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Elkezdődött a Tanoda építése 

           Régóta dédelgetett álmom válik va-

lóra.  Önerőből és nemzeti összefogással építjük 

a TANODÁT. Évek óta tervezgettem, hogy egy 

olyan TANODÁT indítok a Cigány Írószövetség 

égisze alatt, melyben a hátrányos helyzetű gye-

rekeknek tudunk majd egy olyan biztos pontot 

nyújtani, ahová bármikor benyithatnak. Ha kell 

segítünk a tanulásban, segítünk felkészülni az Or-

szágos Cigány Szavalóversenyre. Beszélgetünk az 

életről, mind arról, amire az iskolában nincs idő. 

Ha a lovari nyelvet szeretné valaki megtanulni, 

akkor itt, a RUVA-TANODÁBAN arra is lesz lehe-

tőség.       

        Meghívjuk a helyi iskolát, hogy rendhagyó 

irodalom órát a diákoknak a Tanodában tartsunk.  

Tervezzük, hogy külön zenei szekció is lesz, vala-

mint képzőművészeti foglalkozások. 

Nagyszerű érzés volt megtapasztalni, hogy sokan 

önzetlenül segítettek elképzelésünk megvalósítá-

sában. 

Semjén Péter   Pécs melletti Pogányból, a 

KERATERV Bt tulajdonosa készítette, a     kályha-

csempéket 

Kiss László Salgótarjánból adta az ajtót a cserép-

kályhához 

A Ráth Hungária  a megépítéshez szükséges sa-

mottot 

Ifj. Hevesi Sándor és felesége építette meg a kály-

hát. 

 

       

        Nevüket egy kályhacsempe is őrzi 

                

 

Pilisi Parkerdő Zrt – tűzifát adott 

Váci Cementgyár és a  Holcim  cementet  

A Zalakerámia  járólapot 

Az ISOVER Saint-Gobain  tető-szigetelő anyagok 

Wienerberger  téglát-  a kéményhez 

Lb- Knauf- glettelőgipszet, csemperagasztót, 

padlopont 

Duomax  kft– mészpótlót 

Hevestherm –   4 ablakot  

Optima-forma Kft - purhabot 

Zsiki Kft – lemeztetőt 

Peakston Kft- festéket, fugaanyagot 

Kemikál Rt- színes falfestéket 

Új-Ház Centrum Etyeki Tüzép – a gipszkartont 

Méhes Kft – sódert és homokot 

Dunagipsz Kft  - gipszkarton csavarokat, 

hongarocell táblákat 

Dr. Józsefné Babó Gabiella – készített Tanoda 

feliratú plaketteket kerámiából  

BALU 2001 Bt  készítette a cégtáblát 

 

 

                   majdnem kész a kályha 

 

     

Ez úton is szeretnénk kifejezni köszöne-

tünket mindazoknak akik segítsége nél-

kül a Tanoda nem épülhetett volna fel. 
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 RuvaFarkas Pál 
Elhantolt álmok 

ahol már régóta nem énekelnek 

a madarak 

abból az erdőből elmenekülnek  

még a farkasok is 

a fák égbe kiáltják a fájdalmaikat… 

a táborban a zuhanyrózsákból gáz folyik 

a meztelen testek elkékülnek 

de néha egy-egy kis arc 

tovább sírja magát a halálba 

a Mama mellei között… 

mire a nap áttöri a csendet 

a rémület foszlányai között 

és a semmi lesz a valami 

mert csak a csontok  

a koponyák és az állkapcsok 

kerülnek elő a fű alól 

így nehezen lehet azonosítani 

az igazság elrabolt álmait 

egy elpusztított nemzedék 

utolsó jajkiáltásaiból 

 

Keresd a Tavaszt a Télben 

itt vártam rá a Télben 

leült mellém a székre 

derüs lettem egy percre 

ideje felkelnem végre 

keresd a Tavaszt a Télben 

ó milyen jó is a fényben 

 

           

        (Ruva Farkas Pál festménye) 

                  

Mária-királyanyánk 

amikor az utolsó kép is a falon  

a helyére került 

a katedrális oltárán is 

végigsimítottam szüleim arcát 

anyám szomorú szemeibe nézve 

kicseréltem a mellette lévő képet 

hát igen 

ez való ide melléd 

mert amikor 

Sószékről betrappoltál Csabára a piacra 

itt mindig megálltál a poros hídon 

és beleimádkoztad -  fohászkodtad 

a Körös szomorú fűzfáinak lombjai alá… 

melyek sorra mind  

egymás után a Teremtőhöz jutottak 

a hetedilk mennyországba 

ezért lettünk mi 

lányaid és fiaid 

sa vonyikura – haj traimaske *    

mert imáid mind 

célba találtak odafönt 

s a kis kunyhónk is kivirágzott 

szívfájdalmaid végett 

hiába rogyott a porba 

kígyóson a temető melletti zugban 

mert ott ragyog koronád alatt most is 

Mária – királyanyánk  

Te télvíz idején kibimbózott rózsa 

mindnyájunk szaloncukra 

a szögre akasztott karácsonyfánk gallyán… 

 
*(életrevalók és túlélők) 

