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      Az Eleki Aktuálisban megjelent beszámoló 
 

Békésmegyei körutunk során Medgyesegyházán  

a Művelődési Házban és Gádoroson a Juszt 

Zsigmond Művelődési Házban tartottunk Író 

olvasó találkozót Irodalommal a rasszizmus ellen 

címmel, ahol a helyi Televízió is készített 

felvételt. 

            

Ruva Farkas Pál 
 

               Kereszt közelben 
 

                   téridőben 
lángok közé zárva 
most már 
csak kettesben 
tu 
haj me 
a gyászban 
térdig gázolva 
a kukoricásban… 
még sem kegyelmezek 
a ducestyo árva… 
mire felkel a NAP 
a vurmát megtalálva 
félelemben élve 
az ómenre várva 
végre felismerem 
hogy annyi vagy 
nekem 
amennyi 
a keresztre feszített 
Jézus szent szemeiből 
a Mama szívbezárva 
a kereszt alatt 
egy régi hangra várva… 

 

             Hole drage 
 

Puter mamo 
tyi fejastra 
hole drage hej 
andom tuke 
shukar bora 
hole drage hej 
parni coxa 
si pelate 
pharrol o dyi 
anda late… 
 

 



DIKHES  2017/4 

4 

 

 Rigó József 
  
                Vérpiros ingben 
 

- szívemből a szerelem zászlót bont  
vérpiros ingem 

látható 
 

vérpiros ingemben ma te láthatsz 
mellemtől a tarkómig játszhatsz! 

 
holnap láthat bárki meztelen 

egy rongycsomóval 
szívemben 

 
fütyülök rá 

irigyel majd vagy sirat: 
a világgá csillagzott gombokat  
nézem csak megjelenve az égen  

 
velük gombolom be a szívem -  

 
 

Ande rat-lole gadeste 
 

- Muro kamado jilo lobo lei 
rat-gad pe mande 

shaj dikhes 
 

rat lolo gad pe ma adyes dikh 
haj vi kheltu pe muro kolyin 

 
tehara nanges shaj dikhenma  

pe muro jilo 
kot'ronca  

 
so bonyij me  

sonyilama vaj rovel:  
la luma cherhajarde kochaka 

dikhav sar po cheri opre beshav  
 

lenca kochakarav muro jilo-  
 

Pej romanyi shib boldas les o:  
Choli Daróczi 

 Sárközi László 
  
       Késő őszi dal 

 
Szürke fák alatt 
bolygom hallgatag, 
latyak utamon. 
 
Kuporgó bokrok 
közt porhó szitál 
fojtón, hidegen 
 
s messzi idegen 
sötét vizeken 
megdermed a tér. 
 
Tűnj el, múlt! Látnom 
tépett levelek 
részegült táncát 
 
elég! ne bántson! 

 

Koldus szonett 

Hol fekete holdtól barna minden árnyék,  
koszos kartonpapírján koldus köhécsel,  
kutyája bökdösi; "hagyj már, nagyon fáj 
még..." 
s gazdáján szeme a Hűség Zen-körével.  
Törpe toporog; undorral tojnak rá;  
csak négykézláb mászik: hátra néz térde,  
agresszíven üti földhöz poharát;  
márvány falakon kong az alkony mérge.  
S míg zsebre tett kézzel mélázva sétáltam,  
a koldus lökdöső poharába pöktem  
a többit fedje el feledés homálya...  
ő sem s én se lettem sehogyan se 
könnyebb.  
       Nyomorulok s bennem meghal a jó 
szándék: 
       huszonkilenc évem nem több: szédült 
játék. 



DIKHES  2017/4 

5 

 

     Újabb elemek a szellemi       

  kulturális örökség nemzeti   

                 jegyzékén 

 

A nagyecsedi magyar és cigány 

tánchagyományok és a höveji csipkevarrás élő 

hagyománya került fel az idén a szellemi 

kulturális örökség nemzeti jegyzékére, a 

cigány/roma szellemi kulturális örökség 

megőrzésének pedagógiai programja a Gandhi 

intézményi rendszerben pedig a szellemi 

kulturális örökség megőrzését szolgáló jó 

megőrzési gyakorlatok nemzeti jegyzékére - 

jelentette be Langerné Victor Katalin, a kulturális 

örökség napjai rendezvénysorozat országos 

megnyitóján.   

