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A cigányság vallására vonatkozóan - Európába történt bevándorlúsulcat meg
előzően (XIII. század) - nincsenek megbízható adataink, mivel dalaikban, mcscik
ben, de általában a cigány hagyományban nyomát sem találj uk. Ami van, az
keresztény. Ma már cigányaink semmit scm tudnak Wlislocki .által a századforduló
táján leírt különféle démonokról és földalatti szellemekről. Wlislocki leírása sze
rínt a magyarországi sátoros, nomád cigányok már abban az időben is keresztény
nek vallották magukat, gyermekeiket is kivétel nélkül megkeresztulték, de magáról
a vallásról csak nyomokban voltak fogalmaik. Lényegesebb változás ma sincs.

A magyar anyanyelvű cigányok nagy része istenhivő, de nem élnek vallásos
életet. Akik templomba járnak, a Miatyánkon kívül más imádságot nemigen is
mernek. Lakásukban sok a szeritkép. bár Szűz Mária és Jézus kivételével nem
tudják, hogy kit ábrázol. Az oláh cigányoknál (a cigány anyanyelvű cigányoknál)
a helyzet hasonló. Meséikben, dalaikban és történeteikben igen gyakran szerepel
az Isten (szunto Del, szent Isten'), Szűz Mária, (szunto Már-ja, szerit Mária'), és
csak igen ritkán Szerit Péter (szunto Petru'). Jézus vagy Krísztus nevét soha
sem hallottam. Ezekben a mcsékben és történetekben Szűz Mária nem anyja Jé
zusnak, hanem nővére. Az egyik cigány mcsében például a dolgos, mindennapi
földi életet élő Szűz Mária segítségül hívja Istent a hitetlenkedők, és istenkáromlók
ellen. Amikor Isten megjelenik, így szól ítja meg Szűz Máriát:

- Szo j kodi, muri pheny? (Mi az, [mi történt] nővérem?)

Cigányaink vándorlásuk során alkalmazkodtak a környezet vallásához. Ma
gyarországon főleg a katol ikus vallás felé orientúlódtak. Természetesen fennma
radtak a régi misztikus és mágikus szcrtartások maradványai is - átvételben -,
amelyek ma már csak az ember- és állatgyógyításban mutathatók ki. Ezeket a ba
bonákat, hiedelmeket vagy a magyarból. vagy valamelyik kelet- illetve dél-euró
pai nép hiedelemvilágából vették át.

Itt vetődik fel a kérdés, milyen vallást vagy milyen mágiát szorított ki a ke
reszténység? Ennek magyarázatára már történtek kísérletek. Szegő László kitűnő

ciganista például a cigány kereszténységet régebbi nek véli mint közép-európai tar
tózkodásukat és a keresztény hit gyökereit valahol a közel-keleti vallások között
keresi. (Világosság, 197,5/1.) Sőt, továbbmegy: a cigányok ősvallásának a monofizi
ta vallást tartja, Feltételezését arra alapítja, hogy a török hódoltság idején Du
dán a törökök összeírták a koptokat A török hivatalnok hozzátette, hogy cigá
nyokról volt szó.

Kőz.ismert, hogy a cigányok hosszú időn át azt állították magukról, hogy Egyip
tomb-ól jöttek Európába. (Az angolban. olaszban és a spanyolbon innen a nevük
is.' Magyarországon is nevezték őket "Fáraó népének«.) Az is közisrncrt, hogy az
egyiptomi keresztényeket koptoknak hívták. (A komo név el~vesck szerint Aeaip
tus szó rövidítéséből származik.) Továbbá Egyiptom népnyelve. Eszak-Euvipt om
ban még a XVII. században is, a kopt nyelv volt. 1\ török hivatalnok ciaánvok
láttán logikusan asszociálhntott erre a szóra, E téma kutatúsában csak hipotetíkus
snekulációkra kényszerülhetünk. (1)
• A cicánv vallásossága lényegében az Isten létezésének elismerésében, attól

való félelmében és a hozzá való - főleg saját szavakkal elmondott - primitív
könyörgésben nyilvánul mE'g.

Ezért van az, hogy bármely felekezethez is tartoznak (csak a jugoszláviai és
a török moharnedán cigányok egy része kivétel), annak tanait, parancsolatait és

(l) Kockázatos dolog a cigány kohán (kohány) szót összefüggésbe hozni a kóhén (zsi
dó pap) szóval. Kohánnak a cigányokat a magyar lakosság nevezle. A szó, szerintem, a ci
gány "khoháno/xocháno", hazug, hazudós' jelzőből származík. hasonlóan más, a cigányok
elnevezésére, cigányból átvett szavakhoz : romák, kálok. purdék (phuruyo. csupasz. mezt..
len'). ez utóbbit főleg a cigány gyerekekre értették.
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tiltó törvényeit nem ismerik, saját szokás-törvényeik alapján élnek. Meggyőző

désük, hogy szokásaikat és erkölcsi normáikat - amelyek sok ponton ellentmonda
nak a társadalmi törvényeknek is -, a "cigányok Istene" (romengo Del) szeritesi
tette.

Nagyon sok cigányt láttam, aki étkezés előtt, vagy lefekvéskor keresztet ve
tett magára vagy fekhelyére, de nem imádkozott. Érdeklődésemre közöl ték, hogy
keresztvetéssel is Istenhez imádkoznak, így látták, így tanulták a szülői házban.
Figyelemre méltó - ellentétben a magyar anyanyelvű cigányokkal, - hogya ci
gány anyanyelvűek káromkodásaikban Isten nevét sohasem említik. Isten nevé
vel csak átkozódnak.

A cigány anyanyelvű cigányok öregjei a cigányok Istenét nem azonosítják a
magyarok, illetve a nem cigányok Istenével (gázsengo Del). Pusomai Aladárné,
Csíki Hermina, öreg oláh cigány haldoklott. Férje papot akart hívni. f\. haldokló
a következő szavakkal utasította el:

- Sza saj kerel manca e gádzsenge rasaj? (Mit tehet velem a magyar pap?)
- Ezután összekulcsolt kézzel érthetetlen és rövid könyörgést mondott,

Az ördög (beng) sem a gonoszt testesíti meg a cigány hitvilágban, hanem in
kább sorstársa a cigánynak. Az ördög is kivetett, szerencsétlen bolygó lélek, mint
a cigány - mondják. A cigány mesékben együtt járnak lopni. Csenki Sándor,
a korán elhunyt neves ctgantsta 1942-ben gyűjtötte az alábbi mesét, (Hagyaté
kában Vekerdi József ciganológus olvasta el és fordította Ie.)

