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       Tanoda avató 
 
Tanodát és akadémiát nyit a ta-
nulni vágyó gyermekek számára 
a Cigány Írószövetség Dunavar-
sányban szombaton - közölte az 
MTI-vel  Ruva Farkas Pál író, 
szociológus, a 2008-ban alapí-
tott szervezet vezetője. 

 

        A tanoda látogatása mindenki számára 
nyitott, ha úgy érzi, hogy egy olyan oktatás-
ban, ismertterjesztésben akar részesülni, 
amely nem tankönyvekből, hanem - hason-
lóan az ókori filozófusok iskoláihoz - beszél-
getés, közös elmélkedés útján tanít - mondta 
Ruva Farkas Pál, aki a saját ingatlanján, saját 
forrásból építette fel a három helyiségből - ze-
neszobából, képzőművészeti szekcióból és 
egy nagyobb előadó szobából- álló épület-
részt. 
 
        A tanoda és akadémia előadói, tanárai 
képzőművészek, szociológusok, filozófusok, 
esztéták, újságírók és zenészek, valamint 
olyan "egyszerű emberek" lesznek, akik saját 
bölcsességükkel segíthetik a fiatalokat - fűzte 
hozzá.  
 
Ruva Farkas Pál kiemelte, a tanodában vár-
nak mindenkit, akiben nincsenek előítéletek. 
Mint fogalmazott, jó lehetőség a tanoda azok-
nak is, akik kíváncsiak a lovári nyelvre. 
 
Hangsúlyozta: elsősorban jóságra és igaz-
ságra akarják tanítani a gyerekeket, meg sze-
retnék mutatni, hogy vannak még fiatalok, 
akik nem a kábítószerre, az okostelefonra fo-
gékonyak, hanem a tudásra. A tudás viszont 
csak azok számára elérhető, akik kinyújtják 
érte a kezüket. 
 
Ruva Farkas Pál kitért arra is: április 8-án 
Dunavarsányban 15. alkalommal szervezik 
meg az Országos Cigány Vers- és Próza-
mondó Versenyt.  

 
A rendezvény mellett az elmúlt másfél évti-
zedben felnőtt egy teljes generáció, az egykori 
7-8 éves versmondók még most is eljárnak az 
évente megrendezett megmérettetésre - tette 

hozzá. 

                                                                                (MTI) 

 

 

 

     

                          Ruva Farkas Pál festménye 
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      Cinka Panna 
                (1711-1772) 
 
Akinek a Rákóczi-indulót tulajdonítja az                         

                            utókor 

                                                  

Sajógömörön született Czinka Panna (Cinka 

Panna) virtuóz magyar cigányzenész, legendás ci-

gányprímás. Zenészcsaládból származik, nagy-

apja és apja II.Rákóczi Ferenc fejedelem udvará-

nak muzsikusai voltak. 

Már 9 évesen olyan tisztán hegedült, hogy a szép 

reményű gyermeket több gömöri földbirtokos sa-

ját költségén Rozsnyóra küldte, hogy ott megfele-

lően kiképezzék a hegedűjátékban. Elsősorban 

földesura, Lányi János támogatta. Tizenkét éves 

korára bámulat tárgya lett muzsikája. Tizennégy 

éves korában férjhez ment egy nagybőgőn játszó 

cigány zenészhez, és annak két fivérével megala-

pította kis zenekarát. Czinka Pannáé volt az első 

igazi cigányegyüttes, amelyben két hegedűs 

(egyik közülük a prímás, a másik a kontrás), egy 

cimbalmos és egy bőgős játszott. Cigányzeneka-

ruk híre napról-napra terjedt, ünnepségek alkal-

mával 20-30 mérföldet is utaztak. Ez az első is-

mert híressé vált magyar cigányzenekar.  

Földesuruk kis házat építetett Panna számára te-

lekkel egybekötve és szolgálatában tartotta, pat-

ronálta a cigányzenekart. Kétévente a banda min-

den tagja szép, új vörös ruhát kapott. A Sajó part-

ján élt boldog családi életet Panna, s később fiai 

alkották az egész zenekart. Amikor nem zenéltek, 

nemcsak a háztartást látta el, hanem kovácsmes-

ter férjének műhelyében is segített. Kortársai sze-

rint Panna rövid pipát szeretett szívni, mert an-

nak hossza nem zavarta a hegedülésben. Muzsi-

kája sok pénzt hozott a konyhára, de egész életé-

ben takarékos maradt, és a szép vagyont övéinek 

hagyta. 

 

A legenda Pannának tulajdonítja a Rákóczi-indu-

lót, de ez a 19. század elején, jóval a halála után 

keletkezett. Fáy gróf legendateremtő volt, aki fel-

tűnő szépségű, drágakövekkel ékesített ruhájú ci-

gányprímásnőnek írta le Pannát, akinek Amati 

hegedűje volt. 

 

       
 

Végrendeletében azt kérte, hogy díszruhájában 

temessék el, gyémántos gyűrűvel, és mellé helyez-

zék kedves Amati-hegedűjét is, melyet Csáky bí-

bornoktól kapott ajándékba egyik fellépése után. 

Sírja fölé földesura emléket emeltetett. 

Emléke ennél is maradandóbb! Jókai Mór meg-

formálta alakját a Szeretve mind a vérpadig c. re-

gényében, Kodály daljátékot írt, melyet az 

Opraházban mutattak be. Utcákat, tereket nevez-

tek el róla, alakja filmekben is feltűnik. Alakját és 

nevét őrzi az emlékezet. 
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        Rácz Aladár 
                                       (1886-1958) 

 

Saint-Saëns a cimbalom Liszt Ferenc-

ének nevezte, Stravinsky érdeklődését 

ő keltette fel a hangszer iránt, Yehudi 

Menuhin a csodálói közé tartozott. 

