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ELŐSZÓ

Kedves Gyerekek!

E könyv segítségével betekintést kaphattok egy olyan közösség életébe, amely 
Indiá ból elindulva bejárta az egész világot. Vándorlásaik során új hazájuk az az 
ország lett, ahol megtelepedtek.

Közkincset teremtettek a befogadó ország művészetében; az irodalomban, 
a képzőművészetben és a zenében.

 Rácsodálkozhattok, hogy mennyi értéket hoztak magukkal az ősi mesterségük-
kel és váltak hasznára azoknak a közösségeknek, akik elfogadták és befogadták 
őket. A kovácsmesterek nagy szolgálatot tettek a haza védelmét szolgáló fegyve-
rek és a földműveléshez szükséges vasszerszámok készítésével. 

Közülük művelték és művelik ma is magas szinten a zenét. Az évszázadok 
hosszú sora alatt átvették a magyar népzene elemeit, segítették ezzel a fennmara-
dását és megújulását. Híres zenészeik a magyar népzene szépségeit közvetítették 
és terjesztették szerte a nagyvilágban. 

Betekintést nyerhettek a vándorló cigányok életmódjába, megismerhetitek, 
hogy az egyes országok hogyan fogadták a hozzájuk érkező vándorcigányokat. 

Találhattok ebben a könyvben a cigányság élethelyzetét bemutató eseményeket, 
történéseket, olvashattok híres zenészekről, muzsikusokról, képzőművészekről.

 Megismerhetitek a cigányság különböző népcsoportjait, mese- és mondavilá-
gát, mesemondási szokásait, étkezési szokásait és népviseletét, az egyes népcso-
portok szokásait és hagyományait.

A szövegrészekhez és a fejezetekhez kapcsolódó feladatok pedig abban segíte-
nek, hogy megismerjétek a közvetlen lakókörnyezetetek hagyományait, szokása-
it, de segítenek abban is, hogy megértsétek a mindennapi élet történéseit. 

Az ajánlott irodalom és a weboldalak használata lehetővé teszi számotokra, 
hogy bővíteni tudjátok a tankönyv által bemutatni kívánt ismereteket. 

A szerző
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A CIGÁNY NÉPKÖLTÉSZET

A cigányok népköltészete gazdag és sokrétű. Mesekincsében felbecsülhetetlen in-
formációt hordoz múltjáról, társadalmi és gazdasági helyzetéről, a cigány társada-
lom szerkezetéről, a mindenkori tágabb környezetével való viszonyáról. 

A népköltészeti hagyományok verses anyaga túlnyomó részben dallammal kí-
sért énekekből áll. Az élő előadásban szembetűnő a szövegek laza szerkezete. 
Egyes dalok szövege szinte minden előadó esetén más-más. Az énekes előadók 
gyakran rögtönöznek, a vers szövegét az előadó saját hangulatának, egyéniségé-
nek megfelelően módosítja.

A cigány népköltészeti hagyományok verses szövegének témái, költői mondani-
valói híven tükrözik a cigányság történetét, múltbéli életét, életkörülményeit, a 
természeti és társadalmi valóságot, a cigány nép közösségi érzelem- és gondolat-
világát. 

11
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A CIGÁNY NÉPMESE

Bevezető

A cigány közösségek mindennapjaihoz hozzátartozott a mesélés. Esténként, ha 
összejött a család vagy rokonság, meséltek, mert akkor még nem volt televízió, 
sok családnál még rádió sem. Gyakran ültek össze valamelyik családnál – főleg  
a hosszú téli estéken vagy az esős nyári napokon –, hogy beszélgessenek. Min-
denki elmondhatta, hogy éppen mi bántja. Jólesett és erőt adott a többiek bátorítá-
sa vagy tanácsa. A mindennapi élet problémáinak megbeszélése kapcsán előjöttek 
olyan történetek, mesék, amelyek segítettek a megoldásban. 

Leggyakrabban a tapasztalt öregek kezdték a mesélést. Ezekben a mesékben 
benne volt az ő megélt élethelyzetük is, melyekkel pozitív megoldási mintákat 
tudtak közvetíteni. 

De szívesen ültek össze csak azért is, hogy valaki felolvasson vagy mesét 
mondjon. Mesélés közben a hallgatóság együttműködött a mesélővel; közbeszól-
tak, kiegészítették, hangos közbeszólásokkal drukkoltak a mesehősnek. Átélték 
a pilla natot. Amíg hallgatták a mesét, elfelejthették az élet nehézségeit, a lelkük 
felvidámult. Elhihették, hogy az ő életükben is pozitív változás történhet. A közös 
mesélésnek, mesehallgatásnak közösségmegtartó ereje volt. 
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A levágott búza

A szegény cigányok a világ egyik végéről átjártak a világ másik végére. Énekel-
tek, táncoltak az utakon. Egyszer csak megláttak egy nagy várat.

– Cigányok! Menjünk, kérjünk magunknak munkát! – szólalt meg közülük az 
egyik, aki a bírójuk volt.

Be is mentek a várba:
– Jó reggelt, királyunk, grófunk!
– Halljátok, cigányok! Nem vagyok én sem gróf, sem király, én pap vagyok.
– Légy szerencsés atyánk! Mi cigányok vagyunk, atyánk! Az Isten is megsegí-

tene, ha adnál nekünk munkát.
– Munkát? Aztán mit tudtok ti csinálni?
– Mindent meg tudunk csinálni.
– A búzát le tudjátok-e vágni?
– Hogyne! Mi ne tudnánk?
– No halljátok, cigányok! Vágjátok le a búzát! De mondjátok meg nekem, hány 

nap alatt tudjátok levágni és összeszedni?
– Három nap alatt le is vágjuk, össze is szedjük.
– Jól van!
– Csak atyánk, tegyél velünk annyi jót, hogy adsz nekünk háromnapi ennivalót.
– Adok nektek. Üres hassal nem lehet dolgozni.
A pap adott nekik háromnapi ennivalót. Elmentek, oda, ahol a búza volt. A pap 

a várban maradt. 
Megszólal az egyik cigány: Egyetek, igyatok és énekeljetek! Csöppet se félje-

tek!
Megszólal a másik cigány:
– Várj! Kipróbálom, hogyan fog a pap kaszája.
S fogta, egy kis helyről levágta a búzát, és össze is szedte. Utána odament a 

többiek hez, és három nap, három éjjel ettek-ittak. A negyedik napra nem maradt 
semmijük. Elfogyott az ennivalójuk is, az innivalójuk is. Visszamentek a paphoz.

– Jó reggelt, atyánk!
– Isten hozott benneteket, cigányok! Hogy volt? 
– Atyánk! A munkával készen vagyunk. Le is vágtuk, össze is szedtük, fizet-

hetsz nekünk. 
– Fizessek? Nem is láttam, hogy mit csináltatok!
– Le is vágtuk, kötegbe is raktuk! 
– Nem, nem, emberek! Előbb meg kell néznem nekem is. 
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– No halljad, atyánk! Mondok neked valamit. – Letérdel az egyik cigány, és 
Istenhez imádkozik – Atyánk, ha nem hiszel nekünk, adja az Isten, hogy nőjön 
vissza a búzád, ahogy volt!

Ezután a cigányok otthagyták a papot, és elmentek útjukra.
A pap hagyta, hogy elmúljon a nap és utána elment megnézni a búzáját. Mikor 

meglátta, elkezdte vakarni a fejét – Isten meghallgatta a cigányokat, mert a búza 
újra kinőtt.

A mesemondás a cigány közösségek életében igen fontos szerepet töltött be: 
a mese sokszor az emberek problémáinak „kibeszéléses” terepe. A mese leg-
többször (egy már létező vázra felfűzve) ott keletkezik a helyszínen, s megis-
mételhetetlen. A mese megalkotásában olykor az egész közösség részt vesz. 

KÉRDÉS

Ti hisztek a csodában, a csodatevésben?

FELADATOK

1. Ti hogyan viselkedtetek volna a cigányok helyében? Beszéljétek meg!

2. Meséljétek el a cigányok régi életmódját! Használjátok a meséből  
a vándorlást kifejező mondatokat!

??

A csoda
A tapasztalásnak, a természeti törvényeknek ellentmondó, rendkí vüli jelen-
ség. Természetfölötti, ámulatba ejtő dolog.
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A cigány komája  
(ördögmese)

Hol volt, hol nem volt, volt egy szegény cigányember. De annak a szegény cigány-
embernek annyi gyermeke volt, mint a rostán a lyuk. Még kettővel több. A faluból 
már mindenki a keresztkomája* volt. De hogy megint született egy gyereke, nem 
volt mit csinálnia, fogta a szegény ember magát, és elment a szomszéd faluba, 
hogy keresztkomát hívjon. Ahogy megy, mendegél, elér egy hídhoz. Látja a ci-
gány, hogy ott áll egy ősz öregember. Köszön neki.

– Kedves fiam, hová mész? – kérdezi az öregember.
– Hát, kedves öregapám, megyek ebbe a faluba komát hívni.
– Én nem leszek jó? – kérdi az öreg.
– Jó lenne maga is, de nem tudom kicsoda!
– Én az Isten vagyok.
– Ó, te nekem nem kellesz, mert nem vagy igazságos ember!
Erre fogta magát a cigány, és ment tovább. Ahogy megy, elér megint egy híd-

hoz. Ott is áll egy ember. Ráköszön. Az fogadja a köszönést és megkérdi:
– Hát te, szegény cigányember, hová mész?
– Megyek a faluba keresztkomát hívni.
– Én nem lennék jó? – kérdi az öreg.
– Azt se tudom, hogy ki vagy – feleli a cigány.
– A halál vagyok.
– Na – mondja – te kellesz nekem, mert te vagy az igazságos ember. Mert ha 

cigány, ha király, ha báró, te nem válogatsz. Mikor eljön az idő, hogy el kell men-
ni, te viszed mindegyiket.

Ezzel fogták magukat, elmentek haza, aztán megkeresztelték a kis  cigánygyereket.
Na jól van. Múlnak az idők, egy év, két év. Egyszer csak bekopogtat a halál. 

Beköszön. Fogadja a cigány, mert irtó nagyra volt a komasággal, de eszébe jutott, 
hogy a halál, aztán megijedt.

– Kedves komám, csak nem értem jöttél? El ne vigyél már!
– Szép szó, de kevés – feleli a halál –, mert már eljött az időd, el kell hogy vigyelek.
De könyörög a cigány:
– Ó kedves komám, hagyj még valamennyit!
– Nem lehet – mondja az. – Mit mondtál te, amikor keresztkomaságba hívtál?
Azt mondtad, én vagyok az igazságos ember. Nem teszek kivételt, mikor eljön 

az idő, mindenkit elviszek.

 * keresztkoma: keresztszülő.
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De a cigány csak egyezkedett.
– Tudod mit, vigyél el engem abba a te országodba, hogy nézzem meg, milyen, 

aztán visszajövök. Hadd készüljek el, ha már itt kell hagynom a családomat.
– Na, jól van – egyezett bele a halál. Elvitte a cigányt az ő országába.
Hát, ahogy ott a halál néz a dolga után, hagyta, hogy a cigány nézelődjön. 

Ahogy jön-megy, látja, hogy egy kicsi gyertyaláng pislog. Mellette meg egy nagy 
gyertya ég. Azt gondolta a cigány, hogy a kis gyertya csak az övé lehet. Mit csi-
nált, kicserélte. De a halál éppen jött vissza.

– Hallod-e te, komám, itt ezen a helyen is éppen úgy elalszik az a kis gyertya, 
mint ahol az előbb volt. 

Na, mennek vissza a földre. Annyit mentek, hogy a halál is elfáradt, és meg-
éhezett. Azt mondja otthon a cigánynak:

– Meg se kínálsz, kedves komám?
– Ó, hát megkínálnálak én téged, de látod, milyen szegény vagyok, semmim a 

világon nincsen.
– Miért tagadod el előlem, hát milyen komám vagy te nekem? 
– Én nem tagadom el.
– Na, gyere csak, nézzük meg!
Amikor kimennek a kamrába, hát a kamra tele van mindennel. A halál úgy 

csinálta, hogy legyen enni-innivaló, de annyi, hogy sose fogyjon el. Bevisznek 
mindenfélét. Esznek. Mikor ettek, azt mondja a halál:

– Megígértem, meg is teszem, de sok időt nem adhatok. Három nappal húzom 
meg az életedet, de ezt is csak azért, mert a komád vagyok.

Ezzel fogta, kapta magát a halál, és elment.
Na most már sír-ri a cigányember, hogy neki el kell menni. Mit gondolt, mit 

nem, ő bizony elhatározta, hogy leüti a keresztkomáját. Mikor eljött a harmadik 
nap, azt mondja a családjának:

– Kedves gyermekeim, menjetek el itthonról, mert én a komámmal akarok ta-
lálkozni.

Fogta a baltát, aztán az ablak alá állt, bent a házban. Azt hitte, hogy a halál majd 
ott jön be. Ott figyeli, ott lesi, hogy rögtön kapja el. De a halál egyszer csak beállt 
az ajtón. Nem volt mit csináljon a szegény ember, még megpróbált könyörögni.

– Nem lehet, eljött az időd. Éjszaka egy órakor elindulunk. Ezért jobb lesz, ha 
szépen lefekszel, aztán addig alszol.

Azt gondolta a cigány, legalább nem tudja, amikor viszi, aztán lefeküdt. De már 
csak a halál országában ébredt fel.

Így járt a cigány a keresztkomasággal. 
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A régi típusú cigány meséknek, állandó szereplője az ördög, a szellemek, 
a kísértetek, a démonok, a halál utáni élet szereplői és jelenségei. A halottak 
szelleme következetesen visszatér a túlvilágból. A halottak szelleme lehet jó- 
vagy rosszindulatú. Ugyanakkor a cigánymesék tele vannak az anyagi világ 
valós elemeivel is.

KÉRDÉSEK

1. Miért ment a cigányember a szomszéd faluba? 

2. Miért választotta a cigányember az ördögöt komájának?

FELADATOK

1. Ti hogyan ünneplitek a családban a keresztelőt?
Meséljetek róla!

2. Gyűjtsetek fényképet a rokonságban történt keresztelőkről! 
A legkedvesebbet mutassátok be és beszéljetek róla!

??

A szegény ember 
(beás mese)

Volt egyszer, azt mondja, egy szegény ember. Jól van, nincs pénze. Fogja a fejszé-
jét, járja a falut, hogy fát aprítson. Elmegy.

A falu szélén, éppúgy, mint Gilvánfán, van egy kereszt. Odamegy hozzá:
– Adjon Isten jó napot, János! – mondja a keresztnek. 
– Légy egészséges, János! – felel rá magában.
– Nem adnád ide ezt a két krajcárt, hogy egy kis dohányt vegyek magamnak?
– Na, vigyed, János! – mondja.
Jól van. Zsebre tette, ment a boltba, vett magának dohányt. Fát is aprított, pénzt 

is kapott. Megy visszafelé, megy haza.
– No, János, légy egészséges, mert pénzt adtál. Vissza is hoztam a két krajcáro-

dat.
Visszatette a kereszthez. Letette.
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Jól van. Megint elfogyott a dohánya. Két nap múlva megint megy a faluba a fe-
leségével. Odamegy a kereszthez:

– Na, adjon Isten jó napot, János! Pénzt kellene kölcsön adnod. Megint elfo-
gyott a dohányom.

Megy a boltba, megint vesz dohányt, járja a falut, fát aprít, adnak neki pénzt, 
két krajcárt az asszonyok és az emberek. Megint visszaviszi a pénzt.

Istenem, amikor harmadszor megy, sehogy se talál munkát a faluban, hogy 
fát aprítson, pedig már elvette a pénzt a keresztről. Megy a boltba, hogy dohányt 
vegyen, és hogy visszafelé megadja a két krajcárt, mert adós. Hát, nem tudja visz-
szaadni. Most mit csináljon? Honnan adja vissza, Istenem? Mind ezen töri a fejét. 
Hisz adósa Jánosnak, nem igaz? Megy a kereszthez és mondja neki:

– Jaj, Jánosom! A jó Isten adjon neked szerencsét! Nem találtam semmifé-
le munkát, nem tudom visszaadni a pénzed. Mi lesz velem? Majd legközelebb, 
ha megyek, megadom.

Istenem, ahogy ellépett onnan, oldalra billent a kereszt és az oldala tele volt 
sárga arannyal.

– Na, most pakold meg a tarisznyádat! – mondja magának.
Megtöltötte a tarisznyáját pénzzel. Megtöltötte, majd hazament és meggazda-

godott. Gazdagon élt otthon.
Két krajcárért nektek is adjon ennyi pénzt a jó Isten!

Ráczné Kalányos Gyöngyi rajza
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KÉRDÉSEK

1. Milyen szerencse érte a szegény embert? 

2. Hogyan gazdagodott meg? 

FELADATOK

1. Gyűjtsétek össze a meséből azokat a kifejezéseket, amelyekkel 
köszöntötték egymást!

2. Játsszátok el a mesét szereposztás szerint! 

??

A dudás 
(beás ördögmese)

Volt egyszer egy ember. Nagyon szegény volt. El kellett mennie, hogy valamicske 
pénzt csináljon. A szakmája dudás volt, zenész. Na, elindult.

Egyszer elébe áll egy ember. 
– Hová mész, te ember?
– Megyek, hogy szerencsét és egy kis pénzt keressek.
– Gyere velem! Gyere el hozzánk! Éppen azért indultam, hogy egy ilyen em-

bert találjak.
– Menjünk.
– Éppen lakodalom van nálunk, de nincs zenészünk.
 Na, gondolja a dudás, akkor már jó helyre megyünk.
 Elindulnak.
– Gyere mindig utánam! Amerre én megyek, arra gyere te is. 
Ő megy elől. De ki is az? Az ördög. Vele találkozott a dudás.
Na, jól van. Egyszer egy vízhez értek. Az ördög félrelépett. Ahova ő lépett, oda 

lépett a másik ember is, s ott kinyílt egy ajtó.
Bementek. Ott már jó volt, mert otthon voltak. Istenem, elkezdtek az ördögök 

énekelni, táncolni. Ahogy táncoltak, a földet csapkodták a tenyerükkel, leguggol-
tak, olyan táncot jártak.

Szűzanyám! Megijedt ám a dudás, amikor ezt látta.
Na, jól van. A tánc után az esküvőre indultak.
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Elővezették a lovakat. Az ördögök lóra szálltak, és a dudásnak is adtak egy lo-
vat. Lóháton az ördögök s a dudás is. Mennek.

Ahogy haladnak az ördögök lóháton, a dudás is szorítja a ló oldalát. Egyszer 
csak azt mondja a ló a dudásnak:

– Péterkém, ne szoríts annyira! Ne félj, mire ők ott lesznek, ott leszünk mi is. 
Ki volt az a ló? A dudás nagyanyja.
– Én vagyok, a nagyanyád – mondja.
Elment a dudás kedve, amikor meghallotta, hogy kin lovagol. A nagyanyja 

a pokolba került az ördögökhöz, az ördögök lova lett.
Na, jól van. Odaértek, megtörtént az esküvő, majd visszafelé indultak. 
Megint mondja a ló a dudásnak:
– Péterkém! Most ezek pénzt, mindenfélét fognak kínálni neked. De te semmit 

se fogadj el, csak azt a bográcsot, amit az egyik sarokban fogsz látni a fedelével 
együtt. Csak azt kérd el, és ha odaadják, odaadják, de nem nagyon akarják majd. 
Addig ne emeld fel a fedelét, amíg a saját földedre nem érsz.

– Jól van – mondja a dudás.
Ezzel haza is értek. Ismét énekelni, táncolni kezdtek.
Jól van, vége van.
– Na dudás! Mit fizessünk?
– Hogy mit fizessetek? Azt a bográcsot ha odaadjátok, elviszem, de más nem 

kell.
– Hát mire kell az neked? Adunk inkább pénzt – mondják az ördögök.
Nem fogadja el, mert azt is mondta a ló, hogy amikor a saját földjére ér, a pénz 

szénné változik. 
– Ha azt odaadjátok, azt elviszem.
– Legyen akkor a tiéd – mondják.
Más nem is kellett neki.
Odaadták, ő pedig a hóna alá fogta és elindult vele. Nemsokára elérte a földje 

határát.
– Istenem, meg kell néznem, mi van ebben a bográcsban – mondja magában.
Fogja és kinyitja. Amikor leszedte róla a fedőt, ilyen nagy birkák kezdtek ki-

jönni belőle. Istenem! Egy egész birkanyáj. 
Örül ám a dudás. Fogja a dudáját és játszani kezd örömében. Körbejárja a bir-

káit.
Az Isten nézi, hogy mit csinál:
– Na, gyerünk, elmegyek hozzá, elveszem tőle a birkákat.
Fogja magát és odamegy a dudáshoz.
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– Na, jóember! – mondja neki. – Nem adnád el ezeket a birkákat?
– Haha, én? Nincs neked annyi pénzed.
Az Istennek mondta, hogy nincs annyi pénze.
– Nincs neked annyi pénzed.
– Nem adod, jóember? Ha nem adod, akkor azt mondom, hogy nem vagy te itt 

jó helyen, ez a hely nem a tiéd.
Fogta magát a dudás, ledobta a kalapját a földre és ráült.
– Itt te nem parancsolsz nekem, én az enyémen vagyok, te a tiéden.
Ezzel befejezte. Az Isten meg ugye nem akart vitatkozni vele. Inkább azt a gon-

dolatot adta neki, hogy mind odaadja és mégis megegyezzen vele.
A dudás közben megöregedett. Mert régen úgy volt, hogy egy nap volt egy esz-

tendő. Épphogy megszületett valaki, máris egyéves volt.
Öreg volt a dudás, alig tudott már járni, épp csak topogott, s azt hitte, hogy már 

csak az az egy napja van hátra.
Az Isten pedig felvitte a Holdra. Ezért mondják a beások, hogy a Holdon bir-

kákat lehet látni. 
Ezzel befejeztem.

Ráczné Kalányos Gyöngyi rajza

CT-7135_5-6_CiganyNepismeret.indd   21 2017. 07. 13.   9:48:11



22

A cigány mesemondó az általa ismert mesék, történetek színes előadása, a me-
sefolyam felépítése tekintetében minden európai társát felülmúlja. Eredendő ter-
mészetességgel építi be a mesébe a környező népektől átvett meseelemeket, me-
sefordulatokat és a mese témáját. Az új formába öntött, „átvett” elemek részévé 
válnak a cigány népmesének. 

Az európai cigányság mesekincsét sajátos szerkezeti, világnézeti, tartalmi, 
 ízlésbeli és logikai sajátosság jellemzi. Mindegy, hogy milyen nyelven jelenik 
meg, a cigány mese szemlélete minden esetben azonos: hangsúlyt kap az érdekes, 
a meghökkentő kaland, mely nincs alávetve a mese erkölcsi mondanivalójának.

Amíg az európai mesékben a meseelemek visszatérőek, állandóak és megha-
tározott sorrendben kapcsolódnak egymáshoz, a cigány mesékben tetszés szerint 
változhat a motívumok kombinációja. A mesehősnek nem akadályok sorozatát 
kell legyőznie, sokkal nagyobb szerepe van a furfangnak, a szellemességnek,  
a leleménynek, mint az európai mesékben.

A cigány mesékben vagy azért győz a mesehős, mert okos, jó és leleményes 
ember, vagy azért, mert csodák sorozatán át a sors így rendelte.

 A meséket ijesztő démonok, boszorkák, tündérek és kísértetek népesítik be, de 
ezeket a cigány mindig becsapja.
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A beás mesék jellemzői

A népmese eredeti funkciója a beás közösségekben a felnőttek közös szórakozása 
volt. Mesemondási alkalom sokszor adódott a hagyományos ünnepeken; keresz-
telő, karácsony, virrasztás, de a névnapokon, születésnapokon is.

A beás népmesék közül sok a magyarban is jól ismert, ezek azonban többé-
kevés bé különböznek a magyar változatoktól. Ezeknek a meséknek szereplői 
(fő- és mellékszereplők) a cigányok. 

A beás népmeséknek, a mesemondásnak fontos szórakoztató, konfliktus-feldol-
gozó szerepe van. A mesékben a tündérmesei és a realisztikus elemek keveredése 
gyakori. A cigány mesélő az őt körülvevő valós élet elemeit szövi bele a mesébe. 
A beás mesék alapja legtöbbször a megélt, az átélhető valóság.

(Orsós Anna: Hagyomány és modernség a beás mesékben / Terebess Ázsia E-tár)

A cigányok különböző népcsoportjaihoz tartozó híres mesemondók

1. Romungro cigányok meséi
Ámi Lajos az első cigány mesemondó, aki egyedülállóan hatalmas mese-reper-
toárral rendelkezett. Az általa elmondott 262 mesét Erdész Sándor jegyezte le.  
A mesék az Új Magyar Népköltési Gyűjtemény sorozatban (1968.) jelentek meg.

Ámi Lajos (1886–1963) Vásárosnaményban született, apja cigánykovács volt, 
anyja magyar parasztcsaládból származott. 

Babos István meséit Szuhay Péter vette magnetofonra 1975-ben és 1976-ban. 
A meséket a L’Harmattan Kiadó jelentette meg, 2003-ban. A kötet címe: A három 
muzsikus cigány.

Babos István (1907–1977) Kistamásiban született, egy Szigetvár melletti kis 
faluban. Anyja és apja is muzsikus cigány, romungro családból származtak.

2. Beás cigányok meséi
A mesemondó Karádi Antal (1925–1982) a Kaposvár mellett Kaposszentjakabon 
született. Édesapja teknővájó volt. 

A beás közösségben ismert meséit Szapu Magda jegyezte le (1979–1980). 
A meséket legfőképpen virrasztás alkalmával mondták el, családi körben. A me-
séket tartalmazó kötet címe: Mesemondó és közössége Kaposszentjakabon (Ciga-
nisztikai tanulmányok 4., Budapest).

Balogh Mátyás 1918-ban született a Dráva melletti Góla községben, de éle-
tét Őrtiloson élte le. A Dráva mentén élő beás közösségek mesekincsét őrizte 
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meg. Meséit virrasztókon mondta. Az általa elmondott meséket tartalmazó kötet 
címe: A három sorsmadár. Őrtilosi beás cigány népmesék (Ciganisztikai tanul  má- 
nyok 8., Budapest, 1991.). A meséket Eperjessy Ernő jegyezte le, 1957–1977 kö-
zött.

Ezek a mesék azért is jelentős források, mert a cigány hagyományokról, szoká-
sokról, hiedelmekről is olvashatunk bennük.

A beás cigányok virrasztóbeli mesélésekor több jó, azonos képességű előadó 
volt. A közösség tudta, hogy ki mond „tréfásat”, „királyosat”, „vicceset”. A mesé-
lés a műveltség részét képezte. A tudáskincs továbbadásánál nagyon fontos volt a 
szülő–gyerek vagy a nagyszülő–unoka kapcsolat.

Beás meséket tartalmazó mesegyűjtemény még: Kovalcsik Katalin–Orsós 
Anna: Az aranyhajú lány. Fátá ku paru da ar (Beás cigány iskolai nép me se-
gyűjtemény, Gandhi Középiskola, Pécs, 1994.).

3. Oláhcigányok meséi
Csenki Sándor gyűjtötte össze a Püspökladányban egy cigánytelepen élő oláh-
cigányoktól hallott meséket 1941 és 1943 között. A meséket eredeti nyelven je-
gyezte le, a kézirat a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeumban található. A teljes 
meseanyagot Mészáros György és Vekerdi József fordította le és dolgozta fel, me-
lyeket A cigány meg a sárkány című kötetben olvashatunk. 

Rostás Mihály a mesemondást Nagyecseden édesapjától, a cigánytelepen ta-
nulta. Kovalcsik Katalin Grabócz Gáborral közösen vette magnetofonra meséit 
1983–1984 között, melyek közül néhányat A mesemondó Rostás Mihály című 
kiadványban olvashattok (Ciganisztikai tanulmányok 5. Budapest, 1988.). Meséit 
részben virrasztásokon mondta, de mesélt a hosszú utazások alkalmával is társai-
nak, amikor hétvégeken Budapestről utaztak haza a munkából. Az oláhcigány 
 hagyományokat követve úgy mesélt, hogy a mesehallgató közönséget aktívan be-
vonta a történésekbe. Meséit kizárólag cigány nyelven adta elő.
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KÉRDÉS

Olvassátok el az ajánlott mesegyűjteményeket, és rendezzetek mese-
mondó versenyt a megismert történetek alapján! 

FELADAT

Próbáljátok ki a cigány mesemondókra jellemző előadásmódot is; 
mesemondás közben vonjátok be a történet alakításába a hallgatósá-
got is!

??

Rostás Mihály mesélés közben

Tipikus formai eleme a cigány mesemondásnak, hogy a mesemondó a leg-
több esetben egyes szám első személyben adja elő mondanivalóját, saját ér-
zéseit, vágyait is beleszövi a mese szövegébe, a hallgatóságot bevonja a mese 
szereplői közé. Utánozza a szereplők hangját, mozdulatait, hangsúlyukat: 
a halk és lassú szövegmondást hirtelen gyors és hangos követi. 
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Mérgeskígyó-ballada

Fiatal szép cigányasszony
Elment a folyóra mosni.
Cigányember utánament.
Nem lennél-e feleségem?

Nem lehetek feleséged
Van egy bátyám, megöl téged.
Segíts, hogy az enyém legyél:
Eredj ki a zöld erdőbe!

Fogjál kígyót, mérges kígyót,
Hóhérfogú viperát fogj,
Éles késsel fejét vágd le,
Főzd meg bátyádnak ebédre!

Mit főzöl te, szép húgocskám?
Három halat meg két jércét.
Adjál nekem egy tányérral,
Elsorvadok az éhségtől!

Első falatot lenyelte,
Megsárgult az egész teste.
Másik falatot lenyelte,
Kék selyemvánkosát kérte.

Nem kell már neked a vánkos
Fejed alá tuskó is jó!
Fiatal szép cigányasszony
Kiment akkor az utcára.

Azt kérdezi a cigánytól:
Elveszel-e feleségül?
Nem veszlek el, cigányasszony,
Megölsz, mint a testvéredet!

Ohoj, dévla, mit csináltam,
Amit tettem, de megbántam!
Megöltem az édes bátyám,
Szomorítson meg az Isten!

KÉRDÉSEK

1. Mi a tragikus esemény ebben a történetben?

2. Hogyan átkozza magát a cigányleány?

FELADATOK

1. Olvassátok el a balladát szereposztás szerint!

2. Játsszátok el!

??

A ballada 
Rendszerint valamilyen tragikus, szomorú eseményt mesél el. 
Szájhagyomány útján – apáról fiúra terjed.
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A CIGÁNY NÉPZENE

A cigány népdalok előadása sokkal lazább, ritmikája, hangszíne, dallamváltozatai 
sokkal gazdagabbak, mint amit az európai népek dalainál megszoktunk. Az éne-
kesek legtöbbje olyan átéléssel énekel, hogy ismétlésre képtelen. Egy-egy dallam 
minden megszólaltatásakor versszakról versszakra állandóan variálódik, újabb és 
újabb formát ölthet.

