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A Kanizsai Szociográfiai Műhely fennállása óta tapasztaltuk, hogy a 
kutatásnak, megjelenítésnek sokféle módja van. Vita is folyt róluk. Az egyik 
az irodalmi szociográfia, az élményszerű szépirodalmi feldolgozás, a 
személyes élmények formába öntése. A másik a csoportkutatás, nagyobb 
közösségleírási témáknál megkerülhetetlen, főleg előzmény nélküli 
kutatásokban. Amikor a vizsgálatokkal indultunk, nagyrészt ilyeneket 
találtunk akár a jelenség-, akár a kömyezetvizsgálatokban és a módszertani, 
tematikai mintául választott Adorján anyaga sem volt kivétel.

Több úton kellett hát több kutatónak indulnia, és a tipikus műfajnak, a 
tanulmánykötetnek olyat kell összefognia, amely csak célkitűzéseiben 
volt azonos, módszereiben már nem annyira és a tanulmányok a legjobb 
szándék ellenére is egyenetlenek.

Most egy másik módszerrel próbálkozunk, amelyet műhelytanács
kozásainkon is többször ajánlottak: a füzetek sorozatával, hogy egyszer, 
másodlagos összegzésben mégis eljussunk valamilyen monográfiáig. Az egy 
nagyobb tanulmányt, vagy néhány rokontémát tartalmazó füzet jóval 
mozgékonyabb, gyorsabb eredményeket hozó, az illeszthetőséget, korrelációt 
pedig így is képviselheti.

Ennek a sorozatnak első vállalkozása lett Adamovic Erzsébet: Ember 
vagyok című, az adoijáni cigánysággal, illetve romákkal foglalkozó müve. 
Eddigi munkánk eredményeként akár tíz másik füzetet is rögtön indíthatnánk 
tanácskozásaink, egyéni kutatásaink hozadékából, de nincs meg hozzá egyelőre 
anyagi erőnk. Kkészenlétben van egy a családról, a vállalásról, irodalmunk 
szociográfiai szemléletéről, a mai utónévdivatról, a ragadványnevekről, 
olvasásszociográfiáról, az identitás útjairól és útvesztőiről, a nyelvtanulás 
és nyelvi tervezés kapcsolatáról stb.
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A CIGÁNYKUTATÁSOK MÚLTJÁRÓL, JELENÉRŐL

Ember vagyok -  áll a tőmondat jelen kiadványunk címében, és mégis olyan 
megrendítően, hiszen ebbe egy egész népcsoport hányatott múltja, nyugtalan, 
bizonytalan jelene bele van írva. Ember vagyok, vagyis én is ember vagyok, 
és keresem a helyemet ebben a nem egészen nekünk teremtett világban, 
amelyben még most is igazolnom kell létemet.

Ezt a képet kicsit árnyaltabbá teszi a roma szó eredeztetése, amely 
önmagában embert jelent, másodlagosan viszont egyre terjedőben lévő népnév 
lett belőle, a cigány szó helyett, amely már képzettársításokkal túlságosan 
terhelt, ezért került névcserére sor, noha a roma szó meg kissé bizalmas, a 
magyarban enyhe irónia tapad hozzá.

A jelen kötetben sok szó esik a múltról, a vándorlásokról, letelepülésekről, 
újabb üldöztetésekről. A füzet legfontosabb feladata azonban a helyi 
népesség sorsának különböző idődimenziókban való követése. A hozadék 
hosszú megélt idő és kevés változás a legutóbbi időkig. Ennek az időnek a 
kezdete az adoijáni cigányság esetében a 20. század első-második évtizede, 
amikor néhány teknő-, vályú- és „melence”-faragó (így hívta népünk régen 
a mosdótálnak használt faedényt) férfi megjelent a Tisza-parton, hogy kezdetét 
vegye egy új honfoglalás, letelepedés, amikor a családtagok is utánuk jöttek, 
és a gátőrház mellett kis sárkunyhók jelentek meg látszólag összevisszaságban, 
valójában azonban családok, nemzetségek szerint.

Mindez kövület, rezervátum, elszigetelt valóságdarab maradt évtizedekig, 
és ebben az állapotban nem is volt vele különösebb gond. Külső emberek 
az ismeretlenségbe be sem tudtak, nem is akartak hatolni. Értelmiségi nem 
került ki szinte napjainkig közülük, de ahol ki is került, azt is valójában a 
közösség zárta ki magából, a más anyanyelvű, nemzetiségű kutatók viszont 
csak az egzotikumot, a különöset tudták és akarták meglátni. Igaz, Kanizsa 
környékén is különböző időkben és terekben több roma csoportot találhattunk, 
a már egészen a magyarságba olvadt ún. muzsikás cigányokat, de az 
adoijánihoz hasonló kanizsai és horgosi nomád csoportokat is, köztük azonban 
nem volt, talán ma sincs számottevő kommunikáció.

Ez volt a térben egymás közelében élés, amely messze volt az 
együttéléstől. Az 1970-es években azonban viharos sorsfordulók jöttek: a 
Tisza nagy áradása, az első cigányfalu pusztulása, új telep létesítése 
községi segédlettel, és innen már csak egy lépés volt a közösségi 
bezártsággal, a gettóval való szembefordulás. Aki elég tehetős volt hozzá, 
a falu különböző pontjain házat vásárolt, az elvándorlással, ritkulással egyre 
fogyatkozó magyar népesség mellett ezt nyugodtan megtehették.



Lejátszódott hát egy eddig hallatlan, ismeretlen változás: A két etnikum, 
a magyar és a roma azonos térbe, dimenzióba került, és az érintkezés, a 
kommunikáció megkerülhetetlenné vált. Ennek a folyamatnak a végén az 
egymás mellett élőknek valamilyen közösséggé kell válnia, vagyis 
integrációra van szükség, a közösség elemeinek viszont ismerniük is kell 
egymást.

Amikor a Kanizsai Szociográfiai Műhely 1996-ban megalakult, és 
Adorján lett az egyik központi téma, a romakutatás azonnal „listára” került. 
Amikor a Veszendő Értékeink Nyomában Nyelvjárás- és Néprajzkutató 
Táborokat tartottuk, a pécsi Cigánykutató Központtal is felvettük a 
kapcsolatot, amelynek körzetében, épp mint a mi falunkban beás cigányok 
élnek. El is jö ttek  néhányszor, és nagy élmény volt az adorjáni 
nemzettársaikkal való találkozás. El is panaszolták a helybeliek legalább 
évtizedes panaszaikat. Sajnos ezekből a látogatásokból nem születtek 
tanulmányok. Nem működött tehát egy a közösséget belülről szemlélő Lakatos 
Menyhért-féle modell, sem az „importált” falukutatás, maradt tehát egyetlen 
szerencsés körülményünk kihasználása: Néhány sorsdöntő területen 
megindult a cigányság felzárkózása, így az oktatásban, a vallásgyakorlásban 
és az egzisztenciális kapcsolatokban. Ebben a folyamatban megkerülhetetlenné 
vált néhány személyiség. Mondhatjuk, újra megformálódik a klasszikus képlet, 
hogy a pap, tanító vállalja, végzi el az úttörő feladatot, illetve olyan 
kulcsemberek, akik a csoportnak segítő kezet nyújtanak.

Ft. Tari János főtisztelendő úr sokáig élt velük, de sajnos tapasztalatait 
nem írta meg, legfeljebb nyilatkozatokat adott a kutatóknak, de a faluba került 
egy olyan tanítónő is, aki felvállalta a romák gondjait, bajait, tanította a 
gyerekeiket, majd teljesen a közösségekbe épült ünnep- és hétköznapjaikban. 
Ő Adamovic Erzsébet, a jelen kötet szerzője, de jelentek meg tőle más adott 
témájú dolgozatok is. (Vö. Az adorjáni cigány népesség szociográfiai 
jellemzői, In. Adryantól Adoijánig, Tóthfalu 2003.) O ebbe a faluba nem 
kérdőívek tömegével, nagyfokú tárgyilagossággal tért vissza, hanem azzal 
a céllal, hogy a belső közösségi életet feltárva, közel hozza, szimpatikussá 
tegye a célcsoportot. A barátságra, beleélő képességre alapozva aztán már 
bármilyen tudományos kutatás eredményes lehet, mert addigra megírt egy 
műhelyt, amely megmutatja egyszerre a cigányságot is önmagának, és 
ugyanígy a külvilágnak.

Ezzel a füzettel természetesen nem fejeződnek még be a tematikus 
kutatások. A jövőre várnak olyan kérdések, mint a saját nyelv és a használt 
nyelv(ek) viszonya, a romák élettér- és lakóhely-típusai, az átlagos



családnagyság, az eltartók és eltartottak aránya, a foglalkozási struktúra, amint 
azt például Kemény István vizsgálja A magyarországi cigány lakosság című 
tanulmányában az egész Magyarország tekintetében, de az oktatás, 
beiskolázás tekintetében is lenne mivel foglalkozni, amint azt Réger Zita tette 
a Kétnyelvű cigánygyerekek az iskoláskor elején. (In. Valóság, 1974.1. 63- 
73.1, illetve A magyarországi cigány lakosság című tanulmányban.)

Papp György





KÉT VILÁG KÖZÖTT 

Adalékok az adorjáni rom ák közösségleírásához

ELŐSZÓ

A kanizsai községben van egy kis falu a Tisza partján, Adorján. Ebben 
a kis faluban több mint 800 éve főleg magyarok élnek. Történelmükről, az 
itt élt emberek emlékéről, munkájáról, szójárásáról tanulmányok születtek. 
Ezen a kis településen kb. 100 éve jelen vannak a romák, a cigányok is, akikről 
nem sokat tudtunk, vagy ha valamit ismertünk is, hallgattunk, pedig ezt a 
300-350 embert mindenki a maga módján valami formában a tudatában 
hordozta, mert ők mások.

A másság az irritáció, nyugtalanság forrása, mely az ismeretlenségből ered, 
miközben, hiszem, hogy ez az állapot mindkét népcsoportra rombolólag is 
hathatott, miközben a kiutat keresték az egymás mellett élés valamilyen 
formájában. Mind a két népcsoportnak szilárd néphagyományai vannak, más 
az anyanyelv, a temperamentum, a munkához való hozzáállás, az 
iskoláztatottság, a világszemlélet stb.

Az adorjáni emberek egyébként is a sok megpróbáltatás után (1944-es 
események) minden idegennel szemben, legyen az bármilyen nemzetiségű, 
valami ki nem mondott ellenállással, gyanúval viseltetnek, ami érthető, mert 
a póruljárt ember mindennel elővigyázatos, így az idegenek befogadásával 
kapcsolatban is. Aki adorjáni lakos akar lenni, annak előbb valami formában 
bizonyítania kell, hogy érdemes erre a megtiszteltetésre. Valamit le kell tennie 
a közösség asztalára becsülettel, munkával, mély gyökeret kell eresztenie 
az új megkapaszkodáshoz, megmaradáshoz. Ki kell állnia a megmérettetést, 
elnyernie az emberek bizalmát, ami nem kis dolog. Erre a megmérettetésre 
bizony néha egy emberöltő, egy élet is kevés!

Minden emberben megvan az az óhaj, hogy a neki tetsző, szép életteret 
megteremtse maga és az utána jövő nemzedékek számára, mert az életre 
minden embernek egyforma joga van, természetesen mindezt békés úton.

Az idő nagy úr! Múlásával az igazi értékek megmaradnak, átértékelődnek, 
új értékek születnek, s a kényszer is utat tör magának.

Ez az összegyűjtött anyag az eredeti állapotot és a változásokat kívánja 
nyomon követni. Az írásaimban megtalálhatók, szubjektív, egyéni módon 
bemutatva azt, hogy a környezet hogyan vélekedett, és élte meg ezt az elmúlt



időt. Kutatásaim felfedik, hogy mind a két népcsoport világosan látja a maga 
helyzetét, vannak előrelépések az integrációban, a közös érdekek találkoznak, 
hajlandóság mutatkozik bizonyos szinten egymás kölcsönös elfogadására, 
de, hogy a két népcsoport „átfedje egymást”, ahhoz még hosszú időre van 
szükség. Talán még 100-200 év múlva egy új ember képében.

Azzal, hogy a magyarok és a romák egy falusi közösséget alkotnak, 
valamilyen formában gazdagítják egymás életét, mert ami szép és jó 
cselekedet, eltanulják akarva-akaratlanul egymástól, változnak a szemléletek, 
a szokások. Pl. a romák is járnak iskolába, igényesebbek magukkal 
szemben, a nyelvi nehézségek az iskoláztatással tompulnak, a vallás jó hatása 
is érezhető, az életkörülmények normalizálódnak, és nagyobb a társadalmi 
odafigyelés is az emberek életkörülményeinek javítására.

Az idő hozadéka, hogy a magyarok körében kicsi a népszaporulat, a fiatalok 
egy része elköltözik munkalehetőséget remélve, a továbbtanulás folytatása 
miatt, a jobb megélhetés reményében, maguk mögött hagyva szüleiket, és 
szülői házukat. A roma lakosok ezeket a házakat megvásárolják, és az üres 
hajlékok benépesülnek. A roma családokban a gyermekáldás számosabb, 
családcentrikusak. így az üres házak élettel telnek meg, s falu benépesül 
fiatalokkal, akik majd egy új életformát honosítanak meg idővel. Mivel a 
magyar és a roma gyerekek együtt tanulnak az iskolában, a templomban; a 
kölcsönhatás eredménye az egymás elfogadása lesz idővel.

Számomra az anyaggyűjtés során egyforma készséggel segítettek a magyar 
és a roma lakosok. Köszönöm mindenkinek. Szeretném, hogy a roma lakosság 
megismerése a falu népének az életében valami jobbrafordulást eredményezne 
valamikor, és az értékek okulásunkra szolgáljanak mindannyiunknak, s ezzel 
hozzájáruljunk világunk megértéséhez.

Megállapíthatom, hogy a romák, mint emberek, mint népismeret; 
hozzátartozik az általános kultúránkhoz.

Egymás megismerése mindannyiunk számára ismeret-gazdagságot 
jelenthet.

I. A ROM ÁK TÖRTÉNETE

A cigányok önmagukat romnak nevezik. A szó jelentése: ember, 
cigányember. A nem cigányokat Gádzsónak nevezik. Van aki egyenesen az 
indiai istenkirályfi, Ráma nevéből származtatja, mások inkább a római szóval 
kapcsolják össze a rom szót. Az utóbbi vélekedés szerint a kelet-európai 
(bizánci) területen vették fel a cigányok ezt a nevet.



A Kelet-Európában közhasználatú cigány nevet a görög athinganoi 
(érinthetetlen) kifejezésből származtatják, és egy hajdani kis-ázsiai vallási 
szektával, a melkizedekitákkal hozzák kapcsolatba. A szekta tagjait szektán 
kívüliek nem érinthették. Egy másik, nem túlságosan meggyőző magyarázat: 
annak a köszöntési módnak emlékét őrzi a cigány név, melynek a 
törököknél, a Balkánon és a románoknál atzigán változata is van. Európában 
hosszú ideig egyiptomi származásúaknak hitték a cigányokat: ők maguk is 
szívesen terjesztették ezt önmagukról. Innen ered az újgörög guphtosz, a 
macedón gyupci, az angol gypsy, ill. a spanyol és a francia gitano, gitan nevük. 
Ugyanez okból szerepelnek a ló . századi magyar írásos dokumentumokban 
néhol pháráones (fáraó ivadékai) néven. A franciák bohemiensnek -  
csehországiaknak is nevezik őket, mivel Franciaországban az első időkben 
Csehország felől is nagy tömegben érkeztek cigányok. Nevezték őket a 
történelem folyamán valachoknak (egy részüknek, az ún. oláh cigányoknak, 
most is ez a megkülönböztető neve), szaracénoknak, núbiaiaknak, sőt 
tatároknak is: attól függően, hogy mit tudtak, vagy mit hittek származásukról. 
Nyugat-Európában és Amerikában előfordult, hogy magyaroknak (hongrois, 
hungaros) nevezik őket.

Firduszi (i. e. kb. 935-1020) a Sahnameben tízezer luriról, zenész-táncos 
szórakoztatókról is szól, akiket Bahrain Gur perzsa király Indiából hozatott. 
Vannak, akik e lurikban is a cigányzenészeket próbálják felismerni...

Napjaink egyik lelkes cigánykutatója, a cigány származású Jan 
Kochanowski leginkább nyelvészeti következtetés alapján azt feltételezi a 
cigányokról, hogy mielőtt nyugati irányú vándorújukra indultak, valahol 
Észak-India területén egységes népként éltek, önálló államuk volt, nem voltak 
nomádok, állattenyésztéssel, földműveléssel foglalkoztak. Ezzel a merész 
felvetéssel szemben az ismert tény az, hogy Európába igen laza kötelékű 
nomád népként érkeztek. Vándorútjuk kb. az V. és X. évszázad között 
kezdődött, és jó néhány évszázadon át tartott. Hosszabb ideig tartózkodtak 
Perzsia, Törökország, Görögország és később a román fejedelemségek 
területén.

A tudomány viszonylag későn, csak a XVIII. század végén derítette ki 
indiai származásukat. Elsőként egy Hollandiában tanuló magyar papnövendék, 
Vályi István figyelt fel 1760 táján malabari indiaiak nyelve és a cigány nyelv 
közötti rokonságra. Felfedezéséről először egy bécsi folyóiratban írt 1776- 
ban. Az első nagyobb szabású összefoglaló a cigányokról. H. M. G., Grellman 
könyve (A cigányok történetének nyomozása -  Göttingen) 1787-ben jelent 
meg. Az indiai rokonságot is bizonyító részletes nyelvi összehasonlítás. A.



F. Pott könyve, ez után több mint fél évszázaddal később látott napvilágot. 
A cigányok Európában és Ázsiában: I—II., 1844-1845). A múlt század második 
felében erősen gyarapodott a cigánykutatók és a cigányokról szóló munkák 
száma. A kiemelkedő nevek közül F. Miklosichot, Hermann Antalt és József 
főherceget említhetjük még meg (utóbbi neve alatt jelent meg az eddigi 
legnagyobb szabású cigány nyelvtan, 1888-ban).

A modem magyarországi cigánykutatás kiemelkedő alakja a néhány évvel 
ezelőtt elhunyt Erdős Kamill. A nemzetközi cigánykutatásban jelentős szerepe 
van az 1888-ban alakult londoni Gypsy Lőre Societynek, s e társaság évenként 
kétszer megjelenő folyóiratának, a Journal o f the Gypsy Lőre Societynek.

Maguk a cigányok, amikor Európába érkeztek, már semmit sem tudtak 
eredetükről. A Balkánról és a román fejedelemségek területéről a XTV. század 
végén indultak meg nyugat felé: nem egy tömegben, hanem kisebb- 
nagyobb csapatokban. Az addigi nomádokkal ellentétben békésen vándoroltak 
országról országra. Nyomorult, rongyos külsejükkel, kevés lábasjószágukkal 
(ló, szamár, öszvér, vadak és házi szárnyasok fogására betanított kutya), inkább 
szánalmat, mint félelmet keltettek. 1418-ban már elérik Hamburgot, 1422- 
ben Bolognában. 1427-ben Franciaországban említik őket először. 1500 táján 
Angliában. 1512-ben Svédországban is megjelennek. Zsigmond király 1423- 
ban menlevelet ad nekik, amiben önkormányzatukat is biztosítja. Egyik 
legkorábbi említőjük, a német Albert Krantzius azt íija róluk 1417-ben, hogy 
faragatlan, fekete, piszkos, barbár népség, akik főleg a tolvaj lásban és a 
csalásban tűnnek ki. A cigányok nomád felfogását a lopásról, csalásról, 
hazudozásról nálunk is sokszor felhánytorgatják, „...a lopás nem bűn, hanem 
Istentől eredő joga minden cigánynak” -  vallják sok helyütt az oláh 
cigányok még századunkban is. „A cigány először nézegeti a másét, 
azután tapogatja, végre el is lopja...” -  írja Bornemissza Péter 1578-ban 
(Ördögi kísírtetekről), de mentségüket is tudja..., „az Sátán... némely 
nemzetet annyi setétségbe tart, hogy ne ismerje el bűnnek az paráznaságot. 
Némely az lopást, mint az cigány...”

Érdemes megemlítenünk, hogy a magyar néphagyományban (cigányviccek, 
cigánytörténetek) és a népszerű irodalomban is a cigány csaló-lopó, 
ügyessége többnyire tréfás, nem ellenszenves formában tükröződik. A XVIII. 
század ponyvairodalmában igen népszerűek voltak a verses cigánytörténetek.

Idézzünk néhány szemelvényt a nevezetes Tzigányokról való históriából. 
Ott kezdődik a história, hogy a zsidókat üldöző „fáraonitákból” nem mindenki 
veszett a Vörös-tengerbe...:



„Fáraónitákból sok parton marada,
Ki osztán magának Czigánynevet ada,
Az egész világra hamar elárada,
Magyar-Országra -  is nagy része szalada.
Nemes nép: s kitetszik nemes természete,
Mert paraszt munkára nincs igyekezete,
Mert tisztesebb marhával keresete vagyon,
Jele az, hogy Úri vér az eredete.

Ki nemessebb köztök, lóval kereskedik,
Mást mint meg-tréfállyon azon elmélkedik,
Vagy így, vagy amúgy, hogy nyerjen mesterkedik, 
Ha végbe-viheti kaczag s ditsekedik.

A köz nép többire él kovátsolással,
Úgymint: paputs, tsizma és ló patkolással,
Kolomp veréssel, és rostély foltozással,
Avult serpenyő és kerék pántolással,
Sindel, létz, patkó-szeg s atzél míveléssel,
Parasztoknak szántó-vas élesítéssel,
Szegényebbek nyúznak dögöt vaskó-késsel,
A, ki pedig elmés, él hegedüléssel.

Musikájok, elmék gyönyörködtetője,
Szomorú szíveknek örvendeztetője,
Búk örvénye után örömre vivője,
Sánta láboknak is tántzra gerjesztője,
Keresi kenyerét etset tsinálással,
Asszonyi nem pedig némely varáslással, 
Ál-pofájok gyenge Purdék tsapkodással, 
Tzigány-kerék virgontz legénykék hányással. 

Étkek közt a dög húst leg-inkább szereti, 
Meg-fűszerszámozza, ha valahol leli,
Ezt pedig azon okra nézve ő míveli,
Mert azt nem Mészáros, hanem Isten öli.
Ez is a nemzetnek jeles dítsérete,
Hogy halottaihoz van nagy szeretete,
Haját tépi, jajgat, kesereg, szünete 
Nintsen rívásának, ha egyet temete.

Minden haláltól ő ugyan tartózkodik,
De akasztó-fátúl kivált iszonyodik,



Lelke száján, hogy ki nem mehet bánkódik,
Mert, ha alól megyen-ki, még otsmányodik.

Böjtöt tart mikor nintsen mit ennie,
Józan, mikor nintsen mit hörpintenie,
Bőkezű, ha vissza kell adni nékie,
Engedelmes mikor nintsen mit ténnie.

...a mit nyer egy nap, az nap el-költheti,
Pénzét Kortsmárossal jó helyre téteti.”

Kezdetben nem bántották a cigányokat Európában, sőt a jámbor hívek 
még alamizsnával is ellátták őket, hiszen zarándokoknak mondták magukat, 
akik atyáik bűnei miatt vették kezükbe a vándorbotot. A véget nem érő 
„zarándoklást” azonban hamarosan megsokallták a nyugat-európai országok, 
s már a XV. század végétől kezdve sorra a legkegyetlenebb módon tiltották 
ki őket területükről. Spanyolországban 1498-ban elhatározták kiűzetésüket. 
Igaz, ennek az elhatározásnak nem sok foganatja volt, mert a cigányok a 
végrehajtás elől egy időre elbújtak, lakatlan területre menekültek. 1498-ban 
a freiburgi országgyűlés törvényen kívül helyezi őket. Egy 1531-ben 
keletkezett rendelet szerint Angliából egyhónapos határidőn belül távozniuk 
kell. Milánóból, Velencéből, Pármából is kitiltják őket. Nemcsak az a vád 
ellenük, hogy vándorló életmódjukkal sok kárt tesznek a letelepült lakosság 
javaiban: hogy lopnak, csalnak, tenyérből jósolnak, s a hiszékeny embereket 
állítólagos varázsló képességükkel ijesztgetik, ijesztgetve kényszerítik 
adakozásra, hanem sok helyen az is elterjedt róluk, hogy a Balkán felől abban 
az időben veszélyesen előrenyomuló törököknek kémkednek.

1561-ban a francia országgyűlés kiirtásukat rendeli el. Később Dániában, 
Svédországban is hasonlóan intézkednek. I. Frigyes Vilmos porosz király 
rendelete 1725-ben minden 18 éven felüli cigány (férfi és nő) felakasztásáról 
szól: sőt, Poroszországban még 1772-ben is jelenik meg rendelet a cigány 
férfiak lelövöldözéséről, a nők megvesszőzéséről és megbélyegzéséről. 
Angliában, főleg Erzsébet királynő idején 18 ezer cigányt akasztottak fel.

Az üldöztetéssel súlyosbított nyomorult életmód Nyugat-Európában 
meglehetősen megritkította számukat. A legtöbb helyen ma már csak olyan 
cigányok találhatók, akik a XVIII-XX. század folyamán a második 
vándorlási hullámmal érkeztek, ugyancsak Kelet-Európa felől, nyugatra. 
Magyarországon türelmesebbek voltak hozzájuk. Nemcsak terhüket érezték, 
szenvedésüket is észrevették:



„Poklot j árának a szegény cigányok -  
Nem tudom, ha Egyiptom volt országok?
Tudom, hogy otthon voltak hatalmasok -  
Isten veszté, csak marada sátorok...”

... olvassuk egy 1550-ből származó versben (Dézsi András: Noyses és Jósua 
hadáról). Mikor Nyugat-Európa szerte kíméletlenül üldözték őket Thurzó 
György nádorispán egy 1616-ban keltezett levelében megható szavakkal írja 
le nyomorúságukat. Magyarországi foglalkozásaikról a Báthory Zsigmond 
erdélyi fejedelem udvarában szolgálatot teljesítő olasz zenész és diplomata: 
Pietro Busto az elsők között értesít: „A várak és falvak mellett sok cigány 
tanyázik, akik télen vályogkunyhókban, nyáron pedig a szabad ég alatt laknak. 
Mindenféle piszkos mesterséget űznek..., a hóhérok is többnyire közülük 
kerülnek ki...”. Akadnak azonban közöttük kezdettől fogva olyanok is, akik 
tisztességes, hasznos munkát végeznek, s ezeket természetesen a környező 
társadalom is jobban megbecsüli. 1496-ban pl. egy Polgár Tamás nevű 
cigányvajda Ulászlótól olyan kiváltságlevelet kap, hogy 25 sátomyi 
cigányával kovács az országban bárhol járhat, megtelepedhet. A cigány 
patkolókovácsok, fegyverkovácsok, szegkovácsok... sőt puskaporkészítők, 
tűzmesterek, golyóöntők mestersége mellett a jellemzők közül megemlíthetjük 
még a kolompárságot (kolomp- és csengőkészítés), üstfoltozást, teknővájást, 
vályogvetést. (Bartalus a múlt századiakról ilyeneket is megemlít, mint gyűrű-, 
doromb-, kés-, pecsétnyomó-, és tükészítés). A hajdani erdélyi aranymosó 
cigányok bámulatos ügyességét és gyorsaságát a külföldiek is megcsodálták.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a cigányok, ha csak nem üldözték őket, nem 
a félreeső erdőket és pusztákat választották hosszabb időre lakóhelyül, hanem 
legszívesebben, mint előbb az erdélyi cigányokról olvastuk, a letelepült 
lakosság közelében, a városok, falvak mellett tartózkodtak, ahol mindazt, 
ami létfenntartásukhoz szükséges volt, a legkönnyebben meg tudták 
szerezni. „Budán és egyebütt a XVI. században egész cigány városrészek 
támadtak...” írja Takáts Sándor. Csak a letelepült lakosság körében 
tanulhatta meg egy részük azt a munkát, amivel fenntartották a családjukat.

Jellemző, hogy a XVI-XVII. századi európai források, amikor a 
cigányoktömegeiről szólnak, sohasem említik a zenét sajátos foglalkozásként. 
A cigányok magyarországi történetének egyik nagy fejezete Mária 
Teréziának és II. Józsefnek az a kísérlete, hogy végérvényesen letelepítsék 
őket. Mária Terézia 1768-ban kelt első idevonatkozó rendelete előírja, hogy 
állandó lakásba költözzenek, állandó és hasznos foglalkozást válasszanak



maguknak, gyerekeiket ne járassák meztelenül, lovakkal ne üzérkedjenek, 
döghúst ne egyenek, cigányul ne beszéljenek, nevük „új paraszt” legyen, 
öltözködjenek úgy, mint a föld népe. A következő rendelet (1773) még azt 
is előírja, hogy csak az a cigány nősülhet, aki leendő gyermekit tisztességes 
munkával el tudja tartani. Az öt éven felüli gyerekeket cigány szüleiktől el 
kell venni, és valamelyik távolabbi vidéken parasztokhoz nevelésbe adni. 
(A részleges megvalósításra csak Pozsony megyében került sor, de a gyerekek 
hamarosan megszöktek a „nevelés” elől, és visszamentek szüleikhez).

Mária Terézia módszere természetesen nem vezethetett sikerhez... 
Maguk a cigányok sem kívántak ilyen rövid időn belül életmódot változtatni. 
Nem beszélve arról, hogy nem is tudtak volna, hiszen a rendeletek nem 
biztosították ehhez a megfelelő anyagi és társadalmi feltételeket. A 
parasztok és a földbirtokosok sem vállalták ebből az akcióból a rájuk eső 
részt: kényelmesebb volt nekik, ha nem kellett bajlódniuk a nomádokkal.

Jellemző anekdotát mond el Ács Gedeon, laskói református lelkész, a 
szabadságharc Amerikába bujdosott nemzetőr kapitánya, a Mária Terézia- 
féle rendelet hatásáról: „a szolgabírák begyüjtvén a vajdákat, a parancsot, 
rendeletet előttük felolvasták. Egy járásban történt, hogy a vajdák a 
parancs végighallgatása után nem mozdultak, s a botjaikra támaszkodva 
várakoztak...

- Takarodjatok, semmirekellők! -  kiáltott rájuk a főbíró.
- Mit vártok?
- Semmi egyebet, Teins Nagyságos főbíró uram! -  felelt az egyik vajda. 

Csupán, mivel hallottuk, hogy ezután kabátban és nadrágban kell járatnunk 
a purdékat is, és ezt a császári felség parancsolja, s mi örömest 
engedelmeskednénk, azt gondoltuk, egyúttal a kiküldött nadrágokat is majd 
csak hazavisszük.

Nem járt az előbbieknél nagyobb sikerrel II. József 1782-ben kiadott 
rendelete sem, mely a legfőbb feladatnak a cigányok földművelésre 
szoktatását és vallásos nevelését irányozta elő. „Azok a nomád cigányok, 
akiknek az új rendszabályok szerint nem szabadott a földesúr birtokát 
elhagyniok: úgy viselkedtek, hogy végül a földesurak maguk kergették el 
őket. A lakóházakban, melyeket számukra építettek, teheneiket kötötték be, 
maguk számára pedig a lakóház mellé sátrakat vertek...” olvashatjuk a rendelet 
megvalósításáról.

A múlt század végén a Habsburg-család egy tagja, a cigányok nagy 
pártfogója, József főherceg még mindig eredménytelenül kísérletezik a 
cigányok letelepítésén. Külföldön sem ment ez másképp: A Mária



Teréziáéhoz hasonló recept szerint akarták 1783-ban a spanyolországi 
cigányokat is „új kasztíliaiakká” átalakítani. A vállalkozás ott is sikertelen 
maradt.

Érdemes II. József rendeletének pontjai közül kettőt idéznünk. A 7. pont 
a cigányok keleties viselkedését tiltja: „Lepedőkbe s köpenyekbe, mint 
amelyek a lopott tárgyak elrejtéséül szolgálnak,... magukat ne burkolják.”

A 14. pont szerint pedig „Zenét s más efféléket csak akkor gyakoroljanak, 
ha a mezőn semmi dolguk”. Ugyanennek a rendeletnek az évében, 1782- 
ben íiják össze Magyarországon először a cigányokat: 43787 összeírt cigány 
közül 1592 a zenészek száma, ugyanakkor 5886 a kovácsoké.

A cigányokkal kapcsolatban nagyon gyakran ott kezdődik a félreértés, 
amikor általában cigányokról beszélünk, és nem teszünk különbséget 
közöttük aszerint, hogy milyen gazdasági és társadalmi feltételek között élnek.

A németországi cigányokról pl. azt írják a múlt században, hogy 
harciasabbak, jobban őrzik törzsi zártságukat és hagyományaikat (s nem 
foglalkoznak zenével..., tehetjük hozzá), mint a magyar cigányok. A 
különbség magyarázatául elég, ha arra utalunk, amiről már említés történt, 
hogy a németországi cigányokat még a XVIII. század második felében is 
intézményesen üldözték. A statisztikusok pl. Schwartner a múlt század elején 
megjegyzi: „A cigányok a magyarokhoz jobban ragaszkodnak, mint a 
szlávokhoz, a legkevésbé pedig a németekhez, mint tudjuk Hitler fasisztáinak 
tettei miatt, akik a II. világháború folyamán kb. 50-60 ezer cigányt 
pusztítottak el.

Magyarországon általánosságban kétféle cigányt különböztetünk meg 
aszerint, hogy milyen mértékben asszimilálódtak, ill. őrizték meg nomád 
hagyományaikat, szokásaikat, az ún. magyar cigányok (cigányul rumungro, 
romongro, vagy ungricka roma) és az oláh cigányok (vlasicka roma). 
Nevükben a „magyar” ill. „oláh” jelző ne tévesszen meg bennünket, 
magyar cigánynak megfelelő réteget a Balkánon, Romániában, 
Csehszlovákiában is találunk. Ezenkívül az oroszországi poaccak, a német, 
franica, olaszországi sintik, a spanyolországi, portugáliai, dél-franciaországi 
gitanok. Oláh cigányok ugyancsak Európa-szerte és Amerikában is élnek.

A magyarországi cigányok nagy része nem tud már cigányul -  különösen 
vonatkozik ez a magyar cigányokra, akik közül csak az ún. kárpáti 
cigányok egy része beszéli még a cigány nyelvet. Nyelvüket viszont az oláh 
cigányok nem értik.

A zenészek a magyar cigányok, ill. külföldön a magyar cigánynak 
megfelelő rétegek közül kerültek ki. Nyilván már Mária Teréziának és II.



Józsefnek sem a magyar cigányokkal volt annyi gondja, hiszen ezeknek 
legalább is jó része arra az időre annyira elszakadt a vándor életmódtól, annyira 
hozzáidomult az ország lakosságának kultúrájához, hogy már a nagy hírű 
cigánybandákat alakítgatták. Mária Terézia első cigányrendelete idején (1768) 
a leendő híres prímás: Bihari János 4 éves volt, s Czinka Pannát, a híres 
hegedűst már csak 4 év választotta el a haláltól. A jókedélyü huszárkapitány, 
költő: Gvadányi 1787-ben Pöstyénben egész cigánybandával szórakoztatja 
magát..., s űzi velük vaskos tréfáit...

Brassai Sámuel Liszt könyvére írt válaszában idézi azt az erdélyi 
közmondást, miszerint: „...az erdélyi nemes embernek kell lennie: kopójának, 
bivalyának és cigányának...”

A bécsi folyóirat 1775. évfolyamában pedig azt olvassuk: „az erdélyi 
cigányokat semmi esetre sem szabad egyenlőnek tekinteni a 
magyarországiakkal, amely kényelmes, lusta népség” (magyarországiakon 
ezúttal nyilván az ott látott oláh cigányokat érti a cikk szerzője...).

Miközben tehát a nemes urak Mária Terézia és II. József frissen 
letelepített cigányait, vagyis oláh cigányait sürgősen elűzték földjeikről, a 
régebbiek, már az ő környezetükhöz is jellemzően hozzá tartoztak.

Az első cigányok nyugat-európai megjelenése után mintegy 2-3 
évszázaddal indult el a Balkán és a román fejedelemségek felől a második 
nagyobb hullám, az oláh cigányoké. Nyugatra szivárgásuk úgyszólván 
napjainkig tartott, s ma a nyugati országokban és Amerikában elsősorban 
ők képviselik a cigányságot. Asszimilálódásra nem volt elég idejük. 
Társadalmi kötelékeiket, nyelvüket, hagyományos szokásaikat jobban 
megőrizték. Változott körülmények között is folytatják (néhol lovas szekér 
helyett autóval) vándor életmódjukat. Nem szívesen veszik tudomásul az adott 
földrajzi kereteket, az országhatárokat... Besorolásuk sem országok, hanem 
nyelvi hovatartozás szerint történik.

Ha nagyjából tájékozódni akarunk a magyarországi, mintegy 200 ezer 
cigány között, a két nagy csoporton (magyar és oláh cigányok) belül, ill. azok 
mellett, kisebb csoportokat vagy törzseket is meg kell különböztetnünk.

A magyar cigányok között nincs már törzsi megoszlás. Egy tekintélyes 
részük (hivatalosan vagy félhivatalosan) zenével foglalkozik. A zenészek 
számítanak társadalmilag a legrangosabbaknak. Napjainkban már kivételes 
eset, ha akad közöttük cigányul (kárpáti cigányul tudó). Létszámuk 8-10 ezerre 
tehető.

A vályogvető cigányokat a magyar cigányok oláh cigánynak, az oláh 
cigányok meg magyar cigánynak tekintik.



Magyarország keleti határai közelében és Dél-Dunántúlon románul beszélő 
cigányokkal is találkozunk: ezek a teknővájók, fakanálkészítők a balaiarok 
(beásoknak is mondják őket). A „beás” romák mintegy 70-80 éve telepedtek 
át román területekről tájainkra. Ezek tehát román, de nem oláh cigányok!

A szó szoros értelmében vett oláh cigányok ilyen törzsi vagy inkább csak 
csoportnevekkel különböztetik meg magukat egymástól mint: lovári -  lókupec, 
colara -  szőnyegkereskedő, khelderasa -  üstfoltozó, cerhara -  sátoros, nomád, 
masara -  halász, kherara -  házzal rendelkező, letelepült, bugara -  gyűjtögető, 
csurara -  köszörűs, posotara -  zsebtolvaj, drizara -  rongygyűjtő..., amik 
természetesen nem feltétlenül jelentenek konkrét foglalkozást is.