Jászapátiban született a cimbalomjá-

ték megújítója, aki autodidakta módon 

tanulta a francia nyelvet, a zenetörté-

netet, a kottaolvasást, a zeneelméletet, 

a szociológiát.  

 

1886. február 28-án született Jászapátiban, és 

1958. március 28-án hunyt el Budapesten. Ci-

gányzenész családból származott. A cimbalmot 

saját maga választotta, és három és fél éves korá-

tól édesapjától hallás után tanult zenélni. Édes-

apja, Rácz Pál is neves zenész volt, Liszt Ferenc 

kedvenc muzsikusának nevezték. Rácz Aladár 

nyolc-kilenc éves korától már abban a zenekar-

ban játszott, ahol édesapja. Első fellépése a jász-

berényi Lehel kávéházban volt, majd tizenhat 

éves korától Budapesten, az EMKE kávéházban 

játszott. 1910-ben Párizsba szegődött egy cigány-

zenekarral, bejárta Franciaországot, Spanyolor-

szágot, és Egyiptomba is eljutott. Hírneve gyor-

san növekedett. 1914-től Svájcban, Genfben lé-

pett fel különböző cigányzenekarokkal. Az "egzo-

tikus" magyar zene vonzotta a közönséget.Az I. vi-

lágháború alatt a már virtuozitásáról közismert 

Rácz Aladár megismerkedett a zenei élet néhány 

kiemelkedő személyiségével, akik felfigyeltek já-

tékára. Saint-Saens a cimbalom Liszt Ferencének 

nevezte.Találkozott Ernest Ansermet professzor-

ral, Jacques Dalcroze-zal, és 1915 tavaszán Anser-

met a genfi Maxim bárban összeismertette őt Igor 

Sztravinszkijjal. E találkozó eredményeként 

Sztravinszkij vásárolt egy cimbalmot, maga is 

megtanult játszani rajta, és fontos szólamot írt a 

hangszer számára a Renard (Róka) és a Ragtime 

című műveiben. A nagy zeneszerzőkkel való meg-

ismerkedés sorsdöntő volt Rácz Aladár életében. 

Autodidakta módon francia nyelvet, zenetörténe-

tet, kottaolvasást, zeneelméletet, szociológiát ta-

nult. Megismerkedett Couperin, Bach, Scarlatti 

csembalóműveivel, melyeket átírt cimbalomra. 

Átalakította hangszerét is, újfajta cimbalomverőt 

készített, más verőtartást kísérletezett ki, pedált 

épített, valódi koncerthangszerré nemesítette a 

cimbalmot. A népies darabokból összeállított ká-

véházi repertoárt fokozatosan barokk és preklasz-

szikus művekre cserélte le, bizonyítván, hogy e 

hangszer avatott kezekben a komolyzene remek-

műveinek előadására is alkalmas. Első önálló cim-

balomkoncertjét 1926-ban Lausanne-ban adta. 

1927 és 1935 között Franciaországban élt, ahol 

második feleségével, Yvonne Barblan hegedű- és 

zongoraművésszel adtak közös koncerteket. 

1935-ben Rácz Aladár hazatért Magyarországra. 

Néhány alkalommal szerepelt a rádióban, majd 

bemutatkozó koncertet adott a Zeneakadémián. 

1937-től, letelepedésétől haláláig itthon tanított, 

először a Nemzeti Zenedében, majd 1938-tól a 

Zeneművészeti Főiskolán. Újításait nem fogadta 

egyöntetű helyeslés, többen értetlenül álltak 

egyedi útkeresése előtt. Bartók és felesége, Pász-

tory Ditta biztatására tartotta meg állását az Aka-

démián. A kezdeti nehézségek után számos ki-

tűnő tanítványa volt, például Gerencsér Ferenc, 

Szalai József és Tóth Elek. Ők folytatták és to-

vábbfejlesztették mesterük hagyományait. (A Ge-

rencsér-Szalai duó például a homogénebb hang-

zás kedvéért nem zongorakísérettel, hanem két 

cimbalmon adta elő a kompozíciókat.) Azóta ki-

váló cimbalmosok több generációja nőtt fel, akik-

nek technikai tudása és nyitottsága ihlető hatást 

gyakorolt a kortárs magyar zeneszerzésre is. 

Rácz Aladár élete utolsó éveiben súlyos beteg 

volt, tanítványait és a világ minden tájáról érke-

zett csodálóit is farkasréti házában fogadta. (Ezek 

közé tartozott többek között Yehudi Menuhin is.) 

Művészetéért 1948-ban Kossuth-díjban, 1952-

ben Érdemes Művész, 1953-ban Kiváló Művész 

kitüntetésben részesült.
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                    Péli Tamás 
                                                    (1948-1994)                                       