Az ének és a zene a cigányok számára mindig szertartás, ünnep.
A dalok előadásmódja sajátos: a lassú elbeszélő éneklés és az ütemes, friss, 

eleven ritmikájú, dalolás. Ennek megfelelően a dalok két nagy csoportra különít-
hetőek: a lassú dalok (loki gilyi), amelyek általában szomorú hangulatúak és a 
táncdalok (khelyimaski gilyi), amelyek feszes, táncos ritmusúak.

A lassú énekek legszembetűnőbb zenei vonása a dallamsorok különlegesen 
 elnyújtott végződése, amely általában a második és a negyedik sorban jelentkezik 
állandó jelleggel. A lassú dalok előadásának különleges szépséget kölcsönöz a 
hajlításos éneklési mód, a dallamok gazdag díszítése, amely archaikus népzenei 
örökség a cigányoknál.

A táncdalok zenei karakterét a friss tempó és az eleven ritmikai lüktetés mellett 
az igen gazdag, változatos ritmikai élet adja meg. A táncdalok előadásában külö-
nösen nagy szerep jut a rögtönzésnek, amelynek nyomán az egyes dallamtípusok 
újabb és újabb variációi jönnek létre az élő előadás folyamán.

A cigányzene sokáig a magyar kultúra legfőbb közvetítője volt a világ felé. 
A klasszikus és az éttermi zenészek szerte Európában és Amerikában meg-
mutatták zenei tudásukat, és a művelt nyugati közönség gyakran azonosította 
a magyar zenét a cigányzenével.
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Czinka Panna
(1711–1772) hegedűs

Férjével és annak testvéreivel alakította meg és vezette kora leghíresebb zenei 
együttesét. 

Czinka Pannát tekinthetjük az első, mai értelemben vett cigányprímásnak. 
Gyermekkorában egy Lányi János nevű földbirtokos Rozsnyón „a legjobb taná-
rokkal” taníttatta zenére, majd 14 éves korában egy bőgőshöz adta férjhez, aki 
egyben kovács is volt. Így jött létre Czinka Panna négytagú együttese: ő volt 
a prímás, a férje a bőgős, férjének egyik testvére a kontrás, a másik a cimbalmos. 
Később a sógorok helyét az együttesben saját gyermekei foglalták el.

Patrónusától, a földesúrtól házat, telket kaptak, háromévenként vörös egyenru-
hát. Naponta megjelentek annak házánál és asztali zenét játszottak. Czinka Panna 
a hegedülés és a háztartási munkák mellett férjének is segített a kovácsműhely-
ben. Modora megnyerő volt, szépen – nem cigányosan – beszélt magyarul (ami 
korábban még elég feltűnő volt, tehát érdemes a megjegyzésre!), és hegedülésével 
mindig megnyerte patrónusa és más urak tetszését. A környéken hírnevet szerzett 
magának, és nevezetesebb úri mulatságok alkalmára 16–20 mérföldre is elvitték 
hegedülni. 

Endrődi Sándor: Czinka Panna

Cinka Panna hegedűje,
Hegedűje –
Mintha csak a sátán maga
Hegedűlne:
Bűbájol a ringatója,
Bolondít a keserűje.

Ha vígan szól az a nóta, 
Az a nóta:
Szent Dávid is táncra perdül 
Fenn a holdba: 
A kerek ég csupa csillag, 
A kerek föld csupa rózsa.

De mikor bús a nótája, 
A nótája:
Beborul a csillagos ég
Nagy rónája, –
S mintha egész Magyarország 
Hervadozna, sírdogálna…

(1897)
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„Volt Barna Mihálynak egy kis unokahúga, Czinka Pannának hívták. A leány 
szülei Sajógömörben éltek. Apja Lányi földbirtokos udvari zenésze volt, ő is híres 
muzsikus.

Az apa mindenképpen tovább akarta adni a mesterségét, de nem volt fia. Pan-
na késői gyerek volt, nem várhattak a családban már több gyermeket. Édesapja 
lánygyermeke bölcsőjébe tette a hegedűt, a prímások szokása szerint. Ahogy nőtt 
a gyermek, tanítgatta a hangokra, fogásokra. Panna nagyon ügyes volt, gyorsan 
tanult. Lányi földesúrnak is tetszett a játéka. A messzi Rozsnyóról iskolázott zene-
tanárt fogadott melléje, de a leány rövidesen minden mesterén túltett.” 

(Bársony János–Daróczi Ágnes: Vrana Mámi meséi)

A Rákóczi-szabadságharc bukása után Barna Mihály is elkísérte Rákóczit 
a száműzetésbe, és amikor onnan visszatért, megtanította kishúgának Rákóczi 
nótáját. Czinka Panna zenekara ezt a dalt minden műsorában eljátszotta, emlékez-
tette hallgatóit a magyar szabadságharcra.

Czinka Pannát mindenütt tisztelték. Művészetét mindenki elismerte. Zenéjével 
ébren tartotta a magyar nemzeti érzést, a függetlenség emlékét. Mikor 1772-ben 
meghalt, a környék urai mind megjelentek a temetésén.

Czinka Panna halála után Bihari János lett az ország legjobb prímása. 

A Rákóczi-szabadságharc után az osztrák császárok megint üldözték 
a cigányokat, megpróbálták helyhez kötni, jobbággyá tenni őket. Ahogy az 
ország várait leromboltatták, úgy a tárogatókat, a cigányok fúvós hangszereit 
is igyekeztek elkobozni, elégetni. Nehogy újraéledjen a forradalom.

Különösen Mária Terézia császárnő és II. József hozott ilyen rendeleteket. 
Megtiltották a vándormesterségek gyakorlását. A kovácsoknak, rézműveseknek, 
lakatosoknak, aranymosóknak, teknővájóknak le kellett telepedniük a rendeletek 
szerint. De egy kis falu nem tud eltartani több kovács családot. Rézüstre, lábosra 
is csak két-három évente volt újból szüksége egy-egy családnak. A fateknőhöz 
szükséges nyárfa nem mindenütt terem, azért bizony messzire kell menni. De ha 
egyszer elkészült, öt-tíz évig is szolgált egy családot. Aranyat csak ott lehet mos-
ni, ahol az a folyóban megterem. Márpedig az mindig változik. Ha egy lelőhely 
kimerül, máshol kell megtalálni a lehetőséget. Egy szó, mint száz, egy helyben 
lakva ezeknek a mestereknek felkopott az álluk, a vándorlást pedig a császár be-
tiltotta.
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Bihari János
(1764–1827) zeneszerző és hegedűművész

Bihari a 19. század első évtizedeinek legjelentősebb magyar muzsikusa és legna-
gyobb előadóművésze volt. Pesten alakította meg zenekarát, 1801 körül. Pozsony-
ban és Bécsben is muzsikált. Ott nyomtatták ki több művét is. Liszt nagyra értékel-
te zenéjét és előadói stílusát. Nem bizonyított feltételezések szerint 84 lejegyzett 
műve mellett a Rákóczi-nóta és a Rákóczi-induló szerzője is ő volt. A verbunkos 
zene (a katonák toborzásakor játszott talpalávaló) az ő keze alatt válik igazi ma-
gyar nemzeti muzsikává. Jelentőségét fokozza az a tény, hogy megtalálta a kap-
csolatot a népi zenével, amint azt népdalfeldolgozásai is igazolják. Bihari maga 
nem értett a hangjegyíráshoz, műveit tanult muzsikusok jegyezték le.

Bihari János művészetével vált a magyar lélek kifejezőjévé a cigányzene. 
Ez a muzsika sokféle elemből született. Része van benne a cigány és magyar 
népzenének, a korabeli zenekari muzsikának, a katonanótáknak, toborzók-
nak, és a kovász benne a cigány művészek nemzedékeken át továbbadott te-
hetsége és nagy zenei tudása.

Rácz Aladár
(1886–1958) világhírű cimbalomművész

A világ legnagyobb, s talán első, klasszikusokat is játszó cimbalomművésze. Egy 
párizsi ügynök 1910-ben szerződést kínált számára, amit el is fogadott, azonnali 
utazással. 1910–1935-ig Franciaországban, Svájcban és Egyiptomban turnézott. 
1937-ben már a Római Santa Cecilia Akadémián ad hangversenyt. A világszerte 
ismert cimbalomművész azonban öregségére hazatért. A Zeneakadémián meg-
kapta a cimbalom tanszéket. 

Kossuth-díjas kiváló művész, zeneakadémiai tanár. Hangszerének utolérhe-
tetlen művésze volt. Hangszerét folyamatosan átalakította. Többek között új faj-
ta cimbalomütőket fejlesztett ki.
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Sárközi Ferenc
(1820–1890) karmester

A Fejér megyei Gárdonyban született. Első zenekarát 1835-ben alakította.  A sza-
badságharc kitörésekor az elsők között önként jelentkezett, majd Kossuth had-
nagya lett. Ott volt Budavár bevételénél, Komáromnál, Sarkadon és a debreceni 
ütközetnél. Világosnál elfogták, és az aradi vár börtönébe akarták zárni, amikor 
egy osztrák kormánybiztos felismerte, s így szabadon bocsátották.  

Dankó Pista
(1858–1903) nótaszerző

Az 1900-as évek legnépszerűbb cigány származású nótaszerzője. Szegedről 1890-
ben került Budapestre. Több mint 400 dalt komponált, melyek közül sok ország-
szerte ismert lett. („Nem jó minden este a fonóba eljárni”, „Még azt mondják 
Szegeden nincsen boszorkány”, „Megszólal a kecskeméti öreg templom nagy-
harangja”, „Eltörött a hegedűm”, „Most van a nap lemenőben”, … stb.). Mivel 
ő maga nem értett a kottaíráshoz, műveit mások kottázták le. Verset írt róla Ady 
Endre, Móra Ferenc és más költők is. Életéről játékfilm készült, amelyben a híres 
prímást Jávor Pál alakította. Tíz évvel a halála után Szegeden közadakozásból 
márványszobrot emeltek emlékére. 

Margó Ede alkotása, 1912.
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HITRENDSZER, SZOKÁSOK

Bevezető

A cigányság hitrendszere közösségi hitként vagy családi hitként határozható meg. 
Ennek oka, hogy az együtt élő nagycsaládok, közösségek korlátain belül műkö-
dött, mivel a cigány kultúrákból egészen a legutóbbi időkig hiányzott az írásbeli-
ség. A tiszta szóbeliség egy rugalmas, a mindenkori helyzethez, szükségletekhez 
alkalmazkodó hitrendszert tartott fönn, amit úgy is jellemezhetnénk, hogy nagyon 
„emberi”. A cigányok gondolkodásában fontos szerepe van a természeti elemek-
nek, a természeti jelenségeknek; folytonos, szerves, harmonikus átmenet, egy-
másba szövődés van a természet, a hitrendszer és az emberi lét között, melynek 
alapján úgy is fogalmazhatnánk, hogy a cigányság hitrendszere természet közeli 
hitrendszer. Közös ségi szokásaikban megfigyelhető az ősi szokások megtartása 
és tisztelete.

A vallási kötődésük fő motívuma az istenfélelem, védekezés a bajoktól, beteg-
ségektől, minden földi nyavalyától. A cigányok istenfélő emberek. Gyakran 
fohász kodnak Istenhez. Teszik ezt azért, hogy lelki erőt gyűjtsenek a mindennapi 
élet nehézségeinek leküzdéséhez. 

A világ szinte valamennyi cigány közösségénél az egyik legszembetűnőbb tu-
lajdonság a vallási tolerancia, az elfogadás. 

SZÜLETÉS
Gyermek születésekor a család nagyon ügyel arra, hogy ha lehet, akkor két héten 
belül megkereszteljék az újszülöttet, hogy minél hamarabb szenteltvíz érje az arcát. 

A templomból kifelé jövet a keresztszülők jókívánságok közepette pezsgőt ön-
tenek a földre. Ez azt jelképezi, hogy a gyermeknek élete során legyen szeren-
cséje, és jólétben éljen. Hazaérve a család legtekintélyesebb férfitagja emeli föl 
a gyermeket, és befogadó formulát mond: „Pogányt vittem, bárányt hoztam.” 
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HALOTTI  SZOKÁSOK
A halál a születéshez hasonlóan minden közösség számára fontos, meghatározó 
esemény. A világba érkezés és az abból távozás, a befogadás és az eltávozás a leg-
nagyobb megélt történések közé tartozik. Az emberi élet utolsó nagy fordulópont-
ja, az elmúlás, a cigányok számára különösen meghatározó esemény. Közössé-
geikben a virrasztás a mai napig élő hagyomány.

A virrasztás tiszteletadás és elbúcsúzás a halottól. A temetés napjáig a rokon-
ság minden este összejön virrasztani. A virrasztón résztvevők egymás mellett kör-
ben ülve beszélgetnek; felidézik a halott tetteit, jó tulajdonságait. Az asszonyok 
és a férfiak külön csoportot alkotnak. A férfiak körbeállják a halottat, a nők és 
a gyerekek mögöttük ülnek. Szokás koccintani a halott ravatalánál, de az első 
korty a halottat illeti meg, ezért az italt a földre öntik.

Temetéskor a sírba helyezés előtt zenészekkel elhúzatják a halott kedvenc nó-
táját. Ez az elbúcsúzás a halottól.

FELADATOK

1. Kérdezzétek meg szüleiteket, hogyan kereszteltek meg benneteket?

2. Ha voltatok mostanában a rokonságnál keresztelőn, meséljétek el, 
hogyan zajlott az esemény?

??

Délvidéken a muzsikus cigányok 
úgy virrasztottak… (részlet)

Délvidéken a muzsikus cigányok úgy virrasztottak, hogy összegyülekeztek. 
Ez este tájban történt. A halott lábánál felravatalozták egy párnán a hangszerét is, 
és gyertyát gyújtottak mellette. A virrasztóba érkezők „Adjon az Isten vigaszta-
lást!” köszönéssel léptek a házba, aztán mindenki odament a ravatalhoz, és imád-
kozott a halottért.

Mivel a férfiak az esti órákban zenéltek az éttermekben, a virrasztáson ilyen-
kor még csak nők, öregek meg fiatalok voltak. A legközelebbi hozzátartozó nők 
sírtak, elpanaszolták a halott sorsát. Az öregek meg az asszonyok pálinkát ittak.  
A fiatalok különhúzódtak…
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…Amikor a férfiak hazajöttek az étteremből, akkor kezdődött az igazi ivá-
szat meg az igazi éneklés. Elmuzsikálták a halott összes nótáját, amiket szeretett. 
A második éjszaka elvágták a hangszere húrjait, ami ott volt felravatalozva a lábá-
nál. Borzasztó volt, amikor elpattantak a húrok, a hegedűhúr meg a cimbalomhúr 
volt a legfélelmetesebb.

Temetéskor a hozzátartozóknak nem volt szabad a koporsó után rögöt dobni, 
mert akkor a föld elviselhetetlenül nehéz a halottnak. Csak virágot dobhattak 
a sírba.
 (Lakatos Erzsébet, sz. 1920., Baja, Bács-Kiskun megye)

A cigányok hisznek a szellemekben. A halottak szellemekké válnak, és előjö-
hetnek jót vagy rosszat cselekedni. Sok esetben a szellemek az álomban jelentkez-
nek, s aki álmodik velük, annak aszerint kell cselekednie, amit a szellem tanácsol, 
mert különben megharagszik. Aki életében nagyon jó volt, az szellemként való 
visszajöveteleként jót cselekszik és jó tanácsot ad. Aki életében gonosz, rossz 
volt, a túlvilágon is rosszat cselekszik.

A cigányok a betegség gyógyítására alkalmazták a ráolvasást. Gyógyfüvekből, 
fűszerekből teát, főzetet készítettek a beteg részére és közben „varázsszövegeket” 
mondtak:
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„Repülj szellem rossz utakra, 
Pusztulj vissza a pokolba,
Elmúlik a betegséged
Visszanyered egészséged!”

„Aki beteg gyógyuljon meg,
Aki halott támadjon fel,
Eloszoljon minden baja,
Ne gyötörje a nyavaja!” 

„Urajnel pel nasul droma,
Ando poklo palpale zha,
Te nachal a nasvalyipe
Te avel meg o sastyípe!”

„Kon nasvaloj te sastyola,
koni mulo, te ushtyela,
Te naseltar gindo, bajo,
Na azbal les o bengoro!”

(Náday Gyula nyomán)

A hagyomány
A közösségekben tovább élő szokás, ízlés, felfogás, amit tudatosan tovább-
visznek, apáról fiúra száll!

Szerelmi varázslás

Sápad már a zöld levél,
– kit szeretek merre él?
Fehér kutya ugasson!
Kedvesem hozzám fusson!

(Wlislocki Henrik gyűjtése)

Elhárító varázslás

Ha valaki törvény elé készül, a fésűjéből kiszedi a benne maradt hajszálakat, a 
tűzbe dobja, és a következőket mondja:

Úgy zsugorodjon össze a szája annak, 
Aki engem akar elítélni, 
Ahogy ezek a hajszálak, 
Összezsugorodtak a tűzben. 

(Erdős Kamill gyűjtése)
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Jeles napok, ünnepek

A cigányság hagyománytisztelő nép, az ünnepeket szereti rokonsága „test-
vérei” körében megülni. Az ünnepek kísérője, az alkalomhoz illő köszöntő, 
mese, vers, amelynek mondanivalója saját kultúráját, érzelemvilágát tükrözi. 
Ezek a hagyományos ünnepek a Karácsony, Újév, Pünkösd, Húsvét. Ezenkí-
vül a születésnap, házasságkötés, keresztelő, halotti tor, Mária napi búcsú…

FELADATOK

1. Ha voltál már temetésen, meséld el, hogy a közeli vagy a távoli rokonság-
ban hogyan búcsúztatták a halottat! 

2. Gyűjtsétek össze, hogyan búcsúztatják a halottat más vallási közösségek 
szerint, pl a katolikusoknál.

??

A vendéglátás szokásai

Amikor vendégségbe megyünk, illik köszöntést mondani és valamilyen ajándékot 
vinni. Ha vendég érkezésekor az étel még nincs kész, meg kell várni, mert sértést 
követünk el, ha nem eszünk belőle. Előbb mindig a vendégnek szoktak teríteni és 
csak azután a háziaknak.

Ha a vendég nem éhes, akkor is illik egy pár falatot enni.
Evés előtt illik köszöntőt mondani.

A köszöntési formák:
Legyél szerencsés! T aves baxtalo!
Szerencsét adjon az Isten! Bax te del o Del!
Egészségedre! Pe tyo sastyipe!
Legyetek egészségesek, szerencsések! Taven saste thaj baxtale!
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Karácsonyi köszöntő  
(beás)

– Bună gyiminyácá! Sză kustyésty, sză 
trăjésty máj multyé Krisjuny! Krisju-
nusztá h-ázsunszjény ku falá, ku szănă-
tálye! Fugă rou, ká părou, vijé binyilye, 
ká nălbinyilye! Kityé cserepurj jestyé 
pă kász-ásztá, átityé nurasjé sză vă bătă!
– Firéj szănătosz! Ápukăcj lok, măj!

– Jó reggelt! Még több Karácsonyt él-
jél meg! Ezt a Karácsonyt méltóság-
ban és egészségben érjük meg! Fusson 
a rossz, mint a patak, jöjjön a jó, mint a 
méhek! Amennyi cserép van a házon, 
annyi szerencse érjen benneteket!
– Légy egészséges! Foglaljatok helyet!

(Kovalcsik Katalin–Konrád Imre–Ignácz János:  
Aminy ku putyere / Bátor emberek című könyve nyomán)

Karácsonykor a beás cigányok egy csoportjánál az a szokás, hogy az egyik szo-
bából kiviszik a bútorokat, szalmát terítenek le a padlóra, és ott töltik az estét, 
Jézus születésére várva. Gyakori volt ilyenkor a mesélés.

A mesélés, a mesemondás hozzátartozik a cigány családok életéhez. Ünnepi 
alkalmakkor a rokonság körében sohasem maradhatott el a mese, de a min-
dennapokban is gyakran összejöttek a családoknál, és egymást szórakoztatták 
az érdekesebbnél érdekesebb történetekkel.
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Lépeget az égi Isten
Karácsonyi kántáló ének

Lépeget az égi Isten hószínű viasz-lajtorján
Áldj meg, Uram, áldj meg engem!
Kíséri őt tizenkét pap,
Ifjú deák tizenkettő,
Áldj meg, Uram, áldj meg engem!
Istenfiú édesanyja
Hosszú haját kibontotta,
Áldj meg, Uram, áldj meg engem!
Szent Istennek országában,
Szent Istennek országában,
Áldj meg Uram, áldj meg engem!
Isten székén üldögélget,
Isten székén üldögélget,
Áldj meg, Uram áldj meg engem!
(10–12 éves cigánygyerekek, Nagyecsed, 1978.  

Mészáros György gyűjtése)

Ezüstön és aranyon ébredj
Karácsonyi köszöntő párbeszéd

Fiú: Jó reggelt, apám!
Apa: Légy szerencsés, fiam!
Fiú: Elérted a karácsonyt, apám! Érd el ezután is sok esztendőben békességgel, 

jókedvvel, jobb módban, mint most! Ezüstön és aranyon ébredj reggelente, és 
légy szerencsés és egészséges!

Apa: Ámen. Adja az Isten, fiam!
Fiú: Hallottam, hogy nagyon rossz már az életed háza, jöttem, hogy a támaszod 

legyek. Eljöttem segítségedre.
Apa: El is várom a segítségedet, fiam, de egymagadban te kevés vagy!
Fiú: Csak legyen elég egészségünk, kedves apám! Meglátod, ad majd nekünk 

az Isten több segítséget is! Legyünk szerencsések!
(Ajtai Béla, sz. 1962., Tázlár, Bács-Kiskun megye)
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Leksa Manush: Cigány karácsonyfa

Gyigasz!
Vigasz!
Kis szúnyog!
Luce!
Zuce!
Kicsi fog!

Nézzétek csak,
Nézzétek csak, 
látogatóba ki jött, 
ki hozott fényt, örömöt!

Erdei ág, rajta toboz,
Vidám újévet íme hoz,
Kisgyerekek szívébe
Súg titkot, édes-fényest.
Rakjatok díszt hegyébe!
Jön a Télapó valahol,
Nagy batyujából kipakol,
Kis rókát, nyulacskát,
Farkas-fit, mókuskát... 
(Csokoládé mind, s havas!)

Mézeskalács a kakas,
Narancsot
Hoz, almát
És édes kenyér halmát! 
Gyigasz!
Vigasz!
Kis szúnyog!
Luce!
Zuce!
Kicsi fog!

Gyertek hamarost!
Vár a fa,
dísze sincs, nincs rajta ruha,
Fedjük – télapó is segít –
cigány ruhával ágait.
Fejére kell legelőbb rakni 
cigány fejfedőt.
Fülébe félhold karikát,
Nyaklánc ékesítse nyakát,
Láncon csillogó gyöngyszemek,
mellére rakjunk rengeteg
sátrat, a sátrak előtt
tábortüzet is, perzselőt,
körötte táncot táncolunk,
cigánydalokat dalolunk.
Aki még nincs itt, mire vár?
Lánykák, fiúcskák, áll a bál!

(Györe Imre fordítása)
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Ha ebből a vízből öntök tireátok
Húsvéti köszöntő

Érjétek meg a húsvétot sok esztendőben szerencsésen, egészségben, jobb mód-
ban, mint idáig!

Valamikor szegényrendű voltam, de nézzetek reám, mivé váltam: Isten akara-
tából megújultam és bővelkedem áldásában!

Egyszer a rengeteg erdő közepén megtalálkoztam egy vénséges vén emberrel, 
aki nem volt más, mint a drágalátos Szent Isten, fölismertem őt. Volt a kezemben 
egy üveg víz, és ő meglátta azt, és szólít engem.

– Gyere csak fiam! Add ide azt a vizet!
Odaadtam neki és a Szent Isten megvarázsolta.
– Öntsél magadra a vízből! – biztatott akkor.
Én loncsintottam magamra és megújultam, mint a tavaszi fa.
És most bekopogok minden cigányhoz és azt mondom nékik:
– Ha ebből a vízből öntök tireátok, megújultok és szerencsések lesztek, és gaz-

dag lesz a ti egészségetek!
Úgy adja az Isten!

(Kolompár Sándor, sz. 1965., Jánoshalma, Bács-Kiskun megye)
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Holdimádság

Feljött az Újhold az égre!
Legyen nekünk szerencsés mindnyájunknak!
Adjon nekünk egészséget, erőt,
jöjjön reánk jó nyár!
Feljött a drága Szent Hold,
felhozta a Szent Isten!
Vidd el tőlünk, Szent Hold, a betegséget,
a szegénységet, a bajt,
vidd el az idegenekre és a messzi rétekre!
Menjen el tőlünk a szegénység,
és hozza el az Újhold a mi egészségünket
és a mi szerencsénket!

(Rafael Aranka, sz. 1904., Szolnok)

KÉRDÉS
Mit kérnek az imádságban a Szent Holdtól?
Soroljátok fel! „Adjon nekünk”…; „Vidd el tőlünk”…

FELADAT

Mondjátok el párbeszédes formában a verset!

??
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Szép ezüstrucácska

Szép ezüstrucácska,
Szép ezüstrucácska,
Kicsi fiókákkal,
Ezüst aprónéppel, 
Fogta magát, indult,
Fogta magát, indult,
Kertről kertre haladt,
Kertről kertre haladt,
Országról országra,
Országról országra,
Cigányokat hívta,
Cigányokat hívta.
Híres Jankó is ment,
Híres Jankó is ment,
Fogta magát, indult,
Fogta magát, indult,
Kertről kertre haladt,
Kertről kertre haladt,
Országról országra,
Országról országra.
Híres Jankó is ment, 
Híres Jankó is ment.

Fogta magát, indult,
Puskával meglőni,
Puskával meglőni
Szép ezüstrucácskát
Szép ezüstrucácskát,
Kicsi fiókáit,
Ezüst aprónépét.
Ó, szentséges Isten,
Ó szentséges Isten!
Jaj, a Híres Jankó, 
Jaj, a Híres Jankó
Fél térdére térdel,
Fél térdére térdel,
Puskával célozza,
Puskával célozza
Szép ezüstrucácskát,
Szép ezüstrucácskát,
Kicsi fiókáit,
Ezüst aprónépét!
Ó, szentséges Isten,
Ó szentséges Isten!

Legyen szerencsénk az egészség híréhez!
(Vitán István, sz. 1938., Ditró, Erdély)
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SZÓLÁSOK

• Aki kútba nézi az eget, keveset lát belőle.
• Ne menj a vízbe, megfulladsz, ne menj a tűzbe, meggyulladsz!
• Ha tudnám, hogy elesek, nem kelnék föl a helyemről!
• Ne keresd Istent máshol, keresd benn a szívedben!
• Emberek, szeressük egymást, valamennyien Istentől valók vagyunk.
• Nem jó az az asszony, aki csak a jóban szeret.
• Az az asszony jó, aki a bajban is szeret.
• Ne a szépséget nézd, a szívet!
• A szépséggel nem lehet jóllakni.
• Jó asszony egy forintból kettőt csinál.
• Olyan férjet válassz, aki megbecsül!
• Egyedüli embernek nem élet az élete.
• Aki kutyák között nő fel, úgy ugat, mint a kutya.

Varázslás

Szent György napján egy pókot fognak,
És ezzel a szavakkal dobják a tűzbe:
Villámok tüze,
Állatok tüze,
Gonoszok tüze,
Ne jöjjetek ide hozzám,
Ahol vagytok, maradjatok!
Nagyon gyorsak vagytok,
Gyorsabb tőletek a pók.
Titeket a pók megkössön,
Hálójával behálózzon,
Így akarja ezt Mária,
A Szentséges Szűz!
A nagy Isten nevében, ki mindent teremtett!
Én is ezt mondom neked, ó tűz,
Halljad és félj!
(Wlislocki Henrik gyűjtése, Etnographia, 1892.)
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Tűzre olvasás

Ahogy Szent György vándorolt az erdőben
Ahogy Szent György vándorolt az erdőben,
Találkozott a tüzek királyával.
Hová mégy, kérdezte tőle.
Megyek a népemhez, felelte a tüzek királya.
Szent György azt mondta akkor:
Figyelj rám jól, tüzek királya!
Ha néped kárt csinál,
Én eljövök: eljövök majd nyárssal, kalapáccsal,
Pálcával és vízzel,
És elkergetlek benneteket.
Elűzlek benneteket anyátoktól: a Földtől,
Elűzlek atyátokhoz: az Éghez,
Ahol halálos betegséget lehel rátok a szelek királya.
Menj, mondd meg ezt népednek
A nagy Isten nevében, ki mindent teremtett!
Én is azt mondom neked, ó tűz,
Halljad és félj!

(Wlislocki Henrik gyűjtése, Etnographia, 1892.)

Lovári szokások, hiedelmek, babonák

Születéssel kapcsolatos hiedelmek, babonák
A megszületett gyermeket az anya mindig maga mellett szereti tartani. A kisgyer-
mekre a kórházban kapott karszalagja mellé az anya egy piros szalagot köt, ezzel 
védi meg a rossz szellemektől és a kicseréléstől. 

A kórházból hazaérkezett újszülöttet és édesanyját meglátogatja a rokonság, 
megajándékozzák őket. A meglátogatott gyereknél egy szál hajat vagy ruhaszálat 
kell hagyni, hogy ne vigyék el a gyerek álmát. Amikor vendég jön a házhoz, le 
kell ültetni, mert elviszi a gyerek álmát.

Szokás, hogy a cigányok a gyermekágyas nőt és az újszülöttet teljes rokonsá-
gukkal, ha lehet, egyszerre látogatják. Az egész nagycsalád apraja-nagyja együtt 
van ilyenkor.
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Keresztelés
A keresztelő a cigány szokásrend szerint nagy közösségi ünnep. Nem csupán 
vallási esemény, sokkal inkább jelenti a gyermek közösség általi befogadását. 
Ezért a keresztelőn részt vesz a teljes rokonság, nemcsak a templomi szertar-
táson, hanem az ezt követő lakomán, mulatozáson is. 

A gyermeket keresztelésig nem viszik közösségbe, féltik a szemmel veréstől. 
Ha mégis elviszik, és sokat sír a gyerek, minden este megnyálazzák a mutatóujju-
kat, és keresztet vetnek a gyermek szemére. Feje alá keresztelésig fésűt és tükröt 
raknak, ezzel űzik el, tartják távol a gonosz szellemeket a gyerektől. 

A csecsemőt gyakran kiteszik az asztal közepére, köszöntik, áldomást isznak rá.
Korábban illett kiinni a tele poharakat, mert aki a poharat nem itta fenékig, az 

rosszat akart a gyereknek. 

A felnőttkorhoz kapcsolódó hiedelmek, szokások
A férfiak dísze a bajusz. Ha levágja, elveszíti a tekintélyét, és útját átok, szeren-
csétlenség kíséri. A nőkre ugyanez jellemző, ha levágják a hajukat. 

Utcán a férfiak mennek elöl, az asszonyok, gyerekek mögöttük. Ha valamit ott-
hon hagynak, nem fordulhatnak vissza, mert nem lesz aznap szerencséjük.

Vásárba menetel előtt nem szabad pénzt kiadni, mert az ember kiadja a szeren-
cséjét. Nem szabad enni se, mert megeszi a szerencséjét. Az otthonmaradóknak 
kenyérdarabot kell dobni a kocsi után, hogy legyen szerencsés a vásár.

Újholdkor a pénzt rázni kell, és közben forogva köpködni, hogy odacsalja  
a többi pénzt is.