Néhány millióra tehető az Európán kívüli: Ázsiában, Észak-Afrikában, 
Amerikában élő cigányok száma. Európában kb. 8-10 millióan vannak. 
(Sárosi, 1971.)

Mint láttuk, sok embert foglalkoztatott, és a mai napig nem tudják, tudjuk 
a „titkot” hogy kik a romák és honnan származnak.

„Az útjuk a mai Északnyugat-Indiába visz vissza, a volt Kash államba, 
ahol őseik nyomaira bukkanhatunk. Innen ered a „roma” elnevezés, ami indiai 
eredetű szó, és embereket jelent, „rom” férfit, „romnyi” pedig asszonyt. Roma 
nemzetiség már a Kash államban is i.e. 2000-tól létezik.

Ha átlapozzuk a romák történetét, megtudjuk, hogy csapatokba tömörülve 
a szabadban laktak, és hiányosan öltözködtek. A 800-as években kezdenek 
elvándorolni, elhagyják Északnyugat-Indiát, és három csapatra oszlanak. Egyik 
csapat India déli részére vándorol, a másik csapat keletre, a harmadik pedig 
Nyugat-Európába.

Az Európába induló csapat Perzsiába érkezik, és itt két nagy csoportra 
oszlik: Beng-csoportra (Ördög-csoport) és Hin-csoportra („van nekik”, gazdag 
csoport). A Beng-csoport Perzsiábán maradt, a Hin-csoport tagjai pedig tovább 
vándoroltak és Örményországban kötöttek ki, ahol le is telepedtek. Itt 
találkoznak a kereszténységgel, és itt az „acigana”, vagyis a cigány 
megnevezést kapják. Örményországból a Hin-csoport leszármazottjai évek 
során Görögországba vándorolnak az 1300-as évekig, majd egészen 
Nyugat-Európáig terjednek.

Tovább lapozva a romák történetét, ami szájhagyomány után maradt ránk, 
arra a következtetésre jutunk, hogy a roma nemzetiségű emberek nem voltak 
harciasak. Sohasem harcoltak egy méternyi földért sem, hogy 
letelepedhessenek és államot alapíthassanak, hanem amit szereztek 
letelepedésük során, elhagyták, és tovább vándoroltak. így alakult ki a nomád 
életük.



1710-ben Mária Terézia parancsot ad ki a romák megrendszabályozására: 
„más országban nem lehetnek más nyelvűek”. E parancsot sokan megszegték, 
ezért sok romát kivégeztek. Elvették a lovukat, szekerüket, hangszereiket, 
még a sátraikat is felégették. Az 1711-es törvény megtiltotta a roma nyelv 
használatát is. Kénytelenek voltak átvenni az illető országban lévő hivatalos 
nyelvet, és így anyanyelvűket elfelejtették. Ezért egységes roma nyelv nincs, 
mert nem maradt fenn. Csak a gyökszavak maradtak meg eredetinek.

Az 1700-as évek nagy pusztítása után a romák létszáma napról-napra egyre 
nő, az 1893. évi népszámláláskor Európa-szerte a romák száma elég nagy. 
Franciaországban 271 ezer lelket számláltak, Magyarországon 800 ezret, de 
létszámuk a legnagyobb volt a Kárpát-medencében: 3 millió. Időközben az 
eredeti, egységes roma nyelv módosult, a megmaradt gyökszavakat pótolták 
a letelepül országban élő hivatalos nyelvvel: így alakult ki a történelem során 
a magyar cigányok, oláh cigányok nyelve, mely beszédében a gyökszavak 
közé keverve használja a helyi lakosság nyelvét is.

Tagadhatatlan, hogy a magyar nyelvben is fellelhetők cigány kifejezések 
pl. lóvé - pénz, kéró - lakás, csóró -  szegény stb. Ez a hatás mind gyakrabban 
megjelenik a magyar szóhasználatban.

A romák nem hagyták el az ősi hagyományt, közösségekbe szervezkedtek, 
a foglalkozásukat pedig az ősi hagyományok szerint öröklik. Ma is 
foglalkozási, családi csoportokba szerveződnek és kolompároknak, 
oláhoknak, zenészeknek, lókupecoknak nevezik őket. A kolompáló család
csoportok hangszerkészítéssel foglalkoznak, mely e nemzetiség legrégibb 
megélhetési forrása.

A roma népdal két típusú. A lassú ütemű dalokat, hallgatónótákat „lácsi 
ziji”-nek nevezik, amelyben a siratóktól a balladáig minden műfaj 
megtalálható.

A ritmikusabbakat „khelyimaski ziji”-nek nevezik. Ide soroljuk a 
szerelmi és a mulatódalokat. E népdalok éneklésére jellemző a „gajgolás”, 
az énekesek a szöveget elfelejtették és szövegpótlót találtak ki. Ilyen típusú 
népdalokra jön létre a roma tánc, amely nagyon apró tánclépésekből, az egész 
test mozgásából és tapskíséretből áll.

A roma népköltészetben nagyon fejlett a balladaköltészet. A legtipikusabb 
és még ma is élő orma népballadák a Sapeski gyili (A kígyó balladája) és 
a Manolo zidari (Kőműves Kelemen) című népballadák. A balladákban új 
elemeket is találunk. Megjelennek az átkok és a jóslatok.



Népköltészetükben megtaláljuk a meséket is. Nagyon eltérőek a más nyelvű 
népköltészetek meséitől. A mesekonklúziók „fejre vannak állítva”, mindig 
a rossz győz.

A romák ősei sokat szenvedtek, nehéz volt életük, és sajnos az emberek 
sokszor félreismerték őket. Tudtak jót tenni és szeretni, kedvelték és kedvelik 
a vidámságot, a dalt, a muzsikát.

Az új generációnak nem maradt más hátra, minthogy megőrizze a régiek 
hagyományait, szokásait, nyelvét, és hogy találják meg a „boldogság 
szigetét”, melyhez Európa-szerte aktívan hozzásegítenek a hivatalos állami 
szervek és a civilszervezetek.

Ma Románia összlakosságának 1,1%-a roma, a székelyszenterzsébeti 
település lakosainak ugyanannyi roma lakosa van, mint magyar lakosa.

Az 1989-es rendszerváltás után az eddigi nemzetiségüket szinte szégyenlő 
és tagadó romák ma már újra vállalják azonosságukat, és ma már a 
legmagasabb állami szinten is van érdekképviseletük. (Gálfalvi Gábor, 2004) 
A kérdésnek szerb irodalma is van:

„A romák indiai népközösség, árja származású csoportja. Ma az egész 
világon megtalálhatók. A Luria legenda szerint, melyet Hamza al Iszfahani 
iráni író és Firduszi iráni költő írt: Perzsiábán az V. században Bahram Guru 
kérésére 10 Lura énekes és zenész érkezett Perzsiába. Iránban ma a 
romákat Lurinak, Nurinak nevezik, ami a roma-szó szinonimája. Szíriában 
és Egyiptomban meg Nauvara Zot és Gaodari is lehet. Később bohémeknek 
is mondták őket. Szinti nyelven: Kale, Manusa a megnevezésük. Az első 
romák Indiából: Szinti tartományból származnak. Főleg a germán, német 
nyelvű romák Itáliában és Görögországban élnek. A Kalek Spanyolországban, 
a Manusok, Dzsipszik Franciaországban vannak. Ezenkívül más törzsi és 
népcsoport-nevek is előfordulnak, melyek indiai eredetűek, így lehetnek még: 
lovári, tamara stb. Indiában több törzs van, melyeket európai nevekkel illetnek 
cigányként, de a cigányok a Baudzsarai törzsből származnak. Központja 
Bombayban van és néhány törzsnek Pándzsábban. (Az öt folyó tája). 
Történelmükről és az első írásos emlék 1100-ból ered, amelyben a grúziai 
Manak leírja, hogy az atszinkánok megérkeztek az Atosz hegységre. 
Ennek alapján 1000 évig tartott a romák exodusa, vándorlása. 885-ben Bizánc 
fennhatóság alatt éltek. A XI. században, amikor Mahmuta Gaznia (1001— 
1026) hordái betörtek Észak- és Északnyugat-Indiába, ahol a romi törzs élt, 
attól kezdve indult meg a nagy vándorlás.

Ekhós szekereikkel vándorútra keltek. Amikor Európa határaihoz értek 
több csoportra oszlottak föl. Egy csoport átment Afrikába, majd az Ibériai



félszigetre, a másik csoport északra Svédországba; a harmadik csoport Dél- 
Görögországba érkezett, Pelonopészoszra, amit ottlétükkor Kis-Egyiptomnak 
neveztek. Nyelvükben több latin, görög szó is meghonosodott, (móres lat. 
becsület) A Balkánon a legrégibb írásos lejegyzés 1362-ból származik, amely 
ma Dubrovnikban található.”

A nomád életmód, a népcsoport társtalansága, állandó üldöztetése, amihez 
néhol még a faj kiirtása is társult, azt eredményezte, hogy nem tudták ezt a 
népcsoportot megismerni.

Az 1981-es népszámláláskor Jugoszláviában a romák száma 168.197-re 
tehető, ebből Szerbiában 110.957-en éltek. Azonban többre becsülhető a 
létszámuk, mivel állandóan úton vannak, ezért lehetetlen a pontos létszám 
megállapítása.

A 2001-es népszámlálás alapján Adoijánon az összlakosság létszáma: 1152, 
ebből a roma 354, tehát a lakosság 1/3-a (a helyi iroda adatai).

Az adoijáni romák beások, ami azt jelenti, hogy román cigányok. Az újind 
nyelvcsaládhoz tartoznak, beás nyelvjárással beszélnek. Ezt a nyelvet beszélik, 
az apatini, gombosi, vajszkai, györgyéni és a magyarországi Pécs környéki 
cigányok is. A beás roma csoport három alcsoportra tagolódik: a muncsanokra 
vagy hegyiekre, az árgyelánokra vagy erdélyiekre, és a ticsánokra.

II. ILYENEK VAGYUNK 
(Az adorjáni romákról)

Adorján Kanizsa község egyik kisebb faluja, települése a Tisza partján, 
1998-ban ünnepelte fennállásának 800. évfordulóját.

A faluban szorgalmas, dolgos emberek élnek, magyarok, romák 
(cigányok) és szerbek egyaránt.

Egy átutazónak olyan, mint bármelyik más település, de nekem több, hiszen 
23 évet éltem ott tanítóként. Nekem azok az utcasorok nemcsak házak, hanem 
otthonok, ahol egykori tanítványaim éltek, élnek. A magyar tanulók között 
voltak cigányok is. Cigány vagy roma?... Munkám során többször felkeltette 
az érdeklődésemet ez a népcsoport.

A Magyar Értelmező Kéziszótárt (Akadémiai Kiadó, Bp. 1972.) lapozva 
érdekes kifejezéseket találunk: - Cigány: Ázsia és Európa országaiban 
szétszóródva élő, sötétes bőrű, sötét hajú, indiai eredetű, ill. ehhez tartozó, 
vele kapcsolatos, cigány nyelven beszélő nép.



- Roma: cigány férfi. Pejoratív értelemben cigány; ravaszul hízelgő, 
kunyeráló, vagy hazudozó embert jelent.

- Cigánykodik: rimánkodik, kunyerál, vagy hazudozó embert leplez, aki 
vég nélkül alkudozik, veszekszik, az igazat igyekszik ravaszul kerülni.

- Rajkó: tréfásan cigány fiúgyerek.
- Putri: földbe vájt, kezdetleges lakás.
- Purdé: gyerek.

1. így kezdődött

„Édösanyám nekünk, gyerököknek sokszor mesélte, hogy amikor még ő 
is kislány volt, úgy 1910 és 1914 körű, akkor érkeztek az első cigányok 
Adorjánra. Egyik nap arra lőttek figyelmesek az embörök, hogy három cigány 
kopácsol az erdőben. Egész nap dolgozgattak: teknőfaragók voltak. 
Csináltak: fateknőt, favályút, dagasztóteknőt meg miegymást. Úgy mondták, 
hogy Magyarországról gyüttek ide. Hétvégeken eltűntek, aztán ismét 
mőgjelöntek. Ez így ismétlődött néhány hétig. Később ezök az embörök 
magukkal hozták az asszonyaikat is. Azok, míg az embörök dolgoztak, az 
erdőszélön főztek, vagy a ruháikat mosták a Tisza vizében. Egy idő után 
jókedvű, viháncoló kis purdéktól lőtt hangos az erdő széle. Édösanyám 
akkortájt 5-6 éves kislány löhetött. Nagyon mögtetszöttek neki a kis 
cigánygyerökök. Került-fordult és velük együtt játszott a part alatt.

A többi falusi gyerök is nagyon szeretőit játszani azokkal a kis rajkókkal. 
Eccaka a temetőnél lévő partba vájt putrikban aludtak. Amikor vásár, vagy 
búcsú vót a környékön, az embörök vitték a portékájukat azokra a helyekre 
árúni. Abból éltek. Vittek még a vásárra piszkafát, szénvonyót, kinek mije 
volt eladó. Az asszonyok mög otthon maradtak a gyerekökkel...

1942-ben, a nagy árvíz idején az adorjáni gátőrház melletti térön, a tőtés 
oldalán, a falura nézőfelin kunyhókat építőitek. Ezeket az asszonyaik csinálták 
Előbb a váza készült el, amely ágakból és nádból vót. Azután azt sárral 
bekenték, betapasztották. Azok az építményük kétrészes lakótérből álltak. Az 
előtérben a jószágok votak, a másik felibe pedig a család alutt.

Nem volt más állatuk, mint a ló és a csikó. Akinek lova vót, az mán nagy 
szó vót abban az időben. A lovat könnyű vót kitartani, mert az effajta jószágnak 
mindönfelé és mindönkor találtak élelmet. A ló vót a bank. Ahogy 
szaporodott, gyarapodott, úgy nőtt az értéke. Ha nagy szükség adódott, eladták 
és egyből nagy pénzt kaptak érte... Amellett lóval sokkal könnyebben és



gyorsabban járták be a környezőfalvakat, városokat, hogy a kész árut pénzzé 
tegyék.

1970-ben a nagy tiszai árvíz idején a cigányoknak el köllött menniök a 
töltésódalbú, mert erősítötték azt, meg építötték az új gátat, töltést.

Ekkor mán népesebb volt a falu cigány lakossága. Az egyik gondolat az 
volt, hogy költözzönek ki a Járásra. A kanizsai és az adorjáni vezetőség 
megoldást keresőit a számukra. A Járás a Velebit, Oromhegyes és Kanizsa 
közötti legelő. A roma lakosság óhaja az vót, hogy valahol közelebb legyenek 
a faluhon, és a Tisza melletti erdőhöz. Nekik életelemük az erdő: alapanyag 
a munkához, télen pedig tüzelőt biztosít mindannyiuknak. A Tiszában pedig 
halat lehet fogni és a vizében mosni! ”

Adatközlőm Bús Margitka szerint (2002. 03. 02.):
Dr. Andelic Momir javaslatára a faluhoz nem mesze kinézték az öreg 

Elhárd földjét, ami közel van az erdőhöz és a Tiszához is. Valamikor ezt a 
területet Papföldnek is nevezték, van, aki Felső-rétnek is mondja. Ezen egy 
furott kút is volt annak idején.

A romák ezt az ajánlatot elfogadták. így a Kanizsa község és az 
adorjáni polgárok segítségével a Kanizsára vezető réti út mellett felépült az 
Angyelkó falu vagy telep.

Az új romatelep 12 egyforma házból állt, és egy egyenes utcában 
sorakoztak. Idővel oda is bevezették az áramot és megjavították az 
odavezető utat. A falu neve pedig Angyelkofalu lett. Ezzel a névvel adóztak 
dr. Andelic Momir emlékének, abban az időben ő volt a falu orvosa.

2. Jószomszédság

„A mi családunk 1948-tól 1957-ig élt a töltésoldalban létesült 
cigánytelepülés szomszédságában, a gátőrházban. Szüléink, Vukov Iván és 
Maró hosszú ideig dolgoztak az adorjáni gátőrházban. Édesapám gátőr volt. 
Mi, gyerekek, Matija, Drágán és én, Jovanka Zentán jártunk iskolába. A nyári 
szünidőket Adorjánon töltöttük, míg nem kellett iskolába menni. Később 
mindenki máshol vállalt munkát és folytatta az életét... ”

Jovanka színesen adta elő emlékeit, így mesélt erről az időről:
„Első alkalommal, amikor édesapám azt mondta, hogy megyünk 

Adorjánra az őrházba, egy kicsit meglepődtem, de annál nagyobb izgalommal 
készülődtem... Tanyán leszünk, a cigányok mellett. Szokatlan, gondoltam, 
de majd meglátjuk...!



A gátőrház kb. egy km-re volt a falutól. A Tiszától szép fűzfa- és kőrisfaerdő, 
illetve töltés választotta el. Ott erős, hosszú védőgát állt, rajta dús zöld kaszáló, 
mezei virágokkal tarkítva. A gátőrház (a tanya) körül drótkerítés volt. A kerítés 
mellett rögtön a cigányfalu kezdődött (a 70-es években volt, aki ezt a 
cigánytelepet Kisbelgrádnak nevezte). Édesapám azt mondta, hogy ez a 
cigányfalu, úgy hallotta ő is, hogy még 1914-ben keletkezett. Akkor 3 
cigánycsalád jött Erdélyből és az erdőben el kezdték készíteni a fateknőket. 
Nem igazi cigányok, hanem valami „elferdített” románok. Azért elferdítettek, 
mert csak az apatiniakkal, gombosiakkal és vajszkaiakkal házasodnak. Más 
cigányokkal ez a fajta nem köt házasságot.

Az egész cigányfalu úgy nézett ki, mint egy gyermekjátszótér, ahol apró 
kis putrik, kunyhók álltak sárból. Az egyik oldalon két kis ablak, keretek nélküli 
ablakszemek. Csak az üveg volt a falba építve. A másik oldalán a házikónak 
a falában ajtó volt látható, kézzel összetákolt, megmunkálatlan fából.

Kicsi volt ott minden, mint maguk a kunyhók is, melyek száma kb. 30-ra 
nőtt. Amikor a kunyhók lakói be akartak menni, le kellett hajolniuk. 
Általában két helyiség volt bennük. Az egyik a szoba, ahol az egész család 
szalmazsákon vagy priccsen aludt. A sarokban egy kályhaszerűség, amivel 
télen az egész helyiséget fűtötték. A másik helyiség egy pici konyhácska, ahol 
holmijaikat őrizték, tartották. A fűtést a konyhában úgy oldották meg, hogy 
a kályhát kívülről, az udvarból tüzelték. A kályhacső pedig a tetőn nézett ki. 
Minden kunyhó előtt kis rakott tűzhely is állt. Ezen az építményen szép napokon 
a háziasszony bodagott sütött parázson. Este öntöttvas lábasban főzték a 
vacsorát. A lábas háromlábú volt, ami a földön állt és közvetlenül tüzeltek 
alá. Ezt szádzsáknak nevezték.

A kunyhók terv nélkül, szanaszét épültek, az építők kedve szerint. Fontos 
szempont volt az, hogy közel legyenek a legközelebbi rokonhoz, családtaghoz. 
Minden házikótfehérre meszeltek, és fekete festékkel elhúzták az alját. A házikó 
annyira volt fehér, amennyire pedáns volt a háziasszony, aki benne élt, lakott. 
Sehol nem volt járda, de sár sem, mert a putrik közötti földet a mezítlábas 
gyerekek hada kőkeményre taposta, akik egész nap itt, a házak között 
hancúroztak, szaladgáltak, játszottak vég nélkül. \Hamar beláttuk, hogy az 
induláskor, a bennünk felmerült aggodalom alaptalan volt. A cigányok jó 
szomszédok voltak, nagyszerűen pótolták a hiányzó rokonokat, barátokat.

Kíváncsiságból, érdeklődésből elmentünk hozzájuk, és belestünk a 
kunyhóikba és betekintettünk az életükbe is. Tisztelettel viszonyultunk 
hozzájuk, amit ők ugyanolyan, sőt nagyobb tisztelettel viszonozták ezt felénk.



Soha semmit kérdezés nélkül nem vettek el tőlünk. Semmi apróság sem tűnt 
el a házból.

Az udvari bejárati ajtót sem zártuk be soha. Csak amikor a gyümölcsösünk 
mellett haladtak el, vettek le egy pár érett gyümölcsöt, vagy ami érett gyümölcs 
lehullott aztfogyasztották el. Ez szerintünk is természetes volt. Ezek a cigányok 
idővel elnyerték a teljes rokonszenvünket. így mindannyian szépen meg voltunk 
egymás mellett mint szomszédok.

A cigányok munkanapja mindig későn kezdődött. A nap már magasan állt 
az égbolton. A munka akkor kezdődött igazán, amikor a kunyhóban 
kitárulkoztak a kis ajtók. Ilyenkor a cigányasszonyok sietve a falu felé vették 
az irányt, hogy összegyűjtsék az anyagot, amiből az aznapi ételt készítik a 
család számára. Soha nem volt nagyobb mennyiségben tartalék. A kis lurkók 
az édes álomból, pirosán, kócosán, szép fekete hajjal, mosdatlanul áradtak 
ki a kis házakból. A felnőtt roma férfiak is indultak ki-ki a maga szerszámát 
fogva kézbe. Az éles rövidnyelű „kopacskát" (széles, éles, kiskapa szerű véső). 
Ezzel az eszközzel nyesték, vésték a száraz, vastag fűzfarönköket. Ezekből 
faragták ki a nagy mosóteknőket. Az utolsó eredeti koapcskát Bogdán 
Györgynél látták, a Gyukinál, a volt cigányvaj dánál. Gyuki az egyik 
gyönge pillanatában folyékony nedűre cserélte a nevezetes szerszámot.

A nap közben magasra emelkedett az égbolton és sugaraival melengette 
a játszadozó csillagszemű lurkókat és a dolgozó felnőtteket. A közeli erdő 
ritmikusan visszhangzotta a kopacskák ritmusát... Szállt a forgácsa 
mindenfelé és betakarta a környező utcácskákat fehér, apró fahulladékkal. 
Míg a dolgos férfiak izzadtak, homlokukat az ing kézelőjével törölték le. Az 
asszonyok 11 óra felé a szétpattogó forgáccsal tüzelve gyorsan elkészítették 
az asztalra, vagy a földre az első napi étket, ami után egy kis pihenőt tartottak 
mindannyian.

A második étkezés 17 óra felé volt. Délután a putrikfelől ínycsiklandozó 
illatok szálltak a füsttel és a nyers fa illatával keveredve. Míg a férfiak erős 
kezükkel a fa törzsét megtörték, az asszonyok kisütötték a hamubasült pogácsát. 
A kékfestőből készült előkéjükbe, a kötényükbe becsomagolva puhult és 
melegen tartotta a lepényt, amíg el nem jött a vacsora ideje.

Mint bárhol a szomszédok, mi is egymásra voltunk utalva, kölcsönösen 
segítettük egymást, ki-ki a maga lehetőségétől függően, vagy amennyire a 
szükség megkövetelte alkalomadtán. Pl. amikor a mi családunkból mindenki 
távol volt a gátőrháztól, a cigány Jovan bácsi volt a „ tanyás ”. 0  látta el a 
számos háziállatot, valamint a baromfiudvart a számtalan élőhadával. Soha 
semmi baj, hiányosság nem volt. Ha valamelyik „szomszédasszony” nem tudott



bemenni a faluba beszerzői útra, akkor hozzánkjött vásárolni, idényjellegű 
zöldségfélét, gyümölcsöt, tejet, túrót, vagy amire szüksége volt, valamint ami 
épp hiányzott nekik az aznapi ételek elkészítéséhez.

Sűrűn volt hallható az udvar felől jövő hang:
- Maró ángyika! Kérlek, adj már egy kis krumplit, babot, uborkát...
Anyánk szó nélkül adott mindenkinek, amire szüksége volt. Közben

meghallgatta örömüket, bánatukat, történeteiket, amit közben elmeséltek.
Testvéreimnek, Matijának és Dragonnak másfajta foglalatosságuk is volt. 

A fiatal cigánylegények katonának mentek, és itthon maradtak a szerelmes, 
írástudatlan cigánylányok. Testvéreim voltak a „levélfelelősök’’. Az írnokok 
által néha vicces események is születtek, puszta elírásból. Néha engem kértek 
meg, hogy olvassam fel a kapott levelet, és írjam is le, amit az érintettek 
válaszolni kívántak.

- Azt olvasd kérlek, amit nekem írtak... -  mondogatták a levelet hallgatók.
Egyik őszön, amikor érni kezdett a kukorica, meghalt egy fiatal, szép cigány

lány. Az adorjáni temetőben temették el. Egy idő után furcsa dolgot 
vettünk észre a telepen. A roma családok minden este csoportba verődve, 
összebújva alszanak kinn a kunyhóik előtt. Nagy csend volt, nekünk nem 
panaszkodtak, nem mondtak semmit, hogy miért van ez a nagy változás az 
életükben. Drágán, aki értette a roma nyelvüket, mert valamikor kiskorunkban 
együtt játszottunk velük, így ők is beszélték a mi nyelvünket. Magyarul és 
szerbül is beszéltek. O megtudta, hogy azért alszanak így, mert félnek a halott 
lány szellemétől. A szellem minden éjszaka idejön a település melletti 
kukoricásba és itt dobog, susog... biztosan nyugtalan az elhalálozott lelke, 
nem tud a mennyekbe találni és éjjelente itt kóborol a kukoricásban.

Mi is történt valójában? Drágán is elkezdte figyelni az eseményeket azzal 
a céllal, hogy elfogja a kukoricásban az éjszakai visszajáró „szellemet’’. Rövid 
idő múlva megoldódott a rejtély, valamelyikük lova volt az. Nem kötötték 
meg, nem kötötték oda a kötőféket a jászolhoz az istállóban, és amikor az 
este leszállt, a ló a közeli kukoricásba járt vacsorázni. Miközben lakmározott: 
csöveket tört le, susogott, fújtatott, dobogott. Amikor jóllakott, dolgavégezetten 
visszasétált a helyére, a jászolhoz. A ló gazdája és a többiek sem vették észre 
ezt időben. Az ismeretlentől eredőfélelem megbilincselte őket. Nem is sejtették, 
hogy ilyen is előfordulhat. Vacsora után fáradtak voltak, a sötétben pedig 
az ismerős is ismeretlenné válik.

Lakott a településen egy nagyon temperamentumos, fiatal cigány 
asszony, a Dida. 8-10 gyermeke született. Ha a gyerekek valami csínytevést 
követtek el, akkor ő a gyerekek oldalán állt. így néha összetűzésbe került a



többi lakossal. Sűrűn mentünk őket békíteni, ha hallottuk a veszekedés 
foszlányait. Nekünk is jobb volt, ha a szomszédban béke honolt.

Egyszer, amikor anyánk meghallotta a veszekedést, átküldte az egyik 
fivéremet, hogy nyugtassa meg őket. Amikor a testvérem az események 
színhelye felé közeledett, meglátta, mi van. Az egész bagázsia Dida ellen 
fordult, miközben ő anyatigrisként védte a bűnöst. A felbőszült Dida 
észrevette a közeledő „segítséget" és teljes erejéből el kezdett kiabálni:

- Matija, fogjál meg, hogy meg ne öljem mindet!
Egyik nap apám észrevette, mi történik, meglátta, hogy egy döglött disznót 

húztak ki a Tiszából, és azt húzzák haza. Apám kelletlenül érezte ezért magát 
és megrótta őket, hogy miért fogyasztják az elhullott tetemet. Erre azt felelték:

- Ugyan már, Iván bácsi, hát te nem tudod, hogy a cigányoknak az Isten 
vágja le az állatokat!?

Hogy is mondta Brecht? -  „Először jön a has, és csak azután a morál! ”
Este, amikor besötétedett és az égbolton megjelentek az első csillagok és 

a Hold: ezek olyankor csak egyedül a cigányoknak világítottak (villanyáram 
még a faluban sem volt). A cigányfaluban megkezdődött a romantika: a 
nagybetűs élet. A tűz lángjainál, melyek a fűzfák száraz ágait nyaldosták a 
nyári estében az érzelmek is szárnyra keltek. A cigányfalu népe összegyűlt... 
énekeltek, beszélgettek, mindenkinek megvolt a maga nagy története, 
pezsgett a vérük A sötét arcokat bearanyozta a tűz fénye. A sötét arcok olyanok 
voltak, mint a falra festett ikonképek. A sajátos ábrázatokon visszatükröződött 
az éjszakai mámor. A tűz, az ének, a tánc, a nyár és a játék szeretete által 
a boldogság ritka pillanatait élték meg. Míg pattogott a tűz, lobbant a fény, 
közben a cigányszerelmek is lángra gyúltak, mindannyiunk örömére, mert 
utána, rövid idő múlva lakodalomba mentünk. Idővel új putri is nőtt ki a 
kunyhók közül, és új nemzedék is kopogtatott az ajtón.

Abban az időben a romák többen éltek vadházasságban. Ha volt cigány 
vüjda, abban az időben az ő feladata volt, hogy a saját hagyományaik alapján 
szentesítse a kétfiatal elhatározását. Ezek a házasságok valóban holtodiglan- 
holtomiglan tartottak.

Ősszel, amikor számukra véget ért a nyári szünidő, újra visszamentünk 
Zentára az iskolába, elköszöntünk szomszédjainktól, ismerőseinktől, a 
találkozás reményében.

Egy bizonyos időben a mi családunk élete így kereszteződött a teknőkészítő 
cigányok, romák életével. Idővel útjaink elváltak. Mindenki változott a sorsa 
szerint. Megmaradtak a szép, felejthetetlen emlékek és tisztelet egymás iránt. 
Amikor szüleinket kísértük ki az utolsó útjukra, eljött még közénk néhány régi



kedves ismerős. Halkan, hogy ne zavarják az alvók örök álmát a cigány Maris 
néni részvétnyilvánításkor elsuttogta:

- Itt hagyott bennünket a mi Maró ángyikánk és az Iván bácsink!
Ma is, ha találkozunk a régi ismerősökkel, és felismerjük egymást, 

köszönünk egymásnak és érdeklődünk egymás felől.
Azt látom, hogy a fiatalok ma már nem készítenek teknőket és használati 

tárgyakat fából. Mint sok más szakma és kisipar, a teknőkészítő mesterség 
is kihalt. A műanyagból készített tárgyak, teknők használatosak. A faedények 
és fatárgyak csak a múzeumokban találhatók. Mára a cigányok is más 
foglalkozást választanak, gyárakban vagy építkezéseken dolgoznak. Ügyesek, 
szorgalmasak, erről tanúskodnak a szép lakóházaik, és a gyermekeik 
iskolába járnak.

- Ez az élet rendje és ez így van jól! -fejezte be meséjét Jovanka.
(Adatközlő: Pesikan Vukov Jovanka, nyugdíjas tanítónő, Zenta, 2003.04.

06.)

3. A vályogvetés

Adoijánon a legidősebb cigány asszony a vak Kis Zsófi néni. Zsófi nénivel 
2003. április 22-én beszélgettem falusi otthonukban. Ebben a házban 4-5 
generáció él együtt, kb. 10-en.

Egy békepipa (cigaretta) elszívása közben mondta:
- Megismerlek, tanító néni, a hangodról!
- Meséljen, Zsófi néni, az életéről!
- Nem sokat tudok én már mesélni...
- Mikor és hol született? Mióta él Adorjánon? Milyen volt régen itt az 

élet? Milyen szokások voltak?
A sötétbe révedező szemei előtt a múlt színes képei elevenednek meg, 

és így kezdte meséjét:
- 1928-ban születtem, Adán. Kicsi voltam még, amikor az édesanyám 

meghalt. Édesapám teknőfaragó volt. Készített különféle tárgyakat fából: 
mosóteknőt, dagasztóteknőt, piszkafát, favályút stb. Azt vitte a piacra, vásárra 
eladni. Abból éltünk. Mi akkor mindannyian a gátőr melletti településen 
laktunk. Azért jöttünk Adorjánra, mert apám, Kis György megnősült. Akkor 
én 12 éves voltam. A mostohaanyámnak is voltak gyerekei. így sokan voltunk 
a családban. Abban az időben a kisgyerekeket fateknőben altatták. Nappal 
meg abban húzták a kicsit a nagyobb testvérek, nem volt olyan gyerekkocsi, 
mint ma. Ma sokkal jobb az élet!



Ha kellett, az apám elment több napra is, vagy hetekre válykot vetni. 
Martonostól Györgyénig járt dolgozni, mert arra volt a jó vályogföld. Abban 
az időben, a háború után majdnem mindenki szegény volt. Ha építkezni akart 
valaki, leginkább vertfal, vagy vályog volt az alapanyag. Azok a földből és 
vályogból épült házak télen melegebbek, nyáron meg hűvösebbek voltak. 
Sok vályogra volt szükség, a vályogverő munkásokat jól meg is fizették. Mi, 
romák, a mi családunkban is nagyon ügyesen végeztük ezt a munkát. Martonos 
közelében jó alapanyag, sárgaföld volt. Ott sok vályogverő talált ideiglenes 
munkahelyet az egész családjának. Olyan ember is akadt, aki egy nap alatt 
2000 darab válykot is megcsinált. A vályognak meg kellett adni a jó 
alapanyagot és az alapos élőmunkát.

- Emberpróbáló, nehéz munka volt az.
- Igen, jó agyagos sárgaföld kellett hozzá, apró szalma vagy pelyva, 

szalmatöredék és víz. A vályognak való sarat úgy ki kellett dolgozni, mint 
a jó kenyérnek való tésztát. Az előkészített anyagot este belocsolták, hogy 
a föld átázzon, polyvát szórtak rá bőven és azzal jó összedolgozták. 
Kapával, lapáttal forgatták a sarat, lábbal gyúrtuk, tapostuk addig, míg az 
agyag, a szalma, és a víz megfelelő keménységű, formálható sár nem lett. 
Fontos volt az is, hogy a massza, az anyag jól kössön. Ha nem jó volt 
kidolgozva, nem sikerült a vályog. Utána a kész sarat olyan téglaalakú és 
nagyságú formába, kalupba tettük, majd kiborítottuk a földre, és a földön 
sorba raktuk száradni. A kalup fából készült, téglalap alakú kb. 20x10x15 
cm-es nagyságú forma volt, amely felül és alul is lyukas. A felső részen tömték 
bele a sarat, vizes kézzel simították le a felső felén, alul pedig az egyenesre 
simított föld formálta.

Napsütéses időben szárítottuk a lerakott válykot. Sűrűn forgattuk, hogy 
minden oldalról egyenletesen száradjon, vigyázva arra, hogy egészben 
maradjanak. Az időjárástól függően 1-2 hét alatt a kiterített vályog 
megszáradt, és ha száraz volt, kupacokba raktuk és azt bekúpoltuk. Egy ilyen 
kupacban (lángétában) kb. 100 db vályog volt. Kukoricaszárral vagy 
szalmával takartuk be, hogy megvédjük az időjárás viszontagságaitól.

Ha apánk ilyen jó munkát talált, akkor az egész család felkerekedett, 
mindannyian dolgozni mentünk. Apánk hajnaltól sötétedésig dolgozott, anyánk 
teremtette elő a napi élelmet, és készítette el. A főzés mellett a vályogverő 
munkában is kivette a részét. Mi gyerekek is velük együtt dolgoztunk, persze, 
erőnkhöz mérten. Mi forgattuk és gyűjtöttük össze a válykot, kupacokba, 
hordtuk a vizet, a szalmát, és tapostuk a sarat.



Ősszel, amikor már az idő nem engedte meg az ilyen munkákat, 
hazajöttünk Adorjánra.

- Milyen munkákat végeztek még akkor az asszonyok?
- Jártunk a mezőre is dolgozni, napszámba. Az asszonyok rőzsekévéket vittek 

a hátukon és eladták a környező falvakban. A gallyakat az erdőben gyűjtöttük. 
Kaptunk érte kenyeret, zsírt, szalonnát, lisztet vagy háziszappant. Volt olyan 
asszony is, aki zsákkal a vállán járt kéregetni házról házra, faluról falura.

- Ma is van olyan! -  egészíti ki az unokája, akivel egy fedél alatt él.
- Ha a házalónak közben valamilyen munkát kínáltak föl, megcsinálta. 

Volt, hogy meszelni kellett, vagy tapasztani, vagy csak az állatok alját 
kitakarítani. A fizetségben megegyeztek, ami vagy pénz, vagy élelem volt. 
Abban az időben jósasszonyok is voltak. Ők a vásárokon vagy a házaknál 
tenyérből jósoltak, de legérdekesebbek voltak a kártyavetők, akik mélyen 
a kíváncsiskodók szemébe néztek és tudták, hogy kinek, mit kell mondani. 
Onnan olvasták ki, hogy kivel van dolguk. Nagyon jó emberismerők voltak. 
Azzal is lehetett kenyeret keresni, mert hiszékeny ember mindig is volt és 
lesz is. (Szerintem abból az időből származik az a mondás: - Ha nem leszel 
jó, elvisz a cigányasszony a tarisznyájában!)

A házaló jósnők miatt volt, aki pórul járt, mivel jóslás közben a jósnő 
kikémlelte, hogy honnan, mit, mikor lehet elemelni. Ha alkalmas pillanat 
mutatkozott, a házból eltűnt egy sonka, vagy valamilyen értékesebb tárgy.

- Hol járt Zsófi néni iskolába?
- Magyarul beszélni is akkor tanultam meg, amikor itt, Adorjánon 

elkezdtem iskolába járni. Akkor az iskola itt volt a sarkon. A tanító az a Bözsi 
óvó néni volt. (Milutinovics Erzsébet óvó néni). Nem tanultam meg sem írni, 
sem olvasni, mert 12 évesen férjhez mentem Kis Györgyhöz, a mostohaanyám 
fiához. Nekünk négy gyermekünk született. Az egyik gyermekünk a 
Tiszába fulladt. Azért nem látok, mert mindig őt sirattam. A Bözsi óvó néni 
lett az egyik gyermekünk keresztanyja, így lettünk komaasszonyok. Az én 
férjem a II. világháborúban harcolt. A háborúban egy golyót kapott a fejébe 
és az egyik szemét elveszítette. Meghalt már. A férjem után kapok egy kis 
nyugdíjat, és abból élek.

