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  Kiállítás és könyvbemutató            

         Budapesti H13-ban 
 

 

           Szakonyi Károly Kossuth díjas író 

                        megnyitja az estet 

 

Hölgyeim és Uraim, 

egy különleges tehetségű író, költő és immár festő 

könyvbemutatóján és kiállításán vagyunk, és en-

gem az a megtiszteltetés ért, hogy tartsak beveze-

tőt. Szívesen. Ruva Farkas Pált régóta jól isme-

rem, s ugyancsak régóta követem költői, írói mun-

kásságát. Verseiben szürrealisztikus idő-utazást 

végez az emlékek világában, költészetét átszövik 

a gyermekkor-család-szerelem-anya motívumai, 

egy nyughatatlan, soha be nem fejezhető vágyó-

dás, lelki kényszer, ragaszkodás a gyökerekhez, 

szüntelen keresés a múltban, hogy semmi ne vesz-

szen feledésbe. 

Lírai, a belső világot boncolgató, az élet változó 

hangulatainak kitett állapotokat, kedélyt és ke-

délytelenséget, lemondást és bizakodást felváltva 

tükröző költészet ez, bizalmat keltő kitárulkozás, 

olykor a népdalok derűjét idéző vagy éppen drá-

maiságot sugalló versek az ő versei. Korábban in-

kább a belső ritmusú szabadverset kedvelte, de 

utóbb több rímeset publikál, mint például: Amíg 

világ a világ. De máskor balladát ír, a Borbála 

balladája az egyik legszebb darabja lírájának. 

Szokása, hogy népe nyelvén szól egy-egy sorban, 

és ez különleges kontinuitást kölcsönöz a versek-

nek. Ezzel is vállalva és bizonyságot téve cigány-

ságáról, melyet büszkén vallhat, hiszen tehetséges 

nemzetség sarja. 

Termékeny költő, most is itt van négy új könyve. 

A vers mindennapi kenyere, éli a verset, ezen azt 

értem, hogy minden ami éri, sokszor nyers való-

ságában versé, valóságfelettivé válik, beemelve a 

feszítő indulatok szférájába. 

Prózáját, különösen a nagyformátumú Gipsy pas-

sió bevisz bennünket a cigányság világába. Ön-

életrajzi motívumokból szőtt történetei révén sok 

fontosat és szépet megtudhatunk arról, hogy mit 

jelent a család, a rokonság ebben az etnikai kör-

ben, amiben szigorútörvények, ősi szokások, er-

kölcsi parancsok szabják meg az életet. A szülők 

tisztelete és szeretete világlik ki legerősebben 

ezekben az írásokban. Az író mindig is megren-

dítő ragaszkodással szólt édesanyjáról, mint a 

gyermekeiért mindenre kész, aggódó teremtésről, 

de mellette éles plaszticitással ott az apa lépe is, a 

különlegesen intelligens lelkületű kovácsmester, 

a vasút szolgálatában éveket eltöltött bölcs ember, 

aki úgy élt gyermekei között, mint egy Lear ki-

rály, hűséget, hűtlenséget, szeretetet és közönyt 

egyaránt megtapasztalva. Tisztelettel szól naiv 

becsületességéről, s belőle áradó nemességről, 

személyének tiszteletet parancsoló voltáról. 

Az érdekes történetekben az író kitárulkozása 

néha zavarba ejtő, de dicséretére válik az őszinte-

ség, ami a hiteleség alapja. A kiterjedt létszámú 

család sok eredeti figurával bővelkedik. A remek 

portrék mögött kirajzolódik hol a  falusi, fővárosi 

háttér, Ruva Farkas Pál gyermekkora, viszontag-

ságos ifjúsága a késői érettségin át az egyetemig, 

majd az újságírásig. De a szerző, még ha Arany-

tollas munkása is a sajtónak, elsősorban költő, és 

lírai énje mutatkozik meg prózájában is. Egyszer 

megkockáztattam, hogy hasonlósági jelet tegyek 

némely, a cigányság életét, sorsát, küzdelmeit ke-

gyetlen valósággal ábrázol novellája és Marquez 

kolumbiai, hasonlóan vérbő 

írási közé. Tengernyi erő van verseiben, prózájá-

ban egyaránt. És szeretet. Szeretet, melyet otthon-

ról hozott, a családból, a bibliás apától, a meleg 

szívű anyától, akinek keblén érzett menedéket 

máig hiányolja. 

    És most itt vannak a képek. Ruva Farkas Pál 

fest. És miért ne tenné? Hiszen a költő képekben 

lát, képekben éli át az érzelmeket, képek úsznak 

be írás közben a múltból, látomások, álmok és 

fantáziák. Színek harmóniájában, vagy éppen 

disszonanciájában jelennek meg a mondatok, a 
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ritmus. Hogyne venné kezébe az ecsetet, s festené 

meg látomásait az, akinek képekben, színekben 

tobzódik az élete. Meg kell festeni, élénk színek-

kel, naiv vonalakkal, formákkal is akár, de belső 

kényszer diktálja. Minden művészetben ott él 

minden művészeti ág iránti tehetség. A latin azt 

mondja Unus Dei, Egy az isten. És egy a művé-

szet. 