A halállal kapcsolatos hiedelmek

A cigányok hite szerint a halott ember lelke nem egyszerűen tovább él a túlvi-
lágban, hanem valamiképpen kapcsolatban marad az itt maradottakkal. A halott 
 lelkének a túlvilágon megnyugvást kell találnia. Ez azonban csak akkor lehetsé-
ges, ha elbúcsúztatása megfelelő módon, a hagyományos rítusok szerint történik. 
Az első lépés a virrasztás. 

Az eredeti hagyomány szerint a halottat saját házában, saját ágyában ravata-
lozták fel, és a virrasztás a temetés előtt három napig tartott. Ez alatt az idő alatt  
a család éjjel-nappal a halott körül volt. 
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A virrasztásra a rokonok, ismerősök is elmennek. A hosszú idő alatt beszél-
getnek, esznek-isznak, eközben hangoznak el a siratóénekek is. 
A temetés után következik a halotti tor. Ezen a szűk családon kívül természete-
sen részt vesznek a közelebbi rokonok, ismerősök is, éppúgy, mint a keresztelőn.
Az ételt, italt ki kell vinni a temetőbe, mert a túlvilágon is eszik, iszik a  halott. 
Este, otthon, még egy gyertyát gyújtanak a lelki üdvéért. Nagyon fontos szá-
mukra a lélek halálon túli sorsa.

Régen lovas kocsival vitték a halottat a temetőbe. Lassú cigányzenét játszottak, 
míg ki nem értek a sírhoz. A halott értékes tárgyait, személyes dolgait is eltemet-
ték. Fejfájára patkót tettek, hogy szerencsés útja legyen a túlvilágon.

Virrasztás a beás cigányoknál

A virrasztóban („Pascum”-ban) még napjainkban is bevett szokás, hogy korosz-
tályonként és nemenként külön csoportokban ülnek a résztvevők. A férfiak még 
véletlenül sem ülnek a nőkkel együtt.

Ma is élő hagyomány, hogy amikor a virrasztóban megkínálják az embert egy 
pohár borral, nem illik visszautasítani, mert a halott lelki üdvéért kell inni, a ha-
lottnak a megnyugvásáért kell elfogadni az italt. Hagyni kell a pohár aljában, 
majd le kell önteni a földre. Ez a halott részére van. Ekkor ezt szokás mondani: 

„Primászkă-I drágul Domn!” – A lelke a mennyországba kerüljön, a lelke meg-
nyugvást találjon!

A virrasztáson való részvétel nem illem, hanem kötelezettség. Aki nem tesz en-
nek eleget, kibeszélik a távolléte okát. Régebben napfelkelte előtt illetlenség volt 
hazamenni. Ennek oka az a hiedelem volt, hogy a halott lelke kakaskukorékolásig 
ott bolyong. Régen gyertyát égettek egész éjszaka, ma pedig a villanyt égetik, 
mert a visszajáró lelkek a világossághoz nem mennek.

A közeli hozzátartozók, családtagok reggelig virrasztanak még ma is. Végig-
beszélik az éjszakát. Elmondják a halottról milyen volt életében, elmondják 
a jót is, rosszat is.
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Virrasztóból való elmenetelkor szokás így elköszönni:
„Jérly-I drágul Domn” – Bocsásson meg neki az Isten!
Ma is élő hagyomány, hogy temetéskor a sírra a lapát nyelével háromszor ke-

resztet ütnek, így zárják le a sírt, hogy ne járhasson vissza a halott lelke.

A temetés után megvendégelik a rokonságot. Először a halott részére mernek 
az ételből, csak utána ehet a többi. A halottnak is terítenek. A tányérban kell 
hagyni néhány kanál ételt a halott részére.

Nemcsak a temetés napján főznek a halottnak, hanem a halál után hat héttel, 
ún. halotti tort rendeznek, ahol újra megfőzik a halott számára kedves ételt, és 
ugyanúgy elássák, mint a temetés után. Közben ezt mondják: „akik ettek jóllak-
tak, egyenek azok is, akik nem ettek!”.

Még ma is élő hagyomány, íratlan szabály, hogy közeli hozzátartozó, kisgye-
rekes anya. aki pelenkát mos, nem főzhet. Komaasszony főzhet, legfőképpen az, 
akinek van már egy bizonyos szintű elismertsége, hogy sok emberre tudja készíte-
ni az ételt, mert nemcsak a szűk családnak és a sírásóknak, hanem a vidékről jött 
hozzátartozóknak is főznek.

(Kalányosné László Julianna:  
A halálhoz kapcsolódó szokások az őcsényi beás cigányoknál)

A virrasztás még a hagyományaikat kevésbé tartó beás közösségekben is 
gyakran jelent manapság is mesemondási lehetőséget. A mesemondás legha-
gyományosabb formája, amikor a gyászoló család és rokonság sötétedés után 
az udvaron tüzet rak, s ezt körbeülve idézik fel közös emlékeiket, történetei-
ket az elhunytról.

Orsós Anna: Hagyomány és modernség  
a beás mesékben című írása / Terebess Ázsia E-tár
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Beás imádság a virrasztókon

„A régi virrasztókban az öregek és a fiatalok külön voltak. Ugyanúgy a menyecs-
kék és az öregasszonyok is. Akkor csak imádkoztak és bús nótákat énekeltek. …”

Damnyétao, ăzsută,
Szîntă Mărijéilyé,
Ázsută-nyé,
Dă-nyé, drágul Domn, binyé
sî szănătátyié,
Hă nu finy rou,
Hă mu sză fijé báj,
Szîntă Mărijé, ázsută
pă tot szăráku,
Hă n-ávény báj
nyimiká,
Kă pă tocj binye hă-l je,
Kupijilor
szănătétyé,
Szintă Mărijéilyié,
drágă Szfintyé,
Ázsută-lyé pă tocj,
Hă lyé gye binyé sî
szînîtályé, érém sî fálă,
Hă nu finy bityezsj,
Szîntă Mărijéilyé,
lyinzsji-ty-ás,
Ázsută-nyé.
Ámen.

Úrasszonyom, segíts meg,
Szűz Mária, segíts meg,
minket.
Adj nekünk, Jóistenem, jót
és egészséget,
Hogy ne legyünk rosszak, 
Hogy ne legyen baj,
Szűz Mária, segíts
minden szegényen,
Hogy ne legyen semmi
bajunk,
Mindenkit jó vegyen körül,
A gyerekeknek legyen 
egészségük,
Szűz Mária,
drága Szent,
Segíts mindenkinek,
Hogy Isten jót és egészséget
adjon, örömet és méltóságot, 
Hogy ne legyünk betegek,
Szűz Mária,
csókollak,
Segíts minket,
Ámen.

(Kovalcsik Katalin–Konrád Imre–Ignácz János:  
Aminy ku putyere / Bátor emberek című könyve nyomán)

Az oláhcigányok a szeretett rokon halála után is úgy beszélnek róla, mintha 
élne. Ha bajba jutnak vagy éppen rosszul megy nekik, imádkoznak az elhunythoz, 
hogy adjon nekik szerencsét. A halottak – hitük szerint – a túlvilágon is a földi 
életben űzött mesterségüket folytatják tovább.
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A muzsikus cigányok temetésén zenészek kísérik a koporsót a sírig. Szigorú 
szabály, hogy családtag nem muzsikálhat. A sír felé haladva a halott közeli hozzá-
tartozói isznak, de az első kortyot a földre öntik. A muzsikus cigányok a temetés 
után gyászmisét mondatnak a halottért, az oláhcigányok hat héttel a temetést kö-
vetően.  

Mindhárom cigány népcsoport – romungrók, oláhcigányok, beás cigányok – 
életében jelen vannak még a hagyományok, de egyre inkább elfelejtik a hagyomá-
nyaikat, mivel erős asszimiláció* jellemzi a társadalmi helyzetüket. 

Ennek ellenére elmondható, hogy a cigányságnak van kultúrája. Természe-
tesen sok mindent átvett a többségi társadalomtól, de jól elhatárolható kü-
lönbségek is vannak.

Napjainkban is erős hagyomány a család fontossága; fontosak a gyerekek, 
a generációk közötti összetartás, együttélés, ami a magyar szegényparaszti 
rétegnél is fontos volt, de ma már a többségi társadalomban ez nem jellem-
ző. Az asszimilálódott cigány családoknál is kimutatható még valamennyi-
re a nagycsaládos hagyomány: a kisebb gyerekekre vigyáznak a nagyobbak, 
a nagyszülőkről pedig az egész família gondoskodik. 

 * asszimiláció vagy beolvadás.
  Az a jelenség, amikor egy népcsoport (etnikum) nem képes saját értékeinek megtartására, és a több-

ségi társadalom vagy egy másik etnikum részévé válik. 
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EREDETMONDÁK

A Nap és a Hold története

Valamikor régen nem volt Nap és nem volt Hold. Le voltak láncolva a világ túlsó 
végén, sárkányok között és óriások között. És nem engedték szabadon sem a Na-
pot, sem a Holdat. 

Élt akkor két ember. Ebben a két emberben igen nagy erő lakozott, azt tartották 
róluk, hogy a földkerekség legerősebb emberei, akik nem rettennek meg sem-
mitől. Ők tudták csak, hol van leláncolva a Nap és a Hold, és el is indultak a ki-
szabadításukra. Mentek-mendegéltek, vándoroltak hat teljes hónapig, sárkányok 
földjén keresztül, óriások földjén keresztül. 

És elérkeztek a Naphoz és a Holdhoz. 
Harcba léptek a fenevad sárkányállatokkal és a rettenetes óriásokkal, akik lán-

cok között tartották a Napot és a Holdat, megverekedtek velük és győzelmet vet-
tek rajtuk. 

Mondta akkor az egyik ember:
– Én fogom vinni a Napot!
Mondta akkor a másik ember:
– Én pedig viszem a Holdat!
A Nap és Hold útra szánta magát, ők meg leoldozták róluk a láncokat. És visz-

szaindultak a világ túlsó végéről, sárkányok földjén keresztül, óriások földjén ke-
resztül.

Ahogy jöttek, jövögéltek, útközben olyan tüzesre felizzott a Nap, hogy aki hoz-
ta a hóna alatt, azt az embert teljesen sötétre égette. Azért barna bőrűek a cigányok, 
mert annak az embernek a leszármazottai. A másik embernek pedig, aki a Holdat 
hozta a hóna alatt, minden nemzetsége fehér lett, őtőle a fehér emberek erednek.

Amíg jődögéltek visszafelé, eltelt három hónap.
És hónuk alatt hozván a megmentett fényességeket, az égitest-szabadítók ha-

zaérkeztek. De a cigányember ott tartotta a házában a Napot, a fehér ember meg 
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ott tartotta a házában a Holdat, hogy csak nekik világítsanak, nem akarták őket 
elbocsátani. 

És akkor sírni kezdett értük az ég, könnyeivel elárasztotta az egész földet. Az a 
könnyhullás volt az első a világon, amikor az ég megsiratta a Napot és a Holdat. 
Azóta van eső.

Mondja a Holdnak a fehér ember:
– Én fölengedlek téged, de fogadd meg, hogy minden hónap első péntekjén 

megújulsz és megjelensz az égen!
A Hold megígérte, hogy így lesz.

Ezért van, hogy minden hónap első péntekjén megújul a Hold, a hónap utolján 
meg letűnik az égről.

És fogadságot tett a Nap is, hasonlóan a Holdhoz. A Nap azt az esküvést vé-
gezte el, hogy minden nap sütni fog. Föl is kel a Nap, még télvíz idején is, és bár 
ő egyformán izzik állandóan, a tél havában nincs nagy hatalma, mert a hideg nem 
engedi neki, hogy olyan uralmat vessen a világra, mint nyáron.

Amikor a fogadságok megtörténtek, a két ember fölengedte a fényességeket.
És a Nap, ahogyan ígérte, megébredvén minden reggel, elindul és körülkerüli 

az összes országokat, de éjszakára oda tér vissza szállásra, ahonnan a láncok kö-
zül elhozták őt az emberek. És ugyanúgy cselekszik a Hold is.

Hogy miért?
Azért, mert a Nap és a Hold a nyugati ég alól származnak, s oda van vágyako-

zásuk, ott van a hazájuk. Ott születnek, ott tudnak elnyugodni.
Azért megy le a Nap és a Hold mindig nyugaton. 

(Kolompár Ferenc Ferkina, sz. 1920., Császbozsók, Zala megye, 
Bari Károly gyűjtése nyomán)
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KÉRDÉSEK

1. Mi történt azzal az emberrel, aki a Napot hozta?

2. Tudjátok-e, mi az eredetmonda?

FELADATOK

1. Adjatok új címet a történetnek! Adjátok elő a mesét! 

2. Tervezzetek hozzá díszletet is!

??

Találós kérdés
Amerről jön, arra megy, ne álld útját, hazamegy! Mi az? 
 (A Nap)

Eredetmonda
Valamely nép származásáról szóló mese vagy történet.

A cigányok szegénységének  
eredetmondája (részlet)

Volt valahol ebben az országban két cigánytestvér. A fiatalabb testvér olyan sze-
gény volt, hogy napról napra alig akadt a házában betevő falat, pedig annyi gyer-
meke volt, mint a rosta lika, ha nem több.

Az idősebbik testvérnek nem volt egyetlen gyermeke sem, de olyan gazdag 
volt, hogy megromlott és megavasodott nála minden ennivaló, mert nem bírták 
megenni. Nem volt rossz lelkű, jó testvér volt, mindig segítette valamivel az öcs-
csét: ennivalót, ruhát küldött a gyerekeinek, pénzt juttatott neki, de amit adott, 
az elúszott, kifolyt a fiatalabb testvér kezei közül. Mit csináljon vele, hogyan 
segítsen rajta, gondolkozott el sokszor, mert látta, hogy akármennyit ad neki, a 
szegénység mindent elemészt* nála.

Egyszer így kesergett a szegény cigány:
– Jaj, Istenem, nagy a te akaratod! De miért versz engemet ekkora szegénység-

gel, hogy éheznek a gyerekeim? Most elmegyek világgá – mondta a feleségének. 

 * elemészt: elpusztít, elherdál, elpazarol.
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– Megkeresem a Szent Istent, és ha megtalálom, ezzel a bottal kétszer-három-
szor rávágok a hátára, amiért még azt is elveszi tőlem, amit nagy nehezen meg-
szerzek. A bátyámnak meg mindig csak ad, és soha nem vesz el tőle semmit!

Amikor a szegény cigány elindult, a bátyja figyelni kezdte, merrefelé veszi az 
útját. Elébe szaladt a patakhoz és letett a hídra egy pénzzel teli erszényt*. Ám a 
szegény cigány a híd előtt így szólt magában:

– Behunyom a szemeimet, hogy végig tudok-e menni csukott szemmel ezen a 
hídon!

Úgy is tett, ahogy mondta. Csukott szemmel ment keresztül a hídon, és nem 
látta meg a pénzzel teli erszényt, átlépett rajta. A bátyja pedig, aki a híd alól leste, 
mi történik, azt mondta akkor:

– Nem tehetek semmit a testvéremért, mert a szegénység a hatalmában tartja, 
és nem engedi ki a karmai közül. Ha odaraknám a lábai elé az egész vagyonomat 
és gazdagságomat, az se segítene rajta semmit. Talán megáldja majd a Szent Isten, 
ha megtalálja!

Azzal fogta magát és hazament.
A szegény cigányember pedig vándorolt éjjel-nappal, és egyre messzebb, egyre 

távolabbi vidékekre vezették az utak. …”
(Varga György, 66 éves, Nagyvárad / Románia, 1982. 

Bari Károly gyűjtése)

KÉRDÉS

Milyen, a cigányokra jellemző régi mesterséget űzött a szegény testvér?
Lókupec (lovári)? Üstfoltozó (khalderás)? Sátorosok (cerhari)?

FELADATOK

1. Húzzátok alá a mesékre jellemző kezdő és befejező mondatokat!

2. Fejezzétek be a történetet! „Jóra fordult a szegény testvér sorsa …” 
Használjátok a mesében található kifejezéseket: dolgozni kezdtek ők is, 
szépen gyarapodtak…

??

 * erszény: bőrből készült pénztárca.
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A teknősbéka eredete

Hajdanában réges-régen, amikor a szentséges drága Isten még a földön járt, sza-
kadozott, elnyűtt gúnyában vándorolt a népek között, s próbára tette az embere-
ket; ki a jó és ki a rossz.

És élt egy szegény asszony. Vándorlása során az ő házához is elérkezett a Szent 
Isten, és ahogy kíváncsian betekintett az ablakán, látta, hogy a szegény asszony 
éppen kenyeret dagaszt odabent. Gyúrja, döncöli a tésztát a fateknőben, munkál-
kodik nagy serénységgel.

Így szólt magában:
– Próbára teszem most ezt a teremtést, megtudom, lakik-e a szívében jóakarat!
Bekopogott hozzá, és azt kérdezte tőle:
– Mit dolgozgatsz, nővérem? Mit csinálsz ilyen buzgón?
Fölfelelt erre a szegény asszony:
– Miért kérdezed, testvér? Szemeiddel láthatod, hogy mit csinálok! Kenyeret 

sütök a gyermekeimnek!
És a Szent Isten azt mondta akkor:
– Ha már úgyis kenyeret sütsz a gyermekeidnek, nagyon kérlek, formázz ne-

kem is egy cipócskát! Napok óta nem ettem semmit, s rettenetesen mardossa a 
gyomromat az éhség!

– Jól van – válaszolta az asszony –, meglesz, amit kérsz! Gyere vissza érte egy 
félóra múlva!

Ezután a Szent Isten eltávozott, az asszony pedig kiszaggatta a tésztából a ke-
nyereket, és berakta mindegyiket a kemencébe. A koldus számára a teknő aljáról 
összekapart maradékot domborítgatta cipó alakúra, azt tette be sülni a többi mellé.

Amikor kiszedte őket, csodálkozva látta, hogy a tésztamaradékból összegyúrt 
cipócska lett a legnagyobb; gyönyörű, pirosra sült héjú, hatalmas kenyérré válto-
zott, és olyan finoman illatozott, mintha a Teremtő Atya égi kertjében nőtt arany-
búzából sütötték volna! Megbánta, hogy odaígérte a kéregető embernek, s elhatá-
rozta, hogy letagadtatja magát, ha az ismét bezörget hozzá. El is bújt a teknő alá, 
ráfeküdt a kenyérvető lapátra.

A két gyermekét pedig felokosította:
– Ha az a csavargó visszajönne a cipóért, úgy tegyetek, mintha nem lennék 

itthon! Nem akarok vele szót váltani, mert nem mondhatom ki néki a tiszta való-
ságot, hogy sajnálom tőle azt a ropogós héjú búzakenyérkét. Hazudjatok valamit!
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A szentséges drága Isten vissza is tért a megjelölt időben, és tudakolózott az 
ajtót nyitó csöppségektől:

– Hol van az édesanyátok, gyermekeim?
Felelték a gyermekek:
– Ó, te nagy vándor, a mi édesanyánk már régen elment a parasztok falujába, 

vásárolni akar mindenfélét a boltban!
És a Szent Isten azt mondta akkor:
– Jaj, gyermekeim, itthon van a ti édesanyátok és cselekedete miatt én most 

ítéletet teszek reá! Amiért kiutasította szívéből az irántam való szánalmat, megát-
kozom őt ebben a percben! Váljon belőle egy csúfságos teknősbéka és ne szaba-
duljon fel szavaim súlya alól, amíg ez a világ világ lesz!

És így is történt!
Nézd meg a teknősbékát: ugyanolyan a feje, mint egy női személyé, aki hátul 

kötötte meg a kendőjét, és ott van a hátán a teknő, és ott van a testére tapadt lapát 
is, amire ráfeküdt! Ahogy a lapátnyél kilátszott a teknő alól, még az is fölismerhe-
tő: abból lett a teknősbéka farka!

A fösvény asszonyt így büntette meg a szentséges drága Isten! 
(Kanalas Emerencia, sz. 1935.)
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KÉRDÉSEK

1. Hogyan akarta próbára tenni az Isten az embereket?

2. Milyen ítéletet tett a Szent Isten a fösvény szegény asszonnyal szemben?

FELADATOK

1. Milyen lett a tésztamaradékból összegyúrt cipócska, mire kisült?

2. Meséljétek el, hogyan készül a cigány kenyér, a bokolyi!

??

Monda
Valóságos eseményhez, személyhez, meghatározott helyhez fűződő történet, 
amelyben a valóság keveredik a mesével. A cigány népköltészetben az eredet-
monda a mondák csoportjába tartozik.
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AZ ŐSHAZA

Bevezető

A cigányság eredetét sokáig homály fedte. A köztudat a „fáraó népének” hitte 
őket. Csak a 13. század végén derítette ki a nyelvtudomány, hogy a cigány nyelv 
indiai eredetű, a szanszkrittal rokon új-ind nyelvek közé tartozik. Ebben a feje-
zetben olvashattok arról, hogyan fedezte fel az egykori leideni magyar diák a 
hollandiai Leideni Egyetemen tanuló malabári (délnyugat-indiai) diáktársai be-
szédének a hasonlóságát a cigány nyelvvel. Képet kaphattok az őshazáról, a cso-
dálatos  India világáról, amely talán felébreszti érdeklődéseteket, hogy mélyebben 
utánaolvassatok. Megismerhetitek az őshaza elhagyásának okait, az évszázadokig 
tartó vándorlások irányait és az Európába való érkezés útvonalát.

A cigányság eredete

A cigányság őshazája India, a mai Pandzsáb és környéke. Ennek bizonyítéka mind 
a szokásvilágukban, mind a nyelvemlékeikben jelen van. A cigány nép az indoárja 
népek nagy családjába tartozik. Az indoárja nyelveket beszélő népek három fő 
terü leten helyezkedtek el: a legnagyobb tömegben Pandzsáb területén, majd Irán-
ban és Mezopotámiában. A cigányok eredetét kutató vizsgálódások, a nyelvészeti 
és antropológiai kutatások eredményei azt mutatják, hogy az őshaza Észak nyugat-
Indiában volt.

India földrajzi és természeti adottságai:
Ázsia három nagy félszigete (Arab-félsziget, Indokínai-félsziget, Indiai-félsziget) 
közül India a legnagyobb. 
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A nagyjából háromszög alakú szubkontinenst északról a Himalája 2500 km hosz-
szan elnyúló koszorúja övezi.

A Himalája hegység, mint természetes akadály védte meg az Indiába északról 
betörni próbálkozó hódítókat.
A Himalája az Észak-Indiát éltető folyamrendszerek szülőföldje. E nagy 
hegyláncból ömlenek a síkságra a folyamok.

India fő folyói
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India egyik legnagyobb folyója az Indus, amelyről a félsziget az India nevet kap-
ta. E folyón keltek át évezredeken keresztül a karavánok, hadseregek, törzsek, 
idegen hódítók. Az Indus, miután befogadja a Pandzsáb öt folyóját, az Arab-ten-
gerbe ömlik.

A Gangesz a Himalájában, egy nagy barlangban lévő természetes jégképződ-
ményből ered. A hinduk szent folyója. A Bengáli-öbölbe torkollik.

A Bengáli-öböl vidékét trópusi őserdők borítják.
A Gangesz legnagyobb mellékfolyójával, a Jamunával az Észak-indiai Alföldet 

teszi termővé. A hatalmas kiterjedésű Észak-indiai Alföld India éléskamrája és 
egyben legsűrűbben lakott területe. A Gangesz völgye rendkívül termékeny, de 
gyakoriak az áradások.

Indiának ezen a részén jöttek létre a történelem folyamán az egész szubkon-
tinenst átfogó birodalmak. Észak-India nyugati részén terül el a Pandzsáb (öt 
folyó köze).

A Pandzsáb neve öt folyót jelent cigányul is.

A Gangeszt a hinduk a Föld legszentebb vizének tartják, amelynek akár egyet-
len cseppje is képes a hívő zarándokok lelkét földi bűneiktől megtisztítani, és így 
haláluk után megszabadulnak az örökös újjászületés gyötrelmétől. Minden évben 
tömérdek zarándok, köztük sok beteg és haldokló teszi meg a hosszú, fárasztó utat 
a Gangeszig, abban a reményben, hogy ha isznak a vizéből és megmerítkeznek 
benne, megszabadulnak bűneiktől.  

„A hinduk szemében a Gangesz testesíti 
meg Gangát, a megtisztulás istennőjét. A folyó 
eredetileg a mennyben folyt, míg Bhagiratha 
király le nem hozta a földre, hogy megtisztítsa 
ősei hamvait. Az „istennőfolyó”, hogy zuhaná-
sának ereje ne seperje el a Föld lakóit, először 
Siva isten fejére hullott, s végigcsorgott bozon-
tos fürtjein”.

(www.wikipedia.hu)

A folyó névadója, Ganga istennő 
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Fürdőzés a szent Gangeszban (www.wikipedia.hu)

India állatvilága rendkívül gazdag. Őshonos állatok a kutya és az elefánt.  
A vadon élő állatok közül különösen nevezetes a bengáli tigris. 

A bengáli tigris, India nemzeti állata 

A vadállatok bekerültek az indiai ember képzeletvilágába, mesekincsébe, a 
mitológiába és nem utolsósorban a vallásba. 
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Indiában mindenütt megtalálhatók a kígyók. Több mint százféle mérges kígyó 
él itt. Legismertebb a kobra. Az őserdők mélyén óriáskígyók tanyáznak.

India, kígyóbűvölő

 A madárvilág ezerszínű.  Kék páva vagy más néven indiai páva 
 India nemzeti madara a páva 
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Lótusz, az ország nemzeti virága

India legnagyobb mennyiségben előforduló nyersanyaga a kő. A leggyakrabban 
alkalmazott kőzet a homokkő (templomokhoz, szobrokhoz használták). Korán el-
terjedt a vaseszközök használata, ami meggyorsította a gazdasági és a politikai 
fejlődést. A római–indiai kereskedelem egyik legfontosabb áruja az indiai gyé-
mánt volt. Indiát a mesés drágakövek országaként tartották számon. A gyémántot 
leginkább Dél-Indiában és Ceylonban (a mai Sri Lanka) bányászták.

KÉRDÉSEK

1. Hol feltételezik a tudósok a cigányok őshazáját?

2. Milyen folyónak tartják a hinduk a Gangeszt?

FELADATOK

1. Mesélj róla, ki volt Ganga!

2. Nevezd meg azt a folyót, amelyről a félsziget az India nevet kapta! Mu-
tasd be, hol található a Pandzsáb!

3. Képzeld el, hogy római kereskedő vagy! Indiából visszatérve számolj be 
az ország gazdagságáról! Beszélj természeti kincseiről, tájainak szépsé-
géről, mutasd be állatvilágát!

4. Gyűjtőmunkával tudjatok meg még többet a mai Indiáról! Használjátok 
a könyvek és az internet lehetőségeit! A gyűjtött anyagból készítsetek 
„Útikalauzt”!

5. Rendezzetek vetélkedőt az Indiáról szerzett ismeretekből! 

??
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India történelme

Az ókori magas szintű Indus-völgyi civilizáció felvirágzása és valószínűleg foko-
zatos hanyatlása után az ókori Északnyugat-Indiában külön kis fejedelemségek 
sora alakult: északon Kasmír, az Indus középső folyásánál Gandhara, az Indus 
alsó szakaszán Szindhi vagy Szind, Gandhara közvetlen közelében Pandzsáb, 
vala mint az óind Kambodzsa, ahol magasan fejlett volt a lótenyésztés.

Az i. e. 1. évezredben politikai, gazdasági és különösen kulturális tekintetben 
Gandhara tűnt ki. Takszila nevű fővárosa a legnagyobb kereskedelmi, kultu-
rális és műveltségi központja volt egész Északnyugat-Indiának. 

Észak-India 16 állama 
i. e. 6000 körül

Gandharában nemcsak a kereskedelem, a tudomány és a művészet volt maga-
san fejlett, hanem a különböző kézművességek is, beleértve a kovácsmesterséget, 
a vasmegmunkálást. 

Az ókori Indiában a városi kovácsoknak társadalmilag magasabb helyzetük 
volt, és mint a papság (brahmanok), ők is az északi negyedekben lakhattak, ahol 
a város- és királyvédő bálványaik képei voltak. 

A falusi kovácsok is élveztek bizonyos kiváltságokat. 

HINDUKUS

Taxila

Szánycsi

Maski

Majszur

D
EK

K
Á

N

MAGADHA

KALI
NGA

BENGÁLI- 
ÖBÖL

INDIAI-ÓCEÁN

ARAB-TENGER

CAMBAY-ÖBÖL

SRÍ
LANKA

Pataliputra
Gangesz

In
dus

THAR-S
IVATAG

HIMALÁJA

GANDHARA

NEPÁL

Kandahar

KAMBOJA

GANDHARA

KURU

PANCHALA MALLA
KOSALA

VATSA

AVANTI

ASMAKA
BENGÁLI-ÖBÖLARAB-

TENGER

CEDI

MATSYA
SURASENA

KASI
MAGADHA ANGA

VRJJI

Taxila

Hastinapura
HIMALÁJA

Gangesz

Mathura

Kaushambi Rajgir

Pataliputra

Ujjain

Indus

0 200 200 600
(km)

0 100 200 300 400

(mérföld)

terkep2_nagyitva.indd   1 2016.08.23.   11:32:50

CT-7135_5-6_CiganyNepismeret.indd   63 2017. 07. 13.   9:48:23



64

Különösen kiemelt közösségnek számítottak Gandharában a zenészek, akiknek 
neve: gandharva vagy gandharva-szangita volt.

Ezzel kapcsolatban van egy gyönyörű legenda jó félistenekről, a gandharvak 
nevű égi énekesekről, zenészekről és a gandharvak feleségeikről, az abszarak 
nevű égi táncosnőkről. 

India őslakói a dravidák voltak. Az i. e. 2. évezredben törtek be az indoárják 
India területére, így a cigányok ősei az indiai őslakosságból és az indoárjákból 
alakultak ki.

Az indiaiak három, a „cigányhoz hasonló” törzset különböztetnek meg antro-
pológiai* szempontból: a bathukat, a domákat és a bandzsárákat. 

Ahogy a cigányok magukat nevezik, a dom, rom név, aminek jelentése: ember 
(férfi), az indiai törzs nevére utal. A romnyi jelentése: nő.

Bandzsárák: az európai cigánysággal rokon, indiai népcsoport. Zömmel ván-
dorló életmódot folytatnak. Kézművességgel, kereskedelemmel és hivatásszerű 
zené léssel, táncolással foglalkoznak.
*

Bandzsára asszony (www.wikipedia.hu)

 * antropológia: embertan; az emberi faj tanulmányozásával, származásával foglalkozó tudomány 
embertan (a görög – anthroposz, „ember” szóból).
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India népességének változása a hódítások során

A népességi viszonyok lényegesen módosultak az i. sz. első századaiban a hódí tók 
és az őslakosság keveredésével, majd az 5. századtól a török népelemek beván-
dorlásával. Azok, akik eredetileg nem indiai vallást követtek, és Indiába érkezve 
letelepedtek, néhány generáció múlva jellegzetesen indiaivá váltak, mint az itt 
letelepedett keresztények, zsidók, muzulmánok. Ha indiaiak tértek át ezekre a 
vallá sokra, soha nem szűntek meg indiainak lenni. Más országokban indiainak, 
idegennek tartották őket, még akkor is, ha azonos volt a hitük.

Pontosan ez történt a későbbiekben az Indiát elhagyni kényszerülő cigány 
népességgel is. A befogadó ország lakosai idegennek tartották őket, mert a ci-
gányok ragaszkodtak ind kultúrájukhoz, hagyományaikhoz, vallásukhoz.

Az árja hódítók az évszázadok folyamán átvették a meghódítottak kultúráját, 
vallásuk fokozatosan egybeolvadt az őslakosok hitvilágával, és kialakult a brah-
manizmus*, amely kasztrendszerével** a mai napig meghatározó Indiában.

KÉRDÉSEK

1. Melyik volt ezek közül a legfejlettebb? Mutassátok be! 

2. Kik voltak India őslakói? 

FELADATOK

1. Képzeljétek el, hogy újságírók vagytok! Írjatok újságcikket arról, kik és 
hogyan éltek az i. e. 6000. év körüli időben India  legfejlettebb államának 
lakói! Gondoljatok arra, mi lehetett a mesterségük! Keressetek hasonló-
ságot az ott élő törzsek és cigányok ősi mestersége között!

2. Nevezd meg azokat az indiai törzseket, melyekről azt tartják, hogy a cigá-
nyokhoz hasonlóak!

3. Keress összefüggést a törzsi nevek és a cigány nyelvben található elne-
vezés között!

??

 * brahmanizmus: ősi indiai vallás; létrejötte a kasztrendszer kialakulásával kapcsolatos.
 ** kasztrendszer: az árják, leigázva az őslakó dravidákat, kialakították a saját maguknak kedvező 

társadalmi rétegződést.
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A cigányok indiai eredetére utaló írásos emlékek 
és nyelvészeti kutatások eredményei

India történetének első évezredéről a Védák tanúskodnak. 

A Védák egységbe rendezett ősi himnuszok. E himnuszok a brahmanizmus 
alapját képezik, és szanszkrit nyelven íródtak. A himnuszokon kívül mítoszok 
és legendák gyűjteményei, az ind vallás szent iratai, bibliái. Szinte ugyan-
azokkal a tulajdonságokkal és jelentőséggel bírnak, mint a zsidók Szentírása 
vagy a keresztények Bibliája.

A Védák Istenei: háromlábú és több arcú, több kezű emberformák, fél és egész 
állatalakok, melyek között szörnyetegek is vannak. Mellettük ördögök, démonok, 
boszorkányok és kísértetek szerepelnek az indek vallásos életében.

A Védák szanszkrit nyelvű mitológiái, eposzai jelentős mértékben hatottak 
a roma népesség vallási képzeteire, gondolkodásmódjára, logikájára. A míto-
szok közül kiemelkednek a világ keletkezésével kapcsolatos legendák.

„Az Istenek (dévák) közt Indra a legnépszerűbb »erőtől duzzadó bika«, igazi 
férfi, akinek karjában rettenetes erő van, s aki az Ég és a Föld királya. Indra 
állandó harcban áll a démonokkal, különösen Vitrával (a sárkánykígyóval), a le-
vegő szörnyetegével, aki a felhőkbe burkolózva visszatartja az esőt és a Földön 
terméketlenséget okoz. Indra azonban villámaival legyőzi őt, s megbosszul min-
den gonosz ságot.”

A cigányok vándorútjuk során Bizáncban és a Balkánon Sárkányölő Szent 
Györgynek áldoztak. A gyökerek valószínűleg ide vezethetők vissza.

Siva, a hindu szentháromság harmadik tagja: ő az állatok ura, a termékenység 
szimbóluma. Felesége, Káli, a jóságos anya, az „életben bővelkedő”, aki segít 
az embereken az éhség idején. Káli az emberek pártfogó, gondoskodó anyja, az 
„Isten nő”-Dévi. 

A cigány nyelvben megszólító esetben: Devla.
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A Védák mellett szépirodalmi alkotások is születtek, melyek közül a két legis-
mertebb eposz: a Mahábhárata és a Rámájána, melyeket hosszú évszázadokon 
keresztül szóban hagyományoztak tovább.

A Rámájána, mely 24 ezer kétsorosból áll, Ráma királyfi életéről szól.
Egyes ciganológusok* szerint a cigányok Ráma király utódai. Országuk ko-

rábbi neve Radzsputana volt. A radzsputok magukat ramadzsana (ráma) hőseitől 
származtatják.

A cigányok Ráma királyfit tekintik ősatyjuknak. A romano csávó kifejezés 
Roma fiát jelenti. 

Az egyik régi cigány monda szerint is Ráma királynak három fia volt: Kab, 
Rom, Szingan. Ez a három királyfi vezette népét Európa felé.

A cigányok indiai tartózkodására utaló szavak, kifejezések az óind irodalomban:

Az óind jogirodalomban (Manu törvényei című írás) található a „vena” szó, 
amely olyan kaszt tagját jelöli, akinek a foglalkozásaként a zenélés és a ko-
sárfonás előírt (i. sz. 2. század körül).
A domba, illetve doma, mint zenészek, énekesek és táncosok kasztja tagjának 
megjelölése le van írva a szanszkrit irodalomban (i. sz. 6. században). 
Az ókori indiai domba népcsoportnak – amelyből a cigányok feltehetően 
származnak – a mai Kasmírban lakó leszármazottai a domok, akik kereset 
gyanánt szintén a zenélést és a kovácsmesterséget folytatták.

Nyelvészeti szempontból a cigányok indiai eredetére elsőként egy magyar szár-
mazású, Komárom megyei református pap, Vályi István figyelt fel, aki a leideni 
egyetemen** tanult. Itt megismerkedett a malabári diákokkal, és velük beszélget-
ve észrevette, hogy a kiejtésük nagyon hasonlít a magyarországi cigányokéhoz. 
Diák társai beszédében olyan elemeket talált, melyek az általa ismert cigányok 
nyelvében hasonló formában fordultak elő.

Hazaérkezvén, a több mint ezer szavas szójegyzékét a cigányok megértették. 
(Felfedezését a Közlemények a császári és királyi örökös tartományokról című 
folyói ratban tették közzé.)

A nyelvészek megállapításai is alátámasztják azt a feltételezést, hogy a cigá-
nyok őshazája India északnyugati részén keresendő.

 * ciganológus: a cigányok történetével, élethelyzetével, társadalmi beilleszkedésével foglalkozó ku-
tató.

 ** Leideni Egyetem, 1575-ben alapították Hollandiában.
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A cigány (romani) nyelv szerkezeti felépítettsége, az alapvető szókészlet fon-
tosabb szavai nagy hasonlóságot mutatnak a védikus szanszkrit árja és a hindi 
nyelvekkel:
 magyar szankszrit hindi romani
 nagy badra bara baro    
 apa tata tat dad
 fej siras sir séro
 ember manusa manusia manus

A cigány népesség indiai származását tudományosan az összehasonlító nyel-
vészet alapján August Friedrich Pott hallei egyetemi tanár bizonyította be, 1845-
ben.

A nyelv egyik bizonyítéka annak, hogy a romák egységes népet alkottak,  hiszen 
a romani nyelvben több mint 600 alapszó ind eredetű: a testrészek nevei, a szá-
mok egy része, a fontosabb cselekvések megnevezései, az étkezési tárgyak, a mel-
léknevek. 

KÉRDÉS

Miért mondhatjuk azt, hogy a Védák India történetének Bibliája? 
Indokold meg!

FELADATOK

1. Nézzetek utána könyvtárban vagy az interneten, és gyűjtsetek olyan me-
séket, melyek a cigányok eredetéről szólnak! Figyeljétek meg, milyen 
mesealakok szerepelnek bennük, hasonlítsátok össze a Védák eposzai-
nak, legendáinak hőseivel! 

2. Nevezd meg, ki figyelt fel először a cigányok indiai eredetére!

3. Sorolj fel nyelvészeti szempontból fontos érveket, melyek a cigányok 
indiai eredetét bizonyítják!

4. Alakítsatok csoportokat! Tartsatok vitát arról, hogy a cigányok őshazája 
India!  Érveljetek álláspontotok mellett! 

5. Beszéljétek meg, melyik csoportnak sikerült a legjobban az érvelése!

??
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Az őshaza elhagyása

A történelmi fejlődés folyamán az óind állam, Gandhara nemegyszer a különböző 
nagyobb államok fennhatósága alá került.

Az i. e. 327-ben macedóniai Nagy Sándor hatalma alá került. 
Az i. e. 514-ben Dareios perzsa király megszállja az őshazát, Pandzsábot.
Az i. e. 6. század végén az Achaimedák (ókori Irán) keleti providenciája (gyar-
mata) lett.

Egy régi perzsa monda szerint az 5. században uralkodó Bahran iráni sah 10 000 
(más források szerint 25 000) zenészt hivatott birodalmába a szomszédos Indiá-
ból, országa széles néptömegeinek szórakoztatására. E monda történeti magva 
feltehetőleg a cigányok bevándorlása Iránba, amely kb. erre az időre tehető.

Időszámításunk szerinti 1–3. évszázadban Gandhara területe a kusanok csá-
szár  ságának alkotórésze. 

A kusan császárság után a 4. században a Szaszanidák (Irán), majd az 5. század-
ban a mai Afganisztán területéről kiinduló rablótámadások, a mohamedán hódítás 
az ott élő cigányokat hazájuk elhagyására kényszerítette, ahonnan három csoport-
ban távoztak.

FELADATOK

1. Jelöld időszalagon a füzetedben a következő eseményeket: i. e. 514-ben 
Dareios perzsa király megszállja az őshazát, az i. sz. 4. században kusan 
császárság, az 5. században kezdődő rablótámadások! 

2. Számítsd ki, hány évszázad telt el a perzsa király uralkodása és az őshaza 
elhagyása között!

??

Az európai cigányság magja görög területen keletkezett. 
Feltételezések szerint a 11–13. században jutottak el a Bizánci Birodalomba.
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A cigányok magukról azt tartották, hogy „kis Egyiptomból” érkeztek, és Rómá-
ba kell menniük, hogy őseik bűneiért vezekeljenek.

A görög kultúra és a keleti egyház területén a 14. században is említenek cigá-
nyokat: Cipruson először 1332-ben, Korfuban 1346-ban, majd később több más 
alkalommal is; Kréta szigetén 1322-től kezdődően; Naupliunban 1398-ban, s ez 
utóbbi irat a cigányok korábbi jogait erősíti meg. 

A cigányok valószínűsíthető vándorútja

Nyelvük görög jövevényszavainak nagy száma alapján indokolt az a feltétele-
zés, hogy itt új hazára leltek, és hosszasan tartózkodtak e területen.

A mai Románia. Szerbia, Magyarország, Csehország, a német terü letek, Nyu-
gat- és Észak-Európa, majd innen továbbhaladva Lengyelország és Észak-Orosz-
ország voltak állomásaik. 
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A cigányok valószínűsíthető vándorútja

A vándorlások irányainak meghatározásához a nyelvtudomány eredményei adták 
a legegyértelműbb útbaigazítást. A cigányok nyelvének szerkezetéből és a szókin-
csükbe felvett jövevényszavak alapján, a vándorlások főbb irányai megállapítha-
tók:

Perzsia (ahol minden valószínűség szerint hosszabb időt töltöttek), Örmény-
ország, Bizánc, ahonnan az Európából meginduló keresztes hadjáratok nyomán 
eljutottak Szíriába, Palesztinába, Egyiptomba. 

Konstantinápoly keresztesek általi bevétele (1204.) erősen befolyásolta a cigá-
nyoknak az európai görög területeken való letelepedését.

A későbbiekben, a nyugati irányba történő vándorlásukat felgyorsította a törö-
kök előrenyomulása.

A cigányok 1416-ban és 1917-ben nagy számban jelennek meg Európában; 
előbb Magyarországon, majd innen kirajzva a Német-Római Birodalom számos 
városában.

Magyarországra érkezve (1423-ban) László vajda menlevelet kap Zsigmond 
királytól, amely „védelmet” nyújtott; lehetővé tette a letelepedést, illetve lehető-
séget adott a további vándorláshoz is.

Hagyományaikhoz, szokásrendjükhöz vándorlásaik során is erősen ragasz-
kodtak, évszázadokon át megőrizték tradicionális életmódjukat.
Annak ellenére, hogy folyamatosan küzdeniük kellett a külső hatásokkal és 
befolyásokkal, sikerült megtartaniuk sajátságos identitásukat*, mert hallatlan 
erőt mutattak a túlélésre és alkalmazkodásra. 

India elhagyása után az iszlám hódítás elől menekülve szétszóródtak a világ-
ban. Az a csoport, mely Európa felé vette az irányt, hosszabb időt töltött Perzsiá-
ban, majd Görögországban. Az 1400-as években Görögországból a Duna men-
tén Havasalföld, Szerbia és Horvátország érintésével Magyarországra érkeztek.  
Az itt élőknek három jelentős csoportjáról beszélhetünk: romungrók, oláhcigá-
nyok, beás cigányok.

*

 * identitás: önazonosság, azonosságtudat. 
  Önmeghatározás szerepeken, magatartásformákon, értékrendszeren keresztül.
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A vándorló cigányság csoportokra szakadozva elvesztette a közös haza ere-
det-tudatát, anyanyelve a befogadó országok nyelvéből sok elemet olvasztott 
magába. 

 
KÉRDÉS

Mi bizonyítja, hogy a cigányok hosszasan tartózkodtak görög területeken?
Sorold fel az évszámokat és a városok neveit, melyek a görögországi tartóz-
kodást bizonyítják!

FELADATOK

1. A térkép segítségével nevezd meg az útirányokat, melyen a cigányok be-
jöttek Európába az őshazából!

2. Indokold a vándorlás útirányainak és a nyelvtudománynak az összefüg-
gését!

??

Fenyvesi József: Vándorló cigány család, 2002
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VÁNDORLÁS

Bevezető

A cigányok vándorló életmódja összefügg az őshaza elhagyásával, a Balkánra, 
majd Európába való érkezésükkel. A vándorló életmódot meghatározta a foglal-
kozásuk is, hiszen meg kellett keresni, kiknek van szüksége olyan munkákra, ami-
hez mesterségük szerint értenek. Foglalkozások nevei is őrzik ezt az életmódot; 
pl. vándorköszörűs, vándorcirkuszos.

Élet a vándorlás alatt

A le nem telepedett cigányok az egész családjukkal együtt vándoroltak; lovaik, 
szekereik voltak. Járták az országot, a falvakat, hogy a családnak meglegyen a 
betevő falat. Letáboroztak egy-egy falu szélén, és onnan mentek be a faluba. Sát-
rukat legtöbbször az erdő szélén verték fel. 

Román cigánykaraván, 2007
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Házakat nem építettek, mert állandóan az utakon éltek. Gyermekeik a szabad ég 
születtek, s amelyik faluban világra jöttek, ott megkeresztelték őket, aztán mentek 
is tovább. Ha elérte a karavánt a tél, a sátraikat fölverték az erdőben, ott teleltek. 
A cigány férfiak fúrókat készítettek a parasztoknak, azok meg takarmányt adtak 
érte, szénát, kukoricát a lovaknak. A cigány asszonyok a faluba jártak jósolni, és 
amit kaptak érte, abból nevelték gyermekeiket.

Vándorcigányok, 1892

A sátrakat úgy csinálták, hogy leverték a sátortartó karókat, arra föltettek egy 
gerendát, s arra a gerendára húzták ki kétoldalt a sátrat, majd a szekerükkel 
aláálltak. 

A szekéren az élelmet tartották. A sátor közepén raktak egy jó tüzet, ami egész 
nap égett. Hajnalra parázs lett belőle, és az melegítette őket, nem fáztak meg. A 
felnőttek a földre szórt szalmán aludtak a dunnában, a gyermekeknek a szekéren 
volt a fekhelyük.
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A vándorló csoportok útvonalát a mesterségük, foglalkozásuk iránti igény és 
a kereslet határozta meg. Az útvonalak meghatározottságát a nem cigány lakos-
ság részéről felmerült igény alakította (pl. edényfoltozás, szerszámok készítése, 
zenélés, vályogvetés, csengő- és harangöntés, fúrókészítés stb.). Az egyes foglal-
kozásokat űző családokból álló kompániák (karavánok) vándorlásának útvonalát 
hosszú évek során  a mesterségük iránti igény alakította. Egy-egy felvállalt munka 
során a közös bizalom kialakulása után a következő évekre (évszakonkénti idő-
szakokra) előre megegyeztek a munkára. 

Az útvonalat az is meghatározta, hogy magának a vándorló cigánycsoportnak 
milyen szükségletei voltak: piacokon (vásárokon) tudták eladni a maguk készí-
tette portékákat, és ott tudták megvenni az étkezéshez szükséges alapanyagokat 
(élelmiszereket: liszt, száraztészta, füstölt húsáru, szalonna … stb. és némi édes-
ség a gyerekeknek).

Főzés a vándorúton: 
A még le nem telepedett, vándorló cigánycsoportok a sátor előtt bográcsban vagy 
vaslábosban főztek, amit vasháromlábra állítottak. 

Főzés öntött vaslábasban
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Az úton levő karavánok – ha lement a nap – felverték a sátrat, tűzgödröt ástak, 
a bográcsot vagy a főzőüstöt rúdra akasztották, és így főztek. Ha elkészült az étel, 
a fűre terített lepedőre helyezték a főzőedényt, majd körülülték.

A kistálkába szedtek a gyerekeknek, a bográcsban vagy kondérban megmaradt 
ételhez ültek a férfiak és asszonyok közösen, de mindenki csak maga elől ehetett, 
nem nyúlhatott át a másik elé.

Tálkából evés az udvaron, 1992-ben

Bográcsból evés: ilyenkor a főzőedényt úgy helyezik el, hogy mindenki hoz-
záférjen. Ezzel az étkezés közösségi jellegét hangsúlyozzák, ahol senkinek 
sincs előjoga.

A táborhely elhagyásakor a tüzet nagyon szigorúan el kellett oltani, amit a 
vajda különös figyelemmel kísért.

Jellemzően egytálételt főztek, naponta egyszer, amikor megálltak, rendszerint 
erdőszéleken. A leggyakoribb menü: krumpli, hússal vagy tésztával, vagy ugyan-
ez hosszú lével (mint leves). A leveshez bodagot* ettek.

 * bodag (vakaró): cigánykenyér.
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A bodagot a tűzhelyre rakott platnin* megsütötték, kör vagy téglalap alakúra.
A vándorló életmód főzéshez használt eszközei: üst vagy bogrács, pléhkanna, 

pléhtálkák, fakanalak, merítőkanalak fából vagy alumíniumból (pléh).
Idővel már zománcozott edényeket is használtak. 
A kannát ma is használják a zenéléshez, mint hangszert. A kanna szájának és 

oldalának ütögetésével különleges ritmust adnak a zenének.

  

Az egymásrautaltság alakította ki azt a szép szokást a karaván tagjai között, hogy 
ha valamelyik családnak nem sikerült élelemhez jutnia, a többiek adtak neki.

Vízhordás a főzéshez, 1910

 * platni: vaslemez, amit a tűzre vagy a tűzhely tetejére tesznek. A platni hamar felforrósodik a tűztől.
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Az úton levők ételeit a naponta beszerzett élelmiszerek határozták meg. Reggel 
az asszony elment beszerző körútjára, és hazatérte után kezdett főzni.

Az ételeket abban a főző- vagy sütőedényükből tálalták, amiben elkészült az 
étel. 

A főzéshez szükséges nyersanyagokat (száraztészta, zöldségfélék, füstölt hús, 
szalonna) és a főzőedényeket a szekéren tárolták.

Nagyon szakszerűen kellett összeválogatni a levesek és a húsos vagy hústalan 
egytálételek készítéséhez szükséges edényeket, mert ezeket – mozgó háztar-
tásokról lévén szó – a szekéren kellett elhelyezni, az élelmiszerek tárolására 
használt eszközökkel együtt.
A búcsúkból, zarándokhelyekről hozott díszes poharakat, az ezüst evőeszkö-
zöket, az ivóserlegeket is a szekéren, ládában tárolták. Ezeket neves alkal-
makkor vette elő a karaván vezetője, amikor a helyi elöljáróság meglátogatta 
a karavánt. A díszes edényekkel kellő tisztelettel tudták fogadni őket.

Az ételek beszerzéséhez a lepedőből kötött háti batyut (zajda)* használtak. Ilyen 
batyut használtak a tollkereskedők, az edénnyel kereskedők is.

  

 Fúróárus öregasszony, 1953 Vándorcigányok pihenője, 1953

 * zajda: batyunak megkötött nagykendő vagy lepedő, amit a hátukon hordtak, cipelésre használták.
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A képeken láthatjátok, hogyan használták a lepedőt, az abroszt vagy a nagy-
kendőt cipelésre. A vándorkereskedők ebben hordták, amit árultak, de ebbe rakták 
bele azt is, amit kaptak a falvak, városok lakóitól (élelem, ruházat).

Főzés a szabadban, zománcozott edényben

A képen látható asszony a vákáncsosok csoportjából való. Ő már zománcozott 
nagy fazekakban és nem bográcsban főz.

A vákáncsosok: debreceni erdőtelepítők, akik az általuk beültetett erdőpar-
cellát (a vákáncsot) a fák felnövekedéséig gondozták. Megengedték nekik, hogy 
kunyhót építsenek, és a saját szükségletükre a sorok közé zöldségfélét ültessenek.  
A termesztett növényekkel együtt a facsemetéket is megkapálták. 

Amikor a fatelepítés annyira megerősödött (4–5 év alatt), hogy a köztes műve-
lést már nem lehetett folytatni, a vákáncsosok új parcellát kaptak telepítésre, ezért 
továbbmentek. 

Debrecen városa az 1880-as években vezette be az erdőtelepítésnek ezt a haté-
kony és ingyenes módját.
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KÉRDÉSEK

1. Mi volt az oka a vándorló életmódnak? Indokold meg!

2. Milyen fontos szerepe volt a szekérnek a vándorlás során?

FELADATOK

1. Figyeld meg a képek segítségével, hogyan építettek sátrat a vándorló ci-
gányok! Beszélj róla! Készíts rajzot a füzetedbe!

2. A képek segítségével sorold fel a főzéshez használt eszközöket!

3. Képzeld el, hogy bekerülsz egy cigánykaraván közösségébe a 20. szá-
zad elején! Milyen életed lenne? Meséld el! Használd az elbeszélésedhez 
Munkácsy Mihály: Cigánytábor című festményét!

4. További ismeretek gyűjtéséhez tájékozódj az interneten a vándorló élet 
tárgyi emlékeiről, a hagyományos életforma kultúrkincséről! Beszéljétek 
meg! Készítsetek róla „Albumot”! Pl.  www.romamuseum.hu

5. Szervezzetek kirándulást a Néprajzi Múzeumba! Tartsatok élménybeszá-
molót a látottakról!

??

Munkácsy Mihály: Cigánytábor

Munkácsy Mihály (1844–1900) a 19. század legnagyobb magyar festője. Ha-
talmas méretű festményeivel az egész világot meghódította. Az európai és a ma-
gyar társadalom falusi és városi közösségeinek kiváló ismerője volt.
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Dyordyis Kantya: A régi élet 

Ott a mezőn, büszke mezőn,
ott állt meg a sok cigány,
lovat szekérből kifognak,
sátrat vernek szaporán.
Valamennyi fürge purdé*,
összegyűlik e helyen,
rögtön birkózni akarnak,

táncot járni hírtelen.
Az asszonyok fölkészülnek, 
elindulnak jósolni**…
…Ilyen volt az ő világuk
ígyen éltek az előtt
faluról falura testvér,
jártak mezőt, hegytetőt.

(Weöres Sándor fordítása)
* **

A sündisznók királya  
(részlet)

A réges-régi világban vándoroltak a cigányok. Kupeckodó emberek voltak, lo-
vakkal, szekerekkel bírtak, járták a világ útjait szüntelenül. Vásárba igyekeztek 
egyszer és napszentület táján elérkeztek egy árokhoz. 

Hátrakiabál az élen szekerező öreg cigány:
– Álljunk meg ezen a helyen testvérek! Ez itt jó lesz nekünk!

 * purdé: gyerekek.
 ** jósolni: jövendőt mondani.
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Gyönyörűszép zöld fűre találtak, tiszta forrásvíz is volt a közelben, letáboro-
zott hát a cigánykaraván. Nem is sejtették, hogy temetőben vannak, mert ha tud-
ták volna, bizony rögtön továbbálltak volna! Megtelepedtek szépen, tábortüzeket 
gyújtottak, s egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy egy nagy sündisznó sza-
ladgál a sátrak között…

KÉRDÉS

Hol vertek sátrat a cigányok?

FELADATOK

1. A képek segítségével beszélj róla!

2. Hogyan éltek régen a cigányok?

??

Cigány karaván
Több nagy családból álló csoport, nagy kompánia, akik egy foglalkozást űz-
nek és együtt vándorolnak. Vezetőjük általában a legidősebb cigányember 
vagy vajda.
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AZ ŐSI MESTERSÉGEK

Fémműves cigányok 

A hazánkban élő fémműves cigányoknak négy csoportját különböztetjük meg: 
edényfoltozók, kovácsok, szegkovácsok, csengőöntők. A csoportok között nincs 
éles határvonal, mert pl. a kovács cigányok edényeket is foltoznak és a csengő-
öntők fúrókat is csinálnak.

Edényfoltozó (gurvar; fodozovo; kolompar)  
cigányok

Effajta cigányok nagyobb tömegben telepeken laktak, például Mélykúton, János-
halmán, Kiskunmajsán, Kiskundorozsmán, Kiskunhalason, Kovácsházán és Haj-
dúhadházán. 

Ahhoz, hogy munkájuk legyen, a lakóhelyükhöz kb. 150 km-es távolság-
ban járták a falvakat; begyűjtötték a falvakból a foltozni való edényeket, vagy 
megfoldozták a helyszínen. A munkát (fódozást) úgy kezdhették el, hogy enge-
délyt kértek a falu elöljáróságától (csendőrségtől), amit többnyire meg is kaptak.  
Az enge délyt a közösség vezetője (a cigánybíró) kérhette meg. Az otthoni edény-
foltozásba bevonták a család többi tagját is (asszonyokat, gyerekeket). „Ha a fó-
dozó cigány útra készült, akkor a dopót (szegvasüllőt) a vállára veszi. Erre van 
kötözve egy zsák, melyben a szerszámai vannak: lemezvágó olló, kalapács, ha-
rapófogó, laposfogó, reszelő, alátét stb.”

(Erdős Kamill nyomán)
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Edényjavító

Ha saját műhelye volt a fódozó cigánynak, a következő használati tárgyakat 
tudta javítani vagy készíteni: veder, tepsi, üstház, dobkályha, bádogfazék, sze-
métlapát.

Kovács (fúrókészítő) cigányok

A fémek megmunkálását – a kovácsmunkát – a legősibb cigánymesterségek kö-
zött tarthatjuk számon. Ezt a mesterséget Indiából hozták magukkal, ahol már 
ősidők óta magas szinten volt a fémmegmunkálás. Bizonyos mesterségbeli for-
télyokat (pl. hideg vasalás), az európai kézműves mesterek a cigány kovácsoktól 
tanultak meg.

A vas megmunkálásával rendszerint a magyar cigányok (romungrók) foglal-
koztak, a fém gyűjtésével és feldolgozásával inkább az oláhcigányok. Az oláh-
cigányok között voltak üstkészítők (rézművesek).

A kovács a következő tárgyakat készítette: szegfúró, gereblyefúró, létrafok 
fúró, székláb fúró, kerékagy fúró, háromágú fúró, csípőfogó, lyukasztó, pipaszur-
káló, karika gyűrű stb.
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A uradalmi birtokokon, majorokban a kovácsok mezőgazdasági eszközöket, 
szerszámokat: kapa, fejsze, vasvilla, kések és építkezéshez szükséges eszközöket: 
pántok, vasalások, zárak készítettek.

Az uralkodók fegyvereit is a cigány kovácsok készítették. 
Másfajta szerszámaik voltak a vándoroknak és a kovácsműhellyel rendel ke

zőknek.

A kovácsműhely felszerelése: 

fújtató
üllő
kohó 
kiskalapács 
simítókalapács 
lyukasztó 
reszelő
vágó
véső 
nagykalapács
csípőfogó

FELADATOK

1. Járjatok utána, élnek-e még a lakóhelyeteken vagy a közeli településeken 
olyan idős emberek, akik dolgoztak kovácsműhelyben, vagy ismertek 
olyan cigány embert, aki ezt a mesterséget űzte. 
Írjátok le a hallottakat, és meséljétek el másoknak is!

2. Mivel a lótartás újra fellendülőben van, szükség van a lópatkoláshoz értő 
emberekre.  Kutassátok fel, hol van a környezetetekben olyan mester, aki 
lovakat patkol! Itt láthatjátok majd, hogyan használják még ma is a régi 
mesterség eszközeit. 

??
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Fujtass már!

Fujtass már! Fujtass már! 
Mennyi szikra ugrál,
és az üstben forrón 
ragyog az öntött ón.

Fujtass már! Fujtass már! 
Sósavat is adjál,
testvér, a szenet nézd, 
hogy ki ne aludjék.

Fujtass már! Fujtass már! 
Szalmiákot hozzál, 
folyjon belé folyton,
mint ezüst ragyogjon.

Ne fujtass már, 
kész lett, üstöt levegyétek,
jól kipucoljátok 
kívül-belül, társak.

Milyen víg az élet,
hogyha munkánk kész lett! 
Az ónozó boldog,
göncén likak, foltok…

(Weöres Sándor fordítása)

Phurde, bre!

Phurde, bre! Phurde, bre! 
El skinteyi xukle,
Hay o ishto strefyal 
Archichesa andral.

Phurde, bre! Phurde, bre! 
O zalzayero le, 
Vundyiyeko angar 
Dikh-ta, mo, na mudar!

Phurde, bre! Phurde, bre! 
Capariko an, she!
Dav dirzasa katkal, 
Sar o rup te strefyal.

Dosta, na phurde, bre, 
Len o ishto tele,
Hay moren, te strefyal 
Vi andral, vi avral.

Che vushoro po dyi, 
Kana gata-y butyi! 
Hanutori baxtalo,
Ke lehko gad melalo…

(Romka Demeter)
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Szegkovács cigányok

A szegkovács cigányok az úgynevezett kárpáti cigányok csoportjába tartoznak, 
cigány anyanyelvűek. Túlnyomó többségük Nógrád megyében és Budapest köz-
vetlen környékén él. Nagyobb létszámú szegkovács csoport lakik Győrött is. Fel-
tehetően őseik kárpáti cigányok voltak, bár már az öregek sem tudnak cigányul…    

(Erdős Kamill nyomán)

Amíg a hajók fából készültek, addig a szegkovácsok munkájára nagy szükség 
volt, mivel a hajószögek kellettek a farészek összeszegelésére, de ők készítették 
a jelenleg is ismert és használatos tetőkapcsot, amit más néven ácskapocsnak is 
nevezünk.

Csengőöntő cigányok

A csengőöntéshez hamuval össze kell keverni a kavicsos homokot. Annyi homok 
kell hozzá, hogy ne ragadjon. 

A csengő alapanyagát képező rezet cseppfolyóssá kell olvasztani, mert csak így 
tud jól lefolyni az előre, a homokba kivájt formába. 