 

Csoze Tél 

nem az a hely  

ahol időzni kell 

a markodban  

a Nap sem fér el 

egy arcbazárt helyen 

csak a szemed nevet 

a tél szellő formájában 

a blúzod alatt hever 

ha nem csókolsz vissza 

már cserben is hagyott 

csoze ez a Tél 

máris  másnak  ragyog   
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  A Dal 2017  

Pápai Joci nyert az Origo című                    

                  dallal 
 

  Pápai Joci 
     A Duna és a    Duna World     csatorna 

2017. február 18-án élőben sugározta  a dön-

tőt, ahová bejutott Pápai Joci az Origo című 

szerzeménnyel,  

     A finalista dalok meghallgatása után a 

szakmai zsűri tagjai egyenként 4, 6, 8 és 10 

pontot adnak az általuk legjobbnak tartott 

négy dalnak. Pápai Joci előadásában az 

Origo, Závodi + Berkes Olivértől a #háttér-

zaj, Kanizsa Ginától a Fall Like Rain és Ra-

dics Gigitől a See It Through közül a tévéné-

zők választották ki a nyertest. 

 

   
       

A nézőktől Pápai Joci és az Origo kapta a leg-

több szavazatot, így ő képviselheti Magyar-

országot május 9. és 13. között Kijevben, az 

Eurovíziós Dalfesztiválon. 

 

       

Pápai Joci a showműsor után, a Dal – Kulisz-

sza című műsorban hatalmas áttörésnek ne-

vezte azt, hogy győzött. “Hittem a dalom-

ban, életem legfontosabb dala volt ez” 

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a végső győ-

zelemre ugyanakkor nem számított, mert 

erős nevekkel és produkciókkal versenye-

zett. 

       

Kiemelte: az, hogy megnyerte A Dal 

2017-et, “nagyon nagy üzenet a roma-

ság számára”, ez is azt bizonyítja, hogy 

ha keményen dolgozunk, akkor befo-

gadnak. 

Pápai Joci hozzátette, hogy májusban Kijev-

ben harcolni fog az ország sikeréért és 

igyekszik majd a legjobbat nyújtani. 

A Dal 2017 döntőjében extra fellépő volt 

Molnár Ferenc Caramel, aki az idei szériában 

a zsűri egyik tagja volt. 
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      Szeretetkonyha egy csipetnyi           

   örömmel fűszerezve – Interjú a               

       Romani Gastro tagjaival 
 

Minden gesztusukból erőteljes életszeretet 

árad – olyan, ami napjainkban egyre ritkáb-

ban fedezhető fel. Ez azonban elengedhetet-

len hozzávalója Budai Zsanett és Tonté 

Barbara, vagyis a Romani Gastro kony-

hájának, ami az autentikus roma receptek 

dokumentálásával és újragondolásával, az 

ételeken keresztül igyekszik sztereotípiákat 

oszlatni, nevelni és minél több emberhez el-

juttatni a hazai gasztronómia egy méltányta-

lanul elfeledett szegletét.  

 

hirdetés        

A Romani Gastro egy igazi szerelem-

projekt, amivel a saját szabadidőtök-

ből áldozva foglalkoztok. A kemény 

munka azonban meghozta a gyümöl-

csét, hiszen a blog után az első könyve-

tek is megjelent. Hogy érzitek magato-

kat, feleszméltetek már? 

Tonté Barbara: Ez olyan, mint amikor egy 

nőnek gyereke születik, és még piheg, nem 

igazán tudja felfogni, hogy mi történt. Mi is 

még eszmélünk, mert a könyv megjelenése 

rengeteg energiát követelt – főleg úgy, hogy 

mindketten a közigazgatásban dolgozunk, 

teljes munkaidőben. A projektre így a saját 

szabadidőnkből  csíptünk el. 

Mennyire nehéz a helyén kezelni a 

gyorsan jött ismertséget, azt, hogy 

egyre többen érdeklődnek a munká-

tok iránt? 

Budai Zsanett: Mindkettőnknek teljesen 

evidens volt, hogy a „15 perc hírnév” nem 

száll a fejünkbe. Ez csupán egy szakmai 

szintlépés, de azt az alázatot, ami eddig is 

megvolt bennünk, tovább fogjuk őrizni. 

Ugyanúgy dolgozunk, mint előtte. 

T.B.: Sőt, inkább még nagyobb felelősséggel 

figyeljük majd, hogy milyen tartalmakat osz-

tunk meg, és hogy milyen minőségben dol-

gozunk. Nem dőlünk hátra, ha tovább szeret-

nénk fejlődni, akkor még keményebben oda 

kell tennünk magunkat. 

A szakácskönyvben és a blogban érez-

hetően a szívetek-lelketek benne van. 

Valódi szerelemgyerekek. A szemé-

lyesség mellett a kultúrmisszió is ki-

emelt célotok volt az elejétől? 

