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A szerző néprajzkutató.
1995-ben végzett az
ELTE BTK néprajz sza
kán. A Fővárosi Önkor
mányzat Cigány Ház
munkatársaként a cigány
néprajz kutatásával és
megismertetésével foglal
kozik. A cigány néprajzi
tárgyi és anyagi értékei
nek megmentése céljából
2002-ben civil támogatás
sai megalapította a világ
első Cigány Falumúzeu
mát Hodászon.

'Bővebben lásd: Magyar-
országban 1893. január

31-én végrehajtott
Czigányösszeírás
Eredményei. In.:

Magyar Statisztikai Köz
lemények, IX. kötet.

Budapest, 1895.
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Imádságok,
hiedelmek és mesék
A recens, jelenkori források gyűjtése mellett évek óta régi források
után is kutatok. Kimondottan jó érzés, ha olyan írásokra bukka
nok, amelyeket cigányok írtak magukról, főként, ha cigány nyel
ven tették. A 19. században egyre több írás született e témában,
melyek többnyire különbözö folyóiratokban, lexikonokban és szó
tárakban olvashatók.

Az 1893. január 31-én végrehajtott "czigányösszeírás" eredmé
nyei szerint az összes cigány lélekszám 274 940 fő, ebből az ál
landóan letelepedettek száma 243 432, a huzamosabb ideig egy
helyben tartózkodók száma bizonytalan, körülbelül 20 406,
"vándorczigánynak" összeírt 8 938 fő. "A hitfelekezet szerinti
megoszlás vizsgálata azt mutatja, hogya cigányok felekezeti
szempontból az adott település vallását követték. Az egyes kate
góriákat tekintve, az állandóan letelepedett és a huzamosabban
egy helyen tartózkodó cigányoknál a római katolikusok mutatják
a legnagyobb százalékot, a vándor cigányoknál a görög-keletiek,
harmadik helyen állnak a görög katolikusok, ezeken kívül még
csak a reformátusok mutatnak jelentékenyebb számokat, a többi
felekezetek csak kevés százalékban szerepelnek minden katego
riában."l

A cigányok vallási életét tárgyaló 19. századi írásokra túlnyo
mórészt a kívülről láttatás, a nem ismerésből fakadó általánosí
tás és a lekicsinylő, előítéletes értékítéletet magán viselő leírás
jellemző, például: "Külsőségekrenézve a czigány rendesen alkal
mazkodik környezőinek vallási formáihoz, de nem belső szük
ségérzetből, hanem inkább külső kényszerből s talán azon
mimiczri-szerű jelenségekhez hasonlítva, mely szerint némely ál
lat a környezet színéhez illeszkedik. ..,,2 Ilyen és ehhez hasonló
írások hosszabb terjedelmű közlését a cigányokra nézve sem er
kölcsi, sem pedig szakmai szempontból nem tartom helyesnek.
A belső szükségérzet mély és igaz voltát számomra maximálisan
igazolja az a tény, hogy rajtunk kívül elődeink is szerettek és
tudtak anyanyelvükön (cigányul) imádkozni. Az imádságok
mellett a köszönési és köszöntési szövegformulák vizsgálata is
ezt igazolja.

Az itt bemutatott imádságok cigányok és nem cigányok kőzös

munkái. Nagy-Idai Sztojka Ferenc, ismertebb nevén Fardi, ci
gány származású költő József főherceg barátja volt. Ipolysági Ba
logh Jancsi ugyancsak cigány volt, ismert prímás hírében állt.
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Ihnátko György gimnáziumi tanár volt, aki nemcsak a hazai,
de a külföldi cigány szakirodalmat is jól ismerte. Cigány nyelv
tan című könyve gazdag folklór adatokat is tartalmaz. Sólya
Miklós görög katolikus lelkész volt, akit a hodászi cigányok
maguk között egyszerűen "rasaj"-nak (pap) hívtak. A papi hi
vatás mellett kiváló néptanító volt. A cigány nyelv elsajátítása
után híveivel közösen lefordította a fontosabb egyházi imádsá
gokat és a liturgiát.

Lé ráhkorugyipé - Az Úr imádsága

Ámárodád Dévlá, konszán ándocséri szuntotéál tyo ánáv, téávél
tyű lume, téál tyo vójá, szárándo cséri, káde vi káthépéphuv,
ámáro szákogyészánománro, dé ámén ágyész, tháj értiszár ámáro
bézéchá, szár viámé, érti szárász ámáro duzsmánéngé, tháj ná
ligérámén ándé nászulimászté, tháj szloboziszár kátháronászul.
Ámén.
(Nagy-Idai Sztojka Ferenc: Ő császári és magyar királyi fensége József
fónerczeg magyar és czigány nyelv Gyök-Szótára/Románé Álává. Máso-
dik kiadás, 1890, Uszód.) .

Amaro dad! ko szal andro nyebosz, saj avel tiro nav szvato; saj
avel tiri pchuv! saj avel tiri volya, szar pro nyebosz avka the pre
phuv. De amenge szakodzsiveszeszke maro ada dzsivesz the
muktele amenge amare bini, szar amen mukaha e lenge, szave
amen kosenasz, the ma le amen andre bini, a vizbaven amen ole
dzsiungibnesztar. Amen.
(Ihnátko György: Cigány nyelvtan. Losonc, 1877.)

Amaro dad del ko szinyal ande trothen asárdo tovel tro then szo
odoj auka tovel te upradi phuv taj da maro szako divikno máro
tatadive prosztin amare grihi dik taman prosztinasz amare grihi
kerdengi toj malamen andole meribnaszkero daravibe toj muk
amen ole ergyavendar. Amen.
("Ipolysági Balogh Jancsi hontmegyei magyar czigány zenész sze
rint." József Főherczeg: Czigány Nyelvtan/Romano Csibakero
Sziklaribe. Budapest, 1888.)

Amaro Dad Devla, ko han ando cseri,
Szunto t' avel tyo nav.
Te avel tyi luma,
t' avel tyi voja, szar ando cseri, kade vi athe pe phuv.
Amaro szakogyeszeszko maro, de amen agy esz,
taj jertyiszar amare bezexa,
szar vi amen jertyiszarasz amare dusmanenge,
taj na liger amen ande naszulimaszte,
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taj szlobodiszar kathar o naszu l. Amen.
(Sólya Miklós -'- Görögkatolikus Cigány Egyház, Hodász, 1949.)

Angyeláji dragosztipé - Az angyali üdvözlet

Marije, ko andyal pro szvetosz le szomnakune devlesz, radi
szalyav tut, o raj hin tuha, tu bachtalyi szal maskaro romnyija, the
bachtalo hin o dzsiv tre pereszkre, bo amenge andyal pro szvetosz
le szomnakune devlesz, ko amare vodzsia cindyasz.
(Ihnátko György: Cigány nyelvtan. Losonc, 1877.)

Drago av, Marija,
Sukaripenca phergyi han tu, o Raj hi tuha, baxtalyi han tu

maskar le zsuvja taj baxtalyi tyi perreszki lulugyi, o [ezusi.
Amari Raji, vuzsi Marija le Devleszki szonta Dej, mang le

dragone Devlesz vas amenge bezexalende, akanak taj pe amaro
merimaszko csaszo. Amen.
(Sólya Miklós - Görögkatolikus Cigány Egyház, Hodász, 1949.)

Lé ápostoláno gyéhke phénipé - Az apostoli hitvallás

Patyavf jekhe Dévfleszke Szakerelandró Dád le zégoszke la
Phuake andro teremtésisz, és andro Jésuszisz Kristusisz andre
leszkero jek rakló andra maro Rai, ko ullyasz le Dévflesztar,
születingyasz la Szüzno Mariatar, kinzatingyasz Pontius Pila
tusiszke, telaleszke, opre lesz feszitinde, mer la parundelasz,
szalingyasz téle opre pokli o trito dgyivesz, andral o mulyipen, o
prusscsilasz, opre gélo andro zégosz, bessel odá dadeszke le
devfleszke opre csacsipen, othar avfla te itilenel le dsiden, tai le
múlen; Patyavf jek sza vorengeri keresztino dai andre devflesz
kero kher, le Szentnonengero eggyesegosz; amare vétkeinge
prosztin, amare trupeszke opre udziben, ésodá örökösnó
dssivipen. Amen.
(József főherceg közlése. Philologiai Közlöny, 1887, 730.)

Karácsonyi és újévi köszöntési formulák

Adja a jó Isten, hogy mindannyian szerencsében és eróben érjük
meg az ő napját. Ha az Isten magához szólít, én azt szeretném,
hogy ott legyek, ahol Isten van; én kérem Istent, hogy ott legyek,
ahol Isten van. Adjon Isten az Uraságnak szerenesés karácsonyt,
szívemből kívánom, sok örömteli napot éljen az Uraság testben,
lélekben áldással, halála után annak örüljön az Uraság, hogy a
Mennyországban lakik. (Fundamentum Lingue Zingarieae)
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Levél egy barátomhoz

Szívből szeretett barátom! Habár a szerencsekívánatok a szokás
eredményének tekintetnek is, hiszem mégis, hogy ön fel nem fogja
tenni felőlem, mintha én is csak szokásból írnék önnek, ön ismeri
lelkemet, s meg van győződve, hogy az az irányomban kifejtett
nagylelkűség és szeretet által táplálva a legőszintébb baráti érzel
mekkel telt, de mégis kedves dolog azoknak, kit igazán szeretünk
s nagyra becsülünk kívánhatni, hogy szerencsés, egészséges és vi
dám legyen életök késő korig, e kívánathoz még csak azt csato
lom, hogy engedje önnek a mindenható az új év ünnepét még szá
mos éven át jólétben elérni, hogy így kedves körében nagyra be
csült barátságát én is sokáig élvezhessem: aki vagyok bensőleg

szeretett barátomnak őszinte barátja: Ferencz
(Nagy-Idai Sztojka Ferenc: Ő császári és magyar királyi fensége József
fó1Lerczeg magyar és czigány nyelv Gyök-5zótára/Románé Álává. Máso
dik kiadás, 1890, Uszód.)

Kötetlen szövegű imádságok

1989 után, a politikai változásokkal egy idóben a hazai cigányok kö
zül egyre többen érezték úgy, hogy számukra most jött el a szabad
felekezetválasztás ideje, s jó néhányan kapcsolatba kerültek a ma
gyarországi kisegyházakkal (adventisták, metodisták, baptisták
stb.). Ez irányú gyűjtőmunkámazt igazolja, hogy többen a Pünkös
di Közösségben vagy a Hit Gyülekezetben találtak közösségre. Az
istentiszteleteik egyszerűek, kevés a liturgikus előírás. Középpont
ban az igehirdetés áll, de az éneklésnek és a közös imádkozásnak is
jelentős szerepe van. Az énekek előadásmódja sajátos, gyakori a
hangszer (gitár, szintetizátor, dob, hegedű) kíséret. Az imák szövege
általában kötetlen, Istenhez való szabad, ugyanakkor tiszteletteljes
beszédről, imádkozásról van szó. Ennek bemutatására kívánom
közreadni egy nyírségi cigány szabadkeresztény gyülekezet közép
korú tagjának imádságát magyar fordításban. Az istentiszteleteken
felváltva használják a magyar és romani (cigány) nyelvet, mivel
mindkét nyelvi közösségből járnak cigányok a gyülekezetbe.

Drága mennyei Atyám, dicsérlek és magasztallak téged, Uram!
Köszönöm Úr Jézus Krisztusom, hogy ma is összegyűlhettünk

dicsőíteni a szent nevedet. Köszönöm Uram, hogy meghaltál ér
tünk és felvitted bűneinket a golgotai keresztre. Köszönöm
Uram, hogya szent véredet adtad értünk. Kérlek, hogy maradj
velünk a mai napon is és takarj be a te drága szent véreddel,
mert a te véred a szabadulást és a gyógyulást jelenti. Köszönöm,
hogy újjászülethettem tebenned Jézus Krisztusom és megismer
hettem jóságodat. Kérlek Uram, erősíts meg továbbra is a hi
tünkben és viselj gondot ránk! Kérlek, hogy figyelmezzél az

681



imáinkra és halld meg a sóhajtásainkat Uram! Köszönjük a segít
ségedet, köszönjük az órákat, a perceket, amit eltölthetünk a te
jelenlétedben. Élő és hatalmas Isten vagy és bennünk lakozol.
Kérünk, formálj minket, hogy igazak legyünk a Te színed előtt.

Atyám, te vagy az út, az igazság és az örök élet.
Kőszőnöm, hogy megérintetted a szívemet és dicsőíthettem a

Szent nevedet. Ámen.

Démonikus lények a cigány néphitben

A cigány néphitben, ahogyan más közép- és kelet-európai népek
néphitében is megtalálható az ördög, valamint az emberekkel
együtt háló, ellenkező nemű démonikus alak. A magyar néphit tü
zes ludvérce, a román és a délszláv tüzes sárkánykígyók rendel
keznek démonikus hálótárs vonásokkal. A természetfeletti lény
legfontosabb vonása a szexuális kapcsolat az ellenkező nemű em
berrel. A ház körül vagy vizes terület közelében megjelenő siklót
gyakran vélték kígyónak. Előfordult, hogya váratlan természeti
csapást az ördög munkájának tulajdonították. Az ismeretlen, a ve
szélyes dolgoktól történő óvás párhuzamba állítása a démonikus
lényektől való félelemmel szintén jellemző. Az alábbiakban Kana
las Margit történetét, valamint a Ki szeret engem? című szöveg ma
gyar fordítását közlöm; ez a mese egyaránt szól a szeretetről és an
nak hiányáról.

Nálunk a faluban van egy asszony. A férje és a fia meghalt. Elég
régen meghaltak. Miután meghaltak, ő elment a háztól. Öt-hat
évig nem jött haza. Az alatt az idő alatt, amíg ő távol volt, az ör
dög elfoglalta a házát. Ott lakott. No, miután az asszony hazajött,
egyedül élt a házban. Esténként nem tudott aludni, pak-pak hal
lotta, hogy valaki járkál a padláson. Aztán egy-két nap után
megint járkált, jött. Amikor az ördög ott volt, az asszony vereke
dett vele. Az ördög megmutatkozott neki és verekedtek. A vereke
dés nyomai jól látszottak rajta. Nappal bement a faluba, hogy el
mondja az embereknek. Mondta, nézd, hogy megvert engem az ör
dög. Jár hozzám az ördög, mit tegyek? Miután elmondta az embe
reknek, hogy az ördög hozzá jár, akkor az emberek egy-két este el
mentek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy tényleg az ördög-e
az. De az emberek nem látták őt, de az ördög látta őket. A nő is látta
az ördögöt és beszélt hozzá, de az emberek nem látták. Aztán rájöt
tek, hogy nem szabadulhat az ördögtől, ezért elmentek a paphoz.
Az asszony elhívta a papot. A pap adott neki feszületet, és szentelt
vízzel megáldotta a házat. Aztán többször megszentelte a házat. Két
évig nem járt el az asszonya háztól, és így nem jött hozzá többé az
ördög. Az asszony azóta megöregedett, most hatvanöt éves.
(Adatközlő: Kanalas Margit. Tura, 1996.)
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Idén ősszel jelenik meg az
Újszövetség magyar--ci
gány kétnyelvű változata
a Szent Jeromos Katoli
kus Bibliatársulatnál. A for
dítást Vesho-Farkas Zoltán
cigány műfordító, a nyelvi
ellenőrzést Karsay Ervin
szakértő, a szakmai ellen
őrzést Ta~ányi Béla teoló
gus, a PPKE professzora
végzi. (A Szerk.)

Ki szeret engem?

A szülők udvarában négy lánytestvér lakott. Egyszer csak azt
mondja a legidősebb lány: "Tudjátok, ki szeret minket a legjobban?
Ki az, aki az életét adja azért, hogy minket megmentsen?"

A második testvér azt válaszolja: "Az apám!" A harmadik
lány szerint: "Az anyám!" És a negyedik húg: "A bátyám!" Ak
kor így szólt a legidősebb lány: ,,Jól van! a következőt csináljuk!
Mindannyian elrejtőzünk, és te majd kiabálsz apánknak: egy
mérges kígyó ül a kebleden és mindjárt megharap téged; vegye
ki a kígyót!"

Mit csinálnak. A testvérek elbújtak, csak a második lány ült a
kertben és kiabált: "Apám, édesapám! Gyógyíts megJ mert kü
lönben meghalok!" Akkor jött az apja és megkérdezte: "Mi van
veled?" "Ó/ apám, édesapám - mondta a lány -/ egy mérges
kígyó bújt a keblembe, és meg akar harapni. Gyere, vedd ki a
kígyót!" Ekkor így válaszolt az apja: "Nem tehetem, mert meg
harapna, inkább elmegyek az orvoshoz, majd ő megszabadít
tőle!" Ezzel el is ment.

Most a harmadik testvér következett: "Anyám, édesanyám!
Gyógyíts megJ mindjárt meghalok!" Akkor jött az anyja és meg
kérdezte: "Mi van veled?" "Óh, anyám, édesanyám - mondta a
lány -/ egy mérges kígyó bújt a keblembe, és meg akar harap
ni. Gyere, vedd ki a kígyót!" Erre azt mondja az anyja: "Nem te
hetem/ akkor engem harap me~; elszaladok a papért és megkér
dezem/ hogy mit csináljunk." Es az anyja elfutott.

Ezután a negyedik testvér következett, a kertben kiabált: "Bá
tyám/ édes bátyám! Gyógyíts megJ különben mindjárt megha
lok!" Jött a bátyja és megkérdezte: "Mi van veled?" A lány így
válaszolt: "Egy mérges kígyó bújt a keblembe, és meg akar ha
rapni. Gyere, vedd ki a kígyót!" Akkor azt válaszolta a bátyja:
"Nem tehetem, mert megharap, és akkor meghalok. Inkább el
megyek a kocsmába, megkérdezek másokat, mit tehetünk." Ez
zel elment a testvér a kocsmába.

Ekkor a legidősebb lány lépett a kertbe és kiabálni kezdett:
"Óh, kedvesem, én kedvesem! Gyere, gyógyíts megJ mert külön
ben meghalok!" Akkor a kedvese gyorsan ott termett és kérdez
te a lányt: "Mi történt veled?" A lány így szólt: "Egy mérges kí
gyó bújt a keblembe, és meg akar harapni. Gyere, vedd ki a kí
gyót!" És a kedvese nyújtotta a kezét, hogy kivegye a kígyót, ek
kor a lány így kiabált: "Hej, testvéreim, ki szeret engem iga
zán?" (Ethnologische Mitteilungen, 1887.)

A szövegeket gyűjtötte, fordította és közreadja: Rézműves Melinda.
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