4. Együttélés

- Kik laknak még ebben a házban?
- Ez a ház a lányoméké. Itt lakunk: Annus, a lányom, Pista, a férje, én 

az unokám meg a férje, és a dédunokák.



- Sok rokona van itt Adorjánon?
- Vagyunk elegen. A férjem testvére az a Kis János is, akinek a fia, a Kis 

József -  a Jóska. Ez a Jóska volt az, aki először a romák közül magyar asszonyt 
vett feleségül, a Vörös Juliskát. Ez a történet kb. 18-20 évvel ezelőtt volt. 
Most Jóskának és Juliskának szép házuk van Bácsszöllősön. Ott élnek, van 
két szép fiuk. A történetük nagy port vert is fel Adorjánon, mind a magyar, 
mind a roma lakosság körében. A Jóskából úriember lett. Nagyon ügyes, sok 
mindennel foglalkozik. Van nekik földjük, gyümölcsösük, rosszvasat is 
gyűjtenek, szépen élnek.

Másnap a Zsófi néni szomszédságában élő Miskovic M ihállyal 
beszélgettem volna, de nem volt közlékeny hangulatban. Ő 60-65 év körüli 
ember. Fiát, Pétert tanítottam.

- Mióta éltek itt, Adorjánon?
- Mi Ivanovóról (Sándoregyházról) jöttünk Adorjánra kb. 30 évvel ezelőtt. 

Több mindennel foglalkozunk, én a lovakat szeretem legjobban. Többek között 
kupeckodom is, de minden munkát megragadunk. Nejlongyüjtés, üveggyűjtés, 
rosszvas, ami akad. Ott maradunk, ahol van erdő meg Tisza.

- Jártok-e templomba?
- Igen. A róm ai katolikus vallás szerint élünk. M indannyian 

megkeresztelkedtünk, de a templomba az asszonyaink jobban szeretnek járni!
- Hogyan szoktatok itthon beszélni?
- Mi egymás között románul vagy magyarul, cigányul nem is tudunk, (a 

beás romák román cigányok, azért beszélnek románul, habár néhány 
cigány szót is megértenek)

Már indultam, amikor az egykori tanítványom, Péter berobogott, új autóval, 
és el kezdi magyarázni a helyzetet.

- Micsoda nagy autód van, Péter!? -  mondom neki.
- A külföldi rokonok segítségével szereztem! -  mondja, és tovasiet. 

Elköszöntem a vendéglátóimtól és sokáig kísért az a kép, amit ezeknél az 
embereknél láttam: mindenhol, az asztalokon, a falon lógó fényképek mellett, 
mindenhol művirág, színes térítők, amelyeken a színskála minden színe 
megtalálható. Mindez vidám hangulatot árasztott.

III. EGYETLEN MEGOLDÁS: AZ INTEGRÁCIÓ

2003. 04. 30-án az adorjáni Helyi Közösség irodájába látogattam.
Bognár János, a helyi iroda főnöke és Vajda Katalin titkárnő fogadtak. 

Ott hallottam, hogy a falu lakosai (a roma és a magyar) között különösebb



súrlódás nincs. Igaz, itt-ott, ezt-azt néha elvisznek, a helyi vezetőség tudja, 
kik azok. A roma lakosság nagy része még akkor sem bántaná a másét, ha 
nyitva hagynák az ajtót. Dolgoznak. A nagy probléma az a nagy szemétrakás 
a falu bejáratánál. A falut ellepi a szemét. A romák idehordják Vajdaság egész 
területéről az összes szemetet! Nem vigyáznak a környezetre. Hangosak. Azok 
is kérik a Társadalombiztosítótól a segélyt, (a „szociálnit”), akik nincsenek 
rászorulva. Néhányan jobb körülmények közepette élnek, mint egyes 
magyar családok, és még a segélyt is felveszik, nem fizetik a betegbiztosítást 
és a helyi járulékot sem. A kommunális javakat nem tudja a Helyi 
Közösség kellően fejleszteni, mert kevés helyi járulék folyik be.

Az Angyelkófaluban nagyon nagy a szegénység, és azt vettük észre, hogy 
az ott kiürült házakba, más településről jönnek új lakók: Gombosról, 
Vajszkáról, Apatinból. Azon a településen kb. 100-an élnek. Segélyt 
kapnak a kanizsai Vöröskereszttől, és a Társadalombiztosítótól, de azon csak 
tengődnek. Nem könnyű ezt a problémát megoldani!

I 2003. május elseje van, nagyon szép napra ébredtünk. Az adoijáni romák 
tudatták velem, hogy ők is ünnepelik ezt az ünnepet, ha akarok, ünnepeljek 
velük. Ott voltam.

Amikor a Tisza megengedi, a töltésoldalban ünnepelnek. Mikor odaértem, 
már messziről láttam a felszálló füstoszlopokat, és hallottam a kedvcsináló 
zenét. Üdvözöltem őket, és elvegyültem közöttük. Beszélgettünk. Minden 
családhoz odamentem pár szóra, és fényképeztem őket.

Május elsején ők is majálisoznak. Néhány éve a roma családok reggel 
együtt mennek le a Tisza-partra, ki lovas kocsival, ki teherautóval, ki 
személygépkocsival vagy gyalogosan. A szállítóeszközök a töltésoldalban 
vannak „kikötve”. A teherautók akkumulátora szolgáltatja a hangszórókhoz 
az áramot. Az erdő árnyéka kellemesen hűvös. Előkerülnek a grillsütők, a 
tüzelő a fák alatt hever. Minden család külön készíti el az ételeket. A 
kisgyerekek játszanak a nagymamák felügyelete alatt. A férfiak beszélgetnek, 
családi dolgokról, üzletről, sört iszogatnak. Van, aki pecázik a közeli 
kanálisban, a Tiszában... Igazi májusi idill... A férfiak két fa közé zsineget 
kötöttek, ez a háló a labdázáshoz. Aki nem kíván labdázni, az gyönyörködik 
a szép kilátásban, a jó időben. Az idősek inkább csak figyelik a fiatalokat 
és gyönyörködnek az unokákban. Az asztalokon tiszta térítők. 3-4 generáció 
van egy helyen.

- Ez igen! -  gondoltam magamban. -  Milyen szép, amikor mindenki azt 
csinál, amihez kedve van, örülnek egymásnak, az unokáknak, és a 
gyerekeiknek. Mivel több mint 20 évig tanítottam Adorjánon ezeket az



embereket, mind a nevéről ismertem. Beszélgetésünk során többször is 
elhangzott tőlük:

- A probléma az, hogy a falu vezetősége nem akar együttműködni velünk. 
Szeretnénk, ha a Helyi Közösségbe valaki lenne közülünk is! Amiről nem 
vagyunk tájékozódva, ahhoz nem járulhatunk hozzá, ez nagy hibája a 
vezetőségnek. Nem ismerik el, hogy mi is jó emberek vagyunk!

A Tisza-parti majálison voltak Balog Zoltán, Balog János fia, akit, míg 
élt, Jankulénak neveztek a romák. (Ő volt az utolsó önjelölt cigány vajda). 
Sajnos egy esős napon, amikor illuminált állapotban ment haza beleesett egy 
vizesárokba és belefulladt. Emlékezetére a falusiak az Angyelkófalut 
elnevezték Jankapusztának. (* Az igazi Janka-puszta Nagykanizsa közelében 
van, arról vált hírhedtté, hogy ott volt a Sándor király merénylőinek tábora)

Balog Zoltán és Miskovic Péter nászok. Zoltánéknak kocsmájuk van a 
faluban, Péter az egyik leggazdagabb ember a romák között, ő „bürös”. 
Poharazás közben mondták.

- A kocsmát a feleségem, Kis Maris nyitotta meg, miután az esti tagozaton 
letette a nyolc osztályt, nem nagyon van vendég. Inkább estefelé és télen 
jönnek az emberek a kocsmába, amikor nincs munka. A majális másnapját 
úgy ünnepeljük, hogy rokoni látogatásokat teszünk. Összejövünk a 
jóbarátokkal, komákkal, nászokkal, és várjuk a vendégeket.

- Péter, te mivel foglalkozol?
- Nyersbőr-felvásárlással foglalkozunk. Ha valaki levág tehenet, lovat, 

birkát, akkor az állatbőrt megveszem. A hentesektől is szoktam állatbőrt 
vásárolni. Aki nem kupeckodik valamivel, az dolgozik. Nálam a munkások, 
akik a nyersbőrt kicsinálják, feldolgozzák, 500 dinárt kapnak egy napra és 
napi kosztot. Reggel 7 órától 17 óráig dolgoznak, és néha még egy sört is 
kapnak.

- És mi van a betegbiztosítással? -  kérdezem.
- A Társadalombiztosító Intézetből, mint a többi romának is, van 

nekünk is biztosításunk. Segélyt is kapunk.
- Emellett más munkákat is találtok?
- Van, aki lovakkal kupeckodik, nyáron dinnyét árulnak mint viszonteladók, 

vannak üveggyűjtők, üvegesek, rosszvasasok, bőrösök, nejlongyüjtők stb. 
napszámosok. Mindenkinek kell dolgozni, ha meg akar élni!

Elgondolkodom. Két háza van, egyik ház egészen új, emeletes, 
terméskőből épült és szürke selyemtéglával fedett, szépen berendezett, két 
utcára gravitáló nagy porta. Jó állapotban, majdnem új teherautó, piros Golf 
személygépkocsi utánfutóval, a két házat összekötő udvarban rendezett



alsóépületek, beton mindenhol. Jól öltözött, kész kisiparos, aki 
bérmunkásokkal végezteti el a nyersbőr megmunkálását. Mindemellett segélyt 
vesz fel az egész családja számára.

- Milyen a viszony közöttetek és a falu többi lakosaival?
- Mióta mi itt élünk, nem tudok semmi viszályról a magyarok és a romák 

között! -  mondja Zoltán. Mikor még apám élt, a Balog János -  a Jankule, 
sokkal nehezebb volt az élet, de sosem volt probléma senkivel.' Mi 
Vajszkáról származunk, kb. 1930 körül jött a családunk Adorjánra, 
magyarul és románul beszélünk, úgy, mint mások Adorjánon.

- Honnan nősültetek?
- Mi, adoijániak Vajszkáról, Szontáról és Apatinból szoktunk házasodni. 

Az én feleségem, a Maris adorjáni, a Péter felesége, a Rózsa Eszékről való.
- Jártok-e templomba?
- A római katolikus ünnepeket ünnepeljük, néha templomba is elmegyünk, 

de oda főleg az asszonyok járnak.
- Miért olyan fiatalon házasítjátok össze a gyerekeiteket?
- Nálunk ez így szokás! -  állítják mindketten. Akkor már érettek, a mi 

gyerekeink mások, előbb érnek, mint a magyarok. A lányoknak a 
legfontosabb feladata az, hogy anya, jó anya legyen!

- Hogyan szórakoztok?
- Úgy szórakozunk, hogy meglátogatjuk egymást, beszélgetünk, ha 

valamilyen ünnep van, azt megünnepeljük. A fiataljaink a helyi diszkóban 
szoktak szórakozni. Nem nagyon akarják őket beengedni, pedig a belépőt 
ők is ugyanúgy megfizetik, mint a többiek. (Nagyon hangosak, azért nem 
szeretik, ha ők is köztük vannak, hallottam a falusi véleményt.) Szeretjük 
a futballmeccseket is. Közülünk is van játékos a csapatban, a Misa, a Jani, 
meg a Feri, a többieknek nem jut eszembe a nevük most.

Ennyi szép, mosolygós kis gyereket egy helyen már régen láttam. Az egész 
erdő füstöl a grillsütők parazsától, a hangos zenére van, aki hangosan énekel, 
zavarócskáznak, bújócskáznak a kisgyerekek. A serdülők, fiúk és lánykák 
sétálgatnak, udvarolgatnak. A grillsütőkön húst, csevapot, szalonnát és 
grillkolbászt sütnek. Itt főleg a férfiak ügyeskednek, az asszonyok salátákat 
készítenek, feketekávét főznek a gyorsforralón, kenyeret szeletelnek. 
Készül az ebéd.

A Préda családnál álltam meg. Ők a faluban laknak, a Dohány utcában 
egymás mellett vannak, a legidősebb fia Miklós. Itt, a majálison is együtt 
készítik az ebédet.



- Készül az ebéd?
- Éhen nem lehet ünnepelni sem! -  mondta Miklós.
- Szép lovad van! -  mondom Józsefnek.
- Nagyon szeretem a lovakat, kupeckodni is szoktam. Miután otthagytam 

Zentán a Pannónia Építővállalatot, ahol dolgoztam, utána lovakkal 
foglalkoztam. Büszke vagyok a gyerekeimre is, a Miklósra, a Lacira, az 
Ilonkára, a Rózsára és a Gyurira is. Miklósra azért, mert ő az egyetlen, aki 
a romák közül a 9. osztályig eljutott, Lacira pedig azért, mert övé az egyik 
legszebb ház a faluban, ő az üveges, nagyon ügyes, de a többi gyerekem is 
szépen halad, szorgalmasan dolgozik.

Később Miklós veszi át a szót. Ő 1962-ben született. Foglalkozik 
rosszvas- és üveggyűjtéssel, nejlonnal stb. Iker unokái is vannak.

- Hallottam, hogy az iskolás éveidben szép verseket is írtál. Tudnál egyet 
mutatni? Miért hagytad abba a tanulást? Miért nem tanultál, írtál később is?
-  faggatom tovább.

- Dolgozni kellett, a költészetből nem lehet megélni! A verseim nem tudom, 
hogy hova lettek. Nem foglalkozom már velük!

- Szerinted mi a különbség a ,romák és a cigányok között? -  
kíváncsiskodom.

- A két nép között akkora a különbség, mint a magyarok és a németek 
között. Mi beások vagyunk! Beás románok. így hívnak bennünket a 
horgosiak és a csantavériek is. Az őseink teknőfaragók voltak. Mi 
antialkoholisták vagyunk. A falusiak nem értékelik ezt, majd megtudnák, 
ha olyanok volnánk, mint a horgosiak!

- Mit gondolsz, miért házasodnak olyan korán a roma fiatalok? -  kérdezem 
őt is.

- Jó szokás ez tudja-e? A korai házasság nem engedi meg, hogy a fiataljaink 
elzülljenek. Kevesebb az elzüllött ember miközöttünk. Nincs drógás, 
gyilkos, öngyilkos és rab sem, mert ha megházasodik valaki, akkor a családon 
jár az esze. A mi gyerekeink mások. Előbb kezdenek szexuális életet. A mi 
gyerekeink mennek az élet után. Ülnek a kocsin az apjukkal és tanulnak 
dolgozni. A lányok meg mosnak, főznek, takarítanak és gyerekeket 
nevelnek.

- Látja a jankápusztaiakat? Isznak, nemtörődömök! Azok más karakterűek, 
mint mi.

- Mit tudsz a Ripó csúfhévről? Úgy hallottam, hogy apádnak a csúfheve?
- Majd elmesélem! -  mondja nevetve. -  Ezt a nevet egy adorjáni magyar 

Ripók családról kapta az apám. Ahogy mesélik, egy érdekes ember volt. Ez



az ember talált egyszer egy vaskarikát az úton. Azt a fejére húzta. Amikor 
le akarta venni, nem jött le. Gyalog elindultak egy kovácshoz, hogy az majd 
leveszi. Útközben addig próbálgatta leszedni a karikát, hogy mire a 
kovácshoz értek sikerült is neki. Nagy kópé volt az az öreg!

- Egy másik mese az apámról! -  (Most már nem is kellett mesélésre 
biztatnom. Az apja már nem volt jelen).

- Amikor az apám nősülni akart, elment Gombosra asszonyért. Kérdezi 
anyám apámtól:

- Te mindig ebben az egy ruhában jársz? Nincs neked másik?
- De van! -  mondta apám. -  Két öltöny is!
- Vesd le, majd kimosom! -  mondta anyám. Amíg kimosta apám öltönyét, 

addig ő szoknyában volt. Mikor anyám elment apámékhoz, akkor tudta meg, 
hogy apám egy nagyot lódított. Több ruhája nem volt, csak az, ami rajta volt.

Ebéd után megköszöntem mindenkinek a szívélyes vendéglátást és 
hazamentem. A tömegben új neveket, arcokat ismertem meg: Árva Veronát, 
aki 17 éves, ő Gombosról jött vendégségbe, Horvát Ilonát, Miskovic Rozinát, 
aki 73 éves és apatini lakos. (Ezek mind új nevek Adorjánon).

2003. május 2-án Jankapusztár'alátogattam. Mikor megláttak, az egész 
település kivonult. Ritka lehet itt a látogató, ha pillanatok alatt mindenki az 
utcán terem. Szinte felbolydultak, nem tudták, hogy örüljenek vagy 
féljenek.

- Jó napot mindenkinek! -  köszöntem nekik. Mindannyiuknak elmondtam 
látogatásom célját, mintha erre egy kicsit megnyugodtak volna.

- Hogy éltek?
- Hát jó! -  mondták.
- Meséljetek magatokról!
- Mit meséljünk? Hát láthatod! -  mondják.
- Ti miért nem voltatok az erdőszéli majálison?
- Május elsején?
Kórusban felelgetnek össze-vissza. Balog József 40 éves fiatalember, 3 

gyerekes családapa próbál csendet parancsolni a tömegnek, hogy szót 
érthessünk. Ő a hangadó, a mesélő.

- Látod, hogy hogyan élünk! Sehogy se! Mi sem tudjuk! Megyek a 
szemétdombra turkálni a túrkálóban! Hátha találok valamit! Sokszor 
szégyellem magam, hidd el!

- Miért nem mégy el valahova dolgozni?



-  Hová? Dolgoznék én, de nincs hol. Napszám nincs. Kevés az, akit a 
magyarok hívnak kapálni! Elintézik egymás között. Kapok 800 dinár segélyt. 
De mi az? Kenyérre sem elég!

- Hányán éltek együtt ezekben a házakban?
- Van, aki egyedül él pl. a Kis Vera néni. (Bekukkantottam a házba).
Két részből álló lakás. Földes padlózat, öreg bútorok. Az első részben:

a szoba. Itt két ágy, egy ruhásszekrény, egy asztal, leterítve tiszta terítővei, 
két szék és valami dobozok. A földes padlóra rongyok vannak terítve. Az 
asztalon virágváza, benne müvirágcsokor. A falakon rokoni fényképek és 
öreg tükör. A második rész a konyha. Itt vályogból rakott tűzhely, rajta füstös 
öreg edények, a tűzhely mellett egy priccs, a földön fonott kosarak, 
vizeskannák, apró tüzelő, a földön leterigetett sötétszínű rongydarabok. A 
konyha fala bemeszelve, egy kicsit csíkosra sikerült. A falon különböző színes 
újságpapírok. Vera néni előtt tiszta kötény és a fején tiszta kendő. Az ajtó 
mögött egy kormos lámpa és egy tükörféle. A tükör alatt egy kaira nélküli 
széken lavór. A konyhaajtó közvetlen a csurgásra nyílik. Az ablakok és ajtók 
viszonylag épek. A ház, a többi házhQ^"v®zonyítva elég rendezett kívülről 
is. Bemeszelt.

- Én a rakott tűzhelyen főzök, és télen ezzel melegszek is! -  mondja.
Végigmentem az utcán. Megnéztem a házakat: többnyire siralmas

állapotban állnak. Vannak, akik ketten-hárman élnek egy házikóban, de 
előfordul, hogy 3-4 generáció is él együtt!

Egyedül élnek itt az öregek, a magányosok, pl. a Bogdán József. Ő iszik 
és beteg is. Beteg a Kis Miklós is. Ő mindannyiunk előtt pillanatok alatt lekapta 
felső testéről az ingét és megmutatta a hónaljában lévő bekötetlen lyukat. 
Tébécé. Operálták is. 45 év körüli, leromlott egészségi állapotban lévő, 
elhanyagolt férfi. Kis Miklós mellett, Kis János áll. Ő a Púpos Kis János fia, 
a Kis József (aki magyar asszonyt vett feleségül) testvére. Ő is tébécés, 
üvegmosó napszámos a Préda Lacinál, két gyereke van, kap egy kis segélyt. 
Szomorúan mondja:

- Innen, mindenki szeretne elmenni! Az idegenek néhány házba nem 
mernek bemenni. Dűlőfélben vannak a házak. (Látom én is, hogy az egész 
település egy romhalmaz. Rengeteg szemét a háza között. Emberi és állati 
ürülék, sok piszkos, apró gyerek, ordító szegénység, kiégett emberek).

- Hogyan beszéltek egymás között?
- Többet beszélünk magyarul, mint románul. Meg ahogy jön!



- Hogy miért nem voltunk majálison? Többen közülünk is voltak. Elmentek 
arrafelé pecázni és nézelődni, de nem szeretünk odamenni, mert oda a 
gazdagok mehetnek, akiknek van mindenük.

Mikor a telep egyetlen utcáján végigmentem, elszorult a szívem. Az utca 
végén egy kiszáradt pumpáskút áll. 34—35° árnyékban, vízvezeték van, csak 
nincs víz a csövekben, a kiszáradtan tátongó kútból még inni sem lehet, nincs 
mit. A szomszédos gátőrházba kell átmenni ivóvízért is, mosakodásra nem 
jut, sok az apró, szurtos kisgyerek! Rozoga házakban, szegény kiégett emberek. 
Tenni kellene valamit! Legalább a gyermekek érdekében!

„Homlokukon ábrája a Jövőnek,
Sokszor ők maguk sem akarják,
S mégis összeverődnek.

Ősök ők a Jelenben, valahányan,
S majd lesznek valamikor élők,
Újféle ember-fajtákban.

Nézik egymást gyűlölve és szeretve,
Muszáj, hogy egyrtiást megtalálják;
Rájuk van a Jövő vetve.”

Ady Ehdce: A ma kiebrudáltjai

Itt, a telepen lakik Préda József lánya, Rózsa férjével, Halilovic Péterrel 
és a gyerekeikkel. Benéztem hozzájuk is. Éppen az aznapi rosszvasat rakták 
le a gyerekekkel, a gyerekek segítettek az apjuknak, az anya a konyhában 
szorgoskodott. Nem sokat kellett mondaniuk, láttam, fáradtak, éhesek, de 
mosolyogva állták a fényképezőgép villanásait. Azért dolgoznak, mondták, 
mert ők is szeretnének beköltözni, házat venni a faluban. így a gyerekeknek 
nehéz bejárni a faluba, gyalogolni az iskolába minden nap. Hogyan 
járjanak ilyen piszkosan az iskolába a gyerekek, azt mondják nekik, hogy 
piszkos a cigány.

Mikor hazafelé indultam, az egész telep lakossága kikísért. Mindenki kért 
tőlem valamit: segélyt, mosóport, ruhát, a háza megjavíttatását, azt, hogy 
a Brankica a Társadalombiztosítóból látogassa már meg őket! Hozzak nekik 
cipőt, ruhát, papucsot stb.

Amikor illetékes helyen megemlítettem a jankapusztai házak állapotát, 
a következő hangzott el: - A mi házainkat sem javítja meg senki, ha közel 
30 évig nem csináltak a házaikon semmit, csak rongálták, nem csoda, hogy



dűlőiéiben vannak. Amikor a vízvezetéket akarták kicserélni, nem volt, aki 
kiássa az árkokat!

5. A bőrösök

2003. május 10. Nem foglalkoztam még eddig a bőr megmunkálásával. 
Előre megtudakoltam, mikor szokott hazaérkezni Miskovic Péter: a „bőrös”. 
4-5 óra között -  mondták. Úgy indultam, hogy idejében érkezzek. Valóban 
már gyalog sétáltam az említett háza felé, amikor elkerült a piros Golf az 
utánfutóval, amely jól meg volt rakva. Valószínűleg ők is észrevettek engem. 
Amikor bementem az udvarba, a kocsi ott állt érintetlenül. Hangosan 
üdvözöltem őket.

- Jó napot, gazda! -  síri csend fogadott.
Mikor beljebb mentem, megpillantottam a gazdasszonyt.
- Hol a gazda? Hol a gazdasszony? -  mondom viccelődve.
Halálos komolysággal, összefont karral felelte.
- Nincs itthon sem a gazda, sem a gazdasszony!
- Hát te vagy a gazdasszony, ismerfek! -  mondom neki.
- Nem baj, de ne fényképezz! -  mondta.
Nem sikerült a tervem, gondoltam. Vagy valaki bogarat ültetett a 

fülükbe? Rosszat sejtenek? Okkal?
Visszasétáltam a járművemhez, ekkor egy a faluból való asszony pártolt 

mellém, és így szólt:
- Képzelje, valamelyik nap voltam a mezei veteményeskertben (a 

bosztányban), amikor arra jött egy lovaskocsin egy cigány ember, és elkezdi 
kaszálni a kaszálónk füvét! -  Hallod-e, az anyádat! Mit csinálsz te ott? Ne 
kaszáld le a mi füvünket! -  Kiáltottam rá. Erre, még ő támadt rám, hogy miért 
szidom én az ő anyját. Megfenyegetett, hogy mindjárt lekaszál engem is a 
kaszával. Nagyon kiabált. A kis unokám is velem volt. Nagyon megijedt. 
Jobbnak láttam a távozást.

- Ismeri-e? -  kérdeztem.
- Ijedtemben nem is jegyeztem meg az arcát! -  mesélte felindulva.
Szerintem, ez az a reakció, hogy a támadás a legjobb védekezés, amit a

roma alkalmazott.
Visszafordultam abba az utcába, amelyikből az imént kijöttem. Az a fiatal 

cigány asszony még mindig ott állt, ahol találkoztunk.
- No, tán sikerült beszélgetni a „bőrössel”? -  kérdezi. Pici gyerekeit őrizte 

az utca porában.



- Nekem is hozz valamit legközelebb! -  mondja hangosan. Egész közel 
jön hozzám.

- Az uramnak nincs állandó munkája. Mi is szegények vagyunk!
Szemét körbeforgatja a közeli házak lehetséges nyílásain. Nehogy

valaki meghallja, amit mond! Egyből tudtam, hogy titkos adatközlő áll előttem. 
Suttogva mesélni kezdett:

- A bőrösök feketén dolgoznak, mesés pénzek forognak kézről-kézre. 
Biztos, hogy nem akarták, hogy lássa, hogy ők mit csinálnak. Ha üzletről 
van szó, kíméletlenek. Minden fegyvert bevetnek a cél érdekében. Ha valaki 
a titkot nem közéjük valónak elmondja, „kiárulja” őket, annak vége van örökre. 
Még a családjának is. Azt kilökik, kiközösítik a roma társadalomból. Fel is 
fordulhat tőlük. Számukra az a személy áruló volt, és többet nem létezik.

Megígértem, hogy segíteni fogok rajta, és viszek neki is egy csomag ruhát. 
De a nevet nem közlöm.

A falusiak szerint a romák akkor gazdagodtak meg hirtelen, amikor a 
legínségesebb idők jártak 1992-95 között. Teherautóikba dupla feneket 
építettek be. így a gázolaj csempészetből gyorsan meggazdagodtak, mert 
semmi után nem fizettek adót.

A szép házak, amelyeket a faluban építettek, nemcsak összkomfortot 
szolgálnak: a gáz, telefon, értékes bútor, márkás kocsi, hanem ezek státus- 
szimbólumot is jelentenek a romák között. Ez a felső réteg.

A faluban sok magyar nem rendelkezik hasonlóval.
Ismereteim szerint három rétegbe sorolhatók az Adorjánon élő romák:
1. A legszegényebbek -  a jankapusztaiak.
2. Közepes anyagi körülmények között vannak -  a falusiak, akik falusi 

házakban laknak.
3. Az új gazdagok, akik nagy pénzeket forgatnak. Valószínűleg valamikor 

ők is bármilyen piszkos munkát megcsináltak. Most már az üzlet működik, 
mint az olajozott motor. Nagyon meggondolják, hogy hova, és a családon 
kívül valakinek adjanak-e egyetlen dinárt is!

Sétáim közben érdekes megállapításra jutottam. Mindegyik jól gazdálkodó 
romának sarokháza van. Valószínű, ha a terjeszkedés ideje eljön, akkor ő 
két utcán nézhet szét. A roma házak 90%-a Adorjánon a Felvégben van, a 
templomtól az északra eső részben.

Egy pillanatra megálltam Préda György fiának, Préda Lászlónak a házánál. 
Ők a Kis Ferenc utca sarkán építettek új házat. Olyan, mint egy kacsalábon 
forgó vár. A gazda nem volt otthon, a gazdasszony pedig az ebédkészítéssel 
foglalatoskodott. Nem sok időnk volt beszélgetni, mert négy üvegmosó



napszámos is dolgozott náluk. Sok volt a munka, így csak egy pár 
fényképet készítettem arról, amit láttam. A ház, a belső berendezés, 
minden új és szép. A gyermekszobában négy kisgyerek, szép bútor, 
szőnyegek, az ebédlőben finom szőnyegek, és új ebédlőbútor, színes tévé, 
nappali szoba, hálószoba a legújabb bútorral, a fürdőszobában modem 
fürdőszobabútor, új teherautó, és rengeteg üveg, amit a napszámosok 
rendezgetnek. Vajdaság területéről gyűjtik össze az üvegeket, itthon 
kimossák, rendszerezik és eladják. A kimosott üvegeket a szabadkai 
Sinalco Üdítőgyár vásárolja fel. Több mint 10 éve foglalkoznak már ezzel. 
Ügyesek.

6. A vallásgyakorlás

2003. május 14. Az Angyelkófaluban vagyok. Csillagszemű, maszatos 
gyerekek hada vesz körül. Amikor harmadszor osztottam szét nekik, amit 
vittem, az idősebbek közönyösen ültek, csak üdvözöltük egymást. Igen meleg 
volt az idő. Őket már nem nagyon állítja talpra semmi sem. Unott tekintettel 
nézik.

Lehet itt még valami újdonság?
Amikor szét akartam osztani a zsákból, amit vittem, talán nem is hallották 

a hangom, mivel a kör közepén álltam. Mint amikor a tigris morogva tartja 
távol az ellenséget az életmentő falattól, olyan elszántsággal kapták szét, amit 
vittem. Nem számított, hogy rokonnak, testvérnek nem jutott. Ez a 
megmaradási törvény puszta megnyilvánulása. Rossz gondolatom nem volt, 
csak egy kicsit tanácstalan voltam a váratlan helyzetben. Valószínűleg nem 
jól csináltam valamit. Megátalkodtam a mindent elsöprő, szegénységből 
fakadó vad érzések megnyilvánulásán.

Ezek után megkértem őket, meséljenek a temetkezési szokásaikról, 
mutassák meg a kiutat, szerintük miért házasodnak olyan korán a roma 
fiatalok? Jámak-e templomba? Van-e most vajdájuk?

Elcsendesedtek, majd lassan mesélni kezdtek.
- Templomba járunk. Mi is hívők vagyunk. Karácsonykor néha a 

gyerekek ajándékot is kapnak. Szeretünk templomba járni, a mi gyerekeink 
is szoktak, ministrálni is a mise alatt.

Egy adorjáni magyar hívő véleményére is kíváncsi voltam, milyen 
gondolatokat ébreszt benne az, hogy egy fedél alatt gyakorolják a vallást?

- Mi a véleménye arról, hogy a romák is járnak templomba?



- Hát tudja, az elején nagyon szokatlan volt ez nekünk mindannyiunknak! 
Amikor ők jöttek a templomba, akkor az egész család együtt jött, még a 
kutyáik is velük voltak, azok a templomajtóban várták a gazdáikat. Mi alig 
mertünk bemenni és kijönni a templomból. Némelyikük még viselkedni sem 
tudott. Hangosan beszélgettek. Amikor a Tari atya megsokallta a hangos 
szöveget, kerek perec, misézés közben felemelte a hangját, és rájuk szólt:

- Ha beszélgetni akartok, akkor menjetek ki a templomból! Ne zavarjátok 
a többieket!

Akkor bizony összeszedték magukat, és szégyenkezve elhallgattak.
I - A kezdetben volt olyan is közöttük, aki abban a ruhában jött a templomba, 

amiben egész nap otthon volt. Rendetlenül, tisztátalanul. Azóta már ők is 
sokat változtak. Ma már szépen felöltöztetik a gyerekeiket is, és ők is szép 
tiszta ruhába öltözködnek föl.

Ha jó szívvel közeledünk a romákhoz, ők is többet mutatnak meg 
magukból, kinyílnak. Sokszor kiderül, hogy a gazembernek, csirkefogónak 
jobb szíve van, mint azoknak, akit finom, becsületes úriembernek gondolunk. 
Az utóbbiak cinikusak, önteltek és lekezelők.

Ma már a viselkedésükkel sem zavarják a mise menetét. Aranyosak a kis 
gyerekek is. Az atya beiskolázta őket, ők is ministrálnak. Amikor valamilyen 
nagy egyházi ünnep van, annyian vagyunk, hogy alig férünk el a templomban. 
Az idén is Húsvétkor úgy vitték a templomi lobogókat, hogy nekünk alig 
jutott! t

Agyónóbúcsún is voltak sokan. Ma már megszoktuk őket a templomban, 
a gyerekeiket is. Gyönyörködünk minden gyerekben. Ha nincsenek ott, akkor 
hiányoznak. Üres a templom. Ok is emberek! -  mondta.

A felnőtt roma lakosság közül már vannak templomi képviselők is.
Sétálni indultunk a kút felé. A szivattyús kutat is megmutatták. A vízvezeték 

ciszternája szétpukkadt, úgy áll a betonkeretben. A vízvezetékcsövek 
szárazak a földben.

- Ha nincs víz, menjünk a Tiszára? Valakinek meg kellene csinálni a vizet!
-  mondják.

- Kinek? -  kérdezem én. Síri csend.
Hogy miért házasodnak a roma fiatalok olyan korán? Erre egy huncut 

szemű idősebb asszony adta meg a választ.
- Tudod, amikor a fiúknál elkezd mozogni a kukac, a lányoknak meg 

megjön a havi dolga, jobb ha nem koncsorognak! Ha úgy történik meg valami 
baj, az nagy kár. Ilyenkor már érett a fiú meg a lány is. Amikor férjhez megy, 
annak szűznek kell lennie, vagy nem fog fizetni a fiú családja. A férfi az



félreléphet, nem látszik meg rajta. Ha a lány elmúlik 14-15 éves, akkor az 
már nálunk öreglány!

- Igen ám, de szellemileg nem érett arra még egyik sem, hogy felelősséget 
vállaljanak egymásért és nincs munkájuk sem! -  mondom én.

- Ez igaz, de azért élnek együtt a szüleikkel, nagyszüleikkel, hogy 
vigyázzanak egymásra. Gondoskodjanak, segítsenek egymáson, eltanulják 
a dolgokat az idősebbektől.

Valóban a romák egyedül sehova nem mennek.

7. Az utolsó vajda

Vajdájuk nincs. Minek? Csakhogy hasznot húzzon tőlük, azért nem kell. 
A házban a család legerősebb férfitagja a főnök. Ha nem laknak együtt, 
tanácsért akkor is az édesapához fordulnak. Ha véletlenül ő már nem él, akkor 
a családban a legidősebb férfi helyettesíti az apát.

Itt, a telepen utoljára a vajdánk a Jankule -  Balog János volt.
( Tavaly 2002-ben ő meghalt. Egyszerűen csak Jankulénak neveztük.

Emlékezetes cigány vajda volt az 1960-70-es években Bogdán György, 
vagy ahogy mindenki hívta, a Gyuki. Elismert teknőfaragó mester volt. Gyuki 
arról volt ismert, hogy hosszú ideig, télen-nyáron egy viselt, hosszú 
katonaköpenyben járt. Szerette ezt a kabátot, mert az egyenruha rangot adott 
neki -  gondolta ő. Jó beszédű, szikár testalkatú, iszákos férfi volt. Mindig 
csizmában járt, pödörgette a bajuszát, néha meg csikorgatta a fogát. Róla 
maradt fenn a következő történet:

1970 tavaszán forgatócsoport érkezett a Duna TV-től azzal a céllal, hogy 
dokumentumfilmet készítsenek a teknőfaragás folyamatáról. Mi is, mint a 
falu tanító házaspárja, Bolyos bácsival egyetemben a Gyukit javasoltuk erre 
a megtisztelő feladatra. Hívattuk, hogy megbeszéljük a feladatot a mesterrel. 
Bolyos József, akkor a falu elnöke, és a helyi szövetkezet vezetője is volt. 
Úgy éreztük, hogy ilyen felállásban, a tekintélyünk latbavetésével nem érhet 
bennünket semmi meglepetés.

' Előkerítették valahonnan a faluból a Gyukit. Mi megismertettük őt a 
forgatócsoporttal, és meg is kötöttük az üzletet.

Jelen volt a Bolyos bácsi, Mariska néni, Karcsi, a féljem és én. A munkadíj 
egy bizonyos összeg volt és egy liter pálinka. Bolyos bácsi volt a megbízott, 
hogy a szövetkezet udvarában, szemmel tartsa a Gyukit, hogy a megbeszélt 
időre elkészüljön a mosóteknő.



Gyuki kikötötte, hogy ne zavartassák magukat. A teknő el fog készülni, 
legyenek nyugodtak a megbeszélt időben átvehetik! Előre kéri a gázsit, mert 
szüksége van rá. A családnak nincs mit ennie.

Nem jó jelnek tűnt az nekem, de eleget tettek a mester kérésének. A teknő 
anyagának megmunkálása el is kezdődött a szövetkezet udvarában. A 
forgatócsoport tagjai mellőzték minden mozzanat rögzítését, gondolták, majd 
a legjellegzetesebb pillanatokat dokumentálják, megfelelő szöveg kíséretében. 
Azzal el is mentek egy másik anyagot is felvételezni.

A Gyuki eltűnt!
Múltak a napok, Gyuki nyomtalanul eltűnt még a faluból is. Bolyos bácsi 

mindenhol kereste, kerestette, mert nagyon sürgette a közeledő időpont, amikor 
a kész teknőt, amit kifizettek a megrendelők, át kell adni. Mit tegyenek, hogy 
mentsék Adorján hírnevét a külföldiek előtt?

A végén nem volt mit tenni! Bolyos bácsi és a Mariska néni a saját két 
kezével volt kénytelen az elkezdett mosóteknőt befejezni. -  Ne tudd meg 
a teknőkészítés kísérő szövegét!