 
Budapesten született nagy hírű roma muzsi-
kus családban.  
Apja ötvösmesterként dolgozott, ékszereket, 
láncokat, érméket készített. Képzőművé-
szeti tanulmányait a Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskolában és a Holland Királyi 
Képzőművészeti Akadémia murális szakán 
végezte. (a szakközépiskola után nem vették 
fel a főiskolára, egy szerencsés véletlennek 
köszönhette, hogy kikerült Hollandia mű-
vészképzőjébe. Egy holland művészházaspár 
figyelt fel rá és szerzett neki ösztöndíjat.) A 
festőiskolával eljutott Törökországba is, ahol 
a régi görög kultúra és az iszlám művészet re-
mekeivel is megismerkedett.  
1970 és 1973 között az amszterdami Szent 
András Kórház kápolnájának Ó- és Újtesta-
mentumi jeleneteinek ábrázoló üvegablak 
applikációit, valamint a Spar bank van der 
Stadt festményeit és fa-, illetve fémszobrait 
készítette. Diplomamunkája, amely az amsz-
terdami kultúrcentrum román kori kápolná-
jában található, az Amszterdam Város taná-
csa által meghirdetett képzőművészeti pályá-
zaton első díjat kapott. Legjelentősebb mo-
numentális munkája a Holland Képzőművé-
szeti Akadémia falát díszítő pannó, mely kö-
zel 50 négyzetméter nagyságú. Ezekben az 
években Amszterdamban, de számos más 
nyugat-európai városban is kiállította mű-
veit. 
A hetvenes évek második felétől Budapesten 
és az ország nagyobb városaiban, az 1980-as 
évektől Strasbourgban és Párizsban rende-
zett sikeres kiállításokat. Hazatérése után ki-
alakult körülötte egy cigány művészekből és 
értelmiségiekből álló kör, aminek szellemi 
vezetője lett. 1974-től a Művészeti Alap, majd 
1980 és 1985 között a Fővárosi Tanács tagjai 
közé választották. 1986 és 1987 között a Ma-
gyarországi Cigányok Kulturális Szövetségé-

nek, 1993-tól a Kethano Drom szerkesztőbi-
zottságának volt tagja. 1992-től haláláig a 
Magyar Szocialista Párt országgyűlési képvi-
selőjeként tevékenykedett. A parlamenti ülé-
sek alatt készített rajzaiból Parlamenti firkák 
címmel jelent meg válogatás. 
Festészetének fő témája a hazai cigányság 
sorsának ábrázolása, profi és naiv vonásokat 
elegyítő expresszív-szürreális eszköztárral. 
Születés című pannója, amely a tiszadobi 
gyermekvárosban látható, a cigányság mito-
lógiája, történelme és kultúrája negyvenöt 
négyzetméteren. A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár megbízásából 1982-ben tripti-
chonba festette Julianus barát, Kőrösi Csoma 
Sándor és Apáczai Csere János alakját, mint-
egy főhajtásként a magyar múlt előtt. A port-
réfestészet területén is jelentőset alkotott. 
A festészet mellett íróként, esszéíróként, köl-
tőként is kivette a részét a hazai kulturális 
életből, minden művészeti formában a romá-
kért szólt. 1994. november 22-én, 46 éves ko-
rában hunyt el Budapesten. A Lónyai utcában 
2000 szeptemberében emléktáblát, 2008 
szeptemberében pedig a Bajza utcai nemzeti-
ségi szakiskolában szobrot avattak a tisztele-
tére. 
A 2009-es Cigány festészet című reprezenta-
tív albumban megjelentették szakmai életraj-
zát és beválogatták kilenc olajfestményét a 
Cigány Ház Képzőművészeti Közgyűjtemé-
nyéből. 
 
 
 
               

    

 

                          

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96tv%C3%B6ss%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rme
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szet
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szet
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91-_%C3%A9s_Iparm%C5%B1v%C3%A9szeti_Szakk%C3%B6z%C3%A9piskola
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91-_%C3%A9s_Iparm%C5%B1v%C3%A9szeti_Szakk%C3%B6z%C3%A9piskola
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Holland_Kir%C3%A1lyi_K%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szeti_Akad%C3%A9mia&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Holland_Kir%C3%A1lyi_K%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szeti_Akad%C3%A9mia&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mur%C3%A1lis_m%C5%B1v%C3%A9szet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hollandia
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6korsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Iszl%C3%A1m
http://hu.wikipedia.org/wiki/1970
http://hu.wikipedia.org/wiki/1973
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amszterdam
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szent_Andr%C3%A1s_K%C3%B3rh%C3%A1z&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szent_Andr%C3%A1s_K%C3%B3rh%C3%A1z&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Spar_bank_van_der_Stadt&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Spar_bank_van_der_Stadt&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89letrajz
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89letrajz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Olajfestm%C3%A9ny
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  Ruva Farkas Pál 
Péli Tamás eltávozása 

engedélyezve  l994.nov.23. 

 

 

PÉLI TAMÁS elment oda 

ahová pihenni járnak  

az ISTENEK 

itt élt közöttünk 

filléres  gondú 

Hazát kereső nomádok  

között 
most kézen fogva 
kivezet minket ebből 
az ostoba országból 
ahol nem becsülik a másságot 
a nyereg fölötti kultúrát 
visszavisz minket a GANGESZ part-
jára 
hogy ne kelljen 
fűteni és villanyszámlát fizetni 

mert képviselői fizetésből 

nem tudott minden romának 

kenyeret  

hegedűt 

házat 

és HAZÁT vásárolni 

csak bánatpénz volt ez a  "hét krajcár" 

Így hát odaadta HILDÁNAK 

a gyermekkori emlékeiért 

hogy ne legyen már reggel 

lelkiismereti másnapossága 

Így ni 

most aztán sirathatjuk Őt is 

PÉLI TOMIT 

mindanyiunk PÉLIVOJÁT 

akit  1977-ben  Csapiaban 

sodort közénk a 

CSANDIGÁRI szél 

mert zarándokunk volt Ő 

már akkor is 

amikor csillagos katonák 

lebontották Magyarországon 

vadvirágos putriainkat 

hogy kineveljék a cigányokból   

 a ROMANTIKÁT 

hazajött Hollandiából 

és megfestette a cigányok 

 HONFOGLALÁSÁT 

az aranyglóriás hófehér galamblelkű 

gyémántfekete lovas ROMASEREGE-

KET 

meg a tühegyes csecsű cigánylányokat 

és dús csípejű romnyikat 

álmaikkal együtt 

köszönjük TOMI 

fesd tovább álmainkat 

a Jó Istennél 

legyél ott is képviselőnk 

a DEVLA parlamentjében 

és szervezd meg  

a NAGY CIGÁNY FRAKCIÓT 

de arra mindig legyen időd 

hogy letekints ránk 

itthagyott testvéreidre 

Ne hagyd, hogy 

palpale te avel e 

KÁLYI LÉGIJA 

Na muk kade pinzharas TUT 

 TOMI 

kér amenge PACHA 

phir ávri romenge slobodija 

ke aba Tu kothe san 

kaj o Del 

na muk te bistrel amen 

chorre ROMEN 

  AMEN    

 
                                       o Ruva  

                                1994. november 23. 

