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A ROMÁK



CIGÁNYOK
• Észak-indiai eredetű népcsoport.

• Lakóhelyüket i. sz. 5–10. században hagyták el.

• Hosszabb ideig Perzsiában tartózkodtak.

• Huzamosabb balkáni tartózkodás után a 15. sz. elején tűntek föl Közép-ny. 

Európában. 



A CIGÁNYSÁG MEGJELENIK

• Először 1416-ban Magyarországon figyeltek fel Brassó mellett táborozó cigányokra.

• Néhány évtized múlva szinte minden európai országban megjelentek.

• A  türelmes időszakot a 15. sz. végétől az üldözés váltotta föl.



MINTEGY ÖTVENEZER CIGÁNY HALÁLÁT 
OKOZTA…

• Kitiltásukra és elpusztításukra Angliában és Franciaországban hoztak létre kegyetlen és 

erőszakos rendeleteket.

• Legutóbb a hitleri fasizmus gázkamráiban pusztítottak el mintegy ötvenezer cigányt.



MAGYARORSZÁG TÜRELEM  CIGÁNYSÁG:

• Magyarországon türelmesebbek voltak a cigányokhoz. Mária Terézia és II. József kísérelte 

meg szervezett letelepítésüket. 

• Szervezett és tömeges vándorlásuk Magyarországon 1940-es években szűnt meg.

• A világ összes cigányait 2–3 millióra becsülik.

• Magyarországon 1971-ben 320000 cigány volt.



CIGÁNY LETELEPÜLÉSEK

• Európában kb. egymillió cigány él, legtöbben Romániában, Csehszlovákiában és 

Magyarországon.



ANYANYELVI MEGOSZLÁSUK A KÖVETKEZŐKÉPP ALAKULT:
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SZÉTSZÓRÓDOTT CIGÁNYSÁG:

• Az egész országban szétszóródva élnek, legtöbben Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar 

és Békés megyében.

• Legkevesebben Vas és Győr-Moson-Sopron megyében.



A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK A NYELVI KÜLÖNBSÉGEKEN TÚL MÉG TÖBB KISEBB-
NAGYOBB ETNIKAI ÉS ÉLETFORMA-CSOPORTRA TAGOLÓDNAK

• Oláhcigányok: Foglalkozásuk szerint:

 lovara (lókereskedők): 

 colara (szőnyegkereskedők),

 khelderara (üstfoltozók)



A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK A NYELVI KÜLÖNBSÉGEKEN TÚL MÉG TÖBB KISEBB-
NAGYOBB ETNIKAI ÉS ÉLETFORMA-CSOPORTRA TAGOLÓDNAK

• Német és Vend cigányok : Kis számban élnek Dél-Dunántúlon.



A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK A NYELVI KÜLÖNBSÉGEKEN TÚL MÉG TÖBB KISEBB-
NAGYOBB ETNIKAI ÉS ÉLETFORMA-CSOPORTRA TAGOLÓDNAK

• Román anyanyelvű cigányok: Legnépesebb csoportja a beáscigányok, akiknek teknővájás az 

eredeti főfoglalkozásuk.



A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK A NYELVI KÜLÖNBSÉGEKEN TÚL MÉG TÖBB KISEBB-
NAGYOBB ETNIKAI ÉS ÉLETFORMA-CSOPORTRA TAGOLÓDNAK

• Magyar cigányok ma már szinte valamennyi társadalmi rétegben és igen sok foglalkozási 

ágban megtalálhatók.



A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG

• A mai Magyarországi cigányok sem nyelvi állapotukat, sem kulturális helyzetüket, sem 

társadalmi szervezettségüket tekintve nem rendelkeznek a nemzetiség vagy a nemzeti 

kisebbség elégséges ismérveivel. Föladják eredeti foglalkozásaikat és iparban vállalnak 

munkát. 



MAGYARORSZÁGI CIGANOLÓGUS KUTATÓK:

• Wlislocki Henrik

• Habsburg József főherceg

• Hermann Antal

• Erdős Kamill 



CIGÁNYSÁG IRODALMA

• Erdős Kamill: A Békés megyei cigányok. Cigánydialektusok Magyarországon (Gyula, 1959)

• Sárosi Bálint: Cigányzene... (Bp., 1971)

• Vekerdi József: A cigány népmese (Bp., 1974)

• Kemény István: A magyarországi cigány lakosság (Valóság, 1974. 1. sz.).



CIGÁNY TÁNC

• A cigányok tánckultúrájának viszonylagos egységéről csak kisebb területeken belül lehet 

szó.

• Tánckincsük regionálisan módosulva kapcsolódik a befogadó népekével.