így mentette meg a falu becsületét a falu elnöke és a felesége a külföldi 
riporterek előtt. De a teknő elkészült!

E jele esemény után Gyuko hosszú időre eltűnt a falu tájékáról, még a 
hírét sem lehetett hallani. Sokáig emlegették a „mester” nem mindennapi 
könnyelműségét.

Egy idő után, ha a Bolyos házaspár előtt említésbe került a „teknőügy”, 
ők is mosolyogva csóválták a fejüket. Gyukinak köszönve ők is belekóstoltak 
a teknőfaragás fortélyaiba. (Adatközlő: Tóth Emma -  nyugdíjas tanítónő, 
Adorján, 2003. 05.03.)

Gyuki legkisebb fia, Bogdán Mihály -  a Miska. Ő is itt lakik a telepen. 
Van egy kis testi hibája. A bal lábfeje nem fejlődött ki rendesen, ezért arra 
a lábára biceg.

- A temetkezési szokásaink?
- A mi temetkezési szokásaink mások, mint a faluban a magyaroknál. A 

mi halottjainkat nem a falusi halottasházból temetik, hanem abból a 
házból, amelyben élt. A koporsóba ételt és pénzt teszünk, hogy ne legyen 
hiánya a másvilágon sem.

Ezt egy Teca csúfnevű, 20 év körüli fiú mesélte:
- Úgy, mint az indiánok! A temetés előtt éjszakán a halott háza előtt egész 

éjjel szabadtüz ég. A lángoló tűz körül gyülekezik a család, a rokonság és 
a gyászoló nép. A pap másnap kijön, és megtartja a szertartást, és a falu 
temetőjében temetik el. Temetés után a gyászolók visszamennek a torra a



házhoz. Ilyenkor háromféléből kell főzni az ételt. Lehet bab, káposzta és 
krumpli. Tálaláskor először a férfiak esznek, utána az asszonyok, és a végén 
a gyerekek.

A hallgató közönség helyeselt.
- Teca, hajó i tudom, a te neved Balog István -  Pista?
- Igen!
- Tudsz-e még hasonló csúfneveket -  ragadványneveket mondani?
- Ilyen nevek még a Petykó, Heki, Jatu, Teca, Lulu, Pepi, Mityó, Ripó, 

Karinton, Csarli, Dzsoni (a kurvás), Dzsoki.
- Melyek a leggyakrabban előforduló családnevek?
- Balog, Bogdán, Kis, Miskovic, Nyerges, Préda.
- Találkoztam most itt új nevekkel is.
- Igen, van: Árva, Kolompár, Halilovic, Orsós.
A körülöttünk álló tömegben helyeslően bólintottak a többiek is, 

mindarra, amit Teca elmondott.
- Valaki meg szokott-e látogatni benneteket a faluból?
- A Tari főtisztelendő úr, az atya szokott néha eljönni hozzánk. Ő volt 

nálunk látogató az utóbbi időben. Azért jött, hogy menjünk sűrűbben a 
templomba imádkozni a gyerekekkel.

8. Egy kis visszatekintés

2003. 10. 25. Adatközlőm: Kragujevic Milán, zentai nyugdíjas, volt 
adorjáni gátőr.

Ismeretségünk még abból az időből származik, amikor még ő is 
Adorjánon dolgozott. Mikor otthonában kerestem, szomszédja azt mondta, 
hogy szeretetházban van. Nyugdíjas, mozgássérült, és tolószékben telnek 
napjai.

Előzőleg bejelentkeztem: a tulajdonos szívélyesen fogadott és bevezetett 
hozzá. Adatközlőm közel van a 80. életévéhez, most is jó kedélyű, erős 
fizikumú, és vitális. Jó egészségnek örvend, szellemileg friss, csak a lábai 
hagyták cserben. Ahogy maga mondta: ő négy nyelven beszél: magyarul, 
szerbül, románul és oroszul. Több roma szót is ismer.

A kötelező udvarias társalgás után megkértem, hogy mesélje el mindazt, 
amit tud a romákról, mindent, amire emlékezik.

- Maguk hány évig éltek Adorjánon?



- A családommal 14-15 évet éltünk és dolgoztunk ott. 1957-től 1970-ig. 
Amikor a Vukov családot más helyre igazolták át, akkor vettem át a szolgálatot 
az adoijáni gátőrházban mint gátőr.

- Akkor hol laktak a romák?
- Ott laktak a gátőrházunk mellett a töltésoldalban, a lapályban.
- Meséljen róluk!
- Attól függ, hogy magát mi érdekli? -  mondta mosolyogva.
- Engem minden érdekel, amit maga a romákról tud! -  mondtam.
Rövid hallgatás után így szólt:
- Az emlékezéshez is idő kell! A kezdet mindig a legnehezebb!
- Abban az időben 25-27 roma család élt ott és kb. 150 lelket 

számolhattak. Fő foglalkozásuk a teknőfaragás, famegmunkálás volt. 
Készítettek különböző vályúkat, teknőket. Akkor még nem volt a 
háztartásokban gáz, és disznóvágáskor vagy szalmával, vagy forró vízzel 
tisztították meg a levágott jószágot. Ha szalmával pörkölték, az hosszú ideig 
tartott, míg leégették a disznó szőrét. Előfordult az is, hogy nagy üstökben 
vizet forraltak és a forró víz segítségével kopasztották meg az állatot a szőrétől. 
Fürdőkád sem volt abban az időben sok helyen, az emberek fateknőben 
mosakodtak, fürödtek, mostak az asszonyok. Kisebb kerek fateknőben pedig 
a kenyértésztát dagasztották.

- Egy nagyon érdekes dolog maradt meg az emlékezetemben a roma 
férfiakról! -  mondta.

- Mi volt az? -  kérdeztem.
- Tudja, azoknak a romáknak, akikkel szerencsém volt néhány alkalommal 

elmenni az erdőbe, és kiválasztani a megfelelő fát a tervezett teknőhöz, azt 
vettem észre, hogy rendkívül jó szemmértékük volt, és nagyon jó, éles szemük, 
csupán néhány centiméter eltéréssel meg tudták mondani a fa magasságát, 
vastagságát, még azt is, hogy merre fog dőlni, ha kivágják.

Pillanatok alatt megállapították a fa korát, minőségét, még a szél irányát 
is be tudták tájolni. Mérőeszközt ritkán használtak. A kivágott fát nyers 
állapotban tudták legkönnyebben megformázni. A tárgyak elkészítéséhez nem 
használtak semmilyen mérőeszközt, szabadszemmel dolgoztak. A nyárfát 
használták, mert az puha fa és jól megmunkálható.

- Tudja-e, hogy ezeknek a cigányoknak az őseik honnan jöttek?
- Abban az időben, amikor mi Adorjánra kerültünk, élt a romák között 

egy nagyon idős férfi, akit Ignác Györgynek hívtak. Ő volt az igazi, a választott 
cigány vajda. Őt választották meg igazságtevőnek, de a végén, amikor már 
nagyon idős volt lemondott. Azért mondott le, mert ha valami probléma volt



és a felek elégedetlenek voltak az ítélettel, meg akarták verni még őt is! 
Kiabáltak, veszekedtek, mindenki a maga igazát bizonygatta. A végén rajta 
akarták behajtani, leverni az igazságot. Akkor a cigány vajda olyan 
kétkulacsos volt, mert a helyi hatalomnak is ő tartozott információval, és a 
romák előtt is meg kellett tartania a tekintélyt.

Ignác bácsi mesélte, hogy ők néhány családdal valamikor Erdélyből jöttek 
ide. Akik ma is Adorjánon élnek, nagyrészük ezeknek a leszármazottja. O 
részt vett az I. világháborúban 1914-ben, tizedes volt, géppuskás. Amikor 
vége lett a háborúnak, akkor jöttek ide. Azt, hogy hány éves, pontosan maga 
sem tudta megmondani, mivel az akkori cigányok nagy része írástudatlan 
volt. Csak annyit tudtak egymás koráról, hogy ki született előbb vagy később. 
Eseményekhez, történésekhez kötötték a születést, de az elhalálozást is. O 
mesélte, hogy vándorlásaik során sokféle mesterséget, kézművességet 
tanultak meg. Hagyományos cigány foglalkozások voltak, pl. üstöntés, 
fegyverkovácsság, amelyeket még az őshazából hoztak magukkal.

A háború előtti időkben, sőt még a II. világháború után is ismertek voltak 
a vándor hidegkovácsok, a drótostótok, akik nagyrészt nem szlovákok, habár 
a megnevezése ezt sejteti, hanem cigányok voltak. Ez volt az úgynevezett 
foltozócigányok csoportja. A szegecselők pl. lyukas fazekakat, sajtárokat 
(fejőedényeket) úgy tettek használhatóvá, hogy egy nagyobb szegeccsel 
bekalapálták, bezárták a lyukat. Az itató vödrök, amelyek nagyobb javításra 
szorultak, azokat befoltozták, hogy újra használhatóvá tegyék. Pár dinár vagy 
valami étel volt a fizetség. Az egész műhelyüket a hátukon vitték egy hátizsák
szerű bádogdobozban. Onnan tudták, hogy javítómester van a közelben, hogy 
az utcán a mester hangosan hirdette jelenlétét a település lakosainak.

- Drótozni, fótozni! -  ezt hirdették hangosan.
Egyes hagyományos mesterség ma már idejét múlta. Valamikor nagyon 

ismertek voltak a cigánymuzsikusok, lókupecok, szitakötők, körhintások, 
medvetáncoltatók, jövendőmondók meg a zsebtolvajok, kéregetők, 
halottöltöztetők és halottkísérők.

Ősi ázsiai hagyomány volt, hogy az év munkanapjainak csupán kis részén 
dolgoztak, ezért tétlenül és nyomorban tengődtek. Amikor a szenny és mocsok 
terhe szakadt vállukra, alkalomszerű tevékenységben keresték meg a 
mindennapi kenyeret, pl. házalás (ahol két-háromszor semmit sem kaptak, 
oda többet nem mentek vissza kéregetni), jóslás, lopás, koldulás. A 
cigányság legelm aradottabb kasztja, csoportja a m askarok, ők a 
halottelőkészítők.



Ha visszatekintünk, már két évezreddel ez előtt Indiában is hasonló 
életmódot folytattak a cigányok ősei. Ezek a cigányok a dómba kaszthoz 
tartoztak. Valószínű, hogy ebből a dómba szóból származik a roma szó is.

Dómba kaszt - céltalanul tengődő, csavargó népség.
Dómba -  roma -  cigány. Az irodalom azt mondja: a dombák alantas 

munkát végző, tengődő, csavargó népség volt az ókorban.
Az ókori Indiában azonban nem különböztek egymástól, és az indiai 

életmódtól. Itt a foglalkozások alapján alakultak ki a rétegek, a kasztok. Mivel 
a kaszt társadalmi rangot jelentett, a kaszt tagjai csak a saját kasztba tartozókkal 
érintkezhettek, beszélhettek, házasodhattak.

A kaszt tagjai a beléjük nevelt tabuk, tiltások annyira elidegenítették, hogy 
nem volt érintkezési lehetőség a más kaszt egyedeivel. Európába kerülve, 
alapvetően más gazdasági és társadalmi körülmények közé jutottak, 
azonban Ázsiából a magukkal hozott életmódjukon és a munkaerkölcsükön 
nem voltak képesek változtatni, hiába vezetett az tragikus összeütközéshez 
az itteni körülményektől, életformától elütő életmódjuk. Nehéz választ adni 
arra a kérdésre, hogy az Európában töltött évszázadok alatt, miért nem tudtak 
az európai munkaerkölcsbe integrálódni. Talán abban található a felelet, hogy 
az alapvető különbözőség circulus vitiósist hozott létre. A minden tekintetben 
idegen környezet teljes bezárkózásra kényszerítette őket, így a saját 
közösségük kulturális és etnikai gettójává lettek.

Összezártságukkal fenn tudták tartani a magukkal hozott életformájukat, 
amely viszont elzárta előlük a beilleszkedés útját: saját életbörtönükbe 
kényszerültek. (Irodalom: Létünk, XX. évf. 1. sz. Fórum Kiadó, Újvidék, 
1990. 9. old.)

Ezért van, hogy az adorjáni romák nem értik a horgosi romák nyelvét, 
és fordítva. A horgosi romák kolompárok (csengőöntők), az adorjániak pedig 
beások (teknőfaragók). Még a szókincsük is más.

- Legyen szíves mondjon néhány roma szót!
- Például:
Akva -  víz
Bolonszule -  Bolond Jóska
Déva -  Jézuska
Dimnyezo -  Isten
Fisor -  ember
Kopil -  gyerek
Klisza -  szalonna
Káj rák, hogyi lám? -  hát, te hol születtél?



Menge -  nekem
Mnzu -  ló, paripa vagy csődör
Mujeri -  asszony
More -  ember
Pozno groszt -  fehér ló, a béke jele is
Lehet, hogy ezek nem csak roma szavak, hanem román szavak is, de a 

mi cigányaink biztosan értik a jelentését.
- Emlékszik-e még néhány akkori ismert roma személy nevére vagy 

csúfnevére, ragadványnévre, vagy valamilyen tréfás történetre?
- Ismert nevek voltak régen a Balog Fercsi, a kis Gyukinak az apja, Balog 

György, Bolond Jóska, amikor berúgott, mindig csodákat müveit a faluban, 
bolondozott, Csonka Jóska, Kis János, a Púpos János, Matu, Mutu, 
Miskovicok, Pecás Péter, mindig pecázott, Préda Miklós, Nikola.

Ennek a Balog Fercsinek 8-10 gyereke volt. Köztük a kis Gyuki, aki már 
akkor bontogatta a szárnyait. Fercsi igen gőgös ember hírében állt. Amikor 
felöntött a garatra, nagyon okosnak tartotta magát!

Egyszer is, amikor felöntött a garatra, így járt. Nyáron, szép időben, 
vasárnaponként a gátőrház melletti szilvásban egy fa alatt volt néhány asztal, 
székkel és pár paddal. Ebéd után ezen a helyen összejöttek a romák, 
beszélgettek, nézelődtek, pihentek, és szórakoztak. Szórakoztatták egymást 
is. Minden jelenlévő elmondta a heti, napi eseményeket, „politikát”. 
Kérkedhetett ismeretével, fitogtathatta tudását, tájékozottságát. Az asszonyok, 
gyerekek a fűben ültek hemperegtek, hallgatóztak, hogy ők is megismerjék 
a történéseket. Ha máskor nem is, de ilyenkor még a Magyar Szó is az asztalra 
került, ami abban az időben nagy szó volt.

Egyik alkalommal a Balog Fercsi hirtelen és vészjóslóan felemelte az 
újságot és a hangját, hogy mindenki őrá figyeljen, és azt mondta:

- Látjátok, már megint baleset történt! Fölfordult Tito marsall kék vonatja!
Nagy kevélyen, szemforgatással várta felfedezésére a körülötte lévők

ámulatának megnyilvánulását, elismerő bólintását az ő nagy felfedezésére, 
tudására, az elolvasott nagy hírre.

Egyszer csak rámeresztette szemét az asztal másik oldalán ülő feleségére, 
a Marisra.

Erre a felesége fintorogva, elhúzta a száját és azt mondta:
- Ejnye, hallod-e te, de nagy szamár vagy te! Hát nem látod, hogy nem 

a vonat van felfordulva, hanem te tartod az újságot megfordítva! Te mamlasz!
Erre mindenki nagy nevetésben tört ki. Ő, mint aki valós sérelmet él meg, 

feloldozásként egy nagyot káromkodott és elsomfordált az asztal mellől.



- Igaz, hogy abban az időben a cigányok összeszedték az elhullott 
háziállatok tetemét és elfogyasztották?

- Igaz bizony! Leginkább reggel szedték össze, amikor a beszerző útjaikon 
voltak és kéregettek, mert abban az időben nagy szegénységben éltek. Ha 
megtudták, hogy valahol disznó, tyúk vagy valami más baromfi hullott el, 
elvitték haza, hogy elkészítsék és elfogyasszák!

- Nem betegedtek meg ezektől az ételektől?
- Hát ez nagyon érdekes, hogy nem! Egyszer érdeklődtem. Megkérdeztem 

az egyik cigány embertől, hogy hogy is készítik ezeket az ételeket, hogy nem 
betegszenek meg tőle?!

- Na és mit mondott? -  kérdeztem.
- Nem mindegyik elhullott állatot fogyasztották el ők sem! Előtte 

mindig kipróbálták, hogy bomlásnak indult-e már az az állat. Azt pedig úgy 
csinálták, hogy megnézték a baromfit, a tollát. Ha a tollat könnyen ki lehetett 
tépni az állatból, az már azt jelentette, hogy bomlásnak indult, de ha nehezen 
lehetett kitépni az állat tollát, akkor még elfogyasztható volt. A disznókat, 
ha nem tudták kitépni a szőrét, jöhetett a nagyteknő! Egy 2m hosszú, 80 cm 
széles és 90 cm mély kopasztóteknőben szedték le a szőrét, bőrét.

- Az így megvizsgált és felbontott állatok belső szerveit nem főzték meg 
csak a tiszta húsát. A főzést pedig nyílt tűzhelyen végezték, rotyogtatták sokáig. 
Nagyon fontos, hogy azt az edényt, amiben főztek az így szerzett húst, nem 
borították le. Úgy gondolták, hogy forralás által a kártékony bacilusok is a 
gőzzel együtt eltávoznak. Az ilyen ételeket addig főzték, míg a hús nem vált 
le a csontról. Azt a vizet, amiben főzték a húst, kidobták (nincs borzasztóbb 
az éhes ember elszántságánál).

- Abból az időből maradt fenn egy mosolygós történet. Megkérdezi az 
egyik járókelő a kis roma csávót:

- Kié vagy te, kis kormos?
- Hát a Teknős Fercsié! -  felelte a kis rajkó.
- A te apád az a dögevő ember? Erre a gyerek azt mondta:
- Tán a kend tányérjában rugdalózni szokott még a csirke, vagy a disznó, 

amikor eszi kend? He?
- Nem!
- Hát, akkor kend is dögevő!
- Neveltek-e akkor a romák valamilyen háziállatot?
- Nem nagyon neveltek azok, mert az eszik. Volt, akinek akadt pár 

baromfija, disznója, tehene, kecskéje és lova. De csak tavasztól őszig tartották,



amíg találtak táplálékot a mezőn az állatok számára. Főleg a szabadban 
tartották ezeket vagy a fához kötve.

- Hol dolgoztak azok a romák, akik nem ismerték a teknőfaragás 
mesterséget?

- Volt aki idénymunkásként, napszámba járt a szövetkezetbe kapálni, vagy 
más mezei munkát végeztek.

- Milyen házakban laktak?
- A házaikat maguk készítették, építették. Karókat vertek le a földbe, ezeket 

nyers vesszőkkel beszőtték, ami úgy nézett ki, mint a vesszőpalánk, a 
vesszőkerítés. Ezt sárral vastagon betapasztották, kukoricaszárral vagy 
cirokszárral befedték. Az volt a tető, de nem volt lepallatolva: nem volt zárt 
plafon, padlás. Két helyiség volt abban az építményben. A lakótérben a földön, 
szalmán vagy szalmazsákon aludtak.

- 1963-ban amikor a faluba bevezették a villanyt, a DTD-gátőrház melletti 
téren artézi kutat fúratott. Ez után már a kis lurkóknak volt fürdőkádjuk is. 
Szüleik nem a kanálisban, csatornában fürdették őket, hanem az artézi kút 
vályúja lett a fürdőkádja aprajának-nagyjának. Az asszonyok pedig abban 
mosták ki a ruháikat, nem kellett többet a Tiszára vinniük.

- Házasodtak-e a roma és a magyar fiatalok egymás között?
- Nem emlékszem ilyen eseményre, tudomásom szerint a fiatalok között 

nem volt ilyen keveredés. Ha volt is némi barátság, a küszöbnél beljebb nem 
engedték be. Ez volt a szokás.

- Jártak-e abban az időben a romák a templomba, szórakozni?
- Igen, mímelték a szent élet látszatát, de a saját Istenükben hittek. Nagyon 

babonásak voltak. Ha valami kellemetlenség érte őket, vagy valami csúnyát 
hallottak, sürün hányták magukra a keresztet. Nagy átoknak számított, ha 
valakinek azt mondták:

- Essen ki a kapa a kezedből!
- Menjen el a kapádnak az éle örökre!
Ma már egészen más a helyzet, gondolom én.
- Hogyan viselkedtek haláleset alkalmával?
- Sivalkodtak, jajgattak nagyon hangosan, szomorkodtak, mint a másik 

ember. Mélyen meggyászolták a halottjaikat. A halott edényét 6 hétig az 
asztalon hagyták, hogy legyen a lelkének miből ennie, innia, ha véletlenül 
még közben haza talál jönni. A mosakodóedényből pedig utána öntötték a 
vizet, hogy nyugodtak el tudjon szakadni a háztól, amiben lakott. Azt hitték, 
hogy a halott egy ideig visszajár a régi helyére. A gyász ideje alatt 
beszélgettek róla, iszogattak az emlékezetére, ételt tettek az asztalra, vagy



ebéd után nem tették el az ételt az asztalról, hátha hazajön, ha éhes. Ha úton 
voltak és találkoztak nagyon szegény, vagy koldus emberrel, akkor azt az 
embert megvendégelték azzal az étellel, amit az elhunyt szeretett. így rótták 
le kegyeletüket az elhunyt iránt.

- Ezeknek a romáknak is voltak lovaik?
- Hát hogyne, de még milyen lovaik voltak! Ők a dzsámbások (kupecok). 

Akkor sok falubeli embernek nem volt olyan lova, mint nekik. A 60-70-es 
években a fekete bivaly volt a nehéz földmunkát végző állat. A bivaly az 
olyan, mint a tehén, csak fekete teljesen. Főleg lassú, nehéz munkára 
használták: szántásra, vontatásra, stb. Nagyon jó, és egészséges a bivalytej.

A ló az selyemállat volt: gangos, szép, gyors. Az adorjáni cigányok a 
lovakkal a vásárra jártak, a kész árut vitték kocsin eladni, de voltak közöttük 
híres lókupecek is.

A lókereskedőket hívják lováriknak. Ők voltak az utolsó nomádok. 
Olyanok voltak ők is, mint a vadlovak, de ismerték a túlélés törvényeit is. 
Azok úgy nyerészkedtek, hogy a viszonteladók is nyerjenek az eladási áron. 
Ezek a romák nem esnek búskomorságba, bánatba, legalább is nem esnek 
olyan lelki válságba, hogy az életet eldobják, megalkusznak a sorssal. Nem 
lehetett hallani, hogy valaki közülük saját kezével vetett volna véget az 
életének. Kibeszélik a fájdalmukat a társaikkal, nincsenek egyedül.

A lókupecok vagy lovárik, külön réteg, kaszt a ciágnyságban. Az ő 
nyelvüket még az indiánok is megértik. Ahogy a tudomány számontartja, 
a lovári cigányok nyelvében megtalálhatók a perzsa, az örmény, a kurd, az 
őszét és a görög szavak is. A lókupecok vagy ovárik, gazdag kereskedő 
emberek voltak, akik vásárról vásárra vándoroltak. Régen, amikor még egyik 
országból a másikba vándoroltak a cigánykaravánok, oltalmi levelük volt, 
mellyel átjutottak egyik országból a másikba, családjukkal együtt. Az otthonuk 
és házuk egy kordé (két kerekű járgány) vagy ekhós szekér (4 kerekű fedett 
szekér) volt. A lókupecok rabsága az állat volt: ha esett, ha fújt menni kellett, 
a cigány embernek a ló a szabadsága is, és a jólét jele is. Ők jó lószakértők. 
Büszke öntudattal, jó emberismerettel rendelkező emberek voltak. A másik 
ember arcrezzenéseiből, az arcrezzenések, titkos jeleinek gyakorlott olvasói 
is. Érzelmi radaijaik fejlettebbek, mint sok más embernek. A roma azt mondja, 
amit te hallani akarsz, így alkalmazkodnak az életkörülményeikhez, ez egyfajta 
önvédelem is.

- Milyennek kell lennie egy jó lónak? -  kérdezem.



- A jó ló, olyan, mint a szép lány! -  mosolygott. -  Jó mozgása legyen, 
ép szeme, jó lába, a lába legyen karcsú, ne dagadt, erős, jó fogak, jó száj, 
szép fényes szőr.

- Mi az, hogy jó száj?
- A jó száj azt jelenti, hogy az alsó és a felső ajkak jól illeszkedjenek: ne 

legyen disznószájú a ló! A disznószájú lónak az alsó ajka lelóg és így, nem 
tudja bezárni az alsó és a felső ajkakat. Az ilyen lónak nehéz az etetése, nem 
tud legelni, jól enni, mert kihullik a szájából a táplálék. Ha pedig nem tud 
enni, az elhullott táplálék kárba vész, a ló pedig mindig éhes lesz. Ahogy 
az éhes ember nem tud dolgozni, az éhes ló sem, mert erőtlen. A ló 
testtartásában látszik az egészsége, az ereje. Fontos a lófarok hossza, a csülkök 
rugalmassága, szilárdsága, teherbírása. Ne legyen semmilyen sérve sem (boka, 
hasi sérv). A ló tiszta állat, fontos a kicsinosítása, tiszta alj, kefélés, csutakolás, 
fényesítés, kaparás. A ló patájának épségét a patkó védi.

Az életre való kiscsikó már 7-8 hónapos korától munkára fogható. A lovak 
j ̂ betörésétől (tanításától) függ, hogy milyen állat lesz a jövendő jószágból.

A lókupec szerencséje a ló szerencséjétől függ. A jó szerencséjét pedig 
a születésével hozza. A lovaknak jók az érzékszerveik, látás, hallás. Szinte 
megérzik a jó gazda állapotát, megismeri a hangját, illatát, viselkedését. Olyan 
is előfordult már, hogy ha a gazda elázott (részeg volt), hogy a ló irányítás 
nélkül, sötétben is hazahozta a kocsist, a gazdát.

A lókupec a másik kupec áruját nem szólhatja meg. H ajó üzletet csinált, 
úgy viselkedett, hogy az eladó is az üzlettel egy szelet „zsíros kenyeret” kapjon
-  hasznot, ha ezt nem is mondja ki. Ez a betyárbecsület. A betyárbecsülethez 
tartozik az is, hogy amikor a lóért felajánlanak összeget jó szó kíséretében, 
abban ne legyen csalás, ámítás, pl.:

- Segítsen a Mária anyánk bennünket!
- Legyél egészséges, testvér, a családoddal együtt!
A ló külső előnyét, hátrányát láthatja a vevő, de a belsőt meg kell az 

eladónak mondania pl. a ló belső szervei egészségesek, belei, a mája, az 
emésztése stb. Ezt azért teszik, hogy meg ne átkozzák az alku után 
egymást. Ők hisznek az átok erejében, úgy gondolják, hogy az átok előbb 
vagy utóbb utoléri azt, aki a másikat becsapja. Az átok pedig átszáll az összes 
rokonságra.

Hisznek Istenben. Alku után elmennek a templomba, ha van a közelben, 
vagy egy kocsmába és áldomást, esküt tesznek, isznak a megkötött üzletre. 
Úgy hiszik, hogy aki tiszta szívvel van, annak van szerencséje. Szerintük 
az átok addig kíséri a csalót és az egész rokonságát, amíg az bocsánatot nem



kér a sértettől és annak egész családjától a barátok előtt. Addig nincs 
feloldozása.

- Mind szerencsések legyetek, testvér!
- Őszülj és öregedj rheg szépen, egészségben az egész családoddal együtt!

-  mondják egymásnak üzletkötés alkalmával.
Átoknak számít, ha valakinek azt mondják:
- Csak sánta lovad legyen, vagy a nyavalya törjön ki!
A vásárra a fiúgyerekek is elkísérik az apjukat. így tanulják meg magát 

az életet, mert nem a szó a legjobb tanító, hanem a cselekedetek megfigyelése, 
a jelenlét, a minta. A szüleik ismerősei az ő ismerőseikké, a barátok gyerekei 
az ő barátjaikká lesznek. Mindaz a ceremónia, ami a kupeckodási folyamatot, 
fortélyt jellemzi, így megláthatták, elleshették, megtanulhatták különböző 
példákon.

- Hogyan nevelték a gyermekeiket a romák abban az időben?
- A bölcső, a pólya, a pelenka ismeretlen volt akkor a roma világban. A 

cigányok érzelmi világa nem azonos a miénkkel. Szívósabbak. Az anyák, 
ha kéregetni mentek, egy lepedőben bekötve a hátukon vitték a csecsemőiket. 
Nem volt hova tenniük, és ha a kicsik éhesek voltak útközben megszoptatták 
őket. Amikor már egy-két évesek voltak a gyerekek, míg a szülők távol voltak, 
a gyerekek egymást nevelték, ahogy tudták.

Az a roma lány, aki férjhez ment, bekötött fejjel járt, összekötött hajjal, 
és kötényt viselt. A kötény jelentette azt, hogy asszony, és a kötény eltakarta, 
ha a fiatal asszony babát várt. A kötény úgy gondolták, hogy megvédi a 
viselőjét az ártó szemektől, és nem látszott egy ideig, hogy az asszonyka 
milyen állapotban van. Régen „olyan” állapotban szégyellték magukat a kis 
menyecskék.

Mi rapszodikusnak, vagy hisztérikusnak minősítenénk azt az érzelmi 
beállítottságot, amelyet a romáknál normálisnak kell tartanunk. Az anyai 
szeretetnek szélsőséges megnyilatkozása jellemző, a putri előtt főző cigány 
asszony egyik percben odahívja gyermekét és ujjával a szájába rakja a legjobb 
falatokat, a másik percben pedig a gyermek apró csínytevése (esetleg puszta 
kiabálása) miatt méregbe gurul, és átkozódik. Átkozódva kergeti gyermekét, 
a másik pillanatban meg már el is felejti az egészet, mintha mi sem történt 
volna.

Hasonló indulatosság az oka annak is, hogy a szülő (apa vagy anya) 
gyakran és esetleg erősen veri a gyermekét, anélkül, hogy gyűlölnék. 
Nevelésük célja, hogy a gyerek minél előbb megálljon a saját lábán. Önellátó



legyen. A cigány szülők más emocionális kategóriarendszerrel élnek, mint 
mi.

A roma családokban azért él több nemzedék együtt, mert a nők adják meg 
a nap ritmusát. Ők a családi események rendvivői. A roma anyós bevezeti 
a fiatalasszonyt az asszonyságba, az anyaságba, a főzésbe és a babaápolásba. 
A mindennapok rituáléjába.

Adorjánon akkor még a magyar asszonyok is otthon szültek, és a roma 
asszonyok is. Az újszülött kezére piros pántlikát kötöttek, a nyakába pedig 
egy kis zacskóba volt só, fém pénz, és pici kenyér. Ezt az amulettet azért 
tették a baba nyakába, hogy megvédjék őt a rossz szellemektől, és az ártó 
szemektől. A szemveréstől. Babonásak voltak. A babákat bejelentették a helyi 
irodában és meg is keresztelték. Az amulettet egy vagy három éves koráig 
viselte a baba... Féltek a boszorkányoktól is.

- Hogyan öltözködtek?
- A roma férfiak úgy öltözködtek, mint a többi ember. A cigány 

asszonyok bokáig érő, ráncos szoknyában jártak, kötény, kendő, vagy amilyen 
ruhát kaptak a faluban, használt ruhát. Nagyon szerették a virítós, tarka ruhákat, 
nagy virágokkal. A fiatalasszonyok világosabb színű ruhákban jártak, az 
idősebbek pedig sötétebben. Akkor mindenki mezítláb járt, néha még télen 
is.

Régebben az identifikációs jelek, pl. a zene, a tánc, az öltözködés, a 
népviselet, a szokások jobban a származás felé mutattak, mint ma. A cigányok 
öltözete olyan volt, mint a mai fényreklámok: színes, rikító, kiabáló, 
jellegzetes. Ma már mindenki és minden uniformizálódott.

- Jártak-e a roma gyerekek iskolába?
- Nem nagyon jártak ők iskolába, csak annyit tanultak meg, hogy tudtak 

egy kicsit számolni, és a nevüket leírták. Ha a 70-es években némely roma 
szülő elküldte a gyerekeit az iskolába, azok leginkább a közeli kukoricásban, 
vagy a dohányföldön várták, hogy megszólaljon a harangszó, akkor jöttek 
ki a tanulók az iskolából. A roma tanulók pedig mentek haza a kukoricásból. 
Nekik az volt a tanulótermük.

- A szórakozás, ünnepek?
- Mint ahogy említettem, már ők is szerették az ünnepeket. Minden olyan 

ünnepet megtartottak, amit a falubéliek, a magyarok. Amikor szép idő volt, 
nyáron kiültek a település központjában. Nagy tüzet gyújtottak a hulladék 
fából, forgácsból. Ez egyben takarítás is, év világítás is volt aznap este. Nagyon 
fontos volt az is, hogy mindenki kibeszéljen mindent az elmúlt napról. Ki 
mit csinált, mi történt vele, mit hallott, látott. Ez volt a lelki feltöltődésük



is. Odafigyeltek egymásra, információkat le- és átadtak, mert a személyes 
tapasztalat nem mindig azonos a valós igazsággal. Ha ünnep volt, különösen, 
ha lakodalom, vagy házasság köttetett, olyankor végnélküli vigasság volt, 
énekeltek, táncoltak, mulattak, örültek. A roma tánc nagyon szép, ha igazi 
táncos járja. A nőkön sok csingilingi ékszer, színes ruha, ünneplő. A férfiakon 
jó nadrág, fehér ing, mellény, kalap, és ha volt, akkor csizma. A roma tánc 
különösen színes, sajátságosán temperamentumos mozgás, mert a táncban 
minden ember önmagát minősíti, bemutatja. Ha férfi és nő táncol, az egy 
szerelmi, ügyességi párharc mozgással kifejezve. Rendkívül jó a romák intuitív 
improvizációs készsége. Ebben a táncban az érzelem adja a koreográfiát. A 
férfinek úgy kell ügyeskednie, hogy a nő, a párja sose kerüljön a háta mögé.

Az ünnepek alkalmával ők is leporolták az ünneplőikről az út porát, 
elővették mindannyian a jobbik ruhájukat. A lányok, asszonyok kicsinosították 
magukat. Festették az arcukat, szájukat, szemüket. Akkor a pirosító 
szerepét a piros krepp-papír töltötte be. Ha azt megnedvesítették eresztette 
a színét, és azt az arcukra és a szájukra kenték. A szemüket pedig 
gyufaszállal húzták ki. A meggyújtott gyufaszálat egy darabig égették, és 
a megmaradt fekete vége volt a „kreon”. Húsvétkor, ha szép idő volt, kint 
ültek a töltésoldalban a férfiak. A nők készítették a hagyományos, aktuális 
ételeket. Díszítették a színes locsolkodási tojásokat. Vöröshagyma héjában 
főtt tojás lett a piros tojás. Zöld színüt a zöld füvei színezték ki. Szalagokat 
kötöttek a hajukba.

A legények előkészülete abból állt, hogy szagosszappanos vizet 
készítettek a locsolkodóüvegbe, de az is előfordult, hogy puszta hideg vízzel 
locsolták meg a lányokat.

- A vé'ge felé maga is belefáradt a munkába?
Az 1970-es év januárjában nagy tél volt. Előfordult, hogy egyedül nem 

tudtam megóvni az erdőt a fafosztogatóktól. Nagyon hideg volt és a romák 
nagyon lopták az erdőt. Betelefonáltam Kanizsára, hogy jöjjön ki az ottani 
gátőr a rendőrökkel, mert elfogy az erdő!

- Olyankor „megpuhították” a rendőrök az erdő fosztogatóit, különben 
elkutyultak volna!

- Erre mit szóltak a romák?
- Milán bácsi egy elvetemült ember! -  mondták és kiabáltak.
- 1970 tavaszán jött az árvíz?
- Szomorú időket élt akkor meg minden ember. A romák gyönge, kis 

házaik, putriaik kártyavárként dőltek össze. Jött a DTD-ből több bulldózer 
és a cigánykunyhókat letörölték a töltésoldalból.



Amikor már felépült a Jankapuszta-telep, az Angyelkófalu, de még mindig 
hosszú ideig visszajártak arra a helyre, ahol az ő kis otthonaik álltak valamikor. 
Nehezen felejtették el a régi környezetet. Járkáltak, sírdogáltak körülötte, 
vagy csak leültek a töltésoldalban és távolba meredt szemekkel révedeztek 
el a régi emlékek felett.

- Sajnáltam őket! Idővel, lassan elmaradoztak. Nagy úr a szokás!
Ők azt a helyet szokták meg.
Megköszöntem adatközlőmnek a színes emlékek felidézését és további 

jó egészséget kívántam neki. Egy fotót is készítettem róla emlékül.
A romák olyanok, mint a vadvirágok a mostoha életkörülmények 

ellenére is buján nőnek és szaporodnak. Talán mert a legnagyobb 
rokonságban vannak az anyafölddel, melyből létüket táplálják. Szívósak, 
szépek, öntörvényűek, kiszámíthatatlanok és életigenlők.

Tudatos megfigyelésük során ezt láttam, hallottam, tapasztaltam és lestem 
el. Úgy éreztem, a vissza nem térő pillanatokat meg kell ragadni. Ezt a célt 
csak úgy tudtam megvalósítani, hogy szinte ösztönösen igyekeztem köztük 
lenni: reggel, délben, este. Néha kétszer is mentem Kanizsáról Adorjánra, 
ha egy esemény kiteljesedését éreztem. Beszélgettem, jegyzeteltem, 
fényképeztem.

8. Egy keresztelő meg egy lakodalom

Ma van Préda Miklós ükunokájának a keresztelője, és unokájának, ifjú 
Préda Miklósnak, Miconak a lakodalma.

Adorjánon, az egyik legrégibb roma család a Prédáék. Idősebb Préda 
Miklós, Préda József édestestvére. Idősebb Préda Miklós volt az, a romák 
közül, aki magyarlakta házat vásárolt a faluban, a Petőfi Sándor utcában. Ő 
most 63 éves, felesége Rozália. Öt gyermekük született: Lajos, Rózsa, János, 
Miklós és Ilonka.

Miklós élete folyamán, ahogy nekem mesélte, sok mindennel foglalkozott. 
Volt rosszvasas, nejionos, tollas, kupec stb. Ma viszonteladó, árul dinnyét, 
krumplit stb.

