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1. Előszó  

 

Itt élnek közöttünk, velünk – és még megszólításukkal, 
néven nevezésükkel is gondjaink vannak: cigányok… ro-
mák… Velünk játszottak az óvodában és mellettünk ültek az 
iskolában, esetleg később szomszédainkká váltak, és mégis, 
alig tudunk róluk valamit. Életükről, gondjaikról, közösségi 
kultúrájukról többnyire sztereotípiáik vannak még a közok-
tatási, köznevelési intézményekben értük felelős pedagógu-
soknak is.  

Ez a rendhagyó tananyag arra vállalkozik, hogy megis-
mertesse – nemcsak, de elsősorban – a pedagógusképzés 
hallgatóit a cigány közösségekre vonatkozó alapvető fogal-
makkal, közösségi kultúrájuk vizsgálatának antropológiai és 
néprajzi szemléletével. A cigányság történeti és táji tagoló-
dásának bemutatását követően jelen időben vizsgálja helyü-
ket, szerepüket a mai magyar társadalomban. Nem kerüli 
meg az újra és újra megfogalmazódó dilemmákat sem (pl. a 
cigányság kultúrája etnikus kultúra vagy a szegénység kul-
túrája, asszimiláció vs. szegregáció). 

A jogász-néprajzos professzor szemléleti alapként a meg-
ismerést és a megértést hangsúlyozza társadalomtörténeti 
(jogtörténeti, jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi és jogi antro-
pológiai) kutatásai és a szociális képzésben szerzett jogi és 
társadalomismereti oktatási tapasztalatai alapján. Szerző-
társként a PTE KPVK a Tolna megyei Ozorán élő szociális 
munkás hallgatója pedig hitelesen mutatja be saját cigány-
közössége életét: elsősorban az egyént- és közösséget for-
máló ünnepeket, a család szerepét emelve ki a generációs 
változások folyamatában. 
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A szerzők bíznak abban, sikerül a cigányközösségekről a 
legfontosabb alapismeretek átadni a pedagógusképzés hall-
gatóinak – a jegyzet végén olvasható klasszikus szakiroda-
lom mellett az internet információs lehetőségeit és a szemé-
lyes tudást, tapasztalatot is felhasználva. Ezen túl azt is re-
mélik, hogy a leírtak többet jelentenek, mint egyszerűen 
megtanulandó tananyagot: lehetőséget és ösztönzést a meg-
ismerésre, első lépést az együttéléshez nem nélkülözhető 
megértéshez a pedagógusok széles körén túl mindannyiunk 
számára. 

 

A szerzők 
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2. Fogalmi alapozás 

 

2.1. Cigányok vagy romák? 

A cigány elnevezés, amely több európai nyelvben is hasz-
nálatos, a magyar nyelvbe valószínűsíthetően délszláv köz-
vetítéssel került. A magyarhoz hasonló például a cikan 
(cseh), cinganus (latin), Zigeuner (német), tzigane, tsigane 
(francia), zingaro (olasz), cigano (portugál), ţigan (román), 
zincal (spanyol), zigenare (svéd), cigan (szerb, szlovén, hor-
vát), ciganj (vend), çingene (török) megnevezés a 11. szá-
zadtól a népcsoportra, amelynek gyökere a görög ατσιγανος 
(atsziganosz), azaz ‘érinthetetlen’ jelentésű kifejezés volt. 

A cigány mellett több európai nyelvben is használják a la-
tin aegyptanus („egyiptomi”) kifejezésre visszavezethető, az 
„egyiptomi” származásra utaló népcsoport megjelölést. 
Ilyen jelentésű kifejezés például evgjit, jevg (albán), gipsy, 
gypsy (angol), ejiftos, giftoi (görög), gitans (francia), gitano 
(spanyol), gipcan, gupcan, egjupci (délszláv). Ma már ismert, 
hogy a cigányság Indiából származik, Egyiptom csupán a ci-
gányság egyik ágának volt hosszabb-rövidebb ideig hazája a 
Balkán-félszigetre való áttelepedés előtt. A középkorban kö-
vetkezetesen használt „a Fáraó népe” (populus Pharaonis) 
kifejezés az 1800-as évekig a magyar nyelvben is ismert és 
használt volt. 

A cigányságra az egyes kontinenseken más elnevezések is 
ismertek. Érdekességként említjük, hogy pl. ma is a multani 
megnevezést használják a közép-ázsiai Szamarkand-ba a 14. 
században a pakisztáni Multán városából érkezettek eseté-
ben. 
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Az említett megnevezések közös vonása, hogy ezeket a 
többségi társadalom használja, és nem a cigány közösségek 
önmegnevezései mint pl. a rom vagy a manus (ember), a káló 
(fekete), vagy az említett szamarkandi cigányok esetében a 
mughat (tűzimádó) illetve a ghurbat (nyomorgó). 

A Londonban, 1971. április 8-12. között megtartott Első 
Roma Világkongresszuson fogadták el az ott jelenlévő, külön-
böző cigány népcsoportokhoz tartozó küldöttek, hogy a vi-
lág összes cigány származású emberének közös és hivatalos 
elnevezésére 1971-től a roma megnevezést használják.  

A roma a rom szó többes számú alakja, amely „embert”, 
„cigány embert”, „férfit”, illetve „férjet” jelent romani, azaz az 
egyik cigány nyelven. A magukat különbözően megnevező 
cigány népcsoportoknak (dom, lom, rom, romnicsel, szinti, 
manus, káló, stb.) hagyományosan nem volt közös összefog-
laló elnevezésük, hiszen őket azonos etnikumnak csak a 
többségi, nem cigány társadalom tekintette. 

A roma elnevezés, mint a világ minden cigány közösségét 
magába foglaló etnonima, a különböző nyelvű és szokású, de 
hagyományos cigány kultúrájú, a befogadó ország többi la-
kosától (a „nem-romától”) erősen eltérő, sok esetben szán-
dékosan elhatárolódó valamennyi cigány emberre használa-
tos. Az 1970-es évektől, mint a nemzetközi cigányság össze-
foglaló elnevezése, fokozatosan beépült más nyelvek szókin-
csébe is. A magyar nyelvben a rendszerváltás első éveiben 
(1990-es évektől) jelent meg és vált elfogadottá (a nyelv-
használat során sajátos módon gyakran az eredeti többes 
számot még egyszer többes számba teszik: roma-romák).  

Többen hivatkoznak arra, hogy a hagyományos cigány 
népcsoport megnevezés negatív jelentéstartalmat hordoz a 
romával szemben, ezért kerülendőnek tartják a közéletben, 
míg mások továbbra is kiállnak használata mellett, illetve 
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felhívják a figyelmet annak kirekesztő kontextusaira (nem 
minden cigány roma!), de gyakori a roma/cigány kettős 
megjelölés használata is.  

Az eltérő álláspontokra vonatkozó érvek vizsgálatától el-
tekintve jelezzük, hogy jegyzetünk tárgya, a hagyományos 
cigány közösségek kultúrájának vizsgálata a cigány népcso-
port megnevezés tudatos és következetes használatát indo-
kolja. Egyrészt azért, mert áttekintésünk alapvetően törté-
neti szemléletű, másrészt célja éppen nem az egyneműsítés, 
általánosítás, hanem a differenciálás. Azzal a szándékkal író-
dott, hogy a magyar többségi társadalom tagjainak figyelmét 
felhívja a cigány közösségek tagoltságára, e közösségek sa-
játos vonásainak gazdagságára és értékeire.  

 

2.2. A közösségi kultúra vizsgálatának antropológiai és 
néprajzi szemlélete 

A cigány közösségi kultúra vizsgálata során először az 
antropológia eszköztárát érdemes segítségül hívni. Az ant-
ropológia szűkebb értelemben az ember biológiai felépíté-
sével foglalkozó tudomány, szélesebb értelemben (elsősor-
ban angolszász nyelvterületen) azonban minden olyan tudo-
mányterület ide tartozik, amely az emberrel foglalkozik 
(történettudomány, nyelvészet, pszichológia, régészet, or-
vostudomány, stb.). E szélesebb értelmezés szerinti antro-
pológia részének tekintendő a történeti antropológia, amely 
az etnológiát és az etnográfiát is magában foglalja. 

Az etnológia (egyetemes néprajz / néptudomány) a pri-
mitív, azaz elsősorban szóbeli műveltséggel rendelkező 
társadalmak kultúráját vizsgálja, az etnográfia (néprajz / 
népleírás) pedig elsősorban, de nem kizárólagosan a 
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hagyományos / népi (elsősorban paraszti), főként szájha-
gyomány útján átörökített kultúrát vizsgálja a megfigyelés, 
az interjú és az összehasonlítás módszereivel. 

A cigány közösségek vizsgálata során kevéssé alkalmaz-
hatóak az évszázadok óta megtelepedett közösségek kultú-
rájának vizsgálatára kidolgozott néprajzi, illetve az archai-
kus törzsi kultúrák megismerése során alkalmazott etnoló-
giai módszerek. A cigány közösségek meghatározó közös sa-
játossága éppen mobilitásukban, folyamatos vándorlásaik-
ban van. Ennek okát felfejtve, elsősorban az antropológia se-
gítségével juthatunk majd közelebb a tényleges megisme-
réshez. 

A kulturális antropológiában, elsősorban Aparna Rao 
használta a peripatetikus közösség kifejezést (Aparna Rao 
1987) azokra a népcsoportokra, amelyek nem írhatók le a 
vándorlókra alkalmazott hagyományos modellekkel, azaz 
nem állattartó, nem vadász és gyűjtögető nomádok. A kifeje-
zés az ökológiai antropológiából származik, és mint arra 
Törzsök Judit (Törzsök 2001) és Fogarasi Antalné (Fogara-
siné 2007), a cigány közösségek kultúráját vizsgáló tanul-
mányában is felhívja a figyelmet, egyike a cigány közösségek 
gazdasági tevékenységének értelmezésére kidolgozott fo-
galmaknak azzal a kiegészítéssel, hogy nem minden cigány 
közösség feltétlenül peripatetikus közösség (Fogarasi 
2007).  

Aparna Rao szerint tehát peripatetikusnak tekinthető az 
olyan endogám nomád közösség, amelynek legfontosabb 
megélhetési forrását más emberi népesség / csoport / tár-
sadalom jelenti. Ebből következik életstratégiájuk a vándor-
lás: az, hogy a többségi társadalom igényeinek megfelelően 
kell jelen lenniük vagy tovább menniük. Azaz mobilitásuk a 
többségi közösség „eltartó erejétől” függ. Tehát nem azért 
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vándoroltak, vándorolnak, mert „csavargó élet-módjukból” 
következik, hanem helyváltoztatásaiknak gazdasági okai 
vannak: a peripatetikus életforma tehát egyfajta sajátos lét-
fenntartási forma is. 

 
A peripatetikus társadalmak jellemzői 

1. Elsősorban nem élelemtermelők, bár egyes tagja-
iknak lehet földje, állata, háza. 

2. Megélhetésük más emberi populációktól (alapve-
tően a többségi társadalom tagjaitól) függ. 

3. Vándorközösségek, de mobilitásuk változó jel-
legű. Szabályos térbeli mozgásuk gazdasági stra-
tégiából származik. 

4. Endogámok, amennyiben betartják a nemzetsé-
gen, vagy csoporton belüli házasság kötelezettsé-
gét. 

5. Önálló etnikai egységet alkotnak, és bárhol legye-
nek is, mindig kisebbségként vannak jelen. 

 
A peripatetikus közösségek jellemző hívószavai: margi-

nális, vad, a káosz, a sötét erők feletti hatalom, a természet-
hez kapcsolódás, a társadalmi szabályok megszegése. A 
többségi társadalmal a fentiekkel dichotóm viszonyban köz-
ponti helyzetűek, a szelídség, a rend, az autoritás (világi dol-
gokban), a kultúrához kapcsolódás és a jogrend határozza 
meg. (Aparna Rao: The Other Nomads. 1987.) 

A fentiek felvetik a cigánysággal kapcsolatban a népcso-
port, illetve ezen belül a nemzetiség fogalmak használatának 
kérdését is. 
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A népcsoportot a közös csoporttudat jellemzi, amelyet a 
közösség tagjai egyöntetűen vállalnak (cigány/roma-nem 
cigány/roma). A közösségbe születés, az endogám (azaz kö-
zösségen belüli) házasság, a közös nyelv, a csoporton belül a 
személyes kapcsolatok köre, a szolidaritás, az életmód, a he-
lyi közösség az élet teljes területét átfogó kulturális és társa-
dalmi normái a csoporthoz tartozás kritériumai. Mindezek 
azonban napjainkban szembetűnően relativizálódnak – töb-
bek között a nyelvvesztés, a széttagoltság, az átalakulás 
(összeolvadás, feloldódás, szétválás, kiválás, stb.), a migrá-
ció és a globalizáció miatt. 

