
TIZEDIK PRÓBA 

 
Elérhető: 26+5, azaz 31 pont  

TOTÓ 
A rejtvény kérdéseit a totó szabályai szerint kell megválaszolni (megtippelni), azaz a helyesnek tartott válasz 

mellett található 1, 2, illetve x valamelyikét kell megadni.  
13+1 kérdés olvasható, minden helyes válasz 2 pontot ér, a +1 találatra 5 pontot adunk, de csak akkor vesszük 

figyelembe (pont úgy, mint az igazi totóban), ha előtte mind a tizenhárom válasz helyes. 

Beküldendő (1,2,x formában) a teljes tippsor. 

 

1. Régi korokban négy-négy katona kapott ellátmánykent egyetlen közös kenyeret, amit nekik kellett 
megosztaniuk egymással. E négyesek tagjait kenyeres pajtásoknak nevezték, mert a veszekedéseket 
elkerülendő, valóban testvériesen kellett kiporciózniuk közös kincsüket. Termett azonban a katonáskodás 
ennél egymásra utaltabb bajtársi-pajtási helyzeteket is. Ha többen voltak a kaszárnyában, olykor csak két-
két bakának jutott egy ágy. Ha hinni lehet Illyés Gyulának, egyik költőnk is így járt katona korában, s neki 
épp egy cigány katonatársával kellett megosztania fekhelyét. Ki volt ez az irodalmárunk?   

1./ Fazekas Mihály   
2./ Petőfi Sándor   
x./ Gvadányi János 

2. A Napóleon hadai ellen indult magyar nemesi felkelés résztvevőinek „győri vitézségét”, 
megfutamodását Petőfi is megénekelte A nép nevében című költeményében. Pedig akadtak akkor is hősök, 
még egy cigány is, akit néhány társával utóvédként hagytak hátra. Őt később még ki is tüntették személyes 
helytállásáért, mivel az előnyomuló ellenség egyik vezérét, Ayét ezredest is lelőtte. (Egyes források szerint 
ő volt a legmagasabb rangú francia tiszt, aki magyar földön elesett.) Melyik városban történt az eset? 

1./ Győr    
2./ Pápa    
x./ Sopron 

3. 1955 egyik népzenei szenzációja volt, hogy „Bazsarózsa” címmel kiadták Csenki Imre és Csenki Sándor 
cigány népdalgyűjteményének legszebb darabjait. Sokakat meglepett az az érzelmi gazdagság, ami az 
eredeti roma népköltésekből áradt, hiszen a széles közvélemény ekkor találkozott először valódi cigány 
népdalokkal.  Hány ilyen művet tartalmazott a kötet?    

1./ százat    
2./ kétszáznégyet   
x./ kilencvenkilencet 

4.  Egyik cigányprímásunk temetésén közel százezres tömeg zsúfolódott össze a pesti Kerepesi-
temetőben, hogy méltó búcsút vegyen az ünnepelt zenésztől. Eredetileg ötszáz muzsikus társa húzta volna 
kedvenc nótáit a koporsót kísérve, de végül egynek sem maradt annyi helye (és bátorsága), hogy elővegye a 
hangszerét. A koporsóvivőknek is csak tusakodó rendőrök tudtak utat nyitni, a szertartást végző papot is 
csaknem feldöntötték… A jelentések szerint az emberek annyira tiporták egymást, hogy közelebb jussanak 
a koporsóhoz, a sírhoz, hogy a mentőknek 34 sérültet kellett a helyszínen ellátni, 14-et pedig kórházba 
szállítottak, mert olyan súlyosan megsebesültek. Ki volt ez a cigány zenekarvezető, akit hívei ilyen 
tébolyodottan gyászoltak? 

 



1./ Dankó Pista    
2./ Boross Lajos   
x./ Radics Béla 

5.  Papp László (mindenki Papp Lacija) apai ágon cigány ökölvívónk, a londoni, helsinki és melbourne-i 
olimpia bajnoka eredetileg egész más pályára készült, amellyel kapcsolatos tanulmányait csak édesapja 
korai halála miatt kellett feladnia. Milyen tanulmányokat folytatott? 