Magyarország északkeleti részében, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Hajdú- 
Bihar megyében lakhatnak még a csengőöntőknek leszármazottaik.

Csengőöntés közben énekeltek is az öregek, hogy sikeres legyen az öntés:

„A cigányok a faluban 
a csengőket öntik; 
mi lesz feleségem  
nem tudtam megcsinálni  
a világban hogyan fogok én megélni?” 

„O roma ando gav
o cengovi soren;
saj kode muri gazi
ci zangl’om te kerav
andi luma sar zano te dzuvar?”
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Csengőöntés

FELADAT

Keressetek meg szarvasmarhát vagy juhnyájat tartó gazdát a lakóhelyetek 
közelében! 

Itt láthatjátok a kolompot és a csengőt, amit a nyájat vezető jószág hord 
a nyakában. Ezzel jelzi a nyáj többi tagjának az irányt és a nyájat őrzőnek 
(juhász vagy csordás), hogy éppen merre jár a nyáj.

A gazda el tudja majd mesélni nektek, honnan is származik a kolomp és 
a csengő.

??
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A lókupecok

Igazán jó lókupec csak azokból a gyerekekből válhatott, akik már pici koruktól 
megtapasztalhatták és láthatták, hogy a felnőtt cigány emberek milyen szeretettel 
bánnak a lovakkal. Szinte családtagként tisztelték. Jó bánásmódban részesítették: 
megfelelő táplálás, ostor helyett „jó szó”. Fontos volt a jó kapcsolat a gazda és a 
ló között.

A lókupec mesterséget űző cigány emberek az állat iránti szeretetet, a törődést 
apáról fiúra adták át. Ettől, a nemzedékeken át öröklődő tudástól lehettek olyan 
sikeresek ebben a foglalkozásban.

Lóvásárra mentek a cigányok ilyen szekerekkel

Kupecok: az állatok, főleg lovak adásvételével foglalkozó kereskedők. Nye-
részkedő módon kereskedtek. A cigányoknál ősi foglalkozás még a vándorló 
életforma idejéből. Ma is meglévő foglalkozás.

A ló eladása közvetetten a közösségi összetartozást is erősíti, hiszen a sike-
res üzleti műveletből származó pénz egy részéből együtt megisszák az áldomást, 
otthon is megünneplik a sikert, vagyis együtt örülnek. A közösségi összetartozás 
fontos, sokkal fontosabb, mint az egyéni boldogulás!
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Lóvásár

„A cigányok kiválóan értenek a lovakhoz, mondhatnám úgyis, hogy a szakma 
mesterei. Az ügyes lókereskedő egy szempillantás alatt kiválogatja a sok közül, 
hogy melyik a jó és egészséges ló, melyekből szépet mutató és erős példányok 
lesznek, ha 2–3 hónapig megfelelő módon abrakolja őket.”

(Erdős Kamill nyomán)
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KÉRDÉSEK

1. Mi a cigány karaván? 

2. Kik voltak a kupecok? 

FELADATOK

1. Mi a vásár? Játsszatok el egy vásári jelenetet!

2. Szervezzetek kirándulást egy lovardába, és nézzétek meg, hogyan tartják 
ott a lovakat! Járjatok utána, érdeklődjetek, mitől értékes az itt nevelt ló.

3. Gyűjtsétek össze, milyen jó tulajdonságokkal kell rendelkeznie a ver-
senylovaknak!

4. Látogassatok el olyan lovat tartó gazdához is, aki mezőgazdasági munka-
végzésre használja lovát: szántás, vetés, ekekapázás, boronálás!
Kérdezzétek meg a gazdát, hogyan tanította be a lovát, milyen vezény-
szavakat használ a munkafolyamat különböző szakaszaiban: indítás, 
megállás, fordulás, tolatás (hőkölés)!

??

 Kanálfaragó Teknővájás
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A teknővájó cigányok

A teknővájó cigányok magukat beásnak vagy lingurarnak nevezik.
A teknővájó cigányok fő foglalkozása a teknő-, a fatál- és a fakanálkészítés.
A teknővájás legelső mozzanata az alkalmas fa kiválasztása; ez leginkább a 

fűzfa és a nyárfa. A nyers fából a legjobb dolgozni, mert azt még könnyű faragni. 
A munka menetének első fázisa, amikor a farönköket megfelelő hosszúságúra 
szabják. Ezt követi a hasítás, majd a nagyolás; a félbevágott fa belsejének kisze-
dése. A hasítást ékek segítségével, a nagyolást baltával végzik. A teknő belsejét 
egy kétélű penge segítségével tudják gömbölyíteni. Az elkészült kisebb teknők-
kel, kanalakkal az asszonyok járták a falvakat, és élelemre cserélték az árut.

A vályogvető cigányok

A vályogvetés általában a mesterség nélküli cigányok foglalkozása volt. A vá-
lyogvetéshez általában két ember szükséges: a vető és a taposó (sárvágó). Mi-
után megássák a vályoggödröt, a földet nem dobják ki a gödörből, hanem vizet 
eresztenek rá. Jól átdolgozzák, majd kétszer, háromszor átkapálják. A vető villá-
val pelyvát (apró szalmát) szór a gödörbe. A taposó előbb átkapálja a sárral, majd 
megtapossa. Az így átdolgozott sarat pihenni hagyják, majd a fából készült vá-
lyogvetővel kiformázzák. Jól jövedelmező munka volt, mivel a vályogot – főleg 
vidéken – szinte egyetlen építőanyagként használták.

(Rostás-Farkas György nyomán)
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A vidéken élő cigányok közül egész családok éltek meg a vályogvetésből. Ha a 
család férfitagjai máshol dolgoztak (pl. építőipar, vasút, gyárak), akkor az otthon 
maradottak (anya, nagyobb gyerekek) vetették a vályogot, ezzel is kiegészítették 
a megélhetési jövedelmet.  

A vályogvetéshez a közepesen kötött föld a megfelelő, ami azt jelenti: a nedves 
föld kézzel összenyomva megtartja formáját. A vályogvetéshez nem használható 
a homok és az agyag. A szalmát azért kell hozzárakni, hogy kiszáradás után ke-
mény kötött vályogtégla legyen belőle. 

A vályogvetéshez használt eszközök: vetőforma, csutak, ásó, lapát, villa, kapa. 
A csutak: vizes rongy, amivel a forma belsejét benedvesítették, hogy a vályogtég-
la sérülésmentesen kicsússzon a formából.

Az építkezés folyamán a vályogtéglából emelték a falat. A lakóépületeknél az 
alapot faragott mészkőből rakták, a melléképületeknél az alaphoz  elég volt 
a tégla is.
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FELADATOK

1. Olvassatok, érdeklődjetek utána, hogy napjainkban miért lett újra kedvelt 
építőanyag a vályog!

2. Kutassatok fel a lakóhelyeteken olyan épületeket, amelyek vályogból 
épültek!

3. Készítsetek róluk fényképeket! Kérdezzétek meg a tulajdonostól, hogy 
mi az előnye a vályogháznak! A képekből készítsetek albumot!

??

Az alapvető foglalkozásra utalnak az alábbi fennmaradt nevek:

colari (szőnyeges)  mashari (halász)
bugari (bőrös)  churari (késes)
khelderashi (üstfoltozó)  dirzari (rongyos)
xarkomari (rézműves)  gurvari (marhahajcsár)
fodozova (edényfoltozó)  ursari (medvetáncoltatók)
lavutari (hegedűs)  khasari (szénások)… stb.

(Rostás-Farkas György nyomán)

A törzseket, nemzetségeket nemcsak a vérségi kötelék tartotta össze, hanem 
a foglalkozás is. Az azonos tevékenységre szerveződött családoknál a nyelv is 
sajátosan fejlődött – az eltérő foglalkozás eltérő szókészletet is eredményezett.

A jóslás a cigányasszonyok ősi tudománya. A leg-
régebbi jövendölési forma a tenyérjóslás, melynek 
legalkalmasabb helyszíne a vásár volt, de jártak há-
zakhoz is. A jóslás másik formája a kártyavetés.
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Muzsikusok, zenészek

A zenélés megélhetési lehetőség volt a cigányoknál a vándorlás idején is (vándor-
muzsikusok), és a megélhetés egyik forrása egyes családoknál napjainkban is.  
Ők szolgáltatták és szolgáltatják a zenét a szórakozáshoz: a közösség életéhez tar-
tozó eseményekhez kapcsolódóan és a családi eseményeken; születés, keresztelő, 
esküvő, temetés (halotti tor).

A zene magas szintű „művészi” közvetítését teremtették meg azok a cigány 
származású zenészek, akik közül kiemelt jelentőségű: id. Magyari Imre, Lakatos 
Sándor, Sánta Ferenc, Bura Kovács Andor, Boross Lajos, Berki László. 

A mai cigány fiatalok körében is jelentős számban találhatóak nagy tehetségű, 
a Zeneakadémián tanuló fiatalok. A mai fiatal előadóművészek közül feltétlenül 
meg kell említenünk a klasszikus zenét játszó Horváth Zoltánt, Horváth Károlyt, 
Kovács Annát, Suha Tamást, Mohácsi Elemért, Lendvai Csócsi Józsefet. E zenész 
tehetségek muzsikus családból származnak.

Ezek a fiatalok már a klasszikus zenét is magas szinten játsszák a világ minden 
táján. Közülük is kiemelkedik a világhírű Mága Zoltán hegedűművész.
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Napjainkban a leghíresebb cigányzenekar: a 100 tagú zenekar

A cigány zenészek magas fokú, különleges művészi előadásmódjukkal a ma-
gyar népzenét mutatták be szerte a világon.

A zene fontos szerepet tölt be a cigányok életében, sok családnak fő foglal-
kozásként biztosított megélhetést. A vándorlás alatt a zenélés igazi mestereivé 
váltak, letelepedéskor megpróbáltak alkalmazkodni az adott környezet zenevi-
lágához, megtanulták népdalaikat, majd átdolgozták, cifrázták, variálták is őket. 
Sok tehetséges zenész főállásban dolgozott. 

FELADATOK

1. Mit tudtatok meg a cigányok ősi mesterségeiről? Kérdezzétek meg szülei-
teket vagy nagyszüleiteket is! Beszéljétek meg! 

2. Gyűjtsetek régi mesterségekről képeket!

3. Szervezzetek kirándulást a Néprajzi Múzeumba! Írjatok beszámolót a lá-
tottakról!

??
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MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK  
A FEUDALIZMUS KORÁBAN

Bevezető

Amint azt a korábbi fejezetekből már megtudhattátok, a cigányok nagy csapata 
950–1000 körül a hódító háborúk miatt indult el Indiából. A menekülés évszáza-
dokon keresztül másfajta életmódra kényszerítette őket; vándorló kézművességre, 
kereskedésre, zenélésre rendezkedtek be, ami a későbbi életükben is meghatározó 
lett.

Vándorlásaik során eljutottak Görögországba, amelyet a második őshazának 
tekinthetünk. A 11. században már vannak arra utaló bizonyítékok, hogy a cigá-
nyok nagy tömege élt Görögországban, Gyppe mellett, valamint Korfu szigetén. 

A 14. század közepén vallási okok miatt a Balkán egész területén hatalmas 
népvándorlás indult meg. Természetesen a cigányok is vándorútra keltek. Ma-
gyarországra, mint a törökök elől menekülő keresztények kerültek. Azt mondták 
magukról, hogy egyiptomi búcsújárók. Ebből az időből maradt fenn, hogy ők a 
fáraó népe, s szőttek hozzájuk különféle hiedelemmondákat.

Mióta élnek Magyarország területén a cigányok?

Hazánk területére még a fejletlen feudalizmus időszakában érkeztek. Nyugat-
Euró pában ekkora már kifejlődött a céhrendszer, és komoly múltú manufaktúrák 
működtek. 

Érkezésük után két-három évszázad telt el úgy, hogy Magyarország volt Eu-
rópában az az ország, ahol nem üldözték a cigányokat. A barátságos fogadta-
tásnak két oka is volt: a török veszedelem miatt a leendő katonát remélték és 
a keresztény hit terjesztésének segítőjét látták bennük.

101
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A cigányok itt-tartózkodásának első bizonyító erejű dokumentuma: 1422. Zsig-
mond király menlevele*, de korábbról, az 1377-es évektől már léteznek, Zigány, 
Zigen, Czigány nevű települések.

A mohácsi csatavesztés után, a törökök uralma alatt, nagy szükség volt a fegy-
verkészítésre, a fegyverek javítására, amihez a kézműves cigányok jól értettek.

A letelepedett cigányok a vasművesség, a zenélés mellett sátorverők, borbé-
lyok, futárok voltak. Szolgáltatásaik megszerzése érdekében számos földesúr 
igyekezett letelepíteni a „kompániákat”. Sok cigány családi közösség a biztosabb 
megélhetés érdekében ekkortájt adta fel vándorló életmódját.

Néhány adat, ami a cigányok kedvező fogadtatását igazolja:
1476-ban: Mátyás király utasítást adott, hogy ne háborgassák a szebeni 

cigányokat.
1496-ban: II.Ulászló menlevelet adott Bolgár Tamásnak és csapatának.
1552-ben: I. Ferdinánd adómentességet adott a szamosújvári cigányoknak.
1581-ben: Mátyás király rendeletét Báthory Zsigmond is megerősítette.
1616-ban: Thurzó György gróf menlevelet adott Ferenc vajdának és  népének.
1661-ben: Ung vármegye főispánja adott menlevelet György vajdának 

és népének.
1670-ben: Debrecen városa engedélyezi a cigányoknak fémmunkák végzését.

A törökök kiűzése után, a 17. század végétől azonban a cigányság tevékenysé-
gét jelentős részben feleslegessé tette a földművesek, állattenyésztők, iparosok, 
kereskedők betelepítése, bevándorlása. 

Amikor az ország belső helyzete kezdett megszilárdulni, szembetűnő lett a cigány 
törzsek vándor életmódja, cigányellenes lett a hangulat. Ezt támasztja alá I. Lipót  
rendelete, mely egyrészt törvényen kívül helyezte a cigányokat, másrészt olyan 
törekvése is tapasztalható volt, hogy a török megszállás után lakhatatlanná vált 
alföldi részeket cigányokkal népesítse be. A földesurak azonban ezt ellenezték.

A Rákóczi-szabadságharcban (1703–1711) ismét szükség volt a cigányokra. 
A harcokból ők is kivették részüket. Egy egész ezredet alkottak. A szabadságharc 
bukása után újra előtérbe került a letelepítésük. 

 * menlevél: menedéklevél, azaz védelmet nyújtó levél.
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Mária Terézia cigánypolitikája sarkosan érintette a cigányságot, hiszen a ci-
gány életmód megváltoztatását tűzte ki célul. 

1761-ben a Helytartótanács elrendeli, hogy a cigány-nép nevet el kell törölni 
és az azt használókat a jövőben meg kell büntetni. Az „új magyar” nevet kellett 
használni. A célja az volt, hogy helyhez kösse őket, ezzel együtt olyan életmód-
ra (pl. földművelés) kényszerítse őket, ami nem igényli a vándorló életmódot.  
A „kóbor lás” (vándorlás) megakadályozása érdekében előírta, hogy a földesurak 
adjanak nekik kétkezi munkát, jelöljenek ki a számukra helyet házépítésre, hasít-
sanak ki telket művelésre, és késztessék őket mesterségek gyakorlására. Megtil-
totta, hogy lovat tartsanak, a muzsikusok és a kovácsok nem mehettek el a faluból, 
a gyerekeket el kellett venni a cigány családoktól, hogy „polgári vagy paraszti” 
családban neveljék fel őket. 

A céhek kötelesek voltak felvenni a cigány mesterembereket. II. József 1783-
ban a cigány nyelv használatát is megtiltotta.

A falu plébánosának ügyelnie kellett a katolikus nevelésre.
Az erőszakos asszimiláció lényegében sikeresnek bizonyult: a 19. és a 20. szá-

zad során a több száz éve betelepült, szokásait és kultúráját sokáig megőrző ci-
gányság döntő többsége elfelejtette anyanyelvét, és betagolódott a magyar társa-
dalomba.

KÉRDÉSEK

1. Mi volt az oka, hogy a cigányok elhagyták Görögországot, azt az orszá-
got, amelyet a második őshazájuknak tekinthetünk?

2. Hogyan változott meg a cigányság helyzete a törökök kiűzése után?

FELADATOK

1. Nevezd meg, milyen történelmi bizonyítékai vannak, hogy a cigányok 
már a 14. században Magyarországon voltak!

2. Keress összefüggést a magyarországi kedvező fogadtatás és a török ura-
lom között! Indokold meg! Beszélj róla!

3. Keress összefüggést Mária Terézia cigánypolitikája és a Helytartótanács 
rendelkezései között!

4. Rajzolj időszalagot a füzetedbe! Kövesd időszalagon a cigányságot érin-
tő intézkedéseket a 14. századtól a 19. századig. 

??
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ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK

Bevezető

Ebben a fejezetben megtudhatjátok, milyen ételeket készítenek a családok a min-
dennapokban, milyen étkezési szokások jellemzőek az ünnepnapokra, egyéb csa-
ládi eseményekre. Megtudhatjátok, mitől „cigány” az étel, és olvashatjátok né-
hány valódi cigány étel receptjét is.

A letelepedés következtében a cigány szokások zöme az étkezésben is meg-
változott, átvette a környezeti hatásokat a sütésben, a főzésben, így ízvilága is  
módosult, de azért még „cigány” maradt: a húsok mellé köretként leggyakrabban 
tészta került, az oláhcigányoknál a szinte eszköz nélkül készíthető hasított tészta 
(pharrado hhumer) és levéltészta (patra hhumer), a magyar cigányoknál a nokedli.

Étkezési szokások a mindennapokban

A cigány közösségekben az étkezés idejét általában nem merev időrend szabá-
lyozza. A mindennapokban talán még az ősi (vándorlás idejéből való) szokás, 
hogy „eszünk, amikor megéhezünk” vagy „főzünk, ha van miből”, „akkor eszünk, 
amikor elkészül az étel”. A vándorló életmód hozta azt a szokást is, hogy egy-
tálétel a fő étkezés, sokszor még ma is. Ilyen ételek pl. krumpli hússal, gulyás az 
éppen kéznél lévő húsból (nyúl, baromfi, sertés, birka).

A családoknál megszokott szigorú hagyomány, hogy a legkisebb gyerek kap 
először az ételből, őt követik a nagyszülők, a dédszülők (mámi, papó), majd a 
családfő, az idősebb gyerekek és utolsóként az anya. 

Az asszonyok, anyák szeretik végignézni, hogyan eszik az ételt a gyerekek meg az 
uruk; látni-e arcukon az elégedettséget. Közben kínálgatják őket, amíg el nem fogy 
az étel. A férfi, a „családfő” figyel arra, hogy asszonyának is elég ennivaló jusson. 
Ilyenkor ezt mondja: „én már ezt nem is bírom megenni”, és adja az asszonynak.
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A családba újonnan bekerülő fiatalasszony vagy férj a nagyobb gyerekekkel 
együtt étkezhet, mert a család saját gyerekként fogadja be őket.

Sütő-, főző- és tálalóeszközök

A vándorélet megszűnésével a sütéshez és főzéshez használt eszközök megvál-
toztak; a nyílt tűz helyett sparhelten főztek, az élelmiszereket polcon vagy szek-
rényben tárolták.

A letelepedett cigányok már spóron sütötték a bodagot (hosszúkásra, téglalap 
alakúra). A cigánybodag avagy bokolyi a cigányok kedvelt étele, még napja-
inkban is. Sokan úgy tartják: káposztához, pörkölthöz nem a kenyér, hanem 
a bokolyi az igazi.

Még ma is vannak családok, akik a sparheltet télen a házban tartják, a jó idő 
kezdetével viszont kiteszik az udvarra. Nyáron szívesebben főznek a szabadban.
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Kenyérsütés udvari kemencében

Ünnepnapok étkezési szokásai

Máig erős a hazai cigányság valamennyi csoportjában az emberi élet fordulóihoz 
kapcsolódó eseményeknek és az esztendő ünnepeinek közösségmegtartó ereje. 
Az ünnepek nagycsaládi körben való megtartása a közösség összetartozásának 
kifejezője. Az utóbbi évtizedekben a családi ünnepek köre jelentősen bővült, álta-
lánossá vált a cigány közösségek életében is a születésnap, a névnap és a ballagás 
megünneplése.

Az ünnepekre – legyen az egyházi vagy családi ünnep – anyagi lehetőségeik-
hez mérten mindig nagy gonddal és bőséges ételekkel készülnek fel a cigány 
családok. A Karácsony, az Újév, a Húsvét, a Pünkösd és a búcsúk a  családi ta-
lálkozások hagyományos alkalmai. Az egymás köszöntésével kifejezett tiszte-
let adás, az ünnepi ételek méltó keretét adják ezeknek az összejöveteleknek.
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Minél szűkösebb körülmények között él egy csoport, annál nagyobb erőfeszí-
tést tesz ünnepek alkalmával a bőséges étkezés biztosítására. Nélkülözés idején 
gyakran kérnek attól, akinek van. Nem adni a rászorulónak, elfogadhatatlan 
magatartás családon belül, illetve telepen élők körében.

A cigány közösség összetartását mutatja az is, hogy még napjainkban is él a 
szokás: ha valamelyik rokon családnak nem olyan az anyagi helyzete, hogy a ha-
gyományokhoz méltón tudjon ünnepelni, akkor a többiek segítik őket. Úgy teszik 
ezt, hogy ne legyen sértő:

– „Jaj, annyit készítettem, hogy már nem fért a fazékba, hoztam nektek is, hogy 
tegyétek ti fel a tűzhelyre, aztán nézzetek rá néha-néha!” 

És nem mennek vissza a fazékért. Ott marad, hogy megehesse a másik család. 
– „Óh, egyétek csak meg nyugodtan, főztem annyit, hogy nem is tudom elpa-

kolni.”
Teszik ezt azért még ma is sokan, hogy ne sértsék meg a másik családot. Ve-

gyék úgy, mintha megkínálták volna őket.
Karácsonykor a családok nagyon tartalmas, finom ételeket főznek: toros-

káposzta, sertéssült és kalács (túrós, almás, diós, mákos, lekváros). Szenteste a 
család egy asztalnál fogyasztja el a vacsorát.

Sok családban még ma is élő hagyomány, hogy terítenek a család elhunyt 
tagjainak, boldog ünnepeket kívánnak nekik is, így emlékezve rájuk.

Húsvétkor a locsolkodókat illik megterített asztallal várni; sonkával, kol-
básszal, tojással. A sárga túró, a töltött tyúk is az ünnepi ételek között van.
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Húsvétkor az ételt szokás megszenteltetni, és csak azután szabad elfogyasztani

Hagyományosan a lakodalom és a virrasztás alkalmai azok, amelyeken a kö-
zösség elvárja a legközelebbi hozzátartozóktól, hogy – akár valamennyi ér-
téküket feláldozva is –, de a család presztízsének megfelelő vendéglátásban 
részesítse a rokonságot. 

A virrasztás ételei megegyeznek a lakodalom hagyományos ételeivel; tyúk-
pörkölt, cigánykáposzta*, sült húsok. Szokás, hogy a temetés előtti utolsó éjsza-
kán ma is a halott kedvenc ételét főzik. 

A virrasztóbeli iváskor loccsantanak 
pár csepp italt a padlóra: „Ande lengi 
odji!” (A lelke üdvéért!)

Jellegzetes étel halotti toron, keresz-
telőn, főleg az oláhcigányoknál: a cipó
ban sült csülök. Még ma is szokás, 
hogy az asszonyok nagy abroszokkal 
kibélelt ruháskosarakból ezzel a cipóval 
kínálják a vendégeket.

 * cigánykáposzta: nem darált hússal, hanem apróra vágott sertéshússal készül a töltött káposzta.
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Búcsújárás

A cigányok hittel élő emberek szerte a világon. Hisznek Istenben. Szívesen kere-
sik fel a szent zarándokhelyeket, így Máriapócsot is. Máriapócs országos búcsú-
járó hely, az 1930-as években még legtöbben gyalog mentek el oda.

Mára hagyománnyá vált, hogy évente egyszer cigány nyelven hangzik el a li-
turgia a Máriapócsi Bazilika udvarán. Az egyházi szertartás végén a család-
tagok együtt fogyasztják el az otthonról hozott ételeket. Sok fiatal követi ezt 
a családi hagyományt, hiszen itt lehetőségük adódik arra, hogy a világ min-
den részéről jövő ismerősökkel és rokonokkal találkozzanak. 

A konyha berendezése

A konyha fontos szerepet tölt be a családok életében. A nemek közötti munka-
megosztásban az asszony, a nő munkaterülete. 

Különösen az oláhcigány családoknál az asszonyok megbecsülésének alapja 
a konyhában való ügyesség, a család ellátása. Az anyák feladata megtanítani a 
lánygyermeket a háztartási ismeretekben való jártasságra.

A szegényebb családoknál előfordul még ma is, hogy konyhával, mint ön álló 
főzőhelyiséggel nem rendelkeznek. A főzésre használt eszköz nem más, mint 
egyetlen vegyes tüzelésű kályha, ahol a fűtést és a főzést egyszerre oldják meg.
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A jobb anyagi helyzetben lévő családoknál a konyha elkülönül a többi ház-
résztől, külön helyiség. A konyha a család legfontosabb tartózkodási helye, erről 
árulkodik a benne elhelyezett számos ülő- és fekvőalkalmatosság; pl. székek, he-
verők, kényelmes fotelek.

A jobb módú családok számára értékmérő, hogy a konyha berendezése is tük-
rözze az anyagi helyzetüket. Erre utalnak a díszes, feltűnő, érdekes kivitelezésű 
drága étkészletek. 

Jellegzetes ételek, ízvilág

A hazai cigányság étrendjében a zöldségfélék fogyasztásának a közelmúltig ki-
emelkedő jelentősége volt. Az édes tésztafélék pedig viszonylag későn jelentek 
meg az étrendjükben. Mindezek a savanyú és erős ízek dominanciáját biztosítot-
ták étkezési kultúrájukban. 

Néhány különösen szívesen fogyasztott húsétel: a lecsós csirke, a töltött ká-
poszta, a pacalpörkölt, a kucura* pörkölt, a cigánypecsenye.

Lecsó túrós csuszával

 * kucura: malactartó.
  Disznóöléskor a malacnak ezt a részét szívesen odaadták a cigányoknak, akik ebből finom pörköltet 

készítettek.
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Néhány valóban „cigány” étel, ami attól cigány, ahogyan és amiből készül:

Cigánypörkölt: a „cigánypörkölt” a cigányok jellegzetes pörköltje, amely főleg 
az erősebb fűszerezéssel tér el a hagyományos, „magyar” pörköltféléktől. 

A beásoknál a lecsó csakis hússal készül. Nagyon népszerű a házikenyér, ott-
hon sütve, melegen törve az ételhez. A káposzta, a krumpli és a bab is gyakori, a 
legkülönfélébb módokon elkészítve.

Babos krumpli; Babos tészta; Lecsós bab tésztával, nokedlivel; Cigánylecsó 
(káposzta is kerül bele); Csirkés lecsó (lehet bográcsban is főzni).

Sárban sült kárász: a kibelezett kárászt kívül-belül bekenjük sóval, paprikával,  
4 cm vastagon betekerjük sárral kevert fűszállal, majd bedobjuk a parázsba. Hagy-
juk, hogy kérgesre süljön, mert ez húzza le a pikkelyét. Parázsban sült krumpli 
illik hozzá.

Agyagban sült csirke: a megtisztított csirkét kívül-belül sózzuk, borsozzuk, ma-
joránnázzuk, paprikával meghintjük. Vizes, törekes agyagot gyúrunk, vele a csir-
két körbetapasztjuk, míg egy szép nagy gömböt nem kapunk. Eddigre a tűzünk 
már parázzsá szelídült, beletesszük gömböcünket, és megsütjük. 

Ha az agyag kiégett, már a csirke is jó, vágjuk földhöz iziben, és már fogyaszt-
hatjuk is.

Lángelitő: liszttel és sóval pászkaszerű tésztát gyúrunk, csíkokra vágjuk, a spar-
helt tetején megsütjük. Nem baj, ha egy kicsit „megkapja”. Közben vizet for-
ralunk egy kis sóval, és a forrásban lévő vízbe a pászkát belerakjuk. Addig kell 
főzni, míg a tészta a kavarás közben összehajtható nem lesz. Majd kiszedjük egy 
tálba. Közben megforrósítjuk a zsírt, ha van egy kis szalonna, tepertőszerű pörcöt 
sütünk belőle. Ezzel meglocsoljuk az áztatott pászkát, majd átrázogatjuk a tálban, 
ízlés szerint sózzuk. Főleg akkor készítették, amikor már üres volt a kamra.

Pergelt leves: a szalonnát megpirítjuk, a hagymát karikára vágjuk, pirospap ri kával 
ízesítjük. Annyi vízzel öntjük fel, amennyi levest szeretnénk. Gombóda tésztát fő-
zünk bele. A tésztát olyan keménységűre gyúrjuk, hogy reszelni lehet. Ha forr a 
víz, a tésztát belereszeljük krumplireszelőn. Közben kavargatni kell. A férfiak csí-
pőspaprikával szerették. Még az 1960–1970-es években is készítették ezt az ételt.
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Cigánypecsenye: füstölt szalonna zsírján fokhagymával megforgatjuk a húst, 
majd sült szalonnával tálaljuk. Étteremben savanyú káposztával, sült krumplival 
tálalják. A cigánypecsenye kakastaréjjal (pirospaprikába mártott sült szalonnával) 
az igazi. Eredetileg nyárson sütötték: 1 szelet hús, 1 szelet szalonna, fokhagyma. 
Nagyon vigyázva és ügyesen kell sütni, hogy a fokhagyma miatt meg ne égjen.

Cigánypecsenye

Babos galuska lecsóval: az előző este beáztatott babot ételízesítős vízben puhára 
főzzük. Míg babunk fődögél, vidoran készítsünk egy emberes adag cigány lecsót, 
majd a lisztből és a tojásból némi víz segítségével keverjünk egy szép adag noked-
lit. Ha babunk már kellemesen puha, sós vízben főzzük ki a tésztát, majd vegyük 
elő legnagyobb tálunkat, tegyük az aljára a nokedlit, öntsük nyakon a lecsóval, 
majd koronázzuk meg a babbal.

Babos galuska lecsóval

Ha kíváncsiak vagytok további igazi cigány ételekre, figyelmetekbe ajánlom  
A 100 legjobb cigány étel című könyvet. 

CT-7135_5-6_CiganyNepismeret.indd   112 2017. 07. 13.   10:51:27



113

FELADATOK

1. Gyűjts recepteket szakácskönyvekből vagy az internetről, ami nem ci-
gány ételeket tartalmaz! Hasonlítsátok össze, mi az a fűszer vagy alap-
anyag, ami nincs meg a nem cigány ételekben!

2. Kérdezd meg a családban, a rokonságban az időseket, ők emlékeznek-e 
még a régi ételekre! Gyűjtsd össze őket, és készíts saját „Receptes köny-
vet”. Próbáld is ki őket! 

3. Hasonlítsd össze a saját receptes gyűjteményedet a csoporttársaid által 
gyűjtöttekkel! Beszéljétek meg! Próbáljátok ki a recepteket! Az elkészí-
téshez kérjétek  az idősebb családtagok, rokonok segítségét!

??

Rácz Lajos: Palacsinta
Az idő szekerén (Cigány írók antológiája)

A nagyanyám sütötte a cigánysoron a legjobb, a legvastagabb és a legnagyobb 
palacsintákat.

Istenem, micsoda nap volt az! Még az eső sem mert esni, mert palacsintasü-
téskor nagyanyám csontos öklével megfenyegette az eget. Nyáron szabad tűzön 
főztek a romák, ha egyáltalán volt mit főzniük. Akinek valamilyen csoda folytán 
mindennap jutott valami a fazekába, azt nagy tisztelet övezte.

A romák tisztes távolságból figyelték a sürgést-forgást, s úgy járt az ádám-
csutkájuk, mint a sublótfiók. A cigányok egymás közt sohasem koldultak, még a 
gyerekek sem. Ez amolyan íratlan törvény, szabály volt. A büszkeség legyőzte az 
éhséget. Akinek ez nem sikerült, megvető tekintetek sokasága vette körbe.

Az asszonyok, ha főztek, mindig annyit, hogy a közvetlen rokonoknak is jus-
son belőle, ami nem volt kis dolog, mert nyüzsgött-forgolódott belőlük épp elég.

Visszatérve a palacsintához: nagyanyám két kiló lisztből keverte a palacsinta-
tésztát. Élesztőt is tett bele, hogy laktatóbb legyen.

Hatalmas öntött lábasban sütötte ki – abban az időben a romáknak nem volt 
palacsintasütőjük, hál’ istennek – mert így ezek a lábas nagyságú palacsinták ki-
rályi méretűek voltak, háromszor akkorák, ötször olyan vastagok, mint a pala-
csintasütőben sültek. Amikor összesodorták, úgy nézett ki, mint egy összetekert 
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törölköző. A súlya, töltelékkel együtt – saccra – úgy negyedkiló lehetett. Még a 
legéhesebb roma sem tudott háromnál többet megenni belőle.

Jóska bátyám táplálta a tüzet – térdén tördelte a karvastagságú fát. Számomra 
megfejthetetlen titok maradt, miként sikerülhetett neki. Egyszer – suhanc korom-
ban – megpróbáltam én is, utána egy hétig borogatni kellett a térdemet.

Anyám magával hozta nagyanyám palacsintasütő képességét.
Igaz, az ő palacsintái kisebbek, vékonyabbak lettek, mert ő már serpenyőben 

készítette a villanytűzhelyen.
Azt hiszem, mondanom sem kell, imádom a palacsintát – olyannyira, hogy az 

esküvőmön az volt a fő attrakció, amikor anyám behozta a hatalmas tálcát, ame-
lyen megszámlálhatatlanul sok palacsinta volt.

Anyám tekintetében huncut fény lobogott. Akkor nem tulajdonítottam jelentő-
séget neki. Amikor beleharaptam a kiválasztott palacsintába, bizonyára kiült az 
arcomra a hökkenet, mert mindenki a hasát fogta a nevetéstől: amikor kigöngyöl-
tem a palacsintát, lelepleződött a turpisság: a tölteléket főtt csirkenyak helyettesí-
tette! Azóta is mozog az egyik szemfogam.

A feleségem már hagyományos palacsintát süt, sajnos, egyre ritkábban.
Azzal a nem titkolt szándékkal írtam neki ezt a tárcát, hátha sikerül fölébresz-

tenem benne a bűntudatot, s tálnyi palacsintával vár.

FELADATOK

1. Olvasd el figyelmesen az elbeszélést! Keresd meg benne azokat  
a részeket, melyek a régmúltat és a múltat idézik! Füzetedben készíts 
rövid vázlatot az olvasmányhoz!

2. Próbáld ki az emlékezetedet! Beszéljétek meg!
Ki sütötte a cigánysoron a legjobb, a legvastagabb és a legnagyobb pa-
lacsintát? Milyen lábasban sütötte? Milyen volt az anya palacsintája?  
Milyen volt a feleség palacsintája?

??
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ÍRÓK, KÖLTŐK  
A CIGÁNY IRODALOMBAN

Bevezető

A most következő fejezetben olyan irodalmi műveket ajánlok figyelmetekbe, me-
lyek felidézik a cigányság régi életmódját, és ha figyelmesen olvastok, találhattok 
utalásokat az ősi mesterségekre is. E fejezet összeállításánál azonban nem csak a 
„régmúlt idők” felidézése volt a célom. Szeretném bemutatni mesék és elbeszélé-
sek segítségével, hogy léteznek olyan közösségek, amelyek életében az elfogadás, 
a „más”-ság tisztelete természetes emberi magatartás a mindennapi élet során.

Lakatos Menyhért
(1926–2010) író, költő

Vésztőn született, 1926-ban. 1954-ben végzett a nagykőrösi népi kollégium álta-
lános mérnöki szakán. A szeghalmi járási tanács igazgatási osztályvezetőjeként 
dolgozott. 1955–1962-ig Szarvason és Nagykőrösön üzemmérnök, majd 1964-ig 
a Cigány Téglagyár igazgatója volt. 1969-től a Magyar Tudományos Akadémia 
szociológiai kutatócsoportjának ciganológiai munkatársa. 1973-ig szabadfoglal-
kozású író. 1988-tól a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségének elnö-
kévé választották. Számos magyarországi cigány társadalmi és kulturális szer-
vezetében is tevékenykedik. Írásait rendszeresen közölte a Romano Nyevipe,  
a Cigány Kritika, a Rom Som, de más folyóiratok is.

1977 márciusában az Állami Déryné Színház mutatta be az Akik élni akarnak 
című kétrészes színművét.

Filmforgatókönyveket, meséket és színdarabot írt, verseket is publikált. Utób-
biakból először a Fekete korall 2 (1998) című versválogatás jelent meg, néhány 
prózai írása pedig az Írószemmel 1974 (1975), a Nomád katona (1980) és az Egy-
szer karolj át egy fát antológiákban jelentek meg.
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Füstös képek című regénye (1975) az első olyan mű a cigányságról, amit ci-
gány író írt. A mű Lakatos Menyhért legnépszerűbb műve, külföldön is sikert 
aratott, 16 nyelvre fordították le.

Lakatos Menyhért önálló kötetei:
Füstös képek – regény (Magvető, Budapest), Angárka és Busladarfi – mese (Móra, 
Budapest), A piramis ivadékai – kisregény (Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest), 
A hét szakállas farkas – mese (Móra, Budapest), Csandra szekere – elbeszélések 
(Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest), Az öreg fazék titka – mese (Móra, Buda-
pest), Akik élni akartak – regény (Magvető, Budapest), Hosszú éjszakák meséi 
– mesegyűjtemény (Széphalom Könyvműhely, Budapest), A titok – elbeszélések 
és mesék (Széphalom Könyvműhely, Budapest), Tenyérből mondtál jövendőt – 
versek (Széphalom Könyvműhely, Budapest).

Lakatos Menyhért: Az öreg fazék titka  
(részlet)

…Szenecske ijedten húzta be a nyakát, hirtelen megbánta könnyelmű ígéretét, de 
ahogy a kutyus nyüszítve megmozdult az inge alatt, ismét megtelt a szíve sajná-
lattal, és most már nem törődött a következményekkel. Rántott egyet a vállán, és 
otthagyta a ricsajozó gyerekeket.

– Gyere, kiskutyusom! – szorította magához a még mindig remegő kutyát. – 
Majd meglátod, hogy nagymama örülni fog neked, mert az én nagymamám szere-
ti a kis állatokat. Bizony, nekem is úgy szokta mondani, hogy kiskutyám. De nem 
ám haragból, hanem mert engem is szeret. Ezután mind a kettőnket kiskutyámnak 
hív, majd ott alszol velem, és amikor nem kell iskolába menni, akkor játszunk, jó?

A kiskutya jól érezte magát Szenecske inge alatt. Lassanként elnyomta az álom, 
csak akkor dörcentett egyet-egyet, amikor Szenecske mindenáron választ akart  
a kérdéseire. 

– Na jól van – dédelgette ismét –, nem kell azért morcosnak lenni, mindjárt 
hazaérünk. Látod, az ott a mi kis kunyhónk. Az bizony, ott a gödör szélén. 

…Szenecske vidám mosollyal az arcán belépett a putri nyekergő ajtaján.
– Csókollak, nagymama! – üdvözölte a mamit, aki elgondolkodva gombolyít-

gatta a gatyamadzagnak szánt fonalat.
…Szent isten – csapta össze a tenyerét Szenecske nagymamája –, csak nem egy 

kutyát hoztál a házhoz!
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Szenecske szomorúan lekuporodott a kemence padkájára. Ölében tartva a kis-
kutyáját, egy ideig kibámult a putri homályos ablakán, aztán nagyot sóhajtva a 
kutyusra tekintett.

– Hát, kiskutyám, velem se jártál jobban, mint azokkal a tarisznyás gyerekek-
kel, mert ha én nem is verlek, ver bennünket a nincstelenség.

– Na jól van, báránykám – vigasztalta Szenecskét a nagymama –, nem kell 
ennyire elszomorodni! Egy kevés azért mindig akad. És ha igazán megtanultad, 
hogy a kicsit is el lehet osztani, akkor a ku-
tyusod sem marad éhen. Holnap már sokkal 
több lesz, mindketten igaziból jóllakhattok. 
Nézd, mennyi gatyamadzagnak valót fon-
tam! Ezért egész kosárnyi ennivalót hozok 
nektek a faluból…

Nagymama tovább mesélt: „…a nagyapám 
nagyapjának a gazdagságból csak egy ócska 
cserépfazék maradt, aminek semmi hasznát 
nem vesszük. Már magam sem tudom, mi-
ért őrizgetem, talán, mert minden nagyapa és 
nagymama meghagyta az unokájának, hogy 
erre a cserépfazékra úgy vigyázzanak, mint 
a két szemük világára. Hát én is csak ezt  
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fogom neked hagyni, aztán majd ha akarod, megőrzöd, ha nem akarod, nem őrzöd 
meg. Mert bizony én sem vettem semmi hasznát egész életemben…”

– Azt a cserépfazekat mondod, mama, ami kint van az udvaron? – Azt, bárány-
kám.

– Na, mama, holnap behozom és felteszem a kemence tetejére.
…A cicus alaposan megnézte a fazekat. Valóban nagyon öreg jószág lehetett, 

mert az idő kemény körmei kegyetlenül belékarmolták a nagypapák és nagyma-
mák felett eljárt sok-sok évtized gondját-baját. Jó lett volna belülről is megnézni, 
de az öreg fazék, talán a régi, jobb időről álmodva, szájjal lefelé gubbasztott a 
nagymama felesleges holmijai között. A cicus felugrott a fazékra, előbb körülné-
zett, farkával ütemesen megkopogtatta a fazék oldalát, aztán elgondolkodva maga 
elé meredt…

…Hirtelen hatalmas zúgás támadt, mintha szélvihar közeledne, és nagy zörgés-
sel, csörömpöléssel hét szakállas óriás lépett elő…

– Mi vagyunk a hét szellemóriás, földnek és vizeknek jó szellemei, kik hűség-
gel tartoznak gazdájuknak. Mit tehetünk érted, szellemeknek parancsolója? – kér-
dezték Szenecskét a szellemóriások.

Azt kívánom, hogy a kunyhónk helyén szép, padlásos ház legyen, olyan, mint 
a falusi embereké. 

Padlásunkon, kamránkban bőségesen legyen enni-innivaló, hogy  nagymamá nak 
ne kelljen többé kékítőért és gatyamadzagért száraz kenyeret meg csírás krump-
lit könyörögni, hanem öreg napjaira a tornácon ülve örvendjen a mi játékunknak.

Szenecske jóformán ki sem mondta a kívánságait; a rossz kis putri helyén már 
ott állt a takaros padlásos ház, és nagymama, mintha soha nem járt volna a faluba 
koldulni, gazdasszonyosan öltözve, tejjel és kaláccsal közeledett Szenecskéhez. 
Olyan volt, mint a mesében. Minden nyomorúságát elfelejtette, a rossz évek és 
emlékek eltűntek, mint a pára a varázslatra!
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Tisztaszoba

KÉRDÉSEK

1. Te mit szeretnél, ha az öreg fazék teljesíthetné kívánságodat?

2. Írj fogalmazást „Az álmom valóra vált…” címmel!
 
FELADAT

A képek segítségével meséld el, milyenné változott a rozzant viskó  
Szenecske kívánságára!

??
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Bari Károly
(1952–) költő, műfordító, grafikus

Bari Károly sokoldalú alkotó: verseket ír, fest – kiállítása volt a Gödöllői Galériá-
ban, majd Budapesten, Párizsban, Berlinben és Strasbourgban – a cigány nép-
hagyomány lírai és epikus alkotásait, illetve a kortárs francia költőket fordította 
magyarra, a magyarországi és romániai cigányság folklórját gyűjti, s szerkeszti az 
Íves Könyvek-sorozatot.

Bari költői nyelvezete a cigány folklór hagyományaiból táplálkozik, verseiben 
a cigányság eleddig ismeretlen, mitikus, archaikus élményeit szólaltatja meg, a 
cigányság életének kitaszítottságáról ad jelzéseket. 

Kitüntetései: József Attila-díj (1984), Kossuth-díj (2001).

Főbb művei:
Holtak arca fölé (versek), Elfelejtett tüzek (versek), A némaság könyve (versek),  
A varázsló sétálni indul (versek, rajzok), Tűzpiros kígyócska, Az erdő anyja. 
 Cigány népmesék és néphagyományok. A pontos hely (műfordítás), Az üvegtemp-
lom. Cigány népmesék (fordítás), A tizenkét királyfi. Cigány népmesék, Menny-
ország csillaga magyar néphagyományok – cigány hagyományőrzők. 
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Bari Károly: Az erdő anyja  
(részlet)

Honnan volt, honnan nem, volt a világon egy cigányasszony, annak volt egy le-
gényfia. Földönfutóként tengették sanyarú életsorsukat, állandóan vándoroltak 
egyik helyről a másikra, rótták a hosszú utakat télen is, nyáron is, naptámadattól 
napszentületig. Ahol rájuk talált az éjszaka, ott verték fel a sátrukat, s ott főztek, 
ott ettek mindig az isten szabad ege alatt, akár hóharmat, akár aszály hatalmasko-
dott a füveken. Bizony, sokszor megesett, hogy semmilyen főznivaló nem akadt 
az átalvetőjükben, ilyenkor az összekotort harmatból sütöttek pogácsát, azzal csil-
lapították meg egy kicsit az éhségüket, aztán reggelre kelve indultak maguknak 
tovább.

Egyszer elérkeztek egy erdő szélére, és meglepte őket a sötétség.
– Hej, kedves vén anyácskám, most már megérett az idő a pihenésre! – mondta 

a legény. – Tanyát kéne ütnünk ezen a helyen, csakhogy útközben elveszett vala-
hol a sátorrúd!

Fölfelelt erre a cigányasszony:
– Ó drága fiam, hát itt van egy lépésnyire ez az erdő! Eredj, vágjál ki egy suhanc 

fát tartórúdnak, és csináld meg hamar a sátrat, hogy minél előbb behúzódhassunk!
– Igazad van, anyám! – helyeselt a legény.
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Azzal fogta a baltát és bement a sűrűbe. Néhány baltacsapással földre döntötte 
a legszebb fácskát, legallyazta simára és az erdőszéli lombok alatt ráfeszítette  
a sátorponyvát.

És akkor iszonyatos dörgéssel és csattogással előtte termett az erdő anyja!
A cigánylegénynek majd a két szeme pattant ki a nagy fényességtől, mert az 

erdő anyja tündöklő tüzes alakként közeledett feléje…
(Balogh Elek Moldovány, sz. 1943., Kántorjánosi,  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Bari Károly gyűjtése)

FELADATOK

1. Készítsétek el a mese vázlatát a szókapcsolatok segítségével!
Megjelent az erdő anyja, tengették életsorsukat, bement a sűrűbe, 
királykisasszonnyal hált, kígyóvá változott, megátkozta a királylányt, 
a királylány visszaérkezett a kiindulási helyre, a kígyóból egy daliás 
legény lett, vándorolt a királylány, éljétek világotokat, arany kastély
emelkedett fel a napfényre.

2. Írjatok rövid fogalmazást a mese alapján az alábbi címek segítségével: 
Az átok… A varázslat.

3. Hogyan élt a cigányasszony és a fia? 

4. Meséld el a megadott kifejezés segítségével: „…vándoroltak egyik hely-
ről a másikra…”

??

Az „átok”: vad indulatból, bosszúból mondott rossz kívánság. 
A babonás cigányok egyik szokása az, hogy rosszakarókat, haragosaikat megát-
kozzák. Így védekeznek ellenük. 

A szájhagyomány szerint, ha valaki a haragosával álmodik, amikor felébred, 
ezt kell mondania: 

„Menjen el az éjszakával! 
A Váci börtön essen a nyakába, 
fejfa, sírkő az útjába,
menjen le a föld gyomrába”! 

(Bari Károly nyomán)
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Gárdonyi Géza: „Kék paradicsom, liliom…” 
(részlet)

Tíz órakor negyedórai szünet van az iskolában. Ha napos az idő, a gyerekek az 
udvarra rohannak. A fiúk labdáznak, tótágast álnak, átugrálják a fűrészbakot, vagy 
lovaznak: a lányok meg az apró fiúk összefogóznak és keringélnek.

Magam is kiülök néha a verőfénybe, és nézem őket pipázgatva, hogyan mulat-
nak… A leánykák néha táncolnak. Kettő-kettő összeölelkezik. Cigány Laci két kis 
fadarabbal hegedül. S mivel, hogy a fadarab nem szól, ő zenél az orrán át: tnde- 
tnde… És a kis mezítlábas leányok mosolygó arccal táncolnak.

De milyen könnyű a forgásuk! Mint a virág pehely! És a szmokingos cigányok 
bandája* ott Budapesten nem ringatja nagyobb gyönyörűségbe a selyemmel fö-
dött szíveket, mint itt a Cigány Laci két kis fadarabja…

FELADATOK

1. Járj utána könyvtárban, hol szerezhető meg Gárdonyi Géza írása teljes 
terjedelemben! Olvasd el, és szóban foglald össze röviden!

2. Vajon miért nem választották a játékban párjuknak Cigány Lacit?

3. Helyesnek tartod-e ezt? Beszélj róla!

??

 * szmokingos cigányok bandája: úri zenészek.
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Szécsi Magda
(1958–) író, grafikus

1958. május 9-én született Komádiban, a román határtól nem messze. Négyéves 
korától 18 éves koráig intézetben nevelkedett. 

Így vall erről: „hasznos volt, mert sokat tanultam, tapasztaltam, ami később 
segítségemre volt abban, hogy ki tudjak igazodni az emberi lélek poklaiban”. 

Az általános iskolát Zircen, Balatonkenesén, Sopronban végezte el. Egészség-
ügyi Szakközépiskolába Budapestre járt. Az Egészségügyi Főiskolát az akkori 
lengyel–magyar oktatási csereprogram keretében, Varsóban végezte el, de nem 
maradt a pályán. Két évig dolgozott, majd két évig Forancsics Lilla keramikus 
mellett fazekasságot tanult. 1988 óta szellemi szabadfoglalkozású. Kilenc önálló 
mesekönyve jelent meg, és nyolc általa illusztrált verseskötet. 2000-ben két me-
sejátékot írt, amit be is mutattak különböző színtársulatok. 

Első írásait a Nők Lapja közölte. Több cigány lapban, folyóiratban jelennek 
meg írásai, így a Phralipében, az Amaro Drom-ban, a Rom Som-ban, a Lungo 
Drom-ban is. Versei a Fekete Korall 2. antológiában jelentek meg először. 2000-
ben Ferenczy Noémi-díjat kapott képzőművészeti munkásságáért.

Szécsi Magda önálló kötetei:
Az aranyhalas lószem tükre (cigány mesék), Hungária Sport Kiadó, Budapest, 
Feke te bárány birodalma (mesék), Omni s fabula, Budapest, Madarak aranyhege-
dűn (meseregény), Omni s fabula, Budapest, Oroszlán Szlán királysága (mesék), 
Ab ovo Kiadó, Budapest, Tavasztündér mosolya (mesék), Ab ovo Kiadó, Buda-
pest, Homoktorta szüret (versek és rajzok), Ab ovo Kiadó, Budapest, Az álmos 
pék, olvasókönyv írott betűkkel. Meséskönyv az írás tanulásához első osztályosok 
részére. Magister ’93 Kiadó, Budapest, Csak vitt a szél (szerelmes meseregény), 
Magister ’93 Kiadó, Budapest, Pogány tűz (meseregény), Ab ovo Kiadó, Buda-
pest, Szia Frici! (levélregény), Ab ovo Kiadó, Budapest, Fekete fények (versek). 
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Szécsi Magda: A pettyetlen Katica 
(részlet)

Mostohán bánt a természet Katicával, a szelíd, parányi bogárral, mert nem festett 
pettyeket, egyetlenegyet sem, kis piros hátára. Katica szaladt fűhöz-fához s a bölcs 
szarvasbogárhoz, elpanaszolni rettentő bánatát. És azt is, hogy társai, a pettyesek 
szóba sem állnak vele. Árvák-árvája ő így, pityeregte, s folytak a könnyei, mint a 
záporeső, mert a szarvasbogár is csak ennyit mondott, hogy ezen bizony segíteni 
nem lehet. Ám meghallotta őt Gag, a lassú mozgású, de gyors eszű csiga-biga, és 
így szólt Katicához:

– Egyet se búsulj, fényeshátú katicabogárkám! Repülj el Tyutyukaországba!
Katica letörölte könnyeit és kíváncsian kérdezte:
– Tyutyukaországba? Miért éppen oda?
– Azért kedves Katica, mert ott történik a csoda – válaszolta Gag vidáman.
– Milyen csoda? – repült közelebb Gaghoz Katica.
– A Naaagy csoda! Ott mindenki szereti egymást, és nem ismerik a gúnyoló-

dást.
– Engem is szeretnének pettyek nélkül is? – kérdezte a kis bogár reménykedve.
– Szeretnének bizony! Lakik ott egy elefánt, ormánya nincs, vagy csak éppen 

akkora, mint egy kettétört burgonya. Buru a barátom is ott lakik, zebra ő, aki a 
csíkjai miatt szomorkodik, mert elsajnálta tőle őket a természet. Nem is beszélve 
a búbos bankáról, akinek a búbjait hiába keresed, meg úgysem találod. És ha tudni 
akarod, én is oda indulok, mert hiányzik a fél szarvacskám, véletlenül leharapta az 
egyik legkedvesebb vasmacskám – sorolta sirámait Gag szégyenlősen.

– Mondd Gag, és Tyutyukaországban adnak nekem pettyeket a hátamra, éppen 
hetet? – kíváncsiskodott Katica…

KÉRDÉSEK

1. Mi volt a nagy bánata a bogárnak? Keressétek meg a választ a mesében!

2. Mi volt az a nagy csoda, amiért Katica útra kelt? Ki segített neki?

FELADATOK
1. Beszélgessetek! Ti hogyan viselkednétek hasonló helyzetben?

2. Csoportokban is dolgozhattok!

??
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Rácz Lajos: Ceruzacsonk-elbeszélés 
(részlet)

Amikor születtem, a háború már övig gázolt a vérben. Az emberek közül csak 
kevesen tudtak sírni, mert a rettegés elapasztotta a könnyeket…

Apám, nagyapám és a rokonok esténként szomorú nótákkal ríkatták a Resti 
nevű étterem vendégeit az én nagy szerencsétlenségemre, mert az ő távollétük: 
meghatározta, eldöntötte a sorsom.

Valamikor éjfél után születtem: három kiló hatvan dekával, ami nem kis telje-
sítmény volt abban az időben, mivel a romák legtöbbször csak álmukban laktak 
jól.

A régi zenész cigányoknál ősi szokás volt, hogy az elsőszülött gyermeknek 
hegedűvonót adtak a kezébe, ha a csecsemő nem dobta el a vonót, akkor azt a 
rátermettség szimbólumaként* fogták fel.

Szegény, áldott jó nagyanyám végigjárta a cigánysort, abban a reményben, hogy 
hátha talál egy árván maradt vonót. Az istenek és a szellemek cserbenhagyták őt. 

 * szimbólum: jelkép.
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Végső elkeseredésében az ördögöt hívta segítségül, felajánlotta néki a lelkét 
mindörökre, cserébe a vonóért.

Nagyanyám tekintetét megbabonázta az ablakpárkányon felejtett ceruzacsonk, 
amit a kezembe adott. Másnapig erőteljesen markoltam.

Nagyanyám olyan kicsire tudott összegömbölyödni, hogy a legelszántabb in-
dulat sem volt képes bántani őt.

Volt is rá oka, mert hazajöttek a férfiak, bár hümmögve, de azért némi derűvel 
vették tudomásul, hogy ebből a gyerekből nem lesz prímás, mivel a sors másként 
rendelte.

Apám akaratos ember lévén, szembeszegült a sorssal, beíratott zongoraórára. 
Vesztére, mert a tandíjat nápolyira költöttem.

A ceruza gondolata könyvelői álmokat ébresztett anyámban. A nyolcadik osz-
tály elvégzése után közgazdasági technikumba kellett járnom, amit két és fél évig 
ki is bírtam. Ezek után kezdetét vette a vesszőfutás; belőled semmi sem lesz…

KÉRDÉSEK

1. Milyen ősi szokás volt a zenész cigányoknál, ha a családban  
gyermek született?

2. Mit adott a nagymama vonó helyett a gyerek kezébe?

3. A ceruza gondolata milyen álmot ébresztett a fiú agyában?

4. Sikerült-e az álmot valóra váltani? Keresd meg a történetben!

5. Mi volt a foglalkozása az író rokonságának? 
Hagyomány volt-e a családban ez a foglalkozás?

FELADATOK

1. Keressétek meg a fejezetben található irodalmi szövegekben azokat 
a tartalmakat, amelyekben megjelenik az ősi cigány mesterségek leírása!

2. Olvassátok fel a részleteket és beszéljétek meg, találtatok-e olyat, amely-
ről eddig nem hallottatok!

??
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HAZAI CIGÁNY NÉPVISELETEK 

Viselet, öltözködés

A három magyarországi cigány csoport közötti különbségeket talán az öltözködés 
területén lehet a legjobban kimutatni.

A leghagyományosabb az oláhcigányok viselete volt.
A férfiak viseletére jellemző volt a csizma, a csizmanadrág, a fehér ing, a kalap, 

a kabát, a cipő, a mellény és a kapca. 
A kalap színe attól függött, hogy az illető milyen törzshöz tartozott: a lováriak-

nál pl. a szürke szín volt a jellemző. 
A nők hagyományos viselete: bő, ráncos, rakott szoknyák, cipő (régebben több-

színű, bojtos papucs), harisnya (a fiatal nőknél élénk, az időseknél sötét, egyszínű 
volt), blúz, kendő (fiataloknál tarka, időseknél sötét). 

Télen nagykendőt hordtak, ami betakarta a vállukat, hátukat, derekukat.
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A kötény az oláhcigány asszonyok fontos ruhadarabja, tisztasága nagyon fon-
tos. Jellemző a kékfestő kötény, kihímezve barna színű csíkokkal. 

A fejkendő hordása az asszonyoknál kötelező, de napjainkban már megengedett 
a fiatalosabb, a hátul megkötött kendőviselet.

Az öltözetben a színek összeállítása az, ami jellegzetesen cigányos.
Kedvelik a virágmintás anyagokat szoknyára, blúzra, kendőre is. 

Jellegzetes színek, motívumok

Jellegzetes színek, motívumok az anyagokban, melyekből a női ruhák készülnek:
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Az öltözet tartozékaként kezelik az ékszereket. A nők fülében jellemző a nagy 
karikás fülbevaló, a nyakban aranylánc, a végén kereszt, szív vagy Máriás-medál. 
A férfiak is kedvelik az aranyat, szívesen hordanak aranyláncot, pecsétgyűrűt. 

Az oláhcigányok körében a hagyományos viselet sok helyen még napjainkban 
is él. 

 

A romungró közösségekben nem alakult ki olyan meghatározó viselet, mint az 
oláhcigányoknál. Ruházatuk nem népviselet volt, hanem a család anyagi helyze-
tétől függően polgárias vagy szegényes.

Ennek legfőbb oka, hogy jobban lépést tudtak tartani a polgári divatot követő 
„parasztokkal” (a nem cigányokkal). 

Szinte egy időben következett be az öltözködésben az a változás, ami az idő-
sebb parasztasszonyokra is jellemző volt. A nők elhagyták a kendő viselését,  
a szoknya-blúz viseletről áttértek a ruhára, majd a nadrágra is.  

Ez a közösségen belül konfliktussal járt, mivel az idősebbek még a régi rend 
szerint öltözködtek, a fiatalabbak viszont követték a polgári divat változásait.

A beás közösségek – úgy tűnik, hogy korábban, mint az oláhcigányok és ké-
sőbb, mint a romungrók – alkalmazkodtak a közvetlen környezetükhöz. 
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A beás közösségek szintén átvették – valamivel később, mint a romungrók –  
a környezetük értékrendjét az öltözködésben. Körükben is megtalálhatjuk az anya-
gi helyzettől függő jobb módú és a szerényebb öltözködés jelenlétét, ami nem 
elsősorban a cigány közösséghez való tartozást, hanem a család vagy az egyén 
anyagi helyzetét tükrözi.

Az 1900-as években a tizenéves cigánylányok bokán alul érő fodros szoknyát, 
hosszú ujjú, végig gombos fehér blúzt hordtak, bő ujjal, elöl kétsoros díszvarás-
sal. Általában cipő nélkül mentek a csoporttal. Jellemzően hosszú, csüngős fülbe-
valót hordtak.

Öltözék (beás)

Valamikor (a 30-as, 40-es években) a beás férfiaknak olyan ruhájuk volt, hogy a 
fehér ing bő volt, és elöl le volt szűkítve, fekete bőrcsizma volt a lábukon és még 
mellény is volt hozzá. Bő gatyát hordtak, mint amilyen ma a nőkön a szoknyanad-
rág. Kalapjuk is volt. Volt külön hétköznapi és ünneplő ruha. 

Az asszonyoknak bő, kerek, térdig érő szoknyájuk volt. Olyan hosszú szoknya 
nem volt, mint a kolompároknál. A legtöbbnek fehér, tűzött blúza volt. Csipkés 
volt az eleje, némelyiknek még hímezve is volt. Az volt az ünneplő ruhájuk.

(Kovalcsik Katalin–Konrád Imre–Ignácz János:  
Aminy ku putyere / Bátor emberek című könyve nyomán)
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Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből. Budapest, 1993.

KÉRDÉS

Tudjátok-e, hogy napjainkban újra divat a cigány népviselet? 
Ha érdekel benneteket, hogyan érvényesül a hagyomány a mai divatban, 
tájékozódhattok az interneten: info@romani.hu 
Itt megtalálhatjátok a Romani Design Stúdió által tervezett ruhákat. 

FELADATOK

1. A képek segítségével beszéljétek meg, milyen jellegzetes ruhadarabokat 
hordtak a múlt század elején a cigány férfiak és a nők!

2. Nevezzétek meg, miben volt azonos az egyes törzsekhez tartozó férfiak 
ruházata!

3. Gyűjtsetek a családból vagy ismeretségi körből olyan népviseletet, ame-
lyet még napjainkban is viselnek a környezetetekben!

