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Első pálya (boldasles: Selam Pató) 
 
Szemtől szemben, 
Mint az Isten és a szikes Föld 
Növekszik a Szeretet bennem, 
A kövektől lenyűgözött ember, 
Ember súlyokkal teli, 
S elragadtatok hirtelen 
A gyötrelmemből, 
Megtagadom reggelem, éjjelem, 
Saját szándékaimat, 
Ajkam legörbítem, 
Az esendőségtől vonszolódom, ember 
Örökké a Földhöz kötöttek az ajtók, 
Az élet és az elmúlás között, 
Másvalaki szemét 
Illesztem az én szemembe, 
S addig nem ontódhat ki a vérem, 
Ha erőt adok a virágoknak 
Melyek el lettek tiporva…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Ruzdija Russo Sejdovic: Angluno phirrd 
 
E jak ane jak, 
Sar o Del thaj e Phuv shudri 
Bajrol o Kamipe ane ma, 
E barrahtar cherrdo kaj sem manush, 
Manush pharipe pherrdo, 
Thaj chorrdivav sigo 
Andar mi dukh, 
Mi teharin xoxavav, mi jrat, 
Mo cheripe, 
Mo muj bangarav, 
E phujvatar cherrdivav manush 
Savahke udara phangle hi pe Phuv, 
Mashkar o trajo thaj o mulipe, 
Averekhi jak 
Ane mrrni jak chuvav, 
Thaj nashti dzhi kaj mo rat ni thavdel, 
Zor te dav e luludyen 
Saven ushtade... 
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Dr. Szuhay Péter: A CIGÁNYOK ETNOGRÁFIÁJA VI:  Táplálkozás 
 

 Itt is, mint a legtöbb fejezetnél azzal a kérdéssel kell kezdenünk, hogy léte-
zik-e a cigányok táplálkozásának etnikus rendszere. A választ röviden megad-
hatjuk. Bizonyos ételekre és bizonyos alkalmakra akár maguk a cigányok, de 
akár maga az etnográfia is megfogalmaz egyfajta etnikus magyarázatot, ez azon-
ban kérdéses, hogy összeáll-e rendszerré. Akkor járunk legközelebb az igazság-
hoz, ha azt mondjuk, hogy a cigányok táplálkozásában számtalan olyan elem 
van, amely egy nagy táji étkezési rend rendszerét követi, történetileg korábban 
kialakult táplálkozási szokásokat őriz, átveszi a korábbi paraszti normákat. 

A cigányokra egységesen jellemző táplálkozási rendről nem beszélhe-
tünk, s mély szakadék húzódik a szükségben szenvedők, a szegények és a gaz-
daságilag konszolidált, stabil jövedelemmel rendelkező közép- és a gazdasági-
lag sikeres, vagyonosnak mondható rétegek között. Ma a szegények táplálko-
zási rendjét a rendszertelenség, az ínségeledelek fennmaradása és nemritkán az 
egyoldalú étkezés, sokszor az éhezés jellemzi. A középnek nevezett társadalmi 
rétegben a kiegyensúlyozott étkezés, a paraszti étrend szoros követése a legjel-
lemzőbb tendencia. A legvékonyabb és legmódosabb réteg táplálkozására a jó 
élet valóságos és szimbolikus kifejezése jellemző, a táplálkozás rendje és a fo-
gyasztott ételek mind a jó életet hivatottak igazolni. Mindhárom csoportra 
azonban egységesen elmondható, hogy ízlésüket tekintve hagyomány-
tisztelőek, már-már konzervatívok. 

Az ötvenes éveket megelőzően, amikor az önálló mezőgazdasági terme-
lésben még nemigen vettek részt a cigányok, amikor munkájukat vagy a pa-
raszti üzemben végezték, vagy mint ipari termelők és kereskedők a parasztok-
kal voltak kapcsolatban, fizetségüket általában terményben kapták, így érte-
lemszerűen azok a nyersanyagok álltak rendelkezésükre, amelyek a paraszti 
konyha alapanyagát is adták. (Az már csak mellékes szempont, hogy a cigá-
nyoknak adott termények vagy feldolgozott élelmiszerek sokszor a paraszti 
konyha selejtjéből kerültek ki, mint a zsizsikes bab vagy az avas szalonna.) 

Lakásuk és tűzhelyük szintén nagymértékben meghatározta, hogy mit és 
hogyan készíthettek el. Ebben az időben a cigányok közötti társadalmi különb-
ségek kisebbek voltak. Ezekből a tényezőkből egyértelműen következik, hogy 
a cigányok konyhája és étkezési rendje közelebb állt egymáshoz, mint ma, jól-
lehet, igaz az a tétel, amely szerint alapvetően nagymértékben követik a helyi 
parasztok normáit. Még pontosabban fogalmazva, a táplálkozásnak van egy 
mindennapi reális szintje és van egy vágyott, ünnepi szintje. A mindenkori 
megvalósulások az üzleti és munkakapcsolatok sikerétől függtek. 

Ha egy teknőkészítő vagy egy kosárkötő eladta, pontosabban elcserélte 
termékét a paraszttal lisztre, babra, krumplira, szalonnára, akkor az asszony 
bőséges, ám ismétlődő és egyszerű ételt tudott főzni. A táplálkozás mindenkori 
rendjét a szerzett nyersanyagok adták meg. Készleteket ritkán tudtak felhal-
mozni, ezért azt ettek, amit a szerezhető nyersanyagból készíthettek. A főtt és 
hideg ételek szigorú étrendje nem alakult ki, volt, hogy naponta akár kétszer is 
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főztek, reggel és este, de volt, hogy napokig nem ettek meleg ételt. így azt sem 
kell meglepőnek tartanunk, hogy nem alakult ki az étkezések szigorú rendje, 
tehát nem beszélhetünk reggeliről, ebédről és vacsoráról sem, miként az ismert 
volt a környező parasztok körében.  

Az együtt étkezésnek ugyancsak nem alakult ki rituális rendje. Egyszerű 
napokon (és ilyen az év nagy része) az egyes étkezések rendre egyfogásosak 
voltak. Legáltalánosabb a sűrű, krumplival, babbal telt egytálétel volt. Ha más 
nem akadt, keletlen tésztából sütöttek lepénykenyeret. Nyáron és ősszel ritkán 
kínozta az éhség az embereket, mert legalább gyümölcsöt szedhettek a határ-
ban, gombászhattak. 

Többen általánosnak tartják, hogy egykoron a cigányok előszeretettel et-
tek sündisznót, ürgét, varjút. Ha általánosnak nem is nevezhetjük ezt, de két-
ségtelen, hogy ínségeledelként fogyasztottak efféléket is. A szegény sorsú csa-
ládok táplálkozásában minden bizonnyal jelentős szerepe volt a természetes 
módon elhullt állatoknak is. A frissen elhullt vagy beteg állatokat, amelyeket a 
parasztok nem fogyasztották volna el, a velük munkakapcsolatban álló cigá-
nyoknak adták, de gyakori volt, hogy a dögkutakba dobott állatokért is lemász-
tak az éhező családok. Az elhullott vagy beteg jószágok boncolásának, felda-
rabolásának és elkészítésének kifinomult módja alakult ki. Tudták, hogy a be-
teg állatok mely részét szabad elfogyasztani és mely részét kell kidobni, és 
tudták azt is, hogy hogyan kell úgy elkészíteni a húst, hogy annak esetleges 
büdös szaga elmúljon. A húst ecetes vízben áztatták és födetlen edényben főz-
ték, majd erősen fűszerezve megsütötték. Hangsúlyoznunk kell minden más 
híreszteléssel szemben, hogy akik döghúst ettek vagy esznek, azok nem 
jószántukból és kedvtelésből, hanem szükségből és túlélési kényszerből teszik azt. 

A szegények körében nagyjából ma is hasonlóképpen írható le a táplálko-
zás. Az áruért termék cseréje megszűnt, legalábbis minimálisra zsugorodott és 
így az élelmiszer nagy részét a szegény cigányok is pénzért boltból vagy a pa-
rasztoktól szerzik be. Előfordul az is, hogy a napszámot terményben, illetve 
élelmiszerben fizetik ki, és ismét, ha nem is jelentős mértékben, de megjelent a 
kéregetés, az ismerős családokhoz való betérés. 

Új jelenség a szegény sorsú családok körében az élelmiszer-maradékok 
kukákban, szeméttelepeken való keresgélése, guberálása. E családok a hónap 
egyik részében egyik napról a másikra élnek. Amikor pénzhez (fizetéshez, se-
gélyhez, szociális ellátáshoz) jutnak, nagyobb mennyiségű élelmiszert tartalé-
kolnak. Pénzük jelentős részét így élelmiszerre költik. A liszten, krumplin, 
tésztán, zsíron, szalonnán és hagymán kívül (ezek az alapélelmiszerek) ilyen-
kor olcsóbb húsokat is vásárolnak, hiszen a hús szimbolizálja a „jólétet". 

A szegénység egyenes következménye az egyoldalú, zsírban és szénhidrát-
ban gazdag táplálkozás. A szegénység a főzés különös fortélyait alakítja ki. A 
krumplis ételek számtalan variációját tudják elkészíteni az asszonyok. A táplál-
kozás a szegénység következtében ismét rendszertelenné vált. Ünnepeken a sze-
gény családok is törekednek arra, hogy legalább ilyenkor bőségesen táplálkoz-
zanak, a vendégeknek megadják a kellő tiszteletet azzal, hogy megkínálják őket, 
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s legalább ilyenkor demonstrálják a jólétet. Ennek az ára természetesen a hét-
köznapokon való koplalás, a rendszertelen táplálkozás. A hétköznap és az ünnep 
mintegy ellentétpárt alkot. Amilyen szegényes és nélkülöző a hétköznap, annyira 
gazdag és időnként pazarló az ünnep. Nem ritka, hogy egy-egy családi ünnep 
megtartása kedvéért a családok adósságba verik magukat, de úgy gondolják, ne-
kik a többiek felé ki kell mutatni a tiszteletet s fel kell mutatni, hogy ők is vala-
kik. Azt kell látnunk, hogy a szegény cigányok táplálkozásának sajátosságai nem 
alapvetően cigány voltukból, hanem szegénységükből származik. 