A nemzetiség egy adott állam területén az államalkotó 
nemzethez vagy nemzetekhez képest kisebbségben élő nem-
zeti (azaz másik, önálló állammal rendelkező másik nemzet-
tel azonosuló) vagy etnikai (nemzeteken átnyúló, de nem-
zetnek nem tekinthető) kisebbség, amely utóbbihoz tartoz-
nak a romák/cigányok is.  

 

Feladatok: 

1. Gyűjtsön a szakirodalomból, illetve az internetes tu-
dósítások alapján 5-5 példát a cigány és a roma nép-
csoport megnevezés használatára! 

2. Írjon egy rövid esszét, amelyben egy választott ci-
gány közösséget jellemez a peripatetikus társadal-
makat meghatározó sajátos vonások alapján! 

3. Értelmezze a tanultak alapján Magyarország Alaptör-
vényének a nemzetiségekre vonatkozó alábbi rendel-
kezéseit! 
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„Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

XXIX. cikk 

(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Min-
den, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van 
önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon 
élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven 
való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és 
az anyanyelvű oktatáshoz. 

(2) A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormány-
zatokat hozhatnak létre. 

(3) A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes 
szabályokat, a nemzetiségeket és a nemzetiségként való elismerés fel-
tételeit, valamint a helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok megvá-
lasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg. Sarkalatos tör-
vény a nemzetiségként való elismerést meghatározott idejű honossághoz 
és meghatározott számú, magát az adott nemzetiséghez tartozónak valló 
személy kezdeményezéséhez kötheti.” 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse a cigány hagyományos népcsoport meg-
nevezés kialakulását és változatait! 

2. Ismertesse a roma népcsoport megnevezés alakulá-
sának folyamatát! 

3. Mit jelent a „roma” kifejezés? 

4. Mit értünk a peripatetikus közösség fogalma alatt? 
Sorolja fel jellemzőit! 

5. Határozza meg a népcsoport, nemzetiség (nemzeti-
ségi, etnikai kisebbség) fogalmát! 
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3. A cigányság története  

 

A cigányság történetének, sajátos kultúrájának és társa-
dalmának, közösségeinek jellemzője, hogy folyamatosan „ki-
sebbségi létben”, más népek mellett, számukra idegen or-
szágokban éltek és élnek. A közelmúltig írásbeliséggel sem 
rendelkeztek, hagyományaik elsősorban szájhagyományok 
formájában örökítődtek tovább, illetve közvetett adatok, 
források állnak rendelkezésünkre a cigányság történetének 
rekonstruálására. 

Magunk is kísérletet teszünk egy rövid történeti össze-
foglaló áttekintésre – az örvendetesen gyarapodó publiká-
ciók közül Tomka Miklós: A cigányok története címmel meg-
jelent összefoglalóját (Tomka 1997) tekintjük kiindulópont-
nak és kiegészítve a legújabb szakirodalommal (Havasi 
1989, Ligeti-Varga 1998, Mezey 1998, 2001, Nagy Pál 2004, 
Szabóné Dr. Kármán Judit 2016, Bereznay 2019).  

A cigányok őshazája, mint azt nyelvészeti, antropológiai 
bizonyítékok is egyértelműen alátámasztják, India észak-
nyugati része, Pandzsáb, Radzsasztán és Gudzsarát államok, 
mely utóbbiban ma is több olyan nép él, amelynek foglalko-
zása (pl. lókupec, patkolókovács, fémműves, vándorzenész, 
utcai mutatványos, bűvész- és zsonglőr), életmódja (nomád 
vándorok, akik szolgáltatásokat is nyújtanak) és kultúrája 
(pl. zene, tánc, viselet) szempontjából számos hasonlóságot 
mutat a cigánysággal (dombák, kandzsrik, baigák). 
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A cigányok vándorlása
5-11. sz. Észak-Irán
7-8. sz. Iránból tovább vándorolnak 
a.)Bizánci Birodalom (Kis-Ázsia örmények lakta vidéke, 
kereszténység)           

13. század a mongol hódítás miatt nyugatabbra 
vándorolnak,           

14. sz. Balkán-félsziget     -- 15.sz.  Magyarország
b.)Közel-Kelet, Észak-Afrika (Egyiptom, Szíria, Irak, Izrael) 
(‘arab cigányok’: navarok, a halebek, gagarok) (muszlimok) 

9. sz.-tól Spanyolország (gitanok)
 

(Forrás: Nagy Janka Teodóra) 

 

A történeti adatok nem szólnak arról, hogy a cigányok mi-
kor és miért hagyták el Indiát. Csak feltételezésekbe lehet 
bocsátkozni az 5-11. századi Iránba történő telepítés okait 
és kronológiai részleteit illetően. Először a perzsa (Irán), 
majd a török birodalom hódításai és hadműveletei befolyá-
solták sorsukat, és kényszerítették őket vándorlásra a 7-8. 
századtól.  

 

1. Az első csoport a Bizánci Birodalomba, Kis-Ázsia örmé-
nyek lakta vidékére költözött és felvette a kereszténységet. 
Mint Tomka is megjegyzi, a görög jövevényszavak nagy 
száma alapján indokolt az a feltételezés, hogy hosszú ideig 
tartózkodtak ezen a területen. Majd a 13. században kere-
kednek fel ismét, amikor a mongol hódítás miatt nyuga-
tabbra vándorolnak. A 14. században már a Balkánról van-
nak adataink (pl. az 1300-as évek elején Szerbiában hallunk 
cigány rabszolgákról, 1348 körül a havasalföldi vajda aján-
dékoz 40 cigány családot az Olténiában fekvő tismanai ko-
lostornak). Ez az az időszak, amikor a győzedelmesen ter-
jeszkedő török hatalom sorra foglalja el Trákiát, 
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Havasalföldet, Boszniát, Macedóniát, 1436-ban pedig a tö-
rök szultán Nikápolynál Zsigmond király seregét is tönkre 
veri. A Balkán és Kisázsia közel négy évszázados török ura-
lom alá kerül és ez éppen elég oknak bizonyult a cigányok 
számára, hogy ismét meneküljenek – Magyarország és Eu-
rópa felé.  

 
A cigányok európai vándorlásai a 13-16. század között  

(mai országhatárokkal) 

 
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1nyok) 

 

Magyarország csak az első állomás volt a cigányok euró-
pai vándorútján. A magukat „Kis-Egyiptomból jövő szegény 
zarándokoknak" mondó távoli jövevényekkel a török 
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sújtotta Európában mindenki együtt érzett, sőt, anyagi tá-
mogatást és ajánlóleveleket kaptak Zsigmond magyar ki-
rálytól és német császártól – először 1417-ben (bár ennek 
az első részletes történeti dokumentumnak a valódisága 
igencsak kérdéses), majd 1423-ban. 

 
„Mi, Zsigmond, Isten kegyelméből római király, a Birodalom minden-

kori gyarapítója, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország stb. 
királya kegyesen köszöntjük a Birodalomban élő vagy uralmunk alá tar-
tozó minden nemes, katona, parancsnok, hivatalnok, bíró, várbéli és városi 
hívünket. 

Hű emberünk, László, a cigányok vajdája és hozzátartozói messzemenő 
kegyért fordultak hozzánk. Ezért, engedelmes kérésükre beleegyezve meg-
adjuk nekik ezt a szabadságot, így ha ez a László vajda és népe uralmunk 
alá tartozó településre vagy városba érkezik a ti hűségetekre bízzuk őket, 
és elrendeljük, hogy László vajdát és cigány alattvalóit minden módon óv-
játok, ne akadályozzátok, életüket ne nehezítsétek, hanem ellenkezőleg, 
minden alkalmatlanságtól és bosszúságtól védjétek. 

Ha pedig megtévedt akadna közöttük vagy civakodásra kerülne sor, 
bárhonnan is eredne, nem a tiétek és nem közületek valóé a büntetés vagy 
kegyelem joga, hanem ezé a Lászlóé, a vajdáé. 

Kiadtuk uralkodói székhelyünkön, az Ur 1423., magyar királyságunk 
36., római császárságunk 12., cseh királyságunk 3. évében, Szent György 
vértanú ünnepén." (Andreas Presbyter regensburgi krónikája) 

 
A cigányok a császári után pápai menlevelet is szereztek 

és ezzel járták be Itáliát, valamint Franciaországot. A 15. szá-
zad közepén megfordultak Európa legtöbb országában, de 
egy rövid „aranykor” után a század közepére már egyértel-
művé válik, hogy Nyugat-Európa nem ad otthont számukra: 
a földesuraknak nem volt szükségük rájuk, a városok pedig 
nem fogadták be őket. A német birodalmi gyűlés a 15. század 
utolsó éveiben már ki is utasította, V. Károly törvényei értel-
mében mint pogányokat üldözték őket, Franciaországban 
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pedig a 17. században már valódi irtóhadjáraba kezdtek el-
lenük. Anglia kiutasította és halálbüntetéssel fenyegette 
meg (1531,1563), Genf (1514,1532) Milánó (1568), sőt a 
pápa is kiutasította őket az Egyházi Állam területéről. A svéd 
Uppsala első lutheránus érseke körlevelet küldött szét, 
amelyben arra figyelmeztetett, hogy „egy pap se foglalkozzék 
a cigányokkal, se halottaikat ne temesse, se gyermekeiket ne 
keresztelje" (1560). 

 

2. Az Iránból tovább vándorlók másik, a 11. századig a 
Közel-Kelet és Észak-Afrika felé (Egyiptom, Szíria, Irak, Izrael 
területe) indult cigányai muszlim vallásúakká válnak, ők 
lesznek az „arab cigányok” (navarok, halebek, gagarok), és a 
9. századtól már Spanyolországban találkozunk velük (gita-
nok). A 15. század végére azonban Spanyolországban is Eu-
rópa egészéhez hasonlóan az ott élő cigányokat a mórokkal 
és a zsidókkal együtt kiutasítják, üldözik (1492., 1499. évi 
törvények).  

Egy kissé más a helyzete a cigányságnak a 16. század kö-
zepétől 150 éven át hódoltsági területté vált Magyarorszá-
gon: a cigányokat a háborús időszakban jobban megbecsülik 
hasznos szolgáltatásaik révén. A fémmegmunkálás például 
végigkísérte történetüket a Dózsa számára trónt és koronát 
kovácsoló cigány kovácstól a török elleni harc vagy Rákóczi 
fegyverkovácsáig. 

A cigányok hétköznapjairól szólva Ligeti György a 16. szá-
zadban a népes szultáni hász-városban, Tolnán élő Gucsora-
családról írja (Ligeti 1998), hogy különféle vétségek – rossz-
akaratú rágalmazás, lopás, tilalmak áthágása – miatt gyak-
ran sújtották kisebb-nagyobb pénzbüntetéssel a cigányokat 
a városi török hatóságok. A család nőtagjai a vámjegyzékek 
tanúsága szerint búzával és gyümölccsel kereskedtek, mégis 
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hagyatéki leltárukban később mindössze egy viseltes ruha 
és egy olló szerepelt.  

 Erdélyben az aranymosás biztosított számukra nemcsak 
megélhetést, de bizonyos autonómiát is (pl. közösen adóz-
hattak). A 16. századtól magyar sajátosságként jelent meg a 
cigányzenészek alkalmazása (katonai síposok, mulatságok, 
díszfelvonulások, főúri cigányzenekarok tagjai, a gyorsan 
terjedő paraszti és polgári mulatságok zenészei, stb.). 

A 18. század közepétől Európában és Magyarországon is 
jelentős változást hozott a felvilágosult abszolutizmus a ci-
gányok sorsában: központi kérdéssé vált a cigányok integrá-
lása, gazdasági és kulturális felemelése. Az intézkedésekre 
azonban úgy került sor, hogy senki nem vizsgálta, vajon azok 
megfelelnek-e a cigányok szükségleteinek és igényeinek. 

Spanyolországban például megtiltották a cigány (gitano) 
név alkalmazását. Úgy rendelkeztek, hogy akik lemondanak 
a cigány nyelv használatáról, állami állást, funkciót és foglal-
kozást kaphatnak (1783). Poroszország és Oroszország föl-
det adott a cigányok számára, Mária Terézia és II. József pe-
dig külön intézkedéssorozatot dolgozott ki a cigányok lete-
lepítésére és asszimilációjának elősegítésére. 