"Volt egy szegény cigány. Annak a szegény cigánynak olyan sok apró gyere
ke volt, hogy nagyon sok. Azt mondja egyszer a szegény cigány:

- Akár mit ad Isten a fejemre, elmegyek lopni!
Fog egy zsákot és indul lopni. Amikor beért a faluba, be akart menni egy

istállóba. A kutya észrevette, erre elszaladt.
- Ej, akár mit ad Isten a fejemre, elmegyek amabba a tanyába és disznót

lapok!
Útközben találkozott az ördöggel.

Hová mégy? - mondja neki az ördög.
- Megyek abba a tanyába - mondja - disznót lopni.
- Én is odamegyek, pajtás. Menj ünk ketten!
No, mentek ketten. Az ördög bement az ólba. Kiadott vagy harminc disznót.

Beugrott a szegény cigány is, talált egy beteg disznót, kiadta azt is. No majd,
amikor hazafelé hajtották a disznókat, a szegény cigány odaszólt az ördögnek:

- Hallod-e, pajtás, milyen jelet tettél a disznóidra ?
- Nem tettem én semmit - mondja.
A szegény cigány azt mondja :
- Én az enyéimet mind megjelöltem.
- És milyen jelet tettél rájuk?
- Ahány disznót kiadtam, mindegyiknek a farkán csavartam egyet.
No, hazaérkeztek, nekiláttak elosztani a disznókat. Hát az ördög látja, hogy

mindegyiknek meg van csavarva a farka, csak il betegnek nincs. Mind acigánynak
jutott, csak a beteg jutott az ördögnek. (Hadd vigye l). Az ördög így szólt:

- Amíg élsz, mindig hazugsággal egyed a kenyeredet!
Azóta mindig hazudnak a cigányok.
Ha meg nem haltak, még most is élnek."
Hodászon (Szabolcs-Szatmár megye) Sója Miklós gorog katolikus esperes a

770 fős cerhári cigánytelepnek külön cigánykápolnát építtetett a cigánytelep kö
zepén, A kápolna 1969-ben épült, előbb, mint a cigány óvoda. A sekrestyés, Du
dás néni, magyar asszony. A kántor, Rézműves Míhályné (Lina), 35 éves cerhári
cigány dialektust beszélő cigány. Kijárta a nyolc osztályt, és fő állásban a ci
gány óvoda dajkája, Amikor a község egyik volt vezetője behívta, hogy mondjon
le a kántorságról, különben nem lehet dajka a cigány óvodában, büszkén felelte:

- A kántorság az első "diplomám", nem adom!
Az egyházi énekeket, imádságokat, a cigányok segítségével Sója esperes ci

gányra fordította. Ma már, a helyenként rosszul fordított szöveget is együtt éneklik
felnőttek és gyerekek. A kis kápolna minden vasárnap megtelik cigányokkal. Sőt

a cigánykápolnához közel lakó, nem cigány görög katolikusok is oda járnak.
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Két-háromévenként francia és olasz papok látogatnak Hodászra, és Sója es
peressel együtt vezetik a cigányokat a máriapócsi búcsúba. Sója esperes, a korai
házasságok megakadályozása érdekében azoknak a lányoknak, akik megígérik, hogy
18 éves koruk előtt nem mennek férjhez, minden hónapban 50,- forintot tesz ta
karékba. A 12-13 éves lányok nagy része él ezzel a lehetőséggel. Az összegyűjtött

pénzt 18 éves korukban egy összegben kapják meg. Sója esperes keresi a cigány
ság átnevelésének eszközeit, sajnos ez ideig kevés eredménnyel. Bevallása szerint
nem világnézetet akar adni a hodászi cigúnyoknak, hanem először embert akar
faragni belőlük. Aszószékről cígányul és magyarul prédikál a szeretetről, köteles
ségeikről, a munkáról, az elemi tisztasági szabályokról.

CIGANY IMADSAGOK, KÖNYÖRGÉSEK.

Adatközlő: Raf1'ael István lovári cigány. Adács.
Mure savora, besen téle taj rugyin manca khotáne ! Martgen eszuntone trcvlesz. de ame zor
taj o szasztytpe. Szuntona Devlale, szuntona Márjane csá rav tut. mnn ouv tut. de ame ty;.
zor, tyo szasztyípe szavorezsénen :

Le mure mulcn irgalomba, kegyelembe, te rugyín te örvendezln anglal tute. Szuntona
Devlale mangav tut, de ame t y i zor, tyű szasztvípe szavorczscncn r

Menton arue bajosztúr. ruervton arne csorrtmasztar t Csum idav tut fájdnlmu muri déj.
szuntona Devlale, hnlgntin rnan SZO mangav tut. Szuntonn Devlale, anue muro CS{ICSO szi
ví romenge. Atyának, F'l únak, Szeritl élck Isterrnek nevében ámon.

Guerrnekeim, üljetek le és imádkozzatok velem együtt! Kérjétek a szerit Istent,
adjon nekünk erőt és egészséget! Szent Isten, szetit Mária, csókolunk téged, ké
rünk téged, add nekünk a te erodet, a te egészségedet! Vedd irgalomba halottain
kat, kegyelembe, hogy előtted imádkozzanak és örvendezzenek! Szent Isten, kérlek
téged, add nekünk a te erődet, a te egészségedet! Ments meg minket a bajtól, a
szegénységtől! Fájdalmas anya, szent Isten, hallgassátok meg kérésem! Szent Isten,
az én igazságomban van a cigányok igazsága is. Atyánal\. Fiúnak, Szentlélek Is
tennek nevében álnen.

Adatközlő: Mágai Gyuláné, Püspökladány.
Szuntona Márjana, csumidav tut, Iáj dalrn u , de illa zó r, de ru a ~/.as/.tyiJ1e. arnk h aru e feri
szar ame csorrtmasztar, bajosztar. naszvattmasztar t De 111a zór szasztvtpe ví man, mi mure
savoren, ví mure unoke, szavarozséne. kon kóri amende tartozin. Szuntana Devla, halgatíszár
muro rugyipe! Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében ámen.

Szent Mária, csókollak téged, te fájdalmas. Adj erőt, egészséget! Mcssze a sze
génysegtől, bajtól, betegségtől lelj reánk! Adj erőt, egészséget nekem is, gyerme
keimnek is, unokáimnak is, miruuuuntnmkruik; alctl: hozzánk tartoznsüt. Szent Is
ten, ha.llgasd meg imámat! Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében ámen.

Adatközlő: Csiki Hermina lovári ciuárry, Andornnktálva-Felső.

Könyörgés betegségben:
Muro drágo Délora, pe kada mangav t.ut, hog:l zsut.í po m u ro rom , J1Ugy ne avel nuszválo !

