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4 HAGYOMÁNYOK – HIEDELEMVILÁG

A végzetnők, a sors
1. Válaszolj a kérdésekre!

Örök harcban áll egymással a ó és a ossz. Kösd össze ki, kinek a „katonája”?

2. A cigányok azt hitték, hogy sorsukat az urmék, a végzetnők döntik el.

jó rossz

Miről döntött a ó Urme?

…………………………………………………

…………………………………………………

Mit jövendölt meg a ideg Urme?

…………………………………………………

…………………………………………………

Mit mondott ki a ossz Urme?

…………………………………………………

…………………………………………………
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Tündérek és koboldok
1. Válaszolj a kérdésekre!

Melyik erdei tündér tépkedi bánatában a haját?

.....................................................................................................................................

Minek gondolták a cigányemberek a szálldogáló ökörnyálat?

.....................................................................................................................................
(Valójában a fiatal pókok repkedő fonalszálai.)

A cigány koboldok közül kik élnek a föld alatt?

.....................................................................................................................................

Melyik kobold bújt el a szövegben?
ALMAKÖRTEBARACKNÍVASIKALODAMALOUGRIBUGRI

2. Szerinted melyik nép híres koboldjait ábrázolja a kép? Válaszd ki!

Kik ezek a lények, és hogyan viszonyulnak az emberekhez?

...................................................................................................

...................................................................................................

Miért nevezték a cigányok a csalánt
„Phuvus fájának”?

.....................................................................

.....................................................................

ANGOL, ÍR, NÉMET, FRANCIA





A betegségdémonok
1. Pótold a táblázat hiányzó részeit!

2. Készíts rajzot két, tetszés szerint választott betegségdémonról!
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Neve Formája Okozott betegség

szürke, kétfejű madárka őrültséget okoz

emberfejű halacska

THARIDJI nagy lázat idéz elő

SILALYI hidegrázást okoz

sokfejű kis hernyó

PORESKORO

négy macska,
négy kutyafej,
madártest
és kígyófarok

..................................................................
neve

..................................................................
neve
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Bajelhárítás, gyógyítás
1. Válaszolj a kérdésekre!

Orvos hiányában kik gyógyították a beteg embereket?

.....................................................................................................................................

Honnan szerezték a varázslóasszonyok a gyógyszereket?

.....................................................................................................................................

A gyógyításon kívül mivel foglalkoztak még?

.....................................................................................................................................

A legenda szerint honnan kerülnek a gyógyfüvek a rétekre, erdőkbe?

.....................................................................................................................................

2. Felismered a gyógynövényeket?

Magyar sátoros cigányok a 19. században

.................................. .................................. ..................................
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3. A minden magok fáján a világ összes növénye megterem. Csináld meg a saját
csodafádat – tényleg teremjen rajta mindenféle növény!
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Ördögök és a boszorkányok
Válaszolj a kérdésekre!
Miért olyan bűvös szám ez a kettő?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Hogyan válnak a nők boszorkányokká?

.....................................................................................................................................

Mivel jutalmazta az ördög azokat a boszorkányokat, akik sok bűnt követtek el?

.....................................................................................................................................

Hol tartották pünkösdi gyűlésüket a boszik?

.....................................................................................................................................

Megtalálod az eltéréseket az ördögfiókák között?
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Isten
1. A különböző korokban, országokban és vallásokban más-más néven illették

Istent. Kösd össze a képet a névvel!

2. A cigány hit főistene DEL, a beásoknál DIMIZO.
Kik Isten testvérei, és kik az ő gyermekeik?

3. Írd le, mit tett és tesz a hitvilág szerint az emberekért az Isten!

Zeusz

testvér 1. testvér 2.

Tollaskígyó Buddha Odin

gyerek 1. gyerek 2.
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Viselet, öltözködés
1. Válaszolj a kérdésekre!

Melyek voltak a cigányok ruházatának legfontosabb darabjai?

Mit jelentett az, ha valaki csizmát viselt?

.....................................................................................................................................

Miben lehettél biztos, ha egy vásárban zöld kalapos lovari embertől vettél lovat?

.....................................................................................................................................

Miben különbözött a beások viselete a többi cigány csoportétól?

.....................................................................................................................................

2. Színezd ki a ruhadarabokat a szokás és a kedvelt színek, minták szerint!

férfiak nők
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Hagyományos foglalkozások
1. Válaszolj a kérdésekre!

Hogyan tanulták a gyerekek a mesterségeket?

.....................................................................................................................................

Mi volt a cigány emberek fő foglalkozása a középkorban?

.....................................................................................................................................

2. Az eszköz vagy termék neve alá írd oda a foglalkozásokat!

.......................... .................................... ..................................................

.......................... .................................... ..................................................

.......................... .................................... ..................................................
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Összefoglalás
1. Az eddig megismert fejezetekben különféle természetfeletti lényt ismerhet-

tünk meg. Ezek lehetnek istenek, koboldok, démonok, tündérek. A felsorolt
lényeket helyezd el a dobozába!
DEL, MULO, BAXT, DIMIZO, MELALO. BIBAXT, ZEUSZ, KESÁLYI, NÍVASI,
CIGNOMANUS, URME, LILYI, PHUVUS, ÖRDÖG, BOSZORKÁNY, PORES-
KORO

istenek tündérek

koboldok démonok
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2. Miben azonosak a képeken szereplő alakok?

.....................................................................................................................................

3. Mit terem a inden agok ája?

.....................................................................................................................................

4. Milyen inget viselt az igényes cigányember?

.....................................................................................................................................

5. Miben tér el a beások viselete a többi csoportétól?

.....................................................................................................................................

6. Húzd alá azokat a foglalkozásneveket, amelyek jellemzőek voltak a cigányokra!
szegkovács, lakatkészítő, mozdonyvezető, rézműves, rendőr, zenész, postás, pap,
szitakészítő,  lókereskedő, trafikos, kocsmáros, teknővájó, szabó, vályogvető,
aranymosó.

7. Valami elbújt a képen. Megtalálod?
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Irodalom – Eredetmondák
1. Válaszolj a kérdésekre!
2. Az eredetmonda szerint miért váltak emberré a madarak?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Szerinted  miért vágyódunk újra madarak lenni?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. A szegényasszony tizenhét gyermekéből kiknek a leszármazottaiból lettek
a cigányok?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Hogyan lett keze, lába, feje a legenda szerint a virágoknak?





