kade das 
duma ande peste: „Kado profeta te avlas, dore zhanelas, koni haj soski 
romnyij kadi, kon leste resel, apolal, ke bezexaslij.” 40 O Jezush kado phendas 
leske: „Shimon! Phenos tuke variso.” Kodo kade das duma: „Maistro, 
vorbisar!” 41 ”Duj unzhilimara sas jekhe manushes. Le jekhes panzhshela 
denara das unzhile, le kaveres panzhvardesh denara.” 42 Ba chi jekh chi 
zhanglas leske palpale te potyinel le love, kade o manush muklas lenge o 
palpale potyinipe. Savo kamela les majfeder mashkar lende? 43 O Shimon 
kodo phendas: „Kade gindisarav, ke kodo, kaske majbut muklas.” Voj pale 
kado phendas leske: „Mishto krisardan.” 44 Pala kodo karing e romnyi 
boldaspe haj kado phendas le Shimoneske: „Dikhes kadala romnya? Andre 
avilom ande tyo kher, haj chi dan paji pe mure punre: kadi pale peske asvenca 

thodas mure punren, haj peske 
balenca koslas kodolen. 
45 Chumidipe chi dan man: kadi 
pale, zhikanasoste andre avilas, chi 
muklas ande dopash te chumidel 
mure punre. 46 Ulojesa chi 
makhlan muro shero: kadi pale 
makhlimatasa makhlas mure punre. 
47 Anda kado phenav tuke: Lake 
but bezexa jertipe arakhline, ke 
zurales kamelas man. Kaske cerra 
jertin, kodo vi majcerra kamel.” 
48 Pala kodo kade das duma kaj e 
romnyi: „Jertipe arakhline tye 
bezexa.” 49 Pe kado le mesalyake 
manusha kado line te vorbin ande 
pende: „Kon si kado, ke inke vi le 
bezexa jertisarel?” 50 Voj pale kade 
das duma kaj e romnyi: „Tyo 
patyape muntusardas tut: zha 
pachasa.” 

Illés-Bódi Barbara műve 
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LUKÁCS EVANGÉLIUMA 7. FEJEZETE 36-50. A BŰNÖS ASSZONY 
 

A bűnös asszony 36. Meghívta őt egy farizeus, hogy étkezzék nála. El is 
ment a farizeus házába és asztalhoz telepedett. 37. Élt abban a városban 
egy bűnös asszony. Amikor megtudta, hogy ebéden van a farizeus házában, 
alabástromedényben illatos olajat hozott, 38. sírva megállt hátul a lábánál, 
könnyeivel öntözni kezdte lábát és hajfürtjeivel megtörölte. Aztán megken-
te az illatos olajjal. 39. Ennek láttára a vendéglátó farizeus azt gondolta 
magában: "Ha próféta volna, (bizonyosan) tudná, ki és miféle ez, aki őt 
érinti: hiszen ez egy bűnös asszony." 40. Jézus akkor hozzáfordult: "Simon, 
valami mondanivalóm van." "Beszélj, Mester"- felelte az. 41. "Két adósa 
volt egy hitelezőnek, kezdte, egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik öt-
vennel. 42. Mivel nem volt miből fizetniük, elengedte mind a kettőnek. 
Melyik fogja őt jobban szeretni?" 43. "Úgy gondolom az, akinek többet 
engedett el"- felelte Simon. "Helyesen ítéltél", Válaszolta. 44. Aztán az 
asszonyra mutatva így szólt Simonhoz: "Látod ezt az asszonyt? Házadba 
jöttem, de lábamra vizet nem öntöttél. Ez viszont könnyeivel öntözte és ha-
jával törölte meg lábamat. 45. Csókot nem adtál, ez meg, amióta bejött, 
szüntelen csókolgatja lábamat. 46. Olajjal nem kented meg fejemet, ez meg 
illatszerrel kente meg lábamat. 47. Azért azt mondom neked: bocsánatot 
nyert sok bűne, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, 
kevésbé szeret." 48. Aztán így szólt az asszonyhoz: "Bocsánatot nyertek 
bűneid." 49. Erre az asztaltársak összesúgtak: "Kicsoda ez, hogy még a bű-
nöket is megbocsátja?" 50. Ő azonban ismét az asszonyhoz fordult: "Hited 
megszabadított téged. Menj békével." 

Mándoki Halász 
Zsóka:  
Halásztanya 
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Nagy Bíró Judit: ÁLLATKERTI KIRÁNDULÁS 

A Gyerek(ház) dackorszaka és kirándulás az Állatkertben Sokszor azt gon-
dolom, a gyerekház a „gyerekem”. Nem vagyok túl jó anyja, sokszor ma-
gára hagyom egyéb munkáim miatt, sokszor fáradt vagyok benne „jelen” 
lenni, de folyton róla gondolkodom, gondolatával alszom és ébredek, „ne-
velem”, „táplálom”, „gondoskodom” és gyakran aggódom, hogy hibázom 
„anyai” funkciómban. A Gyerekház lassan egy éves. Manapság ez egy 
gyermek életében a lábra állás, na meg az öntudatra ébredés, sőt a dackor-
szak kezdete. Lábra álltunk. Nem kell folyamatos külső kontroll – egy ag-
gódó-kontrolláló vezető, vagy egy óvó anyai ölelés – a helyes, jó műkö-
déshez. Öntudatunkra ébredtünk: hírünk van, vonzó hírünk, létezik már egy 
identitás mibennünk, mert mi vagyunk a „gyerekházasok”, munkatársastul, 
anyástul-apástul-gyerekestül. Nyitottak a kapuink, a gondolkodásmódunk – 
mint egy lassan egy éves gyerek elméje az új ingerekre – új családok jelen-
nek meg, új anyák veszik át az irányítást a konyhában, és képesek vagyunk 
gyermeki nyitottsággal és ingeréhséggel világraszóló, egész telepet betöltő 
gyereknapi mókát szervezni. Ám a sok-sok összegyűlt tapasztalás néha 
megreked, felgyülemlik, és újra osztályozódik a gyermeki elmében és a 
cselekedetekben. Új és régi harca. Mert az új, színes labdára tágra nyílt 
szemmel néz a mi kis egyévesünk és totyog felé, de ha a testvére kezében 
ott a régi plüssmackó, akkor már kit érdekel a labda. Testvér karjából maci 
kitépve, nagy ám a sírás-rívás, majd 
miután mégis nála marad a maci, 
egy elegáns mozdulattal hátradobja, 
majd irány a csilivili új laszti. 
Mindez pillanatnyi, ösztönösen irá-
nyuló gyermeki történés. Az egy-
éves korához közeledő gyerekház-
ban „pepitában” ugyanez zajlik. Mi 
„gyerekházasok” (anyástul-apástul-
gyerekestül) hol a dacoló gyereket, 
hol a két testvér által cincálódó, 
majd félredobott plüssmacit szemé-
lyesítjük meg, hol pedig az ottha-
gyott, de mégis újra megtalált sze-
retnivaló labdát. Fővárosi állatkert. 
Nagycsaládos, 56 emberes kirándu-
lás, napról napra változó 
utaslistával, nagy-nagy irigykedé-



