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Bencsik Gyula

„Az oláh cigányok lelke van  
a dalaimban”

Találkozás Lakatos Mónika énekesnővel

Két éve merült fel az autentikus oláh cigány zenei alapokkal dolgozó Romengo 
együttes alapítóiban – Rostás „Mazsi” Mihályban és Lakatos Mónikában –, hogy 

rögzítsék az évtizede közösségükben énekelt balladákat, vagyis hallgatókat az 
énekesnő első, Romanimo című szólólemezén. Az elhatározást tett követte, és 

elkészült a 17 dalból álló album, amelyen két számot Mónika azóta már elhunyt 
édesapja énekel egy évekkel korábbi felvételről, másik kettőt pedig nagynénje. 

A kordokumentum értékű anyagról, a magyarországi oláh cigány közösség  
kulturális hagyományairól és egyáltalán a hazai kisebbségi létről beszélgettünk 
Lakatos Mónikával. Találkozásunknak az is aktualitást adott, hogy a Romanimo 

című lemezt 2018 februárjában a World Music Charts Europe TOP 20-as listájának 
az előkelő 4. helyére pontozta24 ország 48 világzenei szakembere.
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Az elmúlt években többször beszélgettünk már a Romen-

go muzsikája, illetve a friss szólólemezed kapcsán is, de 

minden alkalommal jelen volt férjed és alkotótársad, 

Rostás „Mazsi” Mihály is. Most először azonban egyedül 

érkeztél az interjúra. Minek szól ez a változás?

Nem vagyok valami jó nyilatkozó, általában zavarban 

vagyok, ráadásul Mazsi a zenekarral kapcsolatban például 

sokkal többet tud nálam, mivel a menedzsmentet is ő csinál-

ja a Romengo és a Romanimo körül is. A legfontosabb 

viszont, hogy Mazsi nélkül én fél embernek érzem magam.

A klasszikus feleség, aki ráadásul meglehetősen szerény is. 

Egy korábbi nyilatkozatodban mondtad, hogy nem is 

tekinted magad énekesnek, csak afféle énekelgetőnek. 

Örökké kritikus vagyok önmagammal szemben; nincs olyan 

előadásom, amelyet tökéletesnek éreznék, ezért nem 

tartom magam professzionális énekesnek. Próbálok élni 

Isten adta képességeimmel és a felkínált lehetőségekkel 

– több-kevesebb sikerrel. Ajándéknak élem meg Mazsival 

együtt, hogy színpadra vihetjük mindazt, amit egyébként 

otthon is csinálunk, vagyis a zenélést, éneklést.

Kinek az ötlete volt a lemezen szereplő lírai balldáknak, 

azaz hallgatóknak az összegyűjtése, feldolgozása, lemezre 

vitele?

Megjegyzem, hogy bár szólóalbumként beszélnek a lemez-

ről, a férjem mindvégig jelen van a gitárjával és helyenként 

az énekével, sőt van még egy közreműködő, a szintén 

gitáros Rostás Krisztián. Szóval Mazsi azt szerette volna, 

hogy legyen neki egy olyan lemeze, amelyen én hallgatókat 

éneklek – kizárólag neki. Aztán arra gondoltunk: ha már 

rögzítjük ezeket a dalokat, miért ne jelenhetne meg, mikor 

egész Európában nem készült még kizárólag oláh cigány 

hallgatókat tartalmazó album?

Miért fontosak ezek a dalok?

Hogy megmaradjanak. A legtöbb mostanáig csak száj-

hagyományban létezett és terjedt. Mi ebben a kultúrában 

nőttünk fel, az emlékeinkből rekonstruáltuk. Volt konkrétan 

olyan dal, amelyet gyerekkoromban hallottam apukámtól, 

de nem emlékeztem a teljes szövegére, ezért kiegészítettük 

a hiányzó részeket. Ezek több generációs dalok, amelyek 

egy része még elevenen él a közösség tagjaiban, más részük 

lassan elfelejtődik. Van olyan dal, ami bennem még felidézi 

azokat az időket, amikor apukám elvitt magával egy igazi 

lóvásárra. Emlékszem az alkudozásokra, az egyezségre, az 

üzletkötés utáni közös főzésekre, éneklésekre. A szövegek 

folyamatosan változnak, hisz minden közösség, minden 

korosztály különböző tájegységeken más-más elemet ragad 

meg belőlük. Egyes részeket kiemelnek, másokat elhagynak, 

a világ változásaival új részek kerülnek be. Mi a lemezen 

próbáljuk visszaadni azokat az ízeket, amelyeket eleinktől 

hallottunk, de ezekben a dalokban már mi is benne vagyunk 

az érzelmeinkkel, tehát nem lesz ugyanaz, mint évtizedekkel 

ezelőtt volt. Mindezek ellenére mégis fölismerhetők 

az egyes dalok, legalábbis a közösség tagjai számára.