16 HAGYOMÁNYOK – HIEDELEMVILÁG

Egy maja eredetmonda
1. Válaszolj a kérdésekre!

Milyen hasonlóságot találsz a maja eredetmonda és a korábban megismert cigány
eredetmondák között?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Miért nem volt elégedett a fából faragott emberekkel Tollaskígyó?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Kikből lettek a majmok?

.....................................................................................................................................

2. Rajzold le, milyennek képzeled a maja teremtő istent, Tollaskígyót!

Ezek a rajzocskák segíthetnek, a maja istenábrázolások is hasonlóak!
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Összefoglalás
A kis ördög megritkította az eredetmondák szövegét. 
Egészítsd ki a hiányzó részeket!

Az emberi .......... kezdetén egy nagy csapat .......... szállt a magasba, hogy a hideg tél

elől .......... napégette tájaira vándoroljon. .......... voltak, egyik .......... a másikra éltek,

nem törődtek a .......... Madarakból .......... azzá, amik vagyunk –  .......... 

Írd ide a jó szöveget!

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

A teremtés virágtörténetében az ördögöcske sok helyesírási hibát tett. Javítsd ki!
A virágg boldog vólt, és elkezdet bojongani a feleségével a világba. Így lettek ezekbül
a virágokbóla cigányok, és még ma is járlyák és lyárják a világot.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

A maja szövegben a kis ördög átírt szavakat. Írd le ezt is helyesen!
Az azték romboló istenek először éneklő gipszfigurát alkottak, de nem voltak elége-
dettek vele, mert az alkotás nem volt elég szép, sem elég tiszta, ráadásul könnyen el-
úszott a vízben, ezért megették.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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Tavaszünnep
1. Válaszolj a kérdésekre!

Mi volt Zöld György feladata az ünnepen?

.....................................................................................................................................

Miket sütöttek bele a Zöld György-kalácsba?

.....................................................................................................................................

Miből fonják a fejezet szerint a gyerekek a koszorút?

.....................................................................................................................................

Felismered a gólyahírt?

Hogy lehet eltüntetni a lányok arcáról a szeplőt?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Színezd ki a pihenő karavánt ábrázoló képet!
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Társadalmi szerkezet
A környezetünkben sokféle ember él együtt, és ezek különféle módon kapcsolatban van-
nak egymással, különféle csoportokat alkotnak. Ebből számunkra a cigányság csoport-
jai, a család és a szokások érdekesek.

1. Válaszolj a kérdésekre!
Mi az alapja a cigányság közösségi formáinak?

.....................................................................................................................................

Kik tartoznak a nyamo közösségbe?

.....................................................................................................................................

Milyen ágon rokonai egymásnak a vica családjai?

.....................................................................................................................................

Hogy nevezik az együtt vándorló közösséget?

...................................................................................

Ki irányítja?

...................................................................................

2. Állítsd össze a Te nyamodat! Írd a neveket az ábrákba!
(Csak minta a másodunokatestvérek nélkül, nem kell mindenkit beírni.)
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A tisztasággal kapcsolatos szokások – marhime
1. Válaszolj a kérdésekre!

Mit jelent a „marhime” szó? .......................................................................................

A szennyezettség csak a test tisztaságára vonatkozik?

......................................................................................................................................

Az alábbiak közül jelöld be a lelki tisztaság betartásához szükséges szabályokat!
 Az arc és a test törlésére más-más törölközőt kell használni.
 Asszonyoknál kötelező a kötény és a kendő viselése.
 A szobában nem szabad pipára gyújtani.
 Férfiak rövidnadrágban nem mutatkozhatnak.
 A tiszta felsőtest és a tisztátlan alsótest határát a kötény vonala jelzi.
 A nők haját nem szabad levágni.
 Mások előtt nem szabad hajat fésülni.
 Zokniban nem szabad aludni.
 A férfiak nem láthatják a nőket illemhelyre menni.
 A fej és a száj tiszta, a bőr tisztátlan.
 Nem szabad csíkos kalapot hordani.
 Mosogatni csak az udvaron szabad.

2. Kösd össze vonallal az összetartozó kifejezéseket!

MARHIME KÓSER

A kifejezést az alkalmas,
tetsző, helyes dolgokra
használják.

A kifejezést a tiszta és a tisztátlan
dolgok szétválasztására, 
a testi és a lelki tisztaság 
szabályaira használják.
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Egy nagyon régi, eltűnt szokás
1. Válaszolj a kérdésekre!

Mit jelent „az öreg elfűrészelése”?

......................................................................................................................................

Milyen ruhába öltöztették a szalmabábot?

......................................................................................................................................

A babona szerint hogyan bűnhődik az, aki nem botozza meg a szalmabábot?

......................................................................................................................................

Mitől védi meg a sátrakat a mogyoróvessző?

......................................................................................................................................

Mi a jutalma annak, aki megfogja a mogyorókígyót?

......................................................................................................................................

2. A magyar kultúrában is felöltöztetett szalmabábu jelképezi a telet, de ezt nem
csak megverik, hanem elégetik, vízbe dobják és átdobják a templom kerítésén.
Erdélyben felakasztják.

kiszézés

Rajzold le az „öreg elfűrészelését”!
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Vallásosság: élet a halál után

1. Válaszolj a kérdésekre!
Miért raknak a cigányok ételeket, italokat (a tehetősebbek bebútorozzák a kriptát is)
a sírba, a sírokra?

......................................................................................................................................

Hogyan viszonyulnak a cigány emberek a halottakhoz?

......................................................................................................................................

2. Írd le, hogy a Te családodban hogyan emlékeztek meg a halottaitokról alottak
apján!

Szerinted mit ábrázol ez a rajz?

A hinduizmus hívői szerint
evilági cselekedeteinken
múlik, hogy milyen alakban
születünk újjá.
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Halotti szokások 1.
Válaszolj a kérdésekre!
A régi időkben a házaknál ravatalozták fel az elhunytakat. 
Kik gyűltek össze virrasztáskor?

......................................................................................................................................

Mit csináltak az udvaron gyújtott tábortűznél a virrasztók?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Mikor fekhettek le a felnőttek virrasztáskor?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Halotti szokások 2. 
Hiedelmek, babonák a halállal kapcsolatban

1. Válaszolj a kérdésekre!
Ki tartotta temetéskor a halotti szertartást?

......................................................................................................................................

Hogyan vitték ki a temetőbe az elhunytat és kik kísérték el utolsó útjára?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Miket főztek a halotti toron?