• A Kárpát-medencében szóló férfi- és páros táncokformáinak alakítói , vagyis tánckincsük 

alapvonásaiban igazodik az itt élő népek régi táncaihoz.



MIT TARTANAK CIGÁNYTÁNCNAK…?

• A Duna menti ún. román cigányok pl. bizonyos balkáni lánctáncformák hordozói, a Felső-

Tisza vidékiek a pásztortáncokkal rokon botolóban jeleskednek, Erdélyben pedig a friss 

csárdás régies, összefogódzás nélküli formáját tartják jellegzetes cigánytáncnak.



MIKOR ALKALMAS TÁNCOLNI?

• Táncéletük teljesen spontán, nem a zárt paraszti szokásrend szabályai szerinti 

táncalkalmak keretében zajlik. Náluk bármikor, bárhol, bármely napszakban sor kerülhet 

táncra, munka közben csakúgy, mint a halottvirrasztás szüneteiben.



HA MÁR TÁNC AKKOR ZENEKÍSÉRET

• Táncaiknak sajátos színt ad a kezdetleges zenekíséret, mely a vokális tánckíséreti 

módoknak s a spontán zenélés szükségmegoldásainak, a hangszer- és zenekar-

imitációknak egész sorát őrizte meg vagy fejlesztette ki bőgőzés,pergetés. Cigányzenekari 

kíséretet saját táncaikhoz ritkán s csak a zeneileg fejlettebb magyar cigányok alkalmaznak.



NÉPSZERŰ TÁNCOK:

• A magyarországi cigányok körében élő táncok:

• rókatánc

• Botolótánc

• cigánycsárdás, 

• páros táncok

• Ugrós táncok



CIGÁNYZENE

• Elsősorban városi cigányzenészek által játszott zene Magyarországon.

• Ez a zene azonban nem cigány megkülönböztetendő a cigány népzenétől hanem a 19. 

században keletkezett magyar népies műzene.

• (→ verbunk, → magyar nóta, → csárdás), amelyhez tekintélyes mennyiségű nemzetközi 

szórakoztató zene is társul.



MIÉRT CIGÁNY ZENE A NEVE?
(ÍME EGY-KÉT TÉNY):

• 1. a cigányzenészek kotta nélkül játszanak; jellegzetes magyar repertoárjuk szerzőinek, a 

verbunk-, nóta-, csárdásszerzőknek a neve nem került forgalomba.

• 2. Az említett műfajokban az előadásnak igen nagy szerepe van: a többnyire csak egy 

szólamban megkomponált, vázlatosan lekottázott nótát a cigányzenekar a maga technikai 

adottságaival, hagyományos formulakészletével, rutinjával, ügyes rögtönzésével 

tetszetősen hangzó darabbá formálja.



HAZÁNK ÉS A ZENE

• 1489-ben, majd 1525-ben említenek cigányzenészeket.

• A 16. sz.-ból még három magyarországi cigányzenészadatot tudunk említeni: 1584-ben 

egy, az esztergomi bég által rendezett díszmenetben három cigányzenész szerepelt.

• 1596-ban magyar végvári vitézek foglyul ejtették a pécsi bég két cigányzenészét, egyik 

hegedűféle vonós hangszeren, a másik kézzel pengetett cimbalmon játszott.

• 1599-ben a Gyulafehérvárra bevonuló Mihály havasalföldi vajda kíséretében ugyancsak 

vonós hangszeren játszó cigányzenészek is szerepeltek.



AZ ELSŐ IGAZI CIGÁNYEGYÜTTES

• 1736-ban Apor Péter székely főnemes emlékiratában hegedűs és dudás cigányokat említ. 

• Thököly Imre udvarában az 1683. évi udvartartási jegyzék 29 egyébfajta zenész között 

mindössze egyetlen jelentéktelen cigányzenészről tud. 

• Czinka Pannáé volt az első igazi cigányegyüttes. 

• Összetétele: két hegedűs egy cimbalmos és egy bőgős.



A CIGÁNY BANDÁK ELTERJEDÉSE HAZÁNKBAN

• A 18. sz. végére nagyjából kialakult cigánybandák a 19. sz. közepére már országosan 

elterjedtek – nem a kisebb falvakban, hanem csak a nagyobb települések, főleg városok 

környékén.

• A hagyományos városi jellegű – legkisebb létszám esetén négytagú, kedvező esetben 

nyolc- tagú, csellóval, klarinéttal is bővített – együtteseken kívül vannak egy-egy területre 

jellemző egyébfajta cigányegyüttesek is.