A kiállítást és az estet megnyitom. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

A Nap elbújt a köd mögött 

már megint magamra hagyott 

a május is 

 tegnap még itt mocorgott 

 a hátam mögé feküdt 

és pillanatok alatt 

ellopta szemeimből  

selyembe csomagolt álmaimat… 

markomban tartom 

alvó arcodat 

ettem hamvas almáidból 

pirosló cseresznyéidből 

és pajkoskodó körtéidből is  

kettőt 

elindultam a hang után 

fakopácsok reggeliztek  

a pirkadó nyár 

büszke rezedái közt 

utamat állták az ibolyacsokrok 

 a mámorító illat 

széthúzta függönyeit 

édeni vágyaimnak 

de amikor belémköltözött a rózsail-

latú Nyár 

lányszagú kedve 

már tudtam 

éreztem  

és eldöntöttem 

visszaalszom álmaidba 

hogy ott várjam 

hogy felébredjenek 

és elvarázsoljanak kék szemeid 

tarlón ébredő hókuszpókjai 

hogy soha többé ne lássam  

   a mától a holnapot… 
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HIREK 

A Jezsuita Roma Szakkollégium 

Iimmár hatodik éve működik, ahol felsőoktatásban ta-
nuló roma hallgatók laknak és tanulnak is egyben. Az 
intézmény célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, – 
elsősorban roma – felsőoktatásban lévő fiatalokat és 
megkönnyítse számunkra a diploma eléréséhez ve-
zető utat. Ebben az évben elindítottak egy tehetség-
gondozó programot, mely az általános és középisko-
lás roma diákokat célozza meg elsősorban. 
A program keretein belül, ezek a fiatalok igyekeznek 
bejárni Magyarország hátrányosabb helyzetű, többsé-
gében romák áltál lakott térségeit. 
Igaz, Szabadszállás nem tartozik e térségek közé, de 
a szakkollégium rektora Antal István a szabadszállási 
iskolában végezte el az általános iskolai tanulmányit, 
így az ő javaslatára hozták el a programot hozzánk. 
Intézményünkkel, szintén egykori roma tanítványunk, 
Antal Szabina vette fel a kapcsolatot, aki így nyilatko-
zott a megkeresésünkkor: ” Én személy szerint na-
gyon örülnék, ha a program megvalósulna, mert na-
gyon sok segítséget kaptam az iskolától, amit valaho-
gyan viszonozni szeretnék.”  Pedagógusaink közül ki-
emelte Varga Eszter és Kishalmi Istvánné nevét, akik-
nek támogatása életre szóló hatással volt rá. 

           
 
 
 

        Különleges nagyzenei              
         rendezvényt szervez 
           a Gandhi Pécsett 
 
A cigány/roma kultúra sokszínűsége, értékei, a 

zenéjük autentikus világa tárul fel december 

19-én a pécsi Kodály Központban. A helyi 

Gandhi Gimnázium fenntartójának főszerve-

zésében cigány népi oratóriumot állítanak 

színpadra, amelyben számos rangos fellépő 

szerepel majd. A „Valaha madarak voltunk” 

című, nagyszabású előadás hátterét és részle-

teit a városházán sajtótájékoztatón ismertet-

ték. 

– A pécsi önkormányzat hosszú évek óta intenzí-

ven együttműködik a Gandhival, sajátjának érzi a 

gimnáziumot – jelentette ki a tájékoztatón a vá-
ros polgármestere. Dr. Páva Zsolt emlékezte-

tett arra, hogy idén februárban nagy sikert aratott 

az ugyancsak a Gandhi főszervezésében megva-

lósult Tavaszváró Nemzetiségi Koncert, amely-

nek méltó folytatása lehet a szóbanforgó újabb 

produkció. – Abban bízom – tette hozzá a város-

vezető –, hogy az új előadás bemutatóját más vá-

rosokban további fellépések is követik majd. 

 
 

 

          Közös ügy a roma    
               felzárkózás 
 
A roma felzárkózás közös ügy, sokkal fontosabb 

annál, hogy csak a romákra bízzuk, és olyan fontos 

ügy, amely a romák nélkül nem fog menni - jelen-

tette ki az emberi erőforrások minisztere a Roma 

Koordinációs Tanács ülésén. 

Balog Zoltán azt mondta: nem fogadják el, hogy a 

romák kizárólag áldozatok Magyarországon, akik-

nek mindenkinek segíteni kell, és azt sem fogadják 

el, hogy a romák bűnösök. "Úgy gondoljuk, hogy a 

romák is aktív, felelős állampolgárok vagy azzá te-

hetők, ha komolyan vesszük egymást és partnerek 

vagyunk" - tette hozzá. 

        

Balog Zoltán elmondta: romaügyben olyan előrelé-

pések történtek az elmúlt években, amelyekre rég-

óta, talán a rendszerváltás óta nem volt példa Ma-

gyarországon. Mintegy 800 ezer fővel csökkent a 

http://nerok.hu/2017/11/22/kulonleges-zenei-nagyrendezvenyt-szervez-a-gandhi-pecsett/
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szegénységben vagy társadalmi kirekesztettség-

ben élők száma 2013 óta - közölte. 

További jelentős lépésként beszélt arról, hogy há-

rom év alatt a felsőoktatásban részt vevő romák 

aránya megduplázódott. Ugyanakkor ezek mellett 

rámutatott arra is, hogy foglalkozni kell a korai ter-

hességek és a korai iskolaelhagyások számának 

növekedésével. 

Balog Zoltán szólt arról is, fennáll az a veszély, hogy 

a következő európai uniós támogatási ciklusban 

nem lesznek külön romaprogramok, hanem a mig-

ránsok integrációs programjának a részei lesznek. 

Ezt nem tartják elfogadhatónak - jelentette ki. Az 

ülést megelőzően Balog Zoltán három civil szerve-

zet - a Khetanipe a Romák Összefogásáért Egye-

sület, a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, 

valamint a Napkerék Egyesület - vezetőjével írt alá 

együttműködési nyilatkozatot. 

 

  Magyar fenntarthatósági                 
             csúcs  – 2017 
     Fókuszban az esélyegyenlőtlenség 

  
Konferencia és kiállítás 

 
                A nyolcadik Magyar Fenntarthatósági 
Csúcs konferencia fókuszában az esélyegyen-
lőtlenség globális és magyarországi problémája 
áll. Az emberiség jelentős részének esélye sincs a 
mindennapi betevő falathoz, szomjának oltásához, 
fedélhez a feje fölé. Mélyszegénység, nélkülözés, 
erőszak és háború. – ez jut nekik. 
  
A rohamléptekre váltott klímaváltozás és a ki-
merülő természeti erőforrásokért dúló harcok 
miatt egyre több a krízishelyzet. Elhárításukban ki-
merülnek a nemzetek. A hosszú távra felkészü-
lésre már nem marad erő. 
Tovább pusztul a földünk, rajta az élő környezet, 
elszennyeződnek tájaink, tengereink, elfogynak a 
természeti erőforrások. Háborúk, terrorizmus, 
népvándorlás a válaszunk a globális problémákra. 
 