......................................................................................................................................

Hogyan fejezték ki temetés után gyászukat az emberek?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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é ő c d e f m l
v k o s z o r ú
i l n á s p a v
r a t e z s n é
á n d e h j ó ú
g y e r t y a r

2. A szövegben elbújtak a halottak napján szokásos emléktárgyak.
Keresd meg!

3. Mit kell tenni, ha a halott hazajár?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Házasságkötéssel kapcsolatos szokások

1. Válaszolj a kérdésekre!
Mennyi ideig udvaroltak a házasság előtt a fiatalok?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Hogyan jártak az utcán egymással a párok? 
Válaszd ki az igazat!

 kéz a kézben
 egymást ölelve
 érintés nélkül egymás mellett
 csókolózva
 a lány elöl, a fiú két méterrel mögötte





2. Mi a háztűznéző? Írd le az igazi jelentését a jó kép alá!

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3. Válaszolj a kérdésekre!
Kihez ment a vőlegény kikérni a lányt?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Mi történt, ha nem adták a lányt?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Miket vittek a vendégek a lakodalomba?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Mit tiltottak régen a szigorú törzsi törvények?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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Kéretés az oláh cigányoknál
1. Válaszolj a kérdésekre!

Hová mentek a lányt kéretni? Húzd alá a helyes választ!

TEMPLOMBA, A LÁNYOS HÁZHOZ, POLGÁRMESTERI HIVATALBA,
A FIÚS HÁZHOZ, A NAGYPAPA HÁZÁHOZ

Minek nevezi a kérető a lányt? Tegyél -et a jó válasz alá!

2. Megtalálja a vőlegény a menyasszonyt? Segíts neki!

Voltál már
kéretésen? 
Írd le az élményt
pár szóban!
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Keresztelés
1. Válaszolj a kérdésekre!

Mikor tartják a keresztelést?

......................................................................................................................................

Kik vesznek részt a keresztelőn?

......................................................................................................................................

Ki viszi a gyereket a templomba?

................. .....................................................................................................................

Mi a keresztszülők dolga?

......................................................................................................................................

Mi történik a templomi esemény után?

................................................................................................ ......................................

2. Ha keresztszülő volnál, Te mit adnál ajándékba a keresztgyerekednek?

Hová tették a babát a keresztelői lakomán?

................................................................................................

Mennyi ideig tart a keresztelő?

................................................................................................
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Étkezési szokások
1. Válaszolj a kérdésekre!

Hogyan szerezték be a vándorlók az ételt?

......................................................................................................................................

Mivel tudták az út során kiegészíteni a készleteiket?

......................................................................................................................................

Mi volt az alapételük? (A kép segíthet!)

......................................................................................................................................

2. Az alábbiak között vannak jellegzetes cigány ételek. Húzd ezeket alá!

HÚSOS LECSÓ, RIZSES LECSÓ, JÓKAI BABLEVES, HÚSOS TÖK,
SAVANYÚ HAGYMA TYÚKKAL, RÁNTOTT CSIRKE,
BIRSALMÁS BABLEVES, BODAG / PUNYA, BAGETT

Milyen fűszereket használnak a főzéshez?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Miben tálalják az ételt? ...............................................................................................

Hogyan készítik a tölteléket a káposztába? .................................................................

Mi történik, ha étkezési időben vendég érkezik? .............................................................





HAGYOMÁNYOK – HIEDELEMVILÁG 29

Mesemondás a beásoknál
1. Válaszolj a kérdésekre!

Általában mikor mondtak mesét a beások?

......................................................................................................................................

Mettől meddig tartott a virrasztás?

......................................................................................................................................

Hol tartották a virrasztásokat?

......................................................................................................................................

A virrasztás első napján mikor kezdődik a mesemondás?

......................................................................................................................................

Mi a célja a mesemondásnak?

........................................................... ...........................................................................

2. A virrasztásokon ki a mesemondó?

......................................................................................................................................

Kik a mesék szereplői?

......................................................................................................

A hallgatóságnak általában mi a véleménye a mesékről?

......................................................................................................
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Törvénykezési szokások, vásári szokások és babonák
1. Válaszolj a kérdésekre!

Milyen bíróság a ris, és milyen ügyekkel foglalkozik?

......................................................................................................................................

Mi a legsúlyosabb büntetés, amit hoz?

......................................................................................................................................

2. Kit neveztek a cigányok „megélhetős” asszonynak?

......................................................................................................................................

3. Melyek azok a babonák, amit a sikeres vásár érdekében be kellett tartani?

Vigyázz, van hamis is – a jókat húzd alá!
– vásárba menéskor nem szabad pénzt kiadni
– az asszony nem mehetett fedetlen fejjel a cigányok elé
– a férfi nem vehette le a kalapját a vásár előtti éjjel
– az asszony nem léphette át az istrángot
– az eladó ló homlokát háromszor meg kellett csókolni
– nem szabadott vásár előtt enni
– nem szabadott vásár előtt inni
– a fekete macska rossz jel
– a fehér macska jó jel.





Társas érintkezés, elnevezési szokások, szórakozás
Válaszolj a kérdésekre!
Milyen szabályok szerint mehettek egymáshoz látogatóba a cigányok?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Mit jelent az a gondolkodás, hogy mindenki testvér?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Nagyon sok cigány embernek teljesen egyforma a neve, ezért megkülönböztetésül 
a közösség még egy nevet adott nekik, ami valamilyen tulajdonságukra utal.
A Te közösségedben milyen ragadványneveket ismersz?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Meséljétek el, mi volt a leggyakoribb szórakozás régen és mi ma? Válassz a lehető-
ségek közül!

Mit jelent a titokzatos „vátra” elnevezés?

......................................................................................................................................
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Hagyománytisztelő szokások
Válaszolj a kérdésekre!
Mik voltak és melyek ma a legfontosabb elvárások az emberi kapcsolatokban?
Fejezd be a mondatokat!

Az idősek .....................................................................................................................

A gyerekek ...................................................................................................................

A betegek .......................................................................................................................

Az anyák .......................................................................................................................

Szerencsehiedelmek
A képek közül melyek a szerencse jelképei?
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Mit jelent, ha…
– viszket a tenyered? ..................................................................................................
– aki először lát tavaszi fecskét és feléje köp ..............................................................
– fehér galambbal találkozni .......................................................................................

Mit kell tenni...

– villámláskor ..............................................................................................................