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

11 

 

sekkel (ki a gyerekházas és ki mióta jár ide, és ha a kolléganő rokona, ak-
kor ő igen, vagy nem, és ha igen, akkor miért igen, és ha nem, akkor más 
miért nem – jellegű felháborodott kérdőmondatok sokasága nap mint nap). 
Becsületesen bevallom, Gábort magára hagytam a szervezésben, mert érez-
tem, hogy a szétcincált majd félredobott plüssmaci szerepe lesz ez, és ő pe-
dig férfiasan állta a sarat, aztán levonta a megfelelő konzekvenciát… Miu-
tán sikerült elindulnunk, kitaláltunk valami nagyon „okosat”: mégpedig 
azt, hogy 56-an egyszerre ne kezdjünk itt vonulgatni, hanem családok önál-
lósodjanak és 3-kor a megbeszélt helyen találkozunk. Volt vonulás, és az 
ingeréhes monori Gyerekház-gyerek először kb. egyszerre rohant egyik ál-
lattól a másikig – én ugyan leragadtam néhány információs táblánál, és 
próbáltam elmondani, hogy ez, amit itt látunk az nem, nem a hangyász, ha-
nem földi malacnak hívják, de addigra kb. már mindenki otthagyott, és ro-
hant az új „inger felé”, és szerencsére azok az „ingerek”, amelyek már ré-
giek és jól beépültek, jó sokáig lekötötték a Gyerekház-gyereket, azaz min-
denki, a jól ismert elefánttal, majommal, medvével akart fotózkodni. Akkor 
már feltűnt, hogy szervezés nélkül is kisebb családi csapatokra oszlottunk, 
aminek csak addig örültem, amíg nem konstatáltam azt, hogy a klikkek 
szándékosan ellenkező irányokba tartanak, vagy ha összetalálkoznak, mi-
nimum szájhúzogatás van. Én egy klikkhez csapódtam, akikkel végigro-
hantuk a Varázshegyet, végignevettünk és végigijedeztünk egy háromdi-
menziós mozit. Akkor már ez a Gyerekház - gyerek-klikk elfáradni látszott 
– mint ahogy a közel egyéves gyerekek olykor a sok ingertől elfáradnak – 
az asszonyok padokra ültek, a gyerekek szaladoztak, ettek, ittak, aztán úgy 
látták jónak, visszamennek a moziba filmet nézni – mint ahogy a gyerek 

elalszik álmot látni… Jómagam még a 
Gyerekház-gyerek igencsak ingeréhes, 
aktív részéhez tartozhattam, 3 kiskamasz-
szal egészen aprócska kagylókat, tengeri 
herkentyűket, pillangószárnyakat vizslat-
tunk, mert egy kvízjátékba keveredtünk, 
aztán megmásztuk a kissziklát, ahol sa-
sok, keselyűk repdestek a fejünk felett, 
de még előtte megnéztük, hogy a rozmár 
ahogy ott úszik, csak a víz alatti folyo-
són, vagy felülről is látszik-e. Meg az 
állatsimogatóban kisgidákat is etettünk, 
és láttuk a kiscsikót, amely épp ma szüle-
tett, és már csak negyed óránk volt 3-ig, 
de bementünk a pálmaházba is, hogy 



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

12 

 

feltétlenül lássuk a krokodilokat, meg rácsodálkozzunk az alvó lajhárra, aki 
a kiírás szerint harap. Aztán elérkezett a három óra. A találkahelyen már ott 
ültek a klikkek, külön-külön. Régi és új gyerekház-családok, régi és új 
„szülőgyerekek”. Láttam a szemvillanásokat, és bele is mentem a régi és 
új, kistestvér-nagytestvér versengésbe, hogy mi itt jártunk bebeeee, és ti ott 
meg nem bibiii, ami viccesnek hatott, de egy pillanat alatt Gyerekház-
anyuvá „avanzsálódtam”, ami ez esetben szintén egy fáradt anya lett, aki 
dacoló, kiabáló – amúgy „szülő-korú” gyerekei zsarolására, állatkerti büfé-
ben jó nagy haszonkulccsal kapható csokit vásárolt utolsó forintjaiból (tud-
ván, hogy reggel a gyerekházban szendvicsekkel szereltük fel az amúgy 
chipsekkel már felszerelt családokat). Itt még nem volt vége a közel egy-
éves, gyerekházas dackorszakos hisztinek: egy kamasz gyerekekkel ren-
delkező édesanya előttem állva toporzékoló bölcsődés szintjén üvöltözött, 
miszerint az ő gyerekei nem kaptak csokit, én pedig, mint egy lestrapált, 
bizonyos helyzetekben gyenge-mártír édesanya, visszaordítottam, és kifelé 
a kapun hatalmas önsajnálattal szívemben azt hajtogattam, hogy „ti egy 
nyamvadt csoki miatt ekkora patáliát csaptok, de azt még nem hallottam 
senkitől, hogy drága pénzért elhoztatok családostul az állatkertbe és köszö-
nöm”… Aztán persze volt sok köszönöm. Régi és új emberektől, teátrális 
és őszinte köszönömök is… Aztán azóta rájöttem: ha én néha a Gyerekház 
anyja vagyok, akkor nekem bizony vannak kedvenc „szülőgyerekeim” és 
nem kedvenc „szülőgyerekeim”. És ha a Gyerekház-gyerek dacos része azt 
hangoztatja, „itt kivételezés van”, akkor bizony „kivételezés” van. Mert 

vannak régi, beépült ingerek – régi 
beépült tagok – régi „nagytestvér 
szülőgyerekek”, akik nem lehetnek 
egyenlők az új,” kistestvér szülőgye-
rekekkel”. A nagytestvéreknek kell a 
törődés, szeretet, hogy érezzék, a 
kicsi által nincsenek kiszorítva, elha-
nyagolva. A kicsi pedig – bármilyen 
okos és ügyes, szorgalmasan takarító 
„szülőgyerek” – még tanuljon, szabá-
lyokat, gyerekház-életet, mielőtt 
átlép egy határt és szeretet-csokiért 
toporzékol az Állatkert közepén az 
egyébként igazságosan szeretni pró-
báló (de sosem tudó) „anyunak”. 
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RUVA FARKAS PÁL 60. születésnapi köszöntése az Írószövetségben 

 
Roma íróink-költőink 

egyik legnagyobbikát, a mű-
fordító, szociológus, társada-
lomkutató Ruva Pált köszönt-
hettük ez év június 14.-én, a 
magyar Írószövetség Székhá-
zának klubtermében. 

A 60. születésnap alkal-
mából rendezett ünnepi műsort 
Szentmártoni János, a Magyar 
Írószövetség elnöke nyitotta 
meg, majd köszöntőt mondott 
Hegedűs D. Géza színművész, 
aki a költő versének előadásá-
val is megajándékozta a jelen-
lévőket. 

Szép bemutatást hallgat-
hattunk meg Kecskeméti Ká-
roly újságíró-tanártól „A halha-
tatlan Ruva Farkas Pál első 60 
évéről”, s emlékezetes beszé-
det tartott a Szlovákiából érke-
zett Duray Miklós politikus is 
arról, miként hitelesíti Ruva 
Pál irodalmi munkásságát saját 
életével s a nép élettapasztala-
tával, aminek köszönhetően 

életműve nem csak a fantázia 
művészi szülötte, hanem empi-
rikus lelki-szellemi értéket és 
közkincset képvisel. 

Az ünnepségen részt vett 
a kortárs művészeti-, irodalmi-, 
politikai élet számos jelentős 
személyisége, s szinte mindenki 
megosztotta a jelenlévőkkel a 
köszöntésbe önthető gondolatait, 
érzéseit. Versek előadásával a 
költő felnőtt gyermekei működ-
tek közre. 

A születésnapját ünneplő 
író egyéni vágya teljesült azzal a 
piramissal, melyet egykori pa-
rancsnoka készített számára e 
jeles alkalomra; s úgy gondo-
lom, ez az ősi forma magába 
foglalja úgy Ruva Pálnak, mint 
a roma népnek stabilan ég-felé-
törő voltát, kulturális kincseinek 
maradandóságát, diadalát az 
idők felett. Így legyen! Isten 
éltesse és tartsa meg Őt sokáig, 
legyen áldás sorsán, további 
mukásságán is!      (P. S.) 
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Oláh Zsolt 
„Ballag már a vén diák...” 

 
Idén júniusban is ballagott pár vén diák… 
Volt szerencsénk részt venni a monori Kossuth Lajos Általános Iskola 

ballagási ünnepségén. Manurák Ferenc Igazgató Úr sok jó szóval és renge-
teg biztatással engedte útjára az idei nyolcadikosokat, akiknek az év során 
különböző helyi, megyei, országos versenyeken elért eredményeit hossza-
san fel is sorolta. Hála Istennek hosszasan sorolta, mert nagyon ügyesek és 
szorgalmasak voltak. Gratulálunk még egyszer a végzősöknek a szép 
eredményeikhez, illetve a tanáraiknak a jól sikerült évfolyamhoz! 

