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– A versek már nagyon fiatalon érdekelték, kisiskolás korában, a
Hargita Népében jelent meg az elsõ verse, magyartanárnõje
ösztönzésére. Hogyan emlékszik arra a pillanatra? Mirõl szólt a
költemény?

– Ez még a rendszerváltás elõtt történt, négyszöget kellett
formálnunk Ceauºescu tiszteletére és a béke dicséretére. A
magyartanárnõm, Pál Anna megkért, hogy írjak egy beszédet a békérõl,
és olvassam fel a diákoknak. Hazamentem és elkezdtem gondolkodni,
de semmi sem jutott eszembe, ami a békével állt volna szoros
kapcsolatban, csak az, hogy Ceauºescu miatt tulajdonképpen éhezünk.
Ilyen körülmények között a békérõl kicsikét nehezen lehet bármit is
írni. Idõközben eljött az este, és én még mindig azon töprengtem, mit
is mondhatnék én másnap az iskolában a témáról. Édesanyám
észrevette, hogy szomorkodom, megkérdezte, mi bajom van.
Elmeséltem neki, mi az iskolai feladat, és hogy nem tudok megbirkózni
vele. Elmagyarázta, hogy a béke milyen szép dolog és hogy az egyik
legszebb szó a magyar nyelvben. Akkor már jött is a vers, csak úgy
magától.

– Az osztálytársai, a barátai nem találták csodabogárnak? Hogyan
viszonyultak Önhöz mint cigány költõhöz?

– Tudták, hogy költõ leszek, észrevették, hogy ez a cigány nem olyan,
mint a többi. Nagyon szerettem a verseket, rengeteg szavalóversenyre
jártam. Visszatérve az elsõ versemhez, Pál Anna, a tanárnõm javasolta,
hogy a verset postázzuk el a Hargita Népéhez. Egyed Bandi barátom
imádta a cukorkát, bármire képes volt érte. Odajött hozzám és mondta,
hogy te, Rafi, ha mondok valamit, veszel nekem egy dobozzal.
Megígértem neki az áhított cukorkát. Na, és akkor hozta nekem az
újságot, amelyben benne volt a Béke címû elsõ versem. Én nem vettem
annyira komolyan ezt a verset, legalábbis nem olyan mértékben, hogy
lapokba kerüljön… Aztán egy óra múlva az egész iskolai folyosó az
újságot olvasta.

„Ez a cigány nem olyan,

mint a többi”

 

Beszélgetés Rafi Lajossal
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– Hogyan fogadta a cigány közösség azt, hogy Ön verset ír? Látták a
Béke címû alkotását, megmutatta a szüleinek, testvéreinek?

– Édesapám nagyon örült, kivágta az újságcikket, amelyet mai napig
a pénztárcájában õriz. Aztán azokat a verseket, amelyeket tizennégy
éves koromtól írtam az iskola ideje alatt, elégette, de nem azért, mert
nem szerette õket, hanem mert félt a hatalomtól, aggódott: nehogy
bántódásom essen. Nagyon közel lakott hozzánk a rendõrség is. Apám
mondása, és én soha el nem felejtem: “légy érték a világnak, és legyél
jobb, mint tegnap.”

– Késõbb leginkább magyarországi lapokban közölt, az elsõ kötete,
a Földhöz vert csoda is magyar kiadónál, a L’Harmattan gondozásában
jelent meg 2007-ben. Úgy tudom, Kemény István és Bartis Attila sokban
segítették az indulásban, mesterként is tekint rájuk.

– Bartis Attila, vagyis tulajdonképpen édesapja, Bartis Feri bácsi, aki
akkor az Összmagyar Testület elnöke volt, felfigyelt rám. Akárcsak
Bartisék vagy Kemény, Choli Daróczi József is mesterem, segítõm volt.
Fõiskolásoknak készített cigány alkotómûvészekrõl egy antológiát,
amelyben én is szerepeltem, mint Erdély egyetlen cigány-magyar
alkotója. A magyarországi romák körében népszerûbb a mûvészet,
vannak képzõmûvészek, íróemberek közöttük, akiket nagyra értékelek,
példaként említeném Lakatos Menyhért vagy Farkas József nevét. A
könyvem megjelenése nagy öröm volt számomra, de nem azért, mert a
hírnév vadásza vagyok. Azt szeretném megmutatni, hogy egy cigány is
lehet ilyen ember, hiszen rengeteg rosszat mondanak róluk, rengeteg
negatív elõítélet terjeng róluk, sokszor, sajnos, nem alaptalanul…

– A gyergyóalfalvi Faludy Fesztiválon készülõ kötetének anyagából
is felolvasott. Úgy érzékeltem, az új könyv stílusában, tematikájában
nem sokban tér el A földhöz vert csoda alaphangjától.

– Valóban hasonló témák érdekelnek most is, de ebben a könyvben
szeretnék foglalkozni a székelység motívumaival is. Felolvastam a
Marci szomszéd címû írást, ami egy borzasztóan izgalmas történetet
dolgoz fel. Gyergyóban találkoztam egy szõke kisfiúval, aki húzta be a
kutyáját a patakba, hogy az igyon vizet. Egyszer csak arra jött az apa és
megkérdezte tõlem, hogy nem láttam a fiát, mert mennyire idegesíti,
hogy folyton elcsavarog. Nagyon megragadott a kisfiú és az apa
karaktere, viselkedése. Ebbõl született a Marci szomszéd.

– Hol fog megjelenni a kötet, mikor kerül az olvasók elé?
– Siklódi Zsolt azt ígérte, amint megkapja tõlem a teljes kéziratot,

sürgõsen utánanéz a dolgoknak, ami a könyv publikálását illeti.
Szeretném, ha az elõszót Farkas Wellmann Endre írná; a könyv
illusztrációit, metszeteit Siklódi Zsolt készíti el. Hamarosan
megjelenik, pontos idõpontot nem tudok még, sem pedig kiadót.
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– Hét gyermeke van. Gáborcigány törvényeket tisztelõ felesége és
Ön az õseitõl örökölt szokások szerint neveli-e õket, fontosnak tartja-
e a hagyományok továbbvitelét? Van olyan gyereke, aki örökölte Öntõl
az írói vénát?

– Van egy kislányom, akivel, sajnos, nagyon erõszakosan kell
föllépnem, hogy iskolába járjon. A feleségem már az idén elkezdte
cigány szoknyába öltöztetni, már nem akarja a nadrágot fölhúzni, és
ez nekem nagyon fáj, hiszen õ örökölt csak tõlem némi irodalmi
hajlamot.  József Attilát, Kányádi Sándort nagyon szereti, néha
meglepõdöm, milyen könyveket vesz ki a könyvtárból, még kortárs
magyar irodalmi antológiát is hazahozott egyszer. Úgy olvassa ezeket,
hogy az anyja ne lássa. Nem szeretném egyetlen egy gyerekemet sem
erõszakkal megházasítani, ahogy ez nálunk szokás, sem pedig a
továbbtanulásra kényszeríteni. Döntsék el õk, hogy számukra mi a jó
út!  Két lányom férjhez ment, a nagyobbik nemrég elvált, júniusban
hazakerült, és most a napokban nagy nehezen visszaszereztem neki a
férjét. Nem vagyok az elválások pártján sem. Nálunk van egy olyan
mondás, hogy egy nõ csak egy lámpacsõ. A nõk meg azt mondják a
férfiakról: minden patakparton lehet egy férfit kapni. Ezekkel a
szavakkal nem értek egyet, mélyen ütõ dolog az emberi lélekben egy
félresikerült házasság.

– Dolgozik egy gábor–magyar szótáron. Mikorra sikerül befejezni,
milyen tervei vannak vele?

– Nagyjából megvan, de nem igazán látok érdeklõdést, nem tudom,
kinek adhatnám oda. Ez egy olyan általános gábor–magyar szótár,
amelybõl lehetne tanulni itt Erdélyben is. Nagyobb idõtér kellene,
hogy tudjak mindennel foglalkozni, a munkával is, az írással is. Három
fiam van, bármikor hazahozhatnak egy feleséget… Lakást kell nekik
szerezni, ilyen prózai dolgok is foglalkoztatnak, egyszer ezeket kellene
valamiképp megoldanom.

– Tarsolyában van egy regényötlet is…
– Nemrég gyalogoltam Gyergyószárhegy fele a mezõn, nagyon hosszú

utat tettem meg, és munkát nem találtam. Elcsigázva leültem egy bokor
mögé, és elgondolkodtam, édes istenem, ki is vagyok én. Akkor ugrott
be ez a társadalmiregény-ötlet. Egy cigánygyerek történetét mesélném
el a gyerekkortól a felnõttkorig, amelybe napjaink társadalmi
problémáit érintõ kérdéseket is belefûznék, az éhínséget, a természeti
katasztrófákat, az emberi érzések kiüresedését.

Varga Melinda