– ünkösd éjjelén, hogy szerencsések legyünk ............................................................

– kedden ......................................................................................................................

– vasárnap ....................................................................................................................

– zilveszterkor ............................................................................................................

– újholdkor ......................................................................................................................

Színek jelentése, állatok a cigányok körül
1. Írd be a színkörökbe, hogy mit jelentenek a cigányok számára!

2. Mit gondolnak az alábbi állatokról a cigány emberek?
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Gyermeknevelési szokások
1. Válaszolj a kérdésekre!

Hogyan nevelik a gyerekeket a családokban? Mit szabad és mit nem?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Mit jelent a néma nevelés fogalma?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3. Hogyan viselkednek a cigányok a védtelenekkel, a kiszolgáltatottakkal?

................................................................... ...................................................................

......................................................................................................................................

4. Minek tekintik, ha a család ellen vét valaki?

......................................................................................................................................

......................... .............................................................................................................

Rajzold ide a Te családodat!
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Összefoglalás
Szokások és hagyományok a cigányok körében

1. Ki volt a tavaszünnep fő szereplője?

......................................................................................................................................

2. Milyen növényből fonták a gyerekek a koszorút?

......................................................................................................................................

3. Milyen szokás fűződött a Zöld György-kalácshoz?

4. Kösd össze az elnevezést a jelentésével!

KUMPÁNIA

NYAMO

VICA

ROM BARO

a kumpániák vezetője

néhány családból álló vándorló csoport

a nagy család – szülők, gyerekek, nagyszülők, nagybácsik,
nagynénik, unokatestvérek, másodunokatestvérek

a nyamónál tágabb, az apai ág rokonaival bővülő család
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5. A test melyik részét tekintik szennyezettnek a cigányok?

.....................................................................................................................................

A tisztaság vagy a szennyezettség azt jelenti, hogy valaki tiszta vagy koszos?

......................................................................................................................................

6. Mit fűrészelnek el, amikor elfűrészelik az „öreget”?

......................................................................................................................................

7. Hogyan viszonyulnak a cigányok a holtakhoz? A jó válaszokat húzd alá!

– Félnek a halottaktól.
– Úgy gondolják, hogy az elhunyt ember elporlad és kész.
– Úgy beszélnek hozzájuk, mintha továbbra is élnének.
– Nem félnek a halottaktól, a visszajáró holtakat étellel, itallal fogadják.
– Szerintük bajban lehet kérni a holtak segítségét.
– A halottak elbúcsúztatására virrasztásokat rendeznek.
– Virrasztáskor a koporsót beszögelik, és némán kell ülni mellette.

8. Mi volt a célja virrasztáskor a mesemondásnak?

......................................................................................................................................

9. A háztűznéző során felgyújtják a házat?

......................................................................................................................................

10. Hogyan bánnak a cigányok a betegekkel, az öregekkel, az anyákkal?
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Év végi összefoglalás
1. Felismered őket? Mi a feladatuk?

2. Melyik micsoda?

3. Melyik eredetmondára utal a kép? Miért változtak emberré a madarak?

BAXT ÉS BIBAXT

LILYI

KESÁLYI

NÍVASI

szomorú erdei tündér

víz alatt élő, hosszú,
vörös szakállú kobold

betegségdémon – emberfejű
halacska

Isten testvérei – ők is istenek
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4. Miért lett szegény az Isten elől elbújtatott hét gyerek?

........................................................................................................................................

5. Hogyan lettek emberek a virágokból?

.........................................................................................................................................

6. Rajzold le a virágembereket!
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7. Mit jelent?

8. Mestersége címere...

....................................................................... ................................................................................

....................................................................... ................................................................................
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Cigányok a nem cigányok világában
Válaszolj a kérdésekre!
Körülbelül hány országban élnek cigányok?

......................................................................................................................................

(Ez segíthet, ezekben az országokban élnek különféle elnevezések alatt cigányok.)

Mit jelent az, hogy a cigányság egyszerre több nemzethez tartozik?

......................................................................................................................................

Melyek a cigányok saját elnevezései? .............................................................................

A nem saját elnevezések közül a legelterjedtebb a cigány. 
Honnan ered  ez az elnevezés? ........................................................................................

......................................................................................................................................

Milyen más elnevezéseket ismertél meg a cigányokról?

......................................................................................................................................

A vándorló életmódot folytató csoportok elnevezése, helyezd el a megfelelő jellem-
zőket a szövegdobozokba!

A – állattenyésztők  B – különféle szolgáltatásokat nyújtanak
C – legelőről legelőre járnak  D – nagy területeket járnak körbe, újra és újra.

A cigányok melyik csoportba tartoznak?

......................................................................................................................................

NOMÁD KÖRÜLJÁRÓ
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A cigányok csoportjai Magyarországon
A nyelvhasználat alapján sorold be a megfelelő helyre a csoportokat!

magyar cigányok, kárpáti cigányok, szintók, oláh cigányok, román cigányok, beások,
ábor cigányok

Írd be a rovatba a beás cigányok három fő csoportját!

csak magyarul beszélnek a cigány nyelv valamelyik 
nyelvjárását beszélik

beás nyelven beszélnek két nyelvet használnak

románul beszélnek
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Az őshaza

1. Melyek azok a szavak, amelyek azonos formában fellelhetők a hindi nyelvben is?
Súgunk:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Melyik a romani nyelv fő ágai?

Elsősorban milyen bizonyítékai 
vannak az indiai eredetnek?
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Perzsiában

1. Miért volt a király ragadványneve a „vadszamár/Gor”? (Segít a kép.)

2. Mit jelent – a cigányok által minden időkben alkalmazott „ahimsa” törvény?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Ki az ahimsa világhírű indiai képviselője?

Melyik király vitetett Perzsiába 
23 000 zenészt népe szórakoztatására?
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Az őshaza elhagyása
1. Válaszolj a kérdésekre!

Mikor kezdődött el az őshaza elhagyása?

......................................................................................................................................

Mik a kivándorlás valószínű okai?

......................................................................................................................................

2. A szövegdzsungelben elbújt két lehetséges ok. Találd meg!

......................................................................................................................................

3. Hogyan kerülhettek a cigányok ősei Örményországba?

......................................................................................................................................