1./ Mérnöknek készült, matematika előkészítőre járt  
2./ Konzervatóriumba készült, hegedülni tanult         
x./ katonatiszti pályáról álmodott, kadetiskolába járt 

6. Manapság nem szinte nem múlik el labdarúgó bajnoki forduló anélkül, hogy valamelyik lelátóról, ne az 
ellenfél lecigányozásával akarnák megalázni a másik csapat játékosait szurkolóit. Sajnálatosan élen jártak 
ebben annak a klubnak „ultrái” is, amelynek máig használt, az illetők által is harsogott indulóját (szövegét 
és zenéjét) épp egy cigány embernek köszönhetik. Melyik ez a klubcsapat? 

1./ Ferencváros 
2./ Kispest 
x./ Újpest   

7. Az anyai cigány származású dániai Schack August Steenberg Krogh, a Koppenhágai Egyetem 
professzora révén a világ romái egy Nobel-díjassal is büszkélkednek. Krogh melyik Nobel-díjat vehette át?  

1./ a fizikait 
2./ a kémiait 
x./ a fiziológiai-orvostudományit 

8. Suki Béla szintén tudós volt, és szintén cigány, híres muzsikusok leszármazottja. Bár csak alig 52 évet 
élt, mégis kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar filozófia történetében. Melyik három nagy külföldi 
filozófus munkásságával kapcsolatosan jelentek meg könyvei? 

1./ Pascal, Heidegger, Marx 
2./ Kierkegaard, Heidegger, Hegel 
x./ Descartes, Feuerbach, Fichte 

9. A Zalai Írók Egyesülete elnökévé is megválasztották azt a fafaragó beás cigány alkotót, aki 
novellaíróként még sikeresebb lett. Két könyve is megjelent. Az Aki hallja, aki nem hallja címűhöz Nádas 
Péter, Kossuth-díjas író írt előszót.  Ki volt ez a híres beás személyiség? 

1./ Osztojkán Béla 
2./ Orsós Jakab 
3./ Kalányos János 

10. Kilenc évesen „Palacsintás király” című meséjével megnyert egy országos pályázatot az a cigány kislány, 
aki később újság-, mese- és drámaíróként, költőként, grafikusként, festőként, dalszövegíróként, 
tűzzománc-készítőként és keramikusként is közismertté vált. Mi a neve?  

1./ Burai Katalin 
2./ Szécsi Magda 
x./ Lakatos Anka 

11. Csemer Géza is rendkívül sokoldalú személyiség volt. Nemcsak rendezőként, dramaturgként, 
színigazgatóként, szociográfusként, regény-, filmforgatókönyv- és drámaíróként, rádiós szerkesztő-
műsorvezetőként ténykedett, hanem a cigányok által készített ételek gyűjtésével, lejegyzésével, 
ételreceptjeik rendszerezésével, népszerűsítésével is foglalkozott. Három és fél szakácskönyvet is kiadott. 
(A „fél” a Habiszti című volt, amely „A cigányok élete – étele” alcímet viselte). Ő volt a mindezidáig 
utolsóként bemutatott magyar nagyoperett írója is. Mi volt a címe ennek, a Hegyi Aranka cigány 
primadonna életét (is) feldolgozó operettnek? 

1./ Cigánykerék 
2./ Piros karaván 
x./ Dobostorta 



12. A mögöttünk levő kétszáz év során – különösen az utóbbi harmincban – nagyon sok kiemelkedő roma 
származású személyiséget ért az a társadalmi megtiszteltetés, hogy jelentős kitüntetéssel, díjjal ismerték el 
munkásságukat. „A holokauszt és a kommunizmus magyarországi áldozatai” gyűjtőmegnevezés alatt, 
értelemszerűen a névtelen, vagy épp csak nevüket ismert roma áldozatokat is megtisztelték 2003-ban egy 
utólagos – bocsánatkérésnek is beillő – kitüntetéssel. Mi volt ez az elismerés?  

1./ Magyar Örökség Díj 
2./ Raoul Wallenberg-díj 
x./ Radnóti Miklós Antifasiszta Díj 

13. A spanyolországi polgárháború idején kivégzett Ceferino Giménez Mallát II. János Pál pápa 1997. 
május 4-én, az első roma származású emberként, negyvenezer hívő jelenlétében avatta boldoggá. Boldog 
Ceferino a romák patrónusa.  Mi volt a cigány ragadványneve? 

1./ Don Lobo 
2./ Sacramento 
x./ El Pelé 

+1. Mikor kezdte meg működését a Cigány Történeti, Kulturális, Oktatási és Holokauszt Központ? 

1./ 2012 
2./ 2013 
x./ 2014 

 