Ahogy időben és térben változnak az egyes hallgatók 

szövegei, úgy változhatnak Lakatos Mónikán belül is? 

Ugyanaz a dala ugyanúgy szól egy mexikói piacon, mint 

egy józsefvárosi klub színpadán vagy a Rostás-család egyik 

ünnepi összejövetelén?
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Ezeknek a daloknak a lehetséges változásait mindig az adott 

pillanat szüli. Vagyis egy-egy változtatás soha sem előre 

eltervezett, minden esetben rögtönzés útján jön létre. 

Mexikóban például az egyik legismertebb cigány hallgató 

szövegén változtattam, és beleszőttem a vendéglátóink 

neveit is a dalba. 

Hány év alatt állítottátok össze az albumot?

Több mint két évvel ezelőtt kezdtünk hozzá kisebb szüne-

tekkel. Persze használtunk korábbi felvételeket is, például 

az apukám, Lakatos Géza József énekelte két dalt legalább 

öt éve rögzítettük, nem sokkal a halála előtt, hogy nekünk 

megmaradjon, hiszen tudtuk, hogy súlyos beteg. Ez egysze-

rű házi felvétel volt, míg nagynéném, Lakatos Klára „Lulugy” 

énekének felvételei már stúdióban készültek. Gondolkodunk 

a folytatáson, mert van még jó néhány hallgató, amelyeket 

szeretnénk megőrizni az utókornak.

Apukád éneklésének szerepeltetése a lemezen egyfajta 

tisztelgés az emléke előtt?

Részben igen. Akik ismerték őt, tudták, hogy szépen énekel. 

Sajnos a felvételünkön a betegség miatt már nem szól 

ugyanolyan különlegesen a hangja, mint fénykorában, de 

így is örülök, hogy felkerült a lemezre. 

„A legkorábbi oláh cigány hallgatók száz 
évnél is régebben keletkeztek”

Hogyan határozható meg a legpontosabban az oláh cigány 

hallgató műfaja?

Balladák oláh cigány nyelven, amelyeket azért nevezünk 

hallgatóknak, mert ezekre nem táncolunk. A legkorábbiak 

száz évnél is régebben keletkeztek. Merítenek az oláh cigány 

közösség mindennapi életéből, egy-egy megtörtént 

eseményt énekelnek el, vagy kötődhetnek személyes 

történetekhez is. Nálunk az összejövetel hallgatók éneklésé-

vel fejeződik be. Minden mulatságban, családi eseményen 

eljön az a hangulat, amikor a lelkek megkövetelik a hallgató-

kat. Akkor véget ér a tánc, és már csak ezek mennek 

végeérhetetlenül. Örömünket és bánatunkat is ki tudjuk 

velük fejezni. 

Számomra a Romanimo hallgatói inkább melankolikusak. 

Hogyan fogadja a Romengo-koncerteken szocializálódott 

közönségetek?

Kevésszer adtuk még elő kifejezetten ezeket a hallgatókat, 

bár szinte valamennyi koncertünkön előadunk egyet-egyet 

a Romengóval. Igazából ezt a mi közösségeink értik, akik 

benne élnek ezekben a dalokban, akiknek a lelkéből 

fakadnak ezek a hallgatók. A tavaly őszi Budapest Ritmo 

Fesztiválon előadtunk egy órányit a hallgatókból. Egyvégté-

ben nagyon megerőltető elénekelni ezeket a dalokat. 