(kalifa = az iszlám vallás fő vezetője,
régen az állam fő vezetője is volt)

R I M P O J E K V S
O T I M U R L E N K
H A T É T M A E V Ú
J P E F Ö G S I N E
Á R J A D S P Ő Z T
A B E H A T O L Á S
V Ú R A T F I K O J
O T C O L K E M É Á

iszlám kalifa
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Kivándorlás Perzsiából Kis-Ázsiába

1. Az örményországi tartózkodás idején milyen vallással találkoztak?

......................................................................................................................................

2. Mi lendítette 400 év után a cigányokat Örményországból Kis-Ázsiába?

................................................................................................................ ......................

3. A déli irányba kivált csoportok hová jutottak el? Válaszd ki a helyes választ!
(Segít a térkép)

– Egyiptomon át Dél-Afrikába.
– Egyiptomon át gibraltári átkeléssel Európába.
– Egyiptomon át Görögországba.

Támadó szeldzsuk harcosok

4. Le tudod írni a harcosok fegyverzetét?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Mi vetett véget a másfél évszázados
perzsiai tartózkodásnak?
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Kis-Ázsiában
1. Válaszolj a kérdésekre!

Egy grúz legenda leírja a cigányok jelenlétét már 1050-ben.
Mi a legenda címe?

......................................................................................................................................

Milyen szolgáltatást végeztek a cigányok a császári udvarban?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Milyen néven említi a legenda a cigányokat?

......................................................................................................................................

Honnan eredhet ez az elnevezés?

......................................................................................................................................

2. Megtalálja Simon mágus az oroszlánokat?
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Görögországban
1. A 14. század elején a cigányok Görögországba értek.

2. Válaszolj a kérdésekre!
Hogy hívták a Modon kikötőváros melletti cigány települést?

......................................................................................................................................

Milyen házakban éltek itt az emberek?

......................................................................................................................................

Milyen foglalkozást űztek a leírás szerint az emberek?

......................................................................................................................................

3. Rajzold le a munkáját végző kovácsmestert és a feleségét, ahogyan dolgoznak!
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Szerbia, Moldva, Havasalföld területén

A rabszolgaság ideje

Válaszolj a kérdésekre!
I. Dan mennyi embert ajándékozott a vodicai Szent Antal-kolostornak?

......................................................................................................................................

Miért vetették rabszolgasorba a cigányokat?

......................................................................................................................................

Mikor törölték el a rabszolgaságot?

......................................................................................................................................

Hol laktak az emberek ebben az időben?

......................................................................................................................................

cigány rabszolga
18 férfiember eladó.

1852. május 8-án 
a Szent Illyés-
kolostorban

Írd le a véleményedet a rabszolgaságról!
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A Magyarországra érkezés, az első letelepülők

1. Kikkel harcolt ebben az időben Hunyadi János kormányzó? Válassz!

2. Válaszolj a kérdésekre!
Kinek ajándékozott Brassó városa pénzt és terményeket?

......................................................................................................................................

Név szerint kik telepedtek le 1455-ben a Barcsay családi birtokon?

......................................................................................................................................

Milyen munkára fogadták fel a cigányokat Nagyszebenben?

......................................................................................................................................

Miről szól Mátyás király oklevele?

......................................................................................................................................

Színezd ki az iniciálékat! (színes kezdőbetű a kódexekben)

törökök tatárok németek

Melyik évszázadban indult meg 
a betelepülés?
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Életmód a 16. században

1. Válaszolj a kérdésekre!
Milyen munkálatokra fogadta fel Brassó a cigányokat?

......................................................................................................................................

Miket gyártottak a fémműves szakmában dolgozó emberek?

......................................................................................................................................

2. Találd ki a cigány rabszolgák mesterségeit a képecskék alapján!

Mit gyártottak Pécsen az odarendelt cigányok Zsigmond pécsi püspöknek?

...................................................................................................................................... 

Kik éltek a városokban a város szélén?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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17. század – Mária Terézia és II. József intézkedései

1. Válaszolj a kérdésekre!
Hány rendeletet alkotott a császárnő a cigányok letelepítésére és beolvasztására?

......................................................................................................................................

A cigány elnevezés helyett milyen elnevezések használatát rendelte el?

......................................................................................................................................

2. II. József 50 pontos rendelettel szabályozta a cigányok életét
Íme néhány az ötvenből, de a kis ördög szokás szerint belenyúlt és 1 2 dolgot 
átjavított. Találd meg a hibákat!
– a cigányokat kötelezi, hogy sátorban lakjanak
– kötelező a vándorlás, letelepedni csak külön engedéllyel szabad
– csak a cigányok tarthatnak lovat, de mezőgazdasági munkára nem használhatják
– a magyar nyelv használatát 24 botütéssel büntetik
– csak magyar emberrel házasodhatnak
– koldulni szabad, de a felét le kell adni a földbirtokosnak
– a cigány gyerekek nem járhatnak iskolába – ezért a pap felel.

deresre húzás
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A cigányok Európa nyugati tájain

1. Válaszolj a kérdésekre!
Hogyan nevezték a német területeken megjelenő cigányokat? Az elnevezés mit jelent?

......................................................................................................................................

Mivel vádolta meg I. Maximilián császár a Németországban megjelent cigányokat?

......................................................................................................................................

Mikortól kezdenek az európai hatalmak fellépni a cigányok ellen?

......................................................................................................................................

2. Milyen büntetéseket ábrázol a két kép?

......................................................................................................................................

3. Hogyan kerülhettek a cigányok Észak-Afrikába, Amerikába, Új-Fun landra?

......................................................................................................................................

Mit jelent a deportálás kifejezés?

......................................................................................................................................
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Jelképek
1. Válaszolj a kérdésekre!

Milyen jelképeket ábrázolnak a képek? Írd alá!

......................................................................................................................................

Mit jelentenek:
a zászló ZÖLD színe ..................................................................................................

a zászló KÉK színe .....................................................................................................

középen a VÖRÖS KERÉK ...........................................................................................

Mikor és hol fogadták el a jelképeket a romák?

......................................................................................................................................

2. Hová bújt a roma zászló?

Cigány himnusz
Isten, könyörülj meg nékünk.
Ne szenvedjen tovább népünk.
Megátkoztál, meg is vertél
Örök csavargóvá tettél.

Zöld az erdő, zöld a hegy is.
A szerencse jön is, megy is.
Gondok kése húsunkba vág.
Képmutató lett a világ.
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Holokauszt – népirtás a második világháború idején
1. Válaszolj a kérdésekre!

Hogyan tekintettek a második világháború előtt Németországban (és Magyarországon
is)  a cigányokra?