 

 

           
 

          Péli Tamás Grafikája                                                      
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  Tóth Olivér 
Európában feketlenek a   

               liliomok 
 
Feketlenek a liliomok  
Európa kertjében feszített izmokkal  
feketlenek a liliomok,  
rángatnak honos és idegen kezek,  
fogytán a száram,  
fogytán a gyökerem és hazára nem lelek,  
sorvadnak rólam a színek a rojtok,  
öltésnyi cérnám is elveszik,  
gyűlnek rajtam a foltok,  
magam is meztelen gyászoló,  
gyászolt leszek.  
Európa kertjében feszített izmokkal  
feketlenek a liliomok,  
gyilkolják sarjaim,  
megbújt hazahitemből kiűzik Istenünk,-  
talán már nem lehet jönni,  
s nem lehet hová tartani,  
az utak egésszé íveltek,  
mindegy a hol, helyben maradok,  
a körben és kívül is magam vagyok,  
Európa kertjében feketlenek a liliomok.  
 

A tűz köhög 
 
A tűz köhög,  
A rönk érleli érzéstelen,  
Csak hőfokon,  
Faszínű, vörös, majd  
Fekete rubinjait,  
Valaki szakítsa ki  
Hússzínű könnyeim!  
A tűz köhög,  
A test gyűjti súlyát,  
Csak lelke nő a tehernek,  
A tegnap helyén  
Egy üres kocsma áll.  
Üres pohárért fizet az,  

Ki kérni sorba áll,  

Mégis sorba állok,  

Bár tudom, hiába várok,  

Tegnap is, ma is hazajárok,  

Részegség üldöz,  

Szomjas vagyok,  

Hiányzol,-  

A tűz köhög,  

S aki melegedne még  

Talán már rég halott,  

Étvágy és sóhaj nélkül  

Tűrni meg tanult, mint a fa,  

Kit égni besoroztak,  

Száraz hamuban keresi arcát,  

A tűz köhög,  

A rönk érleli érzéstelen,  

Csak hőfokon,  

Faszínű, vörös, majd  

Fekete rubinjait,  

Valaki szakítsa ki  

Hússzínű könnyeim!  

Magyarnak lenni 

Anyám embernek szült,  

viseljen barna, kreol, fehér bőr,  

átok, sors, hiedelem,  

anyám embernek szült,  

rögökké sorvasztani,  

húsát és csontját a szónak.  

Anyám embernek szült  

nekem adva ízét a szélnek,  

gyümölcsét a termő fának,  

s körülkerített kertünk  

szabadságát hazának.  

Anyám embernek szült,  

fiúnak, férfivé lenni,  

lánynak, asszonnyá lenni,  

fiúból, lányból embert nevelni.  

Anyám embernek szült,  

embert szeretni,  

Anyám embernek szült  

testvér testvére lenni,  

Anyám embernek szült,  

ember lenni,  

Anyám embernek szült,  

a földdel szeretkezni,  

sírján kereszt és virág lenni,  

Anyám embernek szült,  

barna, kreol, fehér aranyának,-  

népének cigány szívének,  

magyar szavának.    
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   Balogh Attila 
Óvatos emlékezés 

XIII. 

Most már biztos, hogy van Isten, erdők lángolnak 
a radiátorban, óceánok apálya szomorodik 
a fürdőkád szélén, és belőlem is 
szebb ember bámulja a mázsás, a pupillákat 
nyomasztó, a passzív kavicsokat az öregek 
szemén. 
Amikor még csak leskelődött irántunk az 
Isten a vályoggödör árnyékából, akkor boldogan 
fürödtem a cigánytelep összes teknőjében, 
leányka testvéreim csinosították, simogatták 
és szerették az ölüknél felnövő, a 
térdek közé gyűrődött szoknyák iránt pimaszul 
érdeklődő kisfiút, de a falvak harangjai 
és anyám zúgták az áteredő bűnt, a cigánytelepre 
tolt ceremóniát és asszisztenciáját az 
Istennek és a plébános úrnak tapogatózását 
az asszonyok illedelmes meghajlásakor. 
Alsóvadász sarkában van egy diszkrét sóhajtású 
település, ahol az emberek kényelmetlen 
dombokhoz dörzsölik hátukat, amikor 
a kedves tetvek szemükig viszketik a 
gyöngyöző éhezés reggelét, ahol, ha szül 
egy nő, minden asszonynak szülési fájdalmai 
vannak, és ragaszkodnak az azóta is titkos 
és kibogozhatatlan, a nyakukra, derekukra 
tekeredett, az etnikai monotóniát jajgató, 
az egyforma magatartású köldökzsinórhoz, 
a Mozarttalanított csend történésekor. 
Fáradt vagyok, már több mint ötven éve 
hazudozom magamnak és az engem rehabilitációs 
okból kilesőknek, hogy érdemes az 
Ószövetséget folytató Isten arcából finanszírozott 
zsolozsmákkal kiénekelni az én arcomat, 
és simogatni is talán, aktuálisan és ok 
nélkül, hogy a hanyagul megmelegített leves 
környékén okos tevékenység a fazék fölé 
hajlás, az éhezés szezonjának idején, hogy a 
törzsem alól, a bokrok szőrzetét másoló 
anyám öléhez lógatódzik az ellustult, a megmelege-
dést 
óhajtó idegen láb, amelyre csak 
a speciális szeretet kaptafája és cipője húzható, 
és a frizurám is rendes és csinos és így 
már kimehetek az utcára, immár büntetlenül. 
Bennünket, akkor és ott fölakasztottak, 

