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A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK 
NÉPZENÉJE



A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK NYELVI CSOPORTJAI:

• 1. Magyarul beszélő magyar cigányok – romungrók, akik magukat zenész, muzsikus cigányoknak 

mondják.



2. MAGYARUL ÉS CIGÁNYUL BESZÉLŐ OLÁHCIGÁNYOK, AKIK MAGUKAT ROMÁNAK, ROMNAK 
MONDJÁK

 1971-BEN A DÉL-DUNÁNTÚL CIGÁNY LAKOSSÁGÁNAK EGYÖTÖDÉT TESZIK KI.

 SZERBIÁBÓL ÉS A BÁNÁTBÓL ÉRKEZŐ OLÁHCIGÁNYOK BÁCS, CSONGRÁD ÉS SZOLNOK MEGYE TERÜLETÉN 

TELEPEDNEK LE, A CIGÁNYOK 19%-ÁT KÉPEZIK

 ERDÉLYBŐL, ILLETŐLEG ROMÁNIÁBÓL ÁTTELEPÜLT CSOPORTOK SZABOLCS, SZATMÁR, BIHAR, BÉKÉS ÉS HAJDÚ 

MEGYE TERÜLETÉN TELEPEDNEK LE, ARÁNYUK A RÉGIÓBAN 21,6%

 A BUDAPESTI RÉGIÓBAN – PEST, FEJÉR, KOMÁROM MEGYE – 24,1 % AZ OLÁH CIGÁNYOK ARÁNYA



3. MAGYARUL ÉS ROMÁNUL BESZÉLŐ ROMÁN CIGÁNYOK, AKIK MAGUKAT BEÁSNAK MONDJÁK

A BEÁSOK TÖBBSÉGE 1971-BEN A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN LAKOTT, BARANYA ÉS SOMOGY 

MEGYÉKBEN ŐK KÉPEZTÉK A CIGÁNYOK TÖBBSÉGÉT.

 A beások etnikai alcsoportjai: 

 Muncsánok – Baranya megye déli részén élnek; a déli határ túloldalán élő horvátokkal tartanak rokonságot

 Árgyelánok – Nagyvárad környékéről érkeztek az 1910-es években

 Ticsánok – Szabolcs, Szatmár területén tartózkodtak, majd onnan kerületek Tiszafüred környékére

Fontos jellemzője a cigány nyelvnek a viszonylag szűk stabil alapszókincs és egy állandóanváltozó mobil szókincs. Az alapszókincs ind 

eredetű, a mobil szókincs idegen, a környezet és a másik beszélt nyelv hatására változik.



AZ OLÁHCIGÁNY NYELV ÉS AZ OLÁHCIGÁNYOK NYELVHASZNÁLATA

A 20. század jelentős változások, alakulások mentek végbe a magyar társadalom, ezzel együtt a 

cigányok életében is. Az anyanyelvi csoportok közötti különbségek megmaradtak.A változások

hatása a nyelvhasználatban is megfigyelhető. A beásoknál és az oláhcigányoknál a kétnyelvűség 

jelensége figyelhető meg. Általában a hivatalos nyelv használatos az oktatásban, a hivatalokban, a 

munkahelyeken, illetve a másik nyelvi közösség tagjaival való érintkezés során.



FOLKLÓR:

• A közösségre jellemző kulturális sajátosságokat így hamar megtanulja. A cigány közösségekben a 

szocializáció folyamatának egyik fontos eszköze a folklór. A gyermek a népmeséken, 

történeteken, dalokon keresztül sajátítja el a nyelvet és használatának lehetőségeit. Az oláhcigány 

közösségekben a mesemondás, az éneklés olyan mindennapi tevékenység, amelyet a közösség 

legtöbb tagja gyakorol.