......................................................................................................................................

Mi az a „cigányrazzia”?

......................................................................................................................................

Mennyi a háború magyar áldozatainak száma?

......................................................................................................................................

Miért bizonytalan ez a szám?

......................................................................................................................................

2. Kik kényszerülnek menekülni, kiket különböztetnek meg hátrányosan
nap jainkban?

Írj néhány példát!

Válaszoljatok a kérdésekre!
Ki hajtotta végre hazánkban a romák összegyűjtését 
és elszállítását? 
Hová kerültek a vagonokkal elszállított emberek?
Miért haltak meg a táborokban az emberek?
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Összefoglalás
1. Válaszolj a kérdésekre!

Írj két példát a cigányok saját elnevezéseire!

.................................................................................................

Írj kettő példát arra, ahogyan a nem cigány környezet nevezte el őket!

......................................................................................................................................

Miben különbözik a nomád és a körüljáró  nép elnevezés?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Mennyi a romák becsült létszáma Európában?

......................................................................................................................................

A tankönyv térképe alapján hol élnek a legtöbben és hol a legkevesebben?

......................................................................................................................................

2. A Magyarországon élő cigány csoportok közül kik,
milyen nyelveket használnak!

a) beások, b) romungrók, c) román cigányok, d) kárpáti cigányok, e) szintók,
f) oláh cigányok, g) Gábor-cigányok

saját nyelvet, 
saját nyelvjárást beszélnek

csak magyarul 
beszélnek

a saját nyelvüket 
és a magyart is használják
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3. Az oláh cigány csoportok egy-egy mesterség szerint különülnek el.
A csoportnevekből hiányzik egy-két betű, tudod pótolni őket?

lo..........ri,    khel..........ás,    c..........ari,      kh..........ri,     ..........urari,  driz..........

4. Kik ők?

5. Rajzold be a Gábor-cigány férfiak két jellegzetes ismertetőjegyét!

6. Jelöld be a térképen a feltételezett őshazát!

árgyelánok  muncsánok  ticsánok
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7. Mit jelent ez a két szó: BEN, PHEN?

......................................................................................................................................

8. Hogyan kerültek először Perzsiába a cigányok?

......................................................................................................................................

9. Kinek a ragadványneve volt a „vadszamár/Gor”?

......................................................................................................................................

10. Milyen okok miatt hagyták el az őshazát a cigányok?

......................................................................................................................................

11. Kik elől vonultak Kis-Ázsiába a cigányok?

..............................................................................

12. Milyen sorsra jutottak a cigányok a Balkánon?

..............................................................................

Írj véleményt a rabszolgaságról!
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13. Melyik nagy létszámú cigány település volt Modon kikötőváros közelében?

....................................................................................................................................

14. Sorolj fel jellegzetes cigány foglalkozásokat a rabszolgaság idejéből!

......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

15. Ki rendelte el a cigány elnevezés használata helyett az „új paraszt” vagy
az „új magyar” elnevezést?

......................................................................................................................................

16. Színezd ki a roma zászlót a megfelelő színekkel

17. Mit jelent az a kifejezés, hogy „Opré roma”?

......................................................................................................................................

18. Megtalálja a hindu isten
a csakrakereket? Segíts neki!
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A képzőművészet műfajai
Töltsd ki az ábrák üres rovatait!
A képzőművészet műfajai, írd a műfajokat a pontozott vonalra.

.............................. ..............................

.............................. ..............................
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Balázs János
1. Melyik Balázs János városa?

......................................................................................................................................

Válaszolj a kérdésekre!  
A város melyik részén élte le az életét?

......................................................................................................................................

Milyen iskolát végzett a művész?

......................................................................................................................................

A festés mellett milyen munkákkal igyekezett jövedelemre szert tenni?

......................................................................................................................................

Hány évig volt hadifogságban a festő?

......................................................................................................................................

2. A szövegben elbújt a festő szülőfaluja és városa – keresd meg!

G U L O M A L S Ó K U B I N É G Á R I T U Z Á M A SA L G Ó TA R J Á N É V I M

......................................................................................................................................

A szaratovi hadifogolytáborban sokat olvasott, főleg magyar klasszikusokat, 
továbbá Shakespeare-t, Homéroszt és Balzacot.

Milyen színeket használ a festő 
belső világának kifejezésére?

„Balázs János – A nap szerelmese” 
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Péli Tamás
Válaszolj a kérdésekre!
Melyik városban nevelkedett a festő?

......................................................................................................................................

Hol szerzett főiskolai diplomát?

......................................................................................................................................

Itthon a festés mellett mivel foglalkozott?

... ...................................................................................................................................

Mit üzen a festő a gyerekeknek, szerinted ez miért fontos üzenet?

„…a férfiaknak azt üzenem, hogy legyen jó feleségük, a nőknek legyen jó társuk,
aki vigyáz rájuk, a gyermekeknek meg azt: bármilyen rossz, az iskolába menje-
nek be”.

Mik voltak a festő kedvenc témái?
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Váradi Gábor
Válaszolj a kérdésekre!
Melyik városban nevelkedett a festő? .........................................................................

Mi volt az eredeti foglalkozása? .................................................................................

Kit tekint a festő mesterének? .....................................................................................

Hol járt féléves ösztöndíjas tanulmányúton? ..............................................................

1. A festő Bódvalenkén egy ház falára hatalmas képet festett. Erről írja:
„…a romagyilkosságok, ami minden jóérzésű embert megrendített és mindenkiben
félelmet ébresztett. Ezt a félelmet festettem meg, amiben látható a remény, a krisztusi
szeretet és a halál. Utóbbinál egy sast használtam szimbólumnak, ami elragad egy
családanyát. Azért választottam ezt a témát, mert egy művésznek harcolnia kell az
igazságtalanság, az élet borzalmai ellen. Ma az országban nagyon rossz a helyzet,
nagy  a szegénység, ami a lelket is megöli. Ezért a következő képemen Krisztust fogom
megfesteni, amikor leveszik a keresztről, és ahogyan szenved. Átvitt értelemben mos-
tanában mi is szenvedünk a szegénységtől, a kilátástalanságtól.”

(HVG interjú, 2011.)

A festő szerint egy művésznek miért kell harcolnia? .................................................

Mi az szerinte, ami a lelket megüli? ...........................................................................

Mihez hasonlítja a ma élő szegények szenvedését? ....................................................

