
„Van a cigányok között jó is, rossz is…”

A szüleimalmásiak voltak, jól visszaemlékszömanagyszülõk-
re, Piculanagyapámra. Azért mondják nekünk Picula, mert tizen-
kettõbe-tizenegybe magyar üdõ volt itt, s akkor a piculák jártak,
aprópénzök, snagyapám mind mondogattanagyanyámnak, hogy
adj egy piculát, hogy vegyek szivarat.

Kereskedéssel õk foglalkoztak-e?

Nagyapámék nem, õk dolgoztak harmadába a földeken, így-
úgy, csináltak tekenyõt, orsót, szórólapátot, kerentát az eszte-
nákra, famunkával foglalkoztak. Mü aztán kinevelködtünk, az
öregök maghaltak, nem is tudom, nem emlékszöm mikor...

Itt a faluban milyen cigány családok voltak a régi idõkben?

Ezök aHaneszek saBiszjókok azelsõcigányok. Pecek Béláék
is, sazok aCsonkák, azok isrendöscigányok, csak azok sohanem
dógoztak, hát örökké valamivel kupeckedtek, erre-arra. A patak-
beliek azok aztán heába kõtöztek ide-oda a faluba, ugyes úgy
mondják nekik, hogy a patakbeliek. Olyan a viselködésök, nem
rendöscigányok, hazugok,mocskok, csalnak,akertököt lopják el,
nem dolgoznak, nem szerzik bemagokot. Nem lesznek azok soha
rendösök, bennök van, avérökbe, a fõd veszi ki csak.

MátyásMihályék milyen cigányok?

Azok rendöscigányok!

A patakbeliekkel nem isházasodtak össze?

Nem. A patakbeliekkel ezök amüfajtánk nem. Nem. Tudod-e,
négy vaj öt féle cigán van! Vannak a házicigányok, a kalányos



cigányok, a restás cigányok, a kolompár cigányok. A restás
cigányok sakolompár cigányok cigányul beszélgetnek.Müpedig
mind magyarul beszélgetünk, én tudok cigányul, egyedül én.

Hol tanulta?

Én Némötörszágba, mert valami zsombori cigányokkal vol-
tunk, azok is ilyennel keresködtek mind mü, csak üstöscigányok
vótak, ezelõtt üstökkel foglalkoztak, ordafõzõ üstökkel. Osztán
kinyilott a szemök s õk is nekifogtak keresködni. Jó eszök volt s
ügyesembörök vótak, tisztösségösembörök, csak olyan fiatalok,
mind én. Aztán kezdtem tanólni cigányul, de egyet se szólottam
nekik, amíg nem értöttem meg, hogy mit beszélnek. Eccer azt
mondja egy cigánlegény a leánynak, hogy ne beszélj avval a
magyarral, azt mondták nekem: a magyar, beszélj velünk, azt
mondja, cigányok vagyunk, az gádzsó, így mondták nekem.
Mondom a csórónak aztán, mikor a korcsomába bémentünk,
mondtam neki cigányul, miköt mondott a leánynak – hát te
tudsz cigányul, bocsáss meg, egyem meg a szüvedöt – így
mondta.

Itt a faluban valakik használták-e a cigány nyelvet a család-
ban?

Itt nem Almáson. Itt használták ezelõtt inkább akalányosok a
román nyelvet a családba. De rományul is úgy beszéltek, hogy a
molnárszekér jött s mondta Hanesz Mári, hogy mai baiete, vine
molnárszekér adu zsáku, így beszéltek, keverték.

Másvidékekrõl honnan költöztek be idea faluba cigányok?

Abásfalváról, a Repülõk azok abásfalviak vótak, onnan szár-
maztak, bár ne jöttek volnasohaerrefeléapatakbeliek.

A kolompár cigányok mivel foglalkoztak?

A kolompár cigányok, azok bellérködtek deAlmáson nincsen
ebbõl a fajból, azok egyebet nem csináltak, csak kupecséggel
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foglalkoztak, egyik vásárról mentek a másik vásárra. Lovakkal
kupeckedtek.

Sa házicigányok?

Azok inkább mozsikáltak.

Õk voltak azelsõk rangban?