MEZŐSÉGI MAGYAROK ILLETVE A CSÍKI SZÉKELYEK 

• a csíki székelyeknél a → hegedű és →gardon együttese. 

• A mezőségi magyaroknál a hegedűből, brácsából és csellóból álló háromtagú együttes.

• Ez utóbbi két együttesfajta azonban teljesen a paraszti zenei hagyományhoz idomult; 

repertoárja, játékmódja csak az említett területekre jellemző; nincs köze ahhoz a félnépi 

játékmódhoz és repertoárhoz, amelyet általában cigányzene néven szoktak emlegetni.



ÉS VÉGÜL A CIGÁNYZENE FEJLŐDÉSE

• A cigányzene fejlődése tetőpontját a múlt századi magyar polgári ízlés hatása alatt 

városokban érte el. Abban a környezetben ragadt rá a helytelen cigányzene név is; ami 

azonban egyáltalán nem vonatkozik az ugyancsak javarészt cigányzenészek által megőrzött 

→ hangszeres népzenére.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Készítette: Éles Fanni





FORRÁS:

• 1.dia:1.kép: 

https://www.google.hu/search?q=el%C3%A9gedett+emoji&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=

isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJupbB2c_UAhUCJFAKHQUoDhAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#q=cig%C3%A1n

yok&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=sur:fmc&imgrc=zmNhFu5ac6wzgM:

2.kép: 

https://www.google.hu/search?q=el%C3%A9gedett+emoji&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=0ahUKEwiJupbB2c_UAhUCJFAKHQUoDhAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#q=cig%C3%A1nyok&

safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=sur:fmc&imgrc=j9rYrgh5WD0GMM:

4.kép: 

https://www.google.hu/search?q=el%C3%A9gedett+emoji&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=0ahUKEwiJupbB2c_UAhUCJFAKHQUoDhAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#q=cig%C3%A1nyok&

safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=sur:fmc&imgrc=26BS5L-7dcFCPM:

https://www.google.hu/search?q=el%C3%A9gedett+emoji&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJupbB2c_UAhUCJFAKHQUoDhAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#q=cig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=sur:fmc&imgrc=zmNhFu5ac6wzgM
https://www.google.hu/search?q=el%C3%A9gedett+emoji&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJupbB2c_UAhUCJFAKHQUoDhAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#q=cig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=sur:fmc&imgrc=j9rYrgh5WD0GMM
https://www.google.hu/search?q=el%C3%A9gedett+emoji&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJupbB2c_UAhUCJFAKHQUoDhAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#q=cig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=sur:fmc&imgrc=26BS5L-7dcFCPM


• 3.dia: 

https://www.google.hu/search?q=el%C3%A9gedett+emoji&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wiJupbB2c_UAhUCJFAKHQUoDhAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#q=cig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=sur:fmc&i

mgrc=AsU0Cl5cCG5h_M:

• 4.dia: 

https://www.google.hu/search?q=el%C3%A9gedett+emoji&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wiJupbB2c_UAhUCJFAKHQUoDhAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#q=t%C3%A1boroz%C3%B3+cig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu

&tbm=isch&tbas=0&imgrc=QBVIVRt6Kk04dM:

• 5.dia: 

https://www.google.hu/search?q=hitler+g%C3%A1zkamr%C3%A1i&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=

2&ved=0ahUKEwiOvZ2-3s_UAhXJJVAKHb3iAWEQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#imgrc=xVlIlwovEQWX5M:

https://www.google.hu/search?q=hitler+g%C3%A1zkamr%C3%A1i&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&v

ed=0ahUKEwiOvZ2-

3s_UAhXJJVAKHb3iAWEQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=hitler&imgrc=SoU1oBJXIbBNwM:

https://www.google.hu/search?q=el%C3%A9gedett+emoji&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJupbB2c_UAhUCJFAKHQUoDhAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#q=cig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=sur:fmc&imgrc=AsU0Cl5cCG5h_M
https://www.google.hu/search?q=hitler+g%C3%A1zkamr%C3%A1i&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiOvZ2-3s_UAhXJJVAKHb3iAWEQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#imgrc=xVlIlwovEQWX5M
https://www.google.hu/search?q=hitler+g%C3%A1zkamr%C3%A1i&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiOvZ2-3s_UAhXJJVAKHb3iAWEQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=hitler&imgrc=SoU1oBJXIbBNwM


• 6.dia: 

https://www.google.hu/search?q=el%C3%A9gedett+emoji&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wiJupbB2c_UAhUCJFAKHQUoDhAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#q=cig%C3%A1nys%C3%A1g&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=su

r:fmc&imgrc=lvF6Np_3gQPzMM:

• 7dia:

https://www.google.hu/search?q=el%C3%A9gedett+emoji&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJu

pbB2c_UAhUCJFAKHQUoDhAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=magyarorsz%C3%A1g+t%C3%A9rk%C3

%A9p+piros+feh%C3%A9r+z%C3%B6ld&imgrc=IBYPA4XnLGqHmM:

https://www.google.hu/search?q=el%C3%A9gedett+emoji&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJu

pbB2c_UAhUCJFAKHQUoDhAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=csehszlov%C3%A1kia+t%C3%A9rk%C3

%A9p&imgrc=iky0-UdyKU9RiM:

https://www.google.hu/search?q=el%C3%A9gedett+emoji&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJu

pbB2c_UAhUCJFAKHQUoDhAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=845#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=rom%C3%A1nia+t%C3%A9rk%C3%A9p

&imgrc=ludSuf-E28LhGM:



• 9.dia:https://www.google.hu/search?q=szabolcs+megye+t%C3%A9rk%C3%A9pe&safe=active&hl=hu&site=webhp&tbm=isch&imgil=Ba-

uO8cfPSVQrM%253A%253B_gYA_iIRn3FCmM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Flazarus.elte.hu%25252Fhun%25252Fmaps%25252Fmomegye.htm&source=iu&pf=m&fir=Ba-

uO8cfPSVQrM%253A%252C_gYA_iIRn3FCmM%252C_&usg=__tU57_wIP-R_97-

rG5zDCxcDFfto%3D&biw=1280&bih=894&ved=0ahUKEwiWm7eoneHUAhXGZ1AKHZFiBVQQyjcILA&ei=Yf1TWdbmMcbPwQKRxZWgBQ#imgrc=Ba-uO8cfPSVQrM:

https://www.google.hu/search?q=szabolcs+megye+t%C3%A9rk%C3%A9pe&safe=active&hl=hu&site=webhp&tbm=isch&imgil=Ba-

uO8cfPSVQrM%253A%253B_gYA_iIRn3FCmM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Flazarus.elte.hu%25252Fhun%25252Fmaps%25252Fmomegye.htm&source=iu&pf=m&fir=Ba-

uO8cfPSVQrM%253A%252C_gYA_iIRn3FCmM%252C_&usg=__tU57_wIP-R_97-

rG5zDCxcDFfto%3D&biw=1280&bih=894&ved=0ahUKEwiWm7eoneHUAhXGZ1AKHZFiBVQQyjcILA&ei=Yf1TWdbmMcbPwQKRxZWgBQ#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=b%C3%A9k%C3%A9s+megye+t%C3%A9rk%C3%

A9pe&imgrc=uOZ2ri2k01ExvM:

https://www.google.hu/search?q=szabolcs+megye+t%C3%A9rk%C3%A9pe&safe=active&hl=hu&site=webhp&tbm=isch&imgil=Ba-

uO8cfPSVQrM%253A%253B_gYA_iIRn3FCmM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Flazarus.elte.hu%25252Fhun%25252Fmaps%25252Fmomegye.htm&source=iu&pf=m&fir=Ba-

uO8cfPSVQrM%253A%252C_gYA_iIRn3FCmM%252C_&usg=__tU57_wIP-R_97-

rG5zDCxcDFfto%3D&biw=1280&bih=894&ved=0ahUKEwiWm7eoneHUAhXGZ1AKHZFiBVQQyjcILA&ei=Yf1TWdbmMcbPwQKRxZWgBQ#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=hajd%C3%BA+megye+t%C3%A9rk%C3%A9pe&im

grc=tblQh-iQZLRoGM:

https://www.google.hu/search?q=szabolcs+megye+t%C3%A9rk%C3%A9pe&safe=active&hl=hu&site=webhp&tbm=isch&imgil=Ba-

uO8cfPSVQrM%253A%253B_gYA_iIRn3FCmM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Flazarus.elte.hu%25252Fhun%25252Fmaps%25252Fmomegye.htm&source=iu&pf=m&fir=Ba-

uO8cfPSVQrM%253A%252C_gYA_iIRn3FCmM%252C_&usg=__tU57_wIP-R_97-

rG5zDCxcDFfto%3D&biw=1280&bih=894&ved=0ahUKEwiWm7eoneHUAhXGZ1AKHZFiBVQQyjcILA&ei=Yf1TWdbmMcbPwQKRxZWgBQ#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=vas+megye+t%C3%A9rk%C3%A9pe&imgrc=Te3A