Részletek az Igazgató Úr búcsúbeszédéből: 
Kedves Fiúk és Lányok! 
Egyszer egy professzor úgy kezdte az előadását, hogy fogott egy be-

főttesüveget, és feltöltötte kb. 5 cm átmérőjű kövekkel. Megkérdezte a di-
ákjait, hogy tele van-e az üveg? 

Igen – hangzott a válasz. 
Ezután elővett egy dobozt tele apró kavicsokkal, és elkezdte beleszór-

ni az üvegbe. Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, a 
diákok megint megállapították, hogy tele van az üveg. Ezután a professzor 
elővett egy doboz homokot, és azt kezdte beletölteni az üvegbe. Természe-
tesen a homok minden kis rést kitöltött. 

És most – mondta a professzor – vegyétek észre, hogy ez a Ti életetek. 
A nagyobb kövek a fontos dolgok. Ha minden mást elveszítenél, az életed 
akkor is teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amelyek még számíta-
nak. A homok az összes többi lényegtelen apróság. Ha a homokot töltöd be 
először, nem marad hely a köveknek és a kavicsoknak. Ugyanez történik az 
életeddel is. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod, nem 
marad hely azoknak a dolgoknak, amelyek igazán lényegesek. 

Életünk során nekünk is ki kell válogatnunk a nagy köveket. Mindig el 
kell döntenünk, mely dolgokra fordítunk figyelmet, és melyekre nem. Ki 
kell válogatnunk, válogatnotok a köveket, amelyek igazán számítanak. Fel 
kell állítanotok a fontossági sorrendet. 

Olyan időket élünk, amikor beláthatatlan gyorsasággal változnak kö-
rülöttünk a dolgok: tárgyi és gondolati értelemben egyaránt. Célkitűzések, 
irányzatok, szemléletmódok jönnek és mennek. Gyorsan változó idők 
gyorsan változó szelei – mondhatnánk. Ami a szelekről biztos: hogy elfúj-
ják a homokot. Ezért kellenek életünkbe a kövek, a biztosan megmaradók, 
azok, amelyekre alapozni lehet, amelyekből építkezni lehet. Én itt most há-
rom nagy kőről, vagyis három építőkőről – ha úgy tetszik: értékről – sze-
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retnék beszélni Nektek. A tudásról, az élő emberi kapcsolatokról, és az 
egészségről. 

Először is a tudásról. A valódi tudásról, amelynek súlya van. Olyan 
könnyű elhinni, de nem igaz az, hogy elég egy link a számítógépen és egy 
egyszerű gyors kattintással máris tudáshoz jutunk. Az nem tudás, hanem 
csak információ. Ami lehet hamis, lehet félinformáció, de még akkor is, ha 
igaz, önmagában semmit sem ér. A tudás megszerzéséhez erőfeszítés kell 
és kitartás. Nem lehet az, hogy szétszórod magad: a figyelmed, az energi-
ád, az időd. Ura kell, hogy legyél önmagadnak. Ez önkorlátozást jelent. Azt 
például, hogy ha kell, kikapcsolod a televíziót, vagy be sem kapcsolod. 
Nem csetelsz, ha nincs mondanivalód, és nem szörfölsz, ha nincs keresni-
valód. Tehát nem kötöd le magad fölösleges dolgokkal. 

Amikor az ember kitartóan dolgozik, időnként az a rossz érzése tá-
mad, hogy korlátozva van a szabadságában. Ne felejtsétek el, kedves Diá-
kok, hogy a kitartás eredménye később a felszabadultság, a jóleső elége-
dettség, a fontos célok elérése. 

A tudás: erő. Szellemi önállóság. Az ítéletalkotás képessége. A betaní-
tott ember csak felmondja a leckét, de nem érti a világot, könnyű becsapni, 
divatos szóval: könnyű megve-
zetni. Viszont az, aki tud, az ért 
is, értelmez, rendszerben lát. 

A második építőkő – vagy 
érték – az élő emberi kapcsolat. 
Nagyon fontos volt ez a kapcsolat 
az iskolában is. Vannak, akik azt 
mondják: „Nem kell az iskola, 
mert ott az internet, az elektroni-
kus fórumok és beszélgetések.” 
Természetesen nincs igazuk. 
Semmi nem pótolhatja a szemé-
lyességet, a folyamatos és köz-
vetlen érintkezést, eszme- és vé-
leménycserét. A diák és diák, va-
lamint a diák és tanár közötti be-
szélgetéseket, az együtt gondol-
kodást, a közös élményeket. „ 
Csak másban moshatod meg ar-

codat” – írta József Attila; ezt so-
se felejtsétek el, kedves Fiúk és 
Lányok! 

Lakatos Klára: Virágcsendélet 
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Ne feledjétek, hogy az embernek a boldoguláshoz, a boldogsághoz 
társakra is szüksége van. Ezért ne tévesszétek szem elől egymást, ne az ön-
zés, a gőg és az ellenségeskedés vezéreljen benneteket, hanem egymás se-
gítése, megbecsülése. Mai világunkban az ember életében különösen fontos 
szerepük van a hagyományokon és az igazi értékeken alapuló közösségek-
nek, az igazi barátoknak. Emlékezzetek mindig a még negyedikes korotok-
ban olvasott Kincskereső kisködmön legcsodálatosabb mondatára! „Szere-
tet az élet.” 

Kívánom, hogy ennek az egyszerű mondatnak az igazsága ott világít-
son a lelketekben mindig, és mutassa mindig a helyes utat nektek az embe-
rek között. 

Végül a harmadik építőkő, vagy érték, amelyről szólni akarok nektek, 
az egészség. Nagyon figyeljetek a sportolásra, mozgásra! És ne rongáljátok 
az egészségeteket! Soha semmiféle szerekkel! Maximum olvasással. Tud-
játok, Dosztojevszkij idejében a szülők egészségtelennek tartották, ezért 
tiltották a gyermekeket, fiatalokat az olvasástól. 1888 körül Dosztojevsz-
kijnek győzködnie kellett az egyik ismerősét, hogy ne tiltsa el a leányát, és 
az olvasásnak ne csak a hátrányait lássa. Mi – tanáraitokkal, szüleitekkel – 
nagyon boldogak lennénk, ha minél több olvasással „rongálnátok az egész-
ségeteket”! 

Kedves Gyermekek! 
Bár van, aki titkolja, tudom, hogy nehéz most búcsút venni a társaktól, 

barátoktól és talán a tanároktól is, de még akár az unásig ismert tantermek-
től, padoktól is! 

Engedjétek meg, hogy Hérakleitosz, az ókori görög filozófus szavai-
val vigasztaljalak benneteket: 

„Mindennap megszűnik valami, 
Amiért az ember szomorkodik, 
De mindig születik valami új, 
Amiért érdemes élni és küzdeni.” 
Bízom benne, hogy az itt szerzett tapasztalataitok révén bármilyen új 

közösségben, akár az új iskolátokban, akár később a munkahelyeteken 
megálljátok majd a helyeteket, és fontos tapasztalatokra, kapcsolatokra 
tesznek szert. 

Azok a kötelékek pedig, amelyek igazán szorosak, nem szakadnak el, 
ezt ti is tapasztalni fogjátok. 

Bízom benne, hogy jó emlékekkel, fontos tapasztalatokkal és ismere-
tekkel felvértezve hagyjátok el az iskolánkat, és sok sikert, örömet kívánok 
nektek az új iskolátokban, és az életben egyaránt! 
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Vesho-Farkas Zoltán: Pázsitra találva 
 
igen – igen 
most már valamivel könnyebb 
hisz csenddé apadt magányom 
víziók lobbannak szemem háta mögött 
…előtte? valósággá korcsosul a képzelet 
őrlődve tép gondolatot az elme 
totyog 
lépked 
csuklik 
majd utat bont a lét 
és mégis tovább sétálva 
fosztva magam kételytől s kérdéstől 
csak sétálok tovább egyre mélyebben 
az elvonatkoztatott álmok mezsgyéjén 
hol Bach szimfóniát sóhajtanak a fák 
hol pupilla ár-apály tánca már nem számít 
hol az eszmélés már maga az érintés 
hol légkör nélküli szférában 
szkafander nélkül is tovább lélegzik a lélek 
én csak sétálok tovább 
hallgatva a túlvilági melódiát 
talán dimenzió törésig 
pázsitot találok 
 
amin megpihenhet 
évezrednyi bolyongásom 
tikkadt pillanata.. 