Mária Terézia rendeletében szintén megtiltotta a cigány 
kifejezés alkalmazását (1761. november 13.), helyette új-pa-
rasztot vagy új-magyart kellett mondani). Tilalmazta a ván-
dor életmódot (1761: elvi tilalom, 1767: országon belüli út-
levél-kötelezettség, 1783: mindennemű mozgás, búcsú- és 
vásárlátogatási tilalom), kötelezte a megyéket szilárd ház 
rendelkezésre bocsátására a letelepülő sátoros cigány csalá-
dok számára. Ingyenessé tette a cigány gyerekek iskolázá-
sát, amelynek felügyeletét pedig a helyi lelkészre bízta 
(1783). Előírta, hogy korábbi munkaviszony és a katolikus 
vallás ismeret igazolása esetében a menyasszony 
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hozományt kap a községtől, ha ezek hiányoznak, nem enge-
délyezhető a házasság (1767, 1773). Rendkívüli felháboro-
dást váltott ki az az intézkedés is, amely értelmében a cigány 
gyermekeket négy éves korukban el kell venni szüleiktől, 
hogy „jó keresztény", „polgári vagy paraszti" nem cigány 
családokban nevelkedjenek. A nevelőszülők számára a köz-
ség vagy város költségtérítést is fizetett a gyermek nemétől 
és korától függően. (A végrehajtás nehézségeit sejteti, hogy 
többször is megismétlik: 1767, 1773, 1783). A cigányokkal 
foglalkozó rendelkezéseket összefoglalva és kiegészítve II. 
József elrendelte (1783), hogy tilos a cigány nyelv haszná-
lata, a lókereskedés, a cigány gyerekek ruhátlansága stb. A 
rendelet célként úgy fogalmaz, hogy el kell érni azt, hogy a 
cigányok mezőgazdasággal foglalkozzanak, templomba jár-
janak és alávessék magukat a helyi közigazgatásnak és bí-
ráskodásnak. 

Ezek az intézkedések igen kevéssé valósultak meg: egy-
részt maguk a cigányok akadályozták a végrehajtást, más-
részt a községek, megyék sem erőltették azt. A legegysze-
rűbb „megoldás" a községek részéről is az volt, hogy a tele-
pülés határában élő cigányokat elűzték egy másik település 
területére. Ezzel megszűnt a község felelőssége, a már lete-
lepült cigányok újra kóborlóvá váltak – amit őszintén szólva 
maguk sem bántak. 

A török kiűzését követően a Balkánon és Moldvában a ci-
gányok egy része rabszolgaságban élt (az utóbbiban csak 
1855-ben törölték el azt). Akik szabadok maradtak és foly-
tatták a vándorló életmódot, a 18. század végén és a 19. szá-
zad folyamán Magyarországra érkeztek - elsősorban a ro-
mán területekről. Ahogyan nevezték az ideérkezetteket, az 
oláhcigányok közül az első világháború idején sokan már 
Nyugat-Európában vagy Amerikában éltek, de még Dél–
Amerikába és Ausztráliába is eljutottak a lakókocsikban.  
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(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1nyok) 

 

Az itt maradottak számára sokkal nehezebb volt az alkal-
mazkodás nemcsak a gazdasági, de a kulturális különbségek 
miatt. Teljesen elszigetelődtek: szinte reménytelen volt szá-
mukra az alkalmazkodás, a beilleszkedés új közösségeikbe, 
az új bevándorlást pedig 1867-től belügyminisztériumi ren-
delet tiltotta. Az egyik legkomolyabb problémát a 19. század 
végén a községi/városi illetőség megszerzése jelentette a 
vándor, zömében oláh cigányok számára. Végül József főher-
ceg saját alcsúti birtokán telepített le egy cigánykaravánt, a 
többit pedig szétosztották a vármegyék területén, így a ván-
dorcigányok a települések szélén kaptak helyet és egyben il-
letőséget. A század végi állapotokat jellemzik a Ligeti György 
idézte 1893. évi cigányösszeírás adatai: az összeírt 274.940 
cigány lakosból már huzamosabb ideje egy helyen élt 
243.432 fő, vándorolt 1.000 karavánnal 10.000 fő 1.122 sá-
torral, 1.544 lóval. Kimutatható keresettel az összeírt cigány 
lakosságból mindössze 20.406 fő rendelkezett. Az említett 
1893. évi cigányösszeírás néhány tanulságos megállapítása: 
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„Legtöbben vannak a kovácsok, akik az iparral foglalkozó czigány fér-
fiak 36,5%-át teszik, de az ország összes kovácsainak is 22,5%-át. Száza-
dok óta űzik itt kivált a gazdára nézve nélkülözhetetlen mesterségöket. 
Városokban sokat perlekedtek ellenők a czéhbeli kovácsok, de falun, főleg 
szegényebb vidéken, egyelőre alig volnának pótolhatók. Sok helyen a köz-
ségnek szerződéses, kommencziós kovácsai vannak s a községi kovácsház-
ban laknak. A kimutatott 379 nőnél sokkal több foglalkozik kovácssággal, 
társa lévén a családfőnek a munkában s többnyire annak mellék művele-
teit végezvén: amiben korán segítségökre vannak gyermekeik is. A zené-
szek mellett a kovácsok a czigányság legnépszerűbb és legrokonszenve-
sebb alakjai s a leghasznosabb és legtisztességesebb elemnek tekinthetők." 
(Ligeti György-Varga Ilona: Magyarországi cigányok, 1998.) 

 
A 20. század a cigányság számára az integráció lehetősé-

gének, reményének mind nyilvánvalóbb távolodását jelen-
tette, a harmincas évektől a második világháború végéig pe-
dig a prajmos-t (lovári nyelven ”elnyelés” = cigány holo-
kauszt). Az 1930-as évek azonban a nemzetközi cigány moz-
galmak kezdődátumát is jelentették, amely eredményeként 
ült össze Londonban 1971-ben a Roma Világkongresszus és 
alakult meg a Nemzetközi Roma Szövetség (IRU). 

A második világháborút követően Magyarországon a ci-
gányokat érintő rendelkezéseket rendkívüli változatosság 
jellemezte a támogató, de cserébe a társadalom többi részé-
hez való hasonulást elváró segélyezéstől az erőszakos átte-
lepítésekig, durva zaklatásokig. A rendszerváltást követően, 
1989 után a tömeges méreteket öltő munkanélküliség a ci-
gány munkavállalókat sújtotta leginkább, egzisztenciálisan 
akár generációkra is ellehetetlenítve őket. 
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Feladatok: 

1. Állítsa össze azon cigány mesterségek listáját, ame-
lyek a cigányság történetének rövid összefoglalásá-
ban szerepelnek! Magyarázza is meg röviden, mivel 
foglalkoztak! 

2. Szakirodalom vagy interneten megjelent cikkek, hír-
adások alapján állítsa össze a cigányság magyaror-
szági történetét a rendszerváltást követő időszakban 
(1989-2019)! 

3. Ajánljon társainak 3-3 db a cigányság történetével 
foglalkozó könyvet és filmet!  

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse a cigányok származására, őshazájára vo-
natkozó elképzeléseket, véleményeket! 

2. Mi volt az Iránból a Bizánci Birodalom felé induló ci-
gányság vándorlási útvonala! 

3. Mi volt az Iránból délre vándorló cigányok útvonala, 
hová érkeztek meg Európába? 

4. Ismertesse a cigányok európai vándorlását a 13-16. 
század között! 

5. Foglalja össze röviden a cigányok magyarországi tör-
ténetének legfontosabb állomásait! 
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4. A cigányság táji és törzsi tagolódása 

 

Mivel jegyzetünk egyik alapvető célja a cigány közössé-
gek kulturális sokszínűségének felmutatása, először a táji, 
majd a törzsi tagolódás bemutatására vállalkozunk európai, 
illetve hazai metszetben – elsősorban a rendelkezésre álló 
adatokra alapozva. 

 

Romák/cigányok Európában 2007 

 
(Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/ 

Roma_in_Europe_2007_map-fr.svg) 
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Romák/cigányok Európában 2018 

 
(Forrás: https://baloghpet.files.wordpress.com/2018/03/ 

ciganyok-terkep-645.jpg) 

 
Feltenni a kérdést, vajon hányan is élnek romák Európá-

ban, könnyű. Megválaszolni azonban a lekérdezések és iden-
titás meghatározások összetettsége miatt sem egyszerű, 
2018-ban a becslések 6,5 millió főről szóltak. Számbeli elté-
réseken lehet vitatkozni, az arányok és a tendenciák azon-
ban egyértelműek a 2007. évi és a 2018. évi népesség sta-
tisztikát látva, összehasonlítva is. Túlnyomó többség (71%) 
a Kárpát-Balkán régió lakója: legmagasabb a cigány lakosság 
száma Romániában (2007-ben még 2,4, 2018-ban 2,2 millió 
fő, Bulgáriában és Magyarországon 0,8-0,8 millió, Szerbiá-
ban 0,25 millió fő. Kisebb lélekszámú, ám a helyi lakosságon 
belül magasabb a cigányok aránya Koszovóban és Macedó-
niában. Nyugat- és Dél-Európában mintegy 1,5 millióra 
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becsülik lélekszámukat, amely a legmagasabb Spanyolor-
szágban (0,8 millió), alacsonyabb, de számottevő Franciaor-
szágban (0,4 millió) és Görögországban (0,2 millió).  

Magyarországon mindkét adatfelvételi időpontban közel 
annyi cigány lakos él, mint Oroszországban és Törökország-
ban (0,6 millió). Ezt színezi a népességben elfoglalt arány, 
amely szempontból Románia és Bulgária áll az élen (7 %), 
ezt követi Magyarország és Szlovákia (4,1-7%). Mindez ta-
lán igazolja, hogy Európában és Magyarországon is foglal-
kozni kell a kérdéssel – nemcsak múlt- és jelen, de jövő idő-
ben is. 

Ha az európai kitekintésű, Magyarországra vonatkozó 
fenti adatokat nézzük, felvetődhet, hogy mennyiben tükrözi 
ez a tényleges helyzetet, hiszen ki tekinthető cigánynak? Ma-
gyarországon hivatalosan csak az, aki a népszámláláson, a 
szavazásnál, az iskolában, az önkormányzatnál cigánynak 
vallja magát, mert az 1992-es adatvédelmi törvény alapján 
az etnikai hovatartozást az érintett írásos beleegyezése nél-
kül nem lehet nyilvántartani. A magukat cigánynak vallók 
száma pedig az európai adat töredéke, 2001-ben pl. csak 
190.000 fő, tíz évvel később már 316.000 fő. Ez azonban 
köztudottan csak töredékszám, hitelesebbnek tekinthetőek 
azokat a felmérések, amelyek abból indulnak ki, hogy kör-
nyezetük kit tekint cigánynak. Itt a becslések száma már kö-
zelít a 600.000 főhöz, Pénzes János-Tátrai Patrik-Pásztor 
István Zoltán tanulmányában egy 2010–2013. évi felmérés 
alapján 876 ezer romáról szól (Pénzes–Tátrai–Pásztor 
2017). 

A népszámlálás szerint Magyarország 3.200 települése 
közül 2000-ben élnek cigányok, vidéken a három északi me-
gyében legnagyobb a népességük, a fővárosi cigányság lélek-
számát 80–100.000 főre becsülik. Területi eloszlásuk a 
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különböző mérések tükrében az alábbiak szerint alakul, 
amely elemzése során nem hagyható figyelmen kívül a ci-
gány lakosság korfájának alakulása sem. 

 

 

 

 
(Forrás: Orsós Zsuzsanna) 
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Érdemes szemügyre venni a cigány népcsoport belső ta-
goltságát táji és törzsi szempontból is. 

 
Cigány etnikai csoportok Európában 

 
Készítette: AKoan - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5766909 

 
A fenti térkép is jól tükrözi azt a sokszínűséget, amely az 

Európában élő cigány / roma közösségeket jellemzi. Érde-
mes egy összefoglaló táblát készíteni az cigány etnikai cso-
portok és lakóhelyük vonatkozásában – esetleg Európán túl 
is kitekintve. 
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A cigányok etnikai csoportjai és lakóhelyük 

Gitanók vagy kalók (spanyol cigányok) – Spanyolország, Portugália, Dél-
Franciaország, Észak-Afrika
Szintók (mánusok, német cigányok) – Nyugat-Európa, Olaszország, Közép-Európa, 
Észak-Európa
Romnicselek (brit cigányok) – Egyesült Királyság, Észak-Amerika
Vlax cigányok ("oláhcigányok"): kelderások, lovárik, csurárik, macsvaják stb. –
Délkelet-Európa, Kelet-Európa, Közép-Európa, Amerikai Egyesült Államok
Magyarcigányok – Kárpát-medence
Beások (rudárik) – Közép-Európa, Brazília
Arliják (horahánók, török cigányok) – Délkelet-Európa, Törökország
Bosák (örmény cigányok) – Törökország
Domok (arab cigányok) – Észak-Afrika, Közel-Kelet
Lúrok és gorbatok (iráni cigányok) – Irán

 
(Forrás: Nagy Janka Teodóra) 

 

A Magyarországon élő cigány közösségek rendkívül sok-
színűek, csoportosításuk összetett, horizontálisan és verti-
kálisan egyaránt tagolt rendszert alkot, amelynek legfonto-
sabb csoportjai a nyelvhasználat, a lakóhely és az identitás 
alapján különülnek el. Ezt színezi tovább a rokonságra, az 
életmódra, a foglalkozásra és a vallásra való utalások töm-
kelege. A magyarországi cigányok nyelvi és történeti 
szempontból, valamint önmaguk meghatározása sze-
rint hat nagy csoportra oszthatóak. A magyarcigányok, 
az oláhcigányok és a beások nagyobb létszámban élnek 
Magyarországon, míg három kisebb csoport, a kárpáti 
cigányok, a szintók és a román cigányok csupán néhány 
száz, illetve egy-két ezer tagot számlálnak.  
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(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar-

orsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nyok) 
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Amikor egy cigány ember meghatározza saját identitását, 
azon túl, amit a nem cigány többségi társadalom lát (cigány), 
a csoport, törzs, nemzetség, család rendkívül differenciált és 
összetett rendszerében helyezi el magát: 

 
"cigány" → oláhcigány → lovari → Duceštyi → X. család → X.Y. 
"cigány" → beás → árgyelán → Q. nemzetség → X. család → X.Y. 
"cigány" → sinti → sinti eftavagario → X. család → Y.X. 
"cigány" → čačo rom (igaz/oláh cigány) → lovari → lomis → X. család → X.Y. 

