
„Szegények vagyunk erõsen”

Hány gyerekevan?

Nekem hét.

Mekkorák?

Hát három leány már férjhez van menve, sa többi kicsi.

Itt laknak?

Itt.

Akkor unokái is vannak.

Van van, vagy négy unokám es, egyik Csíkba van, egyik
leányom, akkor ne, amásik, itt amásik no, négy még velem van,
van két fiú. (Közben azott lévõ két férjhezment lányára mutatott,
mindkettõ egy-egy kisbabával volt ott.)

Járnak iskolába?

Nem járnak, egyik járta, most megbukott, Csabi többet nem
meen, most ez akettõ maradt ne, az iskolába.

Hányadikosok?

Anikó meen negyedikbe, Csillameen elsõbe.

Szerettek-e iskolába járni?

Igen.

Mit szerettek a legjobban.

Tanító nénit, azenét, én a románt.

Õk fognak ötödik osztályba járni?

Igen, hameg nem bukik, menyen.



Milyen munkalehetõségek vannak itt?

Nincssemmi, ne, gombázni járunk, sehovasemtudunk menni,
szegények vagyunk.

Sok gomba van az idén?

Hát egy kicsi medvegombát szedtünk, szegények vagyunk erõsen.

Beveszik a gombát, ugye?

Igen.

Ésa napszám?

Napszámra járogatunk, így kapálni, egyebübe sehova sem.
Sehova.

Azért látom elég szép házat építettek.

Nem most építettük, hanem rég, mikor lehetett, most már nem
lehet, ne, egy pajtacskát nem tud elkészíteni, van itt egy kicsi
malacunk, hogy elkészüljön.

Népdalokat ismernek-e?

Igen. (valaki a háttérbõl) A leányok énekelnek.

Cigánynépdalokat is?

Mind tudnak. (valaki mása háttérbõl)

Magyarokat, vagy cigányokat?

Cigányénekeket es, magyart es, mindent (szintén a háttérbõl).

Cigányul tudnak?

(Mindenki a háttérbõl) Cigányul nem. Mi rendesen beszélge-
tünk, nem tudunk.

A népdalokat ismagyarul éneklik?

Magyarul,nemtudsenki cigányul, csak vanegy ember,sátoros
ember.

Sátoros?

Igen, igen, egy ember, õ tud cigányul.
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Milyen ünnepeket kedvelnek a legjobban, ami nagy ünnep?

Innepnap? (kérdésa háttérbõl)

Igen.

Hát attól függ, milyenek, ünnepnap, melyik a, a karácsony,
igen, újév.

Ilyenkor nagy ünneplések vannak együtt, vagya családokban?

Melyik együtt, smelyik acsaládba.

Azanyagiaktól függ inkább?

Igen.

Azmilyen antenna?

A televízió volt, demost nincsen.

Esetleg egy-két népdalcímet tudnak mondani, nem kell eléne-
kelni, csak mondjanak.

Na, mondjál Márti, namondjál, egyet legalább, (- nanevisel-
jétek magatokat, nem tüktököt kérdeztek-).

(egy fiatal lány) Az aDancsAnnamari, azt szeretjük.
Igen, feszt az, énekelik.

Lovat tartanak-e?

Nem, itt van aki tart, vagy két ember.

Milyen állatokat tartanak?

Mitmegölünk télire,karácsonyra,egykicsikemalacunkvannekünk.

Saját földeik vannak?

Nincs itt semmi, senkinek itt nincs.

(Beszélgetés arról, hogy ki volt itt az elsõ cigány, mindenki
részt veszbenne)

Az uramnak az apja, s az az ember édes testvér vótak, Samu
básapósom édes testvérek vótak.

Õk voltak itt azelsõk?
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Igen, õk voltak itt az elsõk.

Smég olyan elsõ család, aki abban az idõben itt volt, volt-e?

Vót vót, az a Rózsi nének a férje volt, Madáéknak az apjik,
azok ott küjjel.

Ezkörülbelõl hányban volt?

Azt nem tudom, mert én es, mondom, hetvenbe kerültem ide,
deakkorjában nem éltek.

A Virágnémányolcvanéves, annak az apja.

Azok voltak azelsõk? Honnak jöttek õk, lehet tudni?

HátazokhonnéjöttekVirágnéék,énazsetudom….Ezekidevalók,
ideide.Samubásezekmindidevalók,metazokmindegyfajtákvótak.
Csak aztánígy elszaporodtak továbbtovább,sazöregek már elhaltak,
mer azöregasszony es, Virágné, minnyákilencvenesztendõs.

Sokan elköltöznek-e innen?

Innen egy seköltözik el, met nincsen ahogy, nem meen innen
el senki sem.

(közbekiáltás) Még inkább jönnek, nemhogy elmennének.
Házat építenek, de milyen házat, egy nagy szél lenne, össze-

dõlne.

Akik most jöttek?

Itt vannak sokan jövevények.
A cigányoknak van vagy öt gyermek, sok gyermek.

Maguk hányan laknak ebbea házba, unokákkal smindenkivel
együtt?

Nemlaknak azunokák velem, mikor enni kell, itt vannak, devan
egy kicsi házik nekük es, hát vagyok énsazurams anégy gyermek,
demikorenni kell,egybevagyunk,egybevagyunk.Vagyunkelegen.

Ezelõtt még tudtunk valamit építeni, s venni, de most már
semmi, õk esannyian vannak, most mánem tudnák megvenni, de
most már semmit sem tudnák.
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