Váradi Gábor: Cigány jósnő című képe

Ismersz még olyan roma festőt, 
aki szívesen vállalja fel a cigány sors
témáját?
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Gyügyi Ödön
Válaszolj a kérdésekre!
Melyik településen nevelkedett a festő 18 éves koráig?

......................................................................................................................................

Mi lehet az oka, hogy a tiszadobi nevelőotthonból számos cigány művész pályája
indult?

Kit tekint a festő mesterének?

......................................................................................................................................

Hol járt féléves ösztöndíjas tanulmányúton?

......................................................................................................................................

Gyügyi Ödön: Üveggömbön üldögélő lány

Írj véleményt a képről!
Miért tetszik, vagy miért nem.
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Bada Márta
Válaszolj a kérdésekre!
Melyik városhoz kötődik a festő?

......................................................................................................................................

Mit dolgozott a megélhetésért a festészet mellett?

......................................................................................................................................

Írd le a véleményedet erről a képről!
(Színei, témája, hangulata, mit gondolhat a festő az életről?)
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Kun Pál
Válaszolj a kérdésekre!
Melyik városban született és ott hol nevelkedett a festő?

......................................................................................................................................

Mivel foglalkozott a családja? ......................................................................................

Milyen szakmákat tanulhatott meg a vándoriparos édesapja mellett?

......................................................................................................................................

Mik voltak életének meghatározó élményei?

......................................................................................................................................

Mit érez nagyon fontosnak az alkotó? ..............................................................................

1. Adj címet a képeknek!

A beteg lovakat gyakran gyógyították erezéssel,
ahogyan az embereknél is vágtak eret.
Te hallottál már erről?

Kun Pál: Erezés

....................................................................................................................................
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Orsós Teréz
Melyik városhoz kötődik a művész, és ott hol nevelkedett a festő?

......................................................................................................................................

Mivel foglalkozott a családja? ..........................................................................................

Hol tanult rajzolni? .......................................................................................................

Hány testvére volt? Mi a véleményetek a nagy családról?

......................................................................................................................................

Hol ismerhette meg műveit a közönség? ........................................................................

1. A képek alapján írd le, mik lehetnek a kedvenc témái?

......................................................................................................................................

2. Mi az üzenete annak, hogy a festők a szegénységet ábrázolják?

......................................................................................................................................

3. Mit gondolsz, a cigány festők miért tartják fontosnak a cigányság hétköznapi
életének ábrázolását?

......................................................................................................................................

4. Figyeld meg a képeket, és írd le, melyek a festő kedvenc színei!

......................................................................................................................................
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A cigány népzene

1. Válaszolj a kérdésekre!

Mi a szájbőgőzés? .........................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Jellemezd pár szóval a cigány népzene két nagy csoportját!

3. Melyik cigány csoportból származik a cigány zenészek jelentős része?

......................................................................................................................................

4. Miért nevezik őket gyakran „úri cigányoknak”?

......................................................................................................................................

Túlnyomórészt énekelt népköltés,
táncdal, amelyet gyakran egyszerű
eszközökkel (taps, kanál stb.) kísérnek.

Szerinted miért használják ezeket
az egyszerű eszközöket?

Lassú dalok Táncdalok
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Hangszerek
1. Melyek a cigányzenekarok kedvelt hangszerei?

Írd a nevüket a pontozott vonalakra! (A képek segítenek!)

Külföldi zenekarokban szívesen használt hangszer még:

...................................................................................................................................

Hogyan szólaltatják
meg a cimbalmot?

hangszerek
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Cigány zenészek
1. Híres cigány zenészek. Felismered őket?

2. A cigányzenekarok legjellemző b felállása? (A kép segít!)

A közkedvelt „cigányzene” csak műzene,
amit a magyaroknak játszanak 
a romungro zenészek. 
Nem hagyományos cigányzene!

Egy különleges kivétel.
Ismered?

.............................................. .............................................. ......................................
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Modern idő
1. Hogyan tudnád jellemezni a cigányok igazi, saját zenéjét?

......................................................................................................................................

2. Melyik Európa első együttese, amely anyanyelven adta elő dalait?

......................................................................................................................................

3. Melyik a beás közösség legismertebb hagyományőrző zenekara?

......................................................................................................................................

4. Milyen hangszerpótló eszközöket használnak a zenészek?

......................................................................................................................................

5. A cigány előadók közül kik váltak ismertté a komolyzene vagy a jazz területén?
A képek alapján felismered őket?

zongoraművész

bőgőművész

.............................
cimbalomművész

.............................

..........................................
jazzgitáros

..........................................
zongoraművész

..........................................
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A cigányok tánckultúrája, a cigány tánc
1. Válaszolj a kérdésekre!

Miben nyilvánul meg a cigány táncok sajátos előadásmódja, fokozott átélése?

......................................................................................................................................

Mennyire tervezik meg a tánclépéseket előre?

......................................................................................................................................

2. Minek nevezik a táncban a tapsos, comb- és csizmaveregetős mozdulatokat?

3. Milyen fajtái vannak a cigány táncnak?

....................................................................................................
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4. Mi a páros tánc legjellemzőbb tulajdonsága?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

. Jellemezd a női szólótáncot!

......................................................................................................................................

. Mi a botoló? Mi a nők szerepe a táncban?

. Így táncolnak mások! Felismered más népek táncát?

.............................................................................................................................

................................................................................



5. Jellemezd a  szólótáncot!
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Összefoglalás
1. Írd be a képzőművészet műfajait!

2. Milyen ágai vannak a tárgyalkotó népművészetnek?

3. Kösd össze az összetartozókat!

BALÁZS JÁNOS
PÉLI TAMÁS
VÁRADI GÁBOR
ORSÓS TERÉZ
GYÜGYI ÖDÖN
KUN PÁL
BADA MÁRTA

KOMLÓKOMLÓ

GÖDÖLLŐGÖDÖLLŐ

BUDAPESTBUDAPEST

RÁCKEVERÁCKEVE

ÓZDÓZD

TISZADOBTISZADOB

SALGÓTARJÁNSALGÓTARJÁN
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Nevezd meg az alkotókat!

...........................................................................................................

...........................................................................................................

4. Válaszd ki a cigányzenekarok
négy alaphangszerét!

5. Milyen mozgásformát látsz a képen?

...................................................................

6. Mi a nő szerepe a botoló táncban?
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Év végi összefoglalás
. Keresd a kakukktojást!