Vannak ugyanakkor olyan ételek és étkezési formák, ahol az egyes jelen-
ségek megléte éppen azért kap etnikus magyarázatot, hogy a szegénység kínzó 
megbélyegzése átváltoztatható legyen egy tudatos döntéssé. Eszerint az egyes 
családok nem azért esznek bokolit (keletlen lepénykenyeret), mert szegények, 
hanem mert cigányok. Ebből a nézőpontból ítélve jobb cigánynak lenni, mint 
szegénynek neveztetni. A szegény cigányok így néhány elem segítségével 
megfogalmazzák az etnikus kultúra jellemzőit. 

Ez a magyarázat ellentétben áll a konszolidált körülmények között élő, de 
különösen a sikeres és gazdag csoportok törekvésével. Ezekben a körökben is 
megfogalmazódik a cigánykultúra részleges definíciója. Eszerint a cigánykul-
túrát éppen a más csoportoktól való függetlenség, az autonómia kell jellemez-
ze, valamint a siker és a nem cigányok fölé kerülés. A táplálkozást ebben a 
rendszerben vizsgálva tagadásként értelmezhetjük. A csoport mostani jólétével 
a korábbi generációk szegénységét és nélkülözését változtatja át. Minden esz-
közzel azt kell bebizonyítani, hogy jól élünk, s minthogyha a mi jólétünk visz-
szamenőleg a korábbi éhezőket is jóllakatná. A pillanatnyi és hosszan tartó jó-
léttel a hétköznapok és ünnepek korábbi ellentétét is le lehet győzni és minden 
hétköznapból ünnepet lehet varázsolni, az ünnepből pedig még nagyobb ünne-
pet lehet teremteni, sőt az ünnepek számát szaporítani kell. (Ez a jelenség ter-
mészetesen megint csak nem a cigányok kizárólagos specialitása. A nógrádi, 
hevesi részeken élő, a két háború között kifejezetten nyomorúságos körülmé-
nyek között tengődő, magukat summás munkából eltartó parasztok az ötvenes 
évek ipari foglalkoztatásának és a háztáji gazdálkodásnak köszönhetően szinte 
egy csapásra meggazdagodtak. Ennek köszönhetően pazarló ünnepi szokás-
rendet dolgoztak ki, és a tényleges szükségleteket messze meghaladó lakásokat 
építettek. A lakodalom után maradt ételeket nem osztották szét a vendégek kö-
zött, hanem elásták, mutatván, hogy nekünk milyen jól megy, de lehet, hogy a 
vendégek éppen azért nem is vittek volna, hogy mutassák, nekik is jól megy.) 

A hétköznapból elsősorban úgy teremthető ünnep, hogy többfogásos, húsos 
ételeket főznek. Kialakul az étkezések rendszeressége és szabályossága. Az éte-
lek ugyanakkor még alapvetően megtartották zsíros és szénhidrátdús jellegüket. 
A rendszeresen sokat és zsírosat fogyasztó ember hamar kövérré válik, de való-
jában ez is a cél. A kövérség a jólét szimbóluma lesz. Ebben a rendszerben a kö-
vérség szépségideállá is válik. Aki kövér, annak pénze és hatalma van, ilyenfor-
mán az ember értékét testének kövérsége határozza meg. (A századforduló ma-
gyar paraszti kultúrájában is a kövérség volt a módos paraszt szimbóluma.)   
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BEMUTATKOZIK: RADICS RENÁTA  
 
Egy napfényes nyári napon, 1988. augusztus 
22-én születtem. Kedves kis falunkban, 
Tóalmáson élek, amióta csak az eszemet 
tudom. 
Az irodalom és a zene csodálatos világa már 
óvodásként megtalált engem. Bájos, 
gyermekded versek és dalok születtek meg 
fejemben, főleg az édesanyám iránt érzett 
szeretetről. Majd írtam barátságról és a 
házunk melletti rét imádatáról. Az évek 
teltek és a zene, a versek meg én jó barátok 

lettünk. 1998-ban egy vers – és prózaíró verseny eredményhirdetésén volt 
első felfedezőm Hollósi György András költő. Egy buta véletlen miatt csak 
évek múlva, 2003-ban kereszteződtek útjaink újra. Az akkor alapuló 
Tápószecsői Irodalmi Baráti Kör hivatalosan bejegyzett költője lettem. Már 
addigra több újságban jelentek meg írásaim, de az első könyv A lélek hul-
lámhosszán c. antológia volt 2005-ben, amelyben megjelentek verseim. Ezt 
követően számos író-olvasó találkozón vettem részt. Saját irodalmi műsort 
vezettünk a Rádió 17-nél, Szivárvány címmel. Miután bekerültem Buda-
pestre tanulni (ELTE TÓK, 
óvodapedagógus szak) akaratom 
ellenére csökkentenem kellett az 
irodalmi szerepvállalásaimat. Írtam 
közben verseket, meséket, és a 
Radicsok c. kisregényemet is, több 
újságnak is írtam cikkeket, de 
szerepelni nem szerepeltem évekig. 
Több együttesben is énekeltem, 
mint például a Vokál, a Süvi és 
Reni, vagy a Just a band. Miután 
lediplomáztam, újra elkezdtem régi 
irodalmi kapcsolataimat felújítani. 
Mivel cigánylány vagyok, elég sok 
előítélettel kellett megküzdenem, s 
az élet sem volt mindig túl kegyes a 
családommal, de kijelentem: 
boldog vagyok, elégedett és igen, 
cigány. 
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Radics Renáta: Képzeld Apu! 
 
Csend van. 
Ilyenkor elszáll a szó, 
születnek gondolatok. 
Ilyenkor jutsz te is eszembe, 
holdat ölelve merengek. 
Ötször lapoztak már  
az élet kalendáriumán, 
s tört magának utat változás. 
Annyi követ vonszoltam el azóta, 
szedtem virágokat színes csokorba. 
Mesélek,hisz van mit mondanom. 
Képzeld Apu! Hű gyermeked vagyok. 
Másokon segítek, sokat tanulok. 
Tudok már fütyülni, 
a kevésnek is örülni. 
Nyáron fújtam el 18 gyertyát, 
Próbálom tenni, mit Anyu elvár. 
Visszanőtt hajam, mit a bánat vitt el, 
verseket írok,az élet az ihlet. 
Tudod Apu, még ma is hiányzol, 
s apai ölelésedre vágyom. 

 
Amit szeretnék… 

 
Szeretnék szállni a kék fellegek közt, 

Szeretném, ha érintené arcomat a 
szellő. 

Szeretném látni az egész világot. 
Szeretnélek kitárt karral ölelni Téged, 

Ember. 

Alvás 
 

Alszik a város, s a falu is... 
Egy manó rád álomport hint. 

Szemed elől tűnnek el a képek, 
Elgyengülsz, egész testedben érzed. 

 
Szemeid lassan lehunyod, 

S pillanatok múlva elalszol. 
Álomország kapuján besétálsz, 

Ott hol egy új világ vár rád. 
 

Képzeletben 
 

Képzeletben elmegyek oda, 
ahol a szeretet fogan. 

Eggyé válok minden elemével, 
s ad szívemnek örök menedéket. 

 
Mesében akarok élni… 

 
Mesében akarok élni, 

soha semmitől sem félni. 
Önfeledt kacajba burkolózva, 

csillogó szemekkel, kitárt karokkal, 
elmerülni a boldogságban. 

 
Te meg én… 

 
Te meg én formáljuk egymást, 
mint látszólag szilárd formák. 
Kész lesz majd a műalkotás, 

ha nem lesz rész, mi csúcsosan kiáll, 
ha a kirakós összeáll… Cigányok kenyere 

 
Érezted már ízét a cigányok kenyerének, 

Kályhán sült pirítósnak, finom csemegénknek? 
Virrasztottál velünk, ha elment egy rokonunk? 
Ha ez mind idegen, nem sokat tudsz rólunk. 
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Oláh Zsolt: Szöszök: TŰZMADÁR  
 

Az e-havi szösz megszületése sajnos pár hete megrekedt, és csak mostanra 
tudott világra jönni. Ez a történet egy huszonegynéhány éves fiúról szól, akit most 
nevezzünk Bandinak. Bandi tizenéves korában, kicsit az unalom -, és nagyon a ba-
ráti társaságának szánt vagánysága miatt kipróbálta, majd később folyamatos 
használója lett a különböző parti-drogoknak. Kevés idő múltán azon kapta magát, 
hogy mindenféle kisebb-nagyobb, majd később egyre komolyabb bűncselekmé-
nyekbe keveredik, hogy meg legyen a mindennapi belövője. Még egy pici idő után 
a régi barátait felváltották az új haverok, elveszítette munkahelyét és a családját, és 
(talán szerencséjére) javító-nevelő intézetbe került. 

Ez idáig sajnos mára már egy teljesen megszokott történet, hogy lehet az 
apró csínyekből egy lineáris útvesztőn eljutni, a társadalom perifériáján a teljes ki-
szorulásig. Bandit viszonylag régóta ismertem, de nem láttam benne semmilyen 
teremtő erőt, nem csinált, vagy tett semmi tartalmasat, sem maradandót. Mindig 
furcsa társasággal mozgott, és csak úgy lebegett a világban. Kettő év - nyolc hó-
nap, ennyit kapott. Leülte. 
- Na, mi van, mikor mész vissza? - kérdeztem tőle, mikor próbált velem szóba ele-
gyedni. 
- Többé már nem, sokat tanultam bent. Megváltoztam! - Ja persze –, gondoltam, 
majd valami mondva csinált ürüggyel faképnél hagytam. 

Ahogy teltek, múltak a hetek, hónapok, Bandi munkába állt, helytállt a csa-
ládjában, és elkezdett bizonyítani. Szkeptikus voltam, de hála Istennek tévedtem. 
Mikor újra találkoztunk, már nem ráztam le, kérdezgetni kezdtem. 
- A jó múltkor azt mondtad, hogy sokat tanultál odabent; miket? 
- Például hogy az élet úgy működik, hogy azt kapod tőle, amit te adsz magadból. 
Ha jó dolgokat hozol ki magadból és azt adod bele, akkor jót kapsz vissza, ha rosz-
szat, akkor nagyon rosszat kapsz vissza. És az árfolyam kemény. Rengeteg nehe-
zen megteremtett jót kell beleadni, hogy visszakapj belőle valamicskét, és rossz 
dolgokból kevés is elég, hogy hamar visszahulljon a nyakadba. 