T.B.: Az egész projektet a személyesség mű-

ködteti. Mi a saját történetünkkel tudunk 

példával szolgálni, az pedig egy más kérdés, 

hogy ezt egy egész kisebbségre rá lehet vetí-

teni. Ami a kultúrmissziót illeti, már a blog 

indulása előtt célul tűztük ki az egészségtu-

datosságra való nevelést is. A másik nagyon 

fontos dolog pedig a roma konyha írásos do-

kumentálása, a receptek ugyanis eddig száj-

ról szájra, anyáról lányára terjedtek. Mi sze-

retnénk írásban is összegyűjteni és meg-

őrizni őket. 

B.Zs.: Az elejétől tudtuk, hogy nem sima 

szakácskönyvet szeretnénk, hanem rejtetten 

szemléletet formálni – a lehető legszemélye-

sebb stílusban. A recepteknél az egyetlen 

kérdés az volt, mennyire menjünk el érzelmi, 

és mennyire antropológiai irányba. Az 

utóbbi – azt tapasztaltuk –, hogy egyáltalán 

nem működik. A történetmesélés viszont an-

nál inkább! 

http://romanigastro.blog.hu/
https://noklapja.nlcafe.hu/app/uploads/2017/03/romanigastro_cimlap_kovesdireka.jpg
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Gyönyörű hagyomány, hogy a roma 

asszonyok együtt főznek, a lányaikat 

már nagyon korán megismertetik a fő-

zés tudományával. 

T.B.: A roma kultúrában egy nő státuszát 

még mindig nagyban meghatározza, meny-

nyire főz jól. Az érzelmi részén, a családi kö-

telékek megerősítésén és a kultúra, illetve a 

hagyományok átadásán túl viszont a közös 

főzésnek nagyon fontos gazdasági oka is van. 

Sokkal költséghatékonyabban lehet ugyanis 

több emberre főzni. 

Sokat emlegetitek, hogy szeretetből 

kell főzni. Az étel, a hozzávalók szere-

tetéről és tiszteletéről van szó, vagy ar-

ról a szeretetről, amit azok iránt érez-

tek, akiknek az étket készítitek? 

B.Zs.: Mindkettőről, vagyis inkább a kettő-

ről együtt. Erre jó példa Bíró Zsófi könyve, A 

Boldog hentes felesége, aminek számomra a 

legfontosabb mondanivalója az alapanyagok 

szeretete. Rendkívül megkapó, hogy a re-

gény szereplője, Takács Lajos mennyire tisz-

telte az alapanyagokat, minden részt felhasz-

nált – és ez abszolút benne van a mi ételhez 

hozzáállásunkban is. Én például etikai okok 

miatt kizártam egy csomó olyan alapanyagot 

az étkezéseimből, amiket egyébként nagyon 

szeretek – épp a tisztelet miatt. De, ami sok-

kal fontosabb, hogy kinek főzök éppen. Ma-

gamnak, egy főre képtelen vagyok (moso-

lyog). 

T.B.: Az is a tisztelet jele, hogy ha levágsz 

egy tyúkot, akkor nemcsak a mellét eszed 

meg, hanem az összes részét felhasználod: a 

szárnyat, a szárnytövet, a lábakat, a belsősé-

geket. Csak a melléért nem ölöd meg – ez is 

etikai kérdés. Arról nem is beszélve, hogy 

ezek a részek mennyire finomak. 

A roma konyha nagyban táplálkozik a 

paraszti- és a szegénykonyhából. Mi 

volt számotokra a legmeglepőbb étel, 

amit minimális pénzből el lehet készí-

teni? 

B.Zs.: Nekem a legnagyobb élmény a babos 

tészta volt. Hihetetlenül egyszerűen, olcsón 

és ízletesen el lehet készíteni. De épp egy for-

gatásról jövünk, ahol meglepetésből káposz-

tás lecsót főztek nekünk. Azon gondolkod-

tam közben, hogy ez a recept úgy születhe-

tett, hogy nem volt otthon elég paradicsom, 

paprika, hagyma, és valamivel fel kellett dú-

sítani a lecsót. 

T.B.: Ilyenkor jövünk rá, hogy ezeknek a re-

cepteknek a kitalálói milyen mérhetetlenül 

okosak voltak, és milyen körülmények között 

éltek. Ha csak a babos tésztát nézzük: tudod, 

miért pont a bab vízében főzték a tésztát? 

Azért, mert általában 200-300 méterre volt 

a kút, és egyrészt nem pazaroltak, másrészt, 

ha sokakat akartak táplálni, nem volt idejük 

állandóan a kútra szaladgálni. Mindig a 

szükség szüli a legjobb ötleteket. Az autenti-

kus roma ételek, amik a vándorló életmód-

ból, a szegénységből fakadnak, nagyon szé-

pen beleilleszkednek a fenn-tartható háztar-

tásba, a gazdaságosságba. 