 
Németh Attila: Sármadár 
 
Itt lakott a sármadár 
Bolond volt, vagy muzsikás? 
Árnyéka bodzafa, 
Elszaladt a fehér ló, 
Anya, anya, eső, hó. 
Becsukom az ajtót. 
Itt lakott a sármadár, 
Bolond volt, vagy muzsikás. 
 
Van itt egy fejfa 
Van agancsa, agancsa 
Sövényt zúzza, töri, 
Fekete ruhájú szökevényt. 
A padlásra befú a hó, 
Elfagy a bodza, a pipacs, 
Jégcsap anyám, milyen madár, 
Mert szállni nem tud, 
Szárnya átlőve. 

 
Tavasz, nyár 

 
Tavasz van létem lényege 
A művészet, a művészet. 
Virág virágmadár 
Tavasz van, ágas – bogas 
Erdőben bujdos a szél. 
Nyár van, nyár szomjam dal 
Száll – röppen a madár 
Nyílik a kapu zöldmadár. 

 
Nap 

 
Olyan rég láttam  
a napot, a fát. 
Botom elszállt 
Zöld, zöldmadár. 
Tél se volt, csak nyár, 
Vörös volt az égalja, 
Hozzánk az Isten szállt be. 

Mándoki Halász Zsóka műve 
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INDIAKI PARAMICHA: LE EFTA CHERHAJA (Boldasles: Selam Pató) 
 

Sas kaj nas, varikanak dulmut baro shukipe sas; kasavo baro shukipe, 
sostar vi le doriji avri shutyile. Na jekh pajuni pitty na ashilas aba. Le kasht 
thaj le burra avri shutyile, mija thaj mija peda merdine trushatar. 

Trajisardas ande kado them jekh shejori, kas kade bushile: Usha. La 
Ushaki dej bares nasvajvlas, phabuvali sas, thaj paji manglas. E Usha 
nashlas-tar kheral, hoj paji te rodel. Andre phirdas o sorro cino foro, ba na 
jekh pitty na rakhlas. Kade xoxadyindes, brigakes las pes po drom hoj 
khere te zhal. 

Gelas, gelas, aba daba cirdas leske punre, khinyes tele beshlas pe le 
dromako rig, thaj le khinyipestar astardyilasla o suno. Kanak pale 
zhangadyilas, shaj te gindisaren, sar chudisardaspes: pasha peste jekh 
khoro arakhlas, pherde jale zvorune pajesa! Opre xuklas, thaj kheldaspes 
ande peski bari voja. Thaj aba majna pelas jekh cerra andar o paji, kanak 
ande laki godyi avilas laki nasvali, trushali dej. 

Laki palma po khoro kikidas, thaj nakhindes gelas khere. 
Ande pesko baro nashipe na las sama kodo, hoj jekh zhukel pashlyilas 

pe le dromesko mashkar, thaj pe kodoleski pori ushtyadas. O zhukel 
bashilas la dukhatar, ba kanak sama las kodo, hoj ande la Ushako vast 
pajesa pherdo khoro si, bisterdas sa kaver, thaj kezdisardas te rudyisarel, te 
shaj lel jekh cerra andar kodo. E Usha dikhlas, sosko trushalo-j o chorro 
pedo, thaj das jekh cerra andar o paji. Ande kodo sekundo parudyilas o 
khoro, rupuno kerdyilas. 

E Usha losshasa nakhlas le rupune khorosa, thaj ande kodo le jale 
pajesa peska dejate. 

Kanak peska dejake patoste reslas, kothe unzardas o khoro. Lako dej na 
pelas, te na kade das duma: 

- Muri cini shejori, vi tu zurales trushali san, tuke trubul te pijes 
majangle! 

Thaj sar kado avri phendas, o khoro parudyilas, somnakuno kerdyilas. 
Kanak e Usha aba kaj lako muj vazdas o khoro, atunchi kodo ashundas, 

hoj jekh phuro koldushi malavel o vudar, thaj anda paji rudyisarel. E Usha 
na jekh momento na gindisardas, sigo kothe unzardas leske le pajesa 
pherdo khoro. Thaj ande kodo momento, sar kado kerdas, efta diamondura 
ablyile opre ando paji. Thaj andar sa efta diamondura somnalo jalo paji 
shordyilas. O baxtalo koldushi, Usha thaj laki dej penas andar o shudrardo 
paji, thaj na trushajvenas majdur. 

Apol le efta diamondura te vazdajven kezdisarde, opre hurajle andar o 
paji, thaj hurajle majopre thaj majopre, pune resle le chereste, kaj 
parudyile, efta ablyolinde cherhaja kerdyile andar kodol. 
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INDIAI MESE: A HÉT CSILLAG (Angolból fordította: Fehér Klára) 
 
Egyszer volt, hol nem volt, valamikor régen rettenetes szárazság volt, 

annyira, hogy a folyók is kiapadtak. Nem volt egy cseppnyi víz sem. Fák és 
bokrok elszáradtak, és ezrével haltak szomjan az állatok. 

Élt ebben az országban egy kislány, akit Ushának hívtak. Usha édes-
anyja nagyon megbetegedett, lázas volt, és vizet kért. Usha elrohant ott-
honról, hogy vizet szerezzen. Bejárta a városkát, de egyetlen cseppet sem 
talált. Így hát csalódottan hazafelé indult. 

Ment, mendegélt, már alig húzta a lábát, kimerülten leült az út szélére, 
és a kimerültségtől álomba merült. És amikor újra magához tért, képzeljé-
tek el a csodálkozását: egy korsót talált maga mellett, színültig tele friss 
forrásvízzel. Felugrott, és táncra perdült boldogságában. És már-már ivott 
egy kortyot a vízből, amikor eszébe jutott beteg, szomjas édesanyja. Rászo-
rította tenyerét a korsóra, és futva indult haza. 

Nagy rohanásában nem vette észre, hogy egy kutya feküdt keresztben 
az út közepén, és véletlenül rátaposott a farkára. A kutya felvonított fáj-
dalmában, de amikor észrevette, hogy Usha kezében vízzel telt korsó van, 
megfeledkezett minden másról, és könyörögni kezdett egy korty vízért. 
Usha látta, milyen szomjas szegény állat, és adott egy kortyot a vízből. 
Abban a pillanatban a korsó ezüstté változott. 

Usha boldogan szaladt az ezüst korsóval, ezüst korsóban a friss vízzel 
az édesanyjához. Amikor édesanyja ágyához ért, odanyújtotta a kancsót. 
Édesanyja ahelyett, hogy ivott volna, így szólt: 

- Kislányom, te is nagyon szomjas vagy, neked kell innod előbb! 
És amint ezt kimondta, a korsó arannyá változott. 
Usha éppen a szájához emelte a korsót, amikor azt hallotta, hogy egy 

öreg koldus zörget az ajtón, és vízért könyörög. Usha gondolkozás nélkül 
odanyújtotta neki a vízzel teli korsót. 
Alighogy ezt tette, hét gyémánt ragyo-
gott fel a vízben. És mind a hét gyé-
mántból gyöngyöző friss víz csobogott. 
A boldog koldus, Usha és édesanyja 
ivott a hűsítő forrásvízből, és nem 
szomjaztak többé. 

A hét gyémánt pedig emelkedni 
kezdett, felszállt a vízből, és szállt és 
repült feljebb, egyre feljebb, amíg el 
nem érte az eget, ahol hét ragyogó csil-
laggá változott. 

Mándoki Halász Zsóka: 

Mándoki lekvárfőzés 
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Pató Selam: A World Roma Organization Rromanipen Kongresszusa  
 

A World Roma Organization Rromanipen roma világszervezete idén 

április 20. és 21. közt a Szerb Köztársaság Belgrádi Parlamentjében 
tartotta választmányi kongresszusát, az ENSZ rendelkezéseivel összhang-

ban, 26 ország (Albánia, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bosznia-

Hercegovina, Montenegró, Csehország, Franciaország, Horvátország, In-

dia, Olaszország, Izrael, Litvánia, Magyarország, Macedónia, Oroszország, 

USA, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia, Spanyolország, Svédország, 

Törökország, Ukrajna, Egyesült Királyság) részvételével, melyekkel 4 kon-

tinens képviseltette magát. 