Hmm... -, elgondolkodtam, majd megkínáltam egy kávéval és azt kérdez-
tem: - És még miket?       
-     Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan 
köpi szembe magát. Ennél jobban pedig nem alázhatja meg magát senki. Önmaga 
előtt. 
-  Tanuld meg elengedni a múlt szerelmeit, szeretteit! És tanuld meg tiszteletben 
tartani az ő döntésüket! Mert ami nincs, az fájhat, de attól még nem lesz... 
-  Tartsd tiszteletben a saját érési idődet! A türelmetlen ember önmagát erőszakolja 
meg, amikor sietteti sorsát. Ezzel magában hordozza az örök elégedetlenséget. 
-  A gondjaidért soha nem más, mindig te magad vagy felelős. Tanuld meg vállalni 
a következményeket a tetteid után, és nem másban keresni hibáid okát! 
- Az önző ember először környezetét, majd önmagát teszi tönkre. Ide vezet az ön-
zőség. Miért teszed mással azt, amit magadnak nem kívánsz? 



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

9 

-    Vesztesekre márpedig szükség van. Hogy tudd, hová jutsz, ha az ő útjukat já-
rod. Ők a viszonyítási pont. A nullák így töltik be végül küldetésüket. 
-   Másra támaszkodni mindig veszélyes. Igaz, sokszor ez a könnyebbnek látszó út. 
De a támaszték eldőlhet. Tudod mit? Támaszkodj magadra! 
-   Merj szembenézni a saját tükörképeddel! Ez az első lépés a talpra álláshoz. 
Harc, amit meg kell vívnod a menekülések helyett. Egy napon pedig nemcsak sa-
játodéba, de mások szemébe is büszkén nézel majd. 
 -   A világban épp elég dologtól függsz akaratlanul. Ne válassz magadnak újabbat! 
A kiszolgáltatottság helyett a szabadságért küzdj, hogy lehess büszke is magadra! 
- A gyengeség valójában gyávaság. A gyáva embert pedig fölemészti az állandó 
megfelelni vágyás. Így hogyan valósíthatod meg önmagad? 

- Ezek kinek a bölcsességei? – kérdeztem. 
- Dr. Csernus Imréé, és mivel megosztotta velem, és én befogadtam, így már az 
enyémek is –, felelte. 
- Kár, hogy egész Tökölig kellet menned, hogy ezt megtanuld… 
- Közhelynek tűnhet, amit most mondani fogok, de a saját életem tapasztalatából 
beszélek. Az ember gyarló és a könnyebb utat választva fejest ugrik egy nagy, 
bűzős, kavargó pöcegödörbe. Szépen lubickol benne, mígnem a pöce elkezd besű-
rűsödni, és lefelé örvényleni. Mikor azt látja, hogy a „barátai”  sorra merülnek el, 
azt gondolja, hogy én teljesen más vagyok, én sokkal ügyesebb, szebb, jobb, erő-
sebb. Amikor már az örvény aljáról pislogsz az egyre szűkülő fény felé, akkor 
kapsz észbe, hogy ez most tényleg veled történik – de ekkorra már réges-régen ha-
talmas slamasztikában vagy. 
- Mit lehet tenni ezek után? 
- Lassan, fokozatosan el kell kezdeni erős alapokra újra felépíteni önmagad. Min-
den egyes téglával kicsit elkezdesz kievickélni a pöcegödör közepéből. Közben 
mentálisan, testileg, lelkileg el kell kezdened lemosni magadról a pöcegödör 
mocskát, és a vissza-visszakacsingató, könnyű megoldást nyújtó hülyeségeket el-
vetve magadtól, elkerülni a következő fejest.  
- Huh, elég küzdelmesen hangzik, de ha megvívod a csatáidat, akkor már sínen 
vagy, nem? 
- Annyira még nem, mert ha fárasztó kínlódások közepette újra építeted önmagad, 
akkor Te a pöcegödröt megjárva a társadalomnak még mindig büdös vagy. Akár-
hogy mosakodsz a priusszal, a pöce beívódik mélyen a bőrödbe, és akaratodon kí-
vül bántani fogod mások orrát. De a legszomorúbb és legnehezebb része az az, 
hogy egy drótkefés savfürdő utáni teljes megtisztulással is még csak a pöcegödör 
szélén vagy. 

Ekkor hirtelen megköszönte a kávét, majd elbúcsúzott, mert indulnia kellett 
a munkahelyére. Szabadnapjain még találkoztunk párszor, és mindig jókat beszél-
gettünk, majd egyszer csak eltűnt, egy provokáció miatt újra bekerült pár hétre. 

Amikor kijött, számonkérésemre azt felelte: „A világ nem esik hasra előt-
ted, hogy te meggebedve kimásztál a pöce szélére, valaki jön, és páros lábbal visz-
szarúg. Tudom, mit kell tennem, nem köpöm szembe saját magam, mint Zeusz 
kedvenc főnix tűzmadara, hamvaimból megpróbálok újra újjáéledni.”  
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Angelina Gatell: Samo isi yek kildi...  
Boldasles: Ricardo Iglesias (Espagna) 
 
marav andel vudara 
ushalinande shereskethule 
vudara kay e tishina 
achel vash te lel sama 
mire vastende bariol 
o meripe sar le phaka. 
 
e panjako ritgiimos 
ta remini man davas 
kamavas te rodav len 
kade sar o kham val panya 
sas man angushtende mashkar 
yekh tajna lampa 
so potvrdzinel po itsdraipe 
andej tsora pash lava 
 
maravas chaso pal chaso 
ande le phande vudara 
namesto te mangav, kamavas 
pherdí te dav man intregones 
ali vudara kothe achen 
sar granitsi kaj len sama 
o skuto mange choren 
ay tagadyin man nada 
 
chak iekh kildyi si 
---varekon si la---, chacheyileskerí 
kamipesko tsnako 
savo shaj te mishkil 
barra, planina 
e ududesa shukar te ucharel 
le maj phande vushalina 
numay ek klucho si 
si la varekon---Mudarel 
miro glaso e balval. thaj 
 
kana akharav  
chi eknikon te odphenel 

Nagy Gusztáv 
A Földbolygó útjain 

 
A Földbolygó útjain 
s körben az Egyenlít_n 
szekereink milliói közlekednek 
Családok sokasága tolong a 
nagyvilágban 
a barátság és szeretet 
kenyerét és sóját keresik 
Nincs semmijük 
meztelen gyerekeiket 
gyógyszer és cip_ nélkül 
cipelik magukkal 
a kifosztott népek milliói 
Asszonyaik a csillagokból jósolnak jobb 
sorsot maguknak 
a Földbolygó útjain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cigányangyal a cigánykeréken
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Eljárok orgonaágért 
Faluvégi temetőbe, hisz 
Nyár van, ott ül a 
Zöld lombon a madár. 
Anyám vasárnap 
Meghalt, állát  
felkötöttem. 
Virággal, lánggal. 
Ravatala egyszerű 
Mint az eső, a hó. 
Ez a madár halál színű 
Hozza a telet, a havat 
Ablakban ácsorgó gyer-
tyasort. 
 

Glonczi Ernő: JANUSHOZ 
- A kezdetek és átmenetek istenéhez 
  
Évszázadokig várt. 
Aztán 
csak ráncosodott, 
majd csonttá 
aszalódott. 
   
Végül égre- 
néző tartásba 
merevült 
   
intelemre emelt 
ujjai 
is leperegtek. 
   
Hol késel Mózes? 
Az aranyborjú áll.  
Ki itatja meg velünk 
bálványunk oldatát ? 
   
Csak vonszoljuk tegnapjainkat, 
holott az új kor hajnalán  
más jel ragyogja be  
a teremtés arcát. 

 
Dudás Mihály Károly: Mézcsók 
 
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. 

KIKÖT Ő 
 

Nagy bolyongásomnak  
szusszanás-szigetén  
várt rám a szemed,  
hogy emlékeztess; 
vas tapad sejtjeimhez, 
téglái mágnesednek. 
   
Vállaid zeg-zugáról 
   
éj vonul,  
hajnal-köd arcodon 
   
is virradat gyúl. 
Szemed sátornyílása 
rebben, 
holt idők sodrát gázolva 
álmodol. 
   
Ilyenkor minden  
azzá lesz; ami...  
elcsendesül a lélek,  
kihagy a szó, 
s vérembe surran 
a pillanat. 

 
Németh Attila: Eljárok 

 
Eljárok margarétavirágért 
Faluvégi mezőre, hisz 
Tavasz van, ott ül a lombos 
Fán a madár, a madár. 
Apám vasárnap meghalt, 
Állát felkötöttem 
Virággal, lánggal. 
Ravatala egyszerű,  
mint a szél, 
Mint az eső. Ez a madár 
Halálszínű, hozza a nyarat, 
Pipacsot. Ablakomban 
Ácsorgó gyertyasort. 
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Nagy-Bíró Judit: Szilvabefőtt  
 

Mielőtt hosszabb szabadságra mentem volna, kiadtam a főfelelős háztartási 
szakértőinknek (Babus, Ági), hogy a kertben lévő szilvafa megmaradt ter-
méseit legyenek szívesek – a szorgalmas gyerekházas anyukák közremű-
ködésével - a közeljövőben konzerválni. Viola jelentése és fotói alapján ez 
a projekt Ági irányításával, szilvabefőtt formájában abszolválódott. Több 
verzió volt, először Babus gondolta, hogy kicsit várjunk még a leszedéssel, 
hagy érjen meg jól, aztán a szilvalekvár de jó lesz a palacsintába, ami ak-
kora népszerűségnek örvend, hogy hetente jelen van az étlapon, és étlapon 
kívül is. Aztán végül a „legyen befőtt a szilvásgombócba télen” akarat 
nyert, aminek azt hiszem több oka is volt. Itt a mi kertünkben ugyanis va-
lahogy nem érnek meg a dolgok, sem a dió, sem a mogyoró, sem a szilva. 
Nincs baj a kerttel, Jucika rendszeresen locsolja. Viszont a gyerekház po-
pulációt alkotó gyerekcsapat – amint érni kezdenek az imént felsorolt ter-
méseink – nagy kollektív lendülettel azokat letépik, megpucolják, majd 
úgy ahogy van, zölden, és jóízűen (!) megeszik. Nem tudom, hogy a vita-
minhiány-e, vagy a tájékozatlanság-e, vagy más, rosszul kondícionálódott 
szokás okozza-e ezt, de az biztos, hogy a tágra nyílt tekintetek, és „miért?”-
ek tömkelege a válasz arra, ha az ember elkezdi nekik magyarázni: „ne 
szakítsd még le, éretlen, zöld; várj, amíg megérik”. Persze rengeteg lehető-
ség rejlik, az amúgy nagyon helyesen információéhes kissrácok okítására 
ilyen esetben: most zöld színű, de kék lesz, most kemény, de később puha 
lesz, most savanyú, de később édes lesz, stb., és lehet közben szilvás színe-
zőt színezni is. Mindemellett azt érzem, könnyen előfordulhat, hogy min-
den tanítgatás, okítás ellenére jövőre is mindössze 6 üveg befőttet leszünk 
képesek elrakni, az egyébként bőségesen termő fánkról. Valahogy ezen a 
telepen felnőtt és gyerek körében ez egy pregnáns jelenség: a friss, új dol-
gok (új játék, új babakocsi a gyereknek, új kiságy, frissen főtt lecsós no-
kedli, frissen süt pogácsa és sorolhatnám…) azonnali, várakozás nélküli, 
önös érdekű elbirtoklása, bekebelezése; valamint a jövő – különösen a tá-
voli jövő – létezésének figyelmen kívül hagyása / vagy értelmetlensége. 
Magyarázhatod kézzel, lábbal a súlyosan visszamaradt másfél éves kislány 
anyjának: „ha MOST nem viszed el a gyereket a kórházba, a három hetes 
fejlesztésre, visszamarad a fejlődésben, lehet, hogy buta lesz, lehet, hogy 
sánta lesz… stb.” – sértve érzi magát, mert te el akarod három hétre szakí-
tani a gyerekétől, és egyébként is, ne mondd meg te, hogy mi kell az ő gye-
rekének, hiszen hát ő az anyja. Sértve érzi magát, mert NEM ÉRTI, mi az, 
hogy „majd”, mi az, hogy „lesz”, és így azt sem, ha „baj lesz”. Önös ér-
dekből, azonnali kielégülést keresve, az „itt és most” az egyetlen fontos, 
hogy magához öleli a kislányát, aki édesdeden alszik az ölében, és aki az 
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egyetlen ebben a helyzetben, akitől még nem elvárható, hogy „tudja” mi 
„lesz”…  Így a szilva ügyében sincs „lesz”, mert azt félig megérett állapot-
ban pont jó befőzni, és ha megvárnánk, hogy lekvár-befőzésre alkalmas, 
puha legyen, már nem is lenne, max  egy csupornyi lekvár, mert még éret-
lenül leszedték, letépték, megették a kissrácok a szilvát. És a nagysrácok is 
még éretlenül szedik fel és tépik le („deflorálják” szépen szólva, orvosi la-
tinul) a még éretlen lányokat, mert „itt és most”-kielégülést keresnek, mi-
nek következtében tizenéves állapotos „anyáink” lesznek, mert ugyanis 
ezeket a rakoncátlan-vehemens-kamasz, egyszerre szeretnivaló és egyszer-
re idegtépően provokatív lényeket képtelenség konzerválni, szalicillal le-
öntve betenni egy üvegbe, majd elővenni őket nagykorúan, iskolázottan… 
De talán, majd ha télen szilvásgombócot készítünk, emlékezni fognak a 
srácok, hogy ez az a gyümölcs, amit még a „múlt” nyáron ettek, meg a Vi-
olával és a fiúkkal szedtek, és lám-lám, ez „most” mily finom. Talán értik 
majd, hogy vannak egészen apró dolgok, amikbe – mert van jövőjük – ér-
demes és értelmes a jelenben energiát fektetni… 

Pálfai Gyula: TABÁNI TÖRTÉNETEK : Virrasztási szokások 
 
Amiről most írok Tisztelt Olvasók, az egy sajnálatos halálesethez vezethető 
vissza. Mint köztudott, az idén februárban meghalt egy 55 éves tabáni férfi, 
Bódi Dezső rokonom és barátom. A cigány hagyományokhoz híven Dezsőt 
is virrasztottuk, nagyon sokan összejöttünk, beszélgettünk. Jómagam vala-
hogy nem éreztem a régi virrasztások hangulatát. Például az 1960-as évek-
re visszaemlékezve, amikor még élt a hagyomány és babonaság a cigányok 
közt, egy ilyen virrasztás az egész tabánt megmozgatta, mivel akkor még a 
halott személyt három napig otthon ravatalozták. Abban a helyiségben, 
ahol a virrasztás folyt, babonából az ablakot és a tükröt letakarták, a halot-
tat pedig felöltöztették, megborotválták, és fehér lepedővel letakarták. A 
virrasztáson szinte az egész tabán részt vett, beszélgettek az emberek egy-
mással, és felidézték a halott jó és rossz szokásait. E közben a rokonok bor-
ral és másféle itallal kínálták a virrasztókat. Az italok fogyasztása eredmé-
nyezte az emberek feloldását, így mindenféle történeteket kezdtek el me-
sélni magáról a halottról, hogy milyen különleges ember volt, kinek miben 
segített, és a legfontosabb: hogy mennyire szerette a saját családját. 
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Ruva-Farkas Pál: CSAK AZ ÉLET  TUDJA… 
 

A nagy víz másik oldalán megállt a népek tengernyi tömege. Csak 
addig rostokoltak, míg kipihenték fáradalmaikat. Amikor már úgy gondol-
ták, hogy elég erősek az előttük álló nagy útra, nekiveselkedtek, felszedték 
sátraikat és beszálltak a hajójukba. 

Külön-külön behajózott a bátorság, az igazság, a boldogság, a gaz-
dagság, a szépség, a jóság, a fiatalság és a szerelem is. 

Elindultak a Föld túloldalára. Na, amikor már a Göncölszekeret is a 
hátuk mögött hagyták az égbolton, utolérte őket egy hatalmas vihar, amitől 
a hajóik elsüllyedtek a nagy óceánban. Hálát adtak az Istennek, hogy a sze-
rencse is köztük volt, így neki köszönhették, hogy egy csodálatos közeli 
szigetre menekülhettek valamennyien! 

Teltek-múltak a napok, a hetek, a hónapok. Az ügyes hajóácsoknak 
köszönhetően végre-valahára elkészültek újból a hajók, amivel nekivághat-
tak a hosszú útnak. Na, már majdnem mindenki beszállt. A Boldogság, a 
Gazdagság, az Okosság, a Ravaszság, a Tudás, a majdnem minden is. Már 
el is indultak volna, mikor megszólalt még a szigeten álló Szeretet. – Hát 
engemet senki nem visz magával? 

Megszólalt a Gazdagság: Nekem annyi temérdek kincsem van a ha-
jómon, arany, ezüst, drágakő, briliánsok, hogy számodra nem jut hely. 

Majd így folytatta az Igazság: Mi is színültig vagyunk, úgyhogy ke-
ressél magadnak mást, kis barátom. 

– Hát te sem veszel fel, Boldogság? Meghúzódnék én a sarokban is, 
hiszen nekem elég egy tenyérnyi simogatás is, hiszen láthatjátok, milyen 
picike vagyok. 

– Sajnálom – tárta szét a karjait a Boldogság. – Ide már nem férsz be. 
– Hozzátok beférnék, Jóság? – kérdezte sírva a magára maradt Sze-

retet. 
De már a Jóság, a Fiatalság és a Szerelem is vitorlát bontottak és ki-

siklott hajójuk a nyílt óceánra, s magára hagyták a Szeretetet.  
Teltek-múltak a napok, a hónapok, az évek, a Szeretet csak várt a 

sziget kopár szikláin, leste, kémlelte a távoli horizontot, hátha visszajön ér-
te valaki. 

Este a sziget őslakói megvendégelték, mosolyogva kínálták étellel, 
itallal, de ő mégis szomorú volt, mert magára hagyták. Még az volt a sze-
rencséje, hogy emberek vették körül. 
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FERI O TRAJO  ZHANEL … 
 

Pe bare pajesko doringo rig tordyilas e romengo butimatura. Feri 
kattyi hodinisardinepe sode trubusardas te nyevardenpe. Kana aba kade 
gindisarde ke dosta zuralej pe anglalende tordyilo baro drom, linepe haj 
oprekidisarde penge cerhi haj andre hujisarde ande bare jahazura. 
 Rig-rigatar andre jahardas o Tromipe, o Chachipe, o Shukimo, o 
Barvalipe, o Shukaripe, o Lashipe, o Ternipe haj o Lavipe. 
 Zhalinde pej phuvako kaver rig. De apol, kana aba vi e Göncölicko 
vurdon pala pengo dumo mukle po cheri, reslasle jek bari balval, anda 
soste lenge jahazura xasajletar ando baro oceani.  
 Sukimo dine e Devleske, ke e bax lenca sas – maskar lende – kade 
lake najisarde haj jek chodalatossho pashardo dvipo resline sogodizhene.  
 Pherdyile–nachile e dyesa, e kurke haj e shona. E harnyikone 
achonge najisipe po agoripe kerdyilepe inke e jahazura, sosa getosardine e 
lungone dromeske. Dapol aba varisode zhene andrehujile. O Luvudyipe, o 
Barvalipe, o Godyaveripe, o Xalipe, o Zhanipe haj o vi aba sa. 
 Vi linepe aba, kana vorba das inke po dvipo tordyilo lavimo. – 
Hajman khonyik chi ingrel pesa? 
 Dumadaspe o Barvalimo: „Man kattyi but kincho si po jahazo 
somnakaj, rupp, kuchimo, brilliansura, hoj tuke aba chi resel kathe than.” 
Majd kodo phendas o Chachipe: „Vi ame pherdo sam, kade rode tuke 
kavrest muro cino amali.” 
 - Haj chi tu chi les man opre shukimo? Cirdosma me vi ando kolco, 
ke mange dostaj vi jek palmardi ciroka, ke shaj dikhen sosko cino som. 
„Sunusarav” – porradas avri peske kuja o Shukimo. „Kathe aba chi reses 
andre.” – „Tumende andre resos Lashipe?” – pushlas rojindo pe peste ashlo 
o Pyaro.  
 De aba o Lashipe, o Ternyipe haj o Lavimo cerha puterde haj 
avrinaklas lengo jachazi po puterdo Oceani, haj pe peste mukle – buga 
shero – e Pyares. 
 Pherdyile – nachile e dyesa, e shona e bersha o Pyaro feri zhukarelas 
po dvipesko plashune sili, jakharelas e durutne horizontos, ke sajke palpale 
avel palaleste varikon?  
 Ratyake e dviposke rom patyivisardeles, muskardes, xabenesa, 
pimosa, de voj vi kade brigako ashilas kepeste mukleles – korkori buga 
shero - ! Inke kodi sas leski bax, ke manusha rom lineles krujal. 
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Már hetedik éve, hogy a szigeten élt a barna bőrű bennszülöttek kö-
zött, amikor egy verőfényes, szikrázó napsütéses délelőttön a sziget sziklá-
ihoz siklott egy bárka. Csapzott, tépett volt a vitorlája. Egy nagyon öreg, 
ráncos arcú vénember volt a gazdája. Intett a  magányos, sziklán ülő em-
bernek, és azt mondta neki: Gyere, én elviszlek oda, ahová csak akarod. – 
Isten áldjon meg érte, jó ember. Én csak azt szeretném, hogy oda vigyél, 
ahol már nagyon várnak engemet.  

Három hónapig tartott a hajóút. Közben sok szigeten kikötöttek, ivó-
vizet és élelmet vettek magukhoz. Minden szigeten marasztalták az utazót, 
de egy kis idő után elindult ismét a többiek megkeresésére. 

Egyik napon aztán, amikor már a nap is nagyon elfáradt és megágya-
zott magának a rubinvörös és aranysárga paplanjai és párnái között, partot 
ért a kopott bárka. A jövevény kiszállt, az öreg meg ment tovább. 

Ment az útjára a lenyugvó horizont felé. 
A parton sokan voltak. Mire észbekapott a vándor, már messze járt a 

kis bárka a parttól. – Istenem, meg sem kérdeztem Tőled, hogy hogy hív-
nak öreg? – Kiáltott utána, majd szomorúan a homlokához emelte a tenye-
rét. Egy kis barna hajú, fekete szemű kislány megrángatta a nadrágja szárát 
és azt mondta neki mosolyogva. – Bácsi hát nem tudtad? Ő maga volt az 
Élet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Balogh Balázs Anrás: Emlék gyermekkoromból
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Aba eftato bersh, ke po dvipo trajijas mashkar romane musurane 
manusha, kana jek axtonpeki-somnakuni khamano anglamizméri e 
dviposke sili nakhlas jek barka. Xaljisardi shindi sas laki cerha. Jek 
zuralesphuro, kirarengifacako sas lesko maliko. Hilandas e korkores ashlas 
po sila beshlo romeske, haj kodi pendas leske: „Avtar, me ingrav Tut 
kothe, kaj tu kames te zhas.” – „O Del te vadel Tut anda tyo lashipe phrala. 
Man feri kodi fajas, ke kothe te ingres man, kaj man aba zurales zhukaren.” 
 Trin shon inkerdas o jachazano drom. Apol bute dviposte 
avriphandine, paji haj xamasko line pende. Pe sako dvipo ashavenasle e 
dromaren, de pala cini vramate pale getosardaspe pale te rodel e majbuten.  
 Jek dyes apol, kana vi o Kham zurales khinyilas, haj pato kerdas 
peske mashkar rubintossho somnakaslogalbene paplanura haj mashkar 
peske sherande, jokhar feri tato reslas e phuri barka. O muklo avrihujilas, o 
phuro pale gelo majdur. Gelastar pe pesko drom pala nachulo horizonto.  
 Po tato but zhene sas-tordyonas, zhukarenas. Desar ande godyi 
laspes o punranglo, aba dur nakhlas e cini barka kathar o tato. – Devlale, 
inke chi kodi chi pushlom tutar Phure ke sar bushos? - Cipindas pala leste, 
palakodi brigardes haj kaj pesko chikat vazdas peski palma.  
 Jek cini bürani balengi, kale jakhengi cini shej cirdas leski kalca, haj 
kodi phendas leske assandos. - Bachi, haj Tu chi zhanglan? Voj si voji 
korkorri ande bari Luma o TRAJO.  

A novella szószedetje:            Fordította saját novelláját: Ruva Farkas Pál 

Boldogság     = shukimo   2012-09-16, 17.20, Taksony 
Hála               = sukimo 
Mosolyogva  = muskardes 
Ráncos arcú  = kirarengifacako 
Gazda            = maliko 
Intett              = hilandas 
Barna             = bürani 
Szikla             = silo 
Sziget             = dvipo 
Kopár             = plasho 
Szeretet          = pyaro 
Elhagyatva     = bugashero 
Áldjon            = vadel 
Part                 = tato 
Vándor           = punranglo 
Simogatás       = ciroka 
Verőfényes napsütés  = axtonpekisumnakuni          Karl Stojka grafikája
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Horváth Gyula  
Szakad ránk az idegenség 
 
Szépséges nők kobraőlelésű 
szerelme tesz e hideg földbe, 
anyám, nézz rám! 
húsomat falja az élet, 
csontom jut csak a kutyatemetőnek. 
anyám, nézz az égre, 
Hold-lámpás göncölszekéren 
csillag-rögös úton: 
csontváz-daliák robognak értem, 
drága anyám! 
felhő-dunnás ágyából 
Jézus is felkel, 
záport sír a szeme, 
szivárványsál a nyakába, 
mennydörgést köhög 
megfázott tüdeje, 
könny-harmatos arca pusztaságán 
tombol a sírás vihara, 
árulókkal beültetett vidékre 
többé nem jön haza, 
nem jönnek haza 
a kutyákként elkóborolt testvérek. 
könnycseppnyi cinkék, 
árva farkasok sem keresnek itt  
menedéket. 
szakad ránk az idegenség, 
mint a hó, 
öreganyánk nyugdíjait-nyugdíjait 
bezsebelni jaj de jó, 
álmaimban borotvákon fekszem véresen. 
s az ég rongyaiból gyolcsot tép nekem 
egy lány, 
patakokat vérző testemet 
hiába csavarja át: 
szememig ér el 
a gyöngymelleit nekem rejtegető 
cigánylány jóslata, 
akit gyászos falevél-távirattal 
értesít rólam. 

Orsós Imre: Egy… 
 
Mikor velem vagy nappal,  
Minden lenyűgöző és vonzó 
Hol ki lelkedért éhezik 
Tündöklő álmom lehetne 
Mint én tömör vasakarat, hol  
Megmaradok  
Neked, mint ahogy a kiszáradt ősz, 
Hol én szomjon világom 
Mint ahogy, a vándor ki meg-megáll, 
Ahogy az ősz szüret előtt. 
 
Hogy a te szíved és a lelkeden, 
Csillagfényes Lombot rázó imám 
Kívánom a Tested!  
Jön immár az ismerős  
Sóhajtozza minden betűm, 
Hisz magam csak földi eskü 
Mi vágyból maradt hűség a ravatalánál 
Hol ki ma zokog, mit vágyad hajt, 
Ott hol már jártam emlékezni 
Ha majd magam leszek 
 
S ha majd nem szólsz, mosolyogj 
Emlékezz az alkonyég között. 
A homok között. 
Ott hol az engem látott emlékek, 
Part alatt, ha ősz leszek könnyed 
Változó rácshoz hajolva, 
Suttogd, halk döbbenettel halkulva  
Öleld magadhoz, lelkem, 
S csak állj, míg érted vétkezem… 
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Vesho-Farkas Zoltán: Cherhajengo foro 
 
Phen phrala, 
kaj huran akanak  
le shavorikane bersha? 
 
Palpale te cirdav  
le serovjimatange salivara 
opreablyon le but assaimata… 
 
Ando ushajin pashjolas amaro ternipe, 
kaj e vrama dorope khuvelas ande amende, 
 
pala kodo le bersha pe jekhavreste peline, 
haj ame numa kodo lam sama, 
ke chordas o trajo amare sune. 
 
Phrala! 
Ta sostar rodas kodo, 
so nachilas? 
Numa o ilo garavel kodo, 
so dulmut shukar sas. 
 
* 
Muklas man o trajo 
man chavla murmunto, 
suno dikhlom aratyi 
ande soste huralas muro dyi. 
 
Le gindimatan e briga phabarel 
korkori manush naj kas zhukarel, 
sar hurantar le chiriklya 
kade nachontar le manusha. 
E zeleno char galbeno kerdyol 
ando ilo numa melcho phabol. 
E vrama pe muri korr vulujpe, 
so o korkoripo cirdel kethane, 
sutastar aba vi o melcho 
naj ande mande khanchi, 
feri paho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Balogh Balázs András alkotása 

 
 
Jivend maladas vatra pe muro ilo, 
chi del glaso majdur o klopoto, 
oprecipil o duho ando kino, 
ke muklas la vatra o trajo. 
 
* 
De phrala, 
dikhes, o gindipe sar nashlastar 
manca? 
Pel pushlimata e vorba 
dore ande Devleske jakha rakhasa, 
kana anda trupo luludya barona, 
haj ame somnakune grastenca 
andel cherhajengo foro tradasa.. 

 
Budapest. 1997. 
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NIKODÉMUS 
Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája  János evangéliuma  3. fejezet 

  

1Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik veze-
tő embere. 2Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: "Mester, tud-
juk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a 
jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten." 3Jézus így vála-
szolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, 
nem láthatja meg az Isten országát."  4Nikodémus ezt kérdezte tőle: "Ho-
gyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszü-
lethetik ismét?" 5Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom néked, ha va-
laki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országá-
ba.  6Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. 7Ne 
csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. 8A szél 
arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova 
megy: így van mindenki, aki a Lélektől született." 9Nikodémus megkérdez-
te tőle: "Hogyan történhet meg mindez?" 10Jézus így válaszolt: "Te Izráel 
tanítója vagy, és ezt nem tudod? 11Bizony, bizony, mondom néked: amit 
tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fo-
gadjátok el a mi bizonyságtételünket. 12Ha a földi dolgokról szóltam nek-
tek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről 
szólok nektek? 13Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a 
mennyből szállt le, az Emberfia. 14És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a 
pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie,  15hogy aki hisz, an-
nak örök élete legyen őbenne.  
 
16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.  17Mert az Isten nem azért 
küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a 
világ általa. 18Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már 
ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. 19Az íté-
let pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek job-
ban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gono-
szak. 20Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a 
világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. 21Aki pedig az igaz-
ságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy 
Isten szerint cselekedte azokat."  
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LE JANOSHESKO EVANGELIUMO (Boldasles: Vesho-Farkas Zoltán) 
 
3 Vorbisaripe le Nikodemusesa 1 Sas mashkar le farizana jekh 
Nikodemus anavesko manush, le biboldengo jekh angmanush. 2 Ratyaki 
vrama gelastar kaj o Jezush, haj kade das leste duma: „Rabbi, zhanas, ke 
kathar o Del avilisardo sityari san, ke khonyik chi zhanel kadal chudicka 
somnura te kerel, save tu keres, kana feri naj lesa o De.” 3 O Jezush kodo 
phendas leske: „Amen, amen phenav tuke: kana varikon opral chi ara-
khadyol, nashtig dikhela le Devlesko them.” 4 O Nikodemus pushlas les: 
„Sar shaj arakhadyol o manush, kana aba phuroj? Dore nashtig zhal andre 
pale ande peska dejaki utera, pale te arakhadyol?” 5 O Jezush kado 
phendas leske: „Amen, amen, phenav tuke: kana varikon chi arakhadyol 
anda paji haj Sunto Duho, nashtig zhal andre ande Devlesko them. 6 So 
anda trupo arakhadyilas, kodo trupoj, haj so anda Duho, kodo duhoj. 7 Na 
chudintu, ke kodo phendom tuke, ke: trubuj opral te arakhadyon. 8 E balval 
kothe phurdel kaj kamel. Ashunes lesko phurdipe, ba chi zhanes kathar 
avel, haj kaj zhal. Kade si sa kodo, kon kathar o Duho arakhadyilas.” 9 O 
Nikodemus pushlas les: „Ba sar shaj perelpe sa kado?” 10 O Jezush kodo 
phendas leske: „Tu le Izraelesko sityari san, haj chi zhanes kadal? 
11 Amen, amen phenav tuke, ke so zhanas, kodo phenas, haj so dikhas, pa 
kodo keras chacharipe, ba amaro chacharipe naj lasho tumenge. 12 Kana 
pa phuvake butya vorbisardom tumenge haj chi patyan, atunchi sar patyana 
kana pa rajoske butya vorbisaro tumenge? 13 Khonyik chi gelas opre ando 
rajo, numa kodo, kon anda rajo avilas tele: le Manushesko Shavo. 14 Sar o 
Mozesh oprevazdas le sapes ande pusta, kade trubuj maj vi le Manusheske 
Shaveske opre te vazdadyol, 15 ke sa kodaleske, kon patyal, sagutno trajo 
te avelles ande leste.” 
Le Jezushesko bishalipesko dajno 16 Ke kade kamelas o Del la luma, ke 
pesko jekhtune Shaves das, ke sa kodo, kon ande leste patyal, tena 
xasalyvel, haj sagutno trajo te avel les. 17 Ke na anda kodo bishaldas o Del 
le Shaves, te krisarel la luma, ba anda kodo te muntosajvel perdal pa leste e 
luma. 18 Kon patyal ande leste, chi perel tala krisaripe, ba kon chi patyal, 
kodo aba tala krisaripe pelas, ke chi patyalas ande Devlesko jekh ara-
khadyilino Shavesko anav. 19 O krisaripe pale kado si: o fimlalipe ande 
luma avilas, ba le manusha majfeder kamenas o tunyarikipe, sar e 
fimlalimata, ke nasula sas lenge kerdyimata. 20 Ke sa kodo, kon nasul 
kerel, rucil le fimlalipes, haj chi zhal po fimlalipe, ke tena phenen tele leske 
kerdyimata: 21 ba kon o chachipe kerel, po fimlalipe zhal, ke avri te 
zhanardyon leske kerdyimata, ke ando Del kerelas kodolen. 
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KUGLER ART Kortárs Roma Művészeti Gyűjtemény a roma művészekért 
 (festmények, grafikák, filmek, könyvek, albumok, ruhák, kiegészítők és más meglepetések) 

Cím: 1051 bp. Szent István tér 3. II. em. Tel.: 06 70 540 5501 
www.kugelartszalon.com - kugelartszalon@gmail.com 

 
Jóllehet két magyarországi közgyűjtemény (a Néprajzi Múzeum és Romano 
Kher-Cigányház) is jelentős kollekciót gyűjtött össze a kortárs roma képzőmű-
vészet alkotásaiból, itt most mégis egy fiatal magángaléria anyagára építjük 
kiállításunkat. 

Amikor 2007 decemberében a Néprajzi Múzeum által korábban Kíná-
ban megrendezett Az emlékezés színes álmai c. kiállítást a Magyar Nemzeti 
Galéria is bemutatta, a megnyitón megjelenő művészek inspirálására, Kőszegi 
Edit munkáik népszerűsítése céljából, és a művészek megsegítésére, lakása 
egy részében galériát alakított ki. 

Azok a művészek, akikkel még dokumentumfilm-készítései során megba-
rátkozott, legújabb alkotásaikat immáron hozzá viszik. 

 
 
Elősző számainkban a már beszámoltunk arról, hogy a Monori Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Közösségi Varrodája legutóbbi kirándulásának 
célállomása a Home Gallery kortárs roma művészeti galéria volt. A Bazilika 
melletti Szent István tér 3. patinás épületben kulturális kincseink redukciójával 
töltekezhetünk.  

A kiállítást bejárva Janovits Györgyné, (Oláh Gyöngyi) AL: Bella, a mes-
ter varrónőnk, egyszer csak azt rebegte magában, hogy ezek meg a Mara ké-
pei. Oláh Marára, az elismert cigány festőművésznőre gondolt, aki csak 
OMARA-ként írja alá képeit. „Így ismered a munkásságát?” - kérdeztem tőle. 
„Nem, csak már messziről megismerem a Mara stílusát” -, felelte, majd tovább 
viharzott, mert észrevett egy könyvet „A Nácik rémtettei” címmel. Kérdően 
nézve a csapatra, jött a válasz, hogy Ők édes testvérek a Marával, de ezzel nem 
szeret kérkedni. Még annál is kisebb a világ, mint eddig gondoltam…  

A neves cigány írásoknak, festményeknek, grafikáknak, képzőművészeti 
tárgyaknak, ruháknak, filmeknek, albumoknak, és hangulatoknak ad otthont, 
ez a MINDENKI számára kedvesnek lenni tudó tárlat. 

A lenyűgöző élmény után, a méltán elismert Romani Design műtermében, 
majd varró-üzemében találtuk magunkat. Kezdő varrodaként nagyon felemelő 
érzés volt megtapasztalni azt a mérhetetlen kreativitást, munka-alázatot, prof-
izmust, és azoknak a csupa-lélek embereknek a kedvességüket, akik közös 
munkával, fantasztikus dizájnná emelték a tradicionális roma népviseletet.  

A találkozásunkkal, úgy tűnik, kezd elindulni egy folyamat, melynek a 
végén ott a lehetősége annak, hogy a maroknyi kis csapatunk együtt 
dolgozhassék az exkluzív Romani Design csapatával. 

Külön köszönet Lukács Györgynek, az Autonómia Alapítvány munkatár-
sának, aki lehetővé tette a látogatást.                   Oláh Zsolt 
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Maka István (Csoki) sport rovata: KÉT VÁROS, EGY KÖZÖSSÉG…. ? 
 

A szerencsés véletleneknek kedvező 
alakulásával a Monori Tabán ifi U18 as 
kerete, Monorierdőn a Régió SC 
focistáival vívhatott egy barátságos edző 
meccset. A régmúltú Régió SC és a frissen 
alakult Tabán ifi mérkőzésén mindkét 
csapat meglepődőt. A Régió SC-nek 
meglepetés volt a srácaink alkalmankénti 
szemet gyönyörködtető villanásaik, míg a 
Monoriaknak a nem csak a 39, hanem még 
az 52 éves játékosokkal tarkított csapat 
rutinja, és hatalmas kitartása. Kétszer 
harminc percen át igazi futball élményben, 

és nagy izgalmakban lehetett 
részünk, és azoknak a 
családtagoknak, akik 
kilátogattak a mérkőzésre. 
Először a gyerekeink, - a 
futsal pályához, és 

szabályokhoz szokva,- kicsit tétováztak a 
földes nagy focipályán, de aztán elég hamar 
magukra találva, komoly stratégiákkal tar-
kítva futballoztak.  Az eredmény 2-2 lett, 
ami jól mutatja az állandó gyors játékkal, 
dinamikus támadásokkal színesített 
kiegyenlített nagy küzdelmet.  
Ez a találkozó is ékes példája annak, hogy a 
focipálya semleges területén, - ezúttal még 
a városaink határait is átívelve- nincsenek 
társadalmi különbségek, csak a (profi) 
játék. I think this is the beginning of a 
beautiful friendship.                    Oláh Zsolt 
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Dunai György: A roma népcsdoportok: Beások  
 
A beások a román „gádzsó” nyelvet beszélik (hasonlóan a német - sváb nyelv 
egymáshoz viszonyulásához). Eredetüket illetően több elmélet létezik. 
Az egyik, miszerint nem is romák, hanem ún. „rétórománok”, hegyekben élő (Ke-
leti-Kárpátok) erdőlakók. Egy 1860-as évekből származó röpirat szerint az említett 
helyen (a mai Románia hegyvidéki területein) szó szerint „romaárverést”, azaz 
rabszolgavásárt tartottak. Valószínűleg ez vezetett oda, hogy a 19. század végén 
csapatostól jöttek (szöktek) át a Magyar Királyság területére, s legnagyobb szám-
ban Zala, Somogy, Baranya és Tolna megyében telepedtek le. A roma társadalom 
egy nyitott, jólelkű nép, így nem tiltakoztak, amikor a hivatalos szervek ezt a nép-
csoportot is közéjük sorolták. Érdekes, hogy a Magyar Tudományos Akadémia /a 
németországival együttműködve/ 1984-89 között kilenc etnikumot vizsgált meg, 
köztük szerepeltek baranyai beás-, ill. szabolcsi oláhcigányok. A felnőtt kori lak-
tóz-intolerancia vizsgálatokból kiderült, hogy az oláh- hagyományos romák na-
gyobb százalékba nem tudja megemészteni a laktózt vagyis a tejcukrot, míg a beás 
romáknál sokkal kisebb százalékában mutatható ki. Ugyanekkor a minden más 
hazai népesség szintén kisebb százalékával probléma a tejcukoremésztés. Azaz 
gén vizsgálatok alapján a beás romák eredetére nem igazolható az indiai származás 
e vizsgálat alapján, amíg minden más indiai eredetű népnél kimutatható a nagyará-
nyú tejcukor emésztés zavara, a másik verzió szerint — s ezt gondolom magam is 
- eredendően ők is romák, de a vándorlás során (talán Kr. után 1000-1400 között - 
meg sokkal később is értek ide) a gerincútvonalról jobbra letérve a mai Bulgária 
/Fekete- tenger/ vidékének keleti feléről jutottak el a mai Románia területére. A 
romaság ezen az útvonalon is állandó mozgásban volt, mindig az adott körülmé-
nyeknek megfelelően, így aztán csatlakozhattak egy éppen nyugatra tartó nagyobb 
csoporthoz. A mai Románia területén azonban valami ok miatt (konfliktus, vagy 
egyéb) nem mentek tovább. Az itt élő foldesurak (bojárok) azonban szó szerint 
rabszolgamunkára fogták őket (erdőirtás, só-, ill. más bányákban való munkák). Itt 
vették át (ill. keveredett oda-vissza alapon) a román nyelvet és az öltözködési szo-
kásokat is. Az asszonyok pl. a mai napig rövid, fodros szoknyát viselnek. A többi 
roma népcsoporttal ellentétben manapság is megfigyelhető a beásoknál egy bizo-
nyos fokú szolgalelkűség, ami valószínűleg a fentiek következményeként alakult 
ki. Ők vállalnak pl. rendőri, buszsofőri, kalauz- állásokat, ahol nap, mint nap meg-
szabott munkaidőben kell dolgozni. A hagyományos romák ezt a kötöttséget tartó-
san nem viselik el. Erről a népcsoportról is elmondható, hogy jószívű, gondolko-
dásmódjukra jellemző az egyszerűség, kitartóak, nyakasak. Ha valami törvénybe 
ütköző dolgot cselekszenek, akkor abból hiányzik a rafinéria, nagyvonalúság, ami 
pl. a lovár, vagy más eredeti nyelvet beszélő romára jellemző. Magyarországon 
még a ’60-as években is sokan laktak erdőben, erdő szélén levő telepeken, Pécs 
környékén (György-akna, István-akna környéke, Komló). Amikor az állam fel-
számolta ezeket a telepeket, sokan vállaltak alkalmazotti munkát, szép házakat épí-
tettek, gyermekeiket taníttatták és jól beilleszkedtek a „gázsók” közé. Mindezek 
mellett dicséretes módon nem felejtették el a nyelvüket. 
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Szolnoki Csanya Zsolt: Ikonok 
 
 Mintha a csillag 
 nehézkedési csendben 
 valami semmi 
 az ami volt 
 csak 
 ritka szőttesű visszhang 
 keringő ezüstös áram 
 fényhártyás téli levelek alatt 
 
 * 
 Nem tudni mi követ téged 
 mi hív – 
 de látod az arcot a szobát 
 hogy felszáll 
 és kiúszik eléd 
 a december estek aranyán 
 
 És mennyi kis szépség-zúzalék 
 a tárgyak rejtett színén! 
 És az a ház 
 ahol a kert 
 Ó majdnem egy ének 
 mikor a türelmes hóesés emeli 
 óriási tiszta falait – 
 
 * 
 Egy-egy szemcsékig 
 lecsiszolt hajnal 
 Egy dallam egy hang 
 távolodik és közelít 
 a meghitt gyermekkor helyén – 
 
 S egy mindennél 
 parányibb csillám 
 ahogy igéz és hív 
 a vizek tisztásán át 
 már látod 
 a derékig-hajú anyát 

 tiéd e csöppnyi kis ragyogás 
 tiéd a feltámadás a szélben 
 és az arcok és nevek 
 szavak 
 oldása kötése 
 
 mintha csak 
 maroknyi kéve 
 vagy felfoghatatlan 
 folytonos jelzésű 
 korom és fény 
 a lélegző ikonok helyén – 

 
 
 
 
 
 
 

Sárközi László 
Szaturnuszi költemények 

XV. 
 

Visszatértem, ahová erővel 
Rendőrök ragadtak kisgyermekfejjel, 

Hontalan ott, otthontalan fővel 
 

itt s a kett között nincs már semmi. 
Tudást szívtam, ha nem is anyatejjel; 

Gyökerem elfonnyad, semmim se kedves 
És az ellen nem tudok mit tenni. 

 
Mindenem elvették s én cserébe 

Mindent elvetek: Szaturnusszá válok, 
Vérét felfaló istenné és vágyom 
A világra, de szállnék az éjbe, 

 
oda, hol igaz barátok várnak 
s a lét labirintusán kísérve 

végig – szerettek s mellettem járnak
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Pató Selam: Szavak képzése, más szófajba való átképzése 
 

Ebben a fejezetben azzal fogunk foglalkozni, hogyan képezhetünk egyazon 
szótövekből különböző szófajú szavakat. 
1) főnév képzése melléknévből:  melléknév + -ipe/-imo pl. shukar- 
shukaripe = szép-szépség; ha a mn. mgh-ra végződik, úgy az elmarad, pl. 
lasho-lashipe = jó-jóság (a -ság/-ség megfelelője) 
2) főnév képzése igéből, hasonlóképpen: a szótövet vesszük alapul, azaz 
az E/3 alapállapotú igét utolsó két betújétől/hangjától megfosztjuk + -ipe/-
imo pl. kamel – kamipe, kamimo (az eredetileg dialektusbéli eltérések má-
ra tartalmi árnyalásra is használatosakká váltak). 
3) igéből való képzés oly módon, hogy háromféle képpen is rákérdezhes-
sek: I. mint főnévre: ki/mi?, II. mint melléknévre: milyen?, III. mint főnévi 
melléknévre: milyen ember? Példázattal élve: tele beshado manush – leül-
tetett ember, azaz ülő; kamado – szeretett, szerető. Mind az 5 típusú ige 
esetében csak a szótövet vesszük alapul, ami a korábbi végződések besoro-
lása szerint lesz ellátva képzőkkel: 
-EL végű igéknél + alo vagy + ado pl. perel-perado = hulló-hullajtott 
-AL végű igék a lovári nyelvben kis számban vannak jelen, -ano/-ado/-alo 
képzőik a következőképpen érvényesülnek e néhány szóban: izrano, 
ishtyado, darano, pherasano, strefjalo, vurlyalo, lazhano, shungalo, 
prastalo, huralo, langalo, losshalo, asado, bilyardo, xasado, patyano, 
dukhado, pityardo, tromano. (Értelemszerűen, a melléknévi alakot követő 
számnak és személynek megfelelő magh végződét kap a szó, hn-ben –o, 
nn-ben –i, tsz-ban –e hangot!) 
-OL végű igéknél az ige szótöve –ardo toldalékkal képzendő, pl. phabol-
phabardo = égő, égetett; tordyol-tordyardo = álló, állított; shordyol-
shordyardo = ömlő, öntött 
-IL végű igék a szótő után felveszik az in szótagot majd azt követően a do képzőt: 
doril-dorindo = vágyó, vágyott; cipil-cipindo = kiáltó, kiáltott; iskiril-iskirindo… 
-UL végű igék a szótő után un szótagot vesznek fel s azt követően a do képzőt: pl. 
sunul-sunundo, bunul-bunundo, trubul-trubundo, stb… 
4) módhatározó képzése igéből: az ilyen alakú szóval a „hogyan?” kérdésre ka-
punk választ, jelentése azt fedi: „úgy”. Képzőjének magyar megfelelője a –va/-ve. 
Minden típusú ige szótöve egészül ki ezesetben az –indo/-indes képzővel. Pl. 
phirindo/phirindes = járva, perel/perindes = hullva, phabindo/phabindes = égve 
5) melléknév képzése főnévből több tendencia szerint is lehetséges: 
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a) rendeltetés-meghatározás nyelvi képzése, a –masko képzővel történik: xaben-
xamasko = ételnek való; pipo-pimasko = italnak való; beshimasko (than) ülés-
nek való (hely); sovlyimasko (gilyi) = altatónak való (dal).  
Más dialektusban ugyanezt helyettesíti az –icko képző, pl. krajasicki (dyiz) – ki-
rálynak való (kastély). 
b) eredet-meghatározás esetében: -uno/-utno képző fejezi ki, hogy vki/vmi vmiből 
való. Pl. gav-gavutno = faluból való, vagyis falusi; archichuno – ólom(ból való);  
c) jelleg-meghatározás esetében, amikor vki/vmi, vkire/vmire utalással bír, az 
utóbbi főnév kap –kano képzőt. Pl. raj-rajkano = úr-úri(as), Devla-devlikano = 
Isten-isteni; zhulyi-zhulyikano = női(es), valamint ha azt szeretnénk kifejezni, 
hogy valami valamivel társult, akkor –aslo képzőt használunk, pl. napos-khamaslo 
6) tárgyi főnév átképzése fogalmi főnévvé: király = kraj, királyság = krajipe, 
phral = testvér, phralipe = testvér(i)ség -, mint látjuk, a főnév továbbképezhető 
újabb főnévvé, ahogyan a melléknévi alakkal azonos főnév is. Pl. terno = fiatal (fn 
és mn egyben!) – ternipe = fiatalság 
7) ige képzése főnévből kétféle képpen lehetséges: 
a) igen ritkán fordul elő, de azon esetekben a –sarel képzővel történik, amikor va-
laki valamire fejt ki hatást. Pl. úr/király = kraj, uralkodik/királykodik = krajisarel 
b) ugyanilyen ritka, és –ajvel képzővel nyer kifejezést, amikor valaki önmagában 
fejti ki a főnévben foglalt tulajdonság hatását. Pl. illat= sung, illatozik = sungajvel 
8) ige képzése melléknévből kétféle képpen lehetséges: 
a) vki/vmi valamilyenné válik, pl. piros mn-ből képzem a pirosodik igét: lolo-
lolyol; vagy hosszú mn-ből a hosszabbodik igét: lungo-lunzhol/lungosajvel 
b) vki valamilyenné tesz vmi/vki mást, pl. pirosít- lolyarel/lolosarel, hosszabbít-
lungosarel – szembeötlően kitt is a (s)arel képző alakítja át a mn-t igévé. 
9) ige továbbképzése igéből: amint a fentebbi példákból is kitűnik, a cigány nyelv-
tan legtöbb esetben biztonsággal érzékelteti, hogy az ige cselekményében önma-
gunkra vagy másra fejtünk ki hatást (előbbire utaló jel az –ajvel, utóbbira utaló a –
sarel). Még egy további igeképzési mód, amikor saját első személyünkhöz viszonyí-
tott második személlyel fejtetünk ki hatást egy harmadik objektumra. Erre utaló jel 
az igében az av szótag. Pl. pinzharel – vki ismer vmit, pinzharavel – vki vkivel meg-
ismertet valamit; vagy: anel – hoz vki vmit, anavel – vki vkivel vmit hozat. 
Kizárólag a hazai igeképzésre jellemző a –sarel/…kerel képző magyar –gat/-get 
képzőnek megfelelő használata, melyben kisebbítő hatást érzékeltet: 
Mangel – kér egy konkrét dolgot; mangakerel – általánosságban kéreget dolgokat 
Vorbil – beszél egy konkrét dologról; vorbisarel – általánosságban beszélget dolgokról 
Ramol – ír egy konkrét dolgot; ramosarel – általánosságban írogat dolgokról 
Phirel – jár egy konkrét helyre; phirakerel – általánosságban járkál/járogat helyekre
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Tematikus szószedet a Lovári szövegalkotási gyakorlatokból: A munka világa 
 

acélgyár le aspineski fabrika ásó e hunava 
adjunktus o adjunktushi aszal shutyarel 
adminisztráció e administracija asztalos e mesalyari 
állami hivatal Le statoski oficija autonómia e autonomija 
agronómus o agronomushi áru o poxtan 
álláskínálat butyako imbisaripe áruház e bari bolta 
akadémia e akademija árusít, elad bikinel 
akrobata e akrobata árus o bikinari 
akta o dokumento(ura) árusítóhely o bikinipesko than 
adó potyinel bádogos e kolompari 
aktív  aktivno bajnok o vejniko 
alkalom  o lalipo balta o tover 
alkot krealisarel bolt e bolta 
adózó o potyinari bélyeg la poshtako somno 
alkotó o kreatori bélyegző e shtempli 
államelnök  o prezidento(ura) benzinkutas o benzinari(ura) 
államhatalom le statoski zor bíró o mujalo 
állami hivatal le statoski oficija bízik Patyal 
ás hunavel bizonyít/igazol chacharel 
állít tordyarel boltos o boltari 
ambíció o ambiciovo(ura) boltosnő e boltarica 
analizál analizalil boríték e kuperta 
ápoló o grizhari bölcs o platniko(ura) 
ápolónő e grizharica cigányzenekar e romani banda 
arat dyiv shinel cukrász o guglyarari 
cukrásznő e guglyararica fáradtság o khinyipe(ura) 
cukrászda, kávéház e kafeteria csákány e bodaj 
csapatmunka gruposki butyi fazekas o tigajari 
csendőr o zhandari fed  sharavel 
csomagol vulusarel fejsze o tover 
dagaszt shulyarel fektet pashlyarel 
darabol kotorarel felfigyel, észrevesz sama lel 
detektív o rovlyardo felez dopasharel 
diák o sityimasko felhív opre akharel 
diploma e diploma falat emel zido vazdel 
doktor o sastyari felismer opre pinzharel 
dolgos butyarnyiko felmond opre phenel 
dolgozik butyi kerel folytat kerel majdur 
dolgozó o butyarno felmegy opre zhal 
dolgoztat butyi keravel felszánt opre plugil 
lehetőség O shajipe gyűjt opre kidel 
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egyesület o jekhethanipe(ura) feltesz opre shuvel 
ékszerkereskedő o chandrari fényképész o fotografari 
eladó o bikinari fényképésznő e fotografarica 
eladónő e bikinarica fényképez fotografil 
enged, hagy mukhel fényképezőgép o fotoaparato(ura) 
elfárad khinyol fest makhel 
gabonabetakarító le sumburosko 

sharavari 
festőművész  
szobafestő 

o piktori, o artistari 
o makhno, o farbari 

elkészít getosarel festőnő e farbarica 
elkészül getosajvel fésül hulavel 
elnevez busharel fizet potyinel 
megöl mudarel fizetésemelés Potyinipesko vazdipe
eloszt ulavel fodrász o fodraso(ura) 
elromlik musardyol fon, sző khuvel 
elront musarel fordít boldel 
elszegényedik chorrajvel felemeltet opre vazdavel 
emel vazdel földmunka la phuvaki butyi 
énekel gilyabel földmunkás la phuvako butyari 
erdész o veshari főz kiravel 
tudat (vkivel vmit) zhanavel fúj phurdel 
munkaeszköz o instrumento(ura) fúrókészítő o fredyelari 
fantázia, képzelet e fantazija, e ideja fut, menekül nashel 
fabrikál e fabrikalil futballista o futbalishto(ura) 
fagyaszt pahosarel fürdet najarel 
fárad khinyol fűt, melegít tatyarel 
fáradt khino fűtő o tatyariko(ura) 
gabonabegyűjtés le sumburosko kidipe igazgatóság o direktoripe(ura) 
elfelejt bistrel ígér, ajánl shinavel 
gabonaföld le sumburoski phuv ígéret o shinajipe(ura) 
galambász o gulumbari törekvés o ambiciovo(ura) 
gazda o gazda(ura) fúró o fredyelo 
gazdagszik barvajvel ingyen ive 
gép e mashina ipar e indrustrija 
gereblye e gereblya ír Iskirisarel, ramosarel
golyóstoll o halyin iskolai munka la shkolaki butyi 
gondoz  grizhisarel iskolázott shkolajime 
gulyás o gurvari ismert pinzhardo 
gyár e fabrika ismétel palesh kerel 
gyári la fabrikako istálló e shtala 
gyárvezető gyár-
igazgató? 

la fabrikako 
shefo(ura) 

szög O karfin 

gyógyít sastyarel javít lasharel 
háziorvos le kheresko sastyari javított lashardo 
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habarcs o maltero(ura) jelez somnarel 
hadsereg e armija juhász o bakrari 
hajlít, görbít bandyarel jut, ér resel 
hajó o hajovo(ura)  adat (vmit) davavel 
hajtó (kocsis) o tradari kalapács o chokano 
halász o mashmari kalapál chokanarel 
halászik mashen xutyilel kapa e motika 
hangszer e bazha kapál sapakerel 
harangoz klopotosarel bűnös o doshalo 
harapófogó o klyashto(ura) kasza e kosa 
használ hasnil kaszál kosil 
hentes o masari kassza e kassa 
hiba e dosh katona e ketana, o lukesto 
hibázik bida kerel közösség o kethanipe(ura) 
hibáztat dosharel kel ushtyel 
híd o podo(ura) havibér le shoneski potyin 
híres hiresho, bravo kell trubul 
hívat (vki vkit) akharavel keres rodel 
hivatalos oficijalno kereskedik rodelpe 
hitel o inkesto kertész o barari 
drót, vezeték, üzenete sirma késik zebil 
idei kado bershesko kész gata 
idén ande kado bersh készít getosarel 
igazgató o direktoro(ura) kifizet avri potyinel 
pásztor, juhász malyari, bakrari kipiheni magát hodinil pes avri 
kocsis o vurdonari kipróbál avri zumavel 
kocsmáros o kirchimari kisöpör avri shilavel 
kondás o balyari varázsló o vrazhitori 
kovács o sastrari munkanélküli bibutyako, sustalo 
kőműves o barrari munkás butyikerutno 
piac e bazari munkacsoport butyaki grupa 
keletkezik, lesz, 
válik vmivé 

kerdyol munkanélküli segély bibutyarimasko 
lovdipe 

könyvesbolt o pustakkher munkaruha e tremci 
külföldi munkaválla-
lás 

avrutne themeski 
butyi 

munkanélküliség o sustalipe; o 
bibutyaripe 

optikus o inmakhari munkatábor o logori la butyako 
kultúrház o kulturno kher pályázat e aplikacija 
hentesbolt o masakher órabér le chaseski potyin 
pékség o manrokher napi bér la dyesoski potyin 
gyógyszertár o drabkher virágbolt o luludyakher 
illatszerbolt e drogerija vendéglő e mehanava 
szűcs o poshtyinari mosoda o thovipekher 
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RECEPTROVAT :    
Cigányos kárászhalászlé 

2 kg kárász, 20 dkg füstölt szalonna, 3 
nagy fej hagyma, egy zacskó édes ne-
mes paprika, 3-4 csöves erős paprika, 
5-6 kanál lecsó, só. A bográcsba bele-
aprítom a szalonnát és meghervasztom 
rajta az apróra vágott hagymát. Rászó-
rom a paprika felét, majd, hogy meg ne 
feketedjen, mindjárt rá a halak fejét és 
farkát. keverek rajta egyet-kettőt és ön-
tök rá kétliternyi vizet. Ha felforrt só-
zom, aztán jöhet a vastagra szelt halde-
rék, 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 hoz-
zá az asszonyok, ha nincs, akkor csak 
úgy kenyérrel esszük.  

Ráchal cigányosan 
1 kg ponty, harcsa, balin stb, 2-3 ka-
nálnyi zsír, 20-25 dkg füstölt szalon-
na, 1,5-2 kg burgonya, 2 fej hagyma, 
5-6 kanál lecsó, (esetleg 1 pohár tej-
föl), paprika, bors, só. A krumplit hé-
jában megfőzöm, a halakat megpuco-
lom, kibelezem, törzsét felszeletelem, 
vagy ha kishal, akkor beirdalom. A 
tepsit ki zsírozom és beleterítem a 
karikázott főtt krumplit és sózom. Rá-
teszem a sózott, paprikázott, borso-
zott halakat. Erre vékonyra szelt 
hagymakarikák jönnek, a legtetejére 
pedig a vékonyra szelt szalonnaszele-
tek. Ez takarja is, zsírozza is. A ré-
sekbe lecsót teszek. Ha van, tejfölt is 
locsolok a tetejére és mehet a sütőbe. 



  

 