A konferencia fő témái 

 Földünk állapota. 
 Az esélyegyenlőtlenség globális problémája. 
 Klímaváltozási jelentés. Legfrissebb adatok. 
 Elérhető a jó minőségű környezet? Itthoni kilátá-

sok. 
 A társadalmi felzárkózás esélyei. 
 Rohamos fejlődésben az alternatív energia- és 

környezetipar. 
 A K+F és innováció fejlődése a fenntarthatóság-

gal szinkronban. 
 A fekete bárányok miatt nem haladunk. 

 A jövő új üzleti modellje. 
 „Az én jövőm.” Felelős vállalati gyakorlat. 
 A hazai szabályozás kritikája. 
 Paradox világunk. Növekvő egyenlőtlenségek. 
 A cserdi példa. Meg lehet csinálni! 
 Európa. Vállalatok a globális célokért. 

  
Felkért előadók 
Juhász Árpád, Faragó Tibor, Ürge-Vorsatz Di-
ana, V. Németh Zsolt, Langerné Viktor Katalin, 
ifj. Chikán Attila, László Ervin, Tóth Valentin, 
Hegedűs Miklós, Dinya László, Bogdán László, 
Bonifert (Szigeti) Márta 

 

     

 

Romapasztorációs Továbbképzés 

a Miskolci Egyházmegyében. 

 

 A Miskolci Egyházmegye Cigánymisz-

sziós és Koordinációs irodája minden évben 

megszervezi a cigánypasztorációban dolgo-

zók szakmai továbbképzését. Ebben az évben 

2017. november 20.- án vette kezdetét a ta-

lálkozó a Görög katolikus Cigány . 
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 Cigány himnusz 
 

Az 1971-ben, Londonban tartott első Roma Vi-

lágkongresszus a Gélem, gélem („Mentem, men-

tem”) kezdetű dalt – a jugoszláviai Žarko 

Jovanović romani nyelven (lovári nyelvjárásban) 

írt szerzeményét – fogadta el a cigányság hivata-

los himnuszának. 

A dal gyorsan népszerűvé vált és gyakorlatilag 

folklorizálódott. Több szövegváltozata is kiala-

kult, valamint dallamát is többféle stílusban, zenei 

megközelítésben adják elő. Szövegváltozatai nem 

csak a romani nyelv különböző dialektusaiban lé-

teznek, hanem különböző nem cigány nyelveken 

is (például magyarul, szerbül, románul stb.) Ez 

utóbbiak általában nem fordítások, hanem önálló 

alkotások. 

         Opre Roma (Lovari nyelven) 
 

          Gelem, gelem, lungone dromenca 

  Maladilem baxtale Romenca 

    Ah, Romale, kathar tume aven, 

   le caxrenca, baxtale dromenca 

       /: Aj, Romale, aj, Čhavale! : / 

       Vi man sas ek bari familija, 

       Mudardasle e kali legija. 

       Athe vrema, uštyi rom akana, 

       Te xutrasa, maj mišto keresa! 

       Aven manca sa lumake Roma, 

      Thaj putras le romane droma 

      /: Aj, Romale, aj, Čhavale! :/ 

 

Mentem, mentem végtelen utakra, 

találkoztam boldog cigányokkal. 

Hej cigányok, honnan merről jöttök, 

       mely országból, milyen szerencsével. 

/: Hej cigányok! Hej testvérek! :/ 

Volt nekem is rég egy nagy családom, 

legyilkolták fekete légiók. 

 Menjünk együtt világ cigányai, 

 nyissuk meg a cigányok útjait. 

Ébredjetek, keljetek testvérek, 

 együtt leszünk és együtt lesz erőnk. 

/: Hej cigányok! Hej testvérek! :/ 

                                Jarko Jovanovics 

  

Cigány zászló 
 

   

Az 1971-ben elfogadott cigány nemzeti zászló, 

        közepén a csakra, vagyis életkerék 

     

Cigány mesék 

Sáfár Sándor gyűjtését feldolgozta  

Jékely Zoltán 

 

Betyár volt-e cigány Jóska? 
 
 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény 

cigány. Mindenki úgy hívta, Cigány Jóska. Télen-

nyáron sátorban lakott a faluvégen, kettecskén a 

feleségével, mert gyermekük nem volt. 

Jóska egyszer felvette subáját, s bement a városba 

elintézni egyet s mást. Mikor hazafelé tartott, 

megeredt az eső, és a subája alaposan megázott. 

Eső után, mikor kisütött a nap, Jóska levetette a 

subáját, ráakasztotta egy kökénybokorra, hadd 

száradjon meg. Nézte, nézte és elgondolkozott: 

"Ha én ezt a subát úgy tudnám levenni arról a kö-

kénybokorról, hogy a bokor meg se rezdülne, bi-

zonyára nagy betyár lenne belőlem!" 

Megpróbálta, levette. A bokor ugyan megmoz-

dult, de ő azt képzelte, egy levele sem rezdült 

meg. 

"Jól van, Jóska - gondolta magában -, a bokor meg 

sem rezdült, tehát jó úton haladsz a betyárság 

felé!" 

Bemegy a feleségéhez, és azt mondja: 

- Hallod-e, te Margit, mondok én neked valamit! 

- Mit mondasz nekem, Jóska? - kérdezte az asz-

szony. 

- Azt mondom neked, Margit, hogy én egy nagy 

betyár vagyok! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csakra
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- Ugyan, Jóska, milyen nagy betyár lehetsz te, mi-

kor világéletedben nem bántottál senkit, s még 

egy tűt sem loptál?! 

- Ebben igazad van, de azért én mégis azt mon-

dom, hogy nagy betyár vagyok! Most azonnal 

eredj el a királyhoz, és mondd meg neki, hogy a 

te urad, Jóska nagy betyár! 