 

Bara, te nyilatkoztad korábban, hogy a 

roma konyha nem újrafelfedezésre, 

hanem felfedezésre vár. Ez a ti csalá-

dotokban hogy volt? Mennyire követ-

tétek a hagyományokat? 

https://noklapja.nlcafe.hu/app/uploads/2017/03/romanigastro_06_kovesdireka.jpg
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T.B.: A roma konyha közösségről közös-

ségre változik, rengeteg meglepetés van 

benne, hiszen az alapja az eszközhiányból és 

a pénzhiányból fakadó találékonyság. Olyan 

kincsekre lehet bukkanni benne, hogy sokan 

el sem hinnék. Mi azt a konyhát vittük ott-

hon, amit a többségi társadalom romásnak 

vél: a pörköltet, a káposztát, a nehezebb, zsí-

rosabb ételeket foglalja magában. De ez csak 

egy szelete a roma gasztronómiának, és való-

jában nem is autentikus. Az én apukám ze-

nész, és ahogy az ilyen családokban lenni 

szokott, gyakran az éttermekből, bárokból 

hazahozott ételek receptjei alapján állította 

össze édesanyám a menüt. Az ő generáció-

juknál az étel státuszt jelentett. Viszont egy 

szegénytelepen élő családnál ezek ünnepi ét-

kek voltak, a hétköznapokon pedig sokkal 

puritánabbul étkeztek. 

B.Zs.: Az egészséges életmód nálam zsigeri 

módon jön, anyukám a hétköznapokon pró-

bált egészségesen élni. Emellett pedig elég 

puritánul étkeztünk: négyünkre 40 dkg hús-

ból csinált fasírtot főzelékkel, de elég volt. 

Nem maradtunk sosem éhen. Ünnepekkor 

viszont a nagyon hagyományos ételek domi-

náltak. Ennek is megvolt az oka, hiszen édes-

anyámat az ő nagyanyja nevelte, aki alapve-

tően a háborús időkre volt berendezkedve. 

Iszonyatosan spórolósan főzött, mivel há-

rom gyereket kellett egyedül felnevelnie. 

A receptjeitek mellett a hétköznapi 

örömök is fontos szerephez jutnak. 

Számotokra mit jelentenek ezek pon-

tosan? 

T.B.: Én csak a jóra próbálok szűrni, akár 

egy Excel táblázatban. Ha arra koncentrálok, 

mennyire finom kávét ittunk, milyen jó most 

itt beszélgetni, akkor már nem is fontos, 

hogy fáj a lábam, mert egész nap magas sar-

kúban voltam (mosolyog). 

B.Zs.: Mostanában rengeteg kötött dolog 

volt az életünkben, így a legnagyobb öröm-

forrás, ha szabadnak érezhetem magam. 

Amikor azt csinálok, ami abszolút a saját 

döntésem: akár a barátaimmal vagyok, akár 

ráérősen főzök. A főzés ugyanis nem munka, 

hanem maga a szabadság. 

                        részlet Filákovity Radojka interjújából 

                                                    (noklapja.nlcafe) 

                       

                                  diós kukoricamálé 

                       

                                        cigánytokány 
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 Orsós Jakab 

Szürkület 

Szürkületbe jöttek ki hozzánk az erdő-

szélre, a jegyző, meg a tanító. Összeírtak 

bennünket, és közölték, hogy a gyerekeknek 

iskolába kell járni. A szüleink sírtak, jajgat-

tak. 

- Jaj, drága jegyző úr, minek ezeknek is-

kola? Mink is megvoltunk nélküle, ezeket a 

szegény ártatlanokat minek kényszerítik? 

Hát nem jó ezeknek itthon, hát mit vétet-

tünk, miért büntetnek? 

- A törvény előírja - mondta a jegyző - Ma-

guk szembeszállnak? Egy hét múlva bepa-

rancsoltak mindenkit a jegyzőségre. 

- Na emberek! Kezdődik az iskola. A gye-

rekek ott legyenek, megértették?! 

Nagy tanakodás kezdődött az öregek kö-

zött, hogy el kéne szökni nyugodtabb vi-

dékre. De akkor meg valami rendelet jött a 

letelepedésről, az idő is kezdett zordulni, így 

hát maradtunk. 

Félig meztelenül - négy lány és három fiú 

- bevonultunk az iskolába. Kicsit késve ér-

keztünk, jöttünkre felállt mindenki és meg-

merevedett. Egy pillanatig a tanító sem tu-

dott mihez kezdeni. Aztán előkapott egy 

másfeles nádpálcát és az asztalra csapott: 

- Leülni! Karokat hátra! 

Tétován, megszeppenve álltunk az ajtó-

ban. Nem mertük átlépni a küszöböt. Csak 

később eszméltünk rá, hát itt volnánk az is-

kolában, ide parancsoltak bennünket. Szüle-

ink naponta borultak térdre a tanító előtt, így 

könyörögtek neki, hogy hagyjon már minket 

békén, hogy engedjen el már minket, külön-

ben felakasztják magukat. De a tanító hajlít-

hatatlan maradt. Most is hamar feltalálta 

magát: amint a hét kis vadembert megpillan-

totta az ajtóban ácsorogni, kiürítette az első 

padokat. Ide ültetett minket, utána meg el-

mondott egy szép hosszú beszédet, hogy új 

vendégek érkeztek, fogadni kell őket, még-

hozzá szeretettel... 