A BEÁS CIGÁNYOK NYELVHASZNÁLATA

A nyelvet szinte kizárólag csak családon belül használják. Bár a nyelvhasználat mértéke 

közösségenként igen eltérő, a rokonsági keretekből kilépve a legritkább esetben szólalnak meg 

anyanyelvükön. A beás nyelv szókincse a román nyelvhez képest jóval kisebb, ugyanakkor a családi 

ügyek, ház körüli tevékenységek, bensőséges érzelmek elmondására rendszerint alkalmasabbnak 

érzik, mint a magyart. A nyelvápolás munkáját Orsós Anna irányítja. Az általa használt 

helyesírásnak nincs versenytársa, így az írott beás nyelv pár év leforgása alatt véglegesen 

meghatározó lehet a beás közösségeken belül.



A CIGÁNY NÉPZENE

A cigányok népzenéjéről az utóbbi időkig csak szélsőséges megközelítésekben írtak. A másik véglet, 

amikor kétségbe vonták, hogy a cigányoknak bármilyen „eredeti” zenei hagyománya volna. A 

cigányság nem teremtő, hanem utánzó nép, akik vándorlásuk során más népek dalait vették át.



A MAGYARORSZÁGI CIGÁNY NÉPZENE ALAPGYŰJTEMÉNYÉT AZ 1930-AS ÉVEK VÉGÉTŐL CSENKI 
SÁNDOR (1920) ÉS CSENKI IMRE (1912-1998), HAJDÚ ANDRÁS (1932-), ERDŐS KAMILL (1924-

1962),VALAMINT VÍG RUDOLF (1932-1983) HOZTA LÉTRE.

Csenki Sándor Csenki Imre Hajdú András Erdős Kamill Víg Rudolf



NÉPTÁNCKUTATÓK:
A néptánc kutatók közül 

 Martin György (1932-1983) 

és

 Pesovár Ernő (1926)

végezték el a magyarországi cigány néptáncok alapgyűjtését és tudományos leírását.

Martin György Pesovár Ernő



A CIGÁNY NÉPDAL

Életüket, érzelem és gondolatvilágukat tükröző rövid rögtönzött ének. Csak a legáltalánosabb érzelmek jelennek meg a 

dalokban. 1. személyben szólnak. Jellemző a magyar népdaloknál fokozottabb variálódás, valamint az egyénies vonások 

túlsúlya. A dallam és szöveg nem tartozik szorosan össze. Gyakori a párbeszéd, a természeti kép. A nyelvi csoportok közös 

jellemzője, hogy kizárólag vokális, vagyis hagyományosan hangszerkíséret nélküli. Napjainkig élő folklór, de városi 

környezetben már nem a mindennapi élet része. A magyar- és az oláhcigányok zenéi között számos egyezés van, míg a 

beásoké meglehetősen különbözik tőlük.

A magyar- és oláhcigányok zenéje: Két jól megkülönböztethető fő műfaja a lassú lírai dal és a táncdal.



LASSÚ LÍRAI DAL

Magyarul általában hallgató nóta. A kétnyelvűség az oka, hogy a cigány nyelvű dallamok mellett olyan 

is előfordul, amelyben egy-egy részlet vagy éppen a teljes szöveg magyar nyelvű. Előadásmódjuk 

parlando-rubato, a kötetlen szabad beszéd ritmusában éneklik. A tempójuk lassú. A strófák többnyire 

négy sorosak. Az első és második sort sok helyen szünet nélkül éneklik. Sajátos előadásmódbeli jelenség, 

hogy a zárósor utolsó előtti hangját hosszan kitartják. A dallamok szerkezete hagyományosan ereszkedő. 

A lassú dalok hagyományosan egyszólamúak. Borsod-Abaúj- Zemplén, valamint Szabolcs-Szatmár- Bereg 

megyében azonban az 1950-esévektől kezdve a magyar és az oláhcigány közösségekben gazdag, de 

egymástól eltérőtöbbszólamúság alakult ki. A szövegek tartalma általában szomorú, panaszos, az élet 

nehézségeiről, a szegénységről,szerelmi hűtlenségről, a börtönben való raboskodásról szól.