 
A továbbiakban a cigányok Magyarországon élő legna-

gyobb számú etnikai csoportjait vesszük számba az alábbi 
összefoglaló táblázat alapján  

 

1. Magyarcigányok (romungrók) (15. sz.-ban a Balkánról)
1.1. zenész cigányok
1.2. egyéb cigányok (vályogvető, kosárfonó, alkalmi munkás)

2. Oláh cigányok (a 18. sz. Moldvából, Erdélyből )
Törzsek:Lovári (lókereskedők lókupecek), Posot'ári (zsebtolvajok), Kherári
(alkalmi munkások; házzal bírók), Colári (szőnyegkereskedők), Kelderári
(kézművesek, üstfoltozók), Cerhári („sátorosok"), Másári („halászok"), Bugári
(„dögösök"), Curári („késesek"), Drizár („rablók"), Gurvár (fodozóvo) 
(tepsikészítő edényfoldozó) 

3. Beás cigányok (a 19. sz.  Közepétől Bánságból)
3.1. árgyelán
3.2. muncsán
3.3. ticsán

A cigányok legnagyobb számú etnikai csoportjai  Magyarországon

 
(Forrás: Nagy Janka Teodóra) 
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Feladatok: 

1. Gyűjtsön szakirodalomból, illetve az internetes tudó-
sítások alapján 5 hírt a cigány közösségek demográ-
fiai folyamatairól! 

2. Írjon egy rövid esszét, amelyben egy választott ci-
gány közösséget/települést jellemez a település és a 
közösség viszonya alapján (földrajzi elhelyezkedés, 
lélekszám, nemzetiség, vallás, munkalehetőségek, a 
településen igénybe vehető közszolgáltatások, a ci-
gány nemzetség, család hétköznapjai)! 

3. Készítsen egy rövid interjút egy cigány ember-
rel/asszonnyal identitásáról (etnikai csoport, törzs, 
nemzetség, család)! 

4. Olvassa el Erdős Kamill a magyarországi cigány kö-
zösségekre vonatkozó tanulmányrészletét és rövi-
den foglalja össze a legfontosabb jellemzőket! 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Jellemezze demográfiai adatokkal a cigány népesség 
létszámának alakulását Európában! 

2. Ismertesse a cigány népesség létszámára vonatkozó 
hazai demográfiai adatokat! 

3. Sorolja fel a cigányok etnikai csoportjait, lakóhe-
lyükre történő utalással Európában! 

4. Ismertesse röviden a Magyarországon élő legfonto-
sabb cigány etnikai csoportokat, lakóhelyük megjelö-
lésével! 
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5. A magyarországi cigányság néprajza 

 

A cigányság néprajzát áttekintve fontos a rendkívül diffe-
renciált és sorszínű közösségi kultúrát jellemző, közös sajá-
tosságok, alapelvek megállapítása: 

1. A cigány közösségek kultúrája része a népi kultúrának, 
2. elsősorban szóbeliség jellemzi, 
3. szubkultúra (törzsi, nemzetségi és lokális), 
4. kisebbségi kultúra, 
5. differenciált és állandóan változó a csoportokon belül is,  
6. nem általánosítható és összemosható egyedi vonásokkal 
rendelkezik. 

Részét képezi a cigány közösségek tárgyi kultúrája, a kö-
zösségi folklór és a cigány közösségek társadalom néprajzi 
megközelítése. 

 

5.1. A cigány közösségek tárgyi kultúrája 

A néprajz oldaláról hagyományosan a település, építke-
zés, házberendezés, gyűjtögetés, földművelés, állattartás, 
táplálkozás, népviseletek, népi díszítőművészet vizsgálata 
tartozik e kérdéskörbe. Részletes bemutatásuk helyett ki-
emelném, hogy a 15. században a Balkánról érkezett ro-
mungrók esetében jellemző a korai forrásleírások (1772, 
1779, 1783, 1893 összeírás) adatbősége és később a magyar 
paraszti társadalomhoz való hasonulás („utóparasztoso-
dás”) egyes dokumnetumai az asszimilációs folyamatban. 
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5.1.1. Romungrók (magyar cigányok) 

 
A tárgyi és a szellemi kultúrától nem választható külön a 

hagyományos mesterségek köre a cigányság esetében. A ro-
mungróknál ez ezért is fontos, hiszen ennek alapján külön-
böztetik meg magukat a zenész és az egyéb cigányok (vá-
lyogvető, kosárfonó, alkalmi munkás). 

 
Magyar cigányok tárgyi kultúrája 

(Forrás: Nagy Janka Teodóra) 

 
Nézzünk néhányat a híres romungró cigányzenészek, énekesek, színészek 
közül! 

Cinka Panna (1711–1772), Bihari János (1764–1827), Babos Gyula 
jazz-gitáros, Barna Mihály cigány hegedűs, II. Rákóczi Ferenc udvari mu-
zsikusa (17.sz-1730-as évek), Cziffra György (1921–1994) világhírű zon-
goraművész, Dankó Pista (1858–1903), a magyar zeneművészet világhírű 
prímása, Déki Lakatos Sándor idősb (1945–), Déki Lakatos Sándor ifjabb 
(1966–), Erdélyi Náci (1845–1893) prímás, szegedi cigánykirály, aki 
1886-tól zenélt Amerikában hírességeknek. Járóka Sándor, id. (1922–
1984), Ifj. Járóka Sándor (1954–2007), Kokas Pál prímás, festő, Kondor 
Ernő (1881–1951) dalszerző, a magyar kabaré alapítója (1907. március 
2), Kovács Gábor (1841–1882) prímás, József kir. herceg udvari zenésze, 
Magyari Imre id. (1894–1940) korának egyik leghíresebb prímása, 
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Magyari Imre ifjabb (1924–1980) hegedűművész, zeneszerző, Pege Aladár 
(1939–2006) világhírű jazz bőgős, klasszikus bőgős Pongrácz Lajos 
(1844–1916) prímás, kolozsvári első zenekarvezető, Rudolf trónörökös 
házizenésze, Radics Béla Jenő (1917–1982) prímás Radics Béla id. (1867–
1930) prímás, nótaszerző, korának ismert zenekarvezetője volt Rácz Laci 
(1867–1943) "A prímáskirály", Rácz Aladár (1886–1958) világhírű, Kos-
suth-díjas cimbalomművész, Igor Stravinsky és Ernest Ansermet barátja, 
Rigó Jancsi (1858–1927) prímás, aki a Chimay hercegnővel történt házas-
sága kapcsán lett világhírű, Sárközi Ferenc, „Kossuth cigány hadnagya” 
Szakcsi Lakatos Béla (1943–) Kossuth-díjas jazz-zongorista, Csányi Sán-
dor, Jónás Judit, Hollay Kálmán színészek, Bangó Margit, Kovács Apollónia 
énekesek. 

(https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nyok) 

 
A nem zenész romungrók (Kolompár, Orsós, Kalányos, 

Rézműves családnevekkel) különböző mesterségeket gyako-
roltak: eredetileg ún. vándorkörökben járták be az országot 
és ezen belül kézműves munkákat vállaltak. A területet fel-
osztották és vándorjeleket hagytak egymásnak. Kisebb csa-
ládok, általában 20-30 ember utazott egy-egy karavánnal, 
akik alapvetően fémművességgel, szórakoztatással, jóslás-
sal, pénzért meséléssel foglalkoztak, de ha úgy adódott, a 
kémkedést sem vetették meg. Később szívesen kereskedtek 
régiséggel, ékszerrel, használtcikkel, színesfémmel, de vol-
tak közöttük szegkovácsok, vályogvetők, sőt körhintások is. 
A kalányos cigányok főként a famunkák szakértői voltak, ők 
készítették és árusították a paraszti háztartásokban szüksé-
ges faeszközöket, szerszámokat (pl. kanál, orsó, teknő, vá-
lyú, seprű, a juhászoknak a tejfeldolgozáshoz szükséges esz-
közök). 
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5.1.2. Oláh cigányok 

 
A 19. századtól Moldvából, Erdélyből érkező oláh cigá-

nyok magukat tartották „igazi cigánynak”. Ennek körébe tar-
tozott a viselet, a sátorban lakás, az eszközhasználat és a 
konyha, a táplálkozás hagyományai. Tudatosan figyeltek a 
többségi társadalomtól eltérés hangsúlyozására, az archai-
kus elemek megőrzésére. A hierarchikusan szerveződött 
egyes törzsek maguk is figyelmet fordítottak eltérő kiskö-
zösségi szokásrendjük megtartására. Annál is inkább, mert 
a törzsek nevei a hagyományos foglalkozásokhoz kapcso-
lódtak, ahogyan arra Erdős Kamill is felhívta a figyelmet a 
jegyzet mellékletében közölt tanulmányában. 

 

Az oláh (vlax) cigány törzsek (fajták) a következők vol-
tak:  

a.) Lovári („lókereskedők, lókupecek”) 

b.) Posot'ári („zsebtolvajok”) 
c) Kherári („alkalmi munkások, házzal bírók”)  
d) Colári („szőnyegkereskedők”)  
e) Kelderári („kézművesek, üstfoltozók”)  
f) Cerhári („sátorosok")  

g) Másári („halászok")  
h) Bugári („dögösök") 
i) Curári („késesek")  
j) Drizár („rablók") 

k) Gurvár (Fodozóvo) („tepsikészítő, edényfoldozó”)  
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A főbb oláh (vlax) cigány nemzetségek pedig a következők vol-
tak Erdősi felsorolásában: 

Hercegest'e, Cokest'e, Kodest'e, Ducest'e, Dudumest'e, 
Pirancest'e, Mugurest'e, Sosojest'e, Cirikl'i, Ruva, Marku-
lest'e, Notári, Neneka, Buzest'e, Trandest'e, Campasost'e, 
Kozák, Kolompár, Stojka, Rafael, stb. 
 

Az oláh cigányok viselete 

„Az oláh cigányok népviselete a falvakban hagyományos, a 
városokban azoknál, akik tartják szokásaikat. A városokban 
az asszonyok viselete lehet hagyományos és lehet modernebb 
is. Van, aki mindkét viseletet hordja. A férfiak viselete alkal-
manként változik. Az idősebbek hagyományosan járnak, a fi-
atalabbak vegyesen. Amikor egymáshoz mennek, akkor ha-
gyományosan öltöznek, amikor egyéb helyre kell menniük, 
már átveszik a környezet ruhaviseletét. Ennek kettős oka van. 
Egymás között úgy illik öltözni, ahogy a cigányszokások meg-
kívánják, hivatalos helyen, ha a cigány népviseletben jelenik 
meg, még jobban kitűnik cigány volta, s a velük szembeni elő-
ítélet nagyobb…" 

A férfiak hagyományos viselete: csizma, csizmanadrág, fe-
hér ing, kalap, kabát, cipő, mellény, kapca. 

A kalap színe attól függ, hogy az illető milyen törzshöz tar-
tozik. A masharok-nál a zöld, a sárga színű, a lóvároknál a 
szürke, a barna kalapok a divatosak. A kalapot nyáron is 
hordják, csak hivatalos helyen veszik le. 
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A nők hagyományos viselete: 

- cipő, régebben a papucs volt a nyári viselet, a papucs 
többszínű, bojtos, 

- harisnya: élénk színű a fiatal nőknél, időseknél sötét, egy-
színű, 

- bő, ráncos szoknya mellett a rakott szoknya is divatos, a 
szoknya színe a fiataloknál élénk színű (többszínű), az időseb-
beknél egyszínű és sötét, alsószoknyával együtt hordják, ez a 
bő szoknya több méter anyagból készül, 

- blúz, 
- kendő, többszínű a fiataloknál, cifra, az idősebbeknél sö-

tétebb tónusú, nagyon kedvelik a kasmírkendőt, télen fekete 
nagykendőt hordanak, mely betakarja vállukat, hátukat, de-
rekukat, 

- kötény, az oláh cigány asszonyok fontos ruhadarabja, idő-
sebbeknél a sötétebb árnyalatú színek a használatosak (kék-
festő kötény kihímezve, barna színű csíkokkal). 

A nők ruházatának színösszeállítása élénk, az időseké sötét 
tónusú. A színek összeállítása az, ami jellegzetesen cigányos. 
Az asszonyoknál a kendő és a kötény tisztasága nagyon fon-
tos, a férfiaknál a csizmáé és a kalapé. A csizma fényes legyen, 
a kalap kefélt. Erről ítélik meg egymást. 