- Játszani kell velük ugyanúgy, mintha a 

társaitok volnának. Vegyétek be őket maga-

tok közé, no, hadd lássam! Ki barátkozik ve-

lük? 

Két hasonló rongyos cselédgyerek jelent-

kezett. Más nem. 

Hosszú ideig a plafonon járattuk a sze-

münket. Nem voltunk hozzászokva a fedett 

helyiséghez. 

- Ne a plafont bámuljátok - mondta a ta-

nító -, ide nézzetek, ahol én ülök, a dobogóra! 

Ezt a szót akkor hallottuk először. Do-

bogó! Közülünk a legnagyobb, Jóska bátyám 

mert először a tanítóra nézni. Ő volt a legbát-

rabb. Így esett rá a tolmács szerep is, hiszen 

rajta kívül egyikőnk sem tudott tíz-tizenöt 

magyar szónál többet. 

- Félnek, tanító úr - mondta a bátyám. - 

Én is úgy látom, mozog a plafon. 

Nagy nevetés tört ki az osztályban. A ta-

nító alig győzte a pofonokat osztogatni, hogy 

helyre álljon a rend. 

Jó pár nap eltelt, amíg megszoktuk, hogy 

fedél van a fejünk felett. Kaptunk palatáblát 

meg palavesszőt. Kezdtük a betűket rajzol-

gatni. Mindegyikünk keze alól szépformájú 

karikák sikeredtek. A tanító állandó figyelme 

is fokozta igyekezetünket s amit csináltunk, 

nemsokára végig is hordozta a padok között. 

Külön is foglalkozott velünk. Dicsért, ha 

egy hajszállal előbbre jutottunk. 

Ennek az embernek köszönhetjük, hogy 

hat évig ott maradtunk, és nem szöktünk el 

az első próbálkozás után. 

Tanítónk a negyedik vagy az ötödik napon 

jött rá, hogy mi nyolctól négyig tulajdonkép-

pen nem eszünk. A többiek elmentek ebé-

delni, mi meg üldögéltünk, firkálgattunk. 

- Ti mikor esztek? - kérdezte egyszer, ami-

kor ebédidőben betévedt az osztályba. 
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- Majd, ha hazamegyünk - mondta Jóska, 

a képviselőnk. 

- Máskor nem tudnátok? 

- Tudni tudnánk. 

Akkor aztán beterelt minket a konyhába 

és hatalmas tál töpörtyűt tett elénk, meg ke-

nyeret, zöldpaprikát. 

A tanító addig nem engedett el bennün-

ket, amíg el nem fogyott az utolsó szemig. 

Másnap megbeszélte a családokkal, hogy 

egyesével eljárhatunk hozzájuk ebédelni. 

Mindennap más portára. Tényleg úgy is lett. 

Öt éven át adtak bennünket kézről kézre a fa-

luban az emberek, többségük svábok, de ma-

gyarok is. Olyannyira hagyománnyá vált ez, 

hogy még nyolc évvel később a feleségem is 

így kapott ebédet. Az az igazság, hogy ez egy 

különleges falu volt... Sokat köszönhetünk 

nekik. 

 

          
 

      
             

             Orsós Jakab faragványai 

 

                                                   

 Osztojkán Béla 

Mint a pelikánok (Bari Károlynak)  

Mikor már nem ad sem a tenger 

sem a föld sem az őserdő mélye 

elég eledelt, majd úgy halunk mi 

mint a pelikánok a nagy éhínség idején, 

úgy halunk mi meg, hogy végső akarásunk 

utolsó szomorúságaként saját begyünket 

tépjük majd fel, repedtszájú bajtársaink 

  

csillapíthatatlan éhségére, úgy halunk 

mi meg, hogy apró darabokban lassanként 

meg etetjük fel magunkat, mint a pelikánok 

kikre rádermedt a dzsungel, s csak az marad 

miutánunk, amit akkor nagyfájdalmunk-

ban, 

mint a pelikánok a tuhadt fülű éjszakában, 

nagyon gyönyörűen, halálunkban eldalo-

lunk. 

 

Áldás 
1. 

Menj fiam, járj szerencsével. 

Legyen szép fehér feleséged, 

Mert egy ilyen csúf fekete 

Embernek rang egy fehér feleség ! 

2. 

Menj fiam, járj szerencsével. 

Sose végy fehér feleséget, 

Mert egy ilyen csúf fekete 

Embernek átok egy fehér feleség ! 

3. 

Menj fiam, ne törődj semmivel: 

Végy olyan feleséget, aki csúfszívednek 

S rútos ágyékodnak egyaránt megfelel. 