Dikh pe muro escr-ro sávo! Naj man khonyik, feri o szun t» Del, kn sz to maricav. hogy soha
te na avel naszv.ilo, hogy ne avel naszváto t Pe k odo mangav le Deviesz, hogy te dc-l arnenge
zór taj szasztyímo ! Merriclyi k in av szunia Má rj ake, ando khangéri, hogy tc zsut í l pe amen de.
hogy te na avel naszválo muro súvo, muro családo.

Én drága Istenem, arra kérlek, segíts férjemen, hogy ne legyen beteg. Tekints sze
gény gyermekemre! Nincs senkim, csak CI szent Isten, akihez könyörgök, hogy ne
legyen beteg, ne legyen beteg. Arra kérem az Istent, adjon nekiink erőt és egész
séget! Gyertyát veszek szent Máriának a templomba, hogy segitsen rajtunk, hog1J
ne legyen beteg férjem és gyermekem.

Adatközlő: Pusomainé, Csíki Hermina Iovari cigány, Andornaktálya.
Muro drága Del, kon szán po cséri, t avesz(?!) ~lrllme t .'1'0 ná v, t avo l ty i lu m a v i kathe pi
phuv örökön. Zsuti tyo csorre romen! Száma le pe arnenge graszta, pe amengi bélya, katar
a villáma. de arnenge lási mal, pácsako vés, [ele pirt sach , Iáso szasxtvipc. but zór , ámen.



Én drága Istenem, ki vagy az égben, legyen áldott a neved, legyen meg a te vi
lágod itt a földön örökkön! Segítsd a te szegény cigányaidat! Vigyázz lovainkra,
sátrainkra, a villám tó l óvjad! Adj jó legelőt, békés erdőt, egy fazék káposztát, jó
egészséget és sok erőt, ámen.

Adatközló : Rézműves Olga (Katyarína) , Hodász.
Cigány Miatyánk :

Amado dad , Dévla, ka han ando cséri szunta taj tyo nauv te avcl tyi vója, taj tyí Iuma
szar a nclo cséri, kade vi atlié pe phu. Am á ro szaka gyeszcsako rnúnro, de amen agyesz, taj
crUsz.::í.r am á ro bezccha, szar vi ame [ertiszarasz amare duzsmarienge, taj na Irigre amen
ande naszuttrnaszte taj szlobozíszár katar o nászut, ámen.

Miatyánk, Isten, ki vagy az égben, szent a te neved. Legyen meg a te kedved, a
te világod, úgy az égben, mint itt a földön is. NIindennapi kenyerünket add meg
nekiink: ma, értsd meg bűneinket, mint ahogy mi megbocsátunk az ellenségeink
nek. Ne vigy minket a rossz ba, szabadíts meg minket a gonosztól, ámen.

Adatközlő: Rézműves Mihályné cerhúrt

Opre gilyasz o Dévla
opre gilyasz o Dévla
opre gilyasz losaha
oore gtlyasz losaha
nhurdímaszka vorbaha
ph urdimaszka vorbaha
ando csér» 'Lelu la
ando cséra 'Iol uja
ando cséra 'Iol uja
ando csóra 'Ieluja
:llldo cséra 'leIuja

cigány, Hodász.

Felment Isten
Felment Isten
felment örvendezéssel
felment örvendezéssel
t wmbitaszóva/
trombitaszóval
az égbe alleluja
a.: ,;glJe ouetu.i«
az ,"ah'! alleluja
az égbe alleluja
a.z égbe aII cl u.ja.

Adatközlő: Rézműves Olga (Katyarina), Hodász.

O szunto Dél, szunto zurálo
szunto bimérimaszka
értiszar amengc l
Szunto DéJ, szunto zurálo
szunto bimérimaszko
érti szár amenae!
Szunta Dél, szunto zurálo
értiszar amcngc!

Szerit Isten, szeni, erős,

szerit. halhatatlan,
bocsáss meg nekünk!
Szetit Isten, szeni, erős,

szent, halhatatlan,
bocsáss meg ne/din/d
Szent Isten. szent, erős,

bocsáss meg nekünk!

p, t rndicionális vallásos gyakorlatra utaló éneket egy évtized kutató mun kája so
rán csak egyet sikerült gyűjtenem Gyöngyösön UJ6!J-ben.

Adatközlő: Balog Júlia rnasárí cigány.

Kurko detehára
,;sav anda k hangérí.
De kothe phenav dale,
lor.szeb í mátságo,
/\ngJa Mária cercha
lulugyi bárol,
kori kodi téle síngla
de boldogságo avla.
Sindasz le csurári
hogy csorro masári
Iáso te traji,

Fasárnap reggelen
templomba elmegyek,
ott mondom el, anyám,
legszebb imádságom.
Mária sátránál
virágok nyílnak,
aki abból szakít
boldogságat merít.
Tépett is Csurári (2)
hogy szegény Masári (3)
élete jobb legyen.

~2) cig~~ny t()r~~si név : köszörus : cn clgány törzsi név: halász
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CIGANY ÜNNEPEK

A cigányok a jelentősebb egyházi ünnepeket (karácsony, újév, húsvét) Liszte
letben tartják és megünneplik. A felszabadulást megelőző időben a zárt cigány
telepeken ezek az ünnepek tivornyába és duhajkodasba Iulladtak. Minden család
többféle ételt készített, majd kora délután összehordták a cigánytelep valame
lyik részébe. Megkezdődött a mulatozás. Az ételeket sorban kinordtúk a Iöld őn

körben ülő férfiak és gyermekek elé. Ittak, ettek, mók.iztak, énekeltek. Az aS7
szonyok csak a marodékra kuporodtak le. Az öreg Pusomai Aladár, boaácsi szü
letésű lovári cigány beszélte el, hogy gyakran reggelig ott ültek az udvaron, aki
ugyanis helyéről felkelt, annak annyi bort kellett fizetnie, amennyit a legöregebb
cigányok megszavaztak. Emiatt mindent ott helyben intéztek el.

Nagyobb ünnepeken a cigány hajadonfőtt idegen házba nem léphetett be, de
akkor is vinnie' kellott valamit, ha lealapot viselt. Üres edénnyel is tilos volt a
bemenet. Ha üres volt az edénye, vagy kinn hagyta, vagy vizet vett bele. Aki
ezeket a szokásokat megszegte, megvetették. örökös harag is származhatott belöle.

Adatközlő: Horváth János, Tótkomlós.
Karácsonyi köszöntő:

Bachtálo krécsuno! Ande bute borsande, szasztyírnasza, bachtesza, maj láso módosza, szar
akana, Sukáre bó rerica, sukáre zsarnutronca, te phiren po rup haj szumnakaj!