Most már nem vótak õk, mert a kalányosok jobban álltak.
Például a harmincas évökbe Biszjók nannyámnak s Picula
nannyámnak annyi pénzök volt, hogy majdnem a fél falu tarto-
zott nekik. Kölcsön adták a pénzt kamatra. S tudod-e, még mit
csináltak? Kapáltak, ósót, tekenyõt csináltak, eladták gabo-
náétt, sakkor vettek öt-hat malacot, azt felnevelték, eladták, ha
el nem tudták adni jó árba, akkor megölték, saszalonnát nyárba
kaszáláskor eladták amagyaroknak, jól megvették. Abból pénz
gyült.

Amit készítettek faárut, azt itt adták el vagy másvidéken?

Evitték Dályárasazokbaaközségekbe.Ége, Derzs. Itt isadtak
el sokat, tekenyõt s esztenákra azt a kerentákot. Seprüt keveset
köttek, avval nem foglalkoztak, mert keveset adtak érte. A
földet harmadába müvelték, a nagygazdák adták nekik, mond-
ták, ha ügyesön kapálnak, rendösön dógoznak, jövõbe is oda-
adják.

Szaporodásvan most itt acigányok között, itt Almáson is. Hát
ezelõtt apatakbacsak Nyisztor volt saJobbikok,ott másnemvolt.
Jöttek, beköltöztek, innen-onnan, idekõtöztek s elszaporodtak úgy,
mind a franc! Bár ne jöttek volna ide.

Nem szereti õket?

Én nem! Én most is, mikor a bányába dógoztam, cigány
létömre, mikor három hónapja volt, megválasztottak csapatveze-
tõnek a lövétei magyarok. Akkor szedtem aszakszervezeti pénzt,
szedtem a tagsági díjat a pártnak, leszámoltam mind egy lejig, le
kellett, nem lehetött hiányozni a pénznek. Muszáj volt, a becsü-
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letömöt fenntartottam, nem akartam, hogy elmaradjak a tagsági
díjakkal, nem szerettem azt, hogy lemaradjak, adtam le minden
hónapba. Nem volt semmi problémám, úgy szerettek engömöt,
hogy csuda. Mérnök, mindenféleszerettek mindörökké.

Elõfordult cigány–magyar házasság is, ezt hogy fogadták?

Hát például ez a Tódor Miska elvette Rózsikát, jól fogadtuk,
nemvolt semmi probléma. Haafehérnépszereti, segyütt akarnak
élni, az isten segélje õköt. Egy esszejövetel volt, úgy neztük,
mintha õ is közülünk lett volna. Béla bácsinak a leányai egytõl-
egyig mind magyarhoz mentek odaki. Egy testvéröm van Udvar-
helyt, annak isa leányamagyarhoz ment férhöz. Nem volt nézet-
eltérés soha. Ha eccer bévegyül köziünk, akkor azt úgy kell
vegyük, mind családtagot.

Igen fiam, mert ugye, hosszuszoknyábajárnak, aviselkedésük
ismás, õk az õk szokásukot nem hagyják el. Avval akiejtésökkel
s a viselkedésükkel különböznek, de mü úgy járunk, mind a
magyar embörök. Mondom, hogy azénonokám, Edit, nem isakar
arról hallani, hogy õ cigány, nem akarjaelismerni, hogy õ cigány,
nem isbarátkozik acigányokkal egyáltalán. Nem olyan menésök
van a restás cigányoknak, mind a más cigányoknak, valahogy
olyan sebösebb, egy olyan...

Sebösebb s apróbb a lépésök. S ha vereködni akar, egy-egy
másabb mozdulatja van, mind egy más embörnek. Én megüs-
meröm akárhol, akárhogy õtöznek…

Még uriembörbe is megüsmeröm, hogy cigány, akárhogy ki
van õtözve, tisztviselõ mondjuk, ugyesmegüsmeröm…

Van, akit nem lehet megüsmerni, de ezt a restás cigányokot
meg lehet. Devanolyancigány, akit nemlehet felismerni. Például
a leánka, amiénk, Udvarhelyt iskolábavan, bentlakó volt, hétfõn
ment, szombaton hazajött. Van acigányok között jó is, rossz is, s
nem csak a cigán, hát a magyar embörök között is. És ha látok
valahol egy hitvánkodó cigánt, nekem pont mind egy magyar

178 „ Van a cigányok között...”



embörnek, nem jõ jól, mert nem jól viselködik. Én pont olyan
ellenségevagyok, halátom, hogy nem úgy viselködik, ahogy kell
viselködni. S cigánba sok van ilyen szemtelen, nem hagyom én
arra, hogy magyar embörök mondják meg, de van olyan is sok,
hogy jobban viselködik, mind egy magyar embör.
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