Meglásd, jó életed lesz ! 
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     (részletek Ruva F. Pál: Gipsy Passio c.          

könyvéből, folytatás) 

A CIGÁNYOKKAL KAPCSOPLATOS 
NEGATÍV HIEDELMEK  

             1723-ban történt, Kemence község 
határában, hogy az erdőben lakó cigányok 
vajdájának sátra előtt egy nagy kövön tran-
csírozták fel a különböző állatokat, így az 
vérrel szennyezett lett. Egyik alkalommal 
arra vetődött perzekútorok látva ezt a követ, 
nem szóltak, mert sokan voltak a cigányok, 
ők meg csak ketten. De feljelentették a cigá-
nyokat, hogy a vajda sátra előtt véres  egy 
nagy kő ezért arra következtettek, nyilvánva-
lóan  a cigányok emberevők és ott trancsíroz-
ták fel azt az embert is akit keresnek. (Egy 
csipkeverő ember eltűnt a vásár után, gon-
dolták, valószínűleg a cigányok ették meg.) 
Elindult egy nagy koncepciós per, melynek 
során perbe fogták a cigányokat, de mivel 
nem találtak bizonyítékot, ezért koholt vá-
dak alapján ítélték el, majd akasztották fel 
őket. Ennek híre ment egészen a Habsburg 
császárig. Akkorra azonban már több száz ci-
gányt felakasztottak, köztük terhes asszo-
nyokat, öregeket és gyerekeket, nem kímél-
tek senkit. Majd a császár személyesen állí-
totta le az akasztásokat. A sors fintora, hogy 
az a bizonyos csipkeverő a következő évben 
ugyanazon a napon, a vásáron megjelent és 
ott többen, akik ismerték azonosították a 
személyét. Így került szóba, hogy ő hol volt 
eddig? Aztán kiderült, hogy egy másik or-
szágban járt. Akkora már az egész világsajtó 
foglalkozott az üggyel -, hogy milyen előzmé-
nyei voltak a kemencei pernek. Itt is leleple-
ződött a cigányellenesség, és az hogy elha-
markodott cigányellenes ítéletek születtek az 
időben. Ugyanígy történt az is, hogy kikiál-
tották a Dános községben letelepedni szán-
dékozó cigány törzset dánosi emberevőknek. 
Tették ezt azért, mert egy a falutól távol eső 
kocsmában egy fiatal lányt megerőszakoltak, 
megölték a szüleit, kirabolták a kocsmárost, 
és ott is a cigányokat fogták perbe, merthogy 
a vásárról hazafelé tartó cigányok hangosan 
beszéltek, ittak és valószínű, hogy estére ők 
mentek vissza a kocsmába és ölték meg a 
kocsmárost és a többieket. Ilyen és ehhez ha-
sonló feltevések, elhamarkodott gyilkossági 

vádak és végrehajtott ítéletek sorozata tör-
tént a XVIII-XIX. században, de még a XX. 
században is. A természet amennyire sze-
rette a cigányokat, annyira meg is büntette 
őket. Hiszen a kemencei pert is az motiválta, 
hogy a cigányok a kemencei erdőben éltek. 
Egy természeti nép, melyet soha sem fogad-
tak be, és évszázadokon át üldözték, azok 
nem fognak egy kettőre letelepedni és polgá-
rosodni, vagy elfogadni az adott hely ill. tár-
sadalom törvényeit, ehhez még ugyancsak 
évszázadok kellenek. A természet olyan, 
mint a Jó Isten, egyik kezével ad, a másikkal 
elvesz. Hiszen a vadon termő ehető különféle 
növényekből (gomba, madársóska levele, 
stb) és vadon élő állatokból a cigányasszo-
nyok kiváló ételeket tudtak előállítani.       De 
ahogy befogadta és nem lökte ki őket magá-
ból a természet, jutalmazta és büntette is a 
cigányokat, mivel a természet adta körülmé-
nyek, hol előnyös, hol hátrányos helyzetbe 
juttatták őket. 

EREDET ÉS MÍTOSZ  

Az Indiából származó cigányság azért hagyta 

el Indiát, mert a több isten hitvallásukat az 

egy istenhitre váltották. Innen ered a DELHI 

(városnév) = egy Isten, azaz Isten van! Szim-

bolikus a főváros elnevezése is.   

      Az önkéntes száműzetésben, a keresztény 

hit felvállalása és annak világszerte hirdetése 

a zarándokok ma is ismert életben maradá-

sának záloga, a koldulás segítségével marad-

tak életben.        Jézus keresztre feszítésekor, 

a mellette lévő egyik kereszten egy indiai 

férfi volt megfeszítve, aki ellopta a negyedik 

szöget (európai megjelenésük után egyipti, 

gyipsy, majd cigajne és végül cigánynak ne-

vezik). Jézus, mielőtt kilehelte a lelkét oda-

fordult a cigányhoz és azt mondta neki: 