Az öltözet tartozékaként kezelik az ékszereket is. A nők fü-
lében nagy karikás fülbevaló van, a nyakban aranylánc, végén 
-kereszt, -szív vagy Mária-medál. Az ujjakon minél több gyűrű 
legyen, pecsétgyűrű is legyen köztük. A karperec is divatos. A 
férfiak kezén nagy pecsétgyűrű van, nyakukon lánc, szívvel, fe-
születtel. 

A tetoválást nők és férfiak egyaránt kedvelik. A nők több-
nyire a karjukba, kezük fejébe tetováltatnak, a férfiak a vál-
lukra, hátukra, mellükre is.” (Karsai Ervin: A cigány nyelv és 
kultúra, 1994.) 
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Az oláh cigányok tárgyi kultúrája 

 
(Forrás: Nagy Janka Teodóra) 

 

5.1.3. Beás cigányok 

 

A beás cigányok, a 19. század végétől érkeznek hazánkba, 
miután 1855-ben Moldvában, 1856-ban a Havasalföldön el-
törlik a rabszolgaságot. Három csoportjukat különböztetjük 
meg, megfigyelve, hogy jelentős lokális, gazdasági és élet-
módbeli eltérések vannak az árgyelán (ardelean/erdélyi, a 
Dunántúl déli részén), a muncsán (munean/munténiai, Alsó-
szentmárton) és a ticsán (tisean-tiszai, Tiszafüred és kör-
nyéke) csoport között.  
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Erdélyben még aranymosással is foglalkoztak, majd ezt 
követően fatárgyak (szekerek, kerekek, szövőszékalkatré-
szek, teknők, kanalak, stb.) készítését végezték (Linurár, Ka-
nalas, Kalányos, Orsós) 

 
A beás cigányok tárgyi kultúrája 

A beás cigányok tárgyi kultúrája 

 
(Forrás: Nagy Janka Teodóra) 

 
 

5.2. A cigány közösségi folklór 

A folklór, a szellemi néprajz a népszokások és a népkölté-
szeti műfajok (pl. népmese, népdal, népballada), a népzene, 
néptánc, népi hangszerek, továbbá a néphit (a néphit a népi 
vallásosság, a népi tudás, a népi gyógyítás és természetisme-
ret) együttesét jelenti. 

A szóban vagy zenében élő néphagyomány a cigány kö-
zösségekben rendkívül erős – és mivel élő néphagyomány, 
nehezen kanonizálható. Egyrészt vannak közös szokások, 
másrészt pedig jól látható a variánsok ereje, az „ahány ház, 
annyi szokás” érvényesülése. 
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Ha a népszokásokat tekintjük, szembetűnő, hogy az em-
berélet három nagy fordulójához (születés, házasság, halál) 
kötődő szokások megélése a cigány közösségekben erősebb, 
mint a kalendáris, azaz naptári napokhoz kapcsolódó szoká-
soké. Középpontjukban pedig – etnikai csoporthoz, törzshöz 
tartozástól függetlenül a család, a közösség áll. Hiszen ezek 
az ünnepek a közösség legbelső, legsajátabb szokásai. 

 

Születés 

Családnak az első gyermek megszületésétől tekintik a fi-
atalokat. A hagyományos (megengedő, elfogadó, támogató) 
cigány családba születő gyermek szocializációját pedig az 
alábbiak jellemzik: nagyfokú mozgásszabadság, független-
ség, bizonyos mértékű cselekvési szabadság, mindenféle til-
tás, büntetés, parancs hiánya, a vágyak, elképzelések vi-
szonylag gyors kielégítése, a késleltetés elfogadásának hiá-
nya, odaadó, testvéri magatartás, az idősek tisztelete, a cso-
port normáinak betartása, kifejezett szemérem a nemek kö-
zött, erős érzelmi kötődés, a serdülő fiúkat, lányokat megil-
lető kiemelt bánásmód, figyelem. 

 
A gyermek születése (oláhcigány néphit) 

„Meghalt hozzátartozó nevére nem szabad a gyereket keresztelni. 
Újszülött gyereket nem szokás megcsókolni. 
Ha valaki menstruál és gyermekágyas asszonyt akar meglátogatni, ak-
kor az alsószoknyája szélével háromszor meg kell törölni a gyermek 
arcát, máskülönben a gyerek feje teteje sebes lesz. 
Gyermekágyban fekvő nőhöz három napig az ura nem mehet, nem al-
hat vele egy szobában, hat hétig senki férfi nem láthatja. (A kórházban 
szülőket ezért viszik autóval haza, hogy idegen férfiak ne láthassák.) 
Hat hét után megtisztálkodik a nő és elmegy a templomba, s ezzel fel-
oldódik. 
Hogy a gyereket a „boszorkány" ki ne cserélhesse, az anya, amikor al-
szik, balkezével mindig átölelve tartja. 
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Ha szoptatós anya látogat meg szoptatós asszonyt, akkor a látogató 
egy pár csepp tejet az ágyra fej -, hogy el ne vigye a másik tejének hasz-
nát. 
Hogy a gyereket „szemmel meg ne verhessék", kis piros szalagot vagy 
apró tengeri kagylót kötnek a csuklójára" (Ligeti György-Varga Ilona: 
Magyarországi cigányok, 1998.) 
 

Házasság, esküvő  

A házasság a cigány közösségekben az egyén számára a 
legfontosabb átmeneti rítus. Rendkívül ritka közöttük az 
agglegény vagy a hajadon. A cigányközösségekben a házas-
ság nem egyszeri esemény a közösség életében, hanem egy 
folyamat. Ha egy cigányember párt választ, azt egy életre 
szóló tudatos szövetségként teszi, még akkor is, ha később 
felbukkanhatnak a házasságban olyan, előre nem látható 
problémák, melyek bármelyik félt feljogosíthatják a válásra 
(pl. ha a házasságkötés után kiderül, hogy nem lehet gyer-
mekük). Mert a házasság a szeretett személyhez való tuda-
tos ragaszkodást és hűséget is jelenti, a család szentségét.  

 „A sátoros cigány korán nősül, mert nem aggódik sarjadékának eltar-
tásáról vagy jövőjéről. Az, hogy halála után némi örökséget hagyjon gyer-
mekeinek, eszébe sem jut. 

Családot alapít, mint ahogy a madár tavasszal fészket rak. Házasodik, 
mert az öregektől hallja: az élet feleség nélkül olyan, mint a hegedű húr 
nélkül. Míg nem nősül, külön sátort nem állíthat, mert csak akkor lép em-
bersorba. A nőtlen cigány övéi szemeiben csak félember. Mivel pedig a nőt-
len cigány ritkább a fehér hollónál, következik, hogy elévült hajadonokat 
sem lehet köztük találni. Minden zsáknak akad foltja. 15-16 éves korában 
a siheder már körülnéz feleség után, és az első 12-13 éves leánynál, kiben 
az élet göröngyös útján megbotlik, legtöbbnyire megállapodik. Mivel a 
megfontolással nem vesződik, itt sem válogat. Nála a szerelem és házasság 
egymást követik.” (Zámolyi Varga Mihály: A sátoros cigány. 1892. 205.) 
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Halál, temetés 

Az oláh cigányok körében a halottkultusz a virrasztást, a 
temetést, a temetésen részt vevők megvendégelését, a sírál-
lítást, a különböző gyászidőszakok figyelembevételét, az 
ezeken való korlátozó, tiltó és feloldó szertartásokat, vala-
mint a pománát (a hathetes gyász lezárását) és az egyéves 
gyásztörést, valamint a későbbi lakomával egybekötött meg-
emlékezéseket jelenti.  

A magyarországi cigányság kultúráját vizsgálva Szuhay 
Péter is felhívja a figyelmet arra, hogy a különböző időpon-
tokban megfigyelhető szokások és szertartások szerint erő-
sen szabályozott a halottakhoz fűződő viszony, ami az oláh 
cigányoknál legfőképpen abból a képzetből származik, hogy 
a halott egy olyan különleges állapotba került, amely nem 
azonos a köznapi vagy a keresztény vallás értelmébe vett ha-
lotti haláli állapottal, de nem azonos az élő „létállapottal" 
sem. Nem is túlvilág a szó keresztény értelmében, hanem 
olyan láthatatlan élet, amely immár tőlünk földi élőkön túl 
van, de hasonlóképpen zajlik benne az élet, mint a mi vilá-
gunkban, és van benne egy átjárhatóság, vagyis a másik ol-
dalról ide lehet látogatni, innen viszont oda nem.  

Hogyha halottainkat, vagyis a más létállapotba került sze-
retteinket rendesen, méltó módon (társadalmi rangjának és 
presztízsének, valamint az emberi alapminimumnak megfe-
lelően) ellátjuk, elnyerjük megelégedésüket és jóindulatu-
kat, amelyben hozzánk kedvesek lesznek, minket nem há-
borgatnak. Ha viszont a magunk kidolgozta szabályokat és 
ilyenformán saját ebbe vetett hitünket és tudásunkat meg-
sértjük és alulteljesítünk, kitesszük magunkat a visszajáró 
halott zaklatásának. Mindaz a fájdalom, ami a halott elvesz-
tésének szól, valójában arról tanúskodik, hogy legfőképp azt  
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nem tudjuk elviselni, hogy a következő életszakaszt immár 
nélkülünk és tőlünk függetlenül éli, illetve minket von meg 
magától. 

Ebben a földi léten belüli állapotban a halott az élőktől 
megkapja az élők által használt földi javak szinte összesség-
ének esszenciális kivonatát. A sírkamrát, a kriptát, ahová el-
temetik, tisztaszobának rendezik be. Körbeszőnyegezik, asz-
tallal, székkel szerelik fel és étellel, itallal, cigarettával rakják 
tele. A halottat legszebb ruhájába öltöztetik, pénzzel, ékszer-
rel, késsel vagy akár ostorral, lószobrokkal látják el. Ennek 
célja, hogy utalva az elhunyt mesterségére, elfoglaltságára 
biztosított legyen, hogy új helyén is folytathassa munkáját. A 
mindenkori temetőlátogatások és sokszor a sírnál tartott la-
komák az eltávozottal való együttélést, illetve az ő megete-
tését szimbolizálják. Teljesen természetes dolog a sírnál sö-
rözni, ekkor mindenki a sírra locsolja az üveg tartalmának 
egy részét, felszólítva a halottat akár, hogy igyon. Ugyancsak 
általános a halott cigarettával való megkínálása is (ennek el-
járása szerint a kínáló fél rágyújt egy cigarettára, amikor az 
ég, szájából kiveszi, helyébe másikat tesz, s az előzőleg meg-
gyújtott cigarettáról felizzítja a második szálat, s majd ha 
már füstöl, ezt teszi a sírra, vagyis az ő tüzéről, lángjáról lob-
bantja életre az eltávozott cigarettáját). Gyakorta szólítják 
meg a sírt az „alszol még”, a „sokat alszol, kisfiam”, „anyám, 
apám” stb. mondattal. 

A gyász legfontosabb kulturális funkciója, hogy emléke-
zetünkbe véssük az eltávozottról szóló élményeinket és ta-
pasztalatainkat, illetve fájdalmunk tényleges kifejezésével 
világossá tegyük számára, hogy valóban nehezen pótolható 
tagja volt közösségünknek, és eltávozásával számtalan ko-
rábbi élmény már nem ismételhető meg; és olyasvalami tu-
dás, hang és szó távozott el vele, amit másvalaki a családnak  
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és a közösségnek már nem képes megadni. Erről szól valójá-
ban a halált követő, legalább egy virrasztással otthon töltött 
éjszaka, amellyel az egyik létállapotból a másikba kell jut-
tatni az elhunytat. Ezért ragaszkodnak a cigányok ahhoz, ha 
kórházban halt is meg hozzátartozójuk, hogy legalább egy 
éjszaka otthon, a saját házukban virraszthassák.  

A mások által nagyszabásúnak ítélt temetések és temetési 
lakomák nem egyébről szólnak, mint a képzetek szerint a 
halottnak megadandó tisztesség teljesítéséről. S minél te-
kintélyesebb és rangosabb, minél pótolhatatlanabb volt egy 
ember, annál nagyobb és virágzóbb a temetése. A gyász ki-
fejezésének számos külsőleges jele is van. A férfiak például 
a temetést követően hat hétig nem borotválkoznak, de meg-
tartóztatják magukat hat hétig az italtól is, jobbára feketé-
ben járnak, nem zenélnek, ha énekelnek, legfeljebb szomorú, 
hallgató nótát dúdolnak. A halott rokonságának szélesebb 
köre a hathetes gyászt tartja. A legközvetlenebb hozzátarto-
zók és különösen a nők - anyák, leányok, házastársak - az 
egyéves gyászt is megtartják, vagyis egy év után oldják fel 
azokat a tilalmakat és korlátozásokat, amelyeket vagy a kö-
zösség rótt rájuk, vagy ők róttak ki önmagukra. Ha letelt a 
gyász kijelölt időszaka, a temetőben rituális módon gyász-
töréssel vetnek véget a megtartóztatásoknak és lakoma, 
tánc, mulatság útján térnek vissza a mindennapi életbe. 