Borzasztó nehéz a hangulatváltásokat hitelesen előadni egy 

folyamatban. Természetesen a közönségnek sem könnyű 

ráhangolódni a dalokra, de összességében pozitív visszajel-

zéseket kaptunk. A hallgatókkal először találkozó befogadók 

általában annyit mondanak: nagyon szépek a dalok. Melles-

leg a Kétháné (Együtt) című Romengo-lemez kapcsán is 

megfogalmaztuk: kettős, cigány és magyar identitásunk is 

visszaköszön abban, hogy az oláh cigány mellett magyar 

nyelven is megszólaltatunk két hallgatót, és van egy vegyes 

nyelvű dal is a lemezen.

Többször utalsz a beszélgetésben közösségre, a ti közös-

ségetekre. Holott úgy tapasztalom, a hazai cigányság – 

benne az oláh cigányok csoportja is – rendkívül megosz-

tott. Mit értesz közösség alatt?
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A szűk és tágabb értelemben vett családomat éppúgy értem 

alatta, mint akár az országhatáron kívül, akár a világ bármely 

pontján élő oláh cigány közösségeket. A hallgatók szem-

pontjából mindenképp, hiszen egy Párizsban élő roma 

közösség számára ugyanazt jelentik a hallgatók, mint egy 

budapesti vagy szabolcsi cigány csoport számára. Kaptunk 

már visszajelzéseket az interneten hallható dalokra a világ 

másik végén élő, nem magyar romáktól is. Másfelől ha 

a családom elmegy egy másik roma családhoz mondjuk 

keresztelőbe, akkor már egy bővebb közösségről beszélhe-

tünk és így tovább.

„A hallgatók erősítik a közösség tagjainak 
identitását – különös tekintettel a fiatalokra”

Mi mondható el az albumon szereplő, roma holokausztról 

szóló Auschwitzi ballada keletkezéséről? 

Én először Tony Gatlif rendező egyik filmjében hallottam 

a dalt. Egy auschwitzi túlélő cigányasszony az alkarján lévő 

tetoválást mutatva énekel a fogva tartott cigányok és az 

önmaga szenvedéseiről. Fontosnak tartottuk, hogy lemezre 

kerüljön ez a dal, mert ezzel is emléket állítottunk az áldo-

zatok számára, és ami a legfontosabb: hogy ne felejtődjön 

el az ami történt. Ennek nem szabad megismétlődnie!

Mikorra várható a következő hallgatós album?

Bár még legalább ennyi, azaz 17 hallgató, de inkább több 

van a tarsolyunkban, egy új lemez elkészítése egyelőre csak 

a távlati terveinkben szerepel. Most leginkább a Romanimo- 

lemezről várunk visszajelzéseket, hogy kiderüljön számunk-

ra, milyen érzelmeket gerjesztenek, milyen fájdalmakat 

szakítanak fel ezek a dalok a cigány és nem cigány befoga-

dókban.

Miért fontos megőrizni a hallgatókat az utókornak?

Erősítik a közösség tagjainak identitását, különös tekintettel 

a felnövekvő generáció tagjaira. Sose szabad elfelejtenünk, 

honnan jövünk és hová tartunk. Ha tisztában vagyunk 

a múltunkkal, könnyebb megfogalmaznunk, hová akarunk 

tartani. Bízom benne, hogy a Romanimo kapocs lehet 

egymással szemben előítéletes, egymástól eltérő gondolko-

dású emberek és csoportok között.

Terveztek fellépéseket, netán turnét kimondottan hallga-

tókkal?

Igen, van is néhány előkészített fellépésünk itthon és 

külföldön is, de részletekbe nem bocsátkozom mindaddig, 

amíg nem válnak biztossá. Szervezés és egyeztetés alatt 

vannak.

Új Pátria (18 db)
Új Pátria teljes sorozat (68 db) 
A legnagyobb, egységes Kárpát-medencei 
népzenei gyűjtés, az Utolsó Óra felvételeinek 
jubileumi kiadása. 

Bartók Béla 1907-ben a Gyergyói-medence falvait járva, 

egyik levelében félig tréfásan, félig bosszúsan ecsetelte a 

népzenei gyűjtőmunka nehézségeit: a régi magyar népdalok 

kutatója minden erőfeszítése dacára már akkor jobbára 

városi eredetű műdalokat talált, úgy tűnt, a nép-élethez 

kapcsolódó zenekultúra az utolsó óráját, sőt talán utolsó 

perceit éli. Napjainkig többször is hivatkoztak az „utolsó 

órára”, a gyűjtések mégis folytatódtak.

webbolt.fono.hu
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