Szerencsés karácsonyt! Sok éven át, egészségben, szerencsében és jómódban, úgy
mint most. Szép menuekkel, szép vőkkel. Járjatok ezüstben és aranyban!

Adatközlő: Csíki Hermina lovárí cigány, Andornaktálya.
Najisz le Devleszke, hogy rísztam kado báro krecsuno! Te riszasz mindig lesz zórasza, szasz
tvímasza, na kaszave csorre módesza, jek cerra maj láse m ódcsza, grasztenca, vurdonenca,
sukáre bórenca! Te riszasz le sukáre családonea ! Kon dur máskar amendar, te zsutil lesz
o szunto Del maskar amende! Tavesz bachtálo !

Kőszönet Istennek, hogy megértük ezt a nagy karácsonyt. Megértük erőben, egész
ségben, nem árván. Egy kicsit jobb módban, lovakkal, kocsikkal, szép menyekkel.
Segítse a szetit Isten kozéiik azt is, aki most messze távol van tőlünk! Legyél sze
rencsés!

Karácsonyfát az oláh cigányok nem díszítenek, de karácsony estéjén gyertyá
kat gyújtanak, és a könyörgő ima után együtt énekelnek, természetesen cigány
dalokat.

Újév. Az oláh cigányok az óévet általában nem búcsúztatják, újév reggelén
azonban beköszöngetnek szomszédaíkhoz:
"Del o Del tumenge bachtálo névo bers!"
Adjon az Isten szerencsés Ú jesztendőt!

"Ande but bers te reszen e néve berseszke elséve rátya szasztyaveszte zurále!"
(Hodászon)
Sok évet él'jetek meg az Újesztendő első éjszakáján( I), egészségben, erőbenI

Húsvét. Húsvét előtt még a legszegényebb cigány is összckapnr- egy kis pénzt
a putri és a ház körüli terület csinosítására. A putrikat, házakat k iseporgetik, ki
meszelik fehérre, az ajtókat, ablakokat lemossák. A kora délelőtti órákban felke
resik rokonai kat, ismerőseiket, meglocsolní. A felnőttek vízzel, a legények és a
Iiúk vízzel és kölnivízzel locsolkodnak. Húsvéti mondókát csak Hodászori sikerült
gyűjteni:

"Te na desz tojása, téle sorauv tut pájeha."
Ha nem adsz tojást, vízzellocsollak meg.

A búcsú. A búcsú - különöson falun - a mulatozás és közős táncolás mellett
a párválasztás ideje is. Még a legtávolabbi cigánytel ep elzről is odavándorolnak a
rokonok, különösen a fiatalok.

Délelőtt a búcsúban, délután a kocsmában, este pedig a cigánytelepen éne
kelnek és táncolnak öregek és fiatalok. Nem egy búcsú Ieányszöktetéssel fejeződik

be.
Keresztelés. Az újszülöttet a szülés után 8-10 nappal minden esetben - még

az oláh cigányoknál is - templomban megkereszteltetík. (A legöregebb cigányok

96



sem emlékeznek arra, hogy ezt valaha is elmulasztották volna.) A templomi ke
resztelőt a családon belül kis ünnepség követi. A gyermek keresztanyja saját ma
ga szerkesztette mondókával szentesíti keresztanyaságát, függetlenül a templomi
szertartástól. Kezét az újszülött homlokára teszi és ezeket mondja (Csiki Hermina):

,.Láso tumúro gyesz, najisz je Dévleszke! Bolinde ando szunto khangéri o
sulcár sávo. T avel tumenge bachtálo america jekhetáne!"

Boldog a ti napotok, köszönet érte Istennek, hogy e szép fiú megkeresztelte
tett a szent templomban. Legyen szerencsétek, veliink együtt!
Egy másik keresztetői mondóka (Rézm'iives Hozália., Hodász):

..Kana hi keresztelovo odi phenen 10 romá pikoneszke,
hogy o gade szijjel te zsal, de savora t áse !"
Amikor keresztelő van, a cigányok azt mondják a. babának (miközben ráadják

a::: új ruháját): az ing széjjel menjen, de a fiúcska megmaradjon!
A gyermekágyas asszonnyal kapcsolatban is feljegyeztem néhány szokást:

"Kana i romnyi cinesz arakhagyol, anda lako vaszt sztrejino esi chal."
Gyermekágyas asszony (szó szerint: amikor az asszony kicsit hoz a világra)

kezéből idegen nem eszik. (Mágaí Gyuláné, Püspökladány)
A látogató távozás előtt kis szalmacsóvát tesz a baba feje (vánkosa) alá, hogy el
ne vigye álmát. (Lakatos Sándor, Mezőszemere)

HALAL ÉS TEMETÉS

A múlt század végi kutatások eredménye szerint a cigány halála után is azt
műveli, amit a földön. A régi szenvedélyek uralkodnak ott is, csak az asszonyok
nem szűlnek. A meghaltak másvilági élete az élőkhöz van kötve. Irigylik az élő

ket, ezért gyakran háborgatják, ijesztgetik. A halál utáni igazságszolgáltatás, a jók
jutalma és a gonoszok bűnhődése teljességgel hiányzott a vándorcigányoknál. Ma
már más a helyzet. Hitük szerint a halott lelke (gyi) tovább él, megtér Istenhez,
aki a cigány törvények betartását kéri számon a cigányoktól. Halottaikat egyházi
szertartás szerint pappal temettetik el. Az oláh cigányok a lányt vagy az asszonyt
bő szoknyában, a fiút vagy cigány férfit legszebb ruhájában és csizmában temetik
el. A háborút megelőző időkben temetkezési vállalkozóktól csak módosabb cigá
nyok vásároltak koporsót; a szegényebbek maguk fabrikáltak ágyból, szekrény
ből, ha egyik sem volt, hasított fenyő- vagy tölgyfából. Halottaikat koporsó nélkül
soha nem temették el. Ma már a legszegényebb cigányok eltemetéséről a közsegí
tanácsok gondoskodnak.

A temetést megelőző egész nap és éjszaka a halott mellett virrasztanak. Ételt
és italt tálalnak fel a halott részére is. A család legközvetlenebb tagjain kívül ott
vannak a halott barátai és a közösség (cigánytelep) legidősebbjei is. A halott leg
kedvesebb nótáit énekelik, akkor is, ha vidámak. A nótázás -szünetében az el
hunyt életéről beszélgetnek. Elhantolás előtt a halott mellé dohányt, italt és némi
pénzt szoktak tenni.

A cigány siratók rendkívül szépek. Az énekes a halott kedvesc. anyja vagy
barátja. A siratókat rögtönzik. A módosabb cigányok cigányzenekart is fogadnak
a temetésre. Ott vonulnak a pap előtt és az elhunyt szomorú dalait játsszák. Több
telepen szokás, hogy a halott hajából egy-egy Iürtöt levágnak és fényképe mellé
teszik.

Adatközlő: Balog Margit cerhárí cigány, Hodász.
Sirató:

Ke alacsony ház közepéce
ott van anyám kiterítve
kiterítve.
Ke aven phonya te rovarasz la
még ande phu na suna la
hajna na suna la.
O kana ande phu suna la, jaj,
akkor mezinacha csorre.
Voj savale taj butale, jaj,
o engedelmo mangava
hej, de mangavaba.

Alacsony ház közepében
ott van anyám kiterítve,
/citerítDe.
Jöjjetek nővéreim megsiratni,
amíg földbe be nem teszik,
aj, be nem teszik.
Ami/cor a földbe teszik, jaj,
akkor árvák leszünk.
Cigány legények és ti többiek, jaj,
engedelme t kérek,
engedeimet kérek.
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Adatközlő: Makula Piroska, Tiszavasvári, gurvárí cigány, 8 éves (elhangzott ma
gyarul).

Hej, meghalt, meghalt anyám,
szegény jó anyácskám,
be nagy bajba jutottam,
jó anyám, héj.
Nincsen anyám, nincsen,
Istenem, Istenem.
Jaj, ütnek-vágnak engem,
széirepeszt a bánat, anyám.
Ütnek-vágnak engem,
innen is elűznek,

karomat elérik,

aszalagot hajamból
a bogáncsok tépik.
Megkötöznek anyám,
a börtönbe fognak.
Nincsen anyám, nincsen,
eli-ette az lsten.
Kellett neki két szép szeme,
De ha fájó szívem
fentről most meglátná,
kicsi anyám. a feketét,
nyomban l'isszaadná.

Adatközlő: Balog Mm'git, Gyöngyös, masári cigány.

Hej, avel o postást
távirata anel.
Ke,do távirata
ke mudárdc le Pista.
Ke pasel leszko séro
sza Iulugya bárol
pasa leszko puro
ke sza mernelya phaboJ.

Kana Ioli mol pav
mindig bajo kerav
kana párnyi mol pav
ke mindig vója szí man.

Anglal megyeháza
1010 tulipáno,
ke sin le téle prala,
csorro Iulugya !
Ke te na sosz tu khancsi
sinav téle sinav
ke szaka, de szárila,
ando szako császa
ke várti pe late.

Biro ura mangav,
na do ma bersóra !
Szí ma jek sejőri

singyal muro ílo.

Tú nirütot hoz a postás
I

az áll abban benne:
megölték Pistát,
Feje körül sok-sok virág,

lábainál fénylön
égő gyertyák.

Ha vörös bort iszom
én is bajt csinálok,
felröppen jó kedvem
ha fehéret kortyolok.

Megyeháza előtt

vörös tulipánok,
tépd le őket testvér,
árva virágok.
Mert ha nem szakítod,
majd én szakítom
n/indet aszáráról.
minden órában
tereád úgy »árok:

Biró uram, kérem,
ne ítéljen engem!
Van egy szép leányom,
meghasad a súvem.

Adatközlő: közéokorú cigány nő, Miskolc, Elhangzott maayurul,
Bari Károly gyűjtése.

Temetőbe szól a zene
vajon Tdt temetnek benne?
Jaj, de temetik a jó anyámat,
jaj Istenem. mit csináljak?
Már csak addig le ne tennék,
még én innen oda mennék.
Jaj de, én tehetném le j' a síl·ba.
aranyszinű koporsóba.

Az aranyosi temetőbe

még annyi helyem sincs mál' nékem,
jaj de, hogy mély sírt megáshatnélc,
de jaj Istenem, de mit csináljak?



A gyász és a "gyászfeltörés" formái

Adatközlő: Csíki Hermina.

Te muri déj mérlasz, sinádem muro ball, te muro rom, kana mérla, muro ball
téla sina, kade gyászoli mure romesz.
Amikor any:ím meghalt, hajam megvagdostam. Ha az uram meghalna, hajam tel
jesen levágnám, úgy gyászolnám.

(A cígrinvok nem fekete ruhával gyászolnak. Néhány településen a férfiak in
güket, a lányok, asszonyok szoknyájukat hasítják meg.)

Adatközlő: Mágai Gyuláné, Püspökladány.

Séreszko dikhlo suvon téle pi phu haj sorel lesz téle molasza. Pala kado khelav
ek romeszu pe kodo, majd le roma soren ví ame molasza. E romnya szokinen zsi
kaj ek bers gyászo keren, le roma csak zsi ka so kurke. Tela gyászo esi raden pen.
Fejlcendőt terítenek a földre és borral lelocsolják. Majd valamelyik cigány férfi
vel táncolok rajta. Bennünket is Lelocsolruik: borral. Az asszonyok egy évig gyászol
nak, a férfiák csak hat hétig. Ezalatt nem borotptükoznak.

Hiedelrnel:

Te un.iln amen pe drom sosoj násol perelul. bajo avel.
Ha 71vetl fut át előttünk az úton, veszedelem közeLedilc.

Te mucl bcsel andi Ielyasztra, báro bajo reselocsaládo.
Ha. macska ül az ablakban, nagy baj éri a családot. (Csíki Hermina)

Befogott kocsi előtt cigánynő soha.sem mehet el, mert az nagy szerencsétlenséqei
hoz. (Pusornai Aladár, Andornaktálya-Felső)

Akinek sikerül halott állfelkötő kendőt csórelni (lopni), az rövid idő alatt meggaz
daqociik, (Kolompár Adolf, Mezőszemere)

A cigányok ma is hisznek aszemmelverésben (márdasz lesz ! la jákhenca). Az
újszülött bal karjára gyöngyöt tesznek és amíg a gyermeket meg nem keresztelik,
fésűt es sót tesznek a feje alá. Ez idő alatt a szebából (holyíségből, putriból) üres
edényt, tüzet és sót kivinni tilos. Ha a gyermeket szemrnel verik (a fenti óvóin
tézkedések ellenére), a telep javasasszonya (drabári) először azt ellenőrzi, hogy va
lóban szemmel verték-e meg, rontás van-e rajta. Hideg vízbe kilenc parazsat dob.
Ha a parázs lesüllyed az edény aljára, a gyereket megrontották. Ezt ólompróba kö
veti. Kis edénybe (kariálba) ólmot olvasztanak fel, majd a gyerek feje fölött 
hátulról előre - vizbe löttyintenek egy-egy cseppet. Ezt a műveletet háromszor
kel! elvégezni. Az ólomcsepp a vízben megdermed és valamilyen formát, alakot
vesz r"l. Ebből a formáhól dönti el a [avasasszonv (drabári) a megrontó nemét.
Ha teszem azt kalap alakú, férfi a megrontó. Haragosa a családnak míndlg
ak ad. akit azután gyorsan elő is vesznek. Ha a rontást "visszacsinálja" (kerel le
palpálc), nem bántják. (Lakatos Sándor lovári cigány, Mezőszemere.)

Ha villámlik - o Del sinol peszka csunyasza - Isten suhint az ostoránat.
moridja a cigány. HII az ég dörög - o Del zsal po graszt perdal o báro phurd
Isten lODagol át a nagy hídon. Phang ándre tye séresz ke strefil! Kösd be a fejed,
mert villámlik - mondja a cinány férfi feleségének vagy leányának, abhan a tu
dalban, hogy cl villám a Iejkendő nélküli cigánynőket megkeresi. (Adatközlő: La
katos József, Ttszavasvúrt.)

El,I.'DETMONDA

Ada;kiizlií: Pápai Péterné, Üszögpuszta.

Desucrta savora szasz jek romrivako. taj g(í.lasz an dr'e () szunto Del. andre lako khér taj
pher.ctasz lake :

--- S!.ikav m an le savo ren te áldi!

I csorr í romuvt Jazsailasz pe opre, hogy take but savore szasz. aztr csak des szikadasz le
Dévlcszkc, taj ;" butera garudasz. O Del áldllasz le des' savoren. Kodole sza" barvale taj
e í t a save ("';01'1",' szász. Andar le efta savor-en av ile rom a.
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Tizenhét gyermeke volt egy usszonuucrc. Egyszer a jó Isten betért házába és í911
szott:

- Mutasd meg gyermekeidet, megáldom őket!

A szegény asszony s:zégyellte, hogy sok a gyereke, ezért csak tízet mutatott meg.
Hetet elrejtett. A jó Isten megáldotta őket. A tíz gyermek ezután meg is gazda
godott, a hét pedíg nagyon szegény lett. Belőlük lettek a cigányok.

Miért lopnak a cigányok?
Szosztár csóren le roma?

Adatközlő: Pápaí Péterné, Üszögpuszta.
Kana o szurito DelosztHasz gyív lé gádzscngc, akhárdasz ví le rornen te del. Dc :te f!)

mcnge nasz góno, ke csorre sz asz, Kana phende le roma le szunte Dévleszke :
- Szuntona Devla, amengc dc ande gadzsengo gúni)!

Taj o szunto Dd mérilasz o gyív ande gádzsengo góno, Pala kodole gádzsc esi kamel te
den o gyiv, hiába manglc le k odo, Az ír csóren le roma kathar le gádzse.

Gabonát osztott egyszer az Isten a magyaroknak (a nem cigányoknak). Hivta a
cigányokat is. A cigányoknak azonban nem volt zsákjuk, mert szegények voltak.

- Add csak, jó Isten, a magyarok (nem cigányok) zsákjába! - mondták. A
jó Isten bele is mérte a cigányokét is, de később a magyarok (nem cigányok) nem
adtak a cigányoknak, hiába kértek. Ezért lopnak a cigányok a magyaroktól (nem
cigányoktól).

CIGANY GYÖGYMÖDOK

Említettem, hogy a régi misztikus és mágikus szertartások emlékei ma már
az oláh cigányoknál csak az ember- és állatgyógyításban mutathatók ki. Ezeket
a gyógymódokat - értékelés és elemzés nélkül - úgy írom le, ahogy hallottam.

Fogfájás ei/en. Fájós Iogra fokhagymát, teményt (tömjént) teszünk (Pusomainé).
Ha villámsújtotta fa szilánkjával piszkáljuk a lyukas vagy fájós fogat, meggyógyul
(id. Pusomai Aladár).

Nyílt seb. Nyílt sebre útilaput teszünk (Pusomainé).

Égett seb. Égett sebet cínke-ulejesa makhasz, majd kritaporval hintjük. Eqett se
bet napraforgó olajjal kenjük meg, majd krétaporral behintjük (Pusomainé).

Égett bőrfelület kezelése. Egy marék birsalma magot kell kiszárftani, betörni, pi
ci vizet önteni rá. Olyan fehír lesz, mint a tejfel. Evvel tessik naponta kenogetní
és egy hét múlva meggyógyul (id. Farkas Györgyné, lovári cigány, Mezőszemere).

Reuma. A fájós testrészt naponta többször kell spiritusszal alaposan ledörzsölni
(Pusomairié).

Kiütés (csalán) gyermeken. Szent Antal tüzét (galaj), virágját kifózzük, levével
kenegetjük naponta többször a beteg testét (Pusornaí né).

Kiütés (csalán) felnőttön. Bojtorjánfű kifőzött levével kenjük be a beteg bőrfelű
lelet (Pusornaíné).

Fülfájás. Kaneski róza levelit kiravasz ávrí, ta] sorasz andre ando kan. Kövirózsa
levelét kífőzzük, (meleg levét) beleöntjük a fülbe (Pusomainé).

Arpa a szemen. Adatközlő: Pusomaíné, Csíki Hermina lovári ergany.
Kan a m e cini séj 5z11n3087. taj pe m ur í jal{h barrlasz árpa, mu r i ló si d('j, leauc nújcsz:.l tr usul
sindasz pe la, taj phcndasz.
Ijja, ochto, sóv, pánzs, stár, trin , duj , jek, khanesi, majd Inke jekvár : Ijja ochto, erta, sóv, pánzs,
star, t rtn, duj , jek, khancsí. Szuntona Devl alc, d" Iesz ke ty í z ór , sin téle I iirpa, sin téle
la! Marigav tut; b algat m muro rugyí pe t

Amikor gyermek voltam, és árpa nőtt a szememre, JO anyám ezzel az ujjával (a
jobb kéz gYŰ1'ŰS újjira mutatott) keresztet hányt rá és azt mondta:
Kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy és semmi. Majd még egysze!: ki
lenc, nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy, semmi. Szent Isten, add nekI a te
erődet, vágd le az árpát, vágd le azt! Kérlek, hallgasd meg imámat l
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Nyilallás (Mágat Gyuláné, Püspökladány).
Muri déj kettöso szasz, bachtáli szász, ha] zsandasz te szasztyáret. Te várekaszke nyilalá
so szasz. le patrálc szuvasza ávri má rdasz, makhasz lesz anrcsza, haj atuncsi phánre dílch
lesza opre phan glasz lesz. haj viachieke pe lesz girradasz.