(Máté evangéliuma 27 fejezet. 46. ELI ELI 

LAMMA SABAK-TANI A lovári dialektus ér-

telmezése szerint ez a Jézusi kinyilatkozás 

azt jelenti „Deli, Deli lanma sa baxtani” „Is-

tenem, Istenem, elvettél, s ti legyetek mind 

szerencsések!” Meg vagyok győződve róla, 

hogy a cigányság ennek a Jézusi áldásnak 

köszönheti a mindenkori túlélés feltétlen 

alapját, a szerencsét. Jézus kijelentésének 
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több értelme van. Először is közbejárt a cigá-

nyok érdekében az Atyánál, mert bármilyen 

történelmi, vagy természeti csapás érte a ci-

gányságot, mindig túlélték azt, pl.: pestis, 

vagy a spanyolnátha, ide értve a természeti 

katasztrófákat a világégéseket, a vízözönt és 

a világméretű, népeket és kultúrákat pusz-

tító keresztes háborúkat és a világháborúkat 

is. Második jelentés: Az örök szabadság és az 

örök szerelemben való élés, valamint a gyer-

mekáldás és a szülők iránt érzett szeretet, 

mint a mindennapi boldogság érzés és az az-

utáni életvilág megélése a történelem vihara-

inak közepette.        Szent küldetései közé tar-

tozik a cigányságnak, hogy nem tűrik a leigá-

zás és a megalázás semmilyen formáját, de 

nem is akarnak senki felett uralkodni. A sze-

retetre és a boldogságra építve a földi életün-

ket, a NŐISTEN-ANYA imádatával a földi te-

remtés eszközévé válunk. Az Anya Isten 

megtermékenyítésének pillanatában így vál-

hatunk mi földi teremtmények „teremtővé” a 

Teremtő Isten segítségével. Ekképp terem-

tette Isten az embert a saját képéhez hason-

lónak. Isten amikor megáldotta a cigánysá-

got földi küldetésében, fő helyre rendelte  a    

Nő Istenség kultuszának a tiszteletét. A ci-

gányság a mai napig a sok gyermek nemzé-

sének okát, az Isteni áldást, a földi boldogság 

alapkövének tekinti. A cigányság számára az 

írott kultúra megőrzése a vándorlás és üldöz-

tetés révén, másodlagossá vált. Az első 

helyre mindenképpen a földi teremtés, a 

gyermekáldás és az isten-anya kultusz volt 

tehető.        A cigányok köszöntőiben, egymás 

megszólításában a romale mellett a shavale 

párosul, minden esetben. A Shavale = 

egyenlő a francia chevalier (lovag) jelentés-

sel. Megkérdeztem a cigányokat, mind a 

négy fő törzset, akik ortodox hagyományok-

kal rendelkeznek és a romale megszólítást, 

minden esetben embernek, férfinak értelme-

zik, de a shavale - szót egyik sem tudta azo-

nosítani. Mindenképpen arra a következte-

tésre jutottam, hogy Jézus halála óta, az írat-

lan kultúra nélkül eltelt időszak, (a cigányság 

számára - a lovag szó értelme -, feledésbe 

merült, annak ellenére, hogy mindennap 

használják és megélik azt. Pl.: shavo  meg-

szólítás=fiú, shavora=gyerek. Ráadásul ge-

netikailag kódolva lett, mert a grál lovagok-

hoz hasonlóan az Istennő kultuszt a mai na-

pig is őrzik és védelmezik, az Édesanya a Te-

remtő Isten (Devla) után a legfontosabb sze-

repet tölti be életükben.   

      A cigányság kifelé a társadalom felé pat-

riarchális apajogúság prioritását hirdeti, vi-

szont belül, befelé az anyajogúság, de inkább 

az anya Istenség joga érvényesül. Tudvalevő, 

hogy az „anyázásért” cigány fiúk és férfiak 

meggondolás nélkül a következményekkel 

nem számolva ölnek. S ha megkérdezik, 

hogy miért tették azt, rendszerint súlynak 

megfelelően nem tudják megmagyarázni tet-

tüket, hiszen embert ölni bűn!? Pedig a vá-

lasz egyszerű: ösztönösen, genetikai indítta-

tásból védik a beszennyezéstől, a megalázás-

tól az Istenként tisztelt Anyát.        Legauten-

tikusabban a cigányság ősi dalaiban, mint-

egy balladákként követhetjük nyomon nap-

jainkban is a szülő-teremtő anyaisten kap-

csolatukat. 

Legautentikusabban a cigányság ősi dalai-

ban, mintegy balladákként követhetjük nyo-

mon napjainkban is a szülő-teremtő anyais-

ten kapcsolatukat:   

 
Dik palpale Mamo  

kon aven pala ma 

Puter Mama tyi kapuva 

muk tradav andre mure khuren 

 

Nézzél vissza Anyám   

kik jönnek utánam?   

Nyisd ki Anyám kapuidat  

hadd hajtsam be csikóimat.   

 

Devla le suntona 
sostar mares amen 
Na marr man Suntona 
aldisar man  

Istenem, Szentem 
mért versz Te minket 
Ne verjél Istenem, 
inkább áldj meg engem   

      (következő számunkban folytatjuk)  
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Momdókák 
Nyuszi ül a fűben, 

fűben szundikálva. 
Nyuszi talán beteg vagy, 
hogy még nem is ugorhatsz? 
Nyuszi hopp, nyuszi hopp, 
nyuszi egyet megfogott. 
 