A halotti kultusz, ahogyan Szuhay Péter is megerősíti – túl 
a cigányok halottakkal kapcsolatos világképén – legfőbb 
funkciójaként a közösség együvé tartozását, a közös sors 
számontartását, erősítését és vállalását jelenti. (Szuhay 
1999.) 
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„Gusztikám, ha meghalok, így álljatok a koporsóm mellett, ugyanilyen 
szépen énekeljetek. Utána nem bánom, ha táncoltok is a temetőben. Érez-
zétek magatokat jól. Ez az érzésünk: hogy ha szépen megy a nóta a vir-
rasztóban, nincs csóróság. Mintha nem is halt volna meg, csak mulatni 
akar az a halott.” (Diósi Ágnes: Cigányút, 1988. 60-61.) 

 

Jeles napokhoz, alkalmakhoz kapcsolódó szokások 

A szokások másik nagy körét a kalendáris, azaz a jeles na-
pokhoz, alkalmakhoz kapcsolódó szokások jelentik. Ezeket 
az ünnepeket a cigány közösségekben sajátos kétarcúság jel-
lemzi: amennyire a házassági endogámia miatt az emberélet 
fordulóihoz kapcsolódó ünnepeik belső, autonóm ünnepek, 
addig a kalendáris szokások esetében, ha különböző mér-
tékben és súllyal, de a helyi közösség mellett már jelen van 
a környező többségi társadalom is.  

 

Vendégség/Lakoma 

Míg a néprajz természetes vizsgálati tárgyát jelentő pa-
raszti társadalom letelepült közösségei esetében ezeknek a 
gesztusokban, rítusokban megnyilvánuló szokásoknak és 
hiedelmeknek a funkciója a földművelés és az állattartás si-
kerének biztosítása volt, az alapvetően vándorló cigány kö-
zösségek egyik legfontosabb jeles alkalmakhoz kötődő ün-
nepének a lakoma tekinthető, amelynek korábban egy-egy 
jeles, távoli vendég érkezése, újabban egy névnap, valahova 
indulás és érkezés napja adja az aktualitást.  

Az oláhcigányoknál a lakoma lényege, ahogyan arra 
Varga Ilona is felhívja a figyelmet, hogy „a résztvevők ilyen-
kor olyan különleges magatartást tanúsítanak, amelyben az 
emberi viselkedés ideál, bár a mindennapokban tarthatatlan 
formája fejeződik ki”. A lakoma célja a tisztelet (patyiv) 
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kimutatása. Ennek módja a helyes megszólítás, köszöntés, az 
ünnepi beszéd, az evés-ivás szabályozott, rituális formája, az 
ünnepi alkalom hangsúlyozása azzal is, hogy cigány asszo-
nyok és gázsók nem vehetnek részt a gyakran csak vendég-
ségnek nevezett lakomán. 

Az ünnepen a romák rendszeresen mondanak „igaz szót” 
(vorbát). Ez szigorúan felépített, amely bevezetőjében jelzi, 
hogy minden részt vevőhöz szól, az ünnep része. A vorba le-
het mese, tréfa, találós kérdés – vagy legtöbbször ének. 

„A romák az ünnepek során és éneklés közben egyszerre egyének és a 
közösség részei. Amíg az egyenlőségnek ez a formája megtapasztalható, 
amíg a dal valóban létezővé teszi a testvériséget, addig maga az éneklés 
ad tápot az értékek közötti küzdelemhez a mindennapok világában, ahol 
az egyéniség és az egyenlőtlenség az élő tapasztalat: az egyik hang a má-
sik fölébe keveredik.” (Ligeti György-Varga Ilona: A romák Magyarorszá-
gon. 1998.) 

A környező többségi társadalom ünnepeit is megtartják a 
cigány közösségek, és ezek általános szokásrendjében is 
megtalálják saját archaikus szokásaik beillesztésének, gya-
korlásának formáit: 

Újévi köszöntő 
 

Érjétek el az új évet friss egészségben,  
békességben, szerencsésen! Úgy hallottuk, 
betért házatokba a Szent Isten. Eljöttünk mi is, 
hogy letérdeljünk a Szent Isten előtt, (...) 
szerencsés lesz a ti családotok! 
Adjon az Isten nektek rangos menyegzőt, 
jó egészséget és sok szerencsét, 
jó ételeket, jó italokat, 
örömet leljetek a szép békességben! 
Legyen szép menyetek, sok szép unokátok, 
zöld kocsitok legyen szürke paripátok, 
tele legyen mindig pénzzel a zsebetek! 
Járjatok ezüstön, járjatok aranyon, 
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lábatok nyomából igazgyöngy fakadjon! 
Dicsőséges legyen nevetek a világban, 
hosszú meséket mondjanak rólatok, 
és énekeljenek nagy hírekről mindenfelé, 
amerre megfordultok! 
Aki távol van a családtól, 
jöjjön haza a nagy napokra, 
aki rab, azt engedjék szabadon, 
aki halott már, legyenek megbocsátva minden bűnei! 
Akik házatokba jöttünk köszöntést mondani, 
veletek együtt legyünk egészségesek és szerencsések mi 
Így engedne meg a Szent Isten! Amen.  

(Varga György, Nagyvárad, Románia, 1980.  

Közli: Ligeti György-Varga Ilona, 1998) 

 
Karácsonyi köszöntő 

 
Baxtale detehárin! 
Tan baxtale, rom, pe kado szunto gyész! 
Te reszen kado krecsuno szasztyimasza vójasza, 
tumare családonca khetáne! 
O csorrímo te briszten, 
po rúp, po szomnakáj te phíren! 
Te zsutil tume o Szunto Dél 
ande máj láse módoszte, 
ande máj láse trájoszte, 
hogy mindig khetáne te sáj inkrasz! 
Te zsutíl tume o Dél, 
tam baxtale!  

(Lovári nyelven közli: Ligeti György-Varga Ilona 1998.) 

 

A vallási ünnepek  

A cigányság számára az intézményesített egyház és annak 
vallási tételei, szokásrendje is csak kiinduló keretet jelent, 
amit sajátos etnikai színezettel ruháznak fel a szent és pro-
fán tökéletes egyensúlya szerint. Ennek rendkívül jó példája 
a Kisboldogasszony napján (szeptember 8.) tartott csatkai 
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búcsú, amely a kárpát-medencei oláh cigány közösségek 
számára a legfontosabb egyházi ünnep. Egyfelől részesei a 
szertartásnak (misét hallgatnak, imádkoznak, énekelnek, 
gyertyát gyújtanak Szűz Mária szobránál, isznak a Szentkút 
gyógyító vizéből), másrészt viszont ez alkalom is a rokonok, 
ismerősök találkozására, ékszereket, ruhákat árulnak, ze-
nélnek és mulatnak. A vallási mellett igazi közösségi ün-
neppé is teszik a búcsút. 
 

Pillanatképek a csatkai búcsúról 

  
(Forrás:www.ciganymissio.reformatus.hu) 

 

„Költészet, zene, tánc szerves egységet alkotnak a cigányok 
énekmondásában.” (Diósi Ágnes: A cigány folklór) 

A folklór, a szellemi néprajz a népköltészeti műfajok (pl. 
népmese, népdal, népballada), a népzene, néptánc, népi 
hangszerek, továbbá a néphit (a néphit a népi vallásosság, a 
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népi tudás, a népi gyógyítás és természetismeret) együttesét 
jelenti. Így nehezen választhatóak külön az egyes népkölté-
szeti műfajok (inkább csak a lejegyzések során): a tündér-
mese vagy a humoros mese, az eredetmagyarázó monda, a 
közmondások, szólások és a népnyelvi elemek, a népzene, a 
tánc, a hangszerek… A mindennapokban együttesen, szimbi-
ózisban vannak jelen pl. egy vendéglátás, lakoma emelke-
dett vagy egy közösségi ünnep felszabadultabb pillanatai-
ban. 

„Ami nélkül viszont igazi cigány nem tud meglenni: az ének, a zene, a 
tánc. Ehhez nekik nem kell különös alkalom, mert lényük legmélyéről fa-
kad, életük természetes velejárója, személyiségük legigazabb megnyilat-
kozása; s mint ilyen, hétköznapjaik és ünnepeik kultikus szertartása is egy-
ben. Rádió, magnó, lemezjátszó a putrikban is otthonos. Agy nincs minden 
személy számára, zenének viszont szólnia muszáj.” (Diósi Ágnes: Cigányút, 
1988.) 

 

5.3. A cigány közösségek társadalomnéprajzi 
megközelítései 

A társadalomnéprajz elsősorban, de nem kizárólag a pa-
raszti társadalom közösségi szabályaival, a család, a rokon-
ság, a faluközösség szervezetével és működésével, a jogi vo-
natkozású szokásokkal és azok megsértésének következmé-
nyeivel foglalkozik. Vizsgálati szempontjai segítséget nyújt-
hatnak a cigány közösségek peripatetikus társadalmának 
megismeréséhez és megértéséhez is.  

Az, hogy a cigányok olyan endogám, nem elsősorban éle-
lemtermeléssel foglalkozó, mindig kisebbségben lévő etni-
kai vándorközösségek, amelyeknek legfontosabb megélhe-
tési forrása más emberi populációtól függ, térbeli mozgásuk  
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pedig gazdasági stratégiájuk által meghatározott, megszabja 
nemcsak életformájukat, de társadalomszerkezetüket és ér-
tékrendjüket is. 

Az utóbbival kezdem: a közösség számára a legfontosabb 
érdek a közösség fennmaradása, számbeli növekedése. Ez a 
közösségi érdek határozza meg a közösség gazdasági straté-
giáját épp úgy, mint értékrendjét. A cigány közösségeknek 
két, egymásnak ellentmondó értékrendnek kell megfelelnie 
a mindenek feletti közösség érdekében: egyrészt biztosíta-
niuk kell egy minimális egzisztenciát az egyéni és családi lét-
fenntartáshoz, amelyet csak a többségi társadalomtól vár-
hatnak szolgáltatások vagy ügyeskedések fejében. Másrészt 
viszont meg kell őrizni közösségi integritásukat közösségeik 
(mindenek felett a család, a rokonság), szokásaik, hagyomá-
nyaik és életformájuk tekintetében.  

Másként, ahogy Szuhay Péter fogalmaz, az életben mara-
dáshoz el kell fogadniuk a többségi társadalom által megsza-
bott megfelelési feltételeket (előítéleteket, elvárásokat, alá-
fölé rendeltségi viszonyt), mert ez kell ahhoz, hogy megőriz-
hessék identitásukat, autonómiájukat, belső összetartozásu-
kat, a kizárólag általuk ismert és róluk szóló érték- és jel-
rendszert, amelyben megfordítva a rájuk kényszerített hie-
rarchikus viszonyt, emberi méltóságuk és önbecsülésük 
megőrzésére magukat helyezhetik a hierarchia csúcsára. 

Ennek a titkos cigány közösségi integritási rendszernek a 
kódja a patyív. Ha elemeire kívánjuk bontani, a patyív be-
csületet, tisztességet jelent, de jelenti azokat az íratlan, 
tehát a közösség által meghatározott elvárásokat, azok 
ismeretét és az azoknak való megfelelést is. Az oláh ci-
gányok identitásának meghatározója, az „igazi cigány” 
lét, a „chacho romano trajo” legfontosabb sarokköve a 
patyív. 
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A patyív tehát végső soron nem más, mint a cigány közösségek 

társadalmi ellenőrzési rendszerének leíró szokásjoga, valamint az 

cigány identitás meghatározó eleme, amelynek végrehajtó szerve a 

Kris. 

A patyív tehát a cigányság autonóm közösségei által meg-
határozott normáknak megfelelést jelentette. A kettős ér-
tékrendre kényszerített cigányok számára ez volt az a biztos 
pont, amely a mindenkori többségi társadalom törvényeivel, 
értékeivel (mondhatnánk azt, hogy a „fent” világának szabá-
lyaival) szemben indentitásuk, erkölcsi és társadalmi nor-
máik alapját, a megtartó erőt jelentette saját közösségükben 
(a „lent” világában). 

A patyív maga a közösségi integritás, és amíg integ-
ráns cigányközösségekről beszélhetünk, addig a patyív 
is létezik; és amíg a patyív létezik, a többségi társada-
lom asszimilációs törekvései kudarcra vannak ítélve. 

Kon chi pinzhárel e patyiv, tela kris perel./Aki nem ismeri 
a tisztességet, törvény alá esik. – tartja a szólás. Azaz a közös-
ségi normák sérelme esetén a közösség helyreállítja azt. A 
közösség által alkotott szabályok megsértőivel szemben a 
közösség bírósága, a Kris jár el és határoz meg szankciót.  