A) DOM, ROM, ZIGEUNER, KALO, KALE, MANUS, SZINTI
B) TSIGANES, CINGARI. CIGÁNY, LOM, GIPSY, GITANO

2. Életmódjuk alapján milyen csoportba sorolják a cigányokat?
A helyes választ karikázd be!
NOMÁD, KÖRÜLJÁRÓ

3. Húzd alá a csak magyarul beszélő cigány csoportot!

BEÁS, ROMUNGRO, OLÁH CIGÁNY, KÁRPÁTI CIGÁNY

. Jelöld be a térképen a vándorlás legfontosabb állomásait!

5. Miért hívta be Perzsiába V. Bahram király a lurikat (cigányokat)?

......................................................................................................................................

6. Mi volt az oka, hogy a romák tovább vándoroltak Kis-Ázsiába?

......................................................................................................................................
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7. Milyen katonát ábrázol az 1. kép?

8. A Balkán-félsziget országainak hatalmasságai hogyan oldották meg,
hogy a cigányokat ellenőrzésük alatt tartsák?

......................................................................................................................................

9. Milyen munkákra alkalmazták a cigány rabszolgákat a városok?

.....................................................................................................................................

10. Hogyan próbálta Mária Terézia és fia a cigányokat letelepíteni?

.....................................................................................................................................

11. Hogy bántak a cigányokkal a nyugat-európai hatalmak?

.....................................................................................................................................

12. Írd le, mit ábrázol a két kép!

Észak-afrikai útjuk során melyik hódító
néppel találkoztak a cigányok? (2. kép)
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13. Miért üldözték a nácik a cigányokat is?

.......................................................................................................................................

14. Hogy nevezik a II. világháború alatt végrehajtott népirtást?

.......................................................................................................................................

15. Felismered hogy melyik alkotásokból készült a kép?

16. Válogasd ki a felsoroltak közül a cigány zenészeket!

BABOS GYULA, KORDA GYÖRGY, PEGE ALADÁR,
CZIFFRA GYÖRGY, KONCZ ZSUZSA, CINKA PANNA,
BARTÓK BÉLA, BIHARI JÁNOS, PETŐFI SÁNDOR

17. Mit csinál, aki csapásol? Jelöld a jó választ!

– KASZÁL.

– A CSIZMÁJÁT, COMBJÁT CSAPKODVA TÁNCOL.

– UTAT VÁG A SŰRŰ BOZÓTBAN.

– MEGVER VALAKIT.

– CSAPOT SZEREL.
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ÉV VÉGI GYAKORLÓ, 
IDŐKITÖLTŐ FELADATOK
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Labirintusok, kakukktojások, szókeresők, 
eltéréskereső és egyéb feladatok

1. Megtalálja az ördög a boszorkányt?

2. Eljut a fiú a gitárjához?
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3. Mit kap karácsonyra a kis táncos?

4. Rátalál a nyuszi a répára?
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5. Keresd a kakukktojásokat!

6. Ki nem illik a sorba?

7. Melyik tánc nem illik a sorba?

8. Melyik szó nem illik a sorba?
ÁRGYELÁN,  LOVÁRI,  TICSÁN,  MUNCSÁN
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9. Keresd meg a tíz eltérést!
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10. Felismered a hangszereket? Amelyiket ismered, írd alá a nevét!

11. Felismered a szerszámokat? Amelyiket ismered, írd alá a nevét!
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B A B O S U N G
R É G Y U L A M
Ő K U N P Á L Z
A T Z O J M E H
Á B A D A F U L
I S R M Á R T A
P E G E N T O V
Á A L A D Á R E



1 . Javítsd ki az elírásokat  Írd le helyesen –, illik tudni!

i
i i i

i

i
i

i

i
i

13. Valakik elbújtak a bet bozótban. Találd meg ket!
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14. Javítsd ki a helyesírási hibákat!
A cígány tánc általlában, rögtönzőt, ritmúskísértete gyors. A csapásolló mozdúla-
tokat álandó ujpatogtattással kisérik.
Falytái: férfi vagy női szóllotánc és vegyess páros tánc.

Ide írd a javított szöveget!

15. Írd le a neveket helyesen!

csóli Daróci jozsef …………………………………………………………………

lakatos Menyhárt …………………………………………………..………………

Cifra györgy ……………………………………………………….………………

Szakcsy lakatos Béla ………………………………………………………………

16. Ki itt a kakukktojás?

CZINKA PANNA, BIHARI JÁNOS, GÁLVÖLGYI JÁNOS,
DANKÓ PISTA, LAVOTTA JÁNOS, PEGE ALADÁR
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17. Pihenő! Megtalálja a kisegér a sajtot?

18. Szerelmesek, figyelem! Rátaláltok a boldogságra?
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19. Válogasd ki a képek közül a cigányság jelképeit!

20. Mit gondoltak a cigányok róla?
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21. Keresd a különbséget!
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22. I vagy H betű berajzolásával döntsd el, hogy egy állítás igaz vagy hamis!

– A „kale” azt jelenti, hogy ember.
– A „gipsy” elnevezés az „egyiptomi” kifejezésből származik.
– A cigányok nomád életmódot folytattak.
– A „körüljáró” azt jelenti, hogy a csoport pásztorkodással foglalkozik.
– A romungrók nyelve a magyar.
– Az oláh cigányok románul beszélnek.
– A „beás” elnevezés bányászt jelent.
– A cigány nyelvhez legközelebb áll a perzsa.
– V. Bahram király „Gor” ragadványneve vaddisznót jelent.
– A szeldzsuk birodalom Kínától a Földközi-tengerig terjedt.
– A cigányok a Balkánon rabszolgák voltak.
– A kódex imakönyvet jelent.
– II. József engedte a cigány nyelv használatát.
– Nyugat-Európában az összegyűjtött cigányokat a gyarmatokra szállították.
– Balázs János Budapesten élt.
– A cigányzenekarban a prímás a dallamot játszotta.
– A csapásolás erdei munkát jelent.

23. Mi a neve a cigányok közreműködésével Spanyolországban létrejött
zenének és táncnak?
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24. Melyikük a kakukktojás?

KARACHON, MIHÁLY, PÁL, PÉTER, MIKOLÓ

25. Közülük ki a kakukktojás?
Kik ők?

.......................................................................................................................

26. Rajzold le, ahogyan Simon mágus becserkészi az oroszlánokat!





94 GYAKORLÓ FELADATOK

27. Melyik a kakukktojás?

28. ... és itt melyik?
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