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piszkosan, de lé lekben tisztán
- szegé nysé gben, de gazdagon

Orsós |akab |920-b6n született, Naqqhanizsán é I  elbeszé I  é s fafaraqó né pm vé sz. Csalddjával vándordgdnyokhal vonulva é rke-
zett - mé q kisgqerekhé nt - Maqqarországra. É desapla tekní vájó cigówJ vllt. Maga el bb f ré szmalomban d,olgozott, lgl}-tó]l pe-
dig olaibántlászké nt- 1942-ben behí vták katonánah. A szoví et í r\nton hadifoqsáqba esett. lg48-ban té rt haza. Erd gazdasógban,
mald az olajiparban dolgozott- olajipari tethnikumot vé qzett. Kedvtelé sb  kezdett a fafaragásba é s emlé kei leí rásába. I952-ben a
Zala MeqLJei Hí rlapban jelent meg els  í rása. 1962-ben fafaraqó muukdssáqát a né pmí vé sut mestere kitüntet  cfunmel ismerté h el_

Elbeszé lé seit hórlm kötetben (,,Afti hallja, aki nem hallja" , ,,A lessze maiortól az IJraliq" é s ,,Cqökerezé s") jelentette meq, d,e vala-
menwJi cigána ú isáq is közöIt tó'le í rósohat . A Zala Megqei Í rók Eqqesületé nek elnöke _ A cigány kisebbsé qen belüli kisebbsé ghez tar-
tozó, beás dqánq mí í vé szt karácsow4i enlé keir  hé rd,eztem,

- A karácsonyt a beás cigányok hihetet]en szegé ny-
sé gben tartották, é s mé gis Voltak örömeik. olyan szo-
kás vo}t, hogy akik haragudtak egymásra é s kará-
csonykor taftott mé g az indulatuk, azoknak fe] ke]]ett
keresniük é s megcsókolniuk egymást, Meg ke]lett es-
küdniük, hogy tovább nem tartlák a haragot é s többet
nem köVetik eI azt, amivel megmé rgelté k egymást,
Sok ilyen ok lehetett: megszidták pé ldául egymás any-
ját, ké rté k korábban, hogy forduljanak meg a másik
halottlai a sí rban, vagy aZ lstent, hogy nyomorí tsa
meg a másikat, Ezek az átkok egyé bké nt a cigányoknál
olyan sú lyosak Vo]tak, hogy egy é Ieten át Sem tudtak
feloldódni. Ezé rt volt fontos gesztus visszavonni  ket,
Erre a karácsony ünnepe volt a legalkalmasabb_ A
megtisztulást mind]g a legbölcsebb öreg cigány kez-
demé nyezte, aki számon tartotta, hogy kik haragsza-
nak egymásra, kik sé rtetté k meg egymást, Karácsony
dé lre a cigányok ily módon teljesen tiszta lé lekkel vol-
tak, Tiszta szegé nysé gge] é s tiszta lé lekkel,

- Magam elé  hé pzelerA, hlglj ltt voltak a cigárykulibáh, s a
nagq h  (gqakran emlegetik az öreqek, hoqq hatalmas hó lepte

eI a telepeket tóIen) _ Hoquan lehetett ltt ünnepelni, amikar kL-
jönni sem igen lehetett szinte a hótól?

- Azé rt csak kifurkáltuk magunkat! A telepen általá-
ban csak az apának, meg az anyának volt (ha volt egy-
általán (cip ie, a többiek, a gyerekek mezí tláb jártak a
hó tetejé n, Mezté lláb szánkóztunk is, mé gsem emlé k,
szem rá, hogy valaki akárcsak köhögött is volna, Ami-
kor iskoIába kerü]tünk, mi a havat szé trugdalva jár-
tunk, Cip tlen mentünk té ]en iskolába iS. A tanitó,
látva, hogy olyan a lábunk, mint a f tt rák, mindiárt
odakü]dött a kályhához, de szólt, hogy ne tegyük oda
egyb l a meIeghez, mert akkor fájni fog, Azután las-
san feimelegedtünk,

Karácsonyra a cigányok gy jtöttek, amit tudtak.
Másabb volt az a többi szürke napnál. funap volt
id nké nt jólIakás is Mindannyian az egyik kunyhótól
a másikig mentek, teljesen oldott hangulatban, Volt
ahol mé g táncra is perdültek, danásztak, Az asszonyok
apró törté neteket mesé ltek egymásnak aZ é ietükf l,
mi gyerekek meg mindent vé gighallgattunk, Ez is jó
volt, A cigányoknái a gyerek már kicsiny korában vé -
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gigné zte, hogyan szül, ha]lgatta, hogyan jajgat az any-
ja. A piciny kunyhóban mit is lehetett volna vele csi-
nálni? Áté rezte az anyja kí njait, Meg is becsülte aztán
mind a kett t: az anyját is, a kis testvé ré t is, Í gy, bár
sokan voltak ugyan, de a nagyobbak mjndig segí tet-
tek, Azokban a kis helyisé gekben olyan tisztessé ges
bels sé ges hangulat vált jellemz vé : egymás megbe-
csülé se, az egymás iránti szeretet, ami egyáltalán nem
biztos, hogy nagy lakásban mindig kialakul,

A hihetetlen szegé nysé g ellené re mindenütt Volt
(karácsonyfára nem is gondolhattunk) karácsonyág.
Ez oda vo]t a kunyhó valamelyik sarkára t zve, de nem
volt rajta ám semmifé ]e sza]oncukor, Ez a pucé r ág
jelké pezte karácsonyt. Alándé kokat sem igen adtunk
egymásnak, aZ igazi ú nnepet az jelentette, hogy ha te-
hettük nagyobbakat ettünk, a szül k, s az öregek pe-
dig este sok cigánv törté netet é s mesé t mondottak el
nekünk, Karácsonykor jósolgattak is köreinkben,
Anyám pé ldául karácsony-tájban is öntött, Sosem fe,
lejtem el, egyszer egy asszony huszonöt kilomé terr l
kosárban egy kilenc kilós libát hozott, mert anyám
megöntötte neki, hogy a fé rje Visszamegy hozzá.
Egyszer-ké tszer odalestem, Anyám azt csinálta, hogy
egy né gyliteres ]ábost feltett a t zre é s abba felolvasz-
tott egy öklöm nagyságú  viaszt, Amikor már jól folrt,
akkor levette, fogott egy pohár vizet é s odalottyantot-
ta, fuon a vjaszon különböz  emberformák, utak é s
á]latok alakultak ki, Anyám ráhaiolt é s halkan
düdörgött maga elé . Abból olvasta, amit mondott,
Jöttek parasztasszonyok é s lányok is, akiket otthagyott
a páriuk, Visszaiön, nem jön vissza; meghal, nem hal
meg; megcsa]ta, nem csalta meg? Vé ge hossza nem
volt a ké rdé seknek, Amikor anyám arré bb lé pett, meg-
né ztük mi is a viaszt. Olyan é rdekes dolgok voltak ott,
mint egy modern szobrász fára faragott fé ldomborm -
ve, amit csak maga a szobrász tud elolvasni, Hát
anyám is í gy volt ezekkel a jelekkel, Megké rdeztú k:
Anyánk! IgaZ aZ, amit te itt csiná]sz? Van benne vala-
mi? Azt fele]te: Isten mindenütt ott Van, a viaszban is.
Egyé bké nt sohase mondta, mit hozzanak, de ha vala-
mi teljesült, abbó| amit szó]t, annak (hogy ú gy mond,
1am) az ,,áldozatának" megé rte, Anyám persze nem ve-



tette meg, ha hoztak eey hat-hé tkilóS sonkát, vagy
más effé lé t.

- Yolt,e alqan karácsonqa, ami különösen emlókezetes ma,
r dt?

A harmincas é vekben vo]t egy nagyon gazdag ka-
rácsonyom, a többi mind szegé ny volt gyerekkorom-
ban, de mé g sokáig ké s bb is, Az törté nt, hogy apám
három nappal az ünnep el tt Kanizsán volt. Egy
hosszú  ré ten laktunk, s amikor hazaté rt az t nt föl,
hogy nem aZ ú t fel l jön, hanem a ré t havának tetejé n
lopakodik, Piros volt az arca, fé lelem ült ki rá, s azon-
na] az istállóba ment, ahoi egyetlen lovunk ]akott. Az
törté nt, hogy hazafelé  ta]ált egy rókát, amit egy Va-
dász megl tt, de meg nem lelt, Nem merte nyí ltan ha-
zahozni, hát feliekerte inge alá a derekára, de millió
bolha volt a rókában. Apámat cincálták a bolhák.
AZé rt is sietett. Minket elzavart é s szakszer en meg-
fejtette a rókát, Nagyon é rtett hozzá _ A magyar utcán
volt egy zsidó sz rmé s, apám bevitte hozzá a rókab rt
a városba Harmincnyolc peng t kapott é rte. (Akkori-
ban hatvan peng  volt egy tehé n áraI) Bevásárolt
mindenfé le é lelmet, nekünk gyerekeknek mé g csikó-
bábot is hozott, Soha nem volt olyan boldog karácso-
nyom, mint akkor. Kitört persze Iögtön az irigysé g, El-
kezdté k faggatni, mert mindenki tudta a másikról,
hogy mennyi pé nze van. Ki-ki annyi pé nzt taftott ma-
gánál (pontosan kiszámolva), amennyibe egy deszka-
koporsó meg egy fakereszt keí üIt, Akárhogy megszo-

rult, ahhoz nem nyú lt hozzá, az meg volt átkozva, hogy
csak ilyen cé lra való. ]öttek, hái hozzánk é rdekl dni.
Apám é s anyám azonban nem meí te elmondani, mert
hátha elszólják magukat. Mindent kitalá]tak, de nem
hitté k el nekik, Nagy bucska bort is hozott apám, hogy
kí nálgassa  ket, Öntögette is mindenkibe é s egyre
mást mondott mellé . Úgy mentek hát el, hogy tovább-
ra sem fé rt a fejükbe a dolog, Nagy szegé nysé gbe jött
be a hirtelen nagy Kánaán.

Ami megmaradt az ünnepr l, ami öröké rvé ny 
számomra, az ezekb I a ré gi cigány karácsonyokból
származik, AZ a tisztessé g é s aZ a tisztaság, amjben
 k é ltek, Igaz, hogy piszkosak voltunk kí vülr l, de
lelkileg tiszták voltunk, Gazdagabb karácsonyok vol-
tak azok erkölcsileg, mint a mostaniak, Igazi é rzel-
mek vo]tak,, ,

- MiIUen ma a karácsont1, mi vált\zatt?

- Az változott, hogy követiú k a civilizációt, A kará_
csonyfa alatt nálunk is mindenkinek oda van té ve a
maga ajándé kja, Amikor elé rkezik aZ Istenadta óra,
csengetty  szó], Mindenki bevonul, Mostani karácso_
nyaink ugyanolyanok, mint a polgári karácsonyok,
Ami megmaradt nekünk a cigányságunkból az az,
hogy karácsonykor az egé sz nagy család, mindenki
együtt Van, Az unokáim is szeretik, ha mesé lni kezdek
ilyenkor, Az iskolában azonban már  k is másfé le indí -
tást kapnak, már nem a cigány mesé ken n nek fe],.,

Varga llona
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