4. Gyűjtsetek családi fényképeket, amelyeken a családtagok népviseletben 
láthatóak! Készítsetek közös albumot a gyűjtött fényképekből!

5. Hasonlítsátok össze a Romani Design Stúdió által tervezett ruhákat az 
általatok megismert vagy hordott népviselettel!

6. Szervezettek hagyományőrző napot, melynek színfoltja lehet egy általa-
tok előadott „divatbemutató”!

??
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CIGÁNY NYELVEK ÉS NYELVJÁRÁSAIK

A cigányok nyelvére (romani) vonatkozó utalások, föltételezések a 18. századtól 
kezdtek megjelenni. A 19. században és azt követően megszaporodtak a romani 
nyelvvel foglalkozó vizsgálatok, és egyre világosabbá vált, hogy a főként Indiá-
ban beszélt ind (indoárja, szanszkrit) nyelvek egyik rokonáról van szó. Ezek a 
nyelvek, beleértve a romanit is, a szanszkrit nyelv leszármazottai. 

A nyelv szókincse és nyelvtana az Indiából Európába történő vándorlás során 
más népek nyelveiből átvett szavakkal bővült (iráni, kurd, örmény, görög). 

Európában ma három ágát ismerjük a romani nyelvnek:
szintó (pl. olasz, spanyol, belga, szlovák, görög, osztrák, magyar szintók 

nyelve, akik mind-mind más változatát beszélik a szintó ágnak)
kárpáti (pl. kárpáti/romungro, vend/szlovén)
balkáni (pl. lovári, masári, colári, kelderás, gurvári, cerhári, csurári, dri-

zári, kherári)

Magyarországon a szintó ághoz tartozók nagyon kis számban élnek (pl. Mo-
hács).

A kárpáti ághoz tartozó romungrók túlnyomó többsége ma már csak magyarul 
beszél, nagyon kevés a kárpáti cigány nyelvet beszélők száma (pl. Baranya me-
gye: Versend; Pest megye: Csobánka). A romungrók teszik ki a magyarországi 
cigányság kb. 70%-át. 

A szintén a kárpáti ághoz tartozó vend (szlovén) cigányok is nagyon kis szám-
ban élnek Magyarországon (főként Somogy és Zala megyében).

A beások a mai Románia területéről származnak, ma jellemzően Délkelet-
Euró pában (Balkánon) és Közép-Kelet-Európában (Horvátországban, Magyar-
országon) élnek, de Európa más részein, illetve Európán kívül is megtelepedtek.
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A magyarországi beás nyelv első leírásai Papp Gyula, Orsós Anna és Varga 
Ilona nevéhez fűződnek. 

A magyarországi cigány nyelvek helye az indoeurópai nyelvcsaládban

A magyarországi lovári dialektust dolgozza föl Choli Daróczi József és Feyér 
Levente: Romano–ungriko cino alivari (Cigány–magyar kisszótár) és Zhanes 
romanes? (Beszélsz cigányul? – nyelvkönyv) című munkája.

A cigány kultúrkör magyarországi nyelvei

örmény,
afgán,
perzsa

stb.

kasmiri,
romani,
hindi,

bengáli,
bihari
stb.

bolgár,
horvát,
szlovák,
lengyel,

orosz
stb.

lett,
litván,
észt
stb.

olasz,
francia,
spanyol,
román,

beás
stb.

angol,
német,

holland,
svéd,
dán
stb.

beásromani

iráni ind
(szanszkrit)

szláv

indoeurópai
nyelvcsalád

balti latin germán
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Törzsek, nemzetségek

Magyarországon a nyelvhasználat szempontjából a cigányságnak két csoport-
ját különböztethetjük meg: cigány anyanyelvűek és nem cigány anyanyelvűek.  
Az anyanyelvet beszélők egymástól két, élesen különböző csoportra tagolódnak. 
Egy részük az ún. kárpáti cigány nyelvet beszéli, a másik csoport az ún. oláh- 
(vlax) cigány nyelvet. 

A cigány anyanyelvűek elhelyezkedése:

1. Nógrád megyei.
2. Budapest környéki (Páty, Csobánka. Pomáz, Zsámbék, Pilisvörösvár, Biator-

bágy, Pesthidegkút, Budakalász).
3. Dunántúli (Pécs, Mohács, Versend, Dunaszekcső).

A kárpáti cigány nyelvet beszélők az eltérő dialektus miatt az oláhcigányokkal 
nehezen értik meg magukat. Az oláh- (vlax) cigányok több törzsre (fajtára) és 
a törzsön belül számtalan nemzetségre oszlanak. Törzsi neveik foglalkozásai-
kat jelzik, míg nemzetségneveik az ősöket, de származhat a név annak a hely-
ségnek a nevéből is, ahol a nemzetség először letelepedett.

Az oláh (vlax) cigány törzsek (fajták):

– lovári (lókereskedők): 
   lókupecek,
– posotari (zsebtolvajok),
– kherari (alkalmi munkások;
   házzal bírók),
– colari (szőnyegkereskedők),
– keldelari (kézművesek,
   üstfoltozók),
– cerhari (sátorosok),
– masari (halászok),
– bugari (dögösök),
– curari (késesek),
– drizar (rablók),
– gurvar (tepsikészítő, 
   edényfoltozó).

(Magyarországi oláh- (vlax) cigány törzsek és nemzetségek  
elhelyezkedése, Erdős Kamill nyomán, 1989)
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Az oláh (vlax) cigány nemzetségek:

– cirikli (madár),
– ruva (farkas),
– neneka (ős neneka vajda 
   nevéből),
– kolombar,
– sztojka,
– raffael.

A nem cigány anyanyelvűek: 
– a magyar anyanyelvűek 
– és a román anyanyelvűek.

A magyar anyanyelvűek (romungrók), akiket elődeik – valószínűleg a köny-
nyebb asszimiláció reményében – nem tanítottak meg a cigány nyelvre. Az alábbi 
csoportjaikat különböztethetjük meg: zenészek (úri réteg*), vályogvetők, kosárfo-
nók, alkalmi munkások. 

A román anyanyelvűeknek is két csoportja ismert: román cigányok (Békés me-
gye: Elek és Méhkerék községekben), teknővájó cigányok. A teknővájó cigányok-
nak három fajtája él Magyarországon:

– „Tiszaháti” (főleg a Nyírségben, anyanyelvűket egyre inkább elhanyagolják 
és elfelejtik);

– „Füstös” cigányok (Füzesabony, Tiszafüred, Békéscsaba);
– „Dunás” cigányok: a férfiak közül még többen hordanak vállig érő hajat, a 

nők apró tengeri csigákkal és gyöngyökkel díszítik nyakukat.

 * úri réteg: mivel a zenész cigányok az úri körökben mozogtak, hiszen nekik muzsikáltak, viselkedésük, 
szokásaik, életmódjuk „úribbá” vált a más foglalkozást űző, többi cigány közösség szemében.

Békés megyei  
oláh- (vlax) cigány törzsek  

és nemzetségek elhelyezkedése,  
(Erdős Kamill nyomán, 1989)

CT-7135_5-6_CiganyNepismeret.indd   136 2017. 07. 13.   10:51:34



137

A kárpáti cigányok ősi mesterségeként a kovácsmesterség említhető. Sokan dol-
goztak szegkovács szövetkezetben pl. Csobánkán, Sóshartyánban, Pilis csabán, 
Pomázon. A nem muzsikus és nem szegkovács cigányok iparvidékeken, üzemek-
ben, gyárakban, bányákban, mezőgazdasági jellegű vidékeken, állami gazdasá-
gokban dolgoztak az 1950-es évektől.

Az oláhcigányok az egész országban szétszórtan élnek. A különböző törzsek, 
melyek eredetileg mind vándoroltak, fokozatosan telepedtek le. A férfiak ősi 
foglal kozásai: rézművesség, üstfoltozás, különböző fémmunkák és a lóval való 
kereskedés. Női foglalkozások: gyógyfüvekkel ember- és állatgyógyítás, jóslás, 
varázslás, kártyavetés.

Törzsek és nemzetségek az oláhcigányoknál (a felsorolás nem teljes)

Lovári (lóval kereskedő), a rangsor legfelső fokán 
álló. 
Kherari (házzal bíró): letelepedett alkalmi munká-
sok, az 1950-es években nyáron kőművesek mellett 
vagy az állami gazdaságokban dolgoztak. Rengeteg 
cigány mesét és dalt ismernek, kiváló táncosok.
Colári: szőnyegkereskedéssel foglalkoznak. Er-
délyből származnak. A nők több szoknyát  horda-
nak, melyek  tarkák és színesek.
Kelderári: üstfoltozással és edényfoltozással fog-
lalkoztak. A javításokhoz szükséges szerszámot és 
anyagot lapos fatartóban a hátukon hordták.

A „drótosok” járták a környéket, és megfoltozták, megjavították a lyukas lá-
basokat, fazekakat, öntött vaslábast, bográcsot, vedret, tepsit, de készítettek új 
tepsit, vödröt, bádogedényeket, szemétlapátot, üstházat, dobkályhát is.

FELADATOK

1. Gyűjtsd össze a közeli és távoli rokonságban a családneveket! 

2. Derítsd ki, hogy van-e közöttük olyan, amelyből kiderül a család régi 
foglalkozása! Készíts családfát! 

??
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KÉPZŐMŰVÉSZET

Bevezető

A magyarországi cigány képzőművészek között egyfajta szerves történetiség va-
lósult meg, amiben kimutatható az elődök és utódok egymáshoz kapcsolódó lán-
colata. Ennek a kapcsolódásnak eredményeként alakult ki a cigány képzőművé-
szetnek egy önálló karakterű, a reneszánsz és barokk hagyományokat magában 
hordozó irányzata, amelynek elindítója Péli Tamás volt. A második nemzedéket 
Szentandrássy István, a harmadikat pedig Túró Zoltán képviseli.

Balázs János
(1905–1977) festő, költő

Ötéves korában került Salgótarjánba, a Pécskődombra felkúszó cigánytelepre. 
Édesapja prímás volt, tőle örökölhette a hangszer szeretetét és a kézügyességét. 
Az elemi iskola két osztályát járta csak ki, a harmadikba ugyan belekezdett, de 
abba kellett hagynia – dolgozni ment. Fát vágott, gombát szedett, hegedűt javított, 
falat tapasztott. Ha élni akartak, nem válogathatott a munkában. Felnőttként aztán 
sokat tanult, számos országot bejárt. Minden nyomorúsága, számkivetettsége el-
lenére tanulásra, tudásra áhítozott, és tisztelte annak a forrását, az írást. Élményei, 
tapasztalatai arra ösztönözték, hogy maga is papírra vesse gondolatait, átadja má-
soknak tudását, életlátását. 

Balázs János festményeiben belső víziói ötvöződnek a cigánymesék misztikus 
világával és a valóság elemeivel.

Elsősorban a kisemberek mindennapi élete, bánata és öröme foglalkoztatta, erről 
írt, ezt festette meg. Képei bejárták a világot. Volt kiállítása Párizsban, Genfben. 
Több festménye látható a Nemzeti Galériában és a kecskeméti Naiv Múzeumban. 
Ecset és irón című albuma (Corvina Kiadó) a festményeit és verseit mutatja be. 

CT-7135_5-6_CiganyNepismeret.indd   138 2017. 07. 13.   10:51:34



139

Balázs János: Szürreális kompozíció oltárasztallal (Fotó: Dornyay Béla Múzeum)

Péli Tamás
(1948–1994) festő

A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában érettségizett, 1967-ben. 
Péli életében sorsdöntő fordulatot hozott, hogy 1966-ban felvették a Holland 

Királyi Képzőművészeti Akadémiára. Öt évet töltött Hollandiában, mely időszak 
a tapasztalatszerzés, az európai művészettel való közvetlen találkozás nagy lehe-
tősége volt. Itt érett nagy összefüggésekben gondolkodó művésszé, aki a legkü-
lönbözőbb műfajokban tud gondolkodni. Hollandiából azzal a céllal tért vissza, 
hogy a művészet eszközeivel adjon hírt a világnak a cigányság sorsáról és kul-
túrájáról. Egyben a cigányság számára is felfedezze a saját múltját, kultúráját, és 
megerősítse az önazonosság-tudatát.

A reneszánsz hagyományokra támaszkodva olyan – sajátosan egyéni képi 
nyelvet (figuratív művészetet) teremtett, amely mitikus-szimbolikus magas-
ságba emeli a cigányság sorsproblémáit. A cigányságnak – mint népnek –  
a történelmi útját ő fogalmazta meg először monumentális formában.

A monumentális műfajok és technikák erősen foglalkoztatják; tervezett fres-
kót, üvegablakot. Első, mindmáig legnagyobb monumentális alkotása, az Ó és 
ÚjTestamentum is üvegablak-kompozíció (1973-ban készült, mérete 72 négy-
zetméter).

Művészetével sajátosan egyéni és egyben cigány monumentális képi nyelveze-
tet hozott létre. 

Jézussorozat (1988–1989).
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Más művei: Memento mori (1969), Örömlányok (1969), Zsidó menyasszony 
(1970), Várakozás (1970), Hölgy majommal (1972).

Megfestette a cigányság hagyományos mesterségeit (a képek megtekinthetőek 
a Roma Kultúra Virtuális Háza internetes weboldalon (www.tarsadalomkutatas.
hu/roma kultura haza).

Művei a budapesti Dagály utcai Könyvtárban és a tiszadobi Andrássy-kastély-
ban láthatók.

Péli Tamás: Születés…
A cigányság történetét, vándorútját jeleníti meg, mitikus szintre emelve. 
(A kép a tiszadobi Andrássy-kastélyban látható.)

Balázs és Péli között az a különbség, hogy Balázs spontán módon, saját ösz-
tönös képlátására hagyatkozva festi meg képeit, mint „naiv” festő (bár ő nem 
tartja magát annak), Péli viszont bekapcsolódik az intézményes képzésbe; 
az így elsajátított profi művészeti eszközökkel teremti meg a maga sajátosan 
egyéni képzőművészeti nyelvezetét. 
Az első főiskolát végzett magyarországi cigány képzőművész, Péli Tamás szere-
pe ugyanolyan meghatározó, mint a spontán alkotásmódok terén Balázs Jánosé.
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Túró Zoltán
festő

1972-ben született Budapesten. Korán érdekelni kezdte a rajzolás és a festés, már 
13 éves korában beiratkozott a Barcsay Gyermek Képzőművészeti Iskolába. Négy 
éven át itt módjában állt megismerni a történeti stílusirányzatokat. Szemléletfor-
máló erővel hatott rá, hogy kipróbálhatta a különböző korok ábrázolási módszereit. 

Közben egy évig kőfaragó szakiskolába járt, majd 1989-ben felvételt nyert  
a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumba, melyet a reál tárgyak miatt nem feje-
zett be. Később megismeri mestereit, Péli Tamást és Szentandrássy Istvánt. Ettől 
kezdve tudatosan vállalja fel a figurális festészetet. Ők segítették művészeti ki-
bontakozását, tőlük tanulta meg, hogy a klasszikus reneszánsz és barokk hagyo-
mányokra támaszkodva lehet alkotni a 20. században is. Híresek rajzai, amelyeket 
egy vonal lal rajzol meg. Addig nem emeli fel a ceruzát, amíg a rajz kész nincs. 
Rajzai rendkívüli tehetséget és képzelőerőt, technikai tudást tükröznek. Festmé-
nyeinek jellemzői, hogy az expresszivitás és a szürreális szerkesztettség ötvöző-
dik a klasszikus hagyományokkal és tematikákkal. Például Táltos (olaj, 1991), 
Cyranói kaland (olaj, 1992). 

Budapesten él és alkot, gyakran szerepel cigány festőművészek tematikus tárla-
tain. Művei megtalálhatók a Roma Parlament állandó kiállításán, a Magyar Műve-
lődési Intézet és a Néprajzi Múzeum gyűjteményében.

 Illusztráció: ceruza, papír, 1991 Táltos: olaj, farost, 91 × 100 cm, 1991

A cigány festők a hagyományok tudatos felelevenítésének és megörökítésé-
nek szándékával törekedtek a hagyományos cigány népszokások, a vándorlás, az 
ősi mesterségek, a mesék és hiedelmek megörökítésére. A hivatásos cigány kép-
zőművészek közül Szentandrássy István egész sorozatot szentelt a hagyományos 
mesterségek bemutatására.
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Szentandrássy István
festő

A magyarországi cigány képzőművészetnek az 1970-es évek végén induló má-
sodik nemzedékéhez tartozik. Péli Tamás tanítványként indul el alkotói pályáján. 
Egy olvasótáborban találkozott Péli Tamással, aki tanítványául fogadta.

Szentandrássy István: Lindri álom, olajfestmény

Merész fantáziájú képei életérzéseket, sorsélményeket közvetítenek. Festmé-
nyein együtt jelenik meg a szépség, a rútság, az életerő és a pusztulás. Műveinek 
jellemző alakjai: a természet elemi erejét idéző lovak, madarak, szomorú és tisz-
ta tekintetű, virág szépségű madonnák, bohócarcok, elkínzott arcú, keményköté-
sű, szakállas férfiak, akik mindig új csoportokban és más-más jelentést hordozva 
jelen nek meg képein. 

Művei: Az alvajáró románca, Fekete bú románca, Adagio, A falu bolondja, 
Ballada, Három királyok, Madonna I., II., III., Judit, Kentaur.
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A CIGÁNYOK TÁNCSZOKÁSAI

A magyarországi cigányok kultúrájában a tánc nagyon fontos. Tánckultúrájuk ma 
is eleven, változik, fejlődik éppúgy, mint a zenéjük. Az elmúlt évszázadok során 
számos táncot vettek át környezetüktől, de ők is hatással voltak más népekre.  
A cigány tánc általában a befogadó népek régebbi hagyományait alakítja át, sajá-
tos előadásmódja szerint. A Duna menti ún. román cigányok pl. bizonyos balkáni 
táncformák hordozói, a Felső-Tisza vidékiek a pásztortáncokkal rokon botolóban 
jeleskednek, Erdélyben pedig a friss csárdás régies, összefogódzás nélküli formá-
ját, a csingeritát (cigánycsárdás) tartják jellegzetes cigány táncnak. A cigányok-
nál jellemző, hogy a tánc alkalmai spontán alakulnak ki. Náluk bármikor, bárhol, 
bármely napszakban sor kerülhet táncra, munka közben csakúgy, mint a halott-
virrasztás szüneteiben. Szervezett zenés táncalkalmaik (cigánybál, cigánylakoda-
lom) viszont a helyi közösség szokásgyakorlatához illeszkednek. 

Táncaiknak sajátos színt ad a hangszer- és zenekar-imitációra alkalmazott száj-
bőgőzés* és pergetés**.

Cigányzenekari kíséretet saját táncaikhoz ritkán és csak a zeneileg fejlettebb 
magyar cigányok alkalmaznak. A cigány táncok általános előadási sajátossága az 
érzelmi átélés és a hangulati túlfűtöttség.

 * szájbőgőzés: öblös szájüreggel (torok- és orrhangokkal), dobpergésszerű, hangszínekben igen gazdag, 
változatos ritmikájú, gyakran hangmagasságokban is változó, jellegzetes vokális ritmuskíséret, főként 
a tiszántúli cigányok alkalmazzák.

 ** pergetés: a szöveges strófákat a rögtönzött, értelmetlen szótagok gajdolásával, ún. pergetéssel 
váltogatják, ezáltal ritmikailag rendkívül virtuóz és hangszínekben gazdag melodikus tánczenei 
kíséret jön létre.
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Botoló

Az 1950-es évek kiváló néptánckutatói (Martin György, Pesovár Ernő) fedezték 
fel e táncot Szatmárban, Beregben és a Nyírség keleti részén. Noha e régi, kelet-
euró pai, fegyveres-botos táncot a vidék magyar pásztoraitól is gyűjtötték, legré-
gibb típusait a cigányok őrizték meg. 

Két típusa: 
– a két férfi által táncolt párbajszerű és
– az egy férfi és egy nő által táncolt páros forma. 

A botolónóták az úgynevezett botolótáncok kizárólagos zenei kíséretét szolgál-
tatják.

A botolótánc leginkább két férfi küzdelmének eljátszását jelenti egy lányért 
vagy asszonyért, amelynek során szimbolikusan, botokkal a kezükben csap-
nak össze. E tánc jelentősége a közösség előtt az, hogy melyik táncos a leg-
férfiasabb, a legügyesebb, ki kezeli legmívesebben a botot.

Botoló és Szabolcs megyei táncok
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Szabolcs megyei táncok

A cigányok táncdallamaikat szájbőgő szólammal és ütőhangszeres effektusok-
kal: dobolással, tapssal kísérik. Alapritmusuk az úgynevezett esztam, amelyben a 
hangsúlyok mindig a második nyolcadra kerülnek. Ebben a műfajban figyelhetők 
meg leginkább az erdélyi zenekarok, de különösen a hegedűjáték hatása.

Az erdélyi magyar népzenében is kialakult hangszeres hatásra egy énekes tí-
pus, amelyet Kodály „jaj nótának” nevezett. Jellemzője a dallamsorok kibővítése, 
megduplázása hangszeres figurációkkal, amelyekre gyakran nem énekelnek szö-
veget, csak eldúdolják.

A nyírvasvári cigányok táncdallamaikat is igen sokszínűen adják elő. Az éne-
kest tapssal és szájbőgővel kísérik, amely az emberi hangok széles skáláját öleli 
föl.

Verbunkos

A környező országok népei rengeteg elemet vettek át egymástól, mind táncaikban, 
mind népzenéjükben. Nem létezik tehát százszázalékosan eredeti – vagy ahogyan 
mondani szokás – minden ízében autentikus elem egy-egy kultúrában, mivel az 
egyes népcsoportok egymással érintkezve folyamatosan vesznek át kulturális 
elemeket. Igaz ez a cigányokra is. Magyarországon ők az egyedüli őrzői a haj-
dani verbunkos táncoknak. A kelet-magyarországi cigányok táncában a magyar 
verbunkos számos eleme felismerhető. 
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Mulatságok 

A cigány közösségek ünnepeiben az éneknek vagy a mulatságnak döntő szerepe 
van, életük fontos eseménye a közös éneklés. A dalok közösségi előadásmódja 
során nemcsak az énekes maga, hanem a közönség is élénken reagál a dalban el-
mondottakra. Intenzíven figyeli az énekest és biztatja, ha meg van elégedve vele. 
A cigány énekes a környező népek előadóinál jóval nagyobb kontroll alatt van. 
Így az énekesnek állandóan ügyelnie kell az egyéni és a közösségi szövegmotívu-
mok megfelelő egyensúlyára.

A lassú dalok legtöbbje nem meseszerű, hanem az együttesen megélt esemé-
nyekre és hangulatokra utal.

Ez az éneklési stílus az oláhcigányoknál a legjellemzőbb.
A cigányok hajlandóak mulatságnak tekinteni bármilyen, énekléssel egybe-

kötött összejövetelt. A legnagyobbakra és legünnepélyesebbekre azonban csak 
 kivételes alkalmakkor kerül sor: névnap, születésnap, ballagás, esküvő, jeles ün-
nepek stb.

A mulatságon tanúsított viselkedés ünnepélyes jellegét az ilyenkor használt 
üdvözlő kifejezések is jelzik: „Devlesza mukhav tumeri” (Istennel hagylak ben-
neteket); „Zsa Devlesza!” (Menj Istennel!); „Devlesza arakhav tumen” (Istennel 
talállak benneteket); „O Del andasz tut!” (Isten hozott téged!). 

Ünnepek alkalmával rendszeresen mondanak vorbát = igaz szót. A vorba be-
vezetője jelzi, hogy a beszéd nem csupán a magánbeszélgetés része, hanem min-
den résztvevőhöz szól. A vorba lehet mese, tréfa, találós kérdés, de ha egy ünnep 
alkalmával egy férfi kijelenti, hogy „vorbát akar mondani”, akkor alig kétséges, 
hogy éneklésre készül. A cigányok számára nem létezik olyasfajta éles megkülön-
böztetés, amilyet a nem cigány ember tesz beszéd és ének között.

Minden egyes énekes ad valami egyénit az énekléshez. Ha egy dalt gyakran 
elevenít fel ugyanaz a személy, a dalt az „ő nótájaként” kezdik számon tartani. 
Mindez nem az jelenti, hogy az illetőnek bármiféle különös jogai volnának a dal-
ra, inkább azt, hogy az ő személyéhez fűződik.
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Autentikus cigány zenét játszó  
együttesek napjainkban

Kalyi Jag / Fekete Tűz

Az együttes Északkelet-Magyarország területéről származó cigány fiatal jogászok-
ból, népművelőkből és munkás-zenészekből, 1978. augusztus végén alakult meg.

Megalakulásuk célja az volt, hogy az igazi autentikus cigány kultúrát tegyék 
közkinccsé (zene és nyelv). Az első olyan együttes volt az országban és Euró-
pában is, akik cigány anyanyelven énekelték saját folklór zenéjüket. Zenéjük 
a cigány folklór legeredetibb, legautentikusabb műfaja.

Az együttes 1985-ben az Európai Fesztiválon nívódíjat kapott. Nagy sikert ara-
tott a Táncház lemezre (Hungaroton) felénekelt két daluk a „Tiszaháti pergető”  
és a „Kon kamenpe”, amely felkerült a Magyar Rádió slágerlistájára is. 

1987-ben megjelent első nagylemezük forradalmasítja az autentikus cigány 
népzenét. Ezt követően lemezbemutató koncertturnét adtak Ausztriában, Svájc-
ban, Franciaországban, meghívást kaptak Finnország városaiba, turnéztak Német-
országban. Az együttesről önálló film is készült (1988), Kalyi Jag névvel, mely 
körbejárta Európát és eljutott Japánba, Dél-Koreába is.

Az együttes 1998-ban a 20. jubileumi születésnapja alkalmából az őshazában, 
Indiában is szerepelt (18 napig). Megalakulásuk óta számos európai és világkörüli 
turnén vesznek részt. Önálló videóklipjük: a Lungoj o drom angla mande (Hosszú 
az út előttem).

Középen: Varga Gusztáv, a Kalyi Jag alapítója és frontembere
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Ternipe együttes

A Ternipe együttes 1989-ben alakult, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és buda-
pesti fiatalokból. Az együttes tagjai cigány anyanyelvű fiatalok, akik arra törek-
szenek, hogy népzenéjük és népdalaik tiszta forrásként kerüljenek a köztudatba. 

Az együttes célja, hogy a még fellelhető cigány néphagyományokat, ezen 
belül az énekelt és hangszeres népzenét közkinccsé tegyék. 

Az első időszakban sokat léptek fel ifjúsági klubokban, táborokban, művelődé-
si házakban. Ezáltal egyre népszerűbbek lettek, és sorozatos meghívásokat kaptak 
bel- és külföldön egyaránt.

1991-ben a Kalyi Jag Roma Művészeti Egyesület gondozásában megjelent első 
hangzóanyaguk O duj terne (A két ifjú) címmel, majd 1993-ban a második: Suno 
Dikhjom (Álmot láttam) címmel. Mindkét anyaggal bejárják az országot. 

Az együttes hangzásvilága sajátos, hiszen a kvintek és tercek olyan előadásmó-
dot hoznak a folklórba, amellyel eddig csak a balkáni és távol-keleti kultúrákban 
találkozhattunk. Dalaik mindenkihez szólnak, hiszen valamennyi a szerelemről,  
a bánatról és a vigasságról szól.

A cigány zenében három dialektus létezik:

1. Lojki Gilji, vagyis balladisztikus (Rubato) hangvételű lassú hallgató.

2. Róvjaki Gijli, azaz a botolótánc alá való nóta, melyet 4/4-es vagy 3/4-es 
ritmusban adnak elő.

3. Khelimaski Gijli táncos nóta, amikor a szóló- vagy páros táncot 2/4-es 
ritmusokban táncolják.
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Ando Drom / Úton

Az Ando Drom Együttes autentikus és kortárs cigány zenét játszik. 
Az együttes alapítója és vezetője, Zsigó Jenő Nyírbátorban született, muzsi-

kus cigány családban. 1972-től Budapesten él. Az első demokratikus civil cigány 
szervezet, a Phralipe alapítója és vezetője volt. A Magyarországi Roma Parlament 
alapítója, 1987-től a Budapesti Cigány Ház igazgatója. Az Ando Drom együttes 
vezetőjeként munkája kezdettől fogva arra irányul, hogy minél szélesebb körben 
adjon lehetőséget a cigány zenei tehetségek kibontakozására.

Az elmúlt több mint 15 év alatt az együttes rendszeresen fellép Európában. 
1992-ben Franciaországban Ando Drom címmel CD és kazetta jelent meg a da-
laikkal. Tony Gatlif világhírű Lacho Drom című filmjében a cigány zene be-
mutatásához Zsigó Jenő Zöld az erdő című szerzeményét választotta. 1993-ban  
a Párizsi Opera szólótáncosaival és balettkarával mutatták be közösen az autenti-
kus és modern cigány zene és tánc párhuzamát.

Az Ando Drom együttes nevéhez az autentikus feldolgozásokkal és saját szer-
zeményeikkel a cigány zene újrafogalmazása fűződik.
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Kanizsa Csillagai
Beás hagyományőrző együttes

Az együttes 1992 őszén alakult, Nagykanizsán. A zenekar tagjai vegyesen oláh- és 
beás cigányok, tulajdonképpen egy család. Öregeiktől származó népdalok gyűj-
tésével és feldolgozásával lettek híressé. Dalaik között a gyors táncdal és a lírai 
lassú dal egyaránt megtalálható.

„Ezek a dalok számos variációban megtalálhatók apróbb eltérésekkel, mind-
ez ékes bizonyítéka annak, hogy ma is élő kultúrkincsről van szó… A zene 
az utóbbi években a beás és oláhcigány közösségekben egyaránt önálló életre 
kelt. Együttesek, csoportok alakulnak, akik különböző fesztiválokon képvise-
lik a cigány folklórt és kultúrát.” (Pálmainé Orsós Anna nyomán)

Egyedülálló zenéjükkel az 1993-as és 1996-os „Ki mit tud”-on a középdöntőig 
jutottak el. 

Az elmúlt években az ország számtalan helyén muzsikáltak, a közönség na-
gyon megszerette különleges hangzású zenéjüket. Felléptek és sikert arattak Fran-
ciaországban a nagy jelentőségű a St. Marie Dolamer-i Roma-ünnepeken, gyakori 
vendégei Olaszországban az Alpok–Adria Fesztiválnak.
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A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG  
SZERVEZŐDÉSE ÉS TAGOLÓDÁSA  

A KÖZÖSSÉGEN BELÜL

A cigány közösségekben, különösen a családban az időseknek  fontos kultúraköz-
vetítő és közösségszervező szerepük volt.

A nők és a férfiak közösségbeli szerepe

A nők és a férfiak közösségbeli helyzete és szerepe meghatározott.

 – A férfiaké a formális vezető szerep, a komolyabb tanácskozásokon a nők (és 
a gyerekek) nem vehettek részt, vagy legalábbis nem szólhattak közbe.

 – A férfiak beszédét is gyakran többé-kevésbé bonyolult szót kérésnek kellett 
megelőznie. Ennek megvoltak a meghatározott formulái és szabályai.