óvatosan a bordásfalhoz szíjazták a vízszintesség 
kényelemével karjainkat, a lábunkra 
súlyos pöttyetlenített labdát láncoltak, az állunkra 
és a tarkókra rögzített hevederrel felhúzták 
a függőlegességig testünket, hogy a 
bordák dombjai és az alatta lakó, a csúcsragadozók, 
hátunkon egyenesedjenek már ki 
végre, mert ennyi torz Krisztus már nem fér 
bele a munkaidőbe. 
Apám a kórházban felejtette az operációt 
hanyagul díszítő Biblia késeit elrejtő testemet, 
és sietett a nadrágzsebéből kilógott kolbásszal 
kórháztól kórházig, cigányteleptől a 
leölt bárányok és az európai disznók színével 
színezett, a zsúfolt húsvétkor, a hazát 
egekig rugdaló cigányoktól, az idegen templomba, 
ügyetlen kutyáktól visszacsikarva a 
kolbász sarkát, és anyám nyakáról férfias 
csönddel kiemelte a kontyot és csókolta tarkója 
gyökerénél bátran az újraszületés, férfira 
érvényes mindkettő bibliai fát, és anyám 
édes zavarában letekerte az izzó feministaalmát, 
és suttogta, nekem is remélve a lehetséges 
feltámadást. 
Ezzel a fáradsággal már nem tudok mit 
kezdeni, figyelmeztet az éjszakai tabletta 
gőzéből reggelre kimerészkedő arcom és a 
rajzára emlékező párna, hogy a bennem ébredő 
ember már halott. Fölöslegesen fáj a fejem, 
és hányingerem is csak olcsó diagnózisa 
a nyelőcsőben megfulladt, rikácsoló kakas 
exhumálásának, irtózom a jóízűen csámcsogó 
gyomrátoroktól, ráadásul engedélyem 
nélkül simulnak boldogan bosszantani 
fülemet csámcsogássukkal. Ifjú koromban 
még világított alólam a tavasz titkos 
székletét letakaró szerelem, az apukákat 
bosszantó és ellenőrzésre uszító sötét folyosón 
most már csak én ülök, és köhögni tudom 
csupasz színét a sorba rakódott évszakoknak. 
Könnyű volt annak a lánynak, akin 
nem működött a szerelem immunrendszere, 
szerelmes lett minden férfiarcú tükörbe, és 
annyira kívánta a szerelmet, hogy az azonos 
struktúrájú testeket is körbetáncolta. Amikor 
először láttam meztelen nőt, azt hittem, hogy 
a lába közt valami ismeretlen állat van, a két 
hatalmas csöcsén bogyók leskelődnek, féltem, 
de annyira fájt az eső, hogy ölébe bújtam, 
s ott alszom még mindig, bepólyázva. 
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 Szécsi Magda 
 
Szalizáti. – Ismerlek téged. Szellemem ott járt anyád fekete 
sátrában, amikor fertelmes kínok között a világra hozott, pe-
dig nem is volt várandós. Ismerem minden bajodat és rossz 
gondolatodat. Tudom azt is, hogy nem lelkiismereted hozott 
el hozzám, de az is hozhatott volna, mert ahová értél, vagy 
ahová néztél, ott ezernyi könnycsepp hullott hasztalan. – Én 
szenvedek, én kínlódom, én gyűlölöm magam! Sok bűnt kö-
vettem el, mert azt hittem, az majd boldoggá tesz. Megtisz-
tulni jöttem hozzád, mert olyan akarok lenni, mint a többi 
ember. Segíts! - kiáltotta kétségbeesetten Szalizáti. - Most 
kínlódsz, tudom. De nem a megbántott, nem a kisemmizett, 
nem a halálos ölelésedben elpusztult emberek miatt. Légy 
őszinte hozzám. Te csupán önmagadat siratod, minden sem-

mivé lett életben, gondolatban Volt egyszer valami-
kor régen, amikor még nem tudták az embe-
rek, hogy a felhők esőcseppekből épített palo-
tában laknak, egy árva, cigány kisfiú, akit 
Szalizátinak hívtak. Szalizáti mágikus kisfiú 
volt, mert belelátott az emberek gondolata-
iba. Amikor megszületett, azonnal tudott be-
szélni, és ez volt első szava gyönyörű édesany-
jához: – Nem örülsz nekem? A szép Sirádia, 
ahogy ezt meghallotta, felsikoltott, és azon 
nyomban szörnyethalt a meglepetéstől. 
Szalizáti apja ijedten szaladt be a díszes fe-
kete sátorba, de már nem tudott segíteni 
szépséges asszonyán. – Mi történhetett? – 
kérdezte önmagától, mert nagy bánatában 
nem vette észre a szőnyegen üldögélő barna 
szemű fiúcskát, aki tágra nyílt szemekkel fi-
gyelte minden mozdulatát. – Meghalt. Ez az 
élet rendje. Emberek születnek, emberek 
meghalnak – válaszolt egykedvűen apja só-
hajtására Szalizáti. – Hát te ki vagy és hogy 
kerültél ide? – ugrott fel ijedten a könnyes 
szemű ember. – Én vagyok a te fiad. Egy órája 
születtem meg, épp abban a pillanatban, ami-
kor feljött a nap – mondta Szalizáti és külö-
nös tekintettel nézett apjára. – Te? Te vagy az 
én fiam? Nem szégyelled magad, egy halott 
mellett gúnyolódni? - csillogott lázasan a férfi 
szeme. – Én nem ismertem őt, de biztosan 
megszerettem volna, ha nem ijed meg tőlem 
- mondta nyugodtan a kisfiú. Az ember oda-
lépett Szalizátihoz, hogy kizavarja a sátorból, 
de ahogy hozzáért, nyomban porrá égett. A 
kisfiú tenyerére szórta az apjából maradt fe-
hér port, ráfújt és kacagva figyelte, hogy száll-