       * 

Erre csörög a dió, 

arra meg a mogyoró. 
Tessék kérem megbecsülni, 
és a földre lecsücsülni, 
csüccs. 
 

               * 

 

Dombon törik s diót, a diót, 

aztán meg a mogyorót, mogyorót. 
Tessék kérem megbecsülni, 
és a fűbe lecsücsülni, 
csüccs. 

 

                *       

Lopom, lopom a szőlőt, 

elaludt a pásztor, 
pipa van a kezében, 
askalap a fejében. 
 

                 * 

Ez a szarka tarkabarka, 

mégis tarka ez a szarka. 
 

                 * 

Kinn a bárány, benn a farkas, 

fuss el innen lompos farkas. 
 

 

                
 
 
 
 

 
 

Phendimo 

 

Shoshoj beshel andej char, 

andej char kukulyil. 
Shoshoj dore nasvalo san, 
hody inke chi xuttyes? 
Shoshoj hopp, shoshoj hopp, 
shoshoj jekes xutyildas. 
 

              *  

Akorde chörgij o akhor, 

intya pale o modyorovo. 
Mangav tume patyivinles, 
haj pej phuv tele te beshen 
bessh.-chücch 
 

              *  
 

Po dombo phagren o akhor, e akhores 

palakodi pale o modyoróvo, o modyoroves. 
Mangav tumen patyivinles, 
haj andej char tele te beshen 
bessh.- chücch 
 

                  *  

Chorav, chorav e drakha 

sutastar o gornyiko 
lyulyava si ande lesko vast 
sastruno kolopo ande lesko shero. 
 

         *                       

Kadi kekerashka tarkabarka        

viatunchi turkickij kadi sarka. 
 

               * 
Avrali e bakri, andej o ruv 

nashtar kathar lompossho 
ruva. 
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Kökény Anna 
Nem kérdés  
 
Kinek a szemében van az első hazug szó? 
Mi majd, mint a hegy tetején könnyű szél 
fújta hó takarójának pihéjét meglibbentve 
lavinájába temeti az igazságot .  
  
Kinek a szemében van hideg vakság? Jég-
csappal átszúrt bambulás s közöny mi va-
lótlan kristállyal elemzi lélektelenül a lé-
legző életet.  
  
Kinek a szemében van gyermekszívét 
nyársa húzott gyűlölet, vért kívánó bűzös 
vákuumfejedelmet szolgáló nyáladzó hi-
ány?  
  
Kinek a szemében van nagyúri pislogás? 
Tarkójában fájdalmasra préselve  
az izom felettébb pökhendin néz alább szá-
ját savanyúra feszíti előbb s gond nélkül 
kontrázza mit mondott utóbb.  
  
S a tiszta bölcsesség, igaz nemesség egy-
szerű finomság akarva akarás reggel ko-
pogtatása nappalod zamata estéd nyugal-
mas párnája kinek a szemében van?                    
Kinek a szemében van az egész világ ? 
              

Tánc  
 
Adnék száraz rőzsét tüzednek de elfogyott. 
Dobjunk tűzre jobb híján egy rossz napot. 
Egy bátor döntést mi balga volt.  
egy ordítást mely hallgatott hosszú pa-
zarló éveket lomtalanítsuk az életet.  
Egy ki nem mondott érzelem tűzre vele! 
Élvezem.  
Álmatlan éjszakák csak úgy izzik a parázs 
Ellökött a barátom buta emlék nem bá-
nom.  
Lenyeltem a könnyemet lángnyelv  
éri az eget.  
gyere táncoljuk körül  
add a kezed örökül. 

 

Mendi Rózsa 
 

Nőnapi vers  
 
 Ahogy idősödöm, egyre szebb vagyok! 
Messziről.  
Ars poetika  
A külvilág a feje tetejére állt.  
Én talpon maradok.  
Tükör identitás  
Nincs belátásom arra,  
hogy  cigány vagyok, 
 csak amikor tükörbe nézek.   
 
  

Örömhír  
  
Magyarország működik!  
A lakosság 20 százalékának. 
  
  

Extrém sportok az életben  
 
Vesszőfutás  
Tortúra  
Egy helyben topogás  
Sötétben tapogatózás Adósságban úszás 
Hitben járás 
 
  

 Kirekesztés  
 
 Elutasításod  
Szögesdrótjaiból  
Fontál töviskoszorút  
a Szívem köré.  
  

Új alternatívák  
  
Most hontalan, vagy hajléktalan legyek? 
Magyar valóság  
Túléltem.  
Túléltem!  
Túléltem?        



        

                                      

             

                               elkészült   a Tanoda                   



 

        Ruva Farkas Pál festményei 

     
           A teremtés                          Táncolj Csibi - démonom 

 
 

                                                    Az én holokausztom 

 