TÁNCDAL
Magyar neve pattogós vagy pergetős nóta. A táncok zenei kíséretéül szolgálnak. Páros üteműek, 

szövegsoraik többnyire hét- vagy nyolcszótagosak, amelyek egyes típusoknál a dallam közepén és 

végén három szótaggal meghosszabbodhatnak (8, 8+3, 8, 8+3). A sorok száma is növekedhet 

például hatra (8, 8, 8+3, 8, 8, 8+3). Az énekesek néhány versszakot páratlan ütemben énekelnek, 

majd ugyanazt a dallamot páros ütemben folytatják, illetve ennek az ellenkezője.



A TÁNC KÉT LEGGYAKORIBB FORMÁJA:

• 1. A párbajszerű változatot két férfi táncolja. A botot harcszerűen kezelik és forgatják.

• 2. Párbajszerű, mutatványos és játékos elemek ötvöződnek a nő és a férfi páros botolójában. A 

fegyveres férfi az eszköz nélkül táncoló nő előtt mutatja be ügyességét, majd játékosan 

reátámad, a teste körül forgatja a botot vagy igyekszik kikerülni, elhárítani a nő cselt vető, a bot 

forgatását akadályozó mozdulatait.



A PROPORCIÓGYAKORLAT NYOMAI A BOTOLÓ VOKÁLIS ZENEKÍSÉRETÉBEN MEGJELENŐ FORMÁI, FOKOZATAI:

• 1. Páros ütemű lassú dallamot cifrázott, „pergetett” 3/8-os gyors változata követi a tánc folyamán.

• 2. A lassú, páratlan ütemű dallamot a gyors páros forma váltja fel.

• 3. A különböző ritmusú változatok kapcsolatának lazulását, a proporciógyakorlat elhomályosulását mutatja, 

mikor a közösség, az énekes ismeri ugyanazt a dallamot páros és páratlan formában is, de a két változat 

nem egymást követően, hanem egymástól elszakítva jelenik meg.

• 4. Az egyes cigányközösségek azonban ma már rendszerint csak a dallamok egyik vagy másik formáját 

ismerik. Ez a proporciógyakorlat utolsó, megszűnés előtti állapotát jelenti.



MIT TUDUNK MÉG A TÁNCDALRÓL?

• A táncdalok is hagyományosan ereszkedő szerkezetűek.

• A táncdal jóval nyitottabb, mint a lassú dallamoké.

• A dallamok általában kevés szöveggel vagy szöveg nélkül, rendkívül variáltan éneklik.

• Ennek a technikának, „pergetés” a népi elnevezése.

• Alapritmusa az esztam.



ESZTAM
Az esztam ritmus a hangszeres zenére jellemző, és a „szájbőgőzés” elnevezés is arra utal, hogy ez a 

hangutánzó szólam kapcsolatban álla cigányzenekar analóg szólamával. Tartalmukban ezek 

vidámak, jókedvűek, tréfásak, csúfolódók. A szövegekkel itt még szabadabban bánnak, mint a lassú 

dalokban. A szövegre legtöbbször nincs is szükség, mert helyette különböző játékos szótagokat 

énekelnek, „pergetnek”.



BEÁSOK ZENÉJE:

A túlnyomórészt Dunántúlon élő beások népzenéje mind műfaji, mind zenei szempontból különbözik a magyar és 

oláhcigányok zenéjétől. A lassú, parlando dalok megnevezése „hallgatós nóta”. A régi rétegbe az ereszkedő 

szerkezetű, többnyire nyolc ritkán hat szótagos, lá-végű dallamok tartoznak. A strófák lehetnek három, négy 

vagy öt sorosak. A stílus változását a környező népek népi és népies zenei elemeinek megjelenése mutatja. 