Anyám, iker volt, szerencsés. Igy értett a gyógyításhoz. Ha valakinek nyilallása
volt. dohányleve/et lyuggatott ki tűv.el, tojással bekente, majd selyemkendővel rá-'
eriisitette a beteg derekára és románul ráolvasott.

Fejfájas ellen (Múgai Gyuláné, szül. Kovács Mária. Püspökladány).
Atuncsi tc d ukh lasz le savoszko séro, haj le doktora esi zsanen lesz te szasztyáren, murí
déj sorontva lánco sudasz andi jag. Kana Ió lo szasz o saroglya Iánco, avrí lasz lesz anda
púji. Sudasz .nvavar. Jn yavá r andi jag haj .nyavár pe páj i. Atuncsi o sávo inyavár pitasz
<inda lc~;;~tc.

Ha a gyerek feje fájt, és az orvosok már nem tudtak rajta segíteni, anyám sarog
luciancot tett a tűzbe. Amikor a lánc izzani kezdett, kivette, Tízbe tette. Kilenc
szer. Kilencszer a tűzbe, kilencszer a vízbe. Ezután a gyerek kilencszer ivott belőle,

SzemmelveJ'és ellen. (Adatközlő: Mágaí Gyuláné, Püspökladány).
Atunesi te jak h a dino e savesz. muri déj anda ciroksilavi lasz ínyaszálo, kiradasz la ávrí
r.r.do páji, haj sórdasz lasza tó le, vagy parázsi las ando pá j i, haj arida leszte trubul te phel
í n, av.i r leszke. Dc lcaszavo páj í trubulasz, hogy khonyik esi pilasz lesztár. Atuncsi pe lesz
,e,iiludasz:

I szunto Má rj a te zsutin leszke! Te del tu zor, szasztyipe, te na avel naszválo soha! Vagy
árcs.cs olvasztilasz ando raj. Kana o árcsics olvaditasz ávri, sordasz lesz ando páj l.: Te
S7:él.SZ murs t avilasz leszko kalapo, te szasz dzsútyí , t avilasz la csucsa.

Ha a gyereket szemmel verték, anyám cirokseprűből kilenc szálat vett, vízbe ki
főzte és lelocsolta vele. Vagy parazsat tett a vízbe és a gyereknek kilencszer kel
lett inni belőle. De olyan kútból kellett merni, amelyből még senki sem ivott.
Akkor ráolvasott:

Szent Mária, segíts rajtal Add a te erődet, egészséqedet, hogy ne legyen soha
beteg! Olmot is olvasztottunk kanálban. Amikor az ólom megolvadt, vízbe löty
tsnntettiik, Ha férfi volt a szemmel verő, kalap, ha nő, akkor kebel alakot vett
fel az ólom.

Láz.

Mu ri déj, tc zurfilesz 1:11.a80 szasz ° sávo. atuncsi sutasz kindo kotor pe leszte, vagy ágyesz
suvasz Jeszke kupo. Te na szüno, íngrasz lesz ko doktori.

Anyám, ha a gyerek nagyon belázasodott, vizesruhát rakott rá. Ma már lázkúpot
adunk mi is. Ha a láz nem múlik el, o'rvoshoz visszük a gyereket.

Szarnúl'köhögés ellen Pusornainé szamártejet javallt. De ha az nincs kéznél, meg
teszi a szamárszőre is, amelyet kenyérrel kell a betegnek beadni.

Kelés. Szappanos kovásszal (tcif'el-l-párnából pehely-l-szappan) kenik be, vastag ru
hával átkötile Ezenkívül hatásos még a "frastum" (flastrom), amelyet minden va
lamire való patikában árulnak (Pusomainé).

ragyás, A fagyott testrészre savanyú káposztát tettek (Pusomainé).

Riit: ellen Pusornainé nagyon jól bevált receptet ajánlott a cígányoknak: zöld do
hánylevelet kell kifőzni, levéve! naponta többször be kell kenni a beteg testet,

Szemölcs. Lószőrrel szoktuk clkötni, teljesen leszárad. (Pusomainé).

Kutyaharapás. A támadó kutya szőrét kötjük rá a sebre (Pusomainé).

Ilnyatej elapadáskor. A cigányoknál igen gyakori. Kifőzött tészta levébe sót tesznek,
és az anya naponta 2-3 litert megiszik (Pusornaíné).

Sárgaság. Kilenc tetűt kilenc aszalt szilvába teszünk. Ha a beteg megette, meg
gyógyul. Bogácson aranygyűrűről itatnak vizet a beteggel (Pusomainé),
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AlZatok gyógyítása. (4) A kehes lónak vasar előtt beléndek füvet (bilindeszko drab)
adnak. Közismert, hogy a beléndek (Hyoscyarnus niger) rnéraes növény. Levelét
asztma ellen cigarettába is töltik. A kehet ideiglenesen visszafejleszti a lóban.
(Pusomai Aladár lovári cigány, Andornaktálya.)

Ha a cigányra olyan kehes lovat akarnak rásózni, amelyikben a leehet belén
dekkel vlsszafojtották, egyszerű módon meggyőződhet róla: ha a ló alsó ajka, fog··
íujc száraz, a keh vissza van fojtva a lóban. (Pusornaí Aladár)

Ha a ló megcsömörlik, szappanos vizet töltenek belé, majd friss f'űvel vagy
szénával megetetik és alaposan megfuttatják. Hamis Jónak kénrudat (ansló-,»)
törnek porrá és vízzel beadják. A7. állatok testén lévő gennyes dagunutokru vacv
ny ílt sebre farkasaimát tesznek (Bengesko patrin, ördöglevél').

A csökönyös lovak betörősót Icltótcles reflex kíalnk ításával vé,(7.iJ,. Pusomai
Aladár még dédnagyapjától tanulta meg. Lényege a következő: a csökönyös lovat
hosszú kötötéken egy nagyobb tisztásra vezetik. A cigány szorosan a Ir) mellé á ll,
rnajd váratlanul "Na" vagy "Gyí" kiúluissal. késével a ló vékonyúba szúr. A li,
mogugrik. Ezt a műveletet 5-6 napig - naponta többször is ..- megismétlik. A
vásár előtti napon a ló már akkor is ugrik, megindul a kiáltásra, amikor a ci
gc1ny már nem szúr.

GyógYPl'óba (id. Farkas Györgyné, Mczőszcmorc),

Id. Farkas Györgyné annak megállapítására, hogy tud-e a betegen segííeni
vagy sem, eddig sehol nem tapasztalt és egyedülállóan ravasz műveletot Vl·~'('7. (:\.

Poharat vesz a kezébe, kevés híján vízzel meutolti , majd nagyobb vászonkcndőbe

csavarja. A vásznat a pohár alján összefogja, a pohár száján lévő vásznat alaposan
bclcnyomkodja a vízbe, ezáltal a vászon a víz szintje alá sü llycd. Ezt mondja
(titokban felvettem magnetofonra):

Háromszor tessék tiszta szívből fújni ide, gondol atyát, betegségét. Tessék
odafújni. Pfúj! Fújja betegségét, görcsei t ! (Míndezekot [e1esc'gemnek rnondta. aki
a felvétel idejére betegnek tetette magát.) Görcseit Iú jja ! (Majd odas1."l nekem)
Tisztába karnesz i romnyi te ave'? Karnesz tu te ty iri romnyi szasztvi avol ?
(Akarod, hogy feleséged megtisztu!jon? Akarod, hogy fej cségcd meggyógyul;r)])?)
Kado pányi te tágyola, kamav te zsut í pe late, te na, akkor na. (Ha ez a víz fel
forr, tudok rajta segíteni, ha nem, akkor nem tudok.) Ha megfő, megzúg. akkor tu
dok rajta, ha nem, nem tudok segíteni, tessék menni az orvoshoz.

Ezt követően ráhajolt a pohárra, gyors, suttogo hangon darálni kezdte ma
gyarul a következőket:

- Uram Jézuskám segíccs, uram Jézuskám fordícsd, Isten akaratyával az be
togsigivel, nem Isten által magadnak, ez nem Istentől van neki, ez rossz embertől

van neki, mert görcsei vannak neki, azt is mutasd meg, azt is mutasd meg, hogy
tisztában van, beteg vagy nem beteg, mutasd meg jelenleg Iőtársulatunk tizen
kilenc tartott firezne (!) ... (itt két szó érthetetlen) mire vigyenek, mire örvendez
zenek, az egésségre. Mondja meg, hogy engedje meg a jó Isten! Uram Jézuskám
seuíccs, uram Jézuskám, fordíesd el, fordfesd meg a szerencsétlenséget, hogy tiszta
legyen az egéssége, tiszta ez a víz, tiszta legyen öröme. Úgyengegye meg a drá
ga jó Isten! (Ismét odaszól nekem cigányul) Ande muro vasz i? (Kezemben van?)
Dí khesz lesz? (Látod?) De te tágyola, akkor már tuke karnpel te potyinesz! (Ib
felforr, akkor már fizetned kell neked!) No, mutasd ide a filedet, zúgott, vagy
nem? Tu karnesz. hogy tu avesz bachtálo ? Sunesz o pányi hogy túgynl? (Akarod.
hogy szerenesés legyél? Hallod, hogy zúg a víz?)

Ennél a műveletnél a következőket csinálta. Beszéd közben a pohár szájára
ráfeszülő vásznat ismét bele-belenyomkodta a vízbe, majd hirtelen megfordította
a poharat és a fülemhez tartotta. Abban a pillanatban a pohár alján összefogott
vásznat erősen meghúzta, ezáltal a vászon a pohár száján megfeszült és a lr-venő

beáramlásával zúgó, forrásra emlékeztető hangot lehetett pár pillanatig hallani.

(4) Gy. Mészáros : Lowari Texte aus Ungarn. Acta Linguistica 18 (1-2). pp. 173-190. Buda
pest. 196ft.
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ALMOK ÉS JELENTÉSÜK

Az álom a cigány egész napi tevékenységét megszabja. Ha például macskával
álmodik, egész nap ki sem mcr mozdulni otthonából, mert a macska rossz em
bert jelent. Az álmokban hisznek:

piszkos víz = betegség
tiszta víz = egészség, betegség esetén gyógyulás
ló == halál
kutya == hűség

pénz =-= sok veszekedés, civakodás, pletyka
kígyó = végzetes jel
disznó -=, törvény, nagy úr

(Pusomaine, Csíki Hermina)

K"na m ul á tyo dúl, arig la kode d lkhl em szúrio. Kode dom szúno, szár t yo (bt l<hére te
3\'ilast:él!=;z pc h íntóv.itc. Duj kucs gr<.'l.sz szasz andrc hu ty ildc. Duj surcar gl':ísz szász andre.
H<ít ká d e avcnúk e e t.aj teko re márcnn le. Tyo dát pelá mol, háj g ilnbclri. Sza pe jű koráte
asur.dam, ke m u lá haj grüsl.iende í ngcrdmc lé.

Mieliit: apád meghalt, álmot láttam. Az volt benne, hogy apád hintóval jött haza.
Két drága ló volt el!!je fogva. Úgy jött, hogya lovakat kiverte a hab. Apád bort
u-ott és énekelt. Korán reggel hallottam, hogy meghalt és lovon vitték el. (Kraj
cár István, Tótkomlós)

Kana bári naszváli szász muri sc, angla kode rátyí dikhJem szüno, ke szasztyola, Sza dlk
hav án do :!zúno, ke pe jek bá ro pí ej szrm, hej pordal kámlern te zs av po szakadiko. Hát
sz"r k amav le zs av a n dé jek báro sudro páji pellern. O páji kaszavo sudro szász, szár o
pucho. Po k ádo zsanatem. lee szasztyot i séj.

Amikor lányom nagyon beteg volt, előtte 'l.-'aló éjszakán álmot láttam, álmomban
nagy hegyen voltam és át akartam kelni egy szakadékon. Ahogy akarok átmenni,
nagy hideg vízbe este TIL. Olyan hideg coit, mint a jég, Ebből tudtam. hogy lányom
meggyógyul. A hideg víz egészséget jelent. (Krajcár István, Tótkomlós)

WEÖRES SÁNDOR VERSE

F e l k i á l t ó j e l~e Ic

Ephesü« és Paesturn,
nagy szándék tört oszlopai!

Karakorum elfújt sátrai, Karkemis tetői!

Kőművesek és nyergesek vakmerése, meg ahajósuké,
s a hosszú gyász, sivatagra s tengerre írva:
jóvá nem tehetO, sose gyógyu/'ó sebek!
Minden, mi kényességében sérülékeny: odavan.
Csak a Goromba pusztát nem sértheti senki,
a homokba temetett jogar uralkodik,
nincs ellene hadsereg. Ezért mikor
alapits:::, építsz, tudd fiam: mirui
a Tászálló légynél hamarabb pusztul el;
de aid heverve lustán az időt múlatja

s nem figyel, észre se veszi, hogy régen meghalt:
a világürt elnyeli ásitása!
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