A nyolcvan főt meghaladó küldöttség nem csupán az elkövetkező vá-

lasztmányi ciklus tisztségviselőire adhatta le javaslatait és voksait, hanem a 

választást megelőző teljes nap programját a delegáltak beszámolói alkot-

ták. Az előadásokból átfogó kép bontakozott ki a cigányság mai helyzeté-

ről, a világban betöltött helyéről és szerepéről, sorsának perspektívájáról, 

illetve annak alakíthatóságáról. Ritkaságszámba menően hiteles és értékes 

volt azon beszédek sokasága, melyek általánosságok helyett a mindennapi 

gyakorlati realitásba adtak betekintést, a jelenlévők által vezetett civil szer-

vezetek működésének, nehézségeinek, sikereinek bemutatása révén. 

A téma szakértői egybehangzóan történelmi nagyságrendű kérdésnek 

ítélték meg a romaság helyzetét. A roma kultúra, nyelv és identitás végve-

szélyének minősítették azt a pontot, melyben népünk története során most 

tartunk, s ennek legmeghatározóbb okaként egyöntetűen az a vélemény 

körvonalazódott, hogy az ismeretek átadásának korlátoltsága nem ad ele-

gendő átjárhatóságot a kultúrák között, sőt, a roma nép körein belül sem. 

Végigívelt az előadások gondolatiságán a múlt eseményei továbbadásának 

fontossága, a történeti-történelmi tények megismertetése úgy magával a 
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roma-, mint a többségi társadalom tagjaival. Az előadások csaknem felében 

történt utalás, vagy mély témakifejtés a II. világháború faji alapú üldözteté-

seinek borzalmairól, annak jogos lélektani és társadalmi következményei-

ről és utóhatásairól, mely ugyanúgy a világgal való megismertetés kötele-

zettsége alatt áll, mint a roma kultúra értékes elemeinek köztudatban való 

megjelenítése. Szóba került a nyelvvesztés elleni küzdelem, úgy kistérségi 

szinten, mint a használható, korszerű nemzetközi nyelvi kommunikáció 

sztenderd gyakorlatának megvalósítása. 

A szakértők szemszögéből prioritást kapott az oktatás fontossága, az 

intézményes keretek közti ismeretterjesztés formáiban is, a tudatlanság kü-

lönböző alakjainak felszámolására illetve enyhítésére irányuló törekvések 

sürgető kényszere. Szembesülhettünk a romaság helyzetének szélsőségesen 

negatív voltával elsősorban Olaszországban, Törökországban és Ukrajná-

ban, amire csupán a II. világháború legnagyobb történelmi drámája által 

csak közvetve és kevéssé érintett Ausztrália tudott felmutatni pozitív ellen-

példát. Annál nagyobb hangsúllyal esett latba az egyes országok parla-

mentjeiben jelen lévő roma képviselők aránytalanul kis lélekszáma, s a fo-

lyamatos, naprakész nemzetközi együttműködés megvalósításának fontos-

sága, határok feletti cselekvőkész egységbe szerveződésünk haladéktalan 

kötelezettsége. 

A választási napon a küldöttség elsőként a World Roma Organizati-

on Rromanipen szervezet alapító dokumentumának, Alapszabályzatának 

tervezetét illetőleg Deklarációját és programtervezetét fogadta el, majd az 

elkövetkező választmányi ciklus tisztségviselőire adhatta le javaslatait és 

voksait, minden országból 1-1 szavazó révén, akikre a delegációk vezetői-

ként esett a választás. A nyílt szavazás döntése eredményeként a W.R.O.R. 

újra megválasztott elnöke Jovan Damjanovic, személyes tanácsadója 

Dusan Bajatovic, újra megválasztott főtitkára Bajram Haliti lett. 15 al-

elnök került megválasztásra, közöttük Magyarországról jómagam. A 

World Roma Szervezet Rromanipen parlamenti elnökének választották a 

macedóniai Nedjati Mehmedet, már megválasztott alelnöke Dorina 

Azemi lett Albániából. A Roma Parlament 25 képviselője a jelenlévő or-

szágok delegációinak vezetői lettek, s a saját hazájukból megjelölt helyet-

teseiket a választmányi kongresszus elfogadta. A Választmányi Kongresz-

szuson ismertetett és elfogadott szervezeti okmány alapszabályzata, Charta 

52. cikke szerint a World Roma Szervezet Rromanipen 23 bizottságot állí-

tott fel, és döntés született az élükön álló komiszárokról, a bizottságokról 

és biztosaikról. 
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Pató Selam: LA STAFILAKO TAXTAJ 

 
Vi zhi-akanak tusa somas; 
sar bianavesko faltipe, kon 

ande tute trajol, ba durutni-j. 
… Muri zhelya tela tyiro kolyin 

phirel krujal tyire jileste, 
 

sar le vaxtanesko sikavno, 
mure pasura tyira thumbukake 

kashtika, kodol malaven 
o ritmo ande tyiri khangeri, 
kaj savaxtuno-j o khelipe. 

 
Le cherhajende pashutno suno 
nashtig te sovel biagorutnes; 

nashtig palesh thaj palesh 
palpale te bishavesla ande 

le duxoske dukhade xorimata! 
 

Pashratyi si ande kado perco, 
thaj o chachipe po jilo pharol, 

rigate cirdel la ratyako firhango, 
perdal phagrel pe le korripesko 
bisunipesko vudar. Dikh: zoril! 

 
Korkores sam ande jekhavreste. 

Le cheresko kalyipe shingerdyol, 
diasporisarel le cherhajengi glinda, 
hajkam avri putren vi amare jakha, 

hoj nyevo drom te putras le trajoske. 
 

Ruva Farkas Pál: AVO 

Hallom kopog a csend 

haldoklik a Nap 

elindulok haza 

megkeresni elmúlt szavaid 

hervadt szirmait 

áll a szó 

kiásom arcodat 

a HOLD haldokló hamvaiból 

elfutnak előlem a szavak 

összezsugorodnak a vágyak 

vigyázva hullanak rám 

csókjaid atomrobbanásai 

érzem vérembe hat sugárzásod 

zuhanunk 

andek kávér luma 

ingrav TUT kaj muri Déj 

Ashunes? 

hirmitij muro grast 

duje kalen dav e TATAS 

le starenca maj dúr tradas 

kaj amare phure PAPURA 

te keras lengi voja le patyivale 

romenge 

Ashunes? 

bashol o zhukel 

shindyilas e zor e dyeseski 

zhukar pala mande 

me palpalé zhav kaj mure 

shavora 

ke cinóraj inke 

róvan pala mande 

sityúv 

zhutisar 

kirav 

atunchi avo pala TUTE 

kanak dukhala muro 

ilo anda TUTE 
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IDÉZETEK EGY MEGTÖRT ASSZONY NAPLÓJÁBÓL: Szegénység 
 

Hideg a ház, a tél szorít, a falakat átjárja a hideg, sem víz, sem áram, a 
petróleumlámpa fénye világít a kis szobában. Fáért kell menni, át a havas szán-
tón, térdig érő hóban, kötéllel összekötve hátoldalon cipelve a tanyáig, ahol 
kegyelemből megtűrnek. Hideg van, arcodba csap a szél, minden lépés nehéz. 
Otthon két kicsi gyermek, fázva a dunna alatt, hogy ne fagyjanak át, vinni kell, 
összevágni baltával-fűrésszel, hogy meleg legyen. Nem telik tűzre, gyógyszerre 
kell a szívbeteg kislányának, az asztmás, pár hónapos kisfiúnak, ha azt nem 
kapják meg, az életük múlhat rajta. Kevés  a pénz, a férj  reggel elmegy dolgoz-
ni, fáradt, kimerült; a gyerek a kórházban, nem tud hozzá olyan sűrűn látogatni 
menni, nincs arra se pénz. Istenhez imádkozik segítségért, mert a teher olyan 
nehéz, hogy összerogy alatta, Isten adjon erőt, hogy elviseld és tovább vidd a 
havas fát, ha nem másért, akkor a két beteg gyermekért. Talán az Úrnál imád 
meghallgatást talál, és az Ő sorsuk könnyebb lesz. Rakod a tüzet, világít a fény a 
sparhelt ajtaján át. A jövőre gondolsz; szívedben ott a remény, egy jobb élet 
reménye, és a két alvó gyermeket figyeled. 