nak ezerfelé a valaha volt kezek, lábak, sze-
mek, amik az előbb még mozogtak, éreztek, 
elevenen itt voltak az édes illatú sátorban. – 
Akkor én most árva lettem! - jelentette ki a 
kisfiú és elindult vándorolni a nagyvilágba, 
hogy megismerje az embereket. Húsz év telt 
el, és Szalizáti azóta már kétszáz öregember 
bölcsességével rendelkezett. Várost alapított 
Romano néven, amely hatalmas biroda-
lommá nőtte ki magát. Különös tekintetétől 
mindenki alázatossá vált, amitől Szalizáti 
szíve megkeményedett és sohasem ismert ir-
galmat. Három meseszép királylányt hozatott 
messzi északról palotájába, hogy utódokról 
gondoskodjon, ám mind a három porrá égett 
erős karjai között. Azóta nem keresett asz-
szonyt magának, hanem felkerekedett és el-
indult messzi földre, keletnek, hogy megke-
resse a híres varázslót, akitől segítséget re-
mélt. Sokáig tűnődött azon, hogy miért más 
ő, mint a többi ember, de válaszra nem talált. 
Boldogtalan volt születése óta, hiába volt ő a 
világ legokosabb, leggazdagabb férfiúja. Az 
asszonyok százai borultak térdre tündöklete-
sen szép arca előtt, de nem diadalt, csak un-
dort érzett. Ezért szánta rá magát a nagy útra, 
gyógyulást keresve. Ment, mendegélt, három 
ősz is elmúlt feje fölött, mikorra rátalált az 
ezeréves varázslóra, aki kunyhója előtt üldö-
gélt, üres tekintettel. – Békesség lelkedre - 
köszönt illendően Szalizáti és mélyen az ősz 
szakállú bölcs szemébe nézett. – Ne kutass 
gondolataimban, messziről jött Szalizáti, 
mert az én gondolataim kiismerhetetlenek – 
mormogta köszönés helyett a varázsló és 
maga mellé intette, le a földre. – Bocsáss meg 
nekem tiszteletre méltó Zsanizsuj. Ígérem, 
hogy nem feszegetem gondolataid kapuját - 
mondta halkan. Az a te bajod Szalizáti, hogy 
nem tudsz szeretni, és ezen én nem tudok vál-
toztatni, hiába zarándokoltál el hozzám – 
mondta a bölcs őszintén. - De igenis, hogy tu-
dok szeretni! Szerettem három asszonyt, egy-
forma forró szerelemmel! - védekezett 
Szalizáti. – Csak önmagadat szeretted ben-
nük egyformán! – Szerettem városomat! - ki-
áltotta felállva Szalizáti. – Igen, de nem az 
embereket, akik felépítették neked! – Szeret-
tem valaha egy fekete szőrű kiskutyát! – zo-
kogta Szalizáti. – Mert az ő teste melegített a 
decemberi hidegben. A melegét szeretted, 
mert hasznodra volt! - Szerettem egy öregasz-
szonyt is. Ez régen volt, mikor gyerekfejjel világgá 



DIKHES  2017/2 

 
11 

 

mentem! – védekezett Szalizáti. – Az ennivalót 
szeretted, amit neked adott! – Szerettem egy fo-
lyót. - tűnődött Szalizáti. – A sodrását szeretted, 
mert átvitt a túlsó partra. – Szerettem egy sárga 
virágot! - sikoltotta remegő fejjel Szalizáti. – A 
hatást szeretted, amit elértél vele annál, akinek 
átnyújtottad! – Szerettem egy kanalat. – súgta 
Szalizáti. – Az aranyat szeretted, amiből készült, 
ami megmutatta kérkedő gazdagságodat. – Va-
laha szerettem a testemet. – rebegte Szalizáti el-
fehéredve. – Nem. Nem szeretted! Tápláltad csak 
és tisztán tartottad. De hol itt a szív? – Szerettem, 
szerettem volna nem megszületni! – üvöltötte 
eszelősen Szalizáti. – Igen. Szerettél volna meg 
nem születni - bólintott kifáradva a varázsló. – 
Segíts! - könyörgött Szalizáti. – Szeretni akarok, 
úgy, mint a többi ember! – Nem tudok segíteni. – 
Válaszolta a bölcs. – Mit tegyek most magammal? 
- kérdezte Szalizáti keserűen. - Érj hozzám, vagy 
szaladj el! - tanácsolta a bölcs parázsló szemmel. 
Szalizáti lehajtotta a fejét, majd egy kis idő múl-
tán megadóan ölelte át az ezeréves öregembert, és 
ebben a pillanatban porrá égett. A szél felkapta 
hamvait és ezerfelé szórta szét a világban. A bölcs 
lehunyta szemét és felsóhajtott. – Most már újabb 
ezer évet átaludhatok, nem fog zavarni senki, 
senki. De tévedett. A látogató nem váratott sokáig 
magára. Parányi, fekete mérges kígyó alakban ér-
kezett. Óvatosan felkúszott a bölcs kék selyem ru-
háján, fel egészen az öregségtől kipikkelyesedő 
nyakáig. Rácsavarodott és a vér lüktetését meg-
érezve, hirtelen a húsába mart. A fekete kígyócska 
le-föl siklott a varázsló egyre zsugorodó testén, 
néhány pillanat múlva megremegett és élettele-
nül hullott a bölcs vértelen lábai elé. 

