
Ünneplõ cigányok

Néhány éve egy Orsós Jakabbal folytatott beszélgetéssel próbáltuk felidézni a régi cigány karácsonyokat. „Piszkosan, de lélekben tisz-
tán, szegénységben, de gazdagon” – ez volt az írás címe, a régmúlt emlékek összegzése. Az azóta a földi létbõl eltávozott író és fafaragó-
mûvész Varga Ilona mikrofonjának arról panaszkodott, hogy azt a régi hangulatot, azt az igazán belülrõl megélt nagy közösségi lélek-
tisztulást ma már végképp eltörölni látszanak az ajándékvásárló-ajándékesõ egyen-karácsonyok.

Szerencsére – ha elvétve is – akadnak még közösségek, amelyek megõriztek valamit, s azt igyekeznek is átmenteni a régi cigány ha-
gyományokból, hangulatokból.

Oláh Judit 2001-ben tette közzé a Szekszárdon – az akkor Gémes Balázs, ma Kalányosné László Julianna vezetésével – mûködõ
Romológiai Kutatóintézet „Studia Minoritatum” sorozatának második köteteként „A hodászi cigányok vallási élete” címû tanulmá-
nyát. A karácsony ma már Hodászon is családi körben zajlik. Közösségteremtõ, közösségmegtartó hangulata itt is jobbára csak emlék.
E szerepkörét azonban megörökölte Szilveszter, az Újév. Ezeket, az évek során új hagyományt kialakítva közösen ünneplik… A görög
katolikus vallású cigány közösség, év végi ünnepekhez kapcsolódó, egykori és élõ szokásait Oláh Judit könyve segítségével idézzük fel.

Karácsony

Régebben az oláhcigányok nem állítottak karácsony-
fát, de karácsony estéjén gyertyát gyújtottak és a kö-
nyörgõ ima után együtt énekelték a cigány énekeket.
Mindez megváltozott Hodászon, miután mélyebben
vallásosak lettek.

A karácsony vigíliáját megelõzõ idõszakban fõként
az asszonyok sokat dolgoztak azért, hogy Jézus születé-
sét méltón megünnepeljék.

Már elõtte járták az asszonyok a falut, hogy össze-
szedjék a kalácshoz a lisztet, a mákot meg a diót, mert
mákos kalács nélkül nem volt karácsony. Nem volt
mindenkinek kemencéje, úgyhogy a kalácsukat sokan
másnál sütötték meg.

Éjszakákat vótak fent az asszonyok, sokszor reggelig, hogy be-
dagasszák, meg kisüssék a kalácsot. (Arany, 32 éves cigány
nõ)

Régen nem vót olyan, hogy nagy fenyõfa, mint most. Vagy az
erdõbõl hoztak egy fenyõfaágat, vagy dolgoztak érte a faluba, s
onnan hozták, oszt azt öltöztettük fel. Sok krepp-papírt tettünk
rá, meg kevés szaloncukrot. (Ibolya, 40 éves cigány nõ)

Vigíliakor készttettünk toroskáposztát savanyú káposztából,
meg disznóhúsból, de vót úgy, hogy csirkehúsból is csinálták. Töl-
tött káposztát is, de nem úgy, mint most. Régen tengeribõl meg
hagymából töltötték, nem volt abba hús. Hát ezeket ettük. (Ka-
tica, 28 éves cigány nõ)

Mindig délután 5-6 óra körül volt a mise a kápolnában, elõ-
ször arra mentünk el, s utána mentek kántálni. Ekkor mindig
elõadtak a gyerekek valamilyen pásztorjátékot. (özv. Lakatos
Józsefné, Bibica – 68 éves)

Egy 1914-es adat, melyet Sebestyén Gyula gyûjtött:
Mikor a cigányok karácsony estéjén házról házra járnak
muzsikálva s mikor már egy kevés ideig muzsikáltak,
egy közülük bemegy a házba, és a következõ rigmust
mondja:

„Adjon az Isten több karácsonyestéket, nem ilyen szomorút,
hanem örvendetesebbet, bort, búzát, békességet, haltunk után lel-

ki üdvösséget. Szívembõl kívánom!” (Etnológiai Adattár Bu-
dapest, Sebestyén Gyula 1914.)

Mindenki ment minden házhoz kántálni, fõképpen a „Menny-
bõl az angyalt” énekelték a gyerekek. A felnõttek mást és mást,
nagyon örültek az emberek, szerették a szegénységbe is egymást.
Megkínáltak bennünket egy kis kaláccsal, a férfiakat meg borral.
A gyerekeknek diót, almát, szaloncukrot, aszalt almát, pénzt ad-
tak. (Balázs Antal, Anton – 66 éves)

Jártak és járnak betlehemesek is, akiknek mi a legjobban örül-
tünk. Cigányul és magyarul is elmondták. A betlehemesek ka-
lapján volt krepp papír, oszt mikor nálunk voltak, akkor mi gye-
rekek abból szakítottunk az volt az ajándékunk karácsonyra, de
nagyon örültünk neki. Tán most nem is tudok örülni úgy sem-
minek. (Gyöngyi, 30 éves cigány asszony)

Mikor végigkántáltak a fiaim mindenkit; hazajöttek. Leül-
tünk danolná, végigénekeljük a karácsonyi énekeket nagyon szép
vót. Karácsony elsõ napján mindenki ment a kápolnába, most a
templomba misére. (Bibica)

Szilveszter, Újév

Szilveszterkor és újévkor a szokások és hiedelmek célja
az, hogy biztosítsa a következõ esztendõre az emberek
egészségét, szerencséjét, az állatállomány szaporasá-
gát és a termés bõségét. A népi kalendárium szerint
Szilveszter az újesztendõ elsõ napjával összefüggõ
nap, ezért a két nap szokásai és hiedelmei gyakran azo-
nosak, illetve mindkét napra érvényesek.

Mindig nagy nap volt a cigányok életében. Alkalom volt arra,
hogy összejöjjön a család egy kis mulatozásra. Elõtte mindenki el-
ment a kápolnába, most a templomba a hálaadó istentiszteletre.
Amióta felépült a hodászi cigány közösségi ház, azóta ott tartják
meg a szilveszter estét. (Lakatos Sándor – 35 éves)

Korán reggel disznóöléssel kezdenek a férfiak, akik mán ek-
kor ráhangolódnak az ünneplésre. Az asszonyok, lányok
elkészítik belõle a nap folyamán a különbözõ ételeket. amik az
asztalra kerülnek. A férfiak hozzák a mulatságra az innivalót
(bor, sör, pálinka, üdítõ), a nõk süteményeket hoznak. (Ráca
– 35 éves)
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A terem feldíszítése már az elõzõ napokon megtörté-
nik. Léggömbökkel, szalagokkal, különbözõ lampio-
nokkal szépítik fel a közösségi ház nagytermét.

Az asszonyok a konyhán egész nap sütnek-fõznek,
hogy a mulatsághoz finom étkek szolgáljanak. A férfiak
az elõtte való napokon beszerzik a mulatsághoz szük-
séges italokat. Mikor megérkeznek a házba, mindenki
hoz magával valamit. A férfiak általában pezsgõt vagy
valamilyen palackozott italt, a nõk süteményt vagy tor-
tát. Nem illik üres kézzel elmenni a szilveszteri mulat-
ságra.

Megérkezés után mindenki átmegy a templomba, és
részt vesz a hálaadáson. Visszatérve a közösségi házba,
mindenki elfoglalja a helyét. A megjelenteket köszön-
tik, majd elhangzanak a pohárköszöntõk. Ezután kez-
dõdik a vacsora.

A feltálalást a férfiak végzik azért, hogy ezzel is
megkönnyítsék a nõk dolgát. Eddig ugyanis õk készül-
tek, dolgoztak, most már nekik is kijár a nyugalom és a
szórakozás. A cigányok a legszebb ruháikban jelennek
meg.

A nõk a mai kor divatjának megfelelõen a legjobb
minõségû plüss, selyem estélyi, kisestélyi ruhákban
vesznek részt. A hajukat is ünnepi díszbe öltöztetik,
arany ékszereikkel felékesítve csodálatos látványt
nyújtanak. Az idõsebb hölgyek a cigány hagyománynak
megfelelõen élénk mintás ruhában, rakott szoknyában,
kötõben, rózsás kendõvel a fejükön jelennek meg. A
férfiak öltönyben, nyakkendõben, mellényben vannak.

A teríték, az ételek a modern kor követelményei sze-
rint készülnek. A régi étkekbõl egyedül csak a
tengerikásával töltött káposzta maradt fent. A vacsora
fogásai: csigatésztával készült húsleves, tört burgonya
rántott hússal, fõtt hússal, a töltött káposzta két fajtája
a tengeris és a rizses. Desszertként süteményeket, tész-
tákat, tortákat kínálnak. A vacsora alatt hallgatókat ját-
szik a zenekar. Ezután kezdõdik a mulatság.

Mindenki táncol a kétévestõl a hetvenévesig. Senki
nem ül az asztalnál, mindenki a táncparketten van. Ha-
gyományos cigányzenére (saját cigányzenekaruk szol-
gáltatja a zenét) járják a cigánytáncokat. Mozgáskultú-
rájuk igen kifinomult, mindannyian igen jó zenei hal-
lással és ütemérzékkel rendelkeznek. A mai, modern
táncokat is jól adják elõ.

Éjfél elõtt pár perccel megáll a zene, a tánc. Kioszt-
ják a férfiaknak a pezsgõket, s közben a zenekar vezetõ-
je felhívja a figyelmet arra, hogy az óesztendõbõl pár
perc van hátra, így mindenki gondolja végig az elmúlt
év eseményeit. Amikor éjfélt üt az óra, köszönti a meg-

jelenteket, s mindenkinek boldog újesztendõt kíván. A
férfiak felbontják a pezsgõt, s családtagjaiknak töltve
belõle megpuszilják egymást, minden jót kívánva az új
esztendõre. A férfiak egymáshoz odamenve a pezs-
gõsüveggel koccintanak, s elmondják egymásnak újévi
jókívánságaikat.

Eközben cigány szokás szerint nem a Himnuszt
éneklik, hanem egy régi hallgatót énekelnek, természe-
tesen cigányul. Ez a hallgató tulajdonképpen az el-
hunyt hozzátartozóikról szóló megemlékezés.

Nagyon fájdalmas, szívsajdító ének ez, amely nem-
csak a nõk, hanem a férfiak szemébõl is könnyeket csal
elõ. Ekkor mindenki elhunyt szeretteire emlékezik, s a
„szíve majd meghasad”, „a lelke fáj”, s szinte fizikai fáj-
dalmat éreznek.

Ezután gyors zenével, tánccal folytatódik tovább a
mulatság. Közben a férfiak felteszik az asztalokra a hi-
degtálakat és a töltött káposztát.

Mulatnak egészen hajnalig. Senki nem fáradt, min-
denki életvidám, s örülnek az újév kezdetének.

Ilyenkor különbözõ formákban köszöntik egymást, a
két leggyakoribb a következõ:

„Del o Del tumenge bachtálo névo bers!”(Adjon az Isten sze-
rencsés újesztendõt!)

„Ande but bers te reszen e néve berseszke elsévo rátya
szasztyaveszte zurále!” (Sok évet érjetek meg az Újesztendõ elsõ éj-
szakáján, egészségben, erõben!)

A távozókat útravalóval látják el azért, hogy ne üres
kézzel menjenek otthonaikba, hogy az új évet ne szegé-
nyen kezdjék.

Az Újév a cigányoknál is ünnep, s kötelezõ a mise-
hallgatás. Jézus körülmetélése és Nagy Szent Bazil ün-
nepe. Jézus körülmetélésének ünnepét az egyház a IV.
században kezdte ünnepelni. Mivel Jézus az ószövetsé-
gi szertartás szerinti körülmetéltetéssel egyidejûleg
kapta a nevét is, ez a nap egyúttal Jézus nevének ünne-
pe is. Ugyanezen a napon ünnepelik Nagy Szent Bazil
püspök emlékét is, ezért e napon az õ liturgiáját végzik.

Szinte minden cigány részt vesz ezen a szertartáson,
annak ellenére, hogy az egész éjszakát végigtáncolták,
énekelték. Hisznek abban, hogyha az új évet templom-
látogatással kezdik, akkor az Isten bõ esztendõvel áldja
meg õket. Úgy hiszik, hogy amilyen az esztendõ elsõ
napja, olyan lesz a többi is. Járnak újévet kívánni a falu-
ba és egymásnak, rendszerint a férfiak szokása ez.
Ilyenkor borral kínálják meg õket a háziak.
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Látogasson el honlapunkra: www.nemzetisegek.hu