PÁLFAI ISTVÁN ROVATA: Tabáni történetek 

Köztudott, hogy a monori cigánytelep az 18OO-as években alakult ki, mint lakó-

telep, és már gyermekkorom óta figyelem, hogy lakosok három, úgynevezett fog-

lalkozás szerint élnek. S bár mindegyikük cigánynak vallja magát, mégis külön-

böznek szokásaik, öltözetük. Most beszéljünk a három foglalkozásról! 

1) Az úgynevezett romungrók, vagyis a muzsikus cigányok, akik a ci-

gánytelep egyik szegletében laktak. Ők mindig másképp éltek, mint a többi 

cigány. Nem beszélték a cigány nyelvet, a férfiak öltönyben, fehér ingben és 

nyakkendőben jártak zenélni. Az asszonyaik is szabadon öltöztek, nem volt 

tiltva a nadrág viselése, és nem kellett kendőt hordaniuk. 

2) A kosárfonók: Ez a népcsoport tudomásom szerint Szentmártonkáta és 

környékéről származott. Ők már a régi cigány szokások szerint éltek, pl. úgy 

öltözködtek. Az asszonyok nem viselhettek nadrágot, a fejkendő kötelező volt, 

és maguk között csak cigány nyelven beszéltek. A kosárfonó tudásukra na-

gyon büszkék voltak, és vigyáztak, hogy e tudásuk maguk között maradjon. A 

házasságkötések is legtöbbször népcsoporton belül történtek. 

3) Ez a népcsoport szakmailag két féléből, az üstház készítő és bádogos 

cigányokból állt. Egyrészt az úgynevezett vándordrótos-cigányokból, akik 

faluról-falura járva javították a lakosok fazekait. Az üstház-készítők pedig 

otthon dolgoztak, kopácsolásuktól volt hangos az egész cigánytelep. Ők is a 

régi cigány szokások szerint éltek, cigányul beszéltek, és az öltözködésben is 

ahhoz tartották magukat.  
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MAKA ISTVÁN (CSOKI) ROVATA: Szegletkő Focikupa 2012. 
 

A Szegletkő Gyermekotthon megálmodója és megvalósítója a Váci 
Egyházmegye papja Laczkó Mihály Atya. Célja volt, hogy létrehozzon egy 
olyan menedéket, ahol 12-18 év között megtévedt – drog, alkohol függő-
séggel, súlyos magatartási zavarral élő, bűnelkövető - fiúk lehetőséget kap-
hassanak megnyugvásra, lelki gyógyulásra, újjászületésre. Az otthont most 
Pálfay Gellért vezeti, aki munkatársaival köztük velem is, olyan teljes körű 
pedagógiai eszközrendszer kifejlesztésén dolgozik, hogy közösen elérhes-
sük az alapító által kitűzött célt. A programunk elemei – a teljesség igénye 
nélkül – Egyéni: beszélgetések, fejlesztés (Sindelar módszer), tanulás, kap-
csolatrendszer rendezése. Csoportos: hitélet, drámapedagógia (play back 
módszer), kulturális programokon részvétel és természetesen a mozgás a 
sport. Túrázás, evezés, futás, foci.  

A mozgás, sport, csapatsport jelentős része a programunknak. Hiszen 
a mozgás fejlesztése révén az emberi agy idegpályái és kapcsolódásai is 
jelentősen fejlődnek. A mozgás szerveződése által például a fociban a 
szem-kéz-láb együttes mozgásának eredménye egy tartósabb, célirányos 
figyelem kialakulása észrevétlenül, játékosan történik. Ez nagyon fontos a 
munkában és a tanulásban. És az élmény, a siker, az öröm érzése egy-egy 
jó passz, szerelés, védés, gól után. A közös öröm a csapattársakkal. De mi-
vel a csapat egy szív egy lélek kell, hogy legyen, megtanulják,, hogy ered-
ménytelenség, vagy hiba esetén sem lökjük ki magunk közül társunkat. 
Fontos továbbá ezeknek a számkivetett fiataloknak az új alapokon kiépülő 
kapcsolata a körülöttük lévő világgal – fiatalok más csoportjaival, nagy-
szavakkal élve a társadalommal. Hiszen a meccsen az ellenfelet elfogadni, 
tisztelni kell. Ha elesett a földről felsegíteni, vagy elfogadni a segítő kezet, 
barátságos mosolyt egy-egy ütközést, szabálytalanságot követően.  

Remélem e rövid összegzés által érthető, hogy a foci nem csak egy 
remek sport játékosnak és nézőnek egyaránt, hanem egy igen fontos és ha-
tékony személyiség fejlesztő módszer is. A foci szeretetén túl ezért ad ott-
hont egy kis létszámú, de erős hittel bíró gyermekotthonunk ilyen nagysza-
bású rendezvénynek. 

Remélhetőleg a Szegletkőben is, máshol is találkoznak még a csapa-
tok és a fiatalok kedves ismerősként üdvözlik egymást és a velük foglako-
zó, körülöttük élő-dolgozó felnőtt segítőket. 

Király Zsuzsanna: szakvizsgázott szociál- és fejlesztő pedagógus. 
2012.június 16-án a Szegletkő Gyermekotthon hat csapat részvételével 

focikupát rendezett. Ez a rendezvény évek óta az otthon palettáján szerepel. 
Idén több új résztvevővel színesedett. Így a monori roma ifjúsági csapat is 
a meghívottak között volt. Maka István (Csoki) vezetésével érkezett meg 
az ifjúsági csapat a kupára. István személyes ismerősöm évek óta. Hite, 
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küzdeni tudása példaértékű. Többször beszélgettünk terveiről, munkájáról. 
Nagyon kíváncsi voltan a csapatára ezért is hívtam el őket e rendezvé-
nyünkre. További résztvevők: a házigazda Szegletkő Gyermekotthon Ifjú-
sági csapata mellett, Bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon, Tapolcsányi 
Gyermekotthon, KIMM Ráckeresztúr, Egészségdokk. 

Az ünnepélyes megnyitóra felsorakoztak a fiúk. Mindenki nézegette 
az asztalra kitett kupákat és egyéb áhított nyereményeket. A sorsolást kö-
vetően A és B csoporton belül körmérkőzéseket játszottak a csapatok.  

A nagy meleg ellenére heves küzdelem folyt a pályán. Az indulatok 
itt, is mint a nagy rangadókon el-el szabadultak, de a bírói tekintély átsegí-
tett ezeken a nehézségeken. A harc a pályán maradt, a barátkozás pedig a 
pályán kívül. Összességében csapatok sportszerűen játszottak. Két meccs 
közötti időben pihenni, enni-inni lehetett. 

Továbbjutási sorrend: A csoport: Bicske 4 pont, Monor 3 pont, Szeg-
letkő 1 pont. B csoport Tapolcsányi 4 pont, KIMM 3 pont, Dokk 1 pont. 

A bográcsos ebédet követően még izgalmasabbá vált a nap. Hiszen 
egyre közelebb került néhány csapat és játékos az áhított díjhoz. Nézeget-
ték a gólkirály listát. Számolgatták mennyi gólt kell még lőni a cím elnye-
réséhez. A csapatok latolgatták az esélyeiket. Sok esetben edzői bíztatás is 
kellett, hogy a lelkesedést ne váltsa fel a korai elkeseredés. Hiszen mint 
Maka István mondta, a meccsek fejben dőlnek el. 

 Folytatódott a torna. A további mérkőzések eredményeképp az ötö-
dik-hatodik helyért Szegletkő-Dokk szállt csatába. A harmadik-negyedik 
helyért Monor-Bicske küzdelemre került sor. Az első-második helyért 
Tapolcsányi-KIMM játszott.  