Gyakori például a dunántúli terc és a délszláv nép- és műdalokra jellemző II. fokú (lá helyett ti, dó helyett ré) 

zárlatának beás dalokra való alkalmazása. A beás népzene, népmesei hagyomány anyagából óvodai és 

általános iskolai használatra már tankönyvek is készültek.
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• HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=CSENKI+S%C3%A1NDOR&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWIT-OP40EPUAHWGAVAKHX_BBMYQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=ERD%C5%91S+KAMILL&IMGRC=LCFBRL_ICLIYOM:

• 11.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=CSENKI+S%C3%A1NDOR&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWIT-OP40EPUAHWGAVAKHX_BBMYQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#Q=MARTIN+GY%C3%B6RGY+N%C3%A9PT%C3%A1NC&SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&TBAS=0&IMGRC=NTJHICJRWMF-BM:

• HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=CSENKI+S%C3%A1NDOR&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWIT-OP40EPUAHWGAVAKHX_BBMYQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#Q=PESOV%C3%A1R+ERN%C5%91&SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&TBAS=0&IMGRC=QUSG3IB0HC1AAM: 

• 12.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=CIG%C3%A1NY+N%C3%A9PDAL&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWI6XNYILUXUAHUHKVAKHDV1CWQQ_AUIBYGC&BIW=1280&BIH=894#IMGRC=PI_LOFVYMUQMHM:

https://www.google.hu/search?q=cig%C3%A1ny+n%C3%A9pzene&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii3omUlOPUAhXMIVAKHSshCewQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894#q=cig%C3%A1ny+n%C3%A9pzene&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=sur:fmc&imgrc=UFFVBpeKI2awuM
https://www.google.hu/search?q=cig%C3%A1ny+n%C3%A9pzene&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii3omUlOPUAhXMIVAKHSshCewQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894#q=romungr%C3%B3+cig%C3%A1nyok&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbas=0&imgrc=oKiiNrM4Pj-OmM
https://www.google.hu/search?q=cig%C3%A1ny+n%C3%A9pzene&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii3omUlOPUAhXMIVAKHSshCewQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894#q=BE%C3%81S+CIG%C3%81NYOK&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbas=0&imgrc=H1HEJTFVWmCxQM


• 14.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=CIG%C3%A1NY+N%C3%A9PDAL&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWI6XNYILUXUAHUHKVAKHDV1CWQQ_AUIBYGC&BIW=1280&BIH=894#Q=T%C3%A1NCDAL&SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&TBS=SUR:FMC&IMGRC=W6LX3YM-OVOYOM:

• 15.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=CIG%C3%A1NY+N%C3%A9PDAL&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWI6XNYILUXUAHUHKVAKHDV1CWQQ_AUIBYGC&BIW=1280&BIH=894#Q=P%C3%A1RBAJSZER%C5%B1+T%C3%A1NC&SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&TBAS=0&IMGRC=NV5AEIZA3YQV-M:

• 18.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=CIG%C3%A1NY+N%C3%A9PDAL&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWI6XNYILUXUAHUHKVAKHDV1CWQQ_AUIBYGC&BIW=1280&BIH=894#Q=ESZTAM&SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&TBAS=0&IMGRC=S5_Z4F1JPIYWOM: 

• 14.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=CIG%C3%A1NY+N%C3%A9PDAL&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWI6XNYILUXUAHUHKVAKHDV1CWQQ_AUIBYGC&BIW=1280&BIH=894#Q=T%C3%A1NCDAL&SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&TBS=SUR:FMC&IMGRC=W6LX3YM-OVOYOM:

15.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=CIG%C3%A1NY+N%C3%A9PDAL&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWI6XNYILUXUAHUHKVAKHDV1CWQQ_AUIBYGC&BIW=1280&BIH=894#Q=P%C3%A1RBAJSZER%C5%B1+T%C3%A1NC&SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&TBAS=0&IMGRC=NV5AEIZA3YQV-M:

18.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=CIG%C3%A1NY+N%C3%A9PDAL&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWI6XNYILUXUAHUHKVAKHDV1CWQQ_AUIBYGC&BIW=1280&BIH=894#Q=ESZTAM&SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&TBAS=0&IMGRC=S5_Z4F1JPIYWOM: 

https://www.google.hu/search?q=cig%C3%A1ny+n%C3%A9pdal&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6xNyIluXUAhUHKVAKHdV1CWQQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894#q=t%C3%A1ncdal&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbs=sur:fmc&imgrc=W6lx3Ym-OvOYOM
https://www.google.hu/search?q=cig%C3%A1ny+n%C3%A9pdal&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6xNyIluXUAhUHKVAKHdV1CWQQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894#q=p%C3%A1rbajszer%C5%B1+t%C3%A1nc&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbas=0&imgrc=NV5AeIZa3YQv-M
https://www.google.hu/search?q=cig%C3%A1ny+n%C3%A9pdal&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6xNyIluXUAhUHKVAKHdV1CWQQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894#q=esztam&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbas=0&imgrc=s5_Z4f1jpiYwOM


• 24.DIA: 

HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=CIG%C3%A1NY+N%C3%A9PDAL&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWI6XNYILUXUAHUHKVAKHDV1CWQQ_AUIBYGC&BIW=1280&BIH=894#Q=CSEMER+G%C3%A9ZA&

SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&TBAS=0&IMGRC=VHVH1YYZSH-QGM:

• 25.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#IMGRC=FLOEH4ANHEF-JM:

• 26.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-

XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#Q=FELF%C3%B6LDI+L%C3%A1SZL%C3%B3+T%C3%A1NCKUTAT%C3%B3&SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&TBAS=0&IMGRC=DHIOZCAO_-GYOM:

• 27.DIA:  HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-

XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=KEM%C3%A9NY+ISTV%C3%A1N&IMGRC=EB2EACCUYGIYOM:

• 28.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-

XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#Q=KOD%C3%A1LY+ZOLT%C3%A1N&SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&TBS=SUR:FMC&IMGRC=5WV7PVEWOZBPEM:

• 29.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-

XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=LAJTHA+L%C3%A1SZL%C3%B3&IMGRC=9AST0MCGRN8SHM:

• 30.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-

XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=LAJTHA+L%C3%A1SZL%C3%B3&IMGRC=9AST0MCGRN8SHM:

• 31.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-

XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=MARK%C3%B3+MIKL%C3%B3S&IMGRC=7PFOGSRBRQYPAM:

https://www.google.hu/search?q=cig%C3%A1ny+n%C3%A9pdal&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6xNyIluXUAhUHKVAKHdV1CWQQ_AUIBygC&biw=1280&bih=894#q=csemer+g%C3%A9za&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbas=0&imgrc=vHvh1YYzSh-QgM
https://www.google.hu/search?q=eva+davidova&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDxvz3t-XUAhVIaVAKHcYxBhMQ_AUIBigB&biw=1280&bih=894#imgrc=flOEH4Anhef-jM
https://www.google.hu/search?q=eva+davidova&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDxvz3t-XUAhVIaVAKHcYxBhMQ_AUIBigB&biw=1280&bih=894#q=felf%C3%B6ldi+l%C3%A1szl%C3%B3+t%C3%A1nckutat%C3%B3&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbas=0&imgrc=DhiozcAO_-GYOM
https://www.google.hu/search?q=eva+davidova&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDxvz3t-XUAhVIaVAKHcYxBhMQ_AUIBigB&biw=1280&bih=894#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=kem%C3%A9ny+istv%C3%A1n&imgrc=EB2EaccuYGIyOM


• 32.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=MARTIN+GY%C3%B6RGY&IMGRC=Z6Y5IPHDTORIBM

• 33.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=MICHAEL+S.+STEWART&IMGRC=P4Z-CRQTCY0XFM:

• 34.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=OLSVAI+IMRE&IMGRC=P4KV3VJ2BYEKIM:

• 35.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#Q=PAKSA+KATALIN&SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&TBAS=0&IMGRC=C_43RTFK34GZVM:

• 36.DIA: 

• HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=PESOV%C3%A1R+ERN%C5%91&IMGRC=O7F8CSXJZXCEAM:

• 37.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=R%C3%A9GER+ZITA&IMGRC=PX1HRRA1PINPHM:

• 38.DIA:  HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=S%C3%A1ROSI+B%C3%A1LINT&IMGRC=ULPKXZZYLOTD4M:

• 39.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=SIR+AGNUS+FRASER&IMGRC=TOJER0WJD1Q7DM:

• 40.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=SOMOGYI+L%C3%A1SZL%C3%B3&IMGRC=DIL_MEKNRXZVOM:

• 41.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=SVANIBOR+PETTAN&IMGRC=9V0PDNYRDTDYDM:

• 43.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=ALAIN+WEBER&IMGRC=VMNOSQYJLQACBM:

44.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=BARI+K%C3%A1ROLY&IMGRC=AIEJRROBCF4G7M:

45.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=KISS+FERENC&IMGRC=SXAUXGR2Q9OFZM:

HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=%C3%A9RI+OP%C3%A9TER&IMGRC=ASKSL9-3PCKAEM:

46.DIA:   HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=KUB%C3%ADNYI+ZSUZSA&IMGRC=7I7RMBHSY-TVCM:

47.DIA HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=V%C3%ADG+RUDOLF&IMGRC=R4RQTZ--B7NGXM:

48.DIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=EVA+DAVIDOVA&SAFE=ACTIVE&HL=HU&SITE=WEBHP&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDXVZ3T-XUAHVIAVAKHCYXBHMQ_AUIBIGB&BIW=1280&BIH=894#SAFE=ACTIVE&HL=HU&TBM=ISCH&Q=KALYI+JAG&IMGRC=JFGYUJPABSULVM:

https://www.google.hu/search?q=eva+davidova&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDxvz3t-XUAhVIaVAKHcYxBhMQ_AUIBigB&biw=1280&bih=894#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=martin+gy%C3%B6rgy&imgrc=z6y5iPHDTorIbM
https://www.google.hu/search?q=eva+davidova&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDxvz3t-XUAhVIaVAKHcYxBhMQ_AUIBigB&biw=1280&bih=894#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=Michael+S.+Stewart&imgrc=p4z-cRqtcy0xfM
https://www.google.hu/search?q=eva+davidova&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDxvz3t-XUAhVIaVAKHcYxBhMQ_AUIBigB&biw=1280&bih=894#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=olsvai+imre&imgrc=P4kv3Vj2bYEkIM
https://www.google.hu/search?q=eva+davidova&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDxvz3t-XUAhVIaVAKHcYxBhMQ_AUIBigB&biw=1280&bih=894#q=paksa+katalin&safe=active&hl=hu&tbm=isch&tbas=0&imgrc=C_43RtFk34gzVM
https://www.google.hu/search?q=eva+davidova&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDxvz3t-XUAhVIaVAKHcYxBhMQ_AUIBigB&biw=1280&bih=894#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=pesov%C3%A1r+ern%C5%91&imgrc=o7F8CSXJZXCeAM
https://www.google.hu/search?q=eva+davidova&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDxvz3t-XUAhVIaVAKHcYxBhMQ_AUIBigB&biw=1280&bih=894#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=r%C3%A9ger+zita&imgrc=PX1HRRA1pInPhM
https://www.google.hu/search?q=eva+davidova&safe=active&hl=hu&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDxvz3t-XUAhVIaVAKHcYxBhMQ_AUIBigB&biw=1280&bih=894#safe=active&hl=hu&tbm=isch&q=s%C3%A1rosi+b%C3%A1lint&imgrc=ulPKxZzyLoTD4M
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