A nejlont a szemétlerakókon szedték össze, és a felvásárlónak adták el, 
aki később feldolgozott állapotban, új termékeket állított elő belőle, pl. 
vízvezetékcsöveket, fóliasátrak anyagát, virágcserepeket stb.

A 80-as években tollkupec volt. Topolyán vásárolt olcsó takarókat, és 
azokat kínálta régi tolldunyhákért, majd a tollat Csókán és Hajdújáráson 
értékesítette. Az ő gyerekeik ma is hasonló munkákat végeznek. Lajos és



a fia, a Mico „boroznék” is. Bőrt vásárolnak fel a hentesektől, vagy elhullott 
állatokat segítenek eltakarítani: ha az állat elhullik, ők a bőrt megmentik. 
Segítenek egymáson. Ő már csak tanácsot szokott adni a gyerekeknek, ha 
kémek tőle. Vallásosak. Ő már öregnek érzi magát, már nem nagyon dolgozik, 
csak ha nagyon muszáj, valami könnyebb munkát.

Ma nagy családi ünnep van, az unokájának a lakodalma. Mico bemutatja 
az egész rokonságnak a feleségét: összeházasodnak, és Emíliát, az 
ükunokáját megkeresztelik a templomban.

A keresztelő az adoijáni Sarlós Boldogasszony templomban történik. A 
keresztelőt a reggeli 7 órakor kezdődött kismise keretében ejtették meg. A 
misét Tari János ft. úr szolgáltatta.

Az ünnepre a kislányt fehérbe öltöztették, és fehér körkoszorú volt a fején 
(a rossz szellemek távoltartására, ez hagyomány). A szülői házból a két szülő 
között a keresztapa és a keresztanya vitte a picit a templomba.

A templom előtt a keresztapa édesapja pálinkával kínálgatta a bevonuló 
vendégeket, a szűkebb családtagok férfi tagjait. A misén magyarok és romák 
is voltak, mint más napokon.

Mivel a keresztapa fiatal, még nem nős, így az ő édesanyja és az édesapja 
segédkezett a szertartás alatt. A keresztapa a szüleivel együtt Németországban 
dolgoznak. A keresztapa szülei voltak az ifjú házaspár násznagya és 
násznagynéja is (valamikor ők is adorjániak voltak). Ők fizetik az összes 
kiadást, amit ez a családi ünnep igényel.

A násznagyné tartotta a szenteltvíz alá a 8 hónapos kislányt, és a szertartás 
után átadta az édesanyának.

A plébános úr szép őszinte beszédet mondott. A mise alatt áldozás is volt. 
Az áldozás alkalmával a keresztszülők is áldoztak, a többi roma és magyar 
hívővel együtt.

Mikor a pap azt kérdezte a szülőktől és a keresztszülőktől, hogy mit 
kívánnak a kislánynak, Emíliának, az életben? Azt válaszolták:

- Tehetséget!
- Jóságos Atyám! Vond magadhoz néped! Engedd, hogy irgalmadból bűn 

és bánat nélkül éljünk!
A keresztszülők feladatul és intésül azt kapták a paptól, hogy élete során 

legyenek támaszai Emíliának. Segítsék mind lelki, mind testi neveltetését! 
Úgy irányítsák, hogy a katolikus keresztény vallás szellemében legyen tiszta 
életű. Olyan, hogy az emberek szeressék, csak akkor boldogul az életben! 
„Kísérje, védje őt a felkent olaj, a tiszta víz és az örök világosság! Most 
menjetek békességgel!”



így bocsátotta el az ünneplő sereget a plébános úr.
Mikor hazaértek az ajtóban a nagytata és a nagymama fogadta őket.
- Báránykát vittünk, angyalkát hoztunk! -  mondták. Azután az asztalhoz 

ültek az ünneplők a sátorban.
A lakodalmas sátor felállítása napokig tartott. Délelőtt 10 órától 

megkezdődött a sátorból az élő szívküldi éterbe bocsátása. Az erős 
mikrofon hangja elhallatszott a falu végéig. Zengett az egész utca. Egy férfi 
és egy nő énekelt. A megrendelt szívküldit az fizette, aki küldte. A dalok 
főleg szerb nyelvűek voltak. Ez lehetett a legénybúcsú? Közben volt, aki 
énekelt, táncolt, mulatott a zenészekkel.

A leányanya a keresztelő után hazament a szülei házába, Emília, a kisbaba 
az apja otthonában maradt.

A keresztelő után, kb. 2 órától 4 óráig elcsendesedett a társaság. Ezt az 
időt a vőlegény beszélgetéssel töltötte, sétálgatott a násznép között.

Megkérdeztem tőle: - Hány éves vagy?
-19 éves vagyok, nem voltam még katona, a feleségem Miskovic Natasa, 

ő 17 éves, és 2 éve élünk együtt. Kislányunk Emília 8 hónapos. Azért jöttünk 
össze a család, a rokonság és a jóbarátok, hogy megünnepeljük a kislányunk 
keresztelőjét és, hogy bemutassam a feleségem, kislányom mindenkinek.

A keresztelőn Mico öltönyben volt, a felesége pedig polgári ruhában. Mico 
egész nap hosszú ujjú piros velúringben volt, alkoholt nem ivott.

- Hol éltek? Mit dolgoztok?
- Mi ebben a házban lakunk, (a régi ház helyén tiszta téglából épült nagy 

ház áll), itt laknak még a szüléink, apám, anyám, és a feleségem és a 
kislányunk. Édesapával dolgozunk együtt, üvegezés, rosszvas, meg ami akad 
még! -  mondta.

- Hány személyes a lakodalom?
- Leszünk 200-250-en, ennyi vendéget várunk, de lehet, hogy lesznek 

többen is, de lehetnek kevesebben is. Jönnek vendégek Németországból, 
Ausztriából, Apatinból, Vajszkáról, és sokan lesznek Adorjánról is.

Mico tovább sétált néhány fiatalember társaságában. Míg el nem hozták 
a menyasszonyt, állandóan sétálgatott a két ház között, az ő otthona és a 
menyasszony otthona között.

Délután négy óra körül a násznagyné egy másik nő segítségével a fiús 
házból átvitte a menyasszony ruháit és a kellékeket a lányos házba.

- Megyünk öltöztetni a menyasszonyt! -  mondta mosolyogva nekem, 
mintha régóta ismert volna már.



Öt óra körül a násznagy vezetésével elindult a menet a lányos házhoz. 
Elöl ment a násznagy a vőlegénnyel és annak barátaival. A menet élén főleg 
fiatal férfiak voltak, a zenekar csendben kísérte őket, most nem mulattak, 
csak sétáltak.

. A lányos háznál nem volt semmi vendéglátás, azt az italt itták, amit vittek 
magukkal.

A násznagy és a vőlegény bement a házba és kivezették a menyasszonyt. 
Ezután a násznép rendezte sorait: elöl az új pár, a násznagy és a násznagyné 
kíséretében hazasétáltak a vőlegény házához. Megérkeztek a vendégek, lassan 
megtelt a sátor. A zenekar vérpezsdítő zenét játszott. Most már mulattak, 
táncoltak. Egyházi szertartás nem volt, sem polgári esküvő, mert a 
menyasszony még nem töltötte be a 18. életévét.

A sátor előtt a vőlegény szülei álltak, és fogadták az új párt. Ezután a 
koszorútűző asszonyok elsőként a menyasszony hajába tűzték a fehér 
virágkoszorút, majd a vőlegény is kapott egy nagy fehér virágot a bal mellére.

Mielőtt a násznép belépett volna a sátorba, meg kellett váltania a 
lakodalmas virágot. Kérdeztem, mennyit adnak érte?

- Ki mennyit akar! -  felelték.
Láttam, volt aki adott 50 dinárt, 1000-ret, de láttam olyant is, aki egész 

marék pénzt, vagy valutát dobott a virágosdoboz mellett álló pénzes 
dobozba. A pénz a fiataloké lesz! -  mondták.

A virágszín egyesítette a násznépet. Mindenki fehér virágot kapott. 
Türelmesen álltak és várták, hogy feltűzzék mindenkinek.

A mulató násznép között, megakadt a szemem egy idősebb nő mókázásán. 
Mulatozás közben ide-oda járkált. Kezében, hol fényes tárgyak, hol kis vállfára 
akasztott lánykaruha volt, fényes apróságok, szalagok, cifraságok. Nagyon 
meglepő volt számomra. Szerintem ő lehetett a mókamester, vagy a 
bűbájoló, rontáselterelő sáfárkodó. Mindenkivel váltott egy-egy szót. 
Mindenhol megjelent, ott volt a sátor előtt, a sátor mellett, a sátorban. Forgott, 
előre-hátra járkált, lobogtatta játékszereit. A kezében mindig volt valami.

A násznép nagyon szépen volt öltözve. Tiszták voltak, finom ruhákban, 
férfiakon nehéz ékszerek, tele arannyal, a fiatalok modem ruhákban. 
Látszott, hogy anyagi gondok számukra nincsenek. Mindegyik fiatal szülő 
kisgyereket tartogatott a karjában, többnyire az apák. Nagyon szép látvány 
volt. Mosolyogtak és jó volt a hangulat. Részeg embert nem láttam 
közöttük. Amint láttam, főleg üdítőitalokat ittak. A násznép között magyar 
falusi vendégek is voltak. Ők munkatársai, üzleti kapcsolatban vannak a 
házigazdával. A falu vezetősége is képviselte magát.



A hatalmas sátorban három sor asztal, fehér asztalterítővel leterítve. Az 
asztalon tányérok, evőeszközök, poharak. Vacsorára terítettek. A tányérokat 
leborították, hogy ne szálljon rájuk a por. A központi helyen a sátorban az 
új pár részére díszes asztal állt. A főhely mögötti sátorfalra nehéz takarókat, 
perzsaszőnyegeket akasztottak. A sátor mennyezetéről szalagok és 
luftballonok -  léggömbök lógtak, színes szalagok és hangszórók. Teljes volt 
a kavalkád. Több fényképész, kamera-felvevőgép filmezett, dokumentálta 
a múlandó pillanatokat.

Sötétedett. A násznép helyet foglalt a sátorban. A családok szorosan 
egymáshoz közel. A felszolgálásban a család feje is részt vett. Nem a nők, 
hanem a férfiak szolgálták ki a családjaikat, miután volt elegendő étel az 
asztalon ők is leültek vacsorázni.

Bekukkantottam a konyhába is, mindkét szakácsnő magyar asszony volt.
- Mi lesz a menü? -  kérdeztem.
- Az, ami lenni szokott a lakodalmakban: húsleves, borjúpörkölt, 

káposztasaláta. Éjféli terítés, sült hús. Tortát mindenki hozott magával! -  
mondta Bús Veronika és Vajda Mária a konyhában. (Roma hagyomány szerint 
ilyen jeles napokon a gádzsónak kell készíteni az ételeket. Gádzsó az munkást 
jelent, de nem a roma nép soraiból).

- Lesz-e menyecsketánc? -  kérdeztem egy mellettem álló vendéget.
- Nem lesz! A menyasszony a lakodalom végéig ebben a ruhában lesz!

-  felelte.
Mivel már számomra hosszúnak tűnt a nap, a keresztelőtől a vacsoráig, 

búcsút vettem az ünneplőktől. A színes forgatagot magam mögött hagyva, 
az egyik nő megjegyzése csengett a fülemben:

- A tanító néni átállt a romák oldalára!?
- Nem vagyok én egyik oldalon sem, csupán a meghívást fogadtam el!

- mondtam nevetve.
A keresztelőn, a templomban, és a lakodalomban is láttam, hogy a magyar 

és a roma lakosság szépen megfér egymás mellett. Megállapíthatom, hogy 
a roma lakosság lassan integrálódik. Ebben az integrációban nagy szerepe 
van a vallásnak, az oktatásnak, és az is pozitívum, hogy a roma lakosság a 
faluban lakik és mindennapi teendőik is közelebb hozzák őket egymáshoz.

A magyar ajkú lakosok között lehetőségük van a romáknak is a magyar 
nyelv elsajátítására, viselkedési mintákat figyelhetnek meg, jobban 
civilizálódhatnak, egymást segíthetik, és jobban megismerhetik.

2004. 08. 14. Adorján. Az említett keresztelő után megkérdeztem, s 
megkértem Tari János ft. urat, hogy egy nap fogadjon. Szeretném hallani a



véleményét, hogy hogyan látja ő a vallást, mint integrációs tényezőt az adoijáni 
roma lakosság életében? f

- Hallgatom -  mondtam neki. - A falu magyar ajkú lakossága római 
katolikus vallású. A romák hosszú vándorlásaik során, a pogány vallás mellett, 
azt a vallást gyakorolták, amelyet a környezetükben élő lakosok gyakoroltak. 
Az ősi vallásuknak (a (buddhizmusnak) alig van már közöttük valami 
maradványa.

Életmódjukban, szokásaikban a saját nemzetükön belül erősen őrzik faji 
jellegüket, pl. a házassági szokások, az átok misztikuma, bűbájosság. Ezek 
között, legtöbb a római katolikus, de akad görögkeleti vallású és református 
is. Az adorjáni romák körében igen erős a Szűzanya-imádók tábora. 
Minden etnikumnak megvan a saját hite, tradíciója, gyökere, hagyománya, 
amit tisztelnünk kell. A népi kultúrák emberi tartásra nevelnek. Nagyon 
fontosnak tartom, minden nemzet, etnikum, népcsoport számára a saját 
hagyományának, identitásának, gyökereinek éltetését. A hagyományok 
örökségéből ismerjük meg egy nép jellegzetességét. Az identitás jegyei a 
nyelv, a népszokások, az ünnepeik, a tánc, a népviselet, ruházat stb.

Egy nemzet túlélését a saját nyelvismerete, néphagyományainak 
gyakorlása, betartása biztosítja.

- Milyenek a ft. úr meglátásai a roma és a magyar hívők integrálódása, 
közeledése a valláson keresztül? Van-e egyáltalán kölcsönös elfogadás?

A magyar értelmező szótár szerint az integráció: egyesülést, alkotórészt, 
egésszé válást, közeledést, vagy lemondani valami formában a nemzeti 
önrendelkezésről a közösség javára.

r  - Az integráció? -  kezdi fejtegetését a ft. úr -  egy bűvös szó! Jelenthet 
összecsiszolódást, felvenni a többségi társadalom ismérveit. Ez felelősség 
is egymás iránt, kisebbségre odafigyelő társadalom szükségeltetne! 10-12 
éve vagyok ismét szolgálatban a faluban. Igyekeztem a roma népességet is 
bevonni a vallás gyakorlásába. Tudom, hogy a romák vallásosak, van 
természetes hitük. Az utóbbi időben mind nagyobb számban nyilvánul meg 
az ő körükben is a római katolikus vallás gyakorlása. Már az a tény, hogy 
a roma lakosok nagy része a faluban él, a magyar lakosok szomszédságában, 
már ez is egy bizonyos integrációs folyamat megvalósulása, az azonban nem 
mondható el, hogy ez a vallás beépült a faluban élő össz roma családba.

Egyes roma otthonokban házi oltár áll. A ház egyik csendes zugában áll, 
ahol gyertyát gyújthatnak vagy imádkozhatnak.

A templomban a Szűzanya szobránál gyújtanak közülük legtöbben gyertyát, 
a romák a Szűzanya segítségében hisznek legjobban. Akad olyan roma is,



aki egyáltalán nem jár templomba, ezek a jankapusztaiak, ők szoktak a 
misékről lemaradni. Nekik távol van a templom, csak a nagy naptári 
ünnepeken járnak el, húsvétkor és karácsonykor.

A két etnikum integrációjában a vallásgyakorlás keretében biztató 
eredmények mutatkoznak. A roma lakosság nagy része megkeresztelkedik 
és a gyermekeiket is megkeresztelik. A római katolikus naptári ünnepeket 
a falu lakosai együtt ünnepelik.

Egyházi esküvőket tartanak, gyermekik elsőáldozók, bérmálkozók és 
ministrálnak a miséken a roma gyerekek is. Halottaikat e vallás szertartása 
szerint temettetik el. Templomi képviselők is vannak köztük.

Tudjuk, hogy az iskolában a szülők és a gyerekek választhattak, hogy 
polgári nevelést vagy a hittantanulást ismerik meg jobban, legtöbben a 
hitoktatást választották.

A vallás gyakorlásában akarva-akaratlanul ez a két etnikum sorsközösséget 
vállalt, de még nagyon messze van, hogy azt mondhassuk: integrálódtak! 
Vitathatatlan, hogy a vallásgyakorlásnak közösségformáló és nevelő hatása 
van. V iselkedésform át mutat a példás egymás m ellett élés békés 
megnyilatkozására.

Van egy csúnya szó: az előítélet! Az előítélet mindkét etnikumban megvan. 
Ez igen nagy gát a közeledésben. Ezt a csúnya szót fel kellene cserélni egy 
új kifejezésre, az előítélet - előtapasztalat helyett, utótapasztalatra, útóítéletre 
kellene cserélni. Akkor kellene valamilyen ítéletet alkotni, ha már 
kölcsönösen megismertük egymást, és a megismerés alapján, elfogadjuk 
egymást, vagy nem!

" Itt különböző kultúrák, hagyományok, temperamentumok ütköznek, így 
az egymást teljes elfogadására egy élet is kevés.

A hit együtt jár a bizalommal, de ha a bizalom helyett bizonytalanság, 
csalódás, vagy megalázás születik, akkor hosszú idő kell a visszaszerzésére, 
vagy újbóli elnyerésére. Ez az utótapasztalat!

Ha a bizalom, a kapocs két erős ember között, akkor van előrelépés, de 
azért mindkét embernek tennie kell!

Bizonyságot kell tenni, hogy egymást elfogadják. Nem elég csak az anyagi 
felemelkedés, nagy szerepe van mindebben a mentalitásnak, a környezetnek, 
és bizonyos emberi tartásnak is. Jó lenne, hogy ki önmaga ura, az ne akarjon 
más ura lenni. Sokszor az ember, az emberen uralkodik a maga kárára!

Mások mindkét etnikumnál a gének. A gének megmutatják, hogy mit 
hoztunk magunkkal, mit éltünk át generációkon keresztül.



Az adorjáni magyarok több mint 800 éve élnek itt, viszonylag kulturált 
körülmények között. A romák már 1500 éve vándorolnak, 100 éve kb. hogy 
tájainkon valamilyen formában megállapodtak. Nagyon alul kezdték. A 700, 
800 éves lemaradást nem lehet rövid idő alatt pótolni. Nagy a különbség az 
elmúlt idők szokása, kultúrája, iskoláztatása, és a nevelés gyakorlása 
terén.

Üldöztetésük során elsődleges céljuk a túlélés volt. A saját törvényeiket, 
ma is mélyen tisztelik, amit csak ők tudnak és ismernek. Szolgaságukban 
nyelvismeret hiányában, többször csak hallgattak vagy menekültek. A hallgatás 
vallást, vagy misztikumot szül, alkalmat adhat sokféle gondolatra, 
találgatásra. Nem beszéltek róla, ez tette őket megközelíthetetlenné, 
misztikussá, ismeretlenné. Közben elidegenedtek nemcsak az Istenüktől, 
hanem az emberektől is, elzárták magukat a külvilágtól, mindig menekültek, 
így védekeztek.

A faluban vannak, akik elfogadják egymást, ezeket összeköti a bizalom 
a munkában, hasonló gondolkodás, életkor, iskolatársi viszony, és viselkedési 
forma. Akire azt mondják, hogy:

- Rendes roma! -  azt már valamilyen formában elfogadták. Csak a többség 
tudja a kisebbséget befogadni!

- Az emberi természet olyan, hogy nem szereti, ha kimondja valaki, hogy 
mit szeretne, vagy mit nem!

- Végül még csak annyit. Bibliával a kézben gyűlölni nem lehet. Csak 
szeretni. Az emberszeretetről, a szeretet oldaláról kezdjük, ha a felebaráti 
szeretet létrejön két vagy több ember között, akkor minden elérhető. Ott érzi 
jól magát az ember, ahol az emberek feléd fordítják az arcukat és 
megszólítanak, akkor fogadjuk el a másikat.

- Embernek nézzük egymást -  nagybetűvel. Őket is! Bármilyen kis lépés, 
mely az integráció felé vezet, meg kell tenni, mert az mondják: „a 
leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik, és az utolsóval pedig elfogy”.

Gondolom, a fenti fejtegetések alapján, magában mindenki megtalálta a 
feltett kérdésre a választ.

„A kétkedés vezet el a bizonyosságig!” (Descartes)
2004. 09. 08. Doroszlói búcsú.
Amikor ft. Tari János úrral beszélgettem az adoijáni lakosok integrációs 

folyamatáról, említette, hogy attól függetlenül, hogy a romák nagy része 
Adoijánon elmegy az istentiszteletre, más vallást is gyakorolnak, ami nem 
baj, mert minden vallás hordoz magában nemes dolgokat, a vallás csak jóra 
nevelhet.



Az adorjáni romák körében az egyik legrégibb és legelterjedtebb a 
Szűzanya-imádat, a Mária-kultusz -  a Mária-kultusz az emberek mélységes 
anyasóvárgásáról árulkodik. (Kaari Utrio, 1989)

Már az V. században a pogány kultúrában is volt helye, különös 
misztérium van a Szűzanyának és egyszülött fiának, Jézusnak.

Fél füllel hallottam, hogy az adorjáni romák is mennek Doroszlóra a 
búcsúra, 7-8-án van az ünnep.

Már 7-én hajnalban indultunk Doroszlóra. 10 óra felé érkeztünk meg a 
faluba, már nagy forgatag várt bennünket a templom körül. Talán itt többen 
voltak, mint a falu lakossága. Nagy népünnepély volt előkészületben.

Első utam a templomba vezetett. Romákkal még eddig nem találkoztam. 
Bent a templomban nem voltak padok, mint máshol, csak a falak mellett volt 
néhány szék. A templom közepén nagy üres térség fogadott, valószínű így 
több embert tud befogadni, és könnyebb a mozgás. Megcsodáltam a 
templom fő helyen álló Segítő Szűzanyát ábrázoló kegyképet, az oltárt és 
a misézőasztalt. Megálltam a hatalmas freskók előtt, és a Mária-kegyhelyek 
előtt, elmélkedtem és fényképeztem. Próbáltam megsejteni és megfejteni a 
hely és a legenda illúzióját, vonzerejét, nevezetes gyógyerejét, varázsát.

Utána a templom mögötti térre lettem figyelmes. Szép, zöld, füves terület, 
nagy fákkal, gyalogúttal. A gyalogút mellett a Golgota stációi: Isten 
szenvedő útját, a 12 megállóhelyet ábrázoló képeket néztem. Itt van a tábori 
oltár is, az oltárra néző térségen számtalan fapadok sorakoznak, melyen a 
hívők hallgatják a misék sorozatát.

A kálvária végén rátaláltam a díszes Szentkútra és a Mária szoborra. Ezek 
környéke rendezett, vaskerítéssel kerített. A Szüzmária szobor kis Jézussal, 
mellette szomorú fűzfák, mögötte a Szentkút körmedencével és a lefolyó víz 
betonmedencében halad tovább, és a végén a mező elnyeli a csordogáló 
gyógyvizet.

Visszafelé jövet meg-megálltam egy-egy hálatáblácska előtt. A szövegeket 
betűzve, azokra gondoltam, akik hálájuk jeléül rakták le ezeket a lapokat a 
Szűz Mária lábainál, mert hittek és reménykedtek, hogy kívánságaik 
valóra váltak.

Közben egyre nőtt a zarándokok száma. Számtalan autóbusz és 
személygépkocsi érkezett, a templom mögötti füves terület teljesen megtelt.

A templomban a fal melletti székeken magányos, vagy kisebb csoport 
imádkozó ült. Az arcokon látható volt a lelki átszellemülés, az őszinte ima 
halk moraja hallatszott. Ahogy az este közeledett, a zarándokok tömege nőttön



nőtt, úgy a templomban, mint a szabadban. Mindenhol kigyúltak a fények. 
Az éjféli mise után nagyon hidegnek éreztem az éjszakát, és pihenőre tértem.

Szeptember 8-án reggel. Működni kezdtek a hangosbemondók, a 
miserendek ismertetése öt nyelven történt.

A zarándokok egyre nagyobb csoportokban érkeztek, nőtt a tömeg. A 
csoportok élén a lobogótartó ment, őt követte a helységtáblát vivő, a menetben 
mindenki hangosan imádkozott, minden kegyhelyet körbejártak és elhelyezték 
a virágcsokraikat, hosszan imádkoztak és gyertyákat gyújtottak.

Közben állandóan váltakoztak a miséző papok, és a m iséző 
segédszemélyzet az oltárnál. Vállra került a hordozható Mária szobor is. 
Nagyon szép népviseletben öltözött lányok vitték a vállukon a tábori oltárra, 
a kíséretben ott volt mindenki, aki a közelébe fért.

Érezhető volt a szertartás mély, szent szellemisége, fegyelmezettsége. 
Délben nagyon meleg volt, mindenki rendületlenül viselte az út és a helyzet 
megpróbáltatásait.

A tömegben észrevettem az adorjáni romákat is, ők is engem. Szépen fel 
voltak öltözve, mint a többi ünneplő. Ők is sodródtak a tömeg árjával.

Rengeteg gyertya égett minden kegyhelynél, virágok tömege borította a 
Szűzanya lábát és a szenthelyek környékét.

Bent a templomban azt figyeltem meg, hogy amikor a csoportok 
vonultak be a főoltárhoz, a Segítő Szűzanyához, a papi asztalon egy nagy 
papírdoboz állt. Abba a dobozba, ahogy sorakoztak a zarándokok, úgy 
mindenki beletett egy összeget, amit a Szűzanyának szánt.

A romák családostól járultak az oltárhoz térdepelve, sűrű keresztvetés és 
imádkozás közepette. Elöl mentek a férfiak, nekem úgy tűnt, mintha azt 
mondták volna a Szűzanyának, hogy elhozták a családjukat bemutatni, és 
az ő áldására ajánlják őket. Abban a percben valóban a mély hit 
megnyilatkozását láttam. Ima után az oltárhoz a férfiak léptek oda, hogy 
beletegyék a hálapénzt a kijelölt helyre.

Közben bejött a templomi alkalmazott, és ürítette a doboz tartalmát.
Amikor kimentünk a templomból, üdvözöltük egymást a romákkal, és 

beszédbe elegyedtünk.
- Hát, maga is itt van? -  mondta Miskovic Pista.
- Nekem nem szabad?
- Dehogy nem! -  mondták.
- Mondd, Pista, miben különbözik a Mária-tisztelet és a Jézuska iránti hit?

-  közben többen körülállták bennünket.



- Tudta, tanító néni, kezdte felvilágosításomat -  ez egészen más! Mi a 
Jézuskát is szeretjük, tiszteljük, de ez úgy van, hogy a roma nép a Szűzanya 
népe. Ő vesz minket védelmébe.

- Hogy érted ezt?
- Ő a legnagyobb anyánk!
- Magyarázd meg ezt nekem!
- Hát az úgy van, hogy pl. most nekem van egy kívánságom, most kértem 

a Szüzanyától valamit, mert van egy tervem, szeretném, hogy sikerüljön 
(közben a jobb kezét felemelte, ökölbe szorította, és mondta):

- Nemcsak kérek és várom, hogy a Szüzanya segítsen, hanem mindent 
megteszek azért, hogy sikerüljön a tervem. Jó leszek, szorgalmasan 
dolgozom, imádkozom. Most megfogadtam a Szűzanyának, hogy ha a 
segítségével elérem a célom, akkor jövőre 300 vagy 500 márkát adok neki 
hálám jeléül!

- Akkor ez olyan, mint egy üzletkötés?
- Nem, nem így gondolom én! Azért adom neki azt az összeget, hogy 

megháláljam a segítségét, így köszönöm meg neki azt, amit értem tesz.
A körülöttünk állók is mondtak egy-egy szót, mondatot.
- Ez olyan, mintha az anyánknak tennénk fogadalmat, kérünk, 

fohászkodunk hozzá valamiért.
- Lélekben, felajánlotok neki valamit?
- Igen, de azt biztos, hogy be is tartjuk -  erre a többiek is bólintgattak 

helyeslően.
- A Szűzanya megbocsát nekünk. Ő nem olyan, mint az emberek! Csak 

mi emberek nem tudunk egymásnak megbocsátani.
- Egy anya, az minden, a létezés, egy állandó biztos pont, támasz minden 

gyermek életében.
- Minden anya, a szeretet és a jóság forrása!
- Az anya az, akitől mindig elindulunk, és akihez mindig visszatérünk.
- Őt kérdezzük, ha baj van, hogy ő mit tanácsol.
- Az anyák, mindig azt mondják, hogy jó legyél!
- Akkor mi, igaz, hogy haragszunk rá, engem is feldühít, de tudjuk, hogy 

az anyáknak mindig igaza van, a fejünkben van az intelme, akárhol 
vagyunk.

- Tudja, hogy a Szüzanya jósolta meg a nagy Európát is előre?
- Hogy érted ezt? Az Európai Uniót?
- Igen!
- Hát a feje körül ott van az Európai Unió zászlaja a csillagokkal.



- Ehhez, már nem tudtam szólni semmit sem!
M ikor továbbálltak, m osolyogtam, és nagyon elgondolkodtam  

mondásaikon. Talán lehet benne valami igazság. Ez rejtély.
Mise után a rokonaim sátra alatt ebédeltem és pihentem. Híre ment, hogy 

én is itt vagyok a búcsún, és a romák közül többen felkerestek, azok, akikkel 
még nem találkoztam. Odajöttek üdvözölni, és az élményeiket elmondani, 
bemutatták a gyerekeiket, pl. a Préda Ilonka, aki Vajszkára ment férjhez, 
bemutatta az egész családját. Vidámak voltak és örömmel mutatták a búcsúfiát, 
amit vásároltak. A fiatal roma asszonyok nagyon színes, tarka 
müvirágcsokrokat vásároltak, a gyerekeknek cukorkát és játékokat stb.

Odajöttek azok a fiatalok is, akik Adorjánról Vajszkára vagy Gombosra 
mentek férjhez, vagy oda nősültek. Elvezették hozzám a gyerekeiket, férjeiket, 
feleségeiket, és bemutatták, hogy én voltam a tanító nénijük valamikor.

Egyszer csak, mellém állt a Nyerges Branko, és mosolygás közepette 
mondta:

- Nézze, mit vettem!
- Kezdte kibontani a csomagot, kb. 1 méteres Jézuska szobrot vett ki a 

csomagból.
- Búcsúfia?
- Igen, a családomnak vettem -  mondta.
Vele együtt örültem. Közben sok ismerőssel találkoztam, és saját 

örömöm megosztottam velük, én is örültem, hogy láttam a régi tanítványaim. 
Igazán szép, tartalmas napunk volt, új ismeretekkel.

Esteledett, mindenki készülődött hazafelé.
Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy Préda Miklós a Dohány utcából 

egy 10 tonnás teherkocsival halad el előttünk. Az egész család felfért arra 
a nagy teherkocsira. Ő volt a sofőr, a kilenc osztály után a vezetői 
engedélyt is megszerezte. Lassan mentek előttünk, nézték, hogy mi nézzük- 
e őket. Néztük!

A másik nagy Mercedes autóval Miskovic Péter (a bőrös) és családja ment. 
Szintén lassan, mi néztünk, mint a moziban.

A kis menyünkkel végigsétáltunk a doroszlói búcsú hült helyén. A forgatag 
maga után hagyta nyomait.

9. A Préda család családfája

Tavaly Adorjánon a beásroma-szótárt készítettük Préda Miklóssal a Dohány 
utcából. A szavak értelmezésén kívül más témák is szóba kerültek.



- Miklós hány Préda Miklós van Adorjánon? -  én hármat is ismerek, van 
valami rokoni kapcsolat közöttetek?

- Igen!
- Milyen szálak fűznek benneteket egymáshoz?
- Mi mindannyian Csuka-fajták vagyunk -  mondta.
Most ismét olyat mondtál, amiről én nem tudok semmit, rajzoljunk, hogy 

ki tudjuk bogozni a rokoni kapcsolatokat, a családfa ismerete választ ad a 
feltett kérdésekre.

- Kezdjük a gyökereknél -  mondta Miklós. A mi családunk gyökerei 
visszanyúlnak az 1915-20-as évekig. Akkor már itt élt az én Csuka 
dédapám és dédanyám, a Zsófi néni. A vezetéknevüket nem tudom. Az ő 
házasságukból származik a Préda Mária nagymama. Ő kb. 1930 körül született 
Adoijánon. A nagyapám Kis Péter volt, ő teknőfaragással foglalkozott. A 
cigányok akkor még ott éltek a gátőrház melletti telepen. A nagyapámnak 
és a nagyanyámnak született 7 gyermekük. Amikor a nagyszüleim 
összekerültek, nem esküdtek meg a helyi irodában, így mind a 7 gyerekük 
a nagymamám vezetéknevét viseli. Abban az időben csak akkor esküdtek 
meg hivatalosan, ha a férfi állami vállalatban dolgozott, azért, hogy a gyerekeik 
is kapják az apjuk után a betegbiztosítást. így az én apám is és a többi testvérei 
is Prédák lettek.

Az első fiuk Préda Miklós a Tito marsall utcából, aki ott lakik az iskolával 
szemben, 1942-ben született. A felesége Rozália, nekik született öt 
gyerekük, az egyik a Préda Lajos, a Lajosnak a fia a Préda Miklós vagy ahogy 
mi nevezzük a Mico, akinek a lakodalmában voltunk, meg a Mico 
kislányának a keresztelőjén is. Tehát így vagyunk mi rokonok, a három Miklós, 
Micóék a Petőfi utcában laknak a nagybácsimmal, Lajossal.

A második az Éva néném, ő Vajszkára ment férjhez.
A harmadik P. Aranka, aki szintén Vajszkára ment férjhez.
A negyedik Préda József, az én édesapám.
Az ötödik Préda Ferenc, a Piku. Ő is itt élt Adoijánon, de már meghalt.
A hatodik P. Annus, ők Adorjánon élnek, a Halász utcában.
A hetedik P. Rozália, már ő is meghalt.
- Te mikor születtél?
- 1962-ben Zentán, mert az én apám, a Préda József egy ideig a 

Pannóniában dolgozott, az egy építővállalat volt. A faluba csak azután jöttünk 
vissza, amikor apám nem dolgozott már a vállalatban.

Az édesanyánk neve Ilona volt. Sajnos már mind a ketten meghaltak. 
Anyánk már pár éve, apánk meg tavaly. Édesanyánk gombosi volt. Mi öten



vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb. Tehát vagyunk: Miklós, 
László, Rózsa, György és Ilona. Mindannyian itt élünk Adorjánon.

- Mi a neve a feleségednek? -  kérdeztem Miklóst.
- Éva, gombosi. Nekünk született 2 gyerekünk, az Ivica és a Zeljko. Vannak 

unokáink is. Ivica fiunknak van egy kisfia, az Ivica, és két kislánya, a Valentina 
és a Marina. Zeljko fiunknak a kislánya a Heléna. Nekünk van két fiunk és 
négy unokánk.

- Rózsa a Laci felesége is gombosi. Ők a Halász utcában laknak és 
üvegmosók. Két fiuk született: a Denis és a Zdenko. A Laci öcsém is nagyapa, 
van egy kis unokája, a Jelena.

A Rózsa húgom férje a Halilovic Péter. Ők 2 éve vettek házat ebben az 
utcában. Rosszvasat gyűjtenek. Nekik 4 gyerekük van: a Snezana, Dragana, 
Zdenko és a Dejan. A Rózsa húgomnak is van egy kis unokája, a Sebastijan.

- A György testvérem felesége Anna, ő is gombosi. Ők is szorgalmasak, 
dolgoznak, de még nincs gyerekük.

- A legfiatalabb közöttünk az Ilona. Az ő félje a Kis István. Bent laknak 
a faluban, négy gyerekük van: a Sonja, a Sanja, a Srdan és a Stive. Ilonka 
férje is minden munkát csinál: nejlont, üveget gyűjtenek, rosszvasat 
felvásárol, vagy bőrt.

- Ha jól számolom, akkor a szüléiteknek: Józsefnek és Ilonának van 5 
gyereke, 12 unokája és 6 dédunokája. Gratulálok. Nagyon szép nagy a 
családotok.

- Kibogoztuk, kik a rokonaitok és hogy milyen szálak kötnek benneteket, 
három Miklóst össze.

- Mikor jöttök össze a családdal, és a rokonsággal?
- Nagyobb ünnepeken, születésnap, lakodalom, valamilyen megvendégelés, 

vagy haláleset. A napokban a Laci testvérünk „csasztizott” az új autó vásárlása 
alkalmából.

- Igaz, hogyha nősülni akar a fiú, akkor az ő szülei fizetnek a lányért?
- Nem úgy van az egészen, a nászok megbeszélik, hogy ki hogyan tud 

hozzájárulni a kiadásokhoz! -  felelte ő.
- A keresztelőt hogyan oldjátok meg? -  kérdezem. Nevet az anya és apa.
- A komának, komaasszonynak az a feladata, hogy felöltöztesse a babát. 

Amikor felveszi a koma a babát, a baba helyére annyi pénzt tesz le, amennyit 
gondol. Ha előzőleg a baba szüleivel megbeszélik, hogy mekkora keresztölőt 
akarnak csinálni, ha nagyot szeretnének, akkor nem csak a koma fizeti, hanem 
a szülők és a nagyszülők is hozzájárulnak a keresztelő kiadásaihoz.

- Mentek-e az idén is a doroszlói búcsúra?



-  Igen. Maga nem jön? -  kérdezte tőlem Miklós.
- Nem tudok most elmenni, majd jövőre -  feleltem.
- Miért szerettek oda menni?
- Mert az egy szent hely, ilyen helyre egy rendes család együtt megy -  

felelte ő... kell egy kis szórakozás is a gyerekekkel, rokonsággal.
- Hogy van az, hogy a gyerekeiteknek olyan szlávos neve van?
- Hát, tudja, nem szeretjük már a régi neveket, ezek újak és szebbek is, 

mint a régiek -  feleli a felesége pl. Zeljko stb.
- Jártok a templomba is?
- Igen, de nem sűrűn. Az idén húsvétkor nagyon szép volt itt a faluban, 

amikor a plébános úr, a Szakály József ft. a templomban a mi nyelvünkön 
is kellemes húsvéti ünnepeket kívánt nekünk. Szép volt tőle.

- Ti kitől szoktatok tanácsot kérni, ha szükség van rá? -  kérdezem. A 
felesége Miklósra mutat.

- Amíg apánk élt, hozzá mentünk tanácsért, most, hogy ő elment, láthatja, 
hogy engem kérdeznek meg -  felelte.

- Látja, hogy mindig hívják a mobilon? -  mutatja a felesége.
- Ti vallásosak vagytok? -  kérdezem.
- Nálunk három nagy dolog van, ami fontos: az eskü, a fogadalom és az 

átok -  mondja. Ezek nálunk szentek.'
- Magyarázd meg, hogy hogy kell ezt érteni? -  mondom neki.
- A feleségemmel, amikor esküdünk, akkor mi örök hűségre esküdünk, 

és az úgy is van. A család az szent és a gyerekek. Nálunk nincs válás.
A fogadalom, az is nagydolog, pl. a feleségem, az Éva fogadalmat tett, 

hogy a gyerekek, hogy egészségesek legyenek minden héten, kedden és 
pénteken nem eszik, csak kenyeret és vizet, vagy semmit sem, hogy a Jézuska 
vigyázzon rájuk és egészségesek legyenek. Szigorúan be is tartja! Vagy amikor 
a fiunk elment katonának, hogy ne legyen semmi baja sem.

- Mi az, hogy átok? -  kérdezem.
- Az átok nagyon érdekes. Éppen a napokban jártam úgy, hogy 

megátkoztam magam. Az egyik rosszvas-gyűjtő hozott hozzám pár kilót, és 
én megesküdtem, hogy nem annyi kiló, amennyit ő mondott: az unokámra. 
Azt mondtam nem annyi, mint amennyit ő mondott, de akkor még nem 
mértem meg. Ő már nem volt itt. Amikor megmértem, az eladónak volt igaza. 
Ő nem látta, hogy én meggyőződtem az ő igazáról, de tudtam, hogy nekem 
mit jelentett. Utána még én küldtem az illetőnek 5000 dinárt, hogy a saját 
átkom ne bántsa sohasem a lelkiismeretemet. De nem bánom, ennek így kellett



lenni. Senkié sem kell, még egy kiló sem. Az unokám nekem mindennél többet 
ér.

- Hazudni sem szoktatok? -  kérdezem.
- Hát az megint más -  mosolygott. -  Ha valamit nagyon szeretnénk, az 

üzletben lehet néha hazudni is. Ki az, aki sosem hazudik egy kicsit?
- Meddig élnek egy fedél alatt veletek a gyerekeitek?
- Addig, míg meg nem erősödnek, míg nem tudnak egyedül repülni! -  

mondta.
- Tegezés vagy magázás? Ez hogy van nálatok?
- Mi mindenkit tegezünk, a Jézuska, a Szűzanya a legnagyobb, és őket 

is mindenki tegezi.
- Egymás között hogyan szólítjátok egymást?
- Mi egymást testvéreknek tartjuk.
- A feleséged is dolgozik veled?
- Az ő feladata, hogyha én elmegyek, akkor fogadja a telefonhívásokat 

az üzlettel kapcsolatban, és ha hazajöttem, akkor tudom, hogy ő leíija, ki, 
miért keresett. Most nem jön velem, mert festettük az egész házat és takarítanak 
is, és a házi munkákat is, az unokák is, ez az ő dolguk.

- Mit csináltok, ha valaki meghal?
- A halottra tiszta ruhát adnak, megmossák, és a koporsóba teszik. Az összes 

rokonság összejön a virrasztásra -  okvetlen tüzet gyújtanak az udvaron. 
Másnap, amikor eltemetik, három asszony főz, háromféle ételt, de, ha őket 
megbízták arra a munkára, utána az ő munkájukba nem avatkozhat bele senki. 
Amikor hazajönnek a gyászolók a temetőből, mindenki kezet mos, az asztalhoz 
először a férfiak ülnek oda enni. A menü lehet pl. paprikás, káposzta, bab. 
A tor ételeit azok az asszonyok szolgálják fel, akik főzték. A felszolgálás 
kötelezően jobbról bal felé halad, senkinek nem szabad a sort megbontani, 
ki kell várni, amíg sorba kerül. Azután esznek a gyerekek és az asszonyok 
is. Ez a mi hagyományunk, a mi kultúránk. Evés előtt az asztalra teszünk 
egy tányérba az elhunyt számára is.

Amikor mindenki megvacsorázik, akkor ami a torról megmaradt, el kell 
ásni, hogy senki és semmi ne húzza szét a maradékot -  fejezte be Miklós a 
részletes ismertetőjét.

Elcsépelt közhelynek tűnik, ha azt mondom: A család a társadalom 
legfontosabb alapsejtje, de ez szerintem igen is igaz. A családi közösséget 
vitathatatlan, hogy soha semmi sem fogja tudni helyettesíteni. A gyermek 
fejlődéséhez csak a család az, ahol biztonságban, szeretetben és a 
nyelvtanulásban, viselkedési minták, azonosulási folyamatok, hagyományok,
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ami egy jövő emberke számára az élethez fontos, csak a családban találja 
meg a leghitelesebben. A gyermeked a családod képe, amit ott kap, vagy nem 
kap azt viszi magával, de mindenért nem a gyerek a felelős, hanem a felnőttek.

El kell mondanom, hogy az utóbbi időben sűrűn voltam vendég a Dohány 
utca 19. számú házban, ahol Préda Miklós él a gyerekeivel, feleségével és 
az unokáikkal.



A ház, amiben laknak, háromszobás, konyha, előszoba, főzőfülke, 
ebédlő, fürdőszoba. Kényelmes, tiszta, mindenhol színes művirágcsokrok, 
az ajtóknak a keretein mindenhol fehér, tiszta drapéria, a padlón szép 
szőnyegek, amikor beléptem mindig az öblítő Bohor illata járta át a lakást. 
A felesége Miklósnak is segített egy-egy szó megtalálásánál, de nem ült le 
az asztalhoz velünk, mindig valamit csinált, vagy az unokákat utasította rendre, 
vagy tengetett, és mindig bekötött fejjel volt.

A házigazda mindig kikísért. Köszönöm nekik, hogy segítettek.

10. Babonák, hiedelmek, szokások

Házassággal kapcsolatosak:
■(- Hogy a lány beleszeressen a fiúba, a fiúnak lopva a lány feje felett 

denevérszámyakat kell forgatnia.
- Lakodalom alkalmával a vőlegény háza előtt a párnából a ház elé kell 

kiszórni a tollat, akkor lesznek szerencsések.
>(- Amikor a fiatalok aludni mennek, utánuk dobálják a poharakat, hogy 

szerencsés legyen a házasság.
Ha a nászéjszaka után az ágytakarón piros folt marad, akkor forró pálinkát 

kínálnak a szülők, ha nem, akkor hideg pálinkát. Az is előfordulhat, hogy 
a fiatalasszonyt visszaküldik, ha azzal a fiatalember is egyezik.

- Babát váró fiatalasszony fokhagymagerezdet hordott a haj fonatában, hogy 
védekezzen a szemveréstől, rontás elhárításra.

- Ha a fiú elszöktette a lányt, az este tüzet gyújt a háza előtt, ha a szöktetés 
után lakodalom is lesz, akkor a tüzet hétfőn pirkadatkor gyújtja.

'C Amikor a fiú elmegy leánykérőbe, a fiatal pár elé tesznek egy sült 
disznófejet, sót, kenyeret. Sót szórnak a fiú és a lány térdére, a kenyeret úgy 
kell enniük, hogy egymás térdéről mártogatják a sóba a kenyeret. A sült fejet 
felváltva eszegetik. A fiú a végén az asztalra teszi a disznófejet, ha a lány 
az asztalról ismét a fiú kezébe helyezi vissza, akkor a jövőben a közös 
életükben elismeri a férjét -  mint a ház teljesjogú vezetőjét. Miközben a sót 
és a kenyeret eszegetik azt mondogatják: - Akkor unjak rád, amikor a kenyérre 
és a sóra! -  A félj a család feje, a fogadalom pedig egész életre szól.

- A legtöbb házasság úgy jön létre, hogy fizetnek a lányért, ha a házasság 
nem teljesedik be (nem születik baba), akkor a pénzt a lány szüleinek vissza 
kell adni, ma már ezt úgy oldják meg, hogy a fiú komája fedezi a 
lakodalom kiadásait, vagy mindkét szülő hozzájárul a kiadásokhoz, ez a 
megegyezéstől függ.



-  Az esküvő másnapján az új asszony vizet hoz a kútról és megmossa az 
anyósa lábát.

- Amikor a lakodalom véget ér, a vendégek szétmennek, a bejárati ajtó 
előtt tüzet gyújtanak és énekelnek, táncolnak a tűz körül.

Gyermekvárással kapcsolatosak:
- Az újszülöttet 6 hétig nem viszik ki a házból, és 6 hétig nem adnak ki 

semmit sem a házból.
- Amikor megszületik a gyerek, a köldökzsinórját sarlóval, ollóval, vagy 

késsel vágják el, azután amivel elvágták, azt a tárgyat feldobják a háztetőre, 
a baba köldökzsinórját pedig fehér pántlikával kötik meg, hogy szerencsés 
legyen.
v - Ha nehezen akart a szülés megindulni, akkor a fiatalasszonynak felfordított 

teknőt kellett átugrálni, hogy meginduljon a szülés.
- Csak templomban esküdött személy lehet koma.
- Amikor a keresztelt babát hazahozzák, az anyuka az ablakon keresztül 

emeli be, és aprópénzt dob kifelé.
- Amíg az újszülött nincs megkeresztelve, 3 éjszakán át a feje mellett legyen

3 pohárban víz, 3 fémpénz, 3 pogácsa, virágszirom. Hogyha éjjel arra járnak 
a kóbor lelkek, a bűnös lelkek, akkor jókedvük legyen, és jó sorssal áldják 
meg a babát.

- Ha az újszülött számára áldozatot akarnak bemutatni, akkor a fiúnak hím, 
a leánynak nősténybárányt vágnak le. Az áldozati bárány vérét a küszöb alatt 
ássák el. Az áldozat bemutatója csak olyan személy lehet, aki még nem volt 
kapcsolatban a másik nemmel, tiszta legyen.

- Születéskor a baba nyakába pirospaprikát kötnek a szemverés 
elhárítására, amit 6 hétig hord a nyakában.

- A baba nyakába születés után egy kis piros zacskóba tesznek: sót, 
fémpénzt és kenyérmorzsát, amit egy pántlikán a nyakában hord 3 éves koráig, 
vagy míg meg nem tanul járni, ez a kis csomag a bajer.

- Amikor először látják meg a babát, köpködik, és azt mondják: - Kiköpött 
apja! - és köpködnek, ezzel erősítik az apjához való hasonlóságot.

/- Amikor a baba megszületik, a szülei mindjárt adnak neki nevet, de az 
igazi neve az lesz, amit a keresztelőn kap.

- A komaasszony komakosarat visz, amíg meg nem keresztelik a babát, 
a komának gazdagnak kell lennie, hogy állni tudja a keresztelő költségeit.

- Hisznek a láthatatlan tündérek erejében, azért ragaszkodnak a rituálékhoz 
(kényszercselekedetek).



- Ha leány születik, annak nem csinálnak vendégséget, mert az egész 
életében szenved, a fiú születésekor 3 napig isznak a rokonok az egészségére.

Egészséggel kapcsolatosak:
- Tavasszal, amikor először hallanak mennydörgést beverik a fejüket a 

falba, hogy egész évben ne fájjon, vagy vastárgyba verik hasonló céllal.
^  Tavasszal, amikor a békák először brekegnek, hemperegnek a fűben, 

hogy egész évben ne fájjon a hátuk.
- Amikor ünnep alkalmával pogácsatöréskor az, aki nagyobb darabot tör 

le, az tovább fog élni.
/  Hisznek a babonában, hogy a tündérek, vámpírok, rossz szellemek, 

démonok, boszorkányok befolyásolják az életet.
- Jóslással, bübájossággal próbálnak ellenszegülni az ártó szellemeknek, 

használnak babot, kártyát, tenyérből jóslást, stb.
\- A titok felfedése arra hoz rosszat, aki azt felfedezte, a babonát ne akard 

megfejteni.
- A házukba nem engednek be mindenkit, csak ha meggyőződtek a látogató 

jószándékáról, hogy nem viszi el a szerencsét.
- Félnek a mennydörgéstől, a hideg téli széltől, a sötétségtől, vihartól, 

felhőszakadástól, a villámlástól, jégveréstől; ezek a rossz szellemek 
cselekedetei. Úgy próbálják megállítani, hogy baltát vágnak a földbe, vagy 
ekevasat vetnek a tetőn keresztül.

- A jó tündért akkor hívják, ha baj van, a védőszent a Gurbán.

A halállal kapcsolatos rítusok:
- Ha a kutya éjjel nyüszít, halott lesz a közelben.
- Ha valaki álmában lakodalomban járt, valaki meghal a családban.
- hogy ha a halott valamilyen állat képében jelenik meg, akkor tömjénnel 

a pap füstölje ki a házat, és a ház környékét.
- A boszorkánynak farka van, a pap felismeri, ha meglátja.
- A rossz tündérek éjjel addig táncoltatnak egyeseket, míg a táncba bele 

nem hal: ez a haláltánc. Ezért éjjel nem kell járkálni egyedül.
L Ha a holttestet kiviszik a házból, kést döfnek az ajtófélfába, hogy a halott 

szelleme ne menjen oda be többé.
- A bejárati ajtó fölé feszületet tesznek, hogy a démonokat távoltartsa a 

háztól; házvédő.
Ha a halottat kiviszik a házból, a söprűt felfordítják és az edényeket is, 

hogy a szellem ne találja meg az otthonát.



-  A halott kezébe gyertyát tesznek, gombostűvel megszólják a talpát, hogy 
a szelleme ki tudjon menni.

- A halottasmenetben páratlan számú gyásznép legyen, és nem szabad 
visszaforogni, mert akkor a halott magával viszi.

- Az elhunyt edényét a sírhantra teszik, hogy legyen miből ennie.
- Az elhunyt keresztfájára bazsalikomot és törölközőt kötnek, hogy 

megnyugodjon.
- Ha valakinek látomásként megjelenik a halott, akkor áldozni kell az 

emlékére, egész éjjel égjen a gyertya, gyertyák.
- A halotti tor ételeiből éjjelre az ablakba kell tenni, hogy ha a halott szellem 

hazajön, megtalálja, és egy pohárba vizet tenni, hogy igyon is. Másnap ha 
hiányzik belőle, ott járt a halott szelleme.

- A temetésről hazajövet, kezet kell mosni, de előtte visszakézből a vízbe 
hátrafelé szenet kell dobni.

- Amikor a halottat otthon az asztalon felravatalozzák, az asztal alatt a 
földbe szöget vernek, hogy az elhunyt szellem ne váljon vámpírrá, a 
koporsóban pedig cérnával, vagy hajszállal összekötik a lábát.

- Ha az elhunytnak volt védőszentje, akkor a gyász addig tart, míg a 
védőszent napja el nem jön. Akkor táncba mennek, az a rokon, aki a táncot 
vezeti, zsebkendőt tesz a földre, és először ő, majd a többi táncos is rátapos 
a zsebkendőre és a gyász megszűnik.

- Ha a halottat kiviszik a házból, ki kell nyitni minden ablakot, hogy a 
szelleme ki tudjon menni, éjjelre pedig minden ablakot, ajtót be kell jól zárni, 
nehogy a szellem be tudjon valahol jönni.

- Amikor viszik a halottat a temetőbe, mákot vagy apró gabonát kell szórni, 
hogy a halott ha a nyomon vissza akarna jönni, ne érkezzen, mert amikor 
a kakas hajnalban megszólal, vissza kell mennie a sírba.

A halállal kapcsolatos hiedelmek:
X Amikor valaki meghal, be kell csukni a macskát, nehogy átugorja a 

halottat, mert akkor az démonná válik.
- Amikor valaki meghal, kihúzzák a feje alól a párnát, könnyebben kiszáll 

a lelke.
- Ha a halottasmenet előtt macska megy át, hamarosan halott lesz a 

rokonságban.
- Azt az ágyat, ahol az elhunyt aludt, kimossák, az ágybetéteket pedig 

elégetik, és abban az ágyban nem alszik egy ideig senki sem, nehogy vámpírrá 
legyen a szellem, és ártson valakinek.



- A koporsó lezárásnál idősebb férfiak tegyék fel a fedelet, mert a fiatal 
férfiaknak utána az ártó szellem nem engedi, hogy gyerekeik legyenek.

/-  A temetés második napján, amikor kimennek a rokonok, a sír köré fekete 
fonalat kötnek, hogy a szellem ne tudjon elmenni, ne váljon démonná.

- A leggonoszabb démon a Karakodzs, ő a fő démon.
- Amikor göröngyöt dobnak a sírgödörbe, akkor azt mondják: Semmivel 

sem tartozol! Nem tartozom neked semmivel! -  apró fémpénzt dobnak a 
sírgödörbe.

- A sírhely, harmadik legyen a sorban.
- Ahol az elhunyt lakott, abban a házban 6 hétig állandóan égjen a fény.
- Göröngyöt kell dobni a kútba, hogy a halott szelleme megfulladjon.
- Virrasztáskor hangosan jajgatnak az asszonyok, így könnyítenek 

bánatukon, és az asszony kibontja a haját.
- A halott hasába, vagy a talpába gombostűt szúrnak, hogy a szelleme 

elszálljon.
- Ha a halott szelleme visszajön a házba, akkor 6 hétig nyugtalanítja a 

ház lakóit: éjjel ajtót, edényeket csapkod a földhöz, zörög az ajtón, 
ablakon, addig marad, míg fel nem jön a nap. Csohanó -  a halott 
szellemének a neve.

IV. A JÖ V Ő K ÉP -  A ROMA TANULÓK ÉS AZ ISKOLA

Amikor 1966/67-es tanévben mint kezdő tanítónő elkezdtem dolgozni, 
az oktatás két épületben folyt: a volt csárda épületében, a Halász utca sarkán, 
ebben a régi épületben volt az óvoda és egy osztály elhelyezve. A másik épület 
a központban állt, egy több mint 100 éves iskolaépület. Ennek az egyik felében 
volt három tanterem, a másik felében a Tóth tanítóházaspár élt a gyerekeivel.

1970-ben a régi iskolaépületet lebontották, és 1974-ben felépült az új iskola. 
Az új épületet a kanizsai Pobeda Építkezési Vállalat kivitelezte. A régi épület 
bontásában, eltakarításában a falu minden lakosa segédkezett.

Az 1974/75-ös tanévet korszerű iskolaépületben kezdtük, melyben 
három tanterem, tornaterem, tanári szoba, külön óvodai rész, kísérő 
mellékhelyiségekkel. Az óvodában Milutinovics Erzsébet óvónő dolgozott. 
1-4. az osztályokban a következő tanerők dolgoztak: Tóth Emma, Tóth Károly 
és én P. Bajári (Adamovic) Erzsébet voltunk.

Mint minden fiatal, én is örültem, hogy lett munkahelyem. Az 1. 
osztályban 29 tanulóm volt. 24 magyar és 5 roma tanuló. Bevallom, ezelőtt 
még sosem kerültem ilyen közelségbe romákkal.



Az előítéletek, a romák el nem fogadása, még nagyobb volt, mint ma, mind 
a tanulókban, mind a szülőkben, de nekem sem volt mindegy.

A romák akkor még a gátőrház melletti telepen éltek, nehéz körülmények 
között. Az előrehaladásukat az is gátolta, hogy nem jártak rendszeresen 
iskolába, nehéz a beiskoláztatásuk.

Az óvodai nevelésben nem nagyon vettek részt, holott tudjuk, hogy milyen 
fontos iskolába indulás előtt az óvodai nevelés is.

A tanulóink, amíg meleg volt az idő, a határban dolgoztak a szüleikkel, 
amikor hidegre fordult az idő, még vendégdiákok is érkeztek Apatinból, 
Gombosról és Vajszkáról is. Amikor kitavaszodott, a mi roma tanulóink száma 
megcsappant.

Komikus helyzetek is adódtak pl. Vajszkáról jött egy kislány, a Kis Aranka. 
Ez a kislány uzsonna után eldőlt, mint egy zsák elaludt. Tavasszal 
továbbállt.

A nyelvi nehézségek, a tanszerhiány, a tisztátalanság, a számtalan hiányzás, 
minden tanerőnek plusz feladatot jelentettek.

Más események is irritálták az osztályközösséget, az az volt, hogy hol 
ez, hol az tűnt el az osztályban: színesceruza, pénz, cipő, ruha stb. Ezek az 
események sokszor felborították az osztályközösség belső egyensúlyát, 
munkalégkörét. Állandó bizonytalanságban voltak a tanulók egymással 
szemben, sokszor jogosan.

A beiskoláztatás feltétele volt, hogy az iskola tudott-e ingyen uzsonnát 
biztosítanak a roma tanulók számára, fura helyzetbe kerültünk a roma 
szülőkkel.

- Ha nem adsz a gyereknek uzsonnát, nem jár iskolába -  mondták.
Más szegény sorsú tanulók is voltak az iskolában, az ínség akkor sem csak 

a roma népet sújtotta, az uzsonnakeret pedig véges volt.
Többször nem értettem, hogy mit mondanak a roma tanulók, de ők sem 

értettek engem. A magyar nyelvet is meg kellett tanítanom és az anyagot is 
el kellett valamilyen szinten minden tanulónak sajátítania, mert a tanuló 
tudatlansága, nem tudása a tanító kudarca is (gondolom). Hogy eredményt 
érjek el, kerestem az utat, a helyzetek megoldására, kisebb-nagyobb 
eredménnyel.

A 29 tanulóm között 2 gyönge képességű is volt, akiknek a helye a 
gyógypedagógiai tagozaton, a logopédus és a speciális oktatás lett volna a 
megoldás, de akkor még nem volt számukra megfelelő intézmény.

Az apró eredm ények mindig serkentettek, és újból kezdtem  a 
szélmalomharcot, a munkatársaim is hasonló körülmények között dolgoztak.



Abban az időben, még a magyaroknál sem volt mindenkinek fürdőszobája. 
1963-ban vezették be Adorjánon az áramot, 1967-ben pedig a vízvezetéket. 
A romák körében a tisztaság és tisztálkodási lehetőségek is nagyon 
kezdetlegesek voltak. Előfordult, hogy egyes tanulók szurtosan jöttek az 
iskolába, megmosdattuk őket, így próbáltuk őket tisztálkodásra szoktatni, 
az igényesség hiányzott még ezen a területen egyes felnőtteknek is.

Eredményt a szép szó nem nagyon hozott, ideig-óráig tartottak a 
fellángolások, utána folytatódott, mint azelőtt. Két évezred alakította 
szokásokat, életfelfogást, nem lehet pár év alatt megváltoztatni.

Emlékszem, egyik alkalommal szülői értekezleten beszéltem a fogmosás 
szükségességéről, az egyik roma szülő azt mondta nekem:

- Neked is jobb lenne, ha nem mosnád a fogadat, mert rövidesen meglátod, 
hogy mind ki fog hullani!

A roma gyerekek többnyelvűek, de egy nyelvet sem beszélnek tisztán. 
A szüleik nyelvezetében kiskoruktól kezdve hallanak roma, szerb és 
magyar szavakat is. Fontos, hogy a két- vagy többnyelvű gyerekek 
szüleikkel rendszeresen kommunikáljanak mindegyik nyelven, mert a 
szülő a biztos támpont a gyerekek nyelvi nehézségeinek megoldásában. Sokan 
attól tartanak, hogy akik többnyelvűek, nem tudják a nyelveket külön 
használni, elhatárolni. A kutatási eredmények azt igazolják, hogy az 
aggodalom alaptalan. Hangképzési és nyelvtani jártasságuk ezeknek a 
gyerekeknek, ha két vagy három nyelvet rendszeresen és szakavatottan 
tanulnak azonos lesz, mint az egynyelvű gyerekeké. Csak a mi esetünkben 
a roma tanulók nyelvtanulása nem mondható minden esetben sem 
rendszeresnek, sem szakavatottnak.

A kontaminációnak a fő oka abban rejlik, hogy még a gyermek szókincse 
kicsi ahhoz, hogy elég lenne arra, amit ki akar fejezni, amit mondani akar: 
ezért kölcsön veszi a másik nyelvből, amire szüksége van.

Ez pedig olyan helyzetet teremtett esetünkben, hogy amikor ők cigány 
elemeket használtak, mi nem értettük. A frusztráció és a kudarcélmény 
kétoldalú volt, hol ők nem értettek minket, hol mi nem értettük őket. Az nem 
probléma, ha a tanuló néha hibázik, mert a hibákból is lehet tanulni, csak 
ha a hibák meghonosodnak, tiszta tudás nem alakul ki.

Az új ism ereteket reprodukálni csak az tudja, akiben nincs 
veszélyeztetettségi érzés, korának megfelelő szinten van a logikai készsége, 
író-rajzoló készsége és térben és időben tud tájékozódni.

A haladás egy tanuló esetében akkor lehetséges, ha a tanuló elfogadja 
önmagát és a környezetét is, mert az iskolai próbatételek kiállásához kell a



tanuló szellemi állóképessége, így a rossz élmények is idővel átértelmeződnek 
tapasztalatokká és a tanuló megnyílik.

Az oktatásban az első osztályról lévén szó, ezek az elvek vezéreltek. 
Néhány roma szót megtanultam, de a tannyelv használata a továbbhaladás 
előfeltétele és a cél is ez.

Amikor a tanuló megismeri az oktató metakommunikációs jeleit, pl. az 
arc mikromimikáját, az arcjátékát, hangerejét, hanglejtését, beszédtempóját, 
ez mind az oktatás eredményességét segíti.

A nyelvhasználat, ha a tanuló rendszeresen járt az iskolába, csak később 
érik be, ha beérik! A nyelv eredményes használatához 2-3 év kell.

Igyekeztem olyan légkört kialakítani, hogy a tanulók motivációt 
érezzenek a közös munkához, pl. zenei, testnevelési, meseórákon, vagy 
kirándulási élmények elmondásakor.

Az élmények spontán megbeszélésekor nyilvánultak meg szabadon.
A magyar ajkú tanulók szülei a gyermekeiken esett sérelmeket többször 

is felemlegették:
- Ha annyira oda van a romákért a tanító néni, akkor vigye haza őket!
A roma tanulók hangos megnyilatkoztatása, mindig nagy tét volt: a szavak 

helyes kiejtése volt a legnehezebb, a fegyelem megtartása, hogy ne 
nevessék ki egymást, a szavak értelmezése, tartalmuk tudatosítása, konkrét 
alkalmazása, hogy meg is tudják mutatni, amit mondanak, az már nagy 
eredmény volt a roma tanulók számára.

Az iskolai ünnepek előkészítése, szavalatok, énekszámok és a színjátékok 
megtanulása, ahol játékos formában megmutatkozhattak a tanulók, ezek nagy 
segítséget jelentettek az oktatási nyelv elsajátításában.

Sokkal nehezebb volt, amikor a roma tanulóknak is a saját gondolataikat 
kellett önállóan kifejezni. Amikor a beszéd, gondolkodás eszközeként, ha 
sikerült a roma tanulóknak is, az öröm közös volt.

A tanulmányi eredményt befolyásolja, hogy milyen a viszony az iskola
tanuló és az otthon között. E három tényező szoros együttműködésére van 
szükség, másként nem sikerülhet.

A szülői értekezletekre nem nagyon jártak el a roma szülők. Ha 
véletlenül eljöttek, a sérelmeiken nem nagyon tudtam segíteni, írni és olvasni 
akkor még a roma szülők nagy része nem tudott.

A családlátogatások számomra azért jelentettek sokat, mert úgy 
ismerhettem meg a tanulók szüleit, valódi élethelyzetben, a család többi tagját, 
a tanuló tanulási lehetőségeit, szociális helyzetét stb. A közvetlen ismeretség



a kölcsönös bizalom szempontjából igen fontos, így a tanulók szülei is 
közlékenyebbek lettek hozzám.

A tanulók egymásközti viszonyában az már nagy fejlődés volt, ha a magyar 
és a roma tanulók együtt játszottak, játék közben egymás kezét megfogták.

Az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején a roma lakosság lassan 
kezdett beköltözni a faluba.

Mindez változásokat hozott a romák és a magyarok életében, közelebb 
kerültek egymáshoz. Változtak az életkörülmények, ők is kezdtek változni. 
A roma tanulók rendszeresebben jártak az iskolába és jobb előmeneteleket 
értek el az oktatásban is, és igényességük is javult, elkezdtek a templomba 
is járni.

A javuló környezet hatására a magyar nyelvet szebben elsajátították, így 
magasabb osztályokban is megállták a helyüket. Idővel Adorjánról a IV. 
osztály befejezése után több roma tanuló folytatta tanulmányait Kanizsán. 
Az adorjáni iskola tanulói, mint utazók a kanizsai Ady Endre Általános 
Iskolába jártak 5-8. osztályig, míg be nem fejezték.

Abban az időben Varjú György volt az iskolaigazgató ebben az 
intézményben mint egykori adorjáni születésű, mindig szívén viselte az 
adorjáni tanulók beiskoláztatási lehetőségeit, így az adoijáni roma tanulók 
beiskoláztatásában is mindig támogatta a tanulók előrehaladását.

1977. október 1-jén az adorjáni kihelyezett tagozatok, és az Ady Endre 
Általános Iskola beolvadt a kanizsai Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskolába. 
Ez azt is jelentette, hogy az adoijáni tanulók, amikor felső tagozatba jutottak, 
mindkét épületbe (Ady, Zmaj) folytathatták tanulmányaikat. Ez a gyakorlat 
a mai napig így történik. Egyre több tanuló fejezi be a faluból Kanizsán a
8. osztályt mindannyiunk örömére.

A tudomány a nyelvoktatásról állítja, hogy két vagy több nyelv korai 
tanulása nem befolyásolja károsan a tanulók személyiségfejlődését, de ha 
az egyik nyelv a tanuló számára nemkívánatosnak tűnik, akkor a tanuló értelmi 
erőfeszítése negatív, szociális és emocionális fejlődést is eredményezhet, pl. 
szégyelli a nemkívánatos nyelvet használni.

A fogalmak anyanyelven fogalmazódnak meg, (roma nyelven), azt 
használja a család, a szűkebb környezet. A család az a környezet, ahol a 
gyermek érzi a család védelmét, itt alakulnak ki az első kommunikációs 
kapcsolatok, tapasztalja meg az identifikációs jegyeket, szokásokat, és azokat 
használja is ösztönösen.

A roma nyelvet a tágabb környezet nem használja, így sem a gyerekek, 
sem a roma felnőttek, nem nagyon tudnak a közösségi elfoglaltságokban



megnyilvánulni, integrálódni, pl. szórakozás, falugyűlés, stb. nem nagyon 
van kapcsolódási pont. A magyarok közül kevesen beszélik a roma nyelvet.

A másik nyelv használata alkalmával előforduló sikertelenséget a tanuló 
saját kudarcának éli meg, és ezért nehéz nekik másként gondolkodni, kódolni, 
értelmezni másként kell: mind a szórend, mind a hangsúly szempontjából.

A pedagógus akkor tud segíteni, ha olyan szemléletet alakít ki a 
tanulókban, hogy mindannyian egyformák, egyenjogúak a saját 
anyanyelvhasználatban, a tanulókat em berségesen m egnyeri az 
együttműködésre, és olyan értékeket képvisel a tanulók előtt, ami számukra 
is elfogadható és követhető.

Érdekes, hogy a szerb nyelvet a roma tanulók könnyebben elsajátították, 
mint a magyart, valószínű, hogy ezt a nyelvet a családban is többet 
használják a szüleik.

Nagyon nagy eredmény, amikor a tanuló aktív, önálló társ lesz az 
oktatásban. Az a tanuló, aki a nyelvtanulás révén betekintést nyer más 
kultúrákba is, annak csökken az etnocentrizmusa, a nyelven keresztül más 
etnikum jegyeket is megismer, pl. népszokások. Ez segíti a beilleszkedést 
mind nyelvi, mind kulturális szempontból, így megvalósíthat az a cél is, hogy 
a romák is elsajátítják és felveszik a többségi társadalom ismérveit.

2005. augusztus 27-én megkértem dr. Lepes Josipot, a kanizsai Jovan 
Jovanovic Zmaj Általános Iskola igazgatóját, hogy engedélyezzen betekintést 
azokba az anyakönyvekbe, ahol a végzős, 8-os tanulók eredménye van, azzal 
a céllal, hogy az adorjáni roma tanulók beiskoláztatását, és a tanulmányi 
eredményeket elemezzem. Az igazgató úr segítségemre volt.

A célom annak megállapítása volt, hogy a beiratkozott tanulókból hány 
tanuló végzi el a 8. osztályt, vagy meddig jutnak el. Két generációt 
vizsgáltam.

1986-ban születettek:
Tanulók: magyar roma
8 befejezett osztály 12 2
7 befejezett osztály
6 befejezett osztály 1
5 befejezett osztály 2
4 befejezett osztály 1
egy osztály sem fejezett be 1
Ebben az tanévben Adorjánon 19 tanuló iratkozott be az I. osztályba. A 

tanulók negyede roma volt. Nyolc év után a roma tanulókat figyelve



megállapíthatjuk, hogy 2 tanuló fejezte be a 8. osztály, 2 tanuló az 5-et, 1 
tanuló csak a 4. osztályt. Ezek a tanulók mind a faluban laknak a szüleikkel.

Tanulók: magyar roma
8 befejezett osztály 10 1
7 befejezett osztály
6 befejezett osztály
5 befejezett osztály 4
4 befejezett osztály 1
3 befejezett osztály 1
2 befejezett osztály 1
1 befejezett osztály 2

Ebben az osztályban összesen 20 tanuló járt, nyolc év után látható, hogy 
a 10 magyar, és a 10 roma tanuló milyen eredményt ért el. Itt derül ki, hogy 
a roma tanulók 50%-ot tesznek ki. A magyar tanulók maradéktalanul 
befejezték a 8. osztályt. A roma tanulók eredménye látható a fenti ábrán.

Azok a tanulók morzsolódtak le, akik az Angyelkófaluban laknak még 
a 4. osztályig sem jutottak el. Sajnos.

Ahogy nézegettem a tanulók névsorát, megállapítottam, hogy a roma 
tanulók közül több fiú jutott a magasabb osztályokba, és be is fejezete, így 
a 8. osztály is, míg a leánytanulók 5-6. osztályból kimaradoznak. A 
serdülőkorba került roma lányoknak 14-15 éves korban az anyaságra kell 
készülődniük, ez a tradíciójuk. Alkalmam volt megfigyelni a 8. osztályig 
eljutott egyik roma kislányt. Az iskolában még gyermekként kezelik az ilyen 
korú tanulókat, otthon pedig felnőttként kell viselkednie. Az iskola 
lefokozza azt, amit a hagyományaik diktálnak, és a szűk környezete elvár 
tőle. Konfliktushelyzetet él meg az iskolai környezetben is, és az otthoni 
közösségben is, ha a magatartási modellt, egy támaszt nem talál a 
környezetéből, akkor nem tud a hagyományok erejével szembeszállni, és 
visszaesik az évszázados, szülei, környezete, népszokása szerinti életmódba. 
Nagyon fontos a női jóhír megőrzése, megvédése, hogy eleget tudjon tenni 
a szokásrend elvárásainak.

A roma lány nem megy egyedül sehova sem, mert a szülők féltik elengedni, 
a középiskolába pedig nem kísérhetik állandóan.

A tanult roma lányoknak a saját közösségük előítéletével kell harcolniuk, 
és szembenézniük. A roma nők kitörése, a tradicionális családi felfogással



szemben erőpróba lehet, mind az illető roma család számára, mind annak, 
aki elszánja magát a továbbtanulásra.

A megvizsgált két tagozat diákjai abban az időben jártak az iskolába, 
amikor társadalmunk egyik legnehezebb időszaka volt, a kilátástalan, 
háborús hangulat, állapot.

Az objektív és szubjektív tényezők befolyásolják a gyermekeink életét, 
tanulását, előrehaladását. Azt tudjuk, hogy nekünk, felnőtteknek is az az 
időszak, a körülöttünk forrongó világ mennyi váratlan, kiszámíthatatlan 
élethelyzetet produkált.

, A  cigány faj élénk, eszes, találékony. Ha természetének megfelelő módon 
sikerülni fog őket a társadalmi életbe beolvasztani, számunknál és természeti 
képességeiknél fogva mind nemzeti, mint közgazdasági tekintetben 
erőgyarapodásul szolgálhatnak. Kedélybeli és társadalmi műveltségre 
képesek.” (Franki István, 1896).

2006. 03. 20. Adorján
Ma azzal a céllal látogattam meg az adoijáni tagozatokat, hogy egy kérdőív 

alapján felmérjem, milyen egy osztályban a tanulók kapcsolata, egymás 
elfogadása, az iskolához tanúsított hozzáállásuk, családi segítség, a 
vallásgyakorlás, és egyéb szocializációs tényezők felfedezése.

A kérdőívet a 3.a osztályban töltötték ki a tanulók. Az osztály létszáma 
26 tanuló, 11 magyar és 15 roma. Osztályvezető: Pintér László tanító.

A tanító bácsi elmondta, hogy ebben a tagozatban hatványozottan 
nehezebb a munka, mert „felmenő módszerrel” dolgoznak, ami azt jelenti, 
hogy 1-2. osztályban nem buknak meg azok a tanulók sem, akik nem 
sajátították el a tananyagot, hanem „átmenő módszerrel” tovább, magasabb 
osztályba lépnek. A 3. osztályból pedig csak az haladhat tovább, akinek 
minden tantárgyból pozitív osztályzata van. így a 3. osztályban felduzzadt 
a roma tanulók száma, mert fél analfabéták nem kerülhetnek feljebb.

Mindennek van pozitív és negatív oldala is, a negatív oldala az, hogy a 
magasabb osztályokba haladva az ismeretleneket halmozzák azok a tanulók, 
akik tudása elégtelen. A pozitív pedig az, hogy a kialakult diákbarátságok 
folytatódhatnak.