Végeredmény: 1.KIMM Ráckeresztúr, 2, Tapolcsányi Gyermekott-
hon, 3.Monor MTFC, 4. Bicske Gyermekotthon, 5. Szegletkő Gyermekott-
hon, 6. Egészségdokk. Gólkirály Oláh Gábor Monor MTFC. Legjobb ka-
pus Csonka Károly Egészségdokk. Legsportszerűbb csapat Bicske Gyer-
mekotthon. Különdíjat kapott a torna legifjabb egyben legkisebb játékosa is 
a Tapolcsányi Gyermekotthon lakója. Gratulálunk az összes résztvevőnek.  

 
2012.június 18.     Király Zsuzsanna  
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Pató Selam: Jövő idő, folyamatos múlt és feltételes mód igeragozása 

Amint előző leckénkben már szóltunk róla, a roma nyelvben -el, -al, -ol, -il, -
ul végű igéket különböztethetünk meg az alapul vett Esz/3. esetben, melyekre 
minden igeidőben különböző ragozási szabályok érvényesek. Ez alkalommal 3 
újabb igeidő ragozási módjával ismerkedünk meg, melyeket egyszerre is 
könnyen át tudunk tekinteni. A jövőidő fogalma magyarázatra nem szorul. A 
folyamatos múlt/feltételes mód igealakjai megegyeznek egymással, tehát az 
adott szóalak bármelyiket képviselheti, szövegkörnyezettől függően. A roma 
nyelvben a folyamatos múlt egy olyan igeidőt jelent, amely az ige elhangzását 
követő pillanatig érvényes. Vagyis: ha éppen ittam egy kávét, amikor érkeztél, 
és ezt elmesélem neked, akkor ezt az igeidőt alkalmazom. Ugyanúgy ezt al-
kalmazom akkor is, ha innék egy kávét. A két ragozási alak megegyezik. 
Hogy milyen további esetekben használjuk még a folyamatos múltat, ellenben 
a befejezett múlttal, azt a az utóbbit ismertető leckében fogjuk részletezni.  

 

A táblázatban látható ragozási módok szabálya: 
 

Jövő időt minden esetben az ige jelenidejű alakját alapul véve kép-
zünk, Esz/1-ben jele: -O 
-EL végű igéknél az ige szótöve + o, -AL végű igéknél a teljes jelenidejű ige 
+ o, -OL végű igéknél az ige szótöve + uv + o, -IL végű igéknél az ige szótö-
ve + in + o, -UL végű igéknél az ige szótöve + uv + o 

- az összes többi igealakban a teljes jelenidejű igealak + a képző-
vel, jele: -A 

Ugyanígy képezzük a folyamatos múlt /feltételes mód igeidejeit: 
Esz/1-ben jele: -OS 

-EL végű igéknél az ige szótöve + os, -AL végű igéknél a teljes 
jelenidejű ige + os, -OL végű igéknél az ige szótöve + uv + os, -IL végű 
igéknél az ige szótöve + in + os, -UL végű igéknél az ige szótöve + uv + os 

- az összes többi igealakban a teljes jelenidejű igealak + as képző-
vel, jele: -AS 

Hangsúlyozom, hogy ehelyütt a Magyarországban gyakorlatban lévő 
ragozási módot ismertetem, nemzetközi szinten ugyanis nem érvényes az, hogy 
Esz/1-ben másként ragoznánk ezen igeidőkben, mint a többi 5 alakban; más 
európai országokban egységes igeidő-képzési szabály érvényes mind a 6 alakra! 
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-EL végű ige   foly. múlt + foly. múlt + 

jelenidőben jövőidőben jövő másként feltételes mód felt. másként 

zhanav zhano  zhanos  
zhanes zhanesa  zhanesas  
zhanes zhanesa  zhanesas  

zhanas zhanasa  zhanasas  
zhanen zhanena  zhanenas  
zhanen zhanena  zhanenas  
-AL végű ige   foly. múlt + foly. múlt + 

jelenidőben jövőidőben jövő másként feltételes mód felt. másként 

hurav huravo  huravos  

huras hurasa  hurasas  
hural hurala  huralas  
huras hurasa  hurasas  
huran hurana  huranas  
huran hurana  huranas  
-OL végű ige   foly. múlt + foly. múlt + 

jelenidőben jövőidőben jövő másként feltételes mód felt. másként 

phabuvav phabuvo  phabuvos  
phabos,-uves phabosa phabuvesa phabosas phabuvesas 
phabol,-uvel phabola phabuvela phabolas phabuvelas 
phabuvas phabuvasa  phabuvasas  
phabon,-uven phabona phabuvena phabonas phabuvenas 

phabon,-uven phabona phabuvena phabonas phabuvenas 
-IL végű ige   foly. múlt + foly. múlt + 

jelenidőben jövőidőben jövő másként feltételes mód felt. másként 

meziv,-inav mezino  mezinos  
mezis,-ines mezisa mezinesa mezisas mezinesas 
mezil,-ines mezila mezinesa mezilas mezinesas 

mezinas mezinasa  mezinasas  
mezin,-inen mezina mezinena mezinas mezinenas 
mezin,-inen mezina mezinena mezinas mezinenas 
-IL végű ige   foly. múlt + foly. múlt + 

jelenidőben jövőidőben jövő másként feltételes mód felt. másként 

bunuv,-uvav bunuvo  bunuvos  

bunus,-uves bunusa bunuvesa bunusas bunuvesas 
bunul,-uvel bunula bunuvela bunulas bunuvelas 
bunuvas bunuvasa  bunuvasas  
bunun,-uven bununa bunuvena bununas bunuvenas 
bunun,-uven bununa  bunuvena bununa s bunuvenas 
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Pató Selam tematikus szószedete a Lovári szövegalkotási gyakorlatok-ból 
A TERMÉSZET, DOMBORZAT, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYVILÁG 

 
tavasz e primavara forrás o vrazo(ura) 
nyár e milaj gyökér e vuna 
ősz e tomna falevél o patrin 
tél o jivend szár e thuluj 
Hold o Shonitiko ág e kranzh 
Nap o Kham fa; (vmilyen 

gyümölcs)-fa 
kasht; (varisoske 
fruktosko anav)-in 

csillag e cherhaj rózsa e ruzha, e ruzhica 
eső o brishind kuvik mulikani chiriklyi 
hó o jiv fülemüle e susuj 
dér e bruma medve o rish, o urs 
jég, fagy o paho(ura) farkas e ruv 
csalogány, 
pacsirta 

e levarka, o 
chuturkano(ura) 

róka e hilpa, e lisica, e 
chirdanyi 

villámlik strafil, blicel nyúl o shoshoj 
köd e muglya tó cino paji, o dorav 
felhő o noro patkány o hirco(ura) 
fény e vudera, o nuro kígyó o sap 
hegy o plaj vízisikló pajesko sap 
domb e plajica tüskés diszkó kanralo balo 
völgy e xar szarvas o cherbo(ura) 
part, töltés e dolma majom e majmuca 
tenger baro paji, e 

derav 
denevér e baxtallori, o 

liliako 
dongó o thon gomba e huhur, e buraca 
lepke e paparuga szúnyog o cincari 
vihar e furtun légy e mach 
örvény o bondari pók e pisano(ura) 
mélyedés, 
mélység 

o xorro, o xoripe magasság, ma-
gaslat 

o uchipe 

hangya e kir ürge e pekenuca 
szántóföld o plugome umal tücsök e grila 
mező, legelő e mal, malya darázs e berli 
szakadék o pharrajipe galamb o gulumbo 
köves, sziklás barraslo dülőút, ösvény e kerara 
fás kashtaslo zúzmara o lyugo(ura) 
füves charaslo rózsafa o rugo(ura) 
virágos luludyaslo, 

luludyengo 
varjú, csóka e chora 
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holló o kurung rigó e kriva 
gaz(os) burr, buraslo bogár e bungari, o gindako 
bozót e buzuli föld e phuv 
homok o kishaj hamu e ushar 
tűz, láng e jag, e parra víz o paji 
levegő o ajero, e sufla bagoly hulyo(ura) 
sziget o niso(ura) vakond e kirtica 
égbolt o nyebo, o cheri csipkerózsa vadno ruzhica 
sugár e raza csiga o buvero 
mennydörgés o ronzhito kukac o kermo 
giliszta e rima égitest cheresko trupo 
gally e kranzha gólya o kokostirko(ura) 
béka e zhamba gyík o shipurka 
teknősbéka balajaki zhamba méh e birulyi 
cserebogár o manrorro mogyoróbokor e pendexin 
tölgyfa o dzhindzhonin műtrágya o fertilarno 
nyírfa e phoj trágya e goshni 
fenyőfa branduno kasht trágyáz goshnarel 
jegenyefe-
nyő 