Zm9c3kI9lM:

https://www.google.hu/search?q=szabolcs+megye+t%C3%A9rk%C3%A9pe&safe=active&hl=hu&site=webhp&tbm=isch&imgil=Ba-

uO8cfPSVQrM%253A%253B_gYA_iIRn3FCmM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Flazarus.elte.hu%25252Fhun%25252Fmaps%25252Fmomegye.htm&source=iu&pf=m&fir=Ba-

uO8cfPSVQrM%253A%252C_gYA_iIRn3FCmM%252C_&usg=__tU57_wIP-R_97-

rG5zDCxcDFfto%3D&biw=1280&bih=894&ved=0ahUKEwiWm7eoneHUAhXGZ1AKHZFiBVQQyjcILA&ei=Yf1TWdbmMcbPwQKRxZWgBQ#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=gy%C5%91r+m+megye+t%C3%A9rk%C3%A9pe&i

mgrc=EbkRLZrxJQu-bM:



• 10.dia:https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=sur:fmc&imgrc=9Tm6X

GqR8d7VKM:

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#q=sz%C5%91nyegkeresked%C5%91k&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbas=0&imgrc=ALlGrJosH

sPD-M:

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=%C3%BCstfoltoz%C3%B3k&imgdii=iJgXG-

IzTG8w3M:&imgrc=ev2S6-GX3RfVlM:

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#q=lokeresked%C5%91k&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=sur:fmc&imgrc=QSRExC30tgufHM:

• 12dia: 

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#q=tekn%C5%91v%C3%A1j%C3%A1s&safe=active&hl=hu&tbas=0&tbm=isch&imgrc=yTgXnBT1

mBFTQM:



• 14.dia:https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbs=sur:fmc&tbm=isch&q=cig%C3%A1nyok&imgrc=uNZca8Tn9EDVG

M:

• 15.dia:https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#q=wislocki+henrik&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbas=0&imgrc=Q1pastYc8mk8nM:

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=habsburg+j%C3%B3zsef+f%C5%91herceg&imgrc=7LCxKOHQ

7ApRQM:

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=hermann+antal&imgrc=-g1JNko5KM7QzM:

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=erd%C5%91s+kamill&imgrc=lcfbrl_iCLIYOM:

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=hermann+antal&imgrc=-g1JNko5KM7QzM
https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=erd%C5%91s+kamill&imgrc=lcfbrl_iCLIYOM


• 16.dia:https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#q=cig%C3%A1nys%C3%A1g+irodalma&safe=active&hl=h

u&tbm=isch&tbs=sur:fmc&imgrc=qFuG9Vx5IqhRfM:

• 17dia: 

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#q=cig%C3%A1nyt%C3%A1nc&safe=active&hl=hu&tbas=0

&tbm=isch&imgrc=MYsmRWNrt3fC0M:

• 18.dia:https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=cig%C3%A1nyt%C3%A1

nc+mozg%C3%B3k%C3%A9p&imgrc=hpVzDvRLH-YfNM:



• 19.dia: 

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=cig%C3%A1nyt%C3%A1

nc&imgrc=mEZGD-WPURBr1M:

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve

d=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=cig%C3%A1nyt%C3%A1nc

&imgrc=iSX596Gr63Y7DM:

• 21.dia: 

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#q=cig%C3%A1nycs%C3%A1rd%C3%A1s&safe=active&hl=

hu&tbm=isch&tbas=0&imgrc=nbZpRrFGZgQisM:

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=cig%C3%A1nyt%C3%A1nc&imgrc=mEZGD-WPURBr1M
https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=cig%C3%A1nyt%C3%A1nc&imgrc=iSX596Gr63Y7DM


• 23.dia: 

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=cig%C3%A1nyzene&imgrc=V2x70

IFI4SRN0M:

• 25.dia: 

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#q=czinka+panna&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=sur:fmc&imgrc

=euIklsogNZCgxM:

• 26.dia: 

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#q=mez%C5%91s%C3%A9gi+magyarok&safe=active&hl=hu&tbm=is

ch&tbs=sur:fmc&imgrc=0y7WiaXkCnirOM:

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=cig%C3%A1nyzene&imgrc=V2x70IFI4SRN0M


• 27.dia: 

https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site=webh

p&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&tbs

=sur:fmc&tbm=isch&q=cs%C3%ADki+sz%C3%A9kelyek&imgrc=5uD-SuVKHEHgoM:

• 28.dia:https://www.google.hu/search?q=ol%C3%A1hcig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&site

=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicnLekn-

HUAhWMLVAKHSzTD3QQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894&dpr=1#safe=active&hl=hu&nfpr

=1&tbm=isch&q=a+cig%C3%A1nyzene+fejl%C5%91d%C3%A9se&imgrc=gJ4EQ15JFOjPfM:


