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2004-ben a csíkszeredai székhelyű 
Hargita Megyei Kulturális Központ ki-
adta az általam írt MAGYAR-ROMA tár-
salkodó szótárt, melyet P. Buzogány Ár-
pád szerkesztett. Ebben a szótárban a ci-
gány szavak magyar betűkkel, fonetiku-
san vannak írva, ahogy azokat ki kell ej-
teni, így a cigányul tanulni vágyókat a 
legkönnyebb módon vezeti be a cigány 
nyelv tudásába.

Előszavában Core Maria cigány ta-
nítónő többek között ezt írja: „Sok em-
bert foglalkoztatott és mai napig sokan 
nem tudják, hogy kik vagyunk mi, ro-
mák, és honnan származunk. Az utunk a 
mai Északnyugat-Indiába visz vissza, a 
volt Kash államba, ahol az őseink nyo-
maira bukkanhatunk. Innen ered a »ro-
ma« elnevezés, ami indiai eredetű szó, 
és embereket jelent, »rom« férfit, »rom-
nyi« pedig asszonyt. Roma nemzetiség 
már a Kash államban i. e. 2000-től 
létezik.”

De mi késztett engem, falusi tanítót 
arra, hogy megtanuljam a cigány nyel-
vet és közreadjam az említett szótárt? A 
gyerekek kérdezték: Tuké ná dzsánész 
rómánész?

A sors úgy hozta, hogy 50 évi tanítói 
munkám során négy évet Székelyszent-
erzsébeten tanítottam. 1960-ban helyez-
tek az ottani általános iskolához. A fa-
luba érkezésemkor azonnal szembeöt-
lött, hogy rengeteg „barna bőrű” ember-
rel találkoztam. Ez azért volt furcsa szá-
momra, mert ahol én a gyermekkoro-
mat töltöttem, Nagykadácson csak 
egyetlen cigány család élt, mely a Pinkó 
vezetéknévre hallgatott.

Második nagy meglepetésem az 
volt, hogy az osztályomban, melyet az 
igazgató úr átadott nekem, 22 cigány 
nemzetiségű gyermek volt a csupa két 
magyar gyermek mellett. Ennek kö-
szönhetem, hogy elég jól megtanultam a 
nyelvüket, mert bizony az elején sok 
gondom adódott ennek ismerete hiányá-
ban. Akkor még kimondottan a falut 
övező három domb tetején, a három 
„pusztán”, vagyis a Templom-pusztán, a 
Kancsó-pusztán, illetve a Szőlő-pusztán 
laktak csak a cigány családok. Szinte 
teljesen elszigetelődtek a magyar csalá-
doktól. A kisebb roma gyermekek isko-
lás koruk előtt nem igen jártak be a falu-
ba, a kéregetés nem volt szokásuk, ma-
guk közt meg kimondottan cigányul be-
széltek. Történt, hogy iskolakezdés 
másnapján egy cigányasszony, néhai 

Náná Erzsi azzal keresett fel az 
iskolá-ban, hogy legyek szíves ne 
beszéljek „rományul” a gyerekekkel, 
mert nem ér-tették meg, hogy miket 
mondtam nekik. Amikor az asszony 
előtt újra rájuk kér-deztem, akkor 
tudtam meg, hogy a gyer-mekek nem 
tudnak igazán magyarul, csak pár szót. 
Így tanultuk meg közösen egymás 
nyelvét, én cigányul, ők meg magyarul.

Hogy mit jelentett Szenterzsébeten 
ilyen osztályokban tanítani, azt csak az 
tudja, aki próbálta. Akkor még a polgá-
riasodás legkisebb jele sem mutatkozott 
a „pusztákon”, úgyannyira, hogy a leg-
több családnak még illemhelye sem 
volt. Ha az egyéni higiéniai szabályok-
ról beszélgettünk, elképedtek azon, 
hogy télen is lehet, sőt kell fürdeni. 
Számukra a fürdés fogalma kimondot-
tan a nyárhoz kötődött, csak a falu közt 
elfolyó Mogyorós-patakban volt elkép-
zelhető.

Táplálkozásuk nagyon gyenge volt, 
fő eledelük a puliszka és egy kis „mel-
lévaló”, melyet napszámos munkájuk 
bérében kaptak a „gádzsóktól” (magya-
roktól).

Érdekes módon a legtöbb vezeték-
név a Koré, Lunka, Forgács és Lévai 
volt. Ezek mellett  pár család a Dávid 
nevet viselte. Mivel sok ugyanolyan ne-
vű egyén volt, pl. Koré János, Koré Mó-
zes vagy Lévai János, ezért maguk közt 
ragadványneveket adtak megkülönböz-
tetés végett. A „puszták” lakói esténként 
a falun át hangos kiáltással kommuni-
káltak egymás között cigányul, amit a 
magyarok nem értettek. Hogy pontosan 
tudja az illető, hogy kinek szól az üze-
net, akihez az átkiáltás szólt, annak a 
ragadványnevét is hozzátették:

Lévai János-Pinus, hé! Amá szigyár 
khéré me dukhál mere sére!

Vagyis: Lévai János-Pinus hé, gyere 
haza hamar, mert fáj a fejem!

Az illető tudta, hogy nem a másik 
Lévai Jánosnak szól a „telefon”, mivel 
annak a ragadványneve Lévai János-
Buvár volt.

De hadd soroljam fel az emlékeze-
temben lévő ragadványneveket: Lévai 
János-Pinus, Koré Géza-Kankucás, 
Forgács János-Honer, Koré Béla-Likas, 
Lunka János-Csorgó, Koré Mózes-Sí-
pos, Bódi János-Pajkó, Koré Vilma-Bo-
bonya, Dávid János-Bikás, Koré Mó-
zes-Frutyka, Lévai János-Buvár, Dávid 
Dénes-Verkó, Lévai Géza-Genci, Com-

pi Mózes-Mocsi, Koré Márton-Burák. 
Hogy honnan vették e ragadványneve-
ket, nem sikerült nyomára bukkannom, 
de az utódok mindegyike generációkon 
keresztül örökölte.

A Burszán Lajos által írt Falufüzet-
ben foglaltak szerint, a cigányokat egy-
kor báró Kemény Béla telepítette a falu-
ba, mivel olcsó munkaerőt jelentettek.

Most, négy évtized távlatából öröm-
mel tapasztalom, hogy volt tanítványa-
im mennyire elpolgárosodtak. Nagy ré-
szük már a „pusztáról” beköltözött a fa-
luba, legtöbbjüknek összkomfortos la-
kásuk van, fürdőszobákkal, de nem ke-
vés a személygépkocsival bíró cigány 
családok száma sem. Anyagi helyzetük 
változása viselkedésükre is hatással 
volt, civilizáltan élnek és viselkednek.

Sajnálattal vettem tudomásul vi-
szont, hogy a volt bárói kúria, mely ré-
vén a cigányok a faluba kerültek annak 
idején, az „új demokrácia” jegyében 
eltűnt a föld színéről. Csodálkozni tudok 
azon, hogy egy ilyen történelmi bizo-
nyítékot – abban a faluban, melyben an-
nak idején Péchy Simon is élt és dolgo-
zott – el tudtak tüntetni nyomtalanul, 
anélkül, hogy bárkinek is bántódása es-
ne érte. Nem hiszem, hogy ezt kimon-
dottan a cigányok számlájára lehetne ír-
ni. Valószínű, mások húzódnak meg az 
eset árnyékában, de a tény marad: eltűnt 
a Kemény-kúria.

Gálfalvi Gábor 

TUKÉ NÁ DZSÁNÉSZ ROMÁNÉSZ?
(Te nem tudsz cigányul?)

Jelzések, emlékek, vélemények