o suvalo kasht tócsa o talorro 

juharfa o juxarin vulkán o vulkanovo 
árnyák (u)shalin földrengés la phuvako izdripe 
gesztenyefa e camlin fűzfa e salchin 
nyárfa o plopo(ura) égöv chereski haravlyi 
akácfa o bagrin fűrészpor e prionid 
széltölcsér balvaluni xon hullócsillag e nashaldi cherhaj 
szél e balval hullámzik phundal 
vízszennye-
ződés 

pajesko 
melyaripe 

olajszennyezés ulejutno melyaripe 

légszennye-
ződés 

ajerosko 
melyaripe 

lombhullató o patralo kasht 

állat o zhivutro, o 
pedo 

fű char 

szelektív 
hulladék-
gyűjtés 

ularde melyango 
kidipe 

káros anyagok 
keletkezé-
se/kibocsátása 

visharde 
materienge 
kerdyipe/avri delipe 

természet e natura rókagomba o kanorro 
tengely o jacho világháború lumako maripe 
hajnal e stafil alkonyodik tunyol 
pirkad zoril este, éjjel e ratyi 
reggel e detehara éjjel-nappal vi dyeseste-vi ratyate 
délelőtt angla mizmeri éjfél (do)pashratyi 
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délben o mizmeri idő  e vrama, o vaxt 
délután pala o mizmeri katlan e kekavi 
alkony  o apono régen dulmut 
folyó o len(ya), e 

dorija, e begej 
víztisztító be-
rendezés 

pajeski uzhardi 
mashina 

észak shudrimasko 
plaj, e utarig, e 
verdarig 

a föld globálisan 
felmelegszik 

e phuv globalishes 
opre tatyol 

dél tatyimasko plaj, 
e mesmerig 

hulladék újra-
hasznosítás 

le gunojengo palesh 
labaripe 

kelet ushtyimasko 
plaj, e pervata, e 
disorig 

atomreaktor 
robbanás 

atomrejaktorako 
pharripe 

nyugat pashimasko plaj, 
e ratorig 

egér o shimijako(ura), e 
mucuri 

 

 

Sárközi László: BELSŐ VILÁG 

szonettkoszorú,1999 

I. Az éj 

Az álmok zöld és néma völgyét járom  

és nem tudom még, hogy merre térek holnap;  

érzéseim űznek, messzi elsodornak  

várva az estet; megnyugvásra vágyom.  

Hámló seb az alkony, mögötte éjnek  

kútja, a hold benne – hős, harcos végzet;  

vértje csillan; lázad, hogy haljon újra.  

Végtelen utakon új utak futnak  

s mi végre vándorlok, nem mondja semmi se.  

Szegélykőre ülök s nézek a semmibe.  

Hideg villanás: egy sárga lámpa rám néz,  

dohos, kék macskakőn tűnődik a fény  

s tízezer magánnyal ölel át az éj  

hol fekete holdtól barna minden árnyék. 

Yanko: DUKH AJ NADEŽDIMO  

Asvinja  
Naj ma dosta asvinja  

Te peravav m'e dženengi dukh  

Sar macsó kaj rovel és-o derjavo  

Rovav Sar-e nekem, tel brišind  

Konik našti dikhel len  

Glaso  
Naj dosta baro mo glaso  

Te šundjol és-o la rrugnimo lumnijako  

Sar-e és suspino furtuna  

Sar-e és aburo balval  

Konik našti ašunel les  

Dukhum  
Ma naj dosta és Zor-e dukhum  

Te malavav pretjiv e dušmanija  

Naj ma dosta és Zor-e dukhum  

Te vazdav e kutula pretjiv o vurrutjipe  

Konik ankerel m'o túlnyomó  

Godja  
O jekhutno xanrro si "mare godja  

Te das sápadt le gadženge Kaj dukhan  

Mi zoraleder sulica si plavajzo  

Mo zoraleder nižako si nekem láva  

Savorre si te ašunen  
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TARTALOMJEGYZÉK 

2. A. Sz. Puskin: Le roma (ford. Nagy Gusztáv) 
3-5. Dr. Szuhay Péter: A cigányopk etnográfiája II. rész 
6. Bemutatkozik: Dudás Mihály Károly: Szeretnék; 
7. Dudás Mihály Károly: Mézcsókok; Ajtók; Úton, útfélen; Kopott kabát 
8-9. Lukács Evangéliuma: A bűnös asszony lovári és magyar nyelven 
10-12. Bíró Nagy Judit: Állatkerti kirándulás 
13. Ruva Farkas Pál 60. születésnapi köszöntése az Írószövetségben 
14-16. Oláh Zsolt: Ballag már a vén diák 
17.Vesho-Farkas Zoltrán: Pázsitra találva; Németh Attila: Sármadár; Tavasz, nyár 
18-19. Le efta cherhaja/ A hét csillag – indiai mese lovári és magyar nyelven 
20-21. Pató Selam: A Word Roma Organizacion Rromanipen kongresszusa 
22. Pató Selam: La stafilako taxtaj; Ruva Farkas Pál: Avo (Jönni fogok) 
23.Idézetek egy megtört asszony napjójából: Szegénység; Pálfai István: Tabán 
24-25. Maka István rovata: Király Zsuzsa: Szegletkő focikupa 2012. 
26-27. Pató Selam: Jövő idő, folyamatos múlt és feltételes jövő igaragozása  
28.-29.Pató Selam tematikus szószedete: Természet, domborzat, állat-növényvilág 
30. Sárközi László: Az éj; Yanko: Dukh thaj na dezhdimo 
 

GULYÁS MÁRIA RECEPTROVATA:  

LAPCSÁNKA 

Hozzávalók: krumpli, liszt, só, bors, fokhagy-
ma, tojás - bár én ritkán teszek bele,csak ha 
nehezebben áll össze.  
Elkészítés: A krumplit hámozd meg, mosd 
meg, majd reszeld le csillag-reszelőn. Reszelj 
hozzá fokhagymát is (ízlés szerint). Tegyél 
hozzá lisztet, annyit hogy ne legyen sűrű tészta-
szerű, mert nem a liszt a lényeg, hanem a 
krumpli, de azért arra vigyázz, hogy ne is kevés 
legyen benne, mert akkor könnyen szétesik. 
Sokan a biztonság kedvéért kevernek bele egy-
két tojást is. Ízesítsd sóval, őrölt borssal. Pala-
csintasütőbe önts olajat, ha forró, kanalazz bele 
a masszából, majd simítsd el. Én két kisebb kis 
„lepénykét” szoktam egyszerre sütni. Ha az 
egyik oldala átsült, fordítsd meg. Ízlés szerint 
kell sütni: anyukám szép sárgán szereti, én 
inkább ropogósabbra sütve. Szedd papírtörlőre, 
ami a felesleges olajat felszívja. 

PULISZKA 

Hozzávalók: 25 dkg kukorica-

dara, 10 dkg vaj, 5-6 evőkanál 

kristálycukor, 3 db tojásfehérje, 

2 evőkanál liszt, 1 mokkáskanál 

szódabikarbóna, 1 kiskanál só, 1 

cs. vaníliás cukor.  

Elkészítés: A cukros-sós vízben 

megfőtt kukoricadarát (keverési 

arány a főzéshez 1:2 víz) kilisz-

tezett tepsibe öntjük, de előtte 

hozzákeverjük a szódabikarbó-

nát. Sütőben majdnem készre 

sütjük. Kivesszük és a cukorral 

felvert tojásfehérjét ráöntjük, azt 

vaníliás cukorral megszórjuk. 

Ezután visszatesszük a sütőbe, 

és addig sütjük, amíg a tojáshab 

a tetején be nem pirosodik. 
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