 – A nőknek mindemellett szintén fontos szerepük volt a közösség életének irá-
nyításában, szervezésében, de ezt informálisan, a „háttérből” látták el.

 – A férfiak általában azonos szakmákat műveltek egy-egy közösségen belül, 
és ezek rendszerint a közösségen kívüliek, főként a nem cigányok számára 
nyújtott szolgáltatások vagy termékek voltak (pl. lókupeckedés, fémműves-
ség, teknővájás, zenélés stb.).

 – A nők feladata a háztartás, a gyerekek ellátása volt, illetve eljártak a „parasz-
tokhoz” (a nem cigányokhoz) legtöbbször kisebb házi vagy háztáji munkákat 
végezni, főként élelmiszerért. A különböző csoportoknál különböző mérték-
ben elterjedt volt a jóslás is, amit szintén a nem cigányok számára végeztek. 

A cigányság eredeti, valódi közösségeinek belső szerkezete elég szigorúan 
meghatározott. Ezekről a kérdésekről azonban ma már inkább csak múlt időben 
lehet szó a magyarországi viszonyok között, mert a valódi cigány közösségek 
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– amelyek szigorú erkölcsi szabályok és munkamegosztás szerint éltek – mára 
gyakorlatilag teljesen eltűntek.

A cigány közösségben fontosak az ünnepek, a saját dalok, amelyek az identitás 
megőrzésében nagy hangsúlyt kapnak, a közösség által fontosnak tartott esemé-
nyek velejárója, ahol a közösség megénekli az általa átélt eseményeket. A dalban 
„testvérekké” lesznek. Az egyéni énekekben az egyéni sorsról, esetleg konkrét 
eseményekről beszélnek, énekelnek, ami tulajdonképpen cigánnyá teszi őket. 
Ezekben az énekekben előfordulhat a párbeszéd és az elbeszélés is, felváltva.

A cigány közösségre jellemző értékrendet, normákat, szokásokat rendszerint 
mesékbe, énekekbe „rejtve” adják át. A mesék és dalok „élők”, mert élő be-
széd, mert nap mint nap újjászületnek, és beléjük épülnek a legfrissebb ese-
mények; az éppen születőben lévő szerelem, a haláleset, az örömök, a bána-
tok és ezek tanulságai is. És élnek azért is, mert nemcsak mesék, amelyeket 
jó hallgatni, hanem a kultúra, a közösség számára elfogadható viselkedésfor-
mák, normák legfontosabb közvetítői.

A vajda szerepe a közösségen belül

A cigány közösségek a lakóhelyükön vagy ahol tartósan tartózkodtak egy veze tőt 
választottak, többnyire idősebb, köztiszteletben álló férfit, akinek a szavára adott 
a közösség. A mindennapi élet problémáinak megoldásában tapasztalt, vala mint 
az elöljárósággal (hatósággal) való kapcsolattartásban bölcs ember volt, aki min-
dig a közösség érdekét tartotta szem előtt. A közösség elfogadta az általa hozott 

döntéseket, tisztelték bölcsességéért.
A vajda mindenkivel szigorú volt. A saját családjával 

is. Olyan nem lehetett, hogy elnézte nekik, ha nem jót 
cselekedtek, ha nem tartották be a közösség szabályait, 
szokásait. Amelyik vajda ne adj’Isten, egy kicsit elné-
zőbb volt, annak nem sok jövőt jósoltak. Azt leváltották. 
Hogyha leváltásról volt szó vagy megválasztásról, min-
denről az öregek döntöttek, a fiatalokat nem is engedték 
maguk közé. Összeültek egy háznál, az asszonyoknak az 
volt a dolga, hogy a gyerekek még véletlenül se zavarják 
az öregeket.A vajda ünneplő ruhája
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Volt olyan nemzetség, ahol a vajdaság apáról fiúra szállt. De ez nem volt jel-
lemző, a vajdaságot ésszel és erővel kellett kiérdemelni. A vajdának példát 
kellett mutatnia.

A vándorlás során az új helyekre érkezve mindig más elvárásokkal találták ma-
gukat szemben a cigány közösségek. Az volt a jó vajda, aki megismerte az elvárá-
sokat, és elfogadtatta azt a saját közösségével, így teremtette meg a probléma- és 
konfliktusmentes egymás mellett élést. Ez azért is volt nagyon fontos, mert kiala-
kult az a bizalom, ami alapján számítottak a különböző mesterséget űző cigányok 
munkájára.

A közösségek vezetője a leggyakrabban vajdának nevezett elöljáró volt, aki 
egyfelől ügyelt a belső rendre, a vitás ügyekben a bíró szerepét látta el, másfe-
lől a külső – mind a nem cigány környezettel (munkaadókkal, hatóságokkal), 
mind a többi cigány közösséggel való – kapcsolatokban képviselte közössé-
gét. Védte a közös érdekeiket, illetve ápolta a kapcsolatokat.

A cigányok törvénykezése – Romani Kris

Ennek a sajátos törvénykezési eljárásnak a lényege az volt, hogy mit lehet és mit 
nem szabad tenni (elkövetni), hogy ne kerüljenek konfliktushelyzetbe a hatósá-
gokkal, illetve a nem cigány lakossággal. 

Ha valaki mégsem tartotta magát a megegyezéshez (közösségi szabályokhoz), 
igyekeztek egymás között elintézni, hogy ne kerüljön sor a bírósági vagy más 
hatósági intézkedésre, mivel nagyon erős a volt a közösségi összetartozás és az 
egymás féltése. 

Amit a közösségen belül megítéltek, azt el kellett fogadni és a szerint cseleked-
ni (pl. ha a vásárban valakit becsaptak, és ez kitudódott, a törvényük szerint azt 
vissza kellett adni).

A „Törvénykezés” tagjai idős cigány férfiak lehettek, akik közül a legidősebb 
volt a bíró.

A „Törvénykezés” a kártérítési ügyekre és a nők viselkedésével kapcsolatos 
ügyekre terjedt ki.
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Ha a család ellen vétett valaki (becsapta a rokonát) összeült az alkalmi tör-
vény, és ítélkezett. A döntés tekintélyen és a közösség összetartó erején alapult. 
Ezt mindenki tiszteletben tartotta. Az ítélet lehetett végleges és megbocsátó is.  
A végleges büntetés örökre szóló kizárást jelentett a közösségből, a megbocsátó 
pár évre szólót.

A vándorló és a letelepedett cigány közösségeknél, aki nem tartotta be a min-
dennapi életben a közösségi együttélés normáit és szabályait, akkor a cigány 
törvény, a „Romani Kris” szerint ítélték meg. A közösség maga hozta meg 
a szabályait, aminek a betartatása a vajda feladata volt. 

A Romani Kris: igazságtevés a cigányok között. A közösségen belüli viselkedé-
si szabályokat határozta meg.

A cigányok életében az egy törzsbe tartozók között igen erős az összetartozás 
érzése. Egymást mindenben segítették, de ha valaki nem a kialakult szokásoknak 
megfelelően cselekedett, akkor összeült a törvényszék, amely rendszerint a leg-
öregebb férfiakból állt.

A vétővel szemben mindenki elmondhatta a véleményét, de az ítéletet a vajda 
hozta meg. A döntést mindenkinek tiszteletben kellett tartania.

A beás cigányok a vajdát így mondták, hogy vujvod. A vajdának hosszú haja 
volt, ami elöl be volt fonva, és ebbe volt beletűzve a „gyujok” (gyöngy). Ez olyan 
jelkép volt, mint a sheriffcsillag. 

 A vajdának csak akkor volt tekintélye, ha önmagát is szigorúan tudta kontrol-
lálni. Csak akkor tudott elvárni és követelni. Ő felelt az egész utca cigányságáért. 
Olyan volt, mint a faluban a bíró. A csendőrök is tiszteletben tartották.

Ha valamilyen bűncselekményt követett el valaki a telepen, akkor a sértett nem 
ment máshoz, mint a vajdához. Akkor a vajda összehívta az egész cigányságot a 
telepen. Kitettek egy kis fekete kendőt, tettek rá sót, kenyeret és egy feszületet. 
A sértettnek oda kellett mennie, és esküdni a családja egészségére vagy a saját 
életére, hogy nem követte el, amivel vádolják.
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KÉRDÉS

Ismertek-e olyan személyt a saját környezetetekben, akihez bátran fordul-
hattok ti és mások is, mert segítő szándékúak, és a mindennapi élet ügyin-
tézésében hasznos tanácsokat adnak.
Kérdezzétek meg szüleiteket is erről!

FELADATOK

1. Az olvasott szemelvények alapján gyűjtsétek össze, milyen tulajdonság-
gal kellett rendelkeznie a vajdának!

2. Határozzátok meg, mi volt a szerepe a vajdának a saját közösségében, 
és milyen szerepet töltött be a cigány és nem cigány közösség között!

3. Mutassátok be, jellemezzétek (soroljátok fel jó tulajdonságait) azokat 
a személyeket, akiket ti is bizalommal felkeresnétek. Válasszátok ki 
a közülük legjobbat, a mindenkinek leginkább megfelelőt. Szavazzatok!
(csoportmunka).

??
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MESÉK CIGÁNY NYELVEN

A szegény ember / Le veseski dej 
(beás mese)

O dát sj-o dát, zîsjé, on cîgan szărák. Benyé, n-áré bány. Ápukă szăkure, merzsjé 
pîn szátyé sză măruntyé lyemnyé. Mezsjé.

În kápu szátuluj, ká-n Gilvánfa, jésty-o krusjé. Merzsjé pákulo:
– Bună zuă sză-c gye drágul Domn, Jánés! – zîsjé krusji.
– Hă fij szănătosz, Jánés! – răszpundă dîn gînd.
– Á nu mi lyé-j dá mij doj krijcári-styé, sză-m ja, Jánés, o cîră tăbák?
– Ná, du lyé, Jánés! – zîsjé.
– Benyé. Ly-o băgát în zsăb, merzsjé lá boltă, s-o lat tăbák. O măruntát lyem-

nyé, sî bány s-o făkut. Merzsj-înnápoj, merzsjé áká.
– No, Jánés, hă fij szănătosz, kă m-áj dát bány. Kă ly-ám ádusz înnápoj doj 

krijcári-styé.
J-o pusz ákulo lá krusjé. J-o dusz.
Benyé. Jár j-o trikut tăbáku. Járé merzsjé păstyi dauă zîlyé în szátyé ku cîgánká 

dăpă jél. Merzsjé lá krusjé:
– Na, bună zuá sză-c gye drágul Domn, Jánés! Trăbu sză-m dáj kécsen bány. 

Jár m-o trikut tăbáku.
Merzsjé lá boltă, járé ăs je tăbák, merzsjé pîn szát, măruntă lyemnyé, ăj dă 

bány, járé doj krijcárj mujerilyé, aminyi. Járé lyé dusjé înnápoj.
Damnyé, á trijilyé rîndulj kînd merzsjé, nu sz-o áflát lukru în szát hă-s măruntyé 

lyemnyé, dá má j-o lat dă lá krusjé. Merzsjé lá boltă sză je tăbáku înnápoj, hă-j gye 
doj krijcárînnápoj k-ăj dátor. Há nu máj patyé sză lyé szejé înnápoj.

Áku sj-o fásé? Dă hungyé, Damn, ăs bátyé kápu. Kă-j dátor lu Jánés, nu? Mer-
zsjé lá krusjé, zîsjé:

– Ájoj, Jánésu mnyo! Sză-c gye drágul Domn nurok! Măj jo nu m-ám áflát 
nyimik lukru, nu-c posj dá bány înnápoj. Sj-o fi ku minyé? Má-j dá dară, kînd oj 
merzsjé, ci ly-oj dá înnápoj áku.
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Damnyé, sî păsît pîn pár, l-áku sză rusztană krusje pă pártyé sî je-j plîn dă gál-
biny.

– N-áku sză-c îngrămăgyésty trásztá! – zîsjé.
S-o umplut trásztá dă bány. S-o umplut, s-o mérsz ákász sî sz-o-ngăzdăsjit áká. 

O rămász găzdák.
Păntru doj krijcárj bány sză vă gye drágul Domn!

A dudás / Dudásu  
(beás mese)

Inká éjre on om. Ro szărăk éjre. Héj dá ăs trébé sză márgă, Damnyé, h-ăs fákă 
sjévá bány, h-ăs fákă. Dá jél éjre dudás. Na, o purnyit. Merzsjé.

O dátă ăj sztă-nnentyé on om.
– Á hun tyé dusj, omulye?
– Jo mă duk sză-m kot o cîră nurok, o cîră bány.
– Háj dă ku minyé! Háj lá noj! Jo bás pîntr-áje ám purnyit sză-m kot ászt-á fel 

d-om.
– Háj dă!
– Lá noj nuntă-j – zîsjé. – Numá nu-j lutás.
Na, dîn gînd, beny o fi áku má, într-on lok bun merzsjé.
O purnyit. Merzsjé.
– Dá háj dăpă minyé – zîsjé. – Hungyé jo oj merzsjé, sî tu sză vij dăpă miny.
Merzsjé înnentyé.
Sjiny-éjrá álá, dráku, hăl sjé sz-aflát ku dudásu.
Na, benye. Kum dă o dátă o dát lá ápă, o păsît dráku áltărát. Huny o păsît, n-áku 

sî omu o păsît, sz-o dăsztyisz o usă ákulo.
Damnyé, sî sz-apukát sză kîntyé dîn dud-eje, sz-apukát sză zsasjé héj drásj. Zsakă, 

kum zsuká, luve ku pălsji în pămînt, pîn în zsjinuc sză kukupá, áfélă zsok sjé făsje.
Májká me! Sză szpărije dudásu, kînd vigye ászt-áfelă.
Na, benye-j. Dăpă sj-or zsukát, or merzsjé pă kununyijé.
Or ádusz káji áfáră. Sză punyé pă káj drásji, héj ăj dă sî dudásuluj on kál. Pă 

kălăris, sî dudásu p-on kál. Merzsjé.
Kum máj mirzsje drásji, dá nu, pă kál în kăláris, kă sî dudásu ásztrînzsjé pă kál 

în kastyé.
O dátă zîsjé kálu dudásuluj:
– Pătru mnyo, nu m-ásztrînzsjé! Nejtyem, pă kînd jéj ákulor fi, sî noj ákulo ony fi.
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Sjiny-éjrá kálu-lá? Á dudásuluj masă-jrá.
– Jo misz masă  tá – zîsjé.
– J-o fuzsjit voje kînd ahuzît, pă sjiny înkălărestyé, pă masăszá. Masă-szá ákulo 

o kirilit kînd o murit, în pukolbă, dá nu, lá drásj, kálu drákuluj éjre.
Na, benye. Or ázsunsz ákulo, sz-or kununát, na, hájd înnápoj. Járă fásjé kálu pă 

dudásu:
– Pătru mnyo! Áku pă tyinyé ty-or îmbijé-tyé ám áhéstye ku bány, ku sigogyi. 

Dá tu nyimik sză n-ápusj dă lá jéj ált, maj vi vigye ákulo într-on kot on bokrántyé 
– zîsjé –, krupisj pă je. Tu tyár pă hájé sz-o sjéj, d-ájé dă c-or dau-o, c-or dau-o, 
n-áré dă gînd sz-o gye. Pîn átunsj sză nu răgyis dă p-áje krupisju szusz, pînăgogyi 
nu vij ázsunzsjé în határu to.

– Benye – zîsjé.
K-asztá or sî ázsunsz. Jár o kizdilit kît sză kîntyé, kît sză zsasjé.
Na, benyé-j.
– Na, dudásă, sjé sză-c plătyiny?
– N-áku sjé sză-m plătyic? Bokránty-áje, háj dă kîc dau-o, p-áje apuk, dá kă nu, 

ált nu-m trebé.
– Áj, dá sjé-j fásjé tu k-áje? Ăc dăgyény noj cijé bány.
Nu, kă zîsjé kálu, bányi sză fásjé dă kárbuny, kînd ázsunzsjé în határu luj.
– P-áje dá kă m-o dăgyéc, áje o ápuk – zîsjé.
– Á fijé-c átunsjé!
Ált nu-j trăbuje.
J-or dát-o, o lat-o jél szub szuszară, o purnyit ku je. O vinyit jél pîn în határu 

luj, hungyé jél săgye áku pîn áprapé má, dá nu.
– Há, Damnyé, trébé sză văd jo, sjé-j în bokránty-ásztá – zîsjé.
Háp dă je.
Kînd o lat dă pă je krupisju zsosz, o kizdilit sză jesé ásá dă máré birsj áfáră. 

Damnyé, o fokă deje máré dă birsj.
Fălosz. H-ăs apuká dudá, járă-j fálká dă fălusijé. Kérül merzsjé pă jelyé.
Dimizo sză ujtă lá jél, sjé fásjé jél:
– Má háj, k-oj merzsjé lá fél, j-oj la birsjily-elyié dă lá jél.
Sz-ápukă Dimizo, merzsjé lá jél.
– Na, omulyé! – zîsjé. – Nu áj vingyé birsjij-estyé?
– Haha, jo? N-áj tu áticá bány.
Lu Dimizo j-o zîsz, kă n-ávé bány áticá.
– N-áj tu áticá bány.
– Nu dáj, omulyé? Dákă nu lyé dáj, nu jésty pă bun lok áisjé, ásztá nuj á to.
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S-apukát kumănáku, l-o izbit pă pămînt, o săzut pă jél.
– Áisjé nu-m purunsjésty, kă jo p-á mnyo, sî tu p-á to.
O szfărsît. Mágá Dimizo nu áve gînd sză sză vitatkuzászkă ku jél.
D-áje átitá gînd j-o dát, kă d-áje tot l-o lat înnentyé, l-o latulă, sz-o igyizit ku jél.
Dá má ásá o-mbătărnyit dudásu, ká kă kînvá ásá-jrá, o zî o án dă zîly-éjrá. Kînd 

sjinyivá gîngye, k-áku ám năszkut, má d-o án ăjrá.
Ro bătîrn ăjrá, má d-ábe mirzsje, ásá topogule, jél gîngye, kă átunsjé áje zî 

nume.
L-apukát Dimizo, hungyé l-o dusz, lá Luná.
Ápu d-áje zîsjé băjásî, háj kă sză vegyé birsjilye în Luná, sză vegyé.
K-ászt-ám szfărsît.

Az erdő anyja / Le veseski dej 

Has katar na has, pe luma tháj po thöm has ed corri phűri romni táj has la ed corro 
cávo. Nadon cörre has-le, kadala mindig vándorolinnás, gav-gavestár phír kernás. 
Kájso ánde rátolás, othe pengi sátra cirdenás, othe xanás, thavnás penge. Káj ek 
cini bokolji kernás, káj kaki kernás, ade xanás. Tháj kájso tehára avlas, indulinde 
te dzan máj dür penge.

Maj numaj jekvár táj vi rákhen ed vésesko ágor, pe lende rátíljas.
– No, muri kedveso phüri déj, p’amende rátíljas, náj káj te dzas, te keras amen-

ge ed sátra! De dikh, náj ame még nici kasta!
– Ö, fijam, dza cak k’odo vés – phenel – táj sin avri! phenel. – Táj av – phenel 

– táj keras, – phenel – kájso ándre dzanaha te cirdas amen!
– Táj bizon, muri déj, misto phenes tu!
Táj dzal akanák o sávo e tovereha táj sinel ávri o legmájsukár kas, hod voj an-

daj odo kerla ed sátra.
Hát kanák ávri sinda les, téjle dűlindas. Táj vi érkezínel e véseski déj. De ka-

save has lake bala, e luma t’ o them daranas latár! Bare sálkása bala has la, bare 
nákheski, nángi, lőlji has-li.

– No, – phenel e cőrre sáveske – so tromájlan tu te keres? Muro legmájdrágo 
kas tu ávri sines athár? No, sun athe! Dzanav, – phenel – k’athe-j vi ti déj, de 
me – phenel – akanák téjle átkozínav tut! Te del o drágo Del, phenel – andar 
tute ed baro fertelmeso sap te válínel! Node, sun athe! Andar tute ed sap te avel! 
So akanák építindan, ed sátra, na sátra t’avel, hanem ed kasavi kastéja te avel 
andrál, hod~ páro-foghatővo ni p’adi luma, ni pe káver te n’avel majd! De ande 
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phü téjle te avel ku tuha, othár te phíres opre tuke pal ek cino háben! De addig te 
ná slobodis opre, míg avla ed ráklji, táj még odi kaná trivál ölelinla tut, akkor te 
slobodínes opre katar late! De kasavi, ko tutár na darala! De ko darala tutár, máj 
dur te senvedínes!

E leski déj rővel táj dzal máj dur.
No, aba akanáke majd pe gávesko ágor avri beslás, more, ed báro, themesko králji. 

De kasavi sukár ráklji has les, hod ni p’adi luma, ni pe káver páro-foghatóvo na has.
Odi meg táj dzal ando vés avri, hod voj kidel akanák peske kasta. Nohát, odi sar 

kidelás o kasta, hát ado sap po kas oprál has cavarodíme. Táj dzal vi p’odo kas, 
e ráklji táj kezdil te kidel o gajji táj lel o sap táj cavarínel pe late kürül. E ráklji 
daratár táj vi ájülindatár.

Táj dzal o sap táj vi anel ek cino páji táj thovel la opre táj vorbil karing late. Hát 
bizon e ráklji nadon jóba da pes e rákleha, e sapeha aba.

Sunes? 
Nohát bizon annira-mennire táj lel o sap táj sovel laha, majd numaj jekvár táj 

vi perel phári, odi sukár ráklji, e krájeski ráklji. Hát naprul napra lako per bárolás.
Phenel laki déj:
– Jánom, hát dikhav, tuke bárol to per! Hát sar na phenes, hod kastar han tu 

phári?
– Ö, muri kedveso déj, hát muro dád avri te zanla, te zanlás adi, hát mange – 

phenel – lelás muro trájo!
– Na dara, muri kedveso ráklji, phen cak mange avri!
– Hát, muri kedveso déj, – phenel – athe ando vés kaná trádan man pal kasta te 

kidav, othe has – phenel – ed baro fertelmeso sap táj – phenel – odo sódas manca! 
Táj katar odo kerdílom phári.

Táj dzanel akanák lako dát avri.
No, akanáke lako dát táj trádel la katar o kher. Ke odo opre ásadas inkesten 

fedveresen te dzan te levínen téjle e sapes, te mudáren les. Katka e ráklji anglal 
denásljas.

Táj phendas leske, e sapeske:
– Dza, menekülin, ke muro dát avel e inkestenca, kamen te mudáren tut!
– Na patav tuke, sívem sép serelmem, ke sáj avel, ke tu árulindan man andre 

te dadeske! De sun athe, muri kedveso gázi, o Del akkor te sloboztatínel tut opre 
katar to per, táj akkor te keres e cavores, majd kaná trin abroncura suvej pe tute, 
táj kanák efta bers téjle telinla táj trivál te ölelínej man, akkor te slobodínes vi tu 
táj akkor te slobodínav vi me opre!

Táj dzaltar o raklo, o sap.
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No, akanáke cörri romni, e ráklji, e krájeski, indulinda te dzal v’odi le themeske 
te dzal. Táj vi rákhel akanáke ek káver baro vés, táj vi dzal andre po maskar.

Táj so dikhel? 
Ed cini koljiba.
Hát ande koljiba meg na lakozinnas, numa tista benga. Has len ed vezéri, ko 

parancolgatínlas.
Phenel adi cőrri ráklji:
– Láci ráti te del o Del tume!
– Del o Del vi tu, correj manusnej! Ande sosko járato han?
– Hát avljom – phenel – ed cino sógálato te rodav, hod te dzanós te zuvav and-

rál!
De aba baro has vi lako per.
– No hát láce thaneste phíres! Athe – phenel – hi tut sógálato!
No, hát odo has lako sógálato, ke e bengen has sosoja táj oda trobujás voj te lo-

sárel naprul-napra. No, kanák losárlas pe lende, trádelás len ándre, denás la ed cino 
xáben táj xalás. No, téjle telindas lako sógálato, ke valamikor ed des ed bers has. 
No, gíljatár, indulinda te dzal peske mendegélni. Táj resel ávri p’ed gávesko ágor.

No, akanák so kerla, so ná? 
Rákhel ed córri koljiba, dzal ándre. Othe beslás ed phüri gázi.
– Lási ráti del o Del, muri kedveso déj!
– O Del anda tut, muri kedveso ráklji! Ande sosko járato han?
– Avljom – phenel – sógálato te rodav, ke – phenel na hom nicisár!
– No, láce thaneste phíres, muri kedveso ráklji, av andre, bes tejle! Nohát,  

– phenel – tuke odi avla ti búti, phenel – hod numa dzas avri, kapálines, aves ánd-
re, xas táj pihenínes tuke!

Nohát, v’othe téjle telindas lako sógálato.
D’aba othe has laki rema, hod aba te kerel bizon e cavores is, de na dzanlás.
So kerdás?
Táj vi dzal akanák ko kováci táj vi keravel ed abronci pe pesko per, k’aba na-

don cünginlás lako per. Indulindas te dzal and ed káver them andre, resljas andre, 
giljas k’ed kováci, suvadas o dujto abronci pe pesko per. Resljas o káver them, o 
tríto, v’othe giljas k’ed kováci, suvadas v’o tríto abronci po per.

No, akanáke indulindas te dzal peske orság-világ, k’aba nadon phári has-li, ke 
andal peske sona avri gíljas táj na dzanlás e savores te kerel. Hát udi elátkozotto 
has-li, ke e véseski déj udi átkozindas len téjle!

Táj indulindas akanák e ráklji khérefele te dzal, udan p’odo than, katharso avri 
indulindas.
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So, dikhel, o sap avrál hi-lo, udan tal odo kas, kájso has-lo. Kaná dikhlja les e 
ráklji, ande los na dzanlás, hod sar te denásel.

Kaná ke leste resljás táj vi ölelínel les trivál edmás után, táj változindas pále 
romane saveske. De kasavo sukár has-lo, trivál máj sukár kerdíljas, sarso has-lo.

Akkor dikhljas adi sukár dzulji, leski pirámni, hod sosko sukár manus hi ado!
Sunes?
De po baro per azonnal abroncura téjle pattogzínde pal late táj vi kerdas ed su-

káre cine somnakúne cine sáves.
P’adi apoj e véseski déj táj vi jelentkezínel.
– No, sun athe, – phenel – muro drágo savo táj muri sej! Mivel ke tumen kadici 

but senvedínde, fáradínde pal edkáver, denás kerdinde, me meg odi kívánínav tu-
menge, hod andar adi udanadi kastéja te avel, te avel opre andar phúv, táj te avel 
máj sukár, sar e králjeske hi, és athe te besen, tumen te vezetínen ado vés ande 
muro than táj te zuven tumári luma!

Katharso sundom la,vi me phendom la!
(Balogh Elek Moldovány, sz. 1943.

Cerháti törzs, Kántorjánosi, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Kinni tyúkjai

Mure kedvessa sáve, t’al amenge baxtáli kadi sunto rát!
Hát phenó tumenge atunci inke ek paramíca pa ek phúro rom, ande Keléda be-

selás tháj lesko sávo, o Kinni. Hát mindíg ando gav cavarginnás.
Táj cipíja les ánde ek gázo:
– Avtar ánde, tin ek grastes mandár! 
– Háj biknes les, manusa?
– Háj biknav hát!
Zal ánde o rom, o phúro rom. 
– So manges pré les?
– De ma pajnz pengévuri!
Thaj tinel les o rom. So, dikhel o phúro rom háj inke kórro-j. No, mictoj. Ligrel 

les khére bárimasa, ke aba akák les grast si! Mistoj. Losál vi leski phúri romni e 
grasteske, aba si le e grast. Ke zánen, hát e rom e grasteske mindíg losán tháj ka-
men e grasten. Vi von káde sas.
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Igen ám, de co phúro rom pále ándo gav zal ám áver dés e Kinnesa.
Phenla o phúro gázo leske káde:
– Liger vi kadala guruvna mandár, man te n’avel ice khate!
– Mistoj.
Dikhel o phúro rom, háj kórri vej guruvni. 
Del ávri e gazzi:
– Öreg, álljon meg! Eta, koj khajna, tide le khetháne, liger le!
No, akák vov a guruvna xutilel o phúro rom, ke akák vi guruvni avla les.
Phenel peske saveske:
– Za, de, Kinnim, tide le khetháne, láse avla amenge te xas le! Maj ti déj kerla 

le amenge!
Tidel le o sávo, ke üdesso sas. Tháj si leste ek zvorra. Tháj lel peski zvorra, 

phándel po maskar tháj mindíg ekha khajnako phunro phándel páse, tidel le sa 
khetháne.

So lel ám sáma jokhár? 
Aba opre ando céri vázdínen les e khajna, urán lesa e khajna pe xasárimaste.
O phúro rom akák:
– De, xasárel a ljuma a végtelenségig! Ahaj, so kerdan, Kinni? Ligren tu akák 

e kále khajna! Ke kadala ciná cáce khajna-j, ke kadala beng-i!
De o muro Kinni ci daralas ci opre ando céri, aba úces phérelás.
Andi posoti sas leske i súri. Tháj lela peski súri ángle tháj sinel ek zvorra. 

Mukhel ekha khajna kadalesa. Sinel e áver. Mindíg máj téjle zal. De o phúro rom 
téjle-j pi phűv, a ljuma xasárel akák, hocc so avla leske cávesa. Mukhel pe mindíg 
máj téjle. Aba muro Kinni vi élvezíj, gindíja, hod ande repűlővos besel, káj e khaj-
na ligren les: Locál leske, ke mindíg keccavo sas vov, vicceso sávo. Tháj mukhel 
pe téjle tháj resel pi phúv.

– De, le, de, córra, xutil o sélo tháj vezetin kadala guruvna! De mange máj but 
keccavi búti te ná keres! Hát mír ná ánde góneste tidan le?

– Hát mír tidemas le ánde, hát bárem phírdem ando céri káde!
Zan khére, dikhel e phúri romni andaj cerxa ávri.
– So kerdan, mo? Kórre grastes andan tháj korra guruvca! Tháj e íja khajna 

’káj-le? Thaj kodolen ci dikhes? Tháj vi kodola körre-j!
– Ahaj, ci ná phen! To Kinni so kerdas manca? 
– So, de?
– Tháj po maskar phánglas e íja khajnan tháj ando céri ligerde les opre! Tháj 

te ná cipíj pala leste, o Kinni zaltar örökre ice, soha c`’avílo paIpále amende! 
Cipin dem, sargodi bírindem, káde o Kinni patandas o muj. Ke zánes, azér o Kinni 
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mange patal o muro muj, kaná pré les phenav! Káde boldas palpále tháj avílastár, 
ke amende o Kinni c’avílo külömben, e khajna ligerdo les!

Nohát, mure kedvessa sáve, kadi paramíca káde sas, sarso phendem tumenge! 

(Kárpáti Imre, Bajka, sz. 1924.,  
Lovári törzs, Salomvár, Zala megye)

KÉRDÉS

Ti beszélitek a cigány nyelvet? Ha nem, akkor érdeklődjetek, vannak-e 
a környezetetekben cigány nyelven beszélő emberek!

FELADAT

Hívjatok meg „rendhagyó” népismeret órára olyan – cigányul jól beszélő 
– személyeket vagy előadóművészeket, akik a könyvben található mesé-
ket, verseket cigány nyelven tudják felolvasni, elmondani!

??
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