- Ugyan, édes uram, mi jut eszedbe? - ijedezett az 

asszony. 

- De bizony menj el azonnal a királyhoz, és tedd, 

amit mondtam! 

Mit volt mit tennie, Margit felöltözött szépen, és 

elment a királyhoz. Köszönt illendőképpen: 

- Szerencsés jó napot kívánok, felséges királyom! 

- Mi járatban vagy? - kérdezte a király. 

- Én, felséges királyom, abban a járatban vagyok, 

hogy bejelentsem az uramat magánál, mert az 

uram egy nagy betyár. Ő maga mondta, hogy jöj-

jek azonnal, és jelentsem be felségednél az ő be-

tyárságát. 

Megcsóválta a fejét a király, majd így szólt:- Ide 

hallgass, cigányasszony! Ha a te urad olyan nagy 

betyárnak tartja magát, menj haza, és mondd meg 

neki, hogy ha ma éjjel tizenkét órára el nem lopja 

a hátasparipámat, akkor a feje nem marad ott, ahol 

most van! 

A cigányasszony nagy búsan hazaballagott. "No, 

Jóska, most neked lűttek" - gondolta. 

- Voltál-e a királynál? - kérdezi az ura, mikor be-

lépett az ajtón. 

- Onnan jövök. 

- És mit mondtál a királynak? 

- Azt mondtam a királynak, hogy az én uram, 

Jóska: nagy betyár. 

- És a király erre mit mondott? 

- Azt mondta, hogy ha a te urad, Jóska olyan nagy 

betyár, akkor éjjel tizenkét órára lopja el a 

hátasparipámat, mert különben nem marad ott a 

feje, ahol most van. 

Mérgelődött Jóska, nekitámadt az asszonynak: 

- Tyű, azt a rongyos...! Nem szégyellted magad?! 

Hát feljelentettél engem a királynál? 

- Csihadj, hé, mert mindjárt hozzád vágom ezt a 

fazekat! Hát nem te küldtél erővel, hogy menjek? 

Addig-addig veszekedtek, pörlekedtek, míg a vé-

gén mégiscsak megbékéltek. De az este közele-

dett. Mit volt mit tennie? Most már csak megpró-

bálja ellopni a király paripáját, mert hát nagyon 

jól érezte magát a feje a nyakán, ahol volt. 

Elment, és vett egy zsák leveles dohányt meg egy 

kulacs pálinkát. A pálinkába álomport kevert. 

Ilyen alaposan felkészült, mert tudta, hogy a ki-

rály paripájára tizenkét katona vigyáz éjjel-nap-

pal. Mikor mindennel készen volt, elindult, és 

meg sem állt a király istállójáig. Ott az istálló ab-

laka alatt megállt, és elkezdett kiabálni. 

- Magyar dohányt, jó leveles dohányt vegyenek!A 

katonák felütötték a fejüket a kiabálásra, kinéztek 

az ablakon, s látták, hogy Cigány Jóska van ott. 

Kiszóltak: 

- Maga az, Jóska bácsi? 

- Igenis én vagyok! 

- Jöjjön már be, Jóska bácsi, hadd lássuk, milyen 

az a leveles dohány. 

Cigány Jóska bement, és megmutatta a portékáját. 

Megszagolták, morzsolgatták. Mindegyik katona 

vett belőle. Azonnal rápipáltak, rettentő mód ízlett 

nekik, alig győzték dicsérni. 

Pipázás közben egyszer csak felsóhajt az egyik 

katona: 

- De jó volna e mellé a dohány mellé egy pofa jó 

kisüsti pálinka- 

 Ördögi szerencséd van, fiam - mondta Jóska -, 

mert éppen van nálam. 

- Ide vele! - kiáltotta egyszerre több katona is. 

- Igaz, hogy nem sok, de annyi talán jut - mondta 

Jóska -, hogy mind a tizenkettőtöket meg tudom 

kínálni egy pohárkával. 

Azzal elővette az üveget, és sorra kínálta a kato-

nákat. Egyszóval ami pálinkája volt, szétosztotta 

köztük. 

Mikor a katonák a pálinkát megitták, szép sorjá-

ban mind a tizenketten elaludtak. 

Jóska ekkor odament a király paripájához, elol-

dotta a kötőfékjét, és szép lassan, csendesen kive-

zette az istállóból. Mikor kiért, felült a hátára, és 

egész hazáig olyan vígan lovagolt, mintha csak ő 

volna a király. Mikor hazaért, így szólt a felesé-

géhez: 

- Látod, Margit, mégis elhoztam a hátasparipát, 

pedig tizenkét katona vigyázott rá! 

Felesége azonban nem örült Jóska ügyességének. 

- Nagy bajok lesznek ebből, meglásd - mondta 

neki aggódva. 

De Jóska rá sem hederített. A lovat egy fához kö-

tötte, jól bevacsorázott és lefeküdt. 

Mikor a király reggel felkelt, kinyitotta az ablakát, 

kikönyökölt, és megnézte, milyen az idő, látja ám, 

hogy ott legel a paripája a falu végén, kikötve Ci-

gány Jóska sátra előtt! Azonnal elküldött egy ka-

tonát Margitért. 

Mit volt mit tennie, felöltözött szépen a cigány-

asszony, és ment a királyhoz a katonával. 

- Megjöttem parancsára, felséges uram! 
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- Te cigányasszony, neked volt igazad, mikor azt 

mondtad, hogy az urad, Jóska nagy betyár! Most 

már magam is elhiszem, mert elvitte a 

hátasparipámat. Hát ha elvitte, legyen vele bol-

dog, legyen az övé. Megérdemli, mert ügyes volt. 

Tizenkét katona vigyázott a lóra, de mind a tizen-

kettőt kijátszotta! Most menj haza, és mondd meg 

az uradnak, hogy ha el tudta lopni a 

hátasparipámat, akkor ma éjjel tizenkét óráig 

lopja ki az ágyból a papot, hozza a palotámba, kü-

lönben a feje nem lesz ott, ahol most van. 

Hazamegy nagy búsan Margit. Mondja otthon az 

urának, mit mondott a király. Mikor Jóska hal-

lotta, mit kell tennie, bizony megvakarta a fejét. 

Most már mindegy, ezt is végre kell hajtani, gon-

dolta magában. 

Kiment a patakhoz, és fogott egy pontyot, majd 

elővett egy gyertyát és egy zsákot. Mikor beeste-

ledett, elment a pap ablaka alá. A gyertyát meg-

gyújtotta, beletette a hal szájába, a másik kezében 

pedig tartotta a zsákot. Mikor a gyertya égett, bal 

kezében felemelte a zsákot, jobb kezében a halat 

a gyertyával, és elkiáltotta magát: 

- Aki be akar menni a mennyországba, bújjon a 

zsákba! 

Felül a pap, hogy miféle beszédet hall, de nem 

szól semmit. 

Jóska másodszor is elkiáltotta magát, még hango-

sabban. 

A pap még jobban fülel, de nem szól. 

Jóska harmadszor megint elkiáltotta magát: 

- Aki be akar menni a mennyországba, bújjon a 

zsákba! 

Gondolta a pap, ennek fele se tréfa, kikiáltott: 

- Én akarok! 

Felugrott az ágyból, kinyitotta az ablakot. Cigány 

Jóska gyorsan eldobta a halat gyertyástul, a zsákot 

az ablak alá tartotta, a pap szépen belebújt. Jóska 

gyorsan be akarta kötni a zsák száját, de a pap 

hosszabb volt mint a zsák, úgyhogy a feje kima-

radt. 

"Semmi baj - gondolta Jóska -, az a fontos, hogy 

a pap megvan." 

Azzal uzsgyi, vesd el magad, futott egyenest a ki-

rályhoz! Húzta a papot a lábánál fogva, fel a grá-

dicsokon, és ahogy húzta felfelé, a pap feje oda-

odaütődött egy-egy grádicshoz. 

- Jaj, jaj a fejem! - panaszkodott szegény. - Mesz-

sze van még a mennyország? 

- Még egy-két koppanás, és itt vagyunk a kapujá-

ban, tisztelendő uram - biztatgatta Cigány Jóska. 

Közben felért a király szobájáig, kinyitotta az aj-

tót, és szerencsés jó estét köszönt. 

- Teljesítettem a kívánságát, felséges királyom! 

Elhoztam a papot az ágyából. 

Mikor a pap látta, hogy a király szobájában van és 

nem a mennyországban, nagy szégyenében még 

köszönni is elfelejtett, jobbnak látta, ha gyorsan 

futásnak ered. Nemcsak hazáig futott, hanem még 

a faluból is kifutott örökre; valahol a hetedik ha-

tárban kötött ki. 

- Nohát, Jóska, nem hittem volna - mondta a ki-

rály -, mikor feleséged, Margit azt jelentette, hogy 

te nagy betyár vagy! Most már elhiszem! 

Jóska csak forgatta a kalapját, a király pedig foly-

tatta: 

- Szerencsésen elloptad a hátasparipámat, neked 

adom, nem sajnálom, legyél vele boldog! Amiért 

pedig a papot elloptad, no, abba a zsákba, ame-

lyikben cipelted, rakhatsz magadnak annyi ara-

nyat, amennyit elbírsz! 

Elkeseredett Jóska magában, hogy csak ilyen kis 

zsákot hozott, de amikor telerakta, olyan nehéz 

lett az aranytól, hogy meg sem tudta billenteni, 

úgyhogy csak fél zsák aranyat tudott hazavinni a 

hátán. 

Így gazdagodott meg hirtelen Cigány Jóska. A 

pénzt megbecsülte, nem szórta el, nem itta el. Vett 

magának földet, takaros házat, tanyát, szép új ru-

hákat meg egy hintót a paripához! Úgy éltek, mint 

hal a vízben, és még máig is élnek, ha meg nem 

haltak. 
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(részletek Ruva F. Pál: Gipsy Passio c. könyvéből)   

A barátság  

      Ez az életérzés a cigányság számára egy euró-

pai fogalom. Míg vándorlásaik során nem talál-

koztak más kultúrákkal, nem tudták, hogy alakul-

hat ki a barátság az emberek között. A cigányok 

között nem barátság, hanem a testvériség műkö-

dik. Egy másik törzsből származó társunkat test-

vérként szeretjük, vagy egyáltalán nem fogadjuk 

be.         Mivel a cigányok a vándorlásaik során 

egy zárt közösségben éltek egészen a közelmúltig, 

ezért még mindig fellelhető a zárt közösségen ala-

puló kapcsolatrendszer. A férfi társaságban két 

férfi szimpátiája testvérségként fogalmazható 

meg, az asszonyok között pedig  ez a fogalom 

őszinte kapcsolatot takar, ez több mint barátság.        

Ilyen megszólítás, mint „barát” csak 1945 után 

válik használatossá az ismerősök között.  Ha két 

ember egymás közelségét elfogadja, akkor a már 

kialakult „szűrőrendszeren” keresztül mérik fel a 

kapcsolatok mélységét és minőségét, és ez alapján 

vagy testvérnek fogadják el egymást vagy egyál-

talán nem.  Ez nem kizárólag a vér szerinti testvé-

riséget jelenti, hiszen, e nélkül is működik az egy-

más iránti szeretet és tisztelet, ill. segítség nyúj-

tása. Sőt sokszor mélyebben és odaadóbban, mint 

a vérszerinti testvérek esetében.   

Az asszonyok jellemző  tulajdonságai        

       A gyerekszeretet, idősek szeretete, az aláza-

tosság, engedékenység, türelem, figyelmesség, 

férjekkel szembeni megfelelő bánásmód az asszo-

nyoktól alapvetően elvárt tulajdonságok.        Mind 

az ideig, amíg egy asszony hűséges a férjéhez, ad-

dig ez köztudott dolog. Amikor nem hűséges, már 

pletyka szinten terjed a hír, s már egyértelműen 

kitűnnek rajta a hűtlenség jegyei. Mik ezek a je-

gyek? Nem hord kendőt, festi a haját, és nem kö-

zépen hordja a választékát.  Már nem kontyban 

hordja a haját, hanem szabadon. De ilyen, ha pon-

tot tetovál az arcába vagy a szája sarka mellé.  Aki 

becsületes asszony, kontyban hordja a haját kendő 

alatt. De a kendő megkötése sem mindegy! Ha va-

laki nem az álla alatt, hanem az álla mellett köti 

meg a kendőt, az is azt jelenti, hogy nem egy hű-

séges fajta.        Az arcra tetovált pontok a XX. 

századi felfogás szerint azt jelzik, hogy az illető 

börtönbe kerülve homoszexuálissá vált, vagy ha a 

kendőjét a tarkója alatt köti meg. Ők már rövid 

blúzt hordanak, dekoltázzsal, ujjatlan blúzban jár-

nak. Egy lovári törzsből származó becsületes asz-

szony nem jár ujjatlan blúzban, nem mutatja még 

a gyermekei előtt sem a hónalját. Sajnos napja-

inkra ez az ősi törvény hasonlósága, már csak az 

iszlám világban található meg.  

 A tánc  

      A férjes asszony a férjén kívül mással nem tán-

colhat még lakodalomban sem. Kivéve a férj idő-

sebb testvéreit és az apósát. Mára már ez a szokás 

is alig lelelhető. De ha minden felhígul és asszi-

milálódik, nehogy azt gondolja valaki is hogy ez 

javára válik a cigányságnak. Ezzel csak elpusztul 

egy kultúra, a cigányság pedig gyökértelenné vá-

lik.  

A férfiak jellemző tulajdonságai  

      A hagyományos öltözködésen kívül, a be-

szédből, az üzletkötésekből a társaságban vagy 

vásárokon való viselkedésből egyértelműen kide-

rült, hogy kinek milyen a szavahihetősége. De ezt 

több generációra vissza tudják vezetni, ismerik 

egymás családját és annak hírét visszamenőleg is. 

Ma már nemcsak a mikro (családi), de a makro 

(társadalmi) környezet is tisztában van ezzel, hi-

szen sok az átjáró, a felhígulás köztük.    

A dalok, táncok, mint a belső érzésvilág              

                          kifejezői  

      A cigányok az ősidők óta belső világukat da-

lokkal fejezik ki. Az üldöztetések idején, kudar-

caikat, vágyaikat, félelmeiket egybeötvözve szo-

morú, lírai dalokban fogalmazták meg, spirituális 

énekek formájában. Általában esténként a tűz 

mellett énekeltek, a férfiak leggyakrabban ital 

mellett. Hagyománynak mondható, hogy a férfiak 

feleségeiket kérték meg, hogy énekeljék el nekik 

kedvenc nótáikat, akkor az asszonyok ellenkezés 

nélkül megtették.   Tették ezt akkor is, ha előtte 

pár perccel még a férj bántalmazta őket.        A 

gyerekek látva ezt a modellt, automatikusan ma-

gukévá teszik az éneklés szeretetét, és kis koruk-

tól kezdve énekelnek.        A cigányok énekelnek 

és táncolnak, ha pl. valaki meghal, akkor a halott 

kedves nótáját éneklik. Ha az apa hal meg a lá-

nyok, ha az asszony hal meg a fiai kezdik a nótáját 
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énekelni, és aztán közösen folytatják. De ünne-

pekkor, sőt főzés közben is táncolnak és énekel-

nek. Régebben a romák nem ajándékokat vittek 

egymásnak, pl. születés vagy névnapra, hanem 

egy szép nótát, vagy történetet, balladát adtak át a 

másiknak. De megénekelték a híres betöréseket, 

lólopásokat, lányrablásokat is. Igazi költők, írók 

voltak ők, és azok ma is, annak ellenére, hogy sem 

írni, sem olvasni nem tudnak az esetek zömében 

ma sem.  

 A cigányok neveltetéséről még  

      Hitetlenkedve állok olyan hírek előtt, amikor 

a cigány férfi 8-10 éves lányát megerőszakolta. Ez 

számomra hihetetlen. Azon családoknál, akikről 

ez idáig beszéltem, ez elő nem fordulhat. Hiszen 

a neveltetés olyan erkölcsi normákra épül, hogy a 

belső lelkivilága olyan szeretetre van építve a 

szülő-gyermek kapcsolat, hogy ilyen eset elő nem 

fordulhat. Ha viszont előfordul, az a természet 

fintora, fricskája, korcs változata, mint a genetikai 

lánc beteg sejtje ugyanúgy, mint a nem cigányok-

nál. 

      A felnőtt gyermek-szülő kapcsolatot tekintve 

a gyerek számára az anya olyan, mint a Szűz Má-

ria. Ebben a szerepkörben nem tudom elfogadni 

azt, hogy a szeretett anyánkat megerőszakoljuk, 

meggyalázzuk. Ez lehetetlen. Ez egyenlő lenne az 

öngyilkossággal, tudatos felismerése annak, hogy 

mit tettem, meg kell halnom. De ugyanígy érthe-

tetlen lenne számomra a pedofil hajlamú férfiak 

jelenléte is. De az is egy borzalmas dolog, amikor 

testvér testvérrel házasodik. Mint azt már említet-

tem, azonos vérvonalú fiatalok házasodnak, az 

teljes kitiltással jár. A törzsi erkölcsi normák be-

tartása miatt íratlan törvény, hogy az anya kapcso-

latot nem tarthatja tovább azzal a gyermekével, 

aki testvérházasságot köt, még heted, vagy még 

távolabbi ágra visszavezetve sem. Igaz, ezt a gya-

korlatot már csak egy-egy család tartja be!  

 A TISZTELET MEGADÁSA  

     Egy cigány közösségen belül mindenkinek 

meg kell adni a tiszteletet, senkit nem lehet kine-

vetni, megalázni, az időseket pedig szeretni kell 

és segíteni. A tisztelet megadását tanítjuk meg el-

sőként a gyermekeinkkel. Hiszen az iskolában, az 

utcán mindennek az ellenkezőjével találkoznak. 

A másokkal szembeni tisztelet megtartásának 

alap pillére, hogy 1945 óta a szocializmus ateista, 

materialista megjelenésével sem tagadták meg Is-

ten hitüket! A cigányok számára nem volt félre 

téve a hit és vallás - vagyis, hogy a cigányember 

az Istenben, a Szűz Máriában vagy Jézusban hinni 

tudjon. A cigány ember ekképpen imádkozik:         

„Drágone Devlale zhutisar amen, mure phralen, 

mure Dades, mura Mamija, mura Da, mure Papos, 

amara  familia, hoj te aven nasulimatura, te na 

aven nasvale, mishto te trajisaras, dragone 

Devlale zhutisar amen! - Drága Jó istenem vi-

gyázzál reánk, hogy ne legyünk betegek, a szüle-

ink, a nagyszüleim, a testvéreim, hogy ne essen 

bajunk. Köszönöm neked Drága Istenem, hogy a 

mai nap is féltett szemekkel óvsz minket a bajtól, 

szabadítsál meg minket a gonosztól, miközben mi 

is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” - Te-

hát a cigány családban mindennapos volt az imád-

kozás.        A cigányok mindig is vallásos emberek 

voltak. Minden idős ember tárcájában volt egy 

szentkép Jézusról, vagy Szűz Máriáról. Évente 

rendszeresen jártak templomba a misékre, Szent 

Búcsúkra, s főleg a karácsonyi és új évi istentisz-

teletekre. Köztudott, hogy az asszonyok miután 

otthon megszülték gyermeküket elsőként a pap-

hoz vitték őket, majd megkeresztelték, s ez a ke-

reszt egy életre szólt. Akit megkereszteltek, az a 

vallás és hit szerint élte életét, de ez napjainkban 

is így van. Mindezt az idősek tiszteletével és sze-

retetével egyidejűleg nevelik a gyerekekbe a ci-

gány szülők. A cigánygyerekek úgy vannak ta-

nítva, hogy Isten után első a szülő. Ezért is érzé-

kenyebbek az átlagnál a cigányok az ún. „anyá-

zásra” olyannyira, hogy szülei szentségének vé-

delmére, nincs amit meg ne tennének. Ez sok eset-

ben tragikus következményeket is okoz. Ha ez pá-

rosul azzal, hogy „Te büdös cigány”- már tör-

vényszerű, hogy ez tettlegességgel jár, de önma-

gában az ANYA gyalázása is vért kíván!        Akár-

milyen szegény is egy cigányember az Anyák 

Napja minden családban a nap minden percében 

ünnep! Karácsonykor, születésnapkor bármilyen 

messze is volt a szülői háztól, mindig örömmel tér 

haza, 
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 Ruva Farkas Pál 
 

 

Álmodom tovább 
 

bonyolult a világ 

hát még  

a koponyám… 

az univerzum 

a csillagrendszerem 

az idegpályán 

utazó gondolat 

röpül a szánkó 

lefelé a lejtőn 

játszik a gondolat 

a lelkem meg fél 

cellámban kopog a bánat 

kopog a szó 

oszt és szoroz 

és egymás után 

pusztul a csók 

de újfent születik 

még száz és ezer 

százszor százezer 

este 

a fény nem hal meg 

csak vár 

jár mint az inga 

és minden kattog- ketyeg tovább 

produkálja magát 

és a szoftverem 

álmodja tovább 

a hegyen 

Istenem 

csak mánro legyen! 

 

 

 

 

 

Nietzschei diagnózis 

 

ha a vég 

megfogná a végtelent 

akkor  a szó 

elvész a semmibe 

s a ház mögötti 

máj pálálok 

megállítják az időt… 

s Anyám szoknyája 

lebben a szélben 

hideg tekinteted 

csóknyi csöndet  von körénk… 

az örökkévalóság 

s a jóság 

a kőbezárt szentségeket 

életre hívja 

az emberi lényünk 

a nietzschei diagnózist 

mármint azt a tényt 

hogy Isten halott 

lábra állítja… 

                                   az élet 

ettől válik szerethetővé 

és minden megy tovább 

mert szükségünk van rá 

 

Gally a fán 

 
ha fáj a szíved 

ne kiálts… 

ha haldokolsz 

nem fárad 

se szó 

se száj 

megáll a lovad 

nem reccsen gally 

se ág 

látod… 

így csendben 

múlik el 

a pusztuló világ 
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Mondókák 
 

Hull a hó, hull a hó, 
hinti-hinti Hóapó. 

Hali-hali halihó, 

Hűha,hűha, hull a hó!  

            * 

Itt a szemem. 

itt a szám, 
itt pedig az orrocskám. 
Jobbra-balra két karom, 
forgatom, ha akarom. 
Két lábamon megállok, 
ha akarok, ugrálok. 

             *       

Hétfőn hentereg, 

Kedden kecmereg, 

Szerdán szendereg, 
Csütörtökön csak csücsül, 
Pénteken párnára sűl, 
Szombaton szundít szorgo-
san, 
Vasárnap horkol hangosan. 
 

            * 
Hétfő – zöldül már a mező 

Kedd – kevés lesz a meggy, 
Szerda – érik már a málna, 
Csütörtök – van eladó sütőtök 
,Péntek – húst enni vétek, 
Szombat – hajthatod a lovat, 
Vasárnap – a lányokhoz járok.     
               

                  * 
 

Azt mondják a cinegék, 

itt a tavasz, nyitni kék. 
Kék ibolya, gyöngyvirág, 
csupa öröm a világ! 
 

 

 

Phendimo 
Del o jiv, del a jiv, 

shorel-shorel Jivpapo. 
Hali-hali-halihó, 
hűha, hűha, del o jiv! 

 

           *    

Kathej muri jak, 

kathej muro muj, kathe  pale 
muro nakhoro 
Pej chachi-po stungo duj kuja 
boldavle me te kamav, 
Pe mure duj punre tordyuvav, 
te kamav  xuttykerav. 

 

            *                                

Luine hentergij, 

Marcine kecmergij, 
Tetradyine sendergij, 
Zhojine feri beshel 
Parashtujine posherand pashjol 
Savatone sunditij sigo, 
Kurke horkolij zurales. 
         

                          

* 

Lujine – zelenardyol aba e mal 

Marcine – cerra avla e meddyi, 
Tetradyij – patyol aba e malna, 
Zhoja – si bikinimasko dudum, 
Parashtuj – mas te xas bezex, 
Savato – shaj trades e grastes, 
Kurke – kaj e sheja phirav. 

          
                     

* 

Kodi phenen e cinkori, 

kathej e primavara, trubujas te putren 
Vuneto ibolya, bisorengiluludyi, 
sa losshij e luma! 
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 Orsós Jakab 
        Rendkívüli történet           

                           (részlet)  

- Egy kora őszi délutánon, 1928-ban, ott dőlt el 

az egész életem. Soha nem jutottam volna el, 

ahova elértem, ha akkor a tanító és a jegyző 

nem jön el, hogy megszámláljon minket. A 

vándorcigányok táborában azon a délutánon is 

mindenki foglalatoskodott valamivel. Ki tek-

nőt vájt, ki vacsorát főzött, volt, aki éppen a fe-

leségét ütötte, mert egy fél tükröt talált nála – 

minek az neked, te rongy! A gyerekek – az 

egyik félmeztelenül, a másik pucéran, sárosan, 

lucskosan – futkároztak, vagy valami más já-

tékkal foglalták el magukat – hetven év után 

már mit tudom én, mivel –, de arra úgy emlék-

szem, mintha most lett volna, hogy egyszerre 

csak megjelent a színen két úriember. A jegyző, 

meg a tanító. Abban a szempillantásban min-

den megállt, a férfiak abbahagyták a teknők vá-

jását, a férj a felesége püfölését, az asszonyok 

megfeledkeztek a vacsoráról, mind körülállták 

a két jövevényt, és bámulták őket levett kalap-

pal, tátott szájjal, mert olyan még nem volt, 

amióta világ a világ, hogy két úr az erdőbe ke-

veredjen, a vándorcigány tábor kellős köze-

pébe. A jegyző inkább katonás volt, a tanító vi-

szont nagyon kedves arcú – és egy olyan lo-

bogó kabát volt rajta, amit a tanáremberek 

hordtak akkoriban. Na de mit keresnek itt? 

Rögtön megtudtuk ezt a tanítótól, aki azt 

mondta: kedves asszonyok, kedves emberek, 

azért jöttünk, hogy nyilvántartásba vegyük 

magukat. De hogy miért? És kinek? Nem ma-

gyarázgatta el ezt se a tanító, se a jegyző. Csak 

később tudtuk meg, hogy kerültek ok mihoz-

zánk tulajdonképpen. Népszámlálás volt a fa-

luban. Maradt még egy csomó karton, és a ta-

nítónak, Borbély Gyulának valami az eszébe 

jutott. – Úgy tudom, itt az erdőben táboroznak 

valamilyen cigányok, nem gondolod, hogy őket 

is nyilvántartásba kellene venni? – Hát, ha van 

még karton, vigyük ki hozzájuk – így véleke-

dett a jegyző is, vitéz Horváth Sándor nevű. 

Volt még karton, hát elindultak. Szóval, ott állt 

a jegyző meg a tanító az erdőben, és nekifogtak 

a munkának, ami azzal kezdődött, hogy – fel-

írjuk a neveket, és hogy ki mikor született, hát 

azt is. Az asszonyok könyörgésre fogták a dol-

got. Ne írjanak mirólunk semmit, nagyságos 

urak, eddig is megvoltunk úgy, hogy nem szá-

molt meg senki se minket, hát miért ne len-

nénk meg továbbra is. De megnyugtatták őket: 

ettől nem lesz semmi bajuk. Na jó. Ha egyszer 

muszáj, hát muszáj. Hanem akkor jött el még a 

haddelhadd. – Asszonyok, szeptember van, 

már meg is kezdődött a tanítás, mi dolog az, 

hogy itthon fogják a gyerekeiket? Holnap 

mindegyiket, kicsitől nagyig, ott lássam az is-

kolában. Törvény van rá – így a tanító. No, 

amikor ezt az asszonyok meghallották! Soha 

nem felejtem el, a tanítónak foltos volt a cipője, 

azt csókolgatták, úgy könyörögtek, drága jó ta-

nító úr, mi is megvagyunk írás-olvasás nélkül, 

ne tegye tönkre ezeket a gyerekeket! Jaj, jaj, mi 

lesz velük, ha elviszik őket az iskolába, jaj, jaj! 

Zavarba jöhetett a két úr a sok jajgatástól, mert 

egyelőre abbahagyták az iskola firtatását, és 

rátértek arra, hogy nohát akkor, ki hány éves a 

gyerekek közül. Hogy hány évesek? Megszül-

tük őket, vannak – de hogy hány évesek? Jaj, 

tanító úr, honnan is tudnánk? Akkor legalább 

arra próbáljanak visszaemlékezni, mi minden 

történt, amikor ezek a gyerekek megszülettek. 

Hát, a Jakab akkor született, amikor... izé... a 

vadrózsa nyílott. – Jó. Írjuk be, hogy májusban 

született, – az a lány meg – az anyám a nővé-

remre mutatott –, az a nagy jégveréskor. Mikor 

is volt az? De a legtöbben nem is tudták sem-

miféle emlékezetes eseményhez fűzni azt, hogy 

mikor is látta meg a fiuk vagy a lányuk a nap-

világot. Itt hát megállt a tudomány. A jegyző, 

aki, mint mondtam, katonás ember volt, egy-

szer csak megelégelte a nagy összevisszaságot. 

Gyula, aszondja a tanítónak, csinálok én, 

aszondja, rendet.  



                               

          

        

   



 

                   a kiállítás képei 

              

         

                                                            

  

     

 

 