Kérdőív és a kérdőívre adott válaszok

Magyarok 
igen nem

Romák 
igen nem

1. Jártál-e óvodába? 10 — 8 2



2. Jársz-e templomba? 10 —  7 3
3. Hányán vagytok testvérek 18 —  33 —
4. Van-e roma barátod, barátnőd? 9 1 10 —
5. Milyenek a romák? Jók? —  —  10 —

Rosszak? 4 —  1 —
Olyanok, mint mi? 6 —  3 —

6. Milyenek a magyarok? Jók? 8 —  8 —
Rosszak? —  —  1 —
Olyanok, mint mi? 2 —  1 —

7. Ki segít a házi feladat elkészítésében?
apu 7 —  4 —
anyu 2 —  5 —
testvérem 1 —  —  —
egyedül készítem —  —  1 —

8. Szeretsz-e iskolába járni? 3 7 8 2
9. Milyen tanuló vagy?

kitűnő 5 —  — —
jeles 5 —  1 —
jó —  —  5 —
elégséges — —  4 —

A mai napon összesen 21-en voltak jelen, 11 magyar és 10 roma tanuló. 
A kérdőívet összesen 20 tanuló töltötte ki, és ezeket dolgoztam fel. Ha 
szemléljük az eredményeket, érdekes összefüggéseket láthatunk, a 
legszembetűnőbb az, hogy a roma tanulók szeretnek iskolába járni, a magyar 
tanulók kevésbé, habár igen jó tanulók.

A másik szembetűnő jelenség, hogy a roma tanulóknak majdnem 
kétszer több testvérük van, mint a magyar tanulóknak, 10 magyar és 10 roma 
tanuló esetében.

Az osztályban a közösségi hangulat jó, nem vettem észre hangsúlyozottan, 
hogy a magyar és a roma tanulók nem társalognak egymás között, habár ezt 
egy nap alatt nem lehet érdemlegesen megállapítani. Láttam azonban olyan 
roma tanulót, aki egész nap nem csinált semmit sem. Mellette ültem, beszéltem 
hozzá, de meg sem szólalt, egyik órán sem dolgozott semmit. A kép ugyanaz 
volt, mint 35 évvel ezelőtt. Az Angyelkófaluban laknak.

Milyenek a magyarok és a romák? Az önértékeléssel pozitívan vizsgázott 
mindkét csoport. A roma tanulók a magyar tanulókat jobbnak látják, mint 
önmagukat, valószínű, igazuk van, jobb tanulók. A magyar tanulóknak is



egészséges meglátásuk, hogy a roma tanulók is olyanok, mint ők. A gyerekek 
nem előítélettel születnek.

Gondolom, ha valaki a fenti eredményeket összefüggésükben vizsgálja, 
nagyon sok tényt felfedezhet, pl. a tanulók házi feladat megoldásában, a roma 
tanulók is kapnak otthon segítséget, óvodába jártak, templomba járnak, milyen 
a natalitás stb.

Nagy az eltérés a tanulmányi előmenetelben, láthatjuk, hogy a roma tanulók 
egy felduzzasztott osztályban milyen eredményeket érnek el a 3. osztály 2. 
félévében. A teljesítményszint különbsége szerintem abból is ered, hogy az 
oktatási nyelvet nem értik, nem beszélik, ami a roma tanulók számára igen 
is megnehezíti a tananyag elsajátítását. Az a tanuló, aki olyan környezetben 
él, ahol csak roma nyelvet hall, annak nagyon nehéz az iskolában 
szocializálódnia, nem tud kapcsolódási pontokat kialakítani, amíg a magyar 
nyelvet nem tudja, de írni, olvasni sem tanul meg, ha mindennap külön nem 
foglalkoznak vele. Maga a tanulás mint a tudás bölcsője - minden 
nemzedéknek legfontosabb a haladásban.

Az értelmi fejlettségük szerintem hasonló a magyar tanulókéhoz, csak a 
nyelvismeret hiánya gátolja őket az előrehaladásban, és talán még az 
érdeklődési körük, a dolgok szemlélete is más.

Egy eset jutott az eszembe: 20-25 évvel ezelőtt történt szeptember elején. 
A tanulók pszichofizikai és értelmi érettségét az iskola pedagógusa 
vizsgálta. Egy pálcika emberi figurára a jövendő elsősnek meg kellett jelölni 
a testrészeket: szem, száj, fül, orr, kéz, láb, stb. M.L. egy nagyon szemfüles, 
mosolygós, értelmes gyereknek tűnt. A pedagógus által feltett kérdésekre 
jól válaszolt. A végén már, amikor a kérdező úgy érezte, hogy a gyerek érett 
az első osztályba indulásra, elengedte a jelöltet, de az nem akart még elindulni. 
Kérdezi a pedagógus:

- Talán még valami hiányzik az embernek a rajzon?
- Igen, hiányzik! -  mondta, és ránk nézett, mintha a jelenlévők miatt nem 

akarná megmondani, amit még hiányol. Erre mindannyian bátorítottuk, hogy 
csak mondja meg, amit gondol.

- No, mi az ami hiányzik?
- Hát, a pöcse! -  monda befejezésül.
Mi mindannyian egymásra néztünk. Nekünk ez egy nagy újdonság volt, 

hogy egy hétéves gyerek a nemiségével fejezi ki azt, hogy ez ember, férfi. 
Ő is fiú volt.



Nagyon érdekes lenne azt megállapítani, hogyan változik a roma tanulók 
önazonossága, éntudata azután, amikor már a magyar nyelvet is értelmesen 
használják.

Mindent összegezve, hogy milyen személyiségek fejlődnek ki a magyar 
és a roma tanulókból, az függ a velük született sajátosságoktól, a környezeti 
hatásoktól, és az egyén aktivitásától.

2006.03.21. Adóiján
Az Európai Unió becslése alapján Európa területén ma kb. 10-12 millió 

roma él. Az Unió esélyegyenlőségi szakosztálya a 2005-2015 közötti 
időszakot a roma integráció évtizedének hirdette meg, azzal a céllal, hogy 
társadalmi összefogással ez a népcsoport is beilleszkedjen az európai népek 
nagy családjába. A tíz év alatt az európai országokban meg kellene 
teremteni a romák számára a civilizált élet alapfeltételeit, ami a következő 
területeken igényelne radikálisabb lépéseket: az oktatásban, a 
foglalkoztatottságban, a lakhatási körülmények javításában, az egészségügyi 
szolgáltatások területén.

Információm hitelességét az Újvidéki TV Romamagazin adásaira, a 
hazánkban megjelenő sajtóra, és a környező országokból eredő ismeretekre 
alapozom. A fenti szervezet e tervek realizációjára pénzforrásokat is 
garantál, ha 2007-ig ilyen célú fejlesztési tervvel megkeresi őket egy-egy 
roma szervezet. Tehát, a romák most a maguk kezébe vehetik sorsuk 
irányítását a helyi önkormányzatokkal karöltve.

A kanizsai község területén több településen élnek romák: Adorjánon, 
Horgoson, Martonoson, Kanizsán stb.

Adóiján magyarlakta terület, több mint ötven éve itt élnek beás roma 
családok a faluban. Az integrációs folyamat mind az iskolában, mind a vallás 
területén, és a falu mindennapi életében jelen van.

A falu központjában álló iskolaépület a falu büszkesége, 2004 júniusában 
adták át rendeltetésének a kibővített, teljesen felújított iskolaépületet. 
Nagy álom vált valóra, amikor Kanizsa község önkormányzatának 
iskolafejlesztési programja megvalósult. Ez az egyetlen olyan létesítmény 
a községben, ahol szinte 100%-ban biztosítottak a tanulók számára az optimális 
tanulási feltételek. Ebben az épületben van az óvoda két tanteremmel, és négy 
tanterem áll az oktatás rendelkezésére. Az oktatás így egy váltásban, délelőtt 
folyik, délután pedig lehetőség van a különböző aktivitásokra az 
iskolaépületben.



Az óvodások és az iskolások rendelkezésére áll még a szép új tornaterem, 
kísérő helyiségek, iskolakonyha, egészségügyi gócok, és a rendezett nagy 
iskolaudvar.

Nagyon kellemes hangulatú termekben dolgoznak az óvodások, az 
előkészítőben, a kiscsoportosokkal Zöldi Rita óvónő foglalkozik. A 
kiscsoportban összesen 15 kisóvodás van: 10 magyar és 5 roma.

A nagycsoportosokkal Bicskei Ibolya óvónő foglalkozik, összesen 18 
nagyóvodás van: 9 magyar és 9 roma.

A tanulók száma a következőképpen alakul az 1-4. osztályban:

Osztály Tanító magyar roma Összesen
I. osztály Sándor Éva 10 3 13
II. osztály Kanyó Mária 8 8 16
III. osztály Pintér László 11 15 26
IV. osztály Mészáros Valéria 8 7 15

Tanulók száma:
Az óvodások száma

37 33 70

összesen: 19 14 33

Ennek alapján látható, hogy a roma tanulók és a magyar tanulók 
egyforma körülmények és feltételek közepette tanulhatnak. Az oktatásban 
elért eredmények, a roma tanulók esetében jobb kellene hogy legyen.

Az oktatásban legnehezebb az előrehaladás azokkal a tanulókkal, akik 
nem sajátították el az oktatás nyelvét, és azokkal, akik az Angyelkófaluban 
laknak.

Az iskolában dolgozó pedagógusok szerint a roma tanulók beiskoláztatása 
nem jár különösebb nehézséggel. Elég rendszeresen járnak az iskolába. 
Azoknak a tanulóknak, akiknek a szociális helyzete szükségessé teszi, az iskola 
segítséget nyújt a tanszerek beszerzésében, és az ingyenes uzsonna 
juttatásában.

Azok a tanulók, akik rendszeresen jártak az óvodába, és elsajátították az 
oktatás nyelvét, a közösségi élet munkaszokásait, szépen haladnak az 
oktatásban is.

2006.02.01-jén a második félév kezdetétől egy újdonságot vezettek be. 
A nagycsoportos óvodások közül öt tanulóval külön nyelvgyakorlatokat tart 
Jerasz Anikó tanítónő heti három alkalommal, magyar nyelvgyakorlatokat. 
Ezekből a kiemelt tanulókból, ha sikeresen haladnak, idővel roma tanítók



lehetnének, akik Adorjánon dolgoznának, hogy a nyelvi nehézségek 
csökkenjenek az oktatásban.

Mindezekről ma az iskolában is, az adorjáni helyi irodában is az ott 
dolgozókkal beszélgettünk. Az iskolában a pedagógusokkal a helyi irodában 
pedig az adorjáni Helyi Közösség elnöke, Borsos Csaba, és a helyi iroda 
titkára, Vajda Katalin tájékoztatott.

Megkérdeztem tőlük, hogy ők hallottak-e a romák évtizede akcióról?
A helyi iroda főnöke, habár kevés idő állt rendelkezésünkre, készségesen 

fogadott, és kifejtette véleményét az említett témákkal kapcsolatban.
- Ami az oktatást illeti, az iskola és a helyi iroda között jó az 

együttműködés, amiben tudunk, segítünk az iskolának. Az iroda főnöke szerint 
még jobb lenne a roma tanulók beiskoláztatása is, ha a faluban teljes általános 
iskola lenne. A falugyűlésen erről már esett szó, de nem mindenki 
helyeselte az ajánlatot. A falu vezetője szerint több fiatal a faluban 
maradna, jobban fejlődne a művelődési élet is, és az utazó diákok hasznos 
munkával tölthetnék az utazással töltött időt.

A romák integrációs évtizedéről hallottak, de hogy valami eredményt 
elérjenek, ahhoz a roma lakosság szemléletváltására is szükség van, a 
romáknak is kezdeményezni kell tettekkel. A romák és a falu vezetője között 
van együttműködés, az elnök ért és beszél is roma nyelven, a romáknak 
közösségükért maguknak kell tenniük valamit. A faluban megvalósított javakat 
egyformán használják, eddig nem fizették a helyi hozzájárulást, megtört a 
jég: 2006-2011. időszakban bevezetett helyi hozzájárulást ők is elfogadták, 
és fizetni fognak háztartásonként egy évre 200 kg búza pénz értékét, így 
osztoznak a falu teherviselésében. A közös vízhálózat, a világítás, az utak 
karbantartása, a környezetvédelem stb. mind közös feladat. Egy nagy gond 
megoldása is folyamatban van: a faluba vezető út melletti szemétdombot 
felszámolták, most a kanizsai Komunalac szemétkihordó vállalat a faluban 
összegyűjtött szemetet elhordja. Ez már nagy haladás!

- A foglalkoztatottsággal kapcsolatban megállapítottuk: a munkanélküliség 
ma hazánkban országos jelenség, ami egyformán sújtja a magyar és a roma 
lakosságot. Az ínség egyes magyar lakosokat arra kényszerít, hogy a roma 
üveggyűjtőknél dolgozzanak mint üvegmosók. A munka nem szégyen, csak 
az az érdekes, hogy az üvegmosó munkás is és a munkaadó is kapja a segélyt 
a Társadalombiztosító Intézettől.

- Azzal, hogy a faluban élnek, javultak a lakhatási körülményeik, és ők 
is hozzájutnak mindahhoz a kommunális szolgáltatáshoz, amellyel a többi 
polgár rendelkezik: vízhez, gázhoz, áramhoz, telefonhoz stb. Egyedül azok



a roma lakosok laknak em bertelen körülm ények között, akik az 
Angyelkófaluban élnek. Az a település egy fertő, a rossz házak romhalmaza. 
Több mint 30 éve épültek, azóta senki nem tatarozza őket, így 
használhatatlanokká váltak. Az ott lakó romák szerint tele van a falujuk egérrel 
és patkánnyal. A Gyuki Jóska szemét éjjel egy patkány megrágta, a 
másiknak pedig az ujját kezdte ki. Legjobb lenne azokat a háztömböket, a 
düledező házakat egy bulldózerrel eltüntetni, ami lehetetlen, mert az ott lakók 
fedél nélkül maradnának. Ha az Európai Unió támogatást nyújtana, azt a 
települést fel kellene számolni!

- Az egészségügyi szolgáltatások terén a roma lakosság is olyan 
szolgálatában részesül, mint a falu bármely polgára. Minden roma lakos, 
aki nincs munkaviszonyban, a kanizsai Betegbiztosító Intézet révén jut ingyen 
betegkönyvhöz, és más egészségügyi szolgáltatást is elvégzik számukra.

A helyi irodában dolgozók emberi magatartásán tapasztaltam, hogy lassan, 
de bennük van az akarat a jobb közösségi élet megteremtésére, az elhangzott 
mondatok a jövőbe mutatnak.

- Tudni kell a nyelvükön beszélni, hogy elfogadjanak!
- Meg kell tanulni velük élni!
Ezek voltak a helyi iroda főnökének a biztató szavai.
Másnap a kanizsai hírekben hallottam: a kanizsai Képviselő-testületben 

az Önkormányzat Kisebbségi Bizottságának adorjáni tagja a romák 
képviselőjeként Balog Zoltán lett, a Jankule fia.

1. Az adorjáni romák beiskoláztatási jellemzői

Egy népcsoport akkor tud integrálódni a szélesebb társadalomba, ha esélye, 
alkalma és akarata van hozzá. A kapcsolódási lehetőségek alkalmat 
nyújtanak a felzárkózáshoz. Az integrációs tényezők; az oktatás, a vallás és 
más környezeti adottságok, megmozdulások, ünnepek, rendezvények, 
amelyek alkalmasak a kapcsolódási pontok megtalálására. Ilyen tényező a 
jövő nemzedék beiskoláztatása is. Az adorjáni roma tanulók beiskoláztatása 
a kanizsai községben az egyik legeredményesebb folyamat a környező 
településekhez viszonyítva. Az adorjáni általános iskola a kanizsai Jovan 
Jovanovic Zmaj Általános Iskola kihelyezett tagozata, ahol I-IV. osztályos 
tanulók vannak.

Állításom hitelességét az alábbiakban mutatom be. Az adatokat a 
2006/2007-es osztálynaplók alapján írtam (csak a roma tanulók adatait).

Az oktatás mind a négy tagozat számára a délelőtti váltásban történik.



I. A osztály, a tanulók létszáma összesen: 11, tanítónő: Mészáros Valéria 
Roma tanulók: szám a- 4

A tanuló neve szülők neve születési év, hely lakdm
1. Balog Valentin apa: Préda Ivica 

anya: Balog Nena
1999.Zenta Dohány u. 19.

2. Csonka Slađana apa: KisRÓbeit 
anya: Csonka Snezana

1999.Zenta Felső lét szn.

3. Mišković Aleksandra apa: MiSkovié Dejan 
anya: MiSkovié Sladana

1999. Zenta Kossuth L. 2.

4. Mišković Natasa apa: Miskovié László 
anya: KiSMira

1999. Zenta Dohány u. 12.

n . A osztály, a tanulók létszáma összesen: 13, tanítónő: Sándor Éva 
Roma tanulók szarna- 3

A tanuló neve szülök neve születési év, hely lakcím
1. Kis Aleksandra apa: Kis Zorán 

anya: Préda SneZana
1998.Zenta Kossuth L. 12.

3. MiSkovié Krisztina apa: MiSkovié Mihály 
anya: KiSMira

1998.Zenta Dohány u. 12..

4. Préda Drágán apa: Préda Róbert 
anya: Balog Snezana

1998.Zenta Petőfi S. 13.

Dl. A osztály, a tanulók létszáma összesen: 22, tanítónő: Kanyó Mária 
Roma tanulók száma: 13

A tanuló neve szülők neve születési év, hely lalrrím
l.Árva Sandia apa: Árva Péter 

anya: Árva Katica
1995. Zenta Felső rét szn.

2. Balog Dragana apa: Nyerges Branko 
anya: Balog Zsófia

1998. Zenta KisF.u.8.

3. Balog Marina apa: Préda Ivica 
anya: Balog Nena

1997. Zenta Dohány u. 19.

4. Csonka Sladana apa: Kis Róbert 
anya: Csonka SneZana

1997. Zenta Dohány u. 27.

5. Đurđević Aleksandar apa: Durdevié Mihály 
anya: Durdevié Svedana

1997. Zenta Felső rét szn.

6. Jovanović Nino apa: Jovanovié 
Aleksandar
anya: Jovanovié Jasmina

1994. Zenta Felső rét szn.

7. Kis Dániel apa: Kis Milán 
anya: Kis Katica

1994. Zenta Felső lét szn.

8. Kis Igor apa: Balog István 
anya: Kis Snezana

1997. Zenta Felső rét szn.

9. Kis Srdan apa: Kis János 
anya: Kis Vesna

1996. Zenta Felső rét szn.

10. KisZorica apa: Kis János 
Anya: Kis Vesna

1994. Zenta Felső rét szn.

11. Mišković 
Aleksandar

apa: MiSkovié Dejan 
anya: Balog Sladana

1997. Zenta Kossuth L. 2.

12. Mišković Krisztián apa: MiSkovié László 
anya: Miskovic Snezana

1997. Zenta Dohány u. 13.



13. Miskovic Krisztián apa: Miskovic Peter 1997. Zenta Dohány u. 13.
anya: MiSkovié SneZana

(a 9. és 10. tanulók testvérek)

IV. A osztály, a tanulók létszáma összesem 22, tanító: Pintér László 
Roma tanulók száma: 10

A tanuló neve szülök neve születési év, hely lakcím
1. Balog Daniella apa: Nyerges Branko 

anya: Balog Zsófia
1995. Zenta Kis F. u. 8.

2. Balog Srdan apa: Balog Róbert 
anya: Balog Mária 
(meghalt)

1994. Zenta Dohány u. 25.

3. Cveticanin Nikola apa: Cveticanin 
Vladimír
anya: Cveticanin Judit

1996. Becskerek 
(Zrenjanin)

Tito marsall 88.

4. Ignác Snezana apa: Ignác Mihály 
anya: Ignác Rózsa

1992. Zenta Tito marsall 8.

5. Jan Cvetko apa: Jan György 
anya: Jan Zsaklina

1996. Zenta 
Becséről jöttek

Felső rét szn.

6. Miskovic Krisztián apa: Miskovic László 
anya: Miskovic Mária

1996. Zenta Dohány u. 12.

7. Préda Dragana apa: Préda Péter 
anya: Préda Rózsa

1993. Zenta Dohány u. 10.

8. Préda Miroslav apa: Préda György 
anya: Préda Ljubica

1994. Zenta Dohány u. 14.

9. Préda Szanella apa: Préda György 
anya: Préda Ljubica

1995. Zenta Dohány u. 14.

10. Préda Zorán apa: Préda Zoltán 
anya: Préda Vesna

1995. Zenta AdyE. 1.2

A fenti adatok alapján láthatjuk, hogy ma az adoijáni iskolában elsőtől 
negyedik osztályig a tanulók létszáma a következő:

1. osztályban összesen 11 tanuló van, ebből 4 roma
2. osztályban összesen 13 tanuló van, ebből 3 roma
3. osztályban összesen 22 tanuló van, ebből 13 roma
4. osztályban összesen 22 tanuló van, ebből 10 roma

összesen: 68 tanuló, ebből 30 roma tanuló
A tanításban dolgozó pedagógusoktól a következőket jegyeztem meg:
Az 1. osztályban különösebb nehézség nincs a tanulók beiskoláztatásával 

kapcsolatban. A roma tanulók szülei is együttműködnek a pedagógusokkal, 
igyekeznek a roma szülők is a gyermekeik számára biztosítani a tanfelszerelést, 
amire a tanulóknak szükségük van. Szülői értekezletre is megjelennek, 
tudásukhoz mérten a tanulásban is segítenek gyermekeiknek. A Felső-réten 
lakó diák az, aki nehezebben halad a tanulásban.



Két tanuló az édesanyja vezetéknevét viseli, valószínű a szülők nem 
kötöttek házasságot hivatalos szervek előtt.

A 2. osztályban sincs különösebb probléma a három roma tanulóval, 
igyekeznek szépen, tisztán járni az iskolába. Mindhárom tanuló a faluban 
él családjával.

A 3. osztályban több a roma tanulók száma, mint a magyar tanulóké. Ebben 
az osztályban felduzzadt a roma tanulók száma, mert a 3. osztály az a 
vízválasztó, amikor már csak a pozitív tanulási eredménnyel végzett 
tanulók léphetnek magasabb osztályba. Az 1. és a 2. osztályban a felmenő 
szabály érvényesül; két negatív osztályzattal a tanuló „átvezethető” a magasabb 
osztályba, (lehet, hogy nem pontos a meghatározásom).

Az oktatásban az okozza a nehézséget: a tanulók az osztályközösségben, 
hogy a tanulók életkora nagyon eltérő, van aki 1994-ben született, és van, 
aki 1998-ban. Ebből az osztályból 7 tanuló a Felső-réten lakik, ahol az 
életkörülmények kilátástalanok; sem az egészségügyi, sem a szociális feltételek 
még csak elégségesnek sem mondhatók. Ezek a családok szociális 
segélyekből tengetik az életüket, ami még az élelemre sem elegendő. Az egyik 
szülő pl. akinek ebbe az osztályba jár két gyereke úgy teremti elő a mindennapi 
élelmet, hogy a szülők és a gyerekek bejárnak Kanizsára a kukákból 
gyűjtögetni a kidobott hulladékot, hogy legyen nekik mit enniük. Az apa a 
konténer mellett áll, a konténerben pedig a két gyerek az édesanyjukkal 
válogatja ki azt, amit még elhasználhatnak (a 9. és a 10. sorszámú 
tanulókról és szüléikről van szó).

Az ilyen és hasonló körülmények között élő tanulók sokat hiányoznak 
a tanításról, nem tudnak sem tisztálkodni, sem tanulni, sem az 
osztályközösségbe bealakulni, nem beszélve a tanszerek, és a taneszközök 
milyenségéről. Az édesapa tüdőbeteg.

A tananyag a 3. osztályban még rendszeresebb tanulást igényel. Már 
nemcsak a tananyagot kellene minden tanulónak elsajátítani, hanem az angol 
és a német nyelv tanulása is megjelent a tananyagban. Tudom, hogy kiváló 
oktatók az adorjáni pedagógusok is, de eltudja-e képzelni valaki azt a bábeli 
zűrzavart, ami némelyik kis tanuló fejében keletkezik, amikor hallgatják ezeket 
a nyelvi órákat. Sokan közülük még egy nyelvet sem ismernek rendesen, 
kommunikációs szinten, értelemmel használni. Nem könnyű sem a tanulók, 
sem a szülők, sem a pedagógusok helyzete ilyen körülmények között. Úgy 
látszik a XXI. század minden diákot világpolgárrá akar képezni!

Ebben az osztályban is a tanulók nevéről is következtethetünk, hogy a 
szülők nem regisztráltatták magukat az anyakönyvvezetőnél, néhány tanuló



az édesanya vezetéknevét viseli. Az is megtörtént, hogy az egyik családban 
született 3 gyerek, két lány, és egy fiú gyermek, az apa a leányokat nem íratta 
a nevére, hanem csak a fiú gyermeket.

Új nevek is vannak Adorjánon, pl. Árva (Szanádról jöttek), Csonka, 
Burdevic, Jovanovic. Ezek a családok az utóbbi 5-10 év alatt telepedtek le 
a Felső-réten (Jankapusztán). Azokba a házakba költöztek be, amelyek előző 
lakói a faluba költöztek, és most ott laknak.

1. A romákat felölelő osztályok normáltagozatok, gyógypedagógiai tagozat 
nincs Adorjánon. Az első osztályba induló tanulókat, mind a magyar, mind 
a roma tanulókat az iskola pszichológusa és pedagógusa egyforma mérce 
alapján bírálja el, hogy ki iskolaérett, és ki nem. Az óvónők szakvéleményét 
is figyelembe veszik, s ha a helyzet úgy kívánja, akkor vagy még egy tanévet 
óvodában tölt a gyermek, vagy a szülők beleegyezésével a kanizsai 
általános iskolában működő gyógypedagógiai tagozaton részesülnek ezek 
a tanulók is igen magas szakképzettségű pedagógusok közreműködésével 
megfelelő oktatásban. Az említett tanulók, ha akad, akkor az utaztatás a 
diákbusszal történik, az útiköltségeket a községi oktatási alapból fedezik, 
mint a többi felső tagozatra utazó tanulók kiadásait is.

2. A tanulók ülésrendje az osztályokban változó, de a pedagógusok, a 
tanulók ülésrendjének kialakításakor a vegyes ülésrendet alkalmazzák: magyar 
tanuló roma tanulóval ül, hogy egymást segítsék a munkában, és hogy 
megismerjék egymást a tanulók. Elkülönítésre akkor kerül sor, ha fegyelmi 
okból indokolt, vagy a tanuló kérésére jutalom az, ha pl. egy hétig azzal ülhet, 
akit ő választ. Ezzel kapcsolatban szülői ellenvetés nem volt.

3. Adorjánon nincs szerb nyelvű tagozat, tehát minden tanuló magyar 
tannyelvű tagozatra jár.

4. A legnagyobb tanulmányi és magaviseleti problémák a tanulók 
életkörülményeikből ered, (ez nem csak a roma tanulókra vonatkozik), ha 
adottak a megfelelő tanulási körülmények, a tanulónak van otthon egy állandó 
munkahelye, nyugodt családi légkör, szükséges tanfelszerelés, rendszeres 
táplálkozási és egészségügyi szokások gyakorlásához lehetőség, a szülők és 
a pedagógus kölcsönös együttműködése, akkor egyforma eséllyel van a 
magyar és a roma tanuló is. A jelenlegi generáció a roma tanulók nemzedéke 
is sokkal jobb körülmények között vannak, mint pár évvel ezelőtt. A 
legnagyobb probléma a nyelvismeret, az oktatási nyelv. A tanulók 
képességében egymás között nincs nagy különbség. Mindkét populációban 
előfordul, hogy jó képességű tanuló kényelmes, vagy közepes teljesítményű



szorgalmas. Előfordult már olyan eset is, hogy a roma tanulók közül valaki 
nem járt két évet az óvodába, és amikor iskolás lett, hiányoztak az 
intézményben, óvodában kialakult munkaszokások. Fél éven vagy egy éven 
belül behozta a tanuló a lemaradást. Ők gyorsabban érnek. (Zöldi Rita óvónő 
megjegyzése). Tehát a legnagyobb probléma egyes tanulók anyagi helyzete 
és a nyelvi nehézségek, hiányzások.

5. A tanítók véleménye egyenként a gyerekekről.
Az adoijáni pedagógusok igazi hajlandóságot mutattak az együttmüködésre 

az adatgyűjtés folyamán, a fenti kérdéssel kapcsolatban is elmondták 
vélem ényüket, amit már eddigi munkám során leírtam. Általános 
megállapításokat. Köszönöm nekik. Szerintem annyi elég is.

Szerintem helytelen lenne, és sérti a gyerekek jogait, ha személyenként 
bármilyen ítéletet publikussá tennék, legyen az pozitív vagy negatív. Nem 
etikus megbélyegezni senkit sem, mert a gyerekek állandóan fejlődnek, 
változnak, és a pillanatnyi ítélet ártana a megítélésükben. A gyermekjogok 
sértését nem vállalom. Mint szülő én sem szeretném, ha a gyermekemről 
bármilyen publikáció befolyásolná a későbbi életét.

6. A szociogramot a IV. A osztály tanulóival készítettem el 2007. január 
15-én. Az osztály tanulóival előzőleg megismerkedtem, órán vettem részt, 
hogy ne legyen a tanulóknak irányomban feszültségük, beszélgettünk, én is 
tájékozódtam, ki kinek a gyermeke, mit szeretnek játszani, mi szeretne lenni, 
ha nagy lesz stb. A tanulók készségesen együttműködtek.

A szociogram a szociometriái adatok grafikus ábrázolása, a szociometria 
lényege feltárni egy csoporton belül az egyedek egymásközti viszonyát: egy 
csoport társas szerkezetének meghatározása, esetünkben a tanulók viszonya 
az osztályon belül. A magyar és a roma tanulókat teszteltem.

A tanulóknak feltett kérdések:
1. Kivel szeretnél ülni az osztályban?
2. Ki a barátod, barátnőd az iskolában?
A felmérésben résztvevő tanulók névsora:
1. Bábinszki Anita
2. Balog Daniella
3. Bús Ákos
4. Cvetityanin Nikola
5. Jaksi Dávid
6. Jón Cvetko
7. Kávai Amold
8. Lukácsi Olga



9 .  Miskovic Krisztián
10. Préda Drágán
11. Préda Miroszlav
12. Préda Szanella
13. Préda Zorán
14. Préda Sznezsana
15. Takács Ákos
16. Törteli Dániel
17. Sándorov Zsolt
18. Vajda Lívia
19. Vásár Karolina
20. Vásár Krisztián
A tanulóknak lapokat osztottam, arra mindenki ráírta a nevét, a helység 

nevét, és az osztályt. A papír másik oldalára az 1. számú kérdésre írták a 
választ, majd a 2. szám alatt a második feltett kérdésre válaszoltak. A tanulók 
névsora előtti számok a szociogramban a megfelelő tanulókat mutatják, a 
nyilak pedig: a kiinduló iránya és érkezése mutatja a választott egyedet, és 
a választó egyedet: ó —► tt

2. Az osztály szerkezeti képe

Az osztályban a tanulók létszáma 22 összesen. Hiányzott 2 roma tanuló: 
Kis Srdan és Kis Zorica; tanító: Pintér László.

A szociogram elemzése: a szociogram szerkezeti alakzatai mutatnak a 
közösségen belül: lánckapcsolatot, háromszög alakú, és egy különálló 
személyiség is: aki nem választott az osztályból és őt sem választották, (ő



a másik osztályokból választott mindkét esetben, lásd a mellékelt dokumentált 
adatot). A tanuló egyébként jól érzi magát a társai között.

A fenti szociogram tükrözi az osztály közösségi életének dinamikáját. 
Láthatjuk, hogy nincs kizárás egyik oldalról sem. A felmérés spontán volt, 
nem történt semmilyen ráhatás, hogy befolyásolja a tanulók magatartását.

A közösségen belül nincsenek klikkek, két vezető egyéniség van: a 17 
és a 18-as. Ok pozitív egyéniségek, nem osztják meg az osztályközösséget. 
Nem határolódtak el élesen a két feltett kérdésre az adott válaszok, volt a 
tanulók közül, aki ugyanazzal a személlyel szeretne ülni is, és barátkozni 
is, ami elfogadható és érthető. A barátkozást és a padtárs választást 
befolyásolja még az azonos nemiség, és az, hogy közel laknak egymáshoz 
a tanulók, és együtt jönnek és mennek az iskolába, együtt játszanak, fociznak, 
bújócskáznak, hasonló anyagi körülmények között élnek.

A szociogramból láthatjuk, hogy a közösség egyedei kapcsolódnak 
egymáshoz, de befogadó, nyílt, kapcsolódási lehetőségekre alkalmas. A 
tanulók jól érzik magukat a közösségben. Az osztály atmoszférája munkára 
serkentő, motiváló.

7. A roma gyerekek is rendszeresen járnak a hittanra a magyar 
gyerekekkel együtt. Együtt van az elsőáldozási szertartás is. Az iskola falain 
belül történő hitoktatás is közös.

8. A szünetben a tanulók mozgása, alkalmi társulásaik, társalgás, játék, 
természetes megnyilatkozása az, hogy a fiúk a fiúkkal, a lányok a lányokkal 
beszélgetnek, játszanak. A megfigyelésem alapján az idősebb roma lányok 
felé gravitálódnak a többiek. A fiúknál pedig a foci az, ami közös téma, és 
az tömöríti csoportokba a hasonló érdeklődésüeket. Az egyedüli elkülönítő 
tényező az egyik vagy a másik nyelv ismerete, vagy nem ismerete, pl. a roma 
nyelv nem ismerete a magyar tanulók számára. Kifejezett előítélet 
megnyilatkozását nem vettem észre egyik oldalról sem.

9. Mikor azt kérdeztem a tanulóktól, hogy: - Mi leszel, ha nagy leszel? 
Azt válaszolták többségben: - Az, ami az apám! Vasas! Bőrös! (ezt a roma 
fiúk mondták). A roma kislányok közül volt, aki azt mondta, hogy: óvónő, 
énekesnő, frizemő és boltos.

- Hány osztályt szeretnél befejezni?
- Nyolcat, tizet, ötöt! (ezt a legidősebb roma kislány mondta).
Ezek alapján láthatjuk, hogy a roma gyerekekben is igény van a 

továbbtanulásra. A pályaválasztást azonban a szülők munkájának folytatásában 
látják megvalósulni.

10. Milyen családot képzelsz el magadnak, ha megnősz?



- Olyan családot szeretnék, mint a miénk! Hogy sokan legyünk! Hogy 
tudjunk dolgozni.

- Milyen házban szeretnétek lakni?
- Emeletesben! (minden gyerek emeletes házban akar lakni).
11. Most van-e otthon rádiótok, televíziótok, számítógépetek, könyvtáratok? 

Emelje fel a kezét, akinek van rádiója! -  mindenki felemelte az osztályban 
a kezét. TV, Ugyanaz a felelet. Számítógép? Az osztályban 8 tanuló jelentette, 
hogy van számítógépe, ebből 2 roma tanuló: Préda Miroszlav és Cvetityanin 
Nikola.

- Milyen könyveitek vannak odahaza?
A magyar tanulók többségben felemelték a kezüket, hogy van nekik otthon 

kis könyvtáruk, meséskönyveik. A roma tanulóknak a saját és a testvéreik 
könyvei vannak, de könyvtár az nem létezik, egy-egy meséskönyv akad, nem 
jellemző.

12. -  Milyen ünnepeket szoktatok tartani a családban?
- Mi mindenféle ünnepet meg szoktunk tartani -  mondták egyszerre.
- Mondjatok példákat!
- Karácsony, újév, születésnap, névnap, lakodalom (A kolléganők 

szerint valóban megünnepelnek minden ünnepet, akkor nem jönnek az 
iskolába).

13. írtunk fogalmazást is.
Az írásbeli fogalmazást szóbeli fogalmazás előzte meg, először szóban 

fogalmaztuk meg, a fogalmazást közös anyaggyűjtéssel előzte meg a 
mondanivalóval kapcsolatban, hogy a tanulók példát lássanak az anyag 
elrendezésére, a kidolgozás módjára. A tanulók azonban, ha ők úgy érzik, 
szükség szerint változtassanak a hallott szövegen, fogalmazáson (így 
beszéltük meg), önállóan mondják el, amit mondani akarnak a témával 
kapcsolatban. Azonban ügyeljenek a fogalmazás készítésénél a hármas 
tagolásra, amit már eddig tanultak, időrend, lényeges mozzanatok kiemelése, 
a mondatok közötti tartalmi kapcsolatok összefüggése, világos kifejezésre 
törekedjenek, ne legyen szóismétlés az írásban ha lehet, a fogalmazás 
terjedelme 6-10 mondatig terjedjen, igyekezzenek szép betűket írni.

A fogalmazás időtartama 45 perc. A fogalmazás címét két téma közül 
szabadon választhatták a tanulók. A fogalmazásra ajánlott témák:

- Az én családom
- Adorján az én falum
A tanulók többsége az első címet választották. 20 tanuló írta meg az írásbeli 

fogalmazást. 11 magyar és 9 roma tanuló, 2 tanuló hiányzott.



Felhívtam a figyelmüket arra, hogy egy gondolat az egy mondat. A 
fogalmazás előkészítésével felfrissítettük a tanulók emlékezetét a témával 
kapcsolatban, a képzeletük elindításával a tanulók önállóan írtak.

A fogalmazások értékelése a munkák külalakja szerintem nem értékelhető 
ugyanazzal a kritériummal a magyar és a roma tanulók esetében, ezért az 
elbírálásnál, a kiértékelésnél a roma tanulók munkáját mérlegelem. A magyar 
tanulók ebben az esetben mint kontrollcsoport áll, mivel úgy látom a 
munkákból, hogy a magyar ajkú tanulók munkája, szerintem a fejlettségi 
fokuknak megfelel, mind formai, mind tartalmi szempontból. Az osztályozás 
ebben az esetben nem az én tisztem..., ezek között is van példás munka, és 
kevésbé jól sikerült írás (a mellékelt dokumentumok írások megszemlélhetek).

A roma tanulók írásbeli dolgozatának elemzésénél a következő 
megállapításokra jutottam: a 9 tanuló munkájának 1/3-a (3) nem értékelhető, 
mivel nincs mit értékelni, nevüket sem írták le olvashatóan. Ők Jón 
Cvetko, Balog Sladana, Préda Szanella. Szerintem egy tanuló olvasható 
írásának feltétele elsősorban is az illető nyelvismerete (szókincs) a helyes 
írásmozdulatok automatizáltsága, a helyesírás ismerete, és tartalmi 
összpontosítás. Ha ebből a láncból valamelyik hiányzik, a végeredmény 
teljesítése az említettekkel egyenlő, mert valamit leírni a legnehezebb, és több 
érzékszerv szinkronizált terméke a leírt szöveg.

A munkákban előforduló „sajátos betűformák” (rejtjelek) megoldása is 
számomra külön nehézséggel járt, csak néhány példa:

- az a, á, o, u, v betűk hasonló írása, betűkötése,
- a k, h, b, 1 betűformák, a felső hurokvonalak torzítása,
- az n, m, p betűk kiegyenlítése írásban,
- az r és z betűk kötőelemeinek cserélgetése,
- az igekötős igék egybe- és különírása,
- szerb betűk használata magyar szövegben,
- helytelen betüformálás, ellenkező irányba kerekíti a betűformát,
- tulajdonneveket kis kezdőbetűvel ír, vagy közneveket, pl. anya nagy 

kezdőbetűvel írja,
- szóismétlés, a szegényes szókincs bizonyítéka,
- betűk kihagyása a szavakban,
- a hosszú és rövid magánhangzók helytelen jelölése,
- a hosszú mássalhangzókat nem jelölik,
- nem érzik az új mondat kezdetét, és nem is jelölik azt meg,
- a b és a d betűk felcserélése,
- a fogalmazás külalaki betartása, a 3-as tagolás hiánya.



A munkák tartalmából a fenti íráshiányosságokkal fűszerezve kibogozható 
a roma családok belső atmoszférája, a családok életritmusa, anyagi helyzete 
(több roma tanuló írta, hogy neki van külön szobája).

Minden gyerek, aki írt fogalmazást (20), szereti a családját, szeret a 
családjában, csak egy tanuló nem, mert ahogy leírta, őt mindig verik a 
családban (lásd a mellékelt írásbelit T.A.) Ő nem roma.

A fenti probléma orvoslását azt hiszem, hogy a gyakorló pedagógusok 
tudják, és dolgoznak a helyzet javításán. Nem mellékes az sem, mikor, ki, 
mennyit, hogyan gyakorol, konkrét szövegek másoltatása célirányosan stb. 
A sikerélmény serkent! Játékos helyesírási gyakorlatok...

„A többgyermekes családok könnyebben válnak a nevelés szubjektumává, 
jobb és gazdagabb feltételeket biztosítanak az olyan tapasztalatok 
megszerzéséhez, mint amilyenek az egymásért való aggódás, a játék által 
szerzett közös tapasztalatok, a másik iránt érzett szeretet, egymás megsegítése, 
támogatása és megbecsülése, a dolgok egymás közötti elosztásának az 
élménye, közös örömökben és közös tapasztalatokban való részesedés.”

14. Minden gyermek egyik legfontosabb tevékenysége a játék. A 
társasjátékok révén a játék közösségi élményhez juttatja a gyermekeket, 
önuralomra tanítja őket, és arra is ráneveli, hogy örüljenek egymás 
sikereinek, de a kudarcot is méltósággal tudják elviselni, a játékon 
keresztül a munkára is nevelednek, a szabályok betartása, a helyes utak 
ismeretének betartását is szavatolja, a játékban mindenki egyforma eséllyel 
indul, a sikerélmény lehetősége mindenkinek adott, de a kudarcélmény 
megélése is ( M a k a r e n k o ) .

Az osztály tanulói a következő játékokat játsszák: IV. A osztály 20 tanuló

Ezeket a tanulók társasjátékokként játsszák. A nemek különválasztását 
a tanulók halmazgrafikájával ábrázolom.

a játékok gyakorisága
1. számítógépes játékok
2. kártyajátékok
3. foci
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3
4 
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4. bújócska
5. babajátékok
6. görkorcsolyázás (betonon)
7. vetélkedő (ének, frizer)
8. kirakójátékok



A két halmaz metszetében azok a számok vannak, melyeket közösen, 
társasjátékként játsszák, a fiúk a fiúkkal, lányok a lányokkal, vagy fiúk és 
lányok közösen. Vannak olyan játékok is, amelyeket csak a fiúk, vagy csak 
a lányok játszanak, nemhez kötöttek.

A tanításon kívüli aktivitásokba a Felső-réten lakó diákok azért nem tudnak 
részt venni, mert távol laknak az iskolától.

A 4. osztályban is hasonló a helyzet, mint az előző tagozaton. A tanulók 
életkora magaviseleti nehézségeket is hordoz magával. A roma tanulók, akik 
a 13. és a 14. életévben vannak, van aki már „kifelé” tekinget és nem a 
tanuláson törekednek. Előny az, hogy ezek a tanulók mind a faluban laknak, 
és a szüleik is pozitív hozzáállást tanúsítanak az iskolával, az iskolába járással 
kapcsolatban.

Új nevek: Cveticanin (Becskerekről költöztek ide), Ignác, Jan (Becséről 
jöttek). Ezek az új lakosok és gyerekeik többször azért hiányoznak, mert néha- 
néha visszalátogatnak a régi lakhelyükre egy bizonyos időre és akkor a tanulók 
lemaradnak az anyaggal.

Szerintem, ha szabad megállapítanom, a roma tanulókkal akkor lehetne 
sokkal jobb eredményt elérni, ha egész napos, napközi foglalkozást lehetne 
bevezetni. Akkor a tanulók, itt nemcsak a roma tanulókra gondolok, 
étkeztetése, oktatása és nevelése is helyesen irányító kezek alatt sokkal 
eredményesebb és érezhetőbb lenne. Ebben az esetben nagyobb anyagi



befektetésre lenne szükség; az étkeztetés, szakfelügyelet biztosítása és más 
szervezési feladatok is szükségeltetnének.

Az iskolai oktatás szerves része az utóbbi időben az iskola falai között 
a hitoktatás is. Részemről, nagy várakozással néztem elébe az új Ft. Szakály 
József atyával történő találkozásnak, mert az adorjáni polgárok véleménye 
alapján egy nagyon sokoldalú és rátermett tisztelendő úrral gazdagodott 
Adorján.

- Mikor kezdte a szolgálatot a ft. úr Adorjánon?
- Most, e hó 24-én lesz egy éve. 2005. december 24-én kezdtem a 

szolgálatot Adorjánon. Zentai születésü vagyok.
- Az adoijáni roma lakosság körében örömöt váltott ki tavaly karácsonykor, 

amikor beás roma nyelven is kellemes karácsonyi ünnepeket kívánt a hívőknek 
a főtisztelendő úr.

- Igen, Tari János ft. úr szolgálata alatt a falu roma lakosa is mind többen 
hallgatják meg az Istentiszteletet, próbálnak alkalmazkodni a helyi 
elvárásokhoz. A római katolikus vallás gyakorlása közepette azonban 
megőrzik és gyakorolják sajátos vallási képeiket.

- Melyek ezek a sajátosságok?
- Ezek a sajátosságok abban nyilvánulnak meg, hogy amikor ők jönnek 

be a templomba, először a Szűzanyához járulnak, elmondják a hozzá fűződő 
imáikat, fohászaikat és csak azután olvadnak be a tágabb környezet 
szertartásaiba, de viselkedésükkel nem zavarják a templomi rendet. Ez mellett 
sajátos öltözködésükkel is kimutatják hovatartozásukat, pl. a nagymamáktól 
a kislányokig a templomban is papucsot viselnek a lábukon. A sajátosságuk 
megőrzését mutatják azzal is, hogy az öltözködésükben a nők a jellegzetes 
tarkaszoknyákat, és a nagyvirágos kendőket viselik amikor jönnek a 
misére.

- Véleménye szerint halad az integráció az itt élő lakosok között?
- Igen, a maguk szintjén lassan integrálódnak, magukévá teszik a 

viselkedési normákat, alkalmazkodnak a környezethez, az elvárásokhoz, de 
ha valaki benne él egy életszituációban, nehéz a megszokott dolgok fölé 
emelkednie.

- A romák egymásközti viszonyában észre vett valamit?
- A romák maguk között is megkülönböztetik azokat, akik bent a faluban 

laknak, és akik kint élnek Jankapusztán. Azok, akik bent élnek már 
„valakik”. Jankapusztáról kevesen járnak rendszeresen az iskolába is, és a 
hittanra is. A roma hívők is ugyanúgy áldozhatnak, és hozzájárulhatnak a



közösségi élet megnyilvánulásaihoz, mint bármelyik adoijáni lakos. A roma 
gyermekek is ministrálnak, keresztelkednek, mint a magyar gyermekek.

- A fiatal ifjúság is bekapcsolódott a szertartásba?
- Az utóbbi időben Miskovic Mihály fia, a Dejan előimádkozást vállalt 

a rózsafüzér imádság vezetésében. Igyekeznek betartani a hittanórákon 
tanultakat, és a falusiak a hittanra is járnak.

- A házasulandó fiatalok kérik az egyházi esküvőt?
- Igen, csak az egyházi esküvő díjszabását ugyanúgy meg kell téríteniük, 

mint a magyar hívőknek. Néha próbálnak engedményeket kérni, de 
következetes az ilyen dolgokhoz a hozzáállásom. A 18. életévüket betöltő 
fiatalokat esküdtetjük meg.

- A tisztelendő úr melyik napokon tartja az iskolában a hitoktatást?
- Az iskolában a gyerekekkel hétfőn és pénteken találkozunk, amikor az 

előrelátott anyagokkal foglalkozunk.
- A felnőtt roma férfiak hogyan nyilvánulnak meg a közösségi életben?
- A templomi vezetőségben két roma képviselő van közülük, az egyik az 

előbb említett Miskovic Mihály.
- A temetési szertartás hogyan folyik?
- Mint a magyar hívők esetében, csak minimális az eltérés. Amikor az 

elhantolás következik, elvégezzük a sírbeszentelést, mindazt, amit más 
temetésnél is, csak előbb. Utána a gyásznép még a maga szokásai szerint 
is eljár, de mi azt már nem váijuk meg, pl. hogy a pálinkásüveget is leengedjék 
a sírgödörbe. Kölcsönösen alkalmazkodunk, hogy mindenki elvégezze a saját 
hagyományainak megfelelő, illő, utolsó tiszteletadást.

- Mivel a mai napon, rövidesen kezdődnek az órái az iskolában, 
köszönöm, hogy beszélgetett velem, és eredményes munkát kívánok!

A faluban történő szélesebb társadalmi megmozdulásokban előforduló 
szerepvállalás is alkalom az integrációra. A közelmúltban, amikor a VKSz 
keretein belül a falu idős polgárai számára a napsugaras ősz rendezvényt 
tartották, ez meg is történt.

Beszélgetőtársam, Ladányi Piroska, a helyi VK vezetője a következőket 
mondta el:

- Vasárnap, november 19-én volt az ünnepség az Ifjúsági Otthonban. Az 
aktivistákkal szépen előkészítettük a vendégek számára az asztalokat, székeket, 
az ajándékokat, az óvodások és az iskolások pedig a tanító és az óvónők 
vezetésével nagyon szép kis műsort készítettek a vendégek és a közönség 
számára. A közönség soraiban ott voltak szép számban, szépen felöltözve 
a roma lakosok is. A műsorban, most először lépett fel, és mutatkozott be



az adorjáni roma tánccsoport Zöldi Éva óvónő vezetésével. Nagyon szépen 
táncoltak, és bemutatkozásukat a közönség vastapssal jutalmazta.

- Milyen volt a ruhájuk a táncosoknak?
- Szép, tarka cigányszoknyákban, ruhákban voltak a nők, a férfiak pedig 

az ő ünneplős ruhájukban. A lábukon meg nem volt semmi sem. Mezítláb 
táncoltak. A Hodik Erzsiké, a kanizsai VK vezetője is nagyon megdicsérte őket. 
A műsor után mindenkit megvendégeltünk, őket is. Igaz, hogy ők, a romák, 
nem nagyon akartak asztalhoz ülni, mert szégyenlősek, s ahogy ők mondták:
- Nem tudunk úgy viselkedni, nehogy valami baj legyen?! -  mondták ők.

- Nem lesz semmi baj sem, csak ti is úgy viselkedjetek, mint a többiek!
-  mondtam nekik. Ott is maradtak és asztalhoz ültek egy tea és egy kis kalács 
erejéig. Nagyon hálásak voltak, hogy mindannyian együtt ünnepeltünk.

Többet szeretnék tudni a tánccsoportról, és felkerestem Zöldi Rita óvónőt az óvodában, 
hogy gratuláljak, és megismerem a tánccsoport megalakulásának körülményeit.

- Mikor alakították meg a roma tánccsoportot? -  kérdeztem.
- Adorjánon már egy ideje működik a ME keretében a Szőke Tisza 

asszonykórus Elek Sándor vezetésével. Elek Sándor az elnök, titkár pedig 
Bicskei Ibolya óvónő. Az az ötletünk támadt, hogy alakítunk egy roma 
tánccsoportot az említett ME kereteiben. Mivel én egy népmüvelődési 
továbbképzésen is tanulok tovább, ismereteim és a környezet támogatására 
ez év szeptemberében megalakítottuk a roma tánccsoportot és azóta 
működik. Rendszeresen gyakorolunk hetente 2x3. A koreográfiát egy DVD 
segítségével mozdulatokra lebontjuk és begyakoroljuk.

- Mi a tánccsoport neve?
- Még gondolkodunk, lehetne: Fekete szemek!?
- Nem gondolja, hogy valamilyen roma névvel kellene elnevezni?
- Gondoltunk már mi is arra, de valószínű majd megtaláljuk a megfelelő 

nevet a tánccsoportunknak.
- Hány tagja van a tánccsoportnak?
- A tánccsoportnak 16 tagja van, 8 pár. 13 évestől 18 évesekig.
- Legyen szíves néhányat megnevezni a tánccsoportból! Fiúk és lányok, 

pl. Préda Zdenko 15 éves, Jovanovic Krisztián 16 éves, Miskovic Dániel 17 
éves, Préda Sandra, Préda Melinda 16 éves, Miskovic Diána... stb., ezek a 
táncosok jutottak az eszembe.

Az első fellépés 2006. november 19-én volt, a csoport szép fogadtatása 
még nagyobb kedvet ad a további munkához.

A helyi közösség irodájában Vajda Katalin, a helyi iroda titkárnője fogadott. 
A helyi iroda főnöke, Vajda Csaba üzleti úton volt.



- Szokásomhoz híven meglátogatom magukat is, szeretnék pár kérdésre 
feleletet kapni, ha lehet! Hogyan készülődnek az újévvárásra? Van valami 
változás a romák életében? Főleg a Felső-réten lakók életkörülményeire 
gondolok?!

- Nagyobb változások nincsenek, legutóbb cseréphulladékkal töltöttük 
fel azt az útszakaszt, ahol nem volt betonút. Mindenki úgy készülődik az 
ünnepekre, ahogy szoktunk, tervezgetünk. Ki hogy? Különösebb probléma 
nincs a faluban.

- Van-e romapopuláció közül valaki, aki állandó munkahelyen dolgozik?
- Az én értesülésem szerint nincs, mert ha lenne valaki, a munkaviszonyban 

lévőktől a helyi irodában juttatnák tőlük a helyi járulékot.
- Hogyan halad a tavaly megállapított járulékok befizetése?
- A faluban a roma háztartások száma 52, és eddig csak 11 fizette be. 

Reméljük év végéig a többiek is igyekeznek rendezni a tartozásukat.
- A településen lévő utcák közül csak 3 vagy 4-ben nem laknak még romák?
- Nem vásároltak még házat a József Attila, az Arany János és a Papp Pál 

utcában. (Lásd a mellékelt falutérképet, melyet 2006. december 20-án kértem 
a kanizsai belügyi osztály irodából)

- Hányán kapnak segélyt?
- Mivel nincs munkaviszonyban a romák közül senki sem, így 

mindenkinek közülük a kanizsai TBI fizeti az egészségügyi ellátást is, és 
kapják a szociális ellátmányt is és a gyermekpótlékot.

- Hogy mennyi a szociális ellátmány?
- Pontosan nem tudom, de hogy kevés a mai körülmények között, az látható, 

mert azok, akik abból élnek nagyon nehezen tudják fedezni a mindennapi 
szükségleteiket!

- A falu szélesebb társadalmi életében hol kapcsolódnak még be a romák 
közül a közösségi életbe?

- Az együttműködés a falu polgárai között mindenhol jelen van, ahol 
alkalom adódik rá, pl. az ünnepeken is egyre többen megjelennek, a futballisták 
között is van közülük játékos, a templomban is ott vannak, a gyerekek az 
iskolában, úgy mint a faluban élő bármelyik polgár.

Munkám befejeztével hazaindultam. Útközben az iskola felé sétáló magyar 
és roma szülőkkel és gyerekekkel találkoztam.

- Fényképezkedni megyünk az iskolába az újévi naptárra! -  mondta.
Reméljük, hogy az elkövetkező újév mindenkinek elhozza azt, amit vár

a 2007-es naptári fordulótól.





V. M ELLÉK LET 

R om a-m agyar-szerb  szótár

Ennek a szótárnak a beás roma szavait teljes egészében Préda Miklós 
adorjáni lakosnak köszönhetjük, aki idejét nem sajnálva, adta közre ezeket 
a roma szavakat. A magyar és a szerb szavakat saját tudásom szerint jegyeztem 
le.

A beás roma nyelv az román nyelv, csak a dialektusa más.
Megváltozott dialektikában kell ejteni -  mondta Préda Miklós a nyelv 

kiejtéséről.
A szógyűjtés Adorjánon történt 2006 szeptemberében és októberében.
A roma szavakat is magyar betűkkel írtam, úgy ahogy hallottam a kiejtést.

A főszövegben már foglalkoztunk ezzel a kisded szótárral, szószedettel, 
itt pedig közöljük is. A roma-magyar-szerb viszonylat teljes feldolgozás, 
a magyar, illetve a szerb szavak rendjét viszont szómutató formájában adjuk 
meg, betűrendben, az elsődleges feldolgozás sorrendi számára utalva:

Beás rom a szavak M agyar szavak Szerb szavak
1. ám jó enyém 1. moj
2. álé edény 2. činija
3. án év 3. godina
4. ápá máre nagy víz, folyó 4. velika voda
5 .á nosztu miénk 5. naša
6. ásztá ez, eme 6. •to
7. áud hallgatlak 7. slušam te
8. átit ennyi 8. toliko
9. bájer amulett 9. amajlija
10. bubrik vese 10. bubreg
11.bádnyák karácsony este 11. badnjak
12. báhtálo boldog 12. srećan
13. bálájá teknő 13. korito
14. bányi pénz 14. novac
15. bárbá szakáll 15. brada
16. béri sör 16. pivo
17. bomb gomb 17. dugme
18. bicsusug betegség 18. bolest



19. birke juhok 19. ovce
20. bluze rékli 20. bluza
21. bucsizále keresztelő 21. krštenje
22. bulind bolond 22. lud
23. bune dzsiminyácá! jó reggelt! 23. dobro jutro!
24. bűne zuá jó nap 24. dobar je dan
2 5 .benga ördög 25. đavo
26. cipilic cipő 26. cipele
27. crepo cserép 27. crep
28. csáptn fésű 28. češalj
29. csárápá harisnya 29. čarape
30. csé kiáltással hívlak 30 vičem ti
31. csépt mellkas 31. grudi
32. csésle széles véső 32. široki mali čekić
33. csíné sár 33. blato
34. csizme csizma 34. čizme
35. Csoháno rossz szellem 35. vampir
36. csúnák csónak 36. čamac
37. csór lop 37. krade
3 8 .csóró szegény 38. siromašan
39. dáue kettő 39. dva
40. dámnyázá dél (napszak) 40. podne
41. dáuzés húsz 41. dvadeset
42. dáuzész s uná huszonegy 42. dvadesetijedan
43. dáuzész s duáé huszonkettő 43. dvadesetidva
44. dáuzész s tri huszonhárom 44. dvadesetitri
45. dáuzész s pátrr huszonnégy 45. dvadesetičetiri
46. dáuzész s sins huszonöt 46. dvadesetipet
47. dáuzész s sásze huszonhat 47 dvadesetišest
48. dáuzész s sápte huszonhét 48. dvadesetisedam
49. dáuzész s opt huszonnyolc 49. dvadesetiosam
50. dáuzész s náué huszonkilenc 50. dvadesetidevet
51. dáué szuté kétszáz 51. dvesto
52. dáé eziri kétezer 52. dvehiljade
53. dárujálé lakodalmi ajándék 53. svadbeni dar
54. doj kettő 54. dva
55. dojszprés tizenkettő 55. dvanaest
56. Dimizou Isten 56. Bog



57. dudá
58. dublyák
59. di hungyi?
60. drák
61. dilo
62. dzsinci
63. dzsiminyácá
64. dzsukéla
65. eziri
66. fámilija
67. fácá
68. fáta
69. fátá
70. fárfik
71. flóri
72. flyur
73. fntine
74. fijina
75. fin
76. fok
77. firbem
78. fisor
79. fisor, csávó
80. fúrták
81. furkulica
82. fruncsé
83. fuszulj
84. gádzsó
85. gádzsi
86. gálbn
87. gárd
88. gijine
89. git
90. gunoj
91. guru
92. gráske
93. grász
94. grov

pipa 57. 
sütőtök 58. 
honnan? 59. 
ördög 60. 
buta 61. 
fogak 62. 
reggel 63. 
kutya 64. 
ezer 65. 
család 66. 
arc, ábrázat 67. 
kislány 68. 
női mell 69. 
olló 70. 
virág 71. 
fütyül 72. 
kút 73. 
liszt 74. 
ész 75. 
tűz 76. 
főz 77. 
fiam 78. 
legény 79. 
barát 80.
villa (e. eszk.) 81. 
homlok 82. 
bab 83.
ember (nem roma) 84.
asszony (nem roma) 85.
sárga 86.
kert 87.
tyúk 88.
nyaka 89.
trágya, szemét 90.
száj 91.
borsó 92.
ló 93.
búza 94.

lula
tikva
odakle?
đavo
glup
zubi
jutro
pas
hiljada
porodica
lice, obraz
devojčica
dojke
makaze
cveće
zviždati
bunar
brašno
um
vatra
kuva
sine
momak
prijatelj
viljuška
čelo
pasulj
čovek (nije roma)
žena (nije romkinja)
žuto
bašta
kokoška
vrat
smeće
usta
grašak
konj
pšenica



95. grupimincsi temetés 95. sahrana
96. hinte hinta 96. ljuljaška
97. hóm kemény 97. tvrd
98. iminá has 98. stomak
99. inszurát nős ember 99. oženjen čovek
100. járna tél 100. zima
101.járbe fü 101. trava
102. jo én 102. ja
103.jószurut szeretlek 103. volim te
104. jó férb i főzök 104. kuvam
105. jél férbiő főz 105. onakuva
106. jápá csikó 106. ždrebe
107. jurgán paplan 107. dušek
108. ká hájdi! gyere ide! 108. dođi ovamo!
109. káse ház 109. kuća
110. kál ló 110. konj
111. kánk levesszedő nagykanál 111. kutlača
112. kápijá kapu 112. kapija
113. kéfi ecset 113. četka
114. kéca kecske 114. koza
115. kámyi hús 115. meso
116. kmáse ing 116. košulja
117. klkijláb sarok 117. peta
118. kléscsit karapófogó 118. klješta
119. kincsik ének 119. pesma
120. kint énekel 120. peva
121.kumunák kalap 121. šešir
122. ku firi okos 122. pametan
123. kuj szög 123. ekser
124. kumitrá komasszony 124. kuma
125. kumitru koma 125. kum
126. kukuruz kukorica 126. kukuruz
127. kucit kés 127. nož
128. koléga barát 128. prijatelj
129. kukos kakas 129. petao
130. kot lakat 130. katanac
131.koszity hajtincs 131. bič
132. kupil gyerek 132. dete



133. kuráve bőrszíj 133. kajš
134. kurboj burgonya 134. krompir
135. krásztovéc uborka 135. krastavac
136. krbuny szén 136. ugalj
137. kupilás kis gyerek 137. malo dete
138. kriszun karácsony 138. božić
139. krpe fejkendő 139. marama
140. krpucá zsebkendő 140. maramica
141. ktrince kötény 141. kecelja
142. káldári üst 142. kotao
143. lják orvosság 143. lek
144. lánco lánc 144. lanac
145. lávore mosdó 145. umivaonik
146. lemn fa 146. drvo
147. lula pipa 147. lula
148. ljuljává csónak 148. čamac
149. Luná Hold (bolygó) 149. Mesec (planeta)
150. lumine gyertya 150. sveća
151. luntá vigalom 151. veselje
152. lunta lakodalom 152. svadba
153. lumpás Iámpal53. lampa
154. lóvé pénz 154. novac
155. logodba eljegyzés 155. veridba
156. mámá anya 156. majka
157. máj multi lumi több ember 157. ljudi
158. másá nagymama 158. baka
159. másza asztal 159. sto
160. mári nagy 160. veliko
161. mári zsok nagyjáték 161. velika igra
162. náziri bab 162. pasulj
163. mik kicsi 163. malo
164. mi mirit férjhez megy 164. udaje se
165. métura seprű 165. metla
166. mérzséli gyöngy-nyakék 166. bižuterija
167. méritátá férjezett 167. udata
168. milione millió 168. milion
169. mulciméksz köszöni 169. hvala
170. mujéri asszony 170. žena



171. murzs férj 171. muž
172. musztáke bajusz 172. brkovi
173. misinéksz hazudik 173. lagati
174. misune hazugság 174. laž
175. mortu halott 175. mrtvac
176. mrmic sírhely 176. grob
177. mrminci temető 177. groblje
178. mce-mcé cica 178. mačka
179. mnzu paripa 179. konj
180. mnkáre étel 180. hrana
181. mrkoj sárgarépa 181. šargarepa
182. mtusá nagynéni 182. tetka
183. mrsunyi szálka, tüske 183. trn
184. náná apa 184. otac
185. nász orr 185. nos
186. nárákosz örül 186. raduje se
187. náptábune! jó éjszakát! 187. laku noć!
188. nánué kilenc 188. devet
189. náuzés kilencven 189. devetdeset
190. náué szuté kilencszáz 190. devetsto
191. náué eziri kilencezer 191. devethiljada
192. náuészpres tizenkilenc 192. devetnaest
193. nőj mi (t. szám) 193. mi
194. norég bolt 194. nebo
195. nuti nincs 195. nema
196. nscseri születés 196. rađanje
197. nyámc német 197. nemac
198. nyergu fekete 198. cm
199. nyigrále sötétség 199. mrak
200. nyivásztémeny asszony 200. nevesta
201. obláko felhő 201. oblak
202. öcs szem 202. oko
203. öcsi szemek 203. oči
204. o lune egy hónap 204. jedan mesec
205. omu ember 205. čovek
206. omu férfi 206. muškarac
207. ov tojás 207. jaje
208. optpres tizennyolc 208. osamnaest



209. orb vak 209. slep
210. oro óra 210. sat
211. odzsáko kémény 211. odžak
212. pádo pad 212. klupa
213. pájtási barátok 213. kolege
214. pápo nagyapa 214. deda
215. péli bőr 215. koža
216. péni baromfítoll 216. peije
217. péri körte (gyümölcs) 217. kruška
218. pér haj 218. kosa
219. périna dunyha 219. dušek
220. pénzijá nyugdíj 220. penzija
221. pork disznó 221. svinja
222. popó pap 222. sveštenik, popa
223. pománá halotti tor 223. daća
224. pogácsává pogácsakészítő 224. pogačari
225. pátru négy 225. četiri
226. pátruprés tizennégy 226. četrinaest
227. plájt eső 227. kiša
228. pámo fehér 228. beo
229. puj csirke 229. pile
230. purum hagyma 230. luk
231. plminy tüdő 231. pluća
232 .rácé kacsa 232. patka
233 .rácá réce 233. divlja patka
234. rátyijá pálinka 234. rakija
235. rékli blúz 235. bluza
236. rid mosolygós 236. smejati se
237. rom cigányember 237. ciganin, čovek
238. romnyi cigányasszony 238. ciganka, žena
239 .rosu piros 239. crvena
240 .ruszo orosz 240. rus
241 .sász hat 241. šest
242. sászeszprés tizenhat 242. šesnaest
243. sátre sátor 243. šator
244. sápti hét 244. sedam
245. sáptiszprés tizenhét 245. sedamnaest
246. sáptizés hetven 246. sedamdeset



247. sápte szute
248. sápti eziri
249 .séd
250 .sész
251. scséli
252. scséle
253. slike
254. slápe
255. sube mári
256. sukán
257. sinsz
258. sinszprés
259. sisitor
2 6 0 .sube
261. sukár
262. sáfroko
263. sporetó
264. spurél
265. strigáti
266 .szák
267. számé
268. szát
269. szári
270. Száré
271. szérszámo
272 .szoba
273 .szuszárá
274. szufrit
275 .szurut
276 .szúrd
277. szutá
278. szuté zési
279. szuté dáuzés
280. szuté trizés
281. szuté pátruzés
282. szuté sinzés
2 8 3 .szrák
284. sztáo

hétszáz 247. 
hétezer 248. 
ülök 249. 
óra 250. 
csillag 251. 
csillagok 252. 
fénykép 253. 
papucs 254. 
nagy kabát 255. 
kalapács 256. 
öt 257. 
tizenöt 258. 
nyújtófa 259. 
kabát, zakó 260. 
szép 261. 
szoknya 262. 
tűzhely 263. 
kályha 264. 
boszorkány 265. 
tarisznya 266. 
szám 267. 
falu 268. 
só 269.
Nap (bolygó) 270. 
szerszám 271. 
szoba 272. 
hónalj 273. 
szív 274. 
szeret 275. 
kuka, néma 276. 
száz 277. 
száztíz 278. 
százhúsz 279. 
százharminc 280. 
száznegyven 281. 
százötven 282. 
szegény 283. 
állok 284.

sedamsto
sedamhiljada
sedim
čas
zvezda
zvezde
fotografija
papuče
veliki kaput
čekić
pet
petnaest
oklagija
kaput
lep
suknja
štednjak
peć
veštica
prosljačka torba
brojke
selo
so
Sunce
alat
soba
podpazuh
srce
voli
nem
sto
stodeset
stodvadeset
stotrideset
stočetrideset
stopetdeset
siromašan
stoji (m.rod)



285. sztaklo üveg 285. staklo
286. strugar vasas 286. gvožđar
2 8 7 .sveco szent 287. svetac
288. szvircurja muzsikus 288. svirač
289. tanitici tanítónő 289. učiteljica
290. tapla talp 290. taban
291. tavano padlás 291. tavan
292. tuvali cigaretta 292. cigare
293 .turk török 293. turčin
294. trake mosóteknő 294. korito
295. trupa test 295. telo
296. trg város 296. grad
297. trg vásár 297. vašar
298. trusul kereszt 298. krst
299. tu te 299. ti
300. tri három 300. tri
301. triszpres tizenhárom 301. trinaest
302. ublok ablak 302. prozor
303. ubraz arc 303. lice
304. udvar udvar 304. dvorište
305. uncsa ángyika 305. snaja
306. uncsi nagybácsi 306. ujak
307. uno egy 307. jedan
308. unszpres tizenegy 308. jedanaest
309. unglinde tükör 309. ogledalo
310. unguro magyar férfi 310. mađar, muškarac
311. ungrica magyar nő 311. mađarica
312. urecsi fülek 312. uši
313. unture zsír 313. masti
314. vadra vidám, felhőtlen 314. vedro
315. varko hegedűvonó 315. gudalo
316. vaka tehén 316. krava
317. vara nyár 317. leto
318 .von ők 318. oni
319. vudar ajtó 319. vrata
320. vin bor 320. vino
321. vini jön 321. dolazi
322. vila villa (m. eszk.) 322. vile



323. vorbesk beszél 323. govori
324. vordon szekér 324. kola
325. vos erdő 325. šuma
326. vrjám akarom 326. hoću
327. vijej akarod 327. hoćeš
328. zéléno zöld 328. zeleno
329. zido fal 329. zid
330. zési tíz 330. deset
331. zpáde hó 331. sneg
332. zsejcsi ujjak 332. prsti
333. zsnucsi térd 333. koleno
334. zsok játszom 334. igram
335. zsok tánc 335. ples
336. zsokári játszanak 336. igraju
337. zsoku, fécsi menyecsketánc pénzért 337. mladin ples
338. zsungáló csúnya 338. ružan

M agyar szavak
ablak 302. ajtó 319. akarod 327.
akarom 326. állok 284. amulett 9.
ángyika 305. anya 156. apa 184.
arc 303. arc, ábrázat 67. asszony (nem roma) 85
asszony 170. asztal 159. bab 162.
bab 83. bajusz 172. barát 128.
barát 80. barátok 213. baromfitoll 216.
beszél 323. betegség 18. blúz 235.
boldog 12. bolond 22. bor 320.
borsó 92. boszorkány 265. bőr 215.
bőrszíj 133. burgonya 134. buta 61.
búza 94. cica 178. cigányasszony 238.
cigányember 237. cigaretta 292. cipő 26.
család 66. cserép 27. csikó 106.
csillag 251. csillagok 252. csirke 229.
csizma 34. csónak 148. csónak 36.
csúnya 338. dél (napszak) 40. disznó 221.
dunyha 219. ecset 113. edény 2.
égbolt 194. egy 307. egy hónap 204.



eljegyzés 155. ember (nem roma) 84. ember 205.
én 102. ének 119. énekel 120.
enyém 1. ennyi 8. erdő 325.
eső 227. ész 75. étel 180.
év 3. ez, eme 6. ezer 65.
fa 146. fal 329. falu 268.
fehér 228. fej kendő 139. fekete 198.
felhő 201. fénykép 253. férfi 206.
férj 171. férjezett 167. férjhez megy 164.
fésű 28. fiam 78. fogak 62.
főz 77. főzök 104. fű 101.
fülek 312. fütyül 72. gomb 17.
gyere ide! 108. gyerek 132. gyertya 150.
gyöngy-nyakék 166.hagyma 230. haj 218.
hajtincs 131. hallgatlak 7. halott 175.
halotti tor 223. harisnya 29. három 300.
has 98. hat 241. ház 109.
hazudik 173. hazugság 174. hegedüvonó 315.
hét 244. hétezer 248. hétszáz 247.
hetven 246. hinta 96. hó 331.
Hold (bolygó) 149. homlok 82. hónalj 273.
honnan? 59. hús 115. húsz 41.
huszonegy 42. huszonhárom 44. huszonhat 47
huszonhét 48. huszonkettő 43. huszonkilenc 50.
huszonnégy 45. huszonöt 46. huszonnyolc 49.
ing 116. Isten 56. játszanak 336.
játszom 334. jó  éjszakát! 187. jó nap 24.
jó reggelt! 23. jön 321. juhok 19.
kabát, zakó 260. kacsa 232. kakas 129.
kalap 121. kalapács 256. kályha 264.
kapu 112. karácsony 138. karácsony este 11.
karapófogó 118. kecske 114. kémény 211.
kemény 97. kereszt 298. keresztelő 21.
kert 87. kés 127. kétezer 52.
kétszáz 51. kettő 39. kettő 54.
kiáltással hívlak 30 kicsi 163. kilenc 188.
kilencezer 191. kilencven 189. kilencszáz 190.
kis gyerek 137. kislány 68. koma 125.



komasszony 124. körte (gyümölcs) 217. köszöni 169.
kötény 141. kuka, néma 276. kukorica 126.
kút 73. kutya 64. lábsarok 117.
lakat 130. lakodalmi ajándék 53. lakodalom 152.
lámpái 53. lánc 144. legény 79.
levesszedő nagykanál 111. liszt 74. ló 110.
ló 93. lop 37. magyar férfi 310.
magyar nő 311. mellkas 31. menyasszony 200.
menyecsketánc pénzért 337. mi (t. szám) 193.
miénk 5. millió 168. mosdó 145.
mosolygós 236. mosóteknő 294. muzsikus 288.
nagy 160. nagyjáték 161. nagy víz, folyó 4.
nagyapa 214. nagybácsi 306. nagykabát 255.
nagymama 158. nagynéni 182. Nap (bolygó) 270.
négy 225. német 197. nincs 195.
női mell 69. nős ember 99. nyaka 89.
nyár 317. nyugdíj 220. nyújtófa 259.
okos 122. olló 70. óra 210.
óra 250. orosz 240. orr 185.
orvosság 143. ő főz 105. ők 318.
ördög 25. ördög 60. örül 186.
öt 257. pad 212. padlás 291.
pálinka 234. pap 222. paplan 107.
papucs 254. paripa 179. pénz 14.
pénz 154. pipa 147. pipa 57.
piros 239. pogácsakészítő 224. réce 233.
reggel 63. rékli 20. rossz szellem 35.
sár 33. sárga 86. sárgarépa 181.
sátor 243. seprű 165. sírhely 176.
só 269. sör 16. sötétség 199.
sütőtök 58. száj 91. szakáll 15.
szálka, tüske 183. szám 267. száz 277.
százharminc 280. százhúsz 279. száznegyven 281.
százötven 282. száztíz 278. szegény 283.
szegény 38. szekér 324. széles véső 32.
szem 202. szemek 203. szén 136.
szent 287. szép 261. szeret 275.
szeretlek 103. szerszám 271. szív 274.



szoba 272. szoknya 262. szög 123.
születés 196. talp 290. tánc 335.
tanítónő 289. tarisznya 266. te 299.
tehén 316. teknő 13. tél 100.
temetés 95. temető 177. térd 333.
test 295. tíz 330. tizenegy 308.
tizenhárom 301. tizenhat 242. tizenhét 245.
tizenkettő 55. tizenkilenc 192. tizennégy 226.
tizenöt 258. tizennyolc 208. tojás 207.
több ember 157. török 293. trágya, szemét 90.
tüdő 231. tükör 309. tűz 76. tűzhely 263.
tyúk 88. uborka 135. udvar 304.
ujjak 332. ülök 249. üst 142.
üveg 285. vak 209. város 296.
vásár 297. vasas 286. vese 10.
vidám, felhőtlen 314. vigalom 151. villa (e. eszk.) 81.
villa (m. eszk.) 322. virág 71. zöld 328.
zsebkendő 140. zsír 313.
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