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PANDZSÁBI-CIGÁNY PÁRHUZAMOK

A zoknak a kutatóknak, akik a cigányság indiai ere-
detére vonatkozóan a néprajz területén keresnek
járulékos bizonyítékokat, igen megnehezíti a dol-

gát az a sajnálatos tény, hogy a romák szokásaikat –
néhány figyelemreméltó kivételtől eltekintve – más népek-
től, köl-csönözték, népmesekincsük pedig azonos azzal,
ami számtalan változatban kering az egész indoárja
nyelvcsalád körében. Ha eltekintünk Kounavine mítikus
kitaláció-jától, akkor elmondhatjuk, hogy eredeti cigány
népdal nem létezik: a Paspati által idézett „ősi” daltöre-
dékek kritikai vizsgálata arra a felfedezésre vezet, hogy a
bemutatott példák csaknem mindegyike újgörög –
erotikus vagy klephtikus – népdalok puszta átirata
cigány tolmácsolásban, melyekben még a hellenisztikus
balladák versmértéke is megőrződött. Tény, hogy a romák
mindig is a mások által kitalált dolgok megrögzött
kölcsönvevői voltak, bárhol is lelték fel azokat.

Groome „kultúrahordozói” elmélete, mely szerint
a cigányság még a 11. századot megelőzően, egy isme-
retlen időpontban feltöltekezett indiai mesékkel, melyeket
azután elterjesztett a Balkán-félsziget lakói között
egyrészt nem igazolható egykönnyen, másrészt pedig
még akkor is csak igen korlátozottan alkalmazható, ha
egyáltalán elfogadjuk.

Nyilvánvaló botorság indiai párhuzamok meglétére
alapozni az érvelést olyan cigány népmesék esetében,
amelyeknél – mint ez gyakran bizonyítottnak tűnik – egy
későbbi változat egyszerűen átvehető görög vagy szláv
forrásból is. Ahhoz, hogy a tisztán indiai elemeknek a
cigány mesekincsben való továbbélését meggyőzően iga-
zolhassuk, az olyan példákra kell fordítanunk figyelmün-
ket, amelyek kizárólagosan az ind és a roma népesség
sajátjai, és amelyek ismeretlenek az indoárja nyelvcsalád-
hoz tartozó többi kultúrában.

Jómagam ezen a téren nem vagyok túlzottan járatos.
Másokra hárítom a felelősséget annak eldöntéséért, hogy
vajon létezik-e erre vonatkozóan meggyőző bizonyíték. Én
megelégszem pusztán annyival, hogy a néprajzkutatók elé
tárok egy, az én számomra teljesen új történetet, amelyik-
ben párhuzamokat fedezhetnek fel egy vitathatatlanul,
igazoltan indiai eredetű mesével.

*

Ha több nem is, ennyi legalább még abban az esetben
is tagadhatatlan, ha a későbbiek során felbukkanna az a
megjegyzés, hogy Hamupipőke cipellőjének változataival
is gyakran találkozhatunk másutt. Ezen kiragadott példa
csupán az egyik azon számtalan mese és dal közül, ame-
lyeket D. E. Yates kisasszony és jómagam gyűjtöttünk

egy átlagos cigány fémműves közösségben. A mesét Yors-
ka Coron, a csoport vezetőjének egyik fia mondta el
nekünk:

ISTEN ÉS A FAVÁGÓ

Volt egy öregember, aki kiment az erdőre fát vág-
ni. Ottan ült egy ágon, és azt fűrészelte.

Arra szekerezett egy idegen, és odakiáltott az
öregnek.

– Ember! Ne fűrészeljed azt az ágat! Nem vagy te
isten! – és abban a szempillantásban az ág a földre
zuhant.

Az öreg az eszébe vette, hogy ez volt az igazi
Isten. És megrakott egy zsákot trágyával. És utána
futott az idegennek, és odakiabált neki:

– Várjál, te Isten! Én majd csak akkor hiszem el,
hogy valójában Te vagy az Isten, hogyha kitalálod,
hogy mi van ebben a zsákban.

– Egy kevéske trágya.
Az öreg ezután hitte már, hogy az Istennel találko-

zott:
– Mert Te vagy az Isten, hát mondjad meg azt

énnekem, hogy meddig kell még élnem?
– Addig, míg a te kicsi kancád háromszor ki nem

fullad.
Majd az öregember felrakta a szekerére a faágat,

amit levágott, hogy abból építhesse meg a házát. Az
úton ottan volt egy gödör, amit az ő kancája általug-
rott, és előszörre ki is fulladt bele. És az öreg azt
mondta magában, hogy még maradt neki két élete.

Aztán meg egyszer megütötte a kancát, annak
pedig már másodszorra akadt meg a lélegzete. Azt
ekkortól az öregnek már csak egyetlen élete volt.

Akkor az öregember kiment a város szélibe, azt
ottan ásott magának egy sírt. Beterítette az alját szal-
mával, és keresztbe vetette a karját. Azt így várta a
halált.

*

Különös történet, melynek alapmotívumát valami
mélységes tragikum szövi át. Ugyanakkor ez is egyike
azon meséknek, amelyekben egyesek vélhetőleg felfe-
dezhetik a jellegzetesen távol-keleti meseszövés nyomait.
Bizonyos izgalmat jelentett tehát a számomra, amikor a
„Journal of the Asiatic Society of Bengal” egy régebbi
kötetét lapozgatva a harminckét darabból álló, „Népme-
sék a Felső-Pandzsábból” címet viselő gyűjtemény első
darabjában rábukkantam ennek a történetnek egyér-
telműen Indiából származó prototípusára C. Swynnerton
atya, nau-sherai lelkész fordításában. Köztudomású, hogy
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a mesék gyakran a mítoszok leegyszerűsítése révén szület-
nek. De ez a pandzsábi változat a mi számunkra azért
értelmezhető különösen jól, mert egy rendkívül érdekes
szakaszában mutatja be ezt az átalakulást, vagyis azt,
hogy valamely egyszerű, „keretes típusú” történetből
hogyan fejlődik ki egy rémisztő, drámai mese:

A TAKÁCS ÉS A JÓSLAT

Egy falusi takács elment tűzifát gyűjteni. Felmá-
szott egy fára, és épp azon az ágon telepedett le, amit
a tövénél elkezdett vágni.

– Barátom – szólt oda neki egy mellette elhaladó
utas. – Épp azon az ágon ülsz, amelyiket le akarsz
vágni. Idővel te is, meg az ág is le fogtok zuhanni.

De a takács oda se figyelt, csak végezte tovább a
dolgát. Nemsokára ő is, meg az ág is lezuhantak a fa
tövébe, ahogy azt az utas előre megmondta. A takács
utánasántikált, és odakiáltott neki:

– Uram, Te Isten vagy! Te vagy az Isten! Uram, Te
Isten vagy! Amit megjósoltál, bekövetkezett.

– Csitt, ember! Csitt! – felelte az utas. – Én nem
vagyok Isten.

– De bizony, hogy az vagy – mondta a takács. –
Most pedig könyörgök, óh, igazán könyörgök,
mondd meg nekem: meddig élek én még?

Hogy megszabaduljon a tolakodásától, az utas így
válaszolt:

– Addig a napig élsz, amelyiken el nem kezd
vérezni a szád – ezzel folytatta útját.

Beletelt néhány nap, amikor is a takács valami
skarlátszínű vásznat szőtt, s ahogy a szájával fürgén
válogatta szét a szálakat, hát egy színes szálacska
megszorult az elülső fogai között. Meglátván azt a
tükörben, s úgy gondolván, hogy az vér és ezért ütött
az utolsó órája, bement a kunyhójába, s így szólott:

– Asszony! Beteg vagyok. Pillanatokon belül meg
kell hogy haljak. Engem engedj lefeküdni, te pedig
menj, és ásd meg a síromat!

Azzal lefeküdt az ágyára, arccal a fal felé fordult,
lehunyta a szemét, és tudatosan elkezdett haldokolni.
És milyen óriási hatalma van a képzeletnek ezeken az
embereken! Mert kétségtelenül valóban meg is halt
volna, ha nem érkezett volna épp ekkor egy vevő a
vásznáért. Az, miután meglátta, hogy milyen állapot-
ban van a takács, s hallotta a jóslatot is, kérte, hogy
hadd vizsgálja meg a száját.

– Óh! – mondta aztán. – Hogy te micsoda bolond
vagy!

Azzal kivette a szálacskát és odatartotta a takács
szeme elé. A takács pedig, mint aki a halálból tért
vissza, elkezdett igen örvendezni, talpra szökkent és
folytatta a munkáját. Mert úgy gondolta, hogy épp a
sír szájából menekült meg.

*

Második példám egy rövid történet a Wales-ben élő
romák anyagából, amelyet a Wood-család egyik tagjának
elmondásában közlök. Ez viszont lényegileg ugyanaz a
történet, mint a Swynnerton atya gyűjteményében har-

madikként szereplő „A takács és a görögdinnye”. El kell
ismernünk, hogy az általunk bemutatott cigány változat
nélkülöz minden eredetiséget.

A görögdinnye átalakult káposztává, miáltal elve-
szítette bármiféle hasonlóságát a „kancatojással”, így a
szegény Jack-nek a zöldségek családi állapotára vonatkozó
érdeklődése még egy dilino szemében is bolondságnak
tűnik.

JACK ÉS A KÁPOSZTA

A szegény Jack a hegyekben élt. Nem járt soha
sem városban, sem faluban. Egyszer azt hallotta,
hogy a faluban vásárt tartanak.

– Lemegyek, és megnézem – mondta magában.
Így hát a szegény Jack lement a faluba. Ott egy

bolt ablaka alatt meglátott három káposztát. Kezébe
vette az egyiket és elkezdte vizsgálgatni. Zavarban
volt. Soha életében nem látott még káposztát.

– Vajon vemhesek ezek? – kérdezte.
(Ebből is láthatjátok, hogy igencsak együgyű

ember volt.)
– Igen, azok – mondta a boltos.
– Mi az áruk? – kérdezte Jack.
– Hat penny – felelte az asszony.
Jack kifizette a hat penny-t, a hóna alá vette a ká-

posztát és elindult hazafelé.
Mendegélt hát hazafelé a házához vezető keskeny

ösvényen. Egyszerre csak elejtette a káposztát, s az
kezdett lefelé gurulni a hegyről. Lentebb egy tövises
bozótból hirtelen kiugrott egy nyúl. A szegény Jack
meglátta az ösvényről. Futás közben utánacsapta a
sapkáját és rákiáltott:

– Ide gyere! Ide gyere! Te az én csikóm vagy!
Szaladt és szaladt utána, míg csak el nem fáradt.

Akkor pedig leült, így soha el nem kapta a nyulat.

A TAKÁCS ÉS A GÖRÖGDINNYE

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény
falusi takács. Ez a takács egyszer ellátogatott a város-
ba, ahol az egyik bania boltja előtt meglátott egy
nagy halom egymásra rakott görögdinnyét.

– Ezek valamilyen madár tojásai lehetnek – mond-
ta. – Én már láttam ilyeneket. De vajon milyen madár-
nak a tojásai? Ezek csak a kanca tojásai lehetnek.

Meg is kérdezte a bania-t:
– Mondd csak, nem kancatojások ezek?
A bania már régóta hegyezte a fülét és rájött, hogy

együgyű emberrel akadt dolga. Ezért így válaszolt:
– De igen. Ezek kancatojások.
– És mennyiért árulod őket?
– Darabonként száz rúpiáért – mondta a bania.
Az egyszeri takács elővette a pénzét a tarsolyából

és kifizette a kért árat. Fel is vette a megvásárolt
görögdinnyét. Ahogy mendegélt tovább az úton,
elkezdte mondogatni magában:

– Ha hazaérek, beteszem ezt a tojást a házam leg-
melegebbik sarkába. Idő múltával kikíel majd belőle
egy csikó. Ha pedig ez a csikó már eléggé nagyra
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nőtt, akkor felnyergelem, és ellovagolok rajta a ko-
mámhoz. Bizonyosan csodálkozni fog majd.

A nap szokatlanul forrón tűzött, ezért megállt egy
útmenti medencénél, hogy megfürödjék. Ám mielőtt
hozzáfogott volna a vetkezéshez, előbb nagy gondo-
san eligazította dinnyéjét egy tövises bokor közepé-
ben. Ám még félig sem vetette le a ruháját, mikor a
bokorból hirtelen előpattant egy nyúl. A takács fel-
kapta a földről a levetett ruhadarabokat – a többi ren-
dezetlenül a lába köré csavarodott –, s kétségbeeset-
ten próbálta utolérni, és megfogni a nyulat, közben
pedig így kiabált:

– Már meg is lett a csikó! Hőha, öreg barátom!
Hőha!

De hiába szaladt oly nagyon, a nyúl gyorsabb volt
nála, s már el is tűnt a szeme elől.

A szegény takács vigasztalgatta magát a vesztesége
miatt, ahogyan csak tudta:

– Ilyen a végzet – sírdogált. – A tojásnak meg, per-
sze, már nincsen semmi haszna. Nem is érdemes
visszamenni érte, most, hogy a csikó már kikelt be-
lőle.

Így hát haza is ment, s ezt mondta a feleségének:
– No, asszony! Nagy-nagy veszteségem volt ma.
– Mit tettél?
– Száz rúpiáért vásároltam egy kancatojást, ám

amikor útközben megálltam fürödni, kiugrott belőle a
csikó, és elszaladt.

– Milyen kár! – mondta az asszony. – Ha haza-
hoztad volna azt a csikót, fölülhettem volna rá, és
ellovagolhattam volna a szüleim házához.

Ezt hallván a takács méregbe gurult, kiragadott
egy rudat a szövőszékéből és azzal kezdte verni az
asszonyt:

– Hej, te ilyen meg amolyan! Hát máris betörnéd
annak a csepp csikónak a hátát?! Majd én töröm be a
te hátadat, te gyalázatos! – kiabálta.

Dolga végeztével kiment a háza elé, s panaszolta
veszteségét a barátainak, meg a szomszédainak. De
mondta is mindegyikőjüknek:

– Ha bármelyikőtök meglát egy kóbor csikót, ne
feledjen szólni nekem!

Különösen a falu pásztorának mesélte el az ő
csodálatos történetét: hogy miként bújt ki a csikó a
tojásból, s hogyan szaladt el. Meg azt is mondta, hogy
a közös földeken, legeltetés közben talán fel is
lehetne lelni.

Mikor a történetet elmondta néhány falujabéli gaz-
dának is, azok így szólottak hozzá:

– Bolond vagy, te takács! A kancának nincsen tojá-
sa. Hová tetted azt a te tojásodat?

– Egy bokorba – válaszolta a takács. – A medence
közelében, a városba vivő út mentén.

– Menjünk oda, s mutasd meg nekünk – mondták
a gazdák.

– Jól van – egyezett bele. – Gyertek!
Amikor odaértek, a dinnyét érintetlenül lelték meg

a bokor közepében.
– Megvan! – kiáltotta a takács. – Ez az én kancato-

jásom, amiből a csikóm kiugrott.
A gazdák körbeállták a dinnyét, majd így szólot-

tak:
– De vajon melyik részén ugrott ki a csikó a tojás-

ból?
A takács felemelte a dinnyét és nézegetni kezdte.

Az egyik gazda kivette a kezéből, mondván:
– Ebből ugyan soha nem ugrott ki semmiféle csi-

kó. Téged bizony becsaptak. Megmutatom neked,
hogy hol vannak benne a csikók.

Azzal hozzácsapta a dinnyét egy kőhöz, kiszede-
gette belőle a magokat, s a takács kezébe nyomta:

– Van itt elég csikó a te számodra!
A többiek meg nagy nevetés közepette leteleped-

tek és jóízűen befalatozták a „kancatojást”.

T. Zselensky Péter fordítása

Megjelent: Chaman Lal: Gipsies. Forgotten Children of India c. kötetében. (Publications Division Ministry of Information and
Broadcasting. Government of India, 1962.)

5



6