A Romani Kris cigány közösségi bíróság, amely független 
a többségi társadalom igazságszolgáltatásától, meghatáro-
zott eljárás keretében dönt: leggyakrabban kártérítési 
(adósság) ügyekben és a nőkkel kapcsolatos vitákban (pl. le-
ányszöktetés, hűtlen elhagyás) gyakran akkor is, ha az ügy-
ben már valamely hatóság eljárt. Fenyítőjoga nincs, a bünte-
tést a közvélemény, a közösség ereje kényszeríti ki, máshová 
fordulni, fellebbezni a döntésével szemben nem lehet.  

  



 
53 

 

„A bíróság összetétele a cigánytörvényszéken: 

Mindig a sértett fél kezdi meg a bíróság tagjainak összehívását. Ez szól 
egy idős cigány férfinek, aki aztán összehívja a többieket. 

A bíróság tagjai csak idősebb férfiak lehetnek - és természetesen csak 
cigány-származásúak. 

Csak a haragosok vannak kizárva - a rokonok nem. 
A bírósági tagok számával kapcsolatban nincs kialakult gyakorlat. - 

Lehet 20, lehet 10 és lehet  
2, 1 tag nem. Általában 7-8. 
Önként adódóan mindig a legöregebb tag lesz az „elnök". A bírósági 

eskü átokmondással egyenlő. Nincs szabvány átkozódási forma, mert a kü-
lönböző törzsek és nemzetségek között különböző átokszövegek használa-
tosak. 

A bíróság döntéséhez nem kell szavazattöbbség. Ha kettő vagy három 
ember mondja, hogy „így van" - és a legöregebb is eszerint dönt a törvény-
széki tanácskozás végén -, akkor hiába van ellene a többi. 

A törvényszéki eljárás büntető, illetve fenyítő jellegű ítéletet nem hoz - 
csupán a kárt téríttetik meg. (Erdős Kamill: Cigánytörvényszék, 1989.) 

 
Mindezek érthetővé teszik azokat az értékrendbeli elté-

réseket, amelyek nehezen magyarázhatóak a cigányok ese-
tében a többségi társadalom tagjai számára. Például azt, 
hogy mindent felül ír a cigány közösségen belüli szolidaritás 
szabálya, amely a saját csoporthoz tartozás, a belső kohézió 
erősítését szolgálja. Segít megérteni, hogy miért csak az a 
bűn egy cigány számára, ha saját közösségének tagjától lop, 
illetve hogy miért tartja megkérdőjelezhetetlennek a cigány-
közösség másik tagjával megosztani pénzét, vagyonát. „Ha 
van 500 forintod, add a felét annak, aki hozzád fordul, majd 
az visszaadja neked; holnap te is kerülhetsz olyan helyzetbe, 
hogy rajtad segítsenek." 

A magántulajdonhoz való viszonyulást is meghatározza, 
hogy a két legfontosabb értéknek a szerencsét és az 

ügyességet tartják. Sokszor nem is az számít, hogy mek-
kora a kölcsönadott vagy akár csak odaadott pénz, hanem 
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az, hogy aki adja, az mennyire szerencsés az üzletelésben és 
általában az életben. Mert a szerencse megosztható, illetve át-
ruházható: aki a pénzt a szerencsés embertől kapja, az sze-
rencséssé válik, amikor használja. 

A cigányközösségben korától függetlenül az a férfi áll a 
belső hierarchia élén, aki a legtöbb szerencsével rendelke-
zik, aki a legügyesebb. A szerencse mellett az ügyesség jele-
nik meg kiemelt értékként. Az a legtekintélyesebb, akitől a 
legnagyobb ügyesség, „a legjobb vásár” várható el. Sokkal ér-
tékesebb számukra az a vagyon vagy gazdagság, amelyet 
ügyességgel, furfanggal, szerencsével vagy segítőkészségé-
vel szerzett meg az ember, mint az a vagyon, amit hosszú, 
kitartó, önsanyargató munkával lehet elérni. Ez a felfogása a 
szerencsének és az ügyességnek megóvja a cigányokat a 
veszteségek fölötti nagy bánattól is.  

 
„Biztos, hogy a cigányok értékrendje más, minta tulajdonviszonyokon 

alapuló, civilizált társadalomé. … Az érzelmi értékek sokkal előbbre valób-
bak a cigányok számára, mint az anyagiak. Sokszor elmarasztalják őket, 
hogy nem élnek beosztással, pénzük csak addig tart, amíg megkapják a 
fizetést. Arról nem esik szó, amit ez a „könnyelműség" más vonatkozásban 
jelent: hogy a cigány az utolsóját is odaadja, ha kell, annak, akit szeret, és 
nem törődik vele, mi lesz azután. Majd lesz valahogy, majd ad az Isten, 
majd rajta is segít valaki. Egy másik testvér.” (Diósi Ágnes: Cigányút, 
1988. 34.) 

 
A cigány közösségek sokszínűségével ismertet meg törté-

netükre is kitekintést nyújtva a szerencsére már számos film 
közül a Latcho drom (Cigányok a világ körül és muzsikájuk), 
Cigány film (https://www.youtube.com/watch?v=weYhYy5 
u26Y). 
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Feladatok: 

1. Olvasd el „A lyukasztó eredete” mondát a jegyzet 
Mellékletében és értelmezd! Nézd meg az oláh cigá-
nyok eredetmondáját és értelmezd! Sosem volt Ci-
gányország – Madarakból lettünk… 
https://www.youtube.com/watch?v=4flpR39PzdU  

2. Milyen kép rajzolódik ki a cigány népcsoportról az 
alábbi nem cigány és cigány közmondásokban, szólá-
sokban!  
 
„nem szokta a cigány a szántást; cigány is a maga lovát dicséri; 
cigányútra ment; ha cigánygyerekek potyognak is az égből, akkor 
is...; didereg, mint ősszel a cigány; húzza, halasztja, mint cigány 
az akasztást; él-hal érte, mint cigány a veres nadrágért” . (O. Nagy 
Gábor: Magyar szólások és közmondások, 1976.) 

„Ne félj, az isten tud rólad! /Keresd az istent, gyereket találsz./Ve-
réssel nem érsz el semmit a gyereknél, de jó szóval igen./Egy al-
mafán sincs két egyforma alma./Ahová a bort beviszik az ajtón, 
az ablakon távozik az ész!/Nincs érthetőbb írás az emberi szem-
nél!/Ne bántsd az erdei állatokat, mert olyan űzötten élnek, mint 
a cigányok! /Egy ember piszka bepiszkíthat mindannyiunkat./Ha 
neked jót tesznek, add vissza százszor, ha rosszat tesznek, bízd Is-
tenre./Ha a szegény cigánynak van inge, nincs nadrágja, ha van 
nadrágja, nincs inge./A szépséggel nem lehet jól lakni./Ha a fér-
get követed, szemétdombra jutsz. (Közli: Bartos Tibor: Sosemvolt 
cigányország, 1958) 

 
Ellenőrző kérdések: 

1. Beszéljen röviden a cigány népcsoportok tárgyi nép-
rajzáról! 

2. Mi jellemzi a cigány közösségi folklórt? 

3. Mit tud a cigányságnak az emberélet fordulóihoz 
(születés, házasság, halál) kötődő szokásairól? 
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4. A peripatetikus közösség sajátos vonásai hogyan ala-
kítják, formálják a cigány közösségek értékrendjét?  

5. Mi a Romani Kris? 
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6. A cigányság kultúrája a mai magyar társadalomban 

Összegzés helyett 

 

A cigány közösségek kultúráját elhelyezni a mai magyar 
társadalomban komoly kihívás. Többen és több oldalról is 
próbálkoztak ezzel: politikusok, szociológusok, szociális 
szakemberek, néprajzosok. Szuhay Péter több tudományte-
rület oldaláról is vizsgálva fogalmazta meg a kérdést: a ci-
gányság kultúrája etnikus kultúra vagy a szegénység kultú-
rája. Mindkettő mellett szólnak érvek, és egyik sem magya-
rázza vagy oldja meg a cigány közösségek jelenlegi helyze-
tét, sőt kérdések sorozatát veti fel.  

Vajon mi a reális jövőkép, a stratégia a többségi társada-
lom részéről? A cigányság integrációja vagy szegregációja? 
Vagy, ahogyan Szabó A. Töhötöm fogalmaz az erdélyi Bony-
hán vizsgálva etnicitás és gazdaság tereit a helyi munka és a 
szociális segély szerkezetéből adódó cigány-nem-cigány et-
nikai törésvonalak mentén megvalósuló szétintegrálódás? 
 
 

 

(Forrás: Szabó A. Töhötöm 2013. 184.) 
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 A cigányság történetének áttekintése során részletezett, 
a 18. és 19. században az integrációt (egységesítést, beol-
vasztást) célként megfogalmazó jogszabályok, majd a rend-
szerváltást követő integrációs törekvések (ÁSZ összegző, 
helyzetfeltáró tanulmány, 2008) az évszázadokon átnyúló in-
tegráció eredményeit hangsúlyozzák, Az összeírások, a te-
repkutatások, a szaktanulmányok és a napi sajtó viszont a 
szegregáció (elkülönítés) állandósult jelenlétével szembesít 
bennünket. A kérdéssel foglalkozó szerzők időről időre fel-
vetik a hosszabb időt igénylő és összetettebb folyamat ered-
ményeként megvalósuló adaptáció (alkalmazkodás, átala-
kulás/átalakítás), illetve akkulturáció (különböző kulturális 
identitással rendelkező csoportok együttes létezése, egy-
másra hatása) lehetőségét is. Bár az utóbbi két esetben in-
kább csak egy-egy részterületre, részkérdésre vonatkoznak 
a javaslatok (pl. lakásmobilitás, gazdasági helyzet, identitás, 
szokások, tradíció és kultúra). 

Ha elfogadjuk, hogy egy peripatetikus közösségről beszé-
lünk, ab ovo kérdésként fogalmazódnak meg a szegregáció 
határai. Ha viszont az asszimilációt nevezzük meg alternatí-
vának, nem kerülhetjük meg a patyív és a közösségi integri-
tás kérdését. 

A közösségi integritás a cigányok esetében azt is jelenti, 
hogy a közösségi érdek és norma megelőzi az egyén érdekét: 
nem valósulhat meg az egyén karriertervezése, mert a kö-
zösség érdeke az első. Az egyén a közösségen belül éli meg 
individualitását, „egymás szemében” kíván a közösségi ér-
tékrenden belül „karriert” csinálni. Ez pedig felülírja a több-
ségi társadalomban, annak szabályai szerint történő érvé-
nyesülést. A polgári időszakig a kettő között nem volt nagy 
szakadék (a feudális társadalmat jellemző partikularitás, tö-
redezettség, a szabályozás lokalitása miatt; a cigányok a kü-
lönböző normák között „jól közlekedtek”, és kialakult 
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közösségeikben a „résre játszás” stratégiája, azaz a többségi 
társadalom egyes csoportjaihoz, helyi kultúráihoz való al-
kalmazkodás képessége). A polgári társadalom kiszakította 
őket organikus szervezeteikből, és az organizált szerveze-
tekbe tereli őket az asszimiláció nem titkolt szándékával, 
miközben azon belül ő maga szegregálja őket, mert eltérő 
érték- és szokásrendjük miatt végül nem tud velük mihez 
kezdeni. 

Végül is mi az, amit ezek a közösségek értékként nemcsak 
saját maguk, de a többségi társadalom számára is fel tudnak 
mutatni? A cigány közösségekben a család a legfontosabb: a 
szülők, a testvérek és a rokonok megkérdőjelezhetetlen és 
megbonthatatlan közössége, amely az érzelmi biztonságot 
és a szolidaritás magától értetődőségét jelenti. Ahol a szoci-
alizáció erős, a gyermekek a felnőttekkel együtt közösség-
ben élik a mindennapokat és az ünnepeket. A pillanatok örö-
meit az élet természetes folyamatában a születés, a tánc so-
rán. Nincsenek egyedül a betegség, a halál nehéz perceiben 
és együtt emlékeznek halottaikra, akiknek megtanulják 
megadni a végtisztességet. A hagyományos cigány közössé-
gekben megvalósul a generációk közötti szolidaritás és a 
szocializáció, nincs akkora szakadék a generációk között, 
mint a többségi társadalomban. Ahogyan Kemény István fo-
galmazott kutatásaira visszaemlékezve, a cigány közössé-
gektől mi, a többségi társdalom tagjai egész életünkre szóló 
élményként megkaphatjuk „a személyes kapcsolatok meleg-
ségét, a személyiség spontaneitását, a pillanat örömeivel való 
élni tudást”. 

A zárómondatok között nem hallgatható el egy alapvető 
jelenidejű dilemma. A cigány értelmiség helyzetének önel-
lentmondása és csapdája, aki csak akkor válhat a többségi 
társadalom organizált szervezeteiben töltött hosszú idő, el-
sajátított kompetenciák révén polgári értelmiséggé, ha 
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elfogadja, magáévá teszi a többségi identitást. Ennek viszont 
elkerülhetetlen következménye saját cigány identitásának 
részbeni vagy teljes feladása (az interiorizáció csapdája?), 
amelyet csak saját közössége belső normáinak megszegésé-
vel tehet meg. A peripatetikus társadalom kettős érték-
rendje miatt hosszú távon nem lehet egyszerre kinn is és benn 
is, nem lehet egyidejűleg többség és kisebbség. Már nincs 
visszaút… Vagy mégis? 