     
     

A nagyecsedi magyar és cigány 

tánchagyományok nemzeti jegyzékre való 

felterjesztését Nagyecsed Város Önkormányzata 

kezdeményezte. A Felső-Tisza vidék az 1950-es 

évektől került a magyar táncfolklorisztikai 

kutatások fókuszába, amelynek következtében 

Nagyecsed a magyar néptáncmozgalom egyik 

legismertebb táncos településévé vált. A gazdag 

motívumkészlettel rendelkező, archaikus 

elemeket is őrző, országosan ismert nagyecsedi 

táncok fejlődését nagymértékben befolyásolta a 

cigányok tánckultúrája. A táncnak köszönhetően 

a cigányság és a magyarság együttélése 

szorosabbá vált, közös nyelvként a tánc szolgált. 

A cigány és a magyar táncok a mai napig hatnak 

egymásra. A nagyecsedi közösség a magyar 

verbunk, a lassú- és friss csárdás, a cigány szóló, 

a páros szóló, a botoló és a cigány csárdás 
tánchagyományát élteti tovább. 

A cigány/roma szellemi kulturális örökség 

megőrzésének pedagógiai programja a Gandhi 

intézményi rendszerben felterjesztését a 

szellemi kulturális örökség jó gyakorlatok 

listájára a Gandhi Gimnázium Közhasznú 

Nonprofit Kft. nyújtotta be. Az intézmény célja 

a cigány/roma kultúra megismerésének és 

megőrzésének oktatási kereteken belül való 

biztosítása, mivel a cigány/roma kultúrát 

képviselő emberek száma fogyatkozik. Az 

intézmény egyik küldetése, hogy a diákjainak 

átadja és visszatanítsa a cigány/roma 

hagyományokat. Ennek alapján építették fel a 

tantervet is, amelyben kiemelkedő szerepet 

kaptak a lovári és beás nyelvek és a cigány 

népismeret oktatása. 

                            
            Balogh Béla (1958 – 1995) 

2003 óta a cigánytánc napjaként jegyzik a   

                     születése napját. 

 

 

 

                          A höveji csipke 
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   A jövőre nyíló roma kulturális              

  központra kerül fel a cigány hős           

              emléktáblája 

 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere felajánlotta, hogy a jövőre 
Budapesten megnyíló roma kulturális 
központ, a Cziffra-palota falán helyezzék el 
Puczi Béla marosvásárhelyi cigány hős 
emléktábláját. 
 

 

A közlemény szerint Balog Zoltán a sajtóból 
értesült arról, hogy civil kezdeményezésre a 
Nyugati pályaudvar épületén szerettek volna 
emléktáblát elhelyezni Puczi Bélának, de a 
MÁV szabályzata ezt nem tette lehetővé. 
Balog Zoltán a vasúttársaságot felügyelő 
miniszterrel való egyeztetés után ajánlotta 
fel, hogy a Cziffra-palota falán kaphat helyet 
az emléktábla. 

Puczihoz kötik az 1990-es marosvásárhelyi 
magyarellenes pogrom során elhangzott 
legendás mondatot: 
      "ne féljetek magyarok, itt vannak a            
                       cigányok!" 
Tettéért, hogy segített a magyaroknak, 
elítélték, és börtönbe zárták Romániában. 
Menekültként érkezett Magyarországra 
szabadulása után, utolsó éveiben 
hajléktalanként élt a Nyugati téren. 
Puczi Béla özvegye 2010 márciusában vette 
át férje posztumusz Petőfi Emléklap a 
Helytállásért elismerését Balog Zoltántól. A 
Terror Háza Múzeum és a Polgári 
Magyarországért Alapítvány akkor az 1990-
ben Marosvásárhelyen elkövetett 
magyarellenes pogrom áldozatairól és 
bebörtönözötteiről tartott megemlékezést és 
adott át támogatást. 

      
 

       

 Illyés Gyula:  
Ne feledd a tért...   
 
Ne feledd a tért, ahol elestek ők,  
a földet se feledd,  
bárhol hulltak el ők, 
fajtánk hű férfiai,  
az a föld  
szent ügy hős-helye lett.  
Mert hol tiszta ügyért  
s így lám, temiattad –  
 
érted is hulltak el ők:  
terül az bárhol, a föld,  
rejtelmesen egy terület!  
Úgy az övék, hogy már a tied.  
 
Ne feledd hát a teret,  
hol bár a lebírt had  
bár legutolsó hátvéde ledőlt!  
Míg nem feleded:  
 
nem nyugszanak ők.  
Nem holt, nem letiport sereget  
emészt el ott – vagy akárhol – a sírhant.  
Új hont érlel a föld. 

https://444.hu/2017/10/07/idiota-indokra-hivatkozta-akadalyozta-meg-a-mav-hogy-emlektablat-kapjon-a-marosvasarhelyi-pogrom-cigany-hose
https://444.hu/2017/10/07/idiota-indokra-hivatkozta-akadalyozta-meg-a-mav-hogy-emlektablat-kapjon-a-marosvasarhelyi-pogrom-cigany-hose
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--cTi3K4f2--/74NVKpGk39LhDc9Os.png
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Cigány Karesz forradalmár csapata       

          november 11-ig kitartott 
 
A romák is harcoltak a magyar szabadságért 

1956-ban - emelte ki Balog Zoltán, az emberi 

erőforrások minisztere 1956-os forradalom és 

szabadságharc 61. évfordulója alkalmából 

Berlinben tartott megemlékezésén.  