 

             
 

                 Szécsi Magda alkotása 

 

 
                Szécsi Magda alkotása 

 

 
            

                    Szécsi Magda alkotása 
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(részletek Ruva F. Pál: Gipsy Passio c.                             

könyvéből) 

                ÖLTÖZKÖDÉS 

 
Az 1960-as években a fürdéssel, mosakodással 
nem voltak kibékülve teljesen. Ez annak is tulaj-
donítható, hogy a régi időkben nem volt szokás a 
cigány férfiaknak sokszor mosakodni, mert azt 
nagyképűnek, piperkőcnek titulálták. A ‘70-es, 
‘80-as évektől kezdődően már egyre inkább adtak 
a higiéniára, ápoltságra. Meg kell említenem itt a 
„tetűvizsgálókat”, akik ismerve ezeket a szokáso-
kat a közösség védelme érdekében tetvetlenítet-
ték a cigányokat. (kordokumentum /1961/ Sára 
Sándor Cigányok c. filmje) Sajnos a mai napig is 
vannak, akik ápolatlanok, nem igényesek. Ma-
napság is jellemző, hogy bármennyire is legyen 
szép egy máshárica, nem igen kapkodnak utána    
a lovári  
fiúk. Inkább a hozzájuk közel álló churár törzs há-
zasodott velük. Öltözködésüket tekintve, a 
lovárok a mai napig hagyományőrzők: férfiaknál 
a kalap, csizma, mellény. Évszázados hagyo-
mányként a kalapjuk mellé valamilyen madár tol-
lát tűzik. Ez a szokás csak náluk dívik. A többi 
törzsnél ez sohasem volt szokás, a kalapot min-
den cigány férfinak illő viselni mindenféle sallang 
nélkül. Otthon, ha a férfiak hajadon főt vannak, 
amint belép a házba valaki, a tisztelet jeleként a 
férfiak azonnal kalapot vesznek. A más törzsek 
kultúrájában is a kalap a tisztelet jele, amit nem 
becsmérelnek le azzal, hogy valamilyen tollat 
vagy kalászt tűznek melléje. A romungróknál ér-
zékelhetőbb legjobban az asszimilálódás, a beil-
leszkedés jegyei. Főleg az asszonyoknál és lányok-
nál, akik már hajukat szabadon hordják, legtöbb-
jük festi is. Arcukat is festik, műkörmöt horda-
nak, és teljesen igyekeznek lemásolni az európai 
fehér öltözködési normákat. Így miniszoknyát, fe-
szes nadrágot viselnek, mindig az aktuális mo-
dern divathoz igazodva öltözködnek. 
Megfigyelhető, hogy majdnem minden magyar- 
és oláhcigány lány, akiknél már nincs hagyo-
mányőrzés, vagy táncosnő, vagy pincérnő, vagy 
énekesnő, vagy mindhárom szakmát szeretné csi-
nálni, de sajnos sokan prostituáltként folytatják 
életüket. A lovár, máshár, churár,collár férfiaknál 
még megfi- gyelhető a bajusz és kalap viselete. De 
már más autentikus jegyeit nem hordozzák a régi 
hagyományos viseleteknek. Az öltözködésük az 
életformájukra és igényességükre is alapvetően 
kihat. Mivel igen zárt közösségben élnek, belter-
jesen házasodnak. Nagyon ritkák a kiházasodá-
sok, lányszöktetések. A hatvanas években volt jel-
lemző, hogy levest egyáltalán nem ettek, de tész-
taféléket sem. Akik levest, tésztát főztek, vagy ré-

test sütöttek, azokat romungróknak, magyar ci-
gánynak, szírálóknak (vagyis-nem hagyomány-
őrző) titulálták. Ez az indiai Szírekhez való tarto-
zást is jelenti. Itt jegyzem meg, hogy a romák több 
törzse, de a lovár és a máshár egészen biztosan 
Perzsiából jöttek együtt még a honfoglaló magya-
rokkal a VII-VIII. században a Kárpát-meden-
cébe. Kutatásaim révén azt is hallottam, hogy 
amikor Nagy Sándor a Perzsa király Dáriusz or-
szága ellen indult, akkor sok Indiában élő törzs 
csatlakozott hozzá, a mesés kincsek hallatán. 
Majd amikor Nagy Sándor meghalt a cigány tör-
zsek nagy része követte a hadvezéreit, katonáit 
vissza Görögországba, a többiek csatlakoztak a 
nagy népvándorlók csapataihoz. Visszatekintve 
egy fontos momentumra a gasztronomiai szokást 
illetően: a saját családomon belül is tapasztaltam, 
mert a nővérem a másháró Gusztival élte le az éle-
tét, sok gyermeket neveltek fel együtt. 
Ha édesanyám otthon levest, vagy tésztát főzött 
(nemcsak a lakodalmakban), már romungróknak 
mondtak minket. Hagyományos ételük a pörkölt, 
sülthús a főzelékek. Nem a változatos ételek felé 
orientálódnak, a zsíros ételeket kedvelik. A 
gádorosi Zsubrik fiai, a mai napig a piacokon, ló-
vásárokon pohárszámra isszák a kolbász- és a pe-
csenyezsírt. Megfigyeléseim alapján mondhatom, 
hogy a pénzük megtakarításáért eszik a döghúst, 
mert sajnálják pénzért megvásárolni a húst, de 
még a kenyeret is. Gyerekkoromban 
megfigyeltem, hogy bevarrják a zsebükbe a pénzt, 
amikor meghalt egy idősebb ember, akkor kivet-
ték a pénzt a zsebéből és bizony volt, hogy 20-30 
éves pénz is volt bevarrva, nem váltotta fel. Pl. ők 
a pénzre nem azt mondják, hogy felváltom ha-
nem, hogy felhasítom a pénzemet: „pharravav 
mure love”. De bizony akkor sem „hasították” fel 
a pénzüket, amikor éheztek a gyermekeik, mert 
arra hivatkoztak, hogy az a lovuknak a pénze: „chi 
pharravav mure love, ke mure grahtehki” – nem 
úgy mondta, hogy: „mure grasteskoj kadal love”. 
Tehát a „th”- mint képző a legjellemzőbb a 
máshárók beszédére, de a churáróknál is haszná-
latos. 
 