Ez a jegyzet ismereteket kívánt nyújtani, hogy közelebb 
vigyen a cigány közösségek kultúrájának, értékrendjének 
megismeréséhez. Ahhoz, hogy a többség társadalom és a ci-
gány/roma kisebbség kölcsönösen ismerje értékeit, meg-
értse és elfogadja egymást. És ez már a családban, az óvodá-
ban és az iskolában kezdődik. 
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8. A cigány közösség mindennapjai Ozorán 
(esettanulmány) 

 

8.1. Ozora és cigányközösségei 

Ozora a Dél-Dunántúlon, Tolna megyében, a Sió és a 
Cinca-patak mellett fekszik, szomszéd települései: Pince-
hely, Simontornya, Fürged és Felsőnyék. Gazdag történeti 
hagyományokkal rendelkezik. Első írásos említése a pécsi 
püspöki alapítólevélben olvasható, de arról, hogy már ko-
rábban is lakott volt, avar és honfoglaláskori leletek tanús-
kodnak.  

Az Ozorai család birtokát a 14. század végén Ozorai And-
rás leánya, Borbála örökölte meg, aki 1399-ben nőül ment a 
firenzei kereskedőcsaládból származó Philippo Scolarihoz, 
aki kezdetben kereskedőként került Magyarországra, majd 
Zsigmond király szolgálatába állt. A kiváló katonát a király 
1404-ben kinevezte temesi ispánná, akinek a déli határvo-
nal védelme épp úgy feladata lett, mint az arany- és sóbá-
nyák felügyelete. Ozorai Pipó 1416-ban kezdte építtetni a fő-
úri pompával rendelkező várkastélyt Firenzéből hívott épí-
tészekkel, kőfaragó mesterekkel. Halála után a vár sorsa 
eléggé hányatottan alakult. Borbála asszony halálát köve-
tően Hédervári Lőrinc nádorra maradt és többször is kifosz-
tottak, mielőtt 1545-ben török kézre került. Majd csak 1686-
ban foglalják vissza a Habsburgok, de ismét gazdája az Esz-
terházyak személyében lesz. A felújított vár ma a település 
idegenforgalmat is vonzó látványossága. 
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Ozorai Pipó vára 

 

 

A község történetében számon tartják, hogy Ozorán, a 
volt hercegi nagyvendéglőben lépett fel színészként először 
Petőfi Sándor. A nagyvendéglőben működik jelenleg az Ily-
lyés Gyuláról elnevezett helytörténeti múzeum.  

A település nevéhez kapcsolódik az 1848-as magyar hon-
védség Perczel Mór, Görgey Artúr és Csapó Vilmos vezette 
első nagy győzelme Roth és Filipovics horvát tábornokok el-
len, amelyet a gyermekkorát ozorai rokonainál töltő Illyés 
Gyula Ozorai példa címmel meg is örökített. 

Ozorán a 2011-es népszámlálás adatai szerint a lakosok 
18,1 %-a vallotta magát romának, ez az arány a jelenleg 
1.701 fős községben ma kb. 50%. A falu lakosainak kb. 70%-
a katolikus. 
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A településen jelenleg iskola, óvoda, egészségügyi ren-
delő és könyvtár működik. Fontos szerepe van az önkor-
mányzatnak, amely az egyik legnagyobb foglalkoztató, és a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak. A civil szervezetek 
között aktív az Ozora Községért Közalapítvány, a Napra-
forgó Dalkör és az Ozoráért Baráti Kör. Polgárőrség, vadász-
társaság és két horgászegylet is működik a településen, 
amely 1994-ben a „Virágos városok és falvak” versenyén 
Ozora a „falu” kategóriában első helyezést ért el, majd 1995-
ben Európa-díjat kapott. 2003-tól egyhetes képzőművész tá-
bor szerveződik Ozorán, az intézmények falait a művészek 
által a falunak ajándékozott grafikák, festmények díszítik. 
Évente megrendezésre kerül az O.Z.O.R.A fesztivál is a közeli 
Dádpusztán. 

 A cigányság nagyobb magyarországi csoportjai közül 
szintók, lovárok, beások, köszörűsök élnek a faluban. A leg-
utóbbi években néhány drizár családok is telepedett be Ozo-
rára, de ennek az itt élő cigányok egyáltalán nem örültek. 
Mert a drizár cigányoknál az anya nem dolgozik, az apa al-
kalmi munkákat keres (napszám). A gyerekek csak tengnek-
lengnek, gyakran lopnak, aminek rendőri feljelentés a vége. 

A helyi cigányság nagyobb részét a szintók adják, a lová-
rok és a köszörűsök kevesebben vannak, a beások pedig 
csak házasság útján kerültek a faluba. A csoportbeli kevere-
déseknek haszna is, kára is, hogy valamilyen szinten ugyan 
ismerik egymás nyelvét, de közvetítő nyelvként a magyart 
kénytelenek használni. Így a gyermekek egyik anyanyelve a 
magyar, ami megkönnyíti óvodai, iskolai beilleszkedésüket.  

Ozora lakosságának körülbelül 50 százaléka roma. Az ős-
lakos cigányok köszörüléssel, üstkészítéssel, patkolással 
foglalkoztak. A szintók jelentős része az 1988-89-ben kez-
dődő gazdasági recesszióig mutatványosként dolgozott. 
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Lángossütő, italárus, lövöldés, bazárárus, szerepelt okmá-
nyaikon. Vándoréletet éltek, novembertől húsvétig laktak a 
faluban, az év többi szakaszában vásároztak, azaz búcsúkra 
jártak, A gyerekek ott jártak iskolában, ahol alkalmilag meg-
telepedett a család. Az ország általános elszegényedése mi-
att legtöbbjük tönkrement, de néhányuknak sikerült fejlesz-
tenie a vállalkozást. Ő belőlük lett a lomisok (használt árúval 
kereskedő falubeliek) 99%-a. 

Ozorán nem jellemző a nyílt cigányellenesség. Vannak ut-
carészek, ahol inkább romák laknak, és ennek az ellentéte is 
előfordul. Személy szerint én is egy ilyen utcában lakom, 
ahol testvérek, unokatestvérek és rokonok élnek. Szeretek 
itt lakni. Ha bármi baj adódna a családban, akkor nem lenne 
kizárt, hogy éppen egy nem roma segítene rajtunk. Apuká-
mat szinte magyarok nevelték fel és így rengeteg magyar ba-
rátja, „testvére” van. A magyarok is megbecsülik és tanácsát 
is kérik, ha olyan eset van. 

Ozorán egy-egy cigánycsaládban, ahol általában 3 gyer-
mek van, 3-4 generáció is élhet együtt. A lomis cigányoknál, 
ha az apa kijár, akkor a nagyobb fiúgyermek kimegy vele, 
még akkor is ha iskolakötelezett még. Az anya pedig árul. A 
köszörűs cigányoknál az apa és az anya közmunkaprogram-
ban vesz részt, valószínű, hogy majd a gyerek is ezt fogja csi-
nálni, nem mennek tovább tanulni. A beás cigányoknál az 
anya és az apa dolgozik, majd agyerek is azt teszi a későb-
biek folyamán.  

A férfi szerepe a meghatározó a családban. Ő a családfő, 
övé az utolsó szó. Az van, amit ő mond. A kérése parancs, tel-
jesíti az egész család. A nő dolga a főzés, a mosás, a gyerekek 
ellátása. Ha a gyermekkel baj van az életben, az iskolában, ő 
felel érte. És ez fontos, mert a gyermekek a legfontosabbak a 
szülők számára.   



 
72 

 

8. 2. A születéshez, a kereszteléshez, a házassághoz  

és a temetéshez kapcsolódó szokások  
az ozorai lovári és beás cigányoknál 

Születés 

A születés minden családban fontos esemény, a cigányok-
nál különösen. A terhes nő régen nem kímélte magát. Ugyan-
úgy élt, mint korábban. A többiek tiszteletben tartották a 
terhes asszonyt, de ez a tisztelet inkább a születendő gyer-
meknek szólt. Az első gyermek születése nagy esemény volt, 
nagyon odafigyeltek rá. Elsőnek fiút vártak, annak örültek a 
legjobban, és annak, ha egészséges volt. Ez nagy büszkeség-
nek számított az apa számára. Az, hogy a második, harmadik 
gyermek neme mi volt, az már nem számított, csak az első 
legyen fiú. 

Most, hogy kórházban születnek a gyermekek, nemcsak 
az apa megy be meglátogatni a feleségét, hanem nagyon sok-
szor testvérek, az anyós-após és a barátok, a családtagok. 
Együtt várják a kisbabát. Azok is ott vannak, akik a gyermek 
keresztszülei lesznek. A szülés után az anyának rengeteg en-
nivalót és ajándékot visznek. Annak az orvosnak, aki segített 
a szülésben, pénzt és ajándékkosarat adnak. A kismamához 
a látogatók mindennap bemennek. A kismama nem tartja be 
a 3 órás szoptatási időt, akkor ad enni a kisbabának, amikor 
sír, ezért az hamar behozza a hátrányt, ha pici súllyal szüle-
tett. Csak addig tud pihenni a kismama, amíg a kórházban 
van, mert ha hazamegy, már várja a többi gyerek és a házi 
munka, mert az ő feladata a gyermekek gondozása, nevelése. 
Ha bármi baj adódik a gyermekekkel az az anya felelőssége. 

Az apa amikor megtudja, hogy megszületett a kisgyer-
meke, akkor elmegy az kocsmába és iszik a gyermek egész-
ségére. Ez akár több napig eltarthat. Az apák ma már inkább 
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ott vannak a szülésnél, de utána megünnepelik a kocsmában 
is. Mint írtam, az apa nem veszi ki a szerepet a gyermek gon-
dozásából, ő inkább csak büszkélkedik vele. Mikor már na-
gyobb a fiúgyermek, akkor magával viszi csavarogni és üzle-
telni.  

Szokás, hogy az újszülött gyermek kezére piros szalagot 
kötnek, nehogy szemmel megverjék. A párnája szentképet 
teszünk a boszorkányok és a halottak elkergetésére, hogy 
nyugodtan tudjon aludni.  

 

Keresztelés 

Az asszony még várandós, akkor már felkérik a kereszt-
szülőket, hogy a gyermeket kereszteljék meg. A felkérést 
nem szokás visszautasítani. A keresztelő régen akár több na-
pig is eltarthatott. Amikor elkezdődik a szülés, akkor a ke-
resztszülők is bemennek a kórházba, ott akarnak lenni ők is, 
amikor megszületik a kisbaba. Mivel így sokan várakoznak, 
már hallottam olyan esetet, hogy a biztonsági őr el akarta 
küldeni őket, mert sokan vannak, hangoskodnak, sírnak ne-
vetnek, beszélgetnek. (A rendőrök nem mennek ki, mert az 
évek alatt már rájöttek, hogy nincs értelme, mert úgysem 
mennek el.)  

A keresztszülők a kórházban láthatják először a kereszt-
gyermeküket. A szülőkkel együtt kitűzik a keresztelő napját. 
Régen mindent a keresztszülők fizettek, ma már inkább fele-
fele arányban állják a költségeket. A kislánynak és kisfiúnak 
is aranyat illik venni. A templomig a keresztszülők vitték a 
kisbabát a kezükbe, felváltva. A templomból hazajövetelkor 
a közeli kocsmába mentek és ott ittak az ünnepelt gyermek 
egészségére.  
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Beás szokásként él még, hogy a ház bejárata előtt meg-
pördülnek a gyermekkel, hogy táncos legyen, és csak utána 
léphetnek be a házba. A pólyába a baba feje alá pénzt is tet-
tek. A házban a férfiak köszöntőt mondanak és sok boldog-
ságot kívánnak. Ilyenkor nem szólal meg senki, csak isznak 
a baba egészségére. Ezután viszont nagy mulatozás, evés, 
ivás következik.  

A keresztszülő feladata, hogy segítsen mind anyagilag, 
mind erkölcsileg a gyermek felnevelésében, felnőtté válásá-
ban. Mikor a keresztgyermek házasságot köt, akkor segítni 
kell a kikérésben és a lakodalom lebonyolításában. Persze, 
ha bármi baj történne a szülőkel, abban az esetben a kereszt-
szülők veszik gondozásba a kicsit. 

 

Házasság 

A házasság az egyik lefontosabb ünnep az ozorai cigá-
nyoknál is. Lányoknál a nemi érés egyet jelentett a házas-
ságra való készenléttel. 14-15 évesen már „nagylányokká” 
váltak. Régen a házasságot megelőző udvarlás nem volt fon-
tos. Ez tulajdonképpen csak az ismeretségig terjedt. A nősü-
lendő fiú a szüleivel ellátogatott a lány családjához, ahol a 
szülők megbeszélték a házasság feltételét. Ezt nevezik ház-
tűznézőnek. Miