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    XV. Jubileumi  Országos Cigány Vers-            

              és Prózamondó Verseny 

2017. április 8-án a Dunavarsányi Petőfi  

Művelődési Házban 

 
A Cigány Írószövetség az idén már tizen-

ötödik alkalommal rendezte meg cigánygyerekek 

számára a Vers- és Prózamondó Versenyt, a Köl-

tészet Napja tiszteletére. Az ország távoli telepü-

léseitől is érkeztek a versenyzőink. Megtisztelte 

jelenlétével Jubileumi rendezvényünket Kuncze 

Gábor úr is. 

            Ez úton is szeretnénk megköszönni Ger-

gőné Varga Tünde Polgármester asszonynak, 

hogy az idén is megnyitotta a. Szavalóversenyt. 

Megnyitóbeszédében arra is kitért, hogy az idén 

ünnepeljük Arany János születésének 200. évfor-

dulóját. 

          A zsűri elnöke Ruva Farkas Pál volt, a zsűri 

tagjai: Antal Ágnes és Ruváné Judit voltak. 

A hagyományainkat követve először a 6-12 éves 

korúak mutatták be az általuk választott verseket, 

majd a nagyok, a 13-18 évesek következtek. Az 

idén először külön próza kategóriában is díjazha-

tott a zsűri.   Nagyon szép, igen színvonalas elő-

adásokat hallhattunk, s ezért a zsűrinek, ahogy az 

már ilyenkor lenni szokott, igen nehéz dolga volt. 

Amikor a zsűri visszavonult, hogy eldöntsék a he-

lyezettek sorrendjét, a különteremben a résztve-

vőket terített asztal várta. Szendvicsekkel, fino-

mabbnál–finomabb süteményekkel, pogácsákkal, 

pizzákkal, üdítőkkel, szörpökkel kínáltuk a jelen-

lévőket. A díjak átadása után következett az óri-

ástorta.   

 

A verseny eredménye:  Vers kategóriában           

                              6 -12 évesek 

 

                         I.    díj                Kónya Rómeó                                          

                                                    (Sarkad 11éves) 

                         II.   díj         Szücs Gábor István                   

                                        (Füzesgyermat 10 éves) 

                        III.   díj         Ignácz Vivien                           

                                                 (Véménd 10 éves)                                                                                                                                                                     

                                                                       

                              13-18 évesek  

                          I.  díj            Bandicz Bálint                        

                            Barnabás     (Véménd  14 éves)      

                          II. díj           Kónya Árpád                             

                                                    (Sarkad 14 éves) 

                         III. díj           Mohácsi Dorottya                     

                                         (Dunavarsány 14 éves) 
                          

                  Próza kategóriában 

                        I.  díj              Szücs Gábor István                

                                         (Füzesgyarmat 10 éves) 

                       II.  díj             Kovács Attila                           

                                                    (Sarkad 11 éves)    

                      III.  díj             Orsós Ádám                            

                                                 (Véménd 11 éves)    

 

A zsűri különdíját kapta kiváló      

                               teljesítményéért: 

 

                      Bandicz Bálint Barnabás         

                                                              (Véménd)  

                      Rácz Levente Ádám                  
                                                                (Sarkad) 

                      Zsufa Boglárka                           

                                                      (Dunavarsány) 

                      legifj. Ruva Pál a legfiatalabb 

                                           versenyző (Budapest) 

    

               

Versenyen kívüli előadásáért a zsűri     

                                  elismerésében részesült 

 

                           Kolompár Petra         (Dömsöd  

                                                                15 éves) 

                           Farkas Edina            (Dömsöd      

                                                                11 éves) 

 

 Ezúton is szeretnénk megköszönni mind-

azoknak az önzetlen segítségét, akiknek köszön-

hetően nem csak a helyezést elérőket jutalmazhat-

tuk meg, hanem minden résztvevőt. Virággal, 

szendviccsel, mézzel, süteményekkel, üdítőkkel, 

könyvekkel és ajándéktárgyakkal. 

Támogatóink: 

Gergőné Varga Tünde Polgármester asszony, Vá-

rosgazdálkodási Kft. Dunavarsány, ÁSZ Kolbász 

Kft Szigetszentmiklós, Nemzeti Kulturális Alap, 

Dunavarsány, Aranynektár Kft Dunavarsány, 

K&M Info Bt. Dunavarsány, Coca Cola Bevera-

ges Magyarország Kft,Rauch Hungária,Kuncze 

Gábor úr,GA-BÜ Palackozott Italok Boltja, Tilla-

Virágbolt Dunavarsány, Zöldség-Gyümölcs Du-

navarsány, Gere Pékség Szigetszentmiklós, 

COOP-Élelmiszer Dunavarsány, Reál Élelmiszer 

Dunavarsány, IBROPÉK Kft Dunavarsány, PÁR 

100-asTIPP Dunavarsány, Virágkavalkád Duna-

varsány, , Robi Cukrászda Dunavarsány,Bürger 

Józsefné Ép.ip.szolg. Dunavarsány,  Kuni-Red 

Trade Kft., Mev Fest Catering Kft, Szilágyi János 

Termelői Húsbolt Taksony, Kotorka-bolt Tak-

sony, Bak Szikvíz Szigethalom, Ruff Hús Soroksár, 
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Helena   Divat Soroksár, Taskó István Vegyes-

iparcikk Dunavarsány,Friss Zöldség Trade Kft 

Taksony, NBS FOOD Kft Budapest, Darázsi Pé-

ter Soroksár                                                                                                                                        

                                      Ruva Farkas Pál                                                                                                                          
                                    Magyar Arany Érdemkereszttel                                                                                                        
                                     kitüntetett Aranytollas újságíró                                                                                                         

                                     szociológus, író, költő, képíró                                                                                                                
                                   a Cigány Írószövetség elnöke 

                                                                                          

     

          

 

 

 

  Szepesi József 

 

Elhagyott ház 
 

Rég jártam itt, megváltozott 

azóta régen minden: 

a meghitt kerti pad kopott, 

a pitvar bús, kietlen.  

 

S oly nagy a csend, hogy szinte fáj, 

belétörpül az ember.  

Régvárt fiára ez a táj 

talán már rá sem ismer.  

 

Itt vagyok újra. Semmi nesz. 

Az apró házikó nem él. 

Hideg a kemény, az eresz 

rozsdás, lyukas a fedél.  

 

Megsárgult csontváz a lugas, 

hervadt bordáin por, penész, 

s amerre szem lát, dudva, gaz 

mindenütt, s minden halni kész.  

 

Repedt mankóval áll a kút, 

rokkant gerincén mély sebek, 

körötte néma vértanúk: 

tört korsók, fél edényfülek.  

 

Korhadt favödrét nem meri 

vizébe már a gazda: 

nem kell már innia neki 

- bort sem - egy rossz falatra.  

 

Magával vitte a titok 

oda, hol nincs több áldomás... 

Kihalt a porta, elhagyott, 

magányos koldus ez a ház. 

 

 

                       Fohász helyett 
 

Sosem kérhetsz jobbat 

sosem kérhetsz szebbet 

mint azt amit szoktak 

kérni elesettek 
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nálad szomorúbbak 

nálad betegebbek 

nálad megcsaltabbak 

nálad megvertebbek  

Nevükben kik úrnak  

embert nem neveznek 

kérj sok nyomorultnak 

sorsot becsesebbet. 

Anyám alszik 

Anyám valahol alszik 

szomorúan és mélyen 

valahol lenn a mélyben 

 

Valahol lenn a mélyben 

halovány asszony anyám 

talpig feketében 

 

Talpig feketében 

szomorúan és mélyen  

alszik hófehéren 

 Egy kutyához  
 

Jó sorod van, te kutya: 

gazdád lót-fut, robotol, 

ázik, fázik, a guta 

keringeti valahol: 

s te csak vonítsz, te buta. 

Miért? szűk a kutyaól? 

család kéne, vad szuka? 

Gyereksírás? Rossz pokol?  

 

Cseréljünk sorsot, ostoba: 

nyakörved dobd le menten, 

kösd rám a pórázt, és nosza, 

légy ember énhelyettem. 

Tarts sok barátot, szeretőt, 

vedelj pálinkát, falj sokat: 

légy ember, mint én azelőtt,  

s kutyául érzed magadat.  

                  Igazi koldus 

Pirul a nap szégyenében,  

mert amit lát, vak döbbenet: 

tarka gúnyák erdejében  

koldus egy toprongyos öreg.  

 

Lenn ül a földön a kemény 

járdapart felhorzsolt hátán                                           

kicsavart lábakkal szegény.  

S ez nem éppen bájos látvány.  

 

Bús-szutykos persely ég felé 

fordított béna kis marka, 

s isten nevében hull belé, 

hull gyéren az alamizsna... 

 

Chacho koldusho  
 

Petyol kham ando lazhavo 

ke so dikhel, korro somnoj:  

turcko tramcenge vesheste 

mangel jekh kotoraslo phuro.  

 

Pe phuv beshlas po zuralo 

bar opre phagel o dumo 

boldine punrenca gero 

napra shukar dikhimojlo.  

 

Brigakoj karing o cheri 

boldel peski cini burnyik, 

andaj Devlesko anav si, 

so pereles cera krecari... 

                  Valahol várnak engem 

Valahol várnak engem 

szomorú valakik, és meg kell majd ölelnem 

valakit.  

 

Várnak valahol engem 

ágrólszakadt árnyak, 

és el kell majd temetnem 

egy árnyat.  

 

Valahol várnak régen 

elsiratott álmok, 

és fel kell majd idéznem 

egy álmot.  

 

Várnak valahol engem, 

jaj, kallódó szivek, 

és meg kell majd sebeznem 

egy szivet.  

 

Valahol hűvös csendben 

vár lázas alkalom, 

kigyúlni bús szemekben 

egy napon... 
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Nőtt az érdeklődés a roma kul-

túra iránt 
Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkár szerint nőtt az 

érdeklődés a roma kultúra iránt és nyitottabb lett 

az elmúlt években a többségi társadalom a romák 

felé. 

A nemzetközi romanap alkalmából az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma államtitkára az MTI-

nek szombaton azt mondta, ez azért kulcsfontos-

ságú, hogy romák és nem romák ne egymás mel-

lett, hanem együtt éljenek. 

A kormány minden olyan programot támogat, 

amely a romák és a többségi társadalom közti pár-

beszédet, kapcsolatot javítja, bizalmat erősíti. Eb-

ben a legfontosabb eszköz a kultúra, közel kell 

vinni a többségi társadalom felé a romák kulturá-

lis kincseit, mert ezzel a romák megőrzik identi-

tásukat, és nyitnak a többségi társadalom felé is. 

 
Az államtitkár szerint a többségi társadalom nyi-

tottabb lett a roma kultúra felé, és ebben jelentős 

szerepe van híressé vált roma származású köny-

nyűzenei előadóknak, tehetségkutatók roma mű-

vészeinek is. 

Czibere Károly szerint mindezek mellett kiemel-

ten fontos, hogy ne csak országos, hanem helyi 

programok is legyenek, hogy a kisebb közösségek 

is nyitottak legyenek egymás kulturális kincseire. 

Ebben segítséget nyújt egy 50 millió forintos, 

pénteken kiírt pályázat is, amely helyi közössé-

geknek nyújt támogatást kulturális események 

megvalósítására. 

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az elmúlt 

években javultak a romák életkörülményei, kö-

rükben 40 százalék fölé emelkedett a foglalkozta-

tottság, és az elszegényedésnek való kitettségük is 

enyhült, bár még bőven van tennivaló. 

 

A nemzetközi roma napot minden évben április 8-

án tartják annak emlékére, hogy 1971-ben London-

ban e napon rendezték meg a romák első világ-

kongresszusát, amelyen elfogadták a roma nép 

zászlaját és himnuszát. 1990-ben, a negyedik 

Roma Világkongresszuson döntöttek arról, hogy 

április 8-át nemzetközi roma ünnepként ismerik el. 

Utóbb az ENSZ a roma kultúra világnapjává nyilvá-

nította április 8-át. 

 

Nyiri Krisztina 
 

Ha felnövök !!! 
 
 

Ha felnövök, ember leszek, 

kart növesztek, barát leszek, 

mindent, mi jó, átölelek, 

  

Ha ember leszek, csak szeretek, 

kéz a kézben veled leszek. 

Félsz egy kicsit? Én vezetek. 

  

Ha barát leszek, bátor leszek, 

gond, bánat, veszély – vele 

hadba megyek. Bátran küzdök, sose félek, 

érte küzdök, benne élek. 

  

Ha felnövök, gyermek leszek, 

ki karját tárja, hozzá megyek. 

Mosolyt látva bátrabb leszek, 

kicsit bizonytalan, ahogy megyek. 

Az úr vigyáz, vezet, 

Tőle indulok, Hozzá megyek. 

 

                        Mi a szeretet 

 
Mit jelent neked a szeretet? 

Nekem biztonságot, menedéket, 

barátot, támaszt, és vigaszt, 

amellyel átvészelem a nehéz napokat. 
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A szeretet neked mit jelent? 

Nekem a családot, múltat 

és a jövő alapját képezi e szó, 

hiánya pusztít, ül, romba dönt – 

nélküle nem marad más, csak könny. 

  

Mit jelent neked a szeretet? 

Nekem az életet jelenti. 

Egy érzést, mely állapotot, virágot, fát – 

a világot megteremti. 

A teremtést, elmúlást jelenti, 

mely bajból az embert mindig kimenti. 

Összetartozást jelent a szeretet. 

Ugye, érzel te is ily érzéseket? 

  

Ha tudod, mit jelent a szeretet, 

az életben mindig lesz, ki 

megfogja a kezedet, ha kitárod a szívedet 

észreveheted! 

Nélküle üres, hiányos életed. 

Hát kövezd ki véle az utad, 

irányt majd tündöklő fénye mutat. 

S ha a célnál lelked visszatekint, 

boldog leszel, 

mert körülötted, benned 

ragyog az igaz szeretet. 

Így fényesíti meg múltad 

a végtelen eget. 
  
 

 

Kérlek szépen napocska ! 
 

Kérlek szépen, napocska, 

figyelj ma sugaraidra! 

Anyukám mosolygós arcát 

ma fontos, hogy beragyogja! 

  

Zöldbe öltözött a táj, 

ünneplőbe minden virág, 

Édesanyámnak ontja mind ma 

feledhetetlen illatát! 

  

Kicsit gyorsabban ver a szívem, 

egy szél rózsát szorongat 

verejtékes kis kezem. 

Most segíts – minden tündér – énnekem! 

  

Édesanyám előtt állok, 

Szavakat nem találok, 

versecském halkan mondom, 

kicsit remeg a hangom. 

  

 

Minden csillag reád ragyogjon! 

Boldogság kísérjen utadon! 

Soha ne legyen a szíved szomorú! 

Kerüljön el a rossz, a bú! 

  

Látod napocska? Már kevésbé izgulok, 

hiszen anyukám boldogan mosolyog, 

látom a szeméből: „ügyes vagyok”. 

  

Angyali lénye betölti a lelkem, 

Köszönöm, hogy ő nevel fel engem! 

Egy puszi landol a homlokomon éppen… 

Ragyogj, napocska! 

Ragyogj, serényen! 

Anyák napján a Föld fényárban éljen! 

  

      Nagy Gusztáv                                        

                    Tél után 
Foga van még a napnak, 

a délelőttök havon szaladnak  

és a hideg pillanat 

virága dermed az ablakon. 

 

Lázlidércek lobognak 

Apám, korházi ágyadon 

gyűrött mindig a párna 

a veríték-bűzös álom. 

 

Reggelek hűvöse megvacogtat 

de a takaródra hulló 

méz színű sugarakkal 

érted üzen a tavasz. 

 

Zúzmarás szelek ostoroznak, 

de a fagyott keréknyomban 

szülőfalud alatt 

a hólé meg-megmoccan. 

 

Van még foga a fagynak, 

de bízzunk a Napban 

a serkenő rügyeket majd 

kedvedre kicsalogatja. 
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Pala Jivend 

 

Dand si inke e khames 

anga mizmera po jiv nashen 

thaj o phurdino minuto 

pel felyastri luludyan morcarel 

 

Nasul bi uzhe phiren 

muro Dad, pe tyo pato 

tyiro sherand tele phagren 

le khandinepajeske sune 

 

Deteharengo shajin izdraventu 

ba pe tyo colo peradyol 

adyvinalo shordo kham 

haj palatu bishalel le patradya 

 

Brumake balvalya chunnyaren 

ba ande pahome rotenge vurmi 

kaj arakhadyilan tel gav 

jivali zumi inke-inke mishkil 

 

Si inke dand e pahos 

ba te mukas po kham 

haj kam avri xoxavel 

le zeleni luludyan 

 

 

A Cigány értelmiségnek 

Zümmögünk, akár a méhek, 

egymásba döfjük a mérget, 

és aki szúrni mer az nyer!  

Minket az Isten ekképp ver! 

 

  

    Szentandrássy István grafikája 

 

 

Gáspárné Ferjancsik Aranka 

           Soha nem értem…. 

Soha nem értem meg a világot. 

Miért szakítják le az emberek  

                  a virágot? 

Mi az, ami az életet megszépíti, 

Ha nem tudjuk mi az, 

                  mi vérig sérti? 

 

Soh anem értem meg a világot, 

Nem értem, hogy ki mikor 

                  mit látott. 

Miért vannak Istenek? 

És miért van az, hogy sokszor 

                  nincsenek? 

Soha nem értem meg a világot, 

Miért vannak fűk, fák és virágok? 

Miért vagyunk mi, ha csak 

                  vagyunk, 

Mondja meg valaki, 

                  mit is akarunk? 

Soha nem értem mega világot, 

Mit jelent a szó, hogy világot? 

Mi ez tulajdonképpen? 

Egy sejtelem a véletlenségben? 

Soha nem értem meg, 

                  de nem is akarom. 

Úgy halok meg, 

                  hogy nem is akarom. 

Úgy születünk akár a véletlenek, 

Ezért maradunk Istenhez képest 

éretlenek. Soha nem értem meg se 

                  magam, 

                  se mást. 

Kívánni nem érdemes, 

                  úgy sem lesz más. 

Rohanni felesleges, 

                  már úgyis elkéstünk, 

Az élet csak sétál, mégis jóval 

                  előttünk jár...  
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 Ruva Farkas Pál 
Amikor a szél becsapta az ajtót 

 
 Most mi van? Ki csapta be az ajtót – 
fordultam a fal felé, hajnalban és még alud-
hattam vagy másfél, órát a suliba indulásig.  
Éreztem Apám rám dobott dunnájának ápo-
rodott, izzadt testszagát, a tegnapi cefre erős 
fingszagának másnapos utóízét – ami végig-
kísérte amúgy gyermekkoromat. 
 Mama, mi volt hajnalban az az ajtó-
csattanás? – kérdeztem, amikor húztam lá-
bamra a fekete nylon zoknit, amit a pohár-
sarkú fekete hegyesorrú félcipőmből horgász-
tam elő. Anyám ült az ágyában, sápadt arca 
minden elárult,  – de azért, ha nyögve is, de 
mondta. Apád elhagyott minket, többé nem 
fog jönni. 
 – Miért? Mi a baj?  
Gyuri Csabán lakott már egy éve. Albérlet-
ben, egy öregasszonynál, az állomástól nem 
messze, a Gagarin utca 2-ben. Csak nagyrit-
kán jár haza. Akkor is, úgy mint Lajcsi Kígyó-
son, a hajnali vonattal. Teljesen a bátyánkra 
ütött. Őt is befizette Anyánk tánciskolába az 
utolsó fillérjein, mint annak idején Lajcsit.  
Táncolni jár a BARNEVÁLL-ba, a Baromfifel-
dolgozóba Csabán, a Jaminába. Hát nem vé-
letlenül járt tánciskolába – még viszi vala-
mire – néha még dobolni is szokott, ez van. 
Annyit nyertem az ügyön, hogy most már 
nem ketten alszunk egy szalmazsákon! – 
Nem jó megöregedni fiam, soha ne öregedj 
meg, próbálta viccesre venni Apám távozását, 
Anyám. – Jó, majd igyekszem nem  
megöregedni. S mielőtt elindultam volna a 
suliba, arra gondoltam, ugyan mit fog főzni 
ma szegény Anyám? A sparhelt ott volt az ud-
varon a diófa alatt. A húgom is felöltözött már 
és elindult a kertbe összeszedni a gyümölcs-
fákról lepotyogott, az éjszakai vihar által le-
tördelt gallyakat. – Mozolka, Te nem jössz az 
iskolába?  
– Ma nem megyek, segítek Anyánknak főzni, 
utána meg elkísérem Juhász doktorhoz, mert 
nehezen veszi a levegőt! 

Mielőtt elindultam, benéztem a szobába. 
Anyám megkérdezte – mi van fiam, valamit 

itt hagytál? – Á, dehogy Anyácskám, csak 
megnéztem, hogy hány óra van, de még van 
egy negyed órám, néztem a faliórára. – Csak 
siess drága fiam, nehogy elkéssél, legalább te 
vidd valamire, a Jóistenre kérlek!  Behúztam 
magam mögött a kiskaput és elindultam a 
gépállomás irányába. Elhaladtam az emele-
tes régi grófi magtár mellett, amit a TSZ mé-
regraktárként használ, meg a büdös műtrá-
gyát is ott tárolják. Lehet, hogy ez betegítette 
meg szegény Anyánkat, hogy rohadjon meg 
ez a világ – mint hogy Anyám haljon meg! 
 Elgondolkoztam. Apánk biztosan azért 
hagyott itt minket, mert elege lett a fiaiból – 
na nem belőlünk, kicsikből – hanem az öre-
gebbekből, akik már családosak, és főleg az 
elrepült, asszonnyá vált lányaiból, mert egy 
sem ment olyan cigányhoz, akiket Apánk el-
fogadott volna. Valamennyi máshárókhoz, 
churárókhoz mentek. Ezért aztán kitagadta 
őket a családból. De a legnagyobb baj az volt, 
hogy a szívéből is. Na ezért keseredett meg 
szegény Apánk, de arra senki sem számított, 
legalább is én nem, hogy ennyire a szívére ve-
szi, hogy ránk, neveletlen gyermekeire, és az 
elgyötört szegény Anyánka rávágja az ajtót 
hajnalok hajnalán! Na, mindegy, ezt is meg 
kellett élnünk. Eszembe jutott, amikor ide-
költöztünk. Két éve annak. Apánkkal egy va-
sárnap délelőtt ütöttük össze a deszkakerítést 
a kapukkal együtt. Milyen lelkes volt az 
öreg?!! – majd felgyorsítottam a lépteimet, 
nehogy lekéssem a háromnegyed nyolcas be-
csengetést. 
 

 
 

          Ruva Farkas Pál festménye 
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   Augusztus 2. 

 

A Cigány Világszövetség 1972-es 

párizsi kongresszusának határozata 

alapján lett ez a borzalmas nap a 

Roma Holokauszt Nemzetközi Em-

léknapja. 
Budapesten koszorúzással egybekötött emlékmű-

sort tartottak délután a Nehru parton, a roma ho-

lokauszt áldozatainak emlékművénél a Roma 

Club Kulturális és Közösségépítő Alapítvány, a 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

(FRNÖ) és a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturá-

lis Központ rendezésében. A megemlékezésen 

beszédet mond Szeneczey Balázs főpolgármester-

helyettes, David Kostelancik, a budapesti ameri-

kai nagykövetség ideiglenes ügyvivője, Vadászi 

István, a Roma Club Alapítvány alapítója és 

Csóka János Pál, a FRNÖ elnöke. 

Csütörtök délután a fővárosi Páva utcai Holoka-

uszt Emlékközpontban megemlékezést tartanak, 

és megnyitják a Miranda – a cigány holokauszt 

című kiállítást. A rendezvényen felszólal Petri 

Tuomi-Nikula, Finnország budapesti nagykövete, 

Beer Miklós katolikus püspök, Szita Szabolcs, a 

Holokauszt Emlékközpont igazgatója és Setét 

Jenő polgárjogi aktivista, az Idetartozunk egyesü-

let vezetője. 

Csütörtök este a VIII. kerületi Jézus Szíve-temp-

lomban ökumenikus imádságot tartanak a 

Sant’Egidio közösséggel. Az imaórát Orosz Ata-

náz miskolci görögkatolikus püspök vezeti, kö-

nyörgést mond Fabiny Tamás evangélikus püspök 

és Radnóti Zoltán rabbi, a Magyarországi Zsidó 

Hitközségek Szövetsége rabbitestületének el-

nöke. 

A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusá-

nak határozata alapján 1972 óta emlékeznek meg 

a világ több országában arról, hogy 1944. augusz-

tus 3-ra virradóra több mint háromezer cigány 

embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltábor-

ban. Becslések szerint a roma holokauszt 

(porrajmos – elnyeletés, elpusztítás) idején a ná-

cik a kétmilliós európai cigányság 10-30 százalé-

kát gyilkolták meg, közülük 23 ezret Auschwitz-

ban. A történészek ötezer és hetvenezer közé te-

szik azon magyarországi romáknak a számát, akik 

koncentrációs táborokban vesztették életüket. 
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(részletek Ruva F. Pál: Gipsy Passio c.                       
könyvéből) 
 

          A CIGÁNY NYELV HANGJAI ÉS   

                           KIEJTÉSÜK  

  

Az eltérő magánhangzók kiejtése:  
  
a  magyar  a  és  á  közötti hang   (mint a palóc  
a) e  lehet zártabb és nyíltabb is       (i,  o,  u ) 
hasonló, mint a magyarban.  
  
Magyar eredetű szavakban előfordul  ü  és  ö  
is, melyeket  korábban a cigány nyelv   i-vel, 
illetve e-vel  helyettesített.    A mássalhangzók 
kiejtése:  
      A magyarral megegyező kiejtésűek: 
b,d,f,g,j,k,l,m,n,ny,p,r,t,ty,v,z  betűk  
  
      A magyarral megegyező kiejtésűek - más 
írásjelekkel -:  
 

 ch   =  cs  
 dy   =  gy    
 sh   =   s  
 s     =   sz   
 zh   =   zs   
 dzh = dzs  
  

A magyarban  elő nem forduló hangok:  
  
1. x   erős  h, torokhang, a magyar doh szóban 
van hasonló.  
2. kh, ph, th:  hehezett hangok, mint a fák-
hoz, kaphat, vethet szavakban, de a szótagha-
tár     eléjük kerül.  
3. ly: nem azonos ejtésű az orosz lágy l-lel, el-
lenben ilyen a szlovák (l),a spanyol (ll) vagy 
az        olasz (gli) lágy l hang.  
4. sh  és  zh   hangoknak volt lágy párja is. A 
mai kiejtésben ez a különbség eltűnőben van. 
 
      A cigányok életében mértékadó, hogy ki 
beszél cigányul és ki nem. A kultúra őrzése, 
vagy elhagyása szintén minősít. Ma az Euró-
pában élő cigányokra ez ugyanúgy jellemző, 
mint az Indiában élő hindu és iszlám né-
pekre, szikekre és szírekre a belső ellentétek. 
A cigányok esetében ez a lovárok, 
romungrók, cerhárók, beások, collárok, 
churárók közötti nyelvi nemzetségbeli és szo-
kásbeli különbözőségek, viszályok, sokasága.   
  

      Vannak olyan törzsi különbözőségek, 
mint pl. a vidéki lovárok és a pesti testvéreik 
között akik abban különböznek, hogy a fővá-
rosiak  mondatformáláskor a magánhangzó-
kat ékezet nélkül ejtik  pl.: „kamavtu” - t mon-
danak „ kámávtut” helyett, de a tótkomlósi 
kherárók (házalók) is vidékiek, ennek elle-
nére szokásaik különböznek a vidéki nyelvet 
beszélő romáktól, például a szekszárdi lovár 
romák kiejtésétől. (Tacsiék, Nyamcoék csa-
ládja)   
 
CSALÁDFÁK  
  
A tótkomlósi romák - prominens családfája: 
A békéscsabai KÁLÓ családja   
A békéscsabai máshár Guszti családja  
A kétegyházi Lajos családja 
Az újkígyósi Nani családja  
Az újkígyósi Korró máshári családja  
A Gurano családfája - KÁLÓ - APÁM stb.  
A győri Laci családja  
A ceglédi Jakab család  
Az erzsébeti Szendrei család  
Az erzsébeti churárók családja  
A tatai Totyi családja  
A békés-megyei (kevermesi)   
Jakab Károly családja  
A Püspökladányi Mezei István családja  
  
  
Az alábbi kiegészítések a fóti Jozsó kutatása-
iból származnak:  
  
A püspökladányi Lubenyica családja  
A Ferkina Család  
A Lina család  
A Daróczi család  
A győri Laci családja  
A tatabányai Totyi családja.  
 

 
 
             Bódvalenke  a freskó falu 
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Roma etnikum felépítése – működése  
  
       A VISELKEDÉS ÉS MAGATARTÁS   
              KÜLSŐ  ÉS BELSŐ JEGYEI  
  
      A kumpániákban vándorló cigányok kü-
lönböző csoportszokások szerint éltek. Min-
den törzsnek megvoltak a maga sajátos külső 
és belső jegyei. Ilyen csoportok voltak:       A 
máshárók nem igazán akartak beilleszkedni a 
magyar társadalom egyik rétegébe sem a XVI. 
századtól a XVIII. századig.  A XVIII-XIX-
XX. században  már  a gyárak, nagyüzemek, 
az építőipar beszippantotta a cigányokat, le-
hetővé téve a cigányok asszimilációját. A 
munka asszimiláció után a viselkedés és öl-
tözködési asszimiláció következett. A kultúra 
elsajátításával a külső jegyeket tekintve szinte 
teljesen beilleszkedtek a társadalomba. De a 
belső magatartási jegyeket még őrizték. A leg-
jellemzőbb ezek közül a koldulás, ami egé-
szen a XVI. századtól a XX. századig dívott a 
cigányok körében. Amikor már azonban 
megjelentek a munkalehetőségek szinte meg-
szűnt a koldulás egészen az 1989-es társa-
dalmi - politikai átalakulásig. Ettől kezdve je-
lenik meg ismét a koldulás, mint megélhetési 
forma és a feketekereskedelem részeként is. 
Vannak, akiket meg is nyomorítanak, megvá-
sárolnak nyomorék gyerekeket, akiket koldu-
lásra kényszerítenek.                    Visszatérve a 
cigányság jellemző külső jegyeire. A férfiak 
szakállat viseltek egészen a XIX. sz. elejéig. E 
korszakra volt jellemző, hogy a csendőrök 
megtalálva egy-egy kumpániát a férfiakat elő-
szeretettel fosztották meg szakálluktól, hosz-
szú hajuktól. S mivel ezért a csendőröket so-
sem marasztalták el, a cigányok teljesen ki-
szolgáltatva, kihez is fordulhattak volna jog-
orvoslatért személyiségjogaik megsértése mi-
att? Volt akinek a haját is levágták, vagy meg-
csonkították, levágták a fülét is, csak úgy vé-
letlenül, mert hát útban volt az ollónak!        A 
cigányok egészen a XIX. századig ragaszkod-
tak a viseletükhöz, az asszonyok a hosszú haj-
hoz és szoknyához és ékszereikhez, ha még 
volt!  A férfiak a szakállhoz, bajuszhoz és me-
zítláb jártak. Csak a nagy hideg esetén kötöt-
ték  be lábaikat, kivételes esetekben. Ha a csa-
ládnak sikerült egy cipőhöz, bocskorhoz, csiz-
mához jutni, aki a legtöbbet kellett hogy men-
jen, az hordta. Ez még a XX. sz. közepén sem 
volt másképp. Kivételt képeztek már az el-
múlt századokban is a kávéházi zenészek, 

akik közül híressé is váltak néhányan, mint 
Cinka Panna és Dankó Pista. S mivel tőlük 
megkövetelték az ápolt külsőt, ezért ők na-
gyon hamar asszimilálódtak, és külsőleg is 
igyekeztek úgy megjelenni, mint az urak - le-
számítva persze a bajuszukat -, míg végül az 
‘50-es évektől datálva a kávéházi cigányok 
előszeretettel viselték a Jávor-bajuszt. Az 
1980-as évektől kezdődően azonban a zenész 
cigányok zöme, mint pl. a 100 tagú Cigányze-
nekar tagjai is szakállt viselnek, Berki Laci 
után többen is. 
   
               A TUDAT KIFEJLŐDÉSE  
     
    A tudat felismerése a romáknál 2-3 éves 
korban tapasztalható. Amikor a szülő ezt fel-
ismeri, megpróbál gyermekével olyan kap-
csolatot teremteni, ami a bizalomra épül és a 
gyermek értelmi képességéhez igazodik. Akik 
későn érő típusok, azokkal abban az időszak-
ban kezdődik meg a felkészítés az életre.        
Az első lépcső az önfelismerés: Ha a gyermek-
nek nemcsak ösztönszerű viselkedése, ha-
nem, tudatszerű viselkedése van, s próbálja 
tudatosan lemásolni az őt körülvevő modellt, 
modelleket, akkor a szülők nagyon odafigyel-
nek, hogy a gyerekek közé kit visznek be, s a 
gyerekek csak akkor lehetnek a felnőttek tár-
saságában, ha a szülőknek olyan baráti, test-
véri környezete jelenik meg, akikre bizton 
számíthatnak a gyermekek fejlődésének szem 
előtt tartásában. Ennek érdekében úgy fogal-
maznak, hogy a gyerekek tanuljanak, okulja-
nak a beszélgetésből. A cigányok az esetek 
többségében szinte helyzetgyakorlatokat vé-
geznek testbeszéddel, gesztikulációval fejezik 
ki magukat, úgy artikulálnak, hogy a gyere-
kek értsék, hogy képességeik szerint értel-
mezzék azt. Mire a gyermekek önfelismerése 
és szelektivitásra alkalmas képességük kiala-
kul, addigra már megismeri a szülő és a kör-
nyezete beszédkészségét és kétnyelvűségét, 
hiszen sokat beszélnek cigányul is és magya-
rul is a családban. A hagyományőrző csalá-
dok sok esetben hallgatóságnak a gyermeke-
ket is beültetik a társaságba a beszélgetések 
alatt. Az öntudat kialakulásával egyidejűleg a 
gyermek nagyon érzékennyé válik (3-4 éves 
korban)               (a következő számban folytatjuk)   
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Momdókák                                       
Ég a gyertya, ha meggyújtják 

ezt a lányok szépen fújják. 

Fújjad, fújjad, kis katona, 

hadd vigadjon ez az utca.  

             * 

Volt egyszer egy ember, 

szakálla volt kender. 

Fölmászott egy fára, 

leesett a sárba. 

Két kutya húzta, 

harmadik meg nyúzta. 

Sári néni siratta, 

Bodri kutya ugatta. 

            * 
Fújja szél a fákat, 

letöri az ágat 

reccs 

     * 
Gyékény-gyákán 

gyün Gyuri bátyám,                                     

tököt visz a hátán. 

Hogyha nehéz – leteszi, 

hogyha éhes – megeszi. 

 

 

 
 

Phendimo   
Phabol-e memelyi, kana phabarenla, 

kada e shelya sa phurdenla, 

Phurde, phurde cini ketana, 

muk te losshal kadi vulyica!     

                    *         

Sas jekhar jek manush, 

shor les sar e kilca. 

Opre gelas pek kasht, 

tele pelas ande chik. 

Duj zhukela cirdeles, 

o trito pale kushlasles. 

Shari lala rutasles, 

Bodri zhukel bashlasles. 

           * 
Phurdel e balval le kasht, 

tele phagel e kranzhi, 

recch. 

                 * 

Dyekeny – dyakan,    

avel o Dyuri bachi        

dudum ingrel pe pesko dumo. 

Kana pharoly – tele sholles, 

kana  bokhaloj – xalles . 
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Ruva Farkas Pál 
Mert feljött a Nap  

  

ki van odakünn és ki van idebenn  

majd meglátod romnyi ha feljön a Nap 

hogy merről dobog a szívem 

 mura Dake Devlesz palé bidakerdem  

palé bidakerdem mashkar moru láslo népo… 

ke loli mol pilom e rátyi haj dukhadyilas 

muro shéro ke tráden e rom detehara ke 

dukhal Mama moro ilo… ke e lóli mol a 

parnyasa pav me tusza detehara ke  e rom 

traden haj me nichi baro lazhaveski butyij ke 

traden e rom detehara haj me pale so te 

kerav ke nincsen olyan kislány kibe’ hiba nin-

csen mamo héj  

ke van de lashi jek cerra szanoj Dale lako 

mashkar szanoj lako mashkar kalej lake jaka 

Devla le Ke kalej lake jaka Ke mérav Dale 

anda late… loli phabaj po kopachi de lolij ke 

chi gindindem ke muri gazhi xoxamnij ke 

xoxamnij sas laka Datar szityárdij ejnye 

bejnye laka lasha Dejóra… nagypénteken 

mossa gólya a fiát  

ez a világ kígyót békát rám kiált  

álljatok ki újkígyósi cigányok  

százatokkal a babámért kiállok 

mert amit adtam  

gyémánt gyűrűt add vissza  

mert annak a gyémánt köve nem tiszta gyere 

kurvé dobjuk be a Tiszába  

a Tisza vize majd kimossa tisztára… 

száz ménesnek ura vagyok 

 méltóságos úrnak hívnak engemet  

ha kimegyek a pusztába leterítem a  fűre  

ha lepihen a csendes ménes  

és kigyúlnak a sok száz mécsek  

úgy elmegyek a babámtól  

mint vadmadár a párjától  

örökre…  

aztán csendben vigyetek ki  

hogy meg ne hallja azt senki 

 csak az az egy őszi szellő  

ami lefújja az öreg fákról a levelet…  

pala kodi ingren man ávri  

hogy tena dikhelle khonyi feri  

kodi phuri balval kon téle phurdel paj 

kopácha e patra… telaj zeleno vesh e 

butrom tanyazin lenge sane romnya sza 

khannyan kiraven jek sas mashkar lende 

kodi sas e shukár de kodo lako xaben sas o 

naj bilondo ke kodo lako xaben szostár sas 

bilondo… ke marlasz peszki gódyi palaj 

terne shave…  

fújja a szél fújja a rongyos kabátomat  

ke nem csak a kabátom de az egész csalá-

dom de egye meg a fene ezt a világot ke 

rosszabb életem van mint a kutyának mert 

a kutya elbúvik a szénaboglyába  

én meg csak úgy csavargok a világba… 

 csütörtökön virradóra  

jön a kulcsár az ajtómra  

ke vizitálja a fejem alját  

nem  szedtem-e  ki a téglát  

nem szedem én ki a téglát  

ke megvárom a szabadulást  

de mire haza fogok érni Mamo  

megfog a hajam őszülni  

ke mire haza fogok érni Mamo  

ki fog az út gyepesedni  

álom esett a szemembe  

a hajnal veri ki belőle  

de a hajnal ki nem veri  

a kályi gázhim kikergeti  

  

  

  

 
 

           Ruva Farkas Pál festménye 
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