                          (következő számunkban folytatjuk)   
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Momdókák 
Pont-pont vesszőcske, 

készen van a fejecske. 
Kicsi nyaka, nagy a hasa, 
készen van a török basa. 
 

               * 

Török basa, nagy a hasa, 

beleférne negyven kacsa! 
 

               * 
Rajzolok egy kerekecskét, 
gömbölyűre, mint a zsemlét. 
Kerekecskén kis gombocska, 
akárcsak egy baba volna. 
Gombocskának két nagy füle, 
vajon mi néz ki belüle? 
Bajuszkája, farkincája, 
kerekecske, gombocska, 
itt csücsül a nyulacska. 

 

        * 
Ég a gyertya ég, 

el ne aludjék. 
Aki lángot látni akar 
mind leguggoljék 
 

                * 
Katicabogárka, 

szállj fel az égbe, 
mondd meg az Istenkének 
nyissa ki a meleget    
zárja el a hideget. 
 

               * 

Török basha, baroj o per, 

andre resnas shtarverdes raci! 
 

                                              

Phendimo   
 
Punkro-punkto, kranzhori, 

gataj si o shrovo. 
Cinaj e kor, baroj o per, 
gataj si o török basha. 

 

              * 
Török basha, baroj o per, 

andre resnas shtarverdes raci! 
 

               * 
Ramosarav jek cini rota, 
oblosares sar jek zsemla. 
Pej cini rota cini kochak, 
de sar jek papusha avlas. 
Le kochakeske duj bare kana,dore  
so dikhel avri anda late? 
Mustacari, cinipóri, 
rotalyori, kochakori, 
kathe beshel e shoshojori. 

 

                * 
Phabol e memelyi, phabol, 

tena te soveltar. 
Kon dichipe kamel te dikhel 
sa tele te changarel 
 

               * 

Katicabungarja                                              

hurraly ando cseri 
phen e Deloreske     
te putrel avri o tatyipe. 
haj te phandavel o shudripe. 

  

               * 
Török basha, baroj o per, 

andre resnas shtarverdes raci! 
 

     



DIKHES  2017/2 

 
14 

 

  Nagy Gusztáv                                   
 

Rímes egó   
  
Kavarva, keverve Istentől meg-
verve Küszködöm 
 egy helyben  
  
Adózom, bagózom,  
Éhezem, aggódom 
 asszonyban csalódom  
  
Vétkezek, szeretek  
Hibákat követek  
 
 

Mindenkit megvetek  
 
Magamat szeretem  
Magamat nevetem  
Magamat veretem  
Istennel...  
  
 
 

   Aushwitzi tárlat  
 
  
Ne ébresszétek fel a halottain-
kat,   
mert azok bennünk alusznak 
szótlan,   
de ha felébresztenétek,  
vért szomjazva  hörpintik ki 
testetekből az életet.  
  
Ne ébresszétek fel a halottakat,  
 mert megmozdulhatnak az auschwitzi 
temetők  
és akkor a világ összes fáslija 
sem lesz elegendő ,   
hogy bekössétek sebeiteket .    
 
 

          
 

  Ravasz József 
 
 

Akárhova Haza  
  
Kirekesztve is úgy lélegezni  
mint bent maradottan hinni  
a szívről a nem tudást  
s menni oda akárhova haza  
  
a csönd égig érő falai közt  
otthon farönkön ülve  
bársonyszéknek megelégedéseként  
cigányarcot tapogató fényben  
restellni a jelenlétet?  
  
akárhol vagyok hol ajkam pallossá 
élesedett vérrögös-betűkre írom magamat  
  
súlyban telt vers vagyok szobor magánya  
évezredek hovatartozása lent a mélyben       
ÁSÓélére VÁRva… 
 
 

Szívházikó  
  
az a majdani legutolsó Őszinte hálával  
           Ferenczi Margitnak ajánlom  
  
akár a rab szívkamrában 
agyonmosott hétköznapjaimat 
teregetem  
kifakult versek  
az első is arról szól  
amiről az a majdani  
legutolsó  
csupa hó  
varjak és 
útszéli kápolnák tisztasága  
agyongyötört betűk  
beteljesületlen lázálmok                     
mintha élő vers lennék 
     
 

 
 



                 Ruva Farkas Pál fesztményei 

             

    

         



                                            
                     Tanoda avatás                        
 

      

          

     

              

 