A miniszter hangsúlyozta: a világtörténelmi 

eseményeket általában a nagy személyiségeken 

vagy a nagy politikai, gazdásági folyamatokon és 

háborúkon keresztül szokás megközelíteni, pedig 

a "kisemberek" legalább ennyire fontosak. Így 

1956 nem történhetett meg volna a pesti srácok 

nélkül, de a "roma hősök" nélkül sem. 

A romák számára természetes volt, hogy kiállnak 

a szabadságért, amikor meghallották a 

forradalom legendás jelszavát, miszerint "Aki 

magyar, velünk tart!", hiszen tudták, hogy ez 

nekik is szól, mert "egyszerre voltak magyarok 

és romák" - húzta alá Balog Zoltán. 

 

                              Karesz  

1956 roma hőseinek történetét ismertetve 

kiemelte többek között Strausz Károly 

példamutatását, aki a budapesti Soroksáron 

ellenálló csoportot szervezett. A "Cigány 

Karesz" néven is ismert forradalmár csapata 

egészen november 11-ig kitartott. Ők tették le 

utolsóként a fegyvert a budapesti 

szabadságharcosok közül - hangsúlyozta a 

miniszter. 

Senki sem lehet szabad, ha szomszédja nem 

szabad, ha nem használhatja szülei nyelvét, ha 

megfosztják önazonosságától és történelmétől, 

ha szégyenkeznie kell bőrszíne miatt, ha nem  

ismerik el teljesítményét, ha környezete nem a 

közösség egyenjogú tagjaként tekint rá. Ez "a 

mai, szabad Európában sem magától értetődő" - 

húzta alá Balog Zoltán. 

Kiemelte: azért kell dolgozni, hogy "erősödjék a 

magyar romák önképe és a róluk alkotott kép, de 

nem az áldozat vagy a vesztes önképe, hanem az 

aktív, cselekvő emberé, aki a saját kezébe veszi 

sorsa alakítását", és aki "büszke kettős 

identitására". 

Az október 23-i megemlékezést a német főváros 

egyik legrangosabb belvárosi színházában, a 

Theater am Kurfürstendammban tartották, ahol 

bemutatták az első roma musicalként ismert 

Somnakaj című darabot. A Magyarországon 

nagy sikerrel játszott zenés darab mások mellett 

Müller Péter Sziámi és Szakcsi Lakatos Béla 

alkotása, a főbb szerepekben Szakács Hajnalka, 

Oláh Gergő, Szulák Andrea és Papadimitriu 

Athina játékát élvezhette a magas rangú 

politikusokból, diplomatákból, művészekből álló 

több száz fős közönség. 

Ünnepi köszöntőt mondott Johannes 

Singhammer, a német szövetségi parlament 

(Bundestag) alelnöke, aki hangoztatta, hogy a 

magyarok meghatározó hozzájárulást adtak 

"Európa feltámadásához" és a német egység 

helyreállításához. 

Köszöntőt mondott Romani Rose, a Német 

Szintik és Romák Központi Tanácsának elnöke 

is, aki kiemelte: fontos jelzés, hogy a 

megemlékezés szervezői a magyar nemzeti 

ünnep alkalmából "offenzívan felmutatják" a 

kisebbség iránti szolidaritásukat. 

A mostani időkben, amikor Európa számos 

országában rasszista uszítás és hátrányos 

megkülönböztetés sújtja a szintiket és romákat, 

nagyon fontos közösen kiállni a diszkrimináció 

és a rasszizmus ellen - mondta. 

Romani Rose a többi között hozzátette, hogy a 

szinti és roma kultúra mindig is az európai 

kultúra szerves része volt. Ezt jelzi az az alig 

ismert tény is, hogy a magyar roma zene nemcsak 

Liszt Ferenc és Johannes Brahms munkásságára 

volt hatással, hanem a bécsi klasszicizmus 

zeneszerzőire is, különösen Joseph Haydn, 

Wolfgang Amadeus Mozart és Ludwig van 

Beethoven művészetére. 

             

http://hir6.hu/kepek/2017/10/23/78945_cigany_karesz_large_normal.jpg
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          Szolnoki Csanya Zsolt 

 

A XX. század margóin túl 
 

Fenyvesek leheletére támaszkodva 

ébred a nap, 

riasztva vad madárszemeket, 

kik halott Anyámtól hoznak 

szájukban meleget. 

Hajnal van. 

Fűszálak könnyeznek, 

Tücsök seregek jönnek 

arcukon örök mosollyal, 

piros hegedűkkel. 

A délibáb megtorpan, 

porig zuhan. 

Széttörik a csönd. 

Üressé fagyott koldusok: 

a varja támaszkodnak, 

földig rogyó halott szivárványnak 

s károgják a napot, 

az új napot 

Az utak mellé szomorodott pipacsok 

későn kelnek, 

karcsú combjaikat 

meztelen csigák másszák. 

Fekete pipacsok 

magukba szívják az utak porát, 

a kamionok izzadságszagát. 

Az erdők szélén farkasok. 

Ajkukat dal már el nem hagyja 

csak a kibuggyanó-vér, 

az ellopott tyúkért. 

Kérdőjel mezőkön támolygunk 

egy Walt Diesney országban 

a mikro chipek világában, 

arcunkra fagyott alázatos 

mosollyal, 

mint a kacagó gerlék 

a XX. század neonkalitkáiban. 

 

 

 

                              Korkép 
 

Villám ütötte madarak marták 

az éjszakák arcát, 

gondolataim vállára 

hullott a vér, 

beléborzadtak 

ezüst hárfái a viharoknak, 

csontfényű sziklákból 

sírkő-sikoltásokat 

tépett a szél. 

Világtalan táltosok 

között jártam, 

láttam a fájdalom üvegpiramisát, 

láttam porrázúzott útjaink fölött, 

a kacagó, koszorú-glóriát. 

Most parázzsá alázott tüzek 

lüktetnek szívemen, 

lókoponyák között 

táncol a történelem, 

s én 

csontokká átkozott 

hamis tavaszok között, 

méltóságunk 

gerinccsigolyákból kovácsolt 

koronáit keresem. 
  

 

           

                 Szolnoki Csany Zsolt alkotása 
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    Lakatos Dezső      

Megszülnek, s ordítva… 

Megszülnek, s ordítva, táguló tüdővel 

kilépsz ide közénk, e hitvány világba, 

s feszülsz kékre, keresed anyád emlőjét. 

De hiába! 

Ő elment s Te itt maradtál, szenvedsz, 

mint az igás barom, változtatni nem tudsz, 

hiába akarod, felnevel az utca, a szegénység, 

lopásra, menekülésre megy ifjú korod. 

Áldott legénység! 

Majd beáll a sorba, 

húzza az ekét az élet végtelen szántóföldjén, 

s nyögve liheg, Istenem, ha másképp élek 

annak idején! 

Hajtja némán a sors, 

szeme csontos arcban pihen, 

körül néz, s tudomásul veszi, 

az egész világ ilyen! 

Csak hajt, hajt végtelen, mert otthon 

sok az éhes száj, elevenen, nyögi a telet, 

fagyos zimankó csordul végig 

deres fején! 

A kályha üres, káromkodik, 

Istenem, miért születtem ide én? 

Csak húzd az igát, te barom, már nem tart soká, 

és elnyel az örök, fekete korom! 

Fekszel majd, testek a pondróké, férgek 

lakmározzák beledet, 

adná az Isten, hogy még egyszer újra kezd 

életed! 

  

            

                  Lakatos Klára alkotása     

                  

Horváth Rajmond 
 

Kígyóballada 
 

Folyó partján ifjú lány, 

Piros fejkendőjét mossa. 

Arra ment egy ifjú legény, 

Mit csinálsz te szép leányka? 

Piros fejkendőmet mosom, 

Azzal a fejemet bekötöm. 

Hallgass ide Babinicám, 

Szeretsz-e engem igazán? 

Nem kellesz mégse te cigány legény, 

Bátyám kését mártja belém 

Menj és gyűjtsél kígyómérget, 

Vele főzd meg az ebédet. 

Cigány ember hazamenve, 

Nagy városból megpihenve. 

Kérdezé szép Babinicát, 

Bátyjának ebédre mit kínál? 

Csirkét főztem, három halat, 

Így terítem asztalodat, 

Egyél bátyám, jó testvérem, 

Íme itt van neked főztem. 

Első falatját megette, 

Megsápadt az arca tőle. 

Másodikat is lenyelte 

S elzsibbadt attól szíve. 

Harmadik kanál ételhez érve, 

Vánkosát kezébe kérte. 

Szép hugocskám nem adá a párnát, 

Tuskóra fektette szerető bátyját. 

Mikor a romák ezt megtudták, 

Cigány törvényt reá mondták. 

A legelső így szólalt meg 

Égessétek, úgy haljon meg, 

Nem kellesz már Babinicám, 

Elveszejtesz engem is tán. 

Bátyád vére reád tapad, 

Reám hozod átkaidat. 

 

 

 
                   Lakatos Klára alkotása 
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Ruva Farkas Pál 

   Ha elhagynak az álmok  
             Kályi nővéremnek 

            a tündérarcú lánynak 

 

egész életemben 

        a tavaszt 

        imádtam 

 de minden éjszaka 

 a reggelre vágytam 

   a gerendák alatt 

ma egy hangra vártam 

  beszéltem Kályival 

 a tündérarcú lánnyal 

      a holnapból 

         ma lett 

s újra gyermek lettem 

   s a kígyósi tájban 

  boldogságra leltem 

     eperfa sorunk 

színekben pompázott 

   mire akkor régen 

  apám is fölmászott 

     a hétgerendás 

       mennyben 

   sóhajok röpködtek 

 ha elszállt egy angyal 

    kettő jött helyette 

  a hatvankét tekercs 

   kifakult egy percre 

    mire  hátranéztem 

            anyám 

       kiszínezte 

     ha elfogynak 

        az álmok 

   meg a jó barátok 

meglásd megtalálod 

ezt a mennyországot 

 

                Ruva Farkas Pál festménye 

    A boldogság freskója 

 
Ha arra gondolok 

hogy a fűz susog 

a szűz lányok 

dereka körül 

valami sötét sík 

sarkall a tájra 

akkor ecsetet mártok 

a palettámba 

és freskót festek 

álmaim fölé 

roskadoznak gondolataim 

először ókori arcokat festek 

a fák alá 

a lombok közé 

sápadt borostákat 

és ki tudja hogy miért 

odább a tűz köré 

angyali gyermek hangokat 

aranyló 

hömpölygő sárgát 

gogeni harmatos tájakat 

szél fútta cibált 

ligeteket 

arany cölöpös 

sátrakat 

gyöngyöző csevegő 

csermelyt 

ahol mámik mossák 

emlékeik kérges álmait 

lányos szerelemmé… 

esteledik 

sötét bordó színeket keverek 

a közeledő Napnyugta alá 

mire fölkenem az elfáradt 

horizontra 

már búcsút int 

az elcsobbanó Nap 

a meztelen testű asszonyok 

lábai között… 

a Hold beles 

a furcsa ablakon 

és az elfojtott 

sóhajok fölé 

ezüst firhangját összehúzza 

a fáradhatatlan hajnal 
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(részletek Ruva F. Pál: Gipsy Passio c. könyvéből)                                

A TUDAT KIFEJLŐDÉSE 
 

(folytatás) Az öntudat kialakulásával egyidejűleg 

a gyermek nagyon érzékennyé válik (3-4 éves 

korban), sok tapasztalatot szerez a 

környezetében, családjában. Mint pl. mit lehet 

megfogni mit nem, hogyan kell használni a kést, 

villát, fejszét, kaszát, kerti szerszámokat stb., a 

veszélyzónákat felismerik. A szülők igyekeznek 

a gyerekeket úgy nevelni, hogy minél előbb 

önállóak legyenek, egészen kicsi koruktól a 

házasodásig, életük végéig!        Mivel a 

cigánygyerekek nagyon sérülékenyek és 

érzékenyek pszichésen, arra is figyelni kell, hogy 

a nevelésük közben a rájuk zúdított információk 

tömkelege lelkileg ne rázza meg őket, mert 

különben sérültekké válnak. Nagyon finoman 

kell megközelíteni a gyerekeket annak ellenére, 

hogy egyben keménynek is kell nevelni. A 

spártai keménység nem a durvasággal keverendő 

össze!       A cigánygyermekek majdani 

beszédkészségének a kialakulását az anyja már 

pólyáskorában különböző hangeffektusokkal, 

hanglejtésekkel, arcmimikával, mosolygással 

igyekszik segíteni. De van, amikor a mosolygó 

arc, valami egészen mást hivatott sugallni a 

kisgyerek számára: pl., ha egy nem kívánatos 

személy jelenik meg a családban, akkor az 

anyuka mosolyogva odahajol a gyermekéhez, s a 

következőt mondja neki:        Jaj muro shávo, na 

vorbisar khanci, - Jaj fiam, nehogy kimondjál 

valamit, vigyázzál, semmit ne mondjál el, hol 

van apád! Vagy mi történt, mit vettünk, ettünk, 

ittunk, miből van ez, az, vagy amaz?! - Ezeket az 

anya mind roma nyelven mondja el, az idegen azt 

hiszi, hogy a szülő a gyerekkel valami 

kedvességről beszél, nem is sejti, hogy 

valamilyen titkos információt adott át. Ami a 

magyaroknak virágnyelv, az a romáknál egy 

arcrándítás, egy finom mozdulat. Ezt a 

jelbeszédet megtanítják gyermekkortól kezdve, 

amit alkalmaztak a múltban is és a jövőben is 

fogják.        Tehát a tanítás az öntudat 

kialakulásával, megacélosításával kezdődik. 

Kivéve azokat a gyerekeket, akikben nem alakul 

ki a családtudat. Az öntudat kialakulásának 

következő fázisa, hogy mit vált ki belőlünk a 

másikban felismert öntudat. Kutatva keressük 

ezt, ami után barátság alakul ki két ember között, 

vagy unszimpátia és gyűlölet. A szülők és 

nagyszülők, akik felelősek a gyerek okításáért, 

megtanítják a gyerekeket a pozitív és negatív 

gondolkodásra, a kapcsolat kialakítására és 

kialakulására. Megtanítják velük, hogyan lehet 

felismerni a másikban a jó embert, a rossz 

embert, mi az hogy rafináltság, rátermettség, 

okosság. Vityázo tavel - mindig talpraesett, 

vitézként, bölcsként, tudóshoz méltóan 

viselkedjen. És ráadásul sok időt fordítanak arra, 

hogy egy bölcs viselkedésű, kulturált embert 

jelenítsen meg a fiatalember és leány. 

Természetesen más normák szerint a lány és más 

normák szerint a fiú. A lánynak még azt is tudnia  

kell, hogy kire hogyan mosolyoghat. Nagyon 

vigyázva kell nevelni a gyerekeket, mert a 

rosszat hamarabb megtanulják, a devianciára 

hajlamosabbak, mint a jót alkalmazni. A 

szelektív gondolkodás képessége és alkalmazása 

a mindennapi életben, utcán és idegenek között. 

   

                A TÖRVÉNY NEVÉBEN  
  

      A szokásokat és az illemet a cigányok már 

kicsi koruk óta a szülőktől és nagyszülőktől, 

keresztszülőktől és rokonoktól tanulták meg: mit, 

mikor, hogyan illik tenni, vagy nem tenni? 

      Kivel, mikor, hogyan?   

      Ha egy idős embert látunk, akkor előre kell 

köszönni! ha a családhoz tartozik, ha nem. Ez 

alól csak akkor lehet kivétel, ha a Roma Törvény 

szerint, valamilyen rosszat követett el, ő vagy a 

családjaiból valaki. Ezért tiltva van, hogy a 

családjának bármelyik tagjával kapcsolatot 

teremtsenek törvényt tisztelő családok, mert a 

Cigány Törvény az egész családot egyként 

bünteti, a kitiltó-kirekesztő cselekedet miatt.  

  Köszönés és annak fogadása, a viselkedés    

                             alapja.  
        Ha mi megyünk be bárhová, és ott találunk 

valakit, napszaknak megfelelően köszönünk 

neki: Baxtalyi detehara te del Tut o DEL!  

„Szerencsés reggelt adjon neked az Isten!” Ha 

napközben vagyunk így üdvözöljük: Lasho tyo 

Dyes, vagy Dévlesa rakhav Tut Bachi vagy 

Nano! „Jó napot, vagy Istennel talállak bátyám, 

vagy unokaöcsém!” Ha este van, akkor emígyen 

üdvözöljük egy idős férfit: Láshi rátyi te del Tut 

o Del. „Jó estét adjon neked az Isten!” Ha idős 

nőt látunk, vagy nálunk idősebbet, 

akkor a nőt nőhöz illően nőnemben üdvözöljük: 

Baxtalyi detehara te del Tut o Del. Többes szám: 

baxtalyi detehara te de tumen o del, vagy Devlesa 

raxav tut - Devlesa raxav tumen! Este: Láshi ratyi 

te del Tut o Del- Láshi rátyi te de l tumen o Del.       

A beszélgetést, ha nem közvetlen rokonunkról 
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van szó nem a fiatalabb kezdeményezi, viszont a 

vendéglátásra a fiatalabbnak illik invitálni az 

idősebb férfit. Kéznyújtáskor meg kell várni, míg 

az idősebb nyújt kezet. Előre nem nyújthatunk 

kezet egy nálunk idősebb férfinak. Aki ezt teszi, 

arról kialakul egy rossz vélemény, azt a fiatalt 

nem készítették fel a szülei, vagy nem cigányok 

között nőtt fel! Nők egymásnak nem nyújtanak 

kezet, nem szokás! Cigány férfinak nő nem 

nyújthat kezet. A cigány férfiak között 

férfijogúság, apajogúság uralkodik 

(patriarchátus).        Ha az idősebb férfi elfogadja 

a jövevénytől az italt, koccintásra nem nyújthatja 

a poharát a fiatalabb, csak felemelheti és csak 

olyan hangerővel mondhat köszöntőt az 

idősebbnek, hogy azt csak az idős cigány és 

társasága hallja! Ha nem így jár el a fiatalabbik 

vendéglátó, akkor szintén kiállítja a 

bizonyítványát magáról! Aki például 

hangoskodva beszél, hogy mindenki hallja, az 

öregek szemében büszke, kérkedő, nagyképű stb.        

Ha idősebb férfi lovas kocsival vásárba indul 

(hajnalban), akkor asszony, lány nem mehet el 

előtte vagy a lova előtt, mert akkor nem lesz 

szerencséje! Ha fekete, vagy bármilyen macska 

megy át előtte jobbról balra, akkor van olyan 

cigány, aki aznap sehová sem megy, mert úgy 

véli nem lesz szerencséje. De olyan is van, aki ha 

a macska fut át előtte, akkor félreáll s megvárja 

amíg valaki elmegy mellette, áthárítva ezzel  az 

elvonulóra a szerencsétlenséget, így őt már  nem 

érheti baj!, csak utána indul útjára. Ha viszont a 

macska  balról jobbra fut át előtte, akkor az jót 

jelent, mert jóra viszi a szerencséjét! Ha kutya 

megy el előtte, az mindig szerencsét jelent, mert 

a kutya szerencsét hozó állat! 

      A következetesség  
      A következetességet már gyerekkortól 

igyekeznek kialakítani a cigány közösségen 

belül.  A következetesség nemcsak a törvény 

betartására és az azon alapuló megmérettetésre, 

viselkedéskultúrára vonatkozik, hanem az 

etikára is kihatással van.        Amióta az 

ősközösségi formákat felváltotta a letelepedés a 

favak, vagy városok szélén, megfertőzte a 

romákat a civilizáció, ami a következetességet is 

megbontotta egy-egy családban, de ugyanúgy a 

kötelességtudatot és a viselkedési kultúrát is 

kikezdte. Lumpenizálódott a következetesség, de 

a családmodell is. Ennek következtében föllazult 

az erkölcs, a szokásjog, és a kötelességtudat is.   

      A kötelesség   
        Bizonyított, hogy a kötelességtudat a 

cigányoknál „genetikailag kódolt”, másrészt 

pedig a gyermek és szülő kapcsolatán, a 

szereteten alapul.  A genetikai adottságokon túl a 

gyermek és szülő közötti szeretet kialakíthat egy 

olyan modellt, melyen keresztül a kicsiket 

következetességre és kötelességtudatra nevelik. 

Amennyiben ez nem jön létre ez egy családon 

belül, úgy szétesik a család. Ha a szülő nem tud 

modell értékű lenni a gyermeke szemében, úgy a 

gyermek számára felépített kötelesség tudat 

rendszer összeomlik, de sok esetben kisem 

alakul, magatartászavar - káosz uralkodik el.        

Mivel az anya van legtöbbet a gyerekekkel, ezért 

az ő feladata a kötelességtudatot és 

következetességet megtanítani már 2-3 éves 

kortól kezdve. Mindezt nagyon intenzíven a 

gyerek hozott képességeihez mérten kell 

megtenni természetesen az adott 

körülményekhez igazodva. Azonban arra ügyelni 

kell, hogy a gyerekkel való foglalkozás ne 

csapjon át az elkényeztetés szintjére, mert 

különben nem tudnak tartást tanulni. 

Amennyiben ezt a gyerek 3-4 éves korban nem 

érzi magáénak, úgy 6-7 éves korára már nem 

támaszthatunk vele szemben komoly 

elvárásokat. Ezért szopós korától kezdve a 

gyermeket tudatosan egyenlő partnerként kell 

kezelni. Így egy 6-7 éves gyerektől már elvárható 

- mint említettem -, hogy a kisebb testvérére 

vigyázzon, ismerje annak igényeit. Hiszen ez 

idáig saját maga is ezt megtapasztalhatta. 

Köszönhető ez annak, hogy a cigány anyák 

sokkal több időt töltenek gyermekeikkel, mint 

más anyák.  Javarészük nem adja bölcsődébe, 

óvodába őket, legfeljebb csak az 

iskolaelőkészítés idejére.        Az iskoláskorú 

gyereknek már tudnia kell kívülről egész 

családjának a történetét akár három nemzedékre 

visszamenőleg is. Ezt kötelessége, mert 

ellenkező esetben nem tud helyt állni a családja 

elvárásainak.        A gyermekek erkölcsi 

minősítése attól függ, hogy a kötelességüket 

mikor milyen élethelyzetben hogyan tudják 

betartani életük szakaszaiban, a következetesség 

normáit követve!                                 (folytatjuk)   
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Mondókák 
 
Elmentem én a szőlőbe 

Szőlőt csipegetni. 
Utánam jött a kishúgom 
szemet szedegetni. 
Beszaladtam a nádasba 
sípot csinálgatni. 
Az én sípom csak azt mondja 
Dib-dáb daruláb, 
ketten ettünk egy libát 
 

                 * 
Lementem én a pincébe 

vajat csipegetni 
Utánam jött édesapám 
hátba veregetni. 
Nád közé bújtam 
nád sípot fújtam. 
Az én sípom így szólott:dí-
dá-dú, 
Te vagy az a nagy szájú! 

 
                     

         * 
Ma szitálunk, holnap sütünk, 
holnapután lepényt eszünk. 

 

                 * 
Volt egyszer egy kicsi törpe, 

belenézett a tükörbe, 
látta, hogy a lába görbe, 
többet se néz a tükörbe. 
 

                * 
Egyedem-begyedem tengertánc, 

hajdú sógor mit kívánsz? 
Nem kívánok egyebet, 
csak egy töltött verebet! 
 
 

            

Phendimo 

 

Gelomtar me andej reza  

drakha churindelni. 
Palamande avilas muri cini pheny 
drakha te kidel. 
Andre nashlom ande terciji 
shipo kerigalni. 
Muro shipo kodo phene 
Dib – dab  daruvesko punro, 
dujzhene xalam jekha papinya. 

 

                      * 
Tele gelom me andej pince 

chil  te chipedetij. 
Pala ma avilas muro Dad  
ando dumo te marel man. 
Ande tercija garadyilom, 
tercano shipo phurdom. 
Muro shipo kado  
phendas: dí-dá-dú, 
Tu san kodo bare mujesko! 
 

                    * 
 

Adyes sitalisaras, tehara pekas, 

pala tehara lepenyo xasa. 
 

                     * 

Sas jokhar jek cino törpe, 

andre dikhlas ande glinda, 
dikhlas hody leske punre bangej. 
majbut chi dikhlas andej glinda 
 

                    * 

Edyedem-bedyedem palyesko 

khelimohajdu kumno so fajas? 
Chi fajasman sogodi 
feri jek pherduni chiriklyi! 
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    Péli Tamás 

100  év magány 

(Bocsánat Marquez, csak  kölcsönvettem) 

  

      Benvenuto Cellinihez 

  

Ékszerész, szobrász, gyilkos 

Mester, öreg csavargó 

Fekete szemű, aranykezű barátom. 

Szeretted a bort Cellini 

Kezedben jól állt a tőr, 

Kezeddel teremtetted aranyból 

a csodát. 

Magas volt az Angyalvár fala? 

Benvenuto Cellini nem félted a rendet. 

Vágtatva nevettél a Pápák, Királyok 

hangján. 

Jó lovak, szép cimborák voltak társaid 

Félted a halált, Te halhatatlan? 

Bátor éjszakák, harcos nappalok 

az ébred Európában. 

Kardok, pajzsok csattogása, lassan 

biztosan hömpölygő idő. 

Reneszánsz tempiomkupolák. 

Paloták: Michelangelo 

egy a száz közül tiszteltél. 

Benvenuto Cellini, de jó volt élni. 

Kőhalmazok közt nyújtózom, hogy 

elérjem kezed egy csókra. 

Nyakamon ül a XX. század, hazug 

háborúk, Európa 

lassan fáradtan érlek el. 

Ékszerész, szobrász, gyilkos mesterem 

öreg csavargó. 

  

 

  

 

Vers festő barátaimhoz  

 
Aranyba fulladt szentek. 

Giotto kékbe merevedett szentek. 

A naptól raboljatok fényt. 

Nagy halottainktól alázatot. 

Játsszatok az örökkévalósággal 

Lopjátok be magatokat a hatalmasok 

várába. 

Fényt ! ezernyi Prometheus ! 

 

 

 

Romano Nyevipe 

Te virágot kértél     

Én véremet adtam  

Mindenem voltál  

Belehaltam    

 1990. helyett 1978-ban  

Micsoda rend.  
minden szürke  
Ezek az emberek  
miben hisznek  
Néhány rendelet - Hóhérok tömege  
millió hóhér - Néhány törvény.  
  

 

 
 

  Péli Tamás grafikája 

 



           Irodalommal a rasszizmus ellen 

             

 

                     

             Gádoros  Juszt Zsigmond Művelődési Ház     

 

            

 

             

                                         Medgyesegyháza Művelődési Ház 



           Irodalommal a rasszizmus ellen 

            

     

    

                                                        Elek Városi Könyvtár 

                                                                                   
                          Cigány Tájház - Elek 




