
„Rendesünnepléshez kell a pénz”

Hány fia van?

Három.

Itt laknak-e?

Kettõ itt feljebb lakik, András itt mellettem.

Õk is járnak dolgozni?

Napszámra. Õsszel, tavasszal, valami pityókáért.

Senkinek nincsállandó munkahelye?

Nincs. Itt volna a gyárba, de olyan felvételeket csináltak itt a
gyárba az itteni népség, normálisan magyar, egy része meg sem
állja a helyét. Inkábban isznak a munkahelyen is, nem azt mon-
dom, hogy az egész cigányt vennék fel, de legalább az a munka-
vezetõ, akit ismer, hogy családos ember, megbízható, azokból
kettõt, hármat, hogy a családját tudja fenntartani, legalább a csa-
ládját tudná eltartani, s nem vettek fel, azt mondják, hogy még
azokot isel kell engedjék, aki fel van véve.

A fiatalok tanulnak? Járnak iskolába?

A gyermekek járnak, de most szabadság van. Már vannak
olyanok is, hogy írni-olvasni jól tud. Nagyobb butaság volt, de
annyirakifejlõdtek, az iskolaannyirahelyretetteõket, hogy most
tudnak írni-olvasni. S jó, mert agyerekek levannak foglalva.

Vannakolyangyerekek, akikkelleneiskolába járjanak, denem
járnak?



Járnak, elmennek, vannak olyan esetek, hogy a ruhácskáikat
megmossák, s amíg meg nem szárad, nem tudnak menni, de
nincsen gond, az egész cigánygyermek jár.

Azállamtól a segélyeket megkapják?

Igen, megkapják, dekevés.

Melyek a legnagyobb ünnepek, amit megünnepelnek?

Újév, karácsony, ezek anagyobbacskaünnepek.

Keresztelõ?

Igen, deaz isgyengén megy.

Miért megy gyengén?

Rendes ünnepléshez kell a pénz, az ember kiöltözik, elmegy
kirándulni. Máshol, tudjavannak agazdagabb cigányok városon,
munkahelyük van, vagy bizsnyicárok, spénzvel dolgoznak, pénz-
vel játszodnak, megint más, nem mint mi, szegények itt faluhe-
lyen. Egy részének kocsija, s méges másabb, azt maga is lássa,
hogy a bizsnyicárok járják külföldöt, a határokat, más vonalon
vannak. Ez nagyon nehéz, hogy valami munkahely ne legyen
ennyi embernek.

Körülbelül hányan vannak itt?

Hát vagyunk, mert munkásember van vagy ötven, acsaládok,
amelyik felvételesmunkát tudnaképviselni. Lenne, mondjuk egy
gyár vagy valami,agyûlésenisvolt feldolgozva. Itt erõst szegény-
ség van, például õsszel elhívnak napszámra, kell szedni három-
négy nap, depénzt nem tud elvenni, mert pityókát kell bészerelni,
hapénzt veszen el, étlen döglök meg atélen. Havolnaegy akkora
birtok, hogy megteremne minden családnak, ha több nem, tíz
zsákocska pityóka, akkor az es nagy elõzés volna, mert õsszel,
amikor kell menni dolgozni, akkor azt mondanám, hogy lejt erre,
vagy szalonnát veszek, vagy annyira meggyûljön, hogy egy sül-
dõcskét, volna mihez hozzányúlni. Kopasz pityókával letelel, s
egy részének nem iselég, mert vannak itt olyan becsületlenek is,
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nem is hívják pityóka szedni sem el, mert cigánykodnak, mert
kimutattaafogafehérjét, mondják, hogy tetöbbet nem jöhetsz, az
aztánnehéztelet visel.Megköt egy seprût vagy egy kosarat, sviszi
egyik ajtótól amásikig.

Mi azami jellemzi a leginkább a cigányokat?

A szegénység,haazembernek lennevalami elfoglaltsága,amit
a gyûlésen is fel volt dolgozva, megmondtam, hogy van itt sok
olyanember, amelyik el kellenelegyenfoglalva, snincsfoglalása,
mindenreképtelenek, nincsahol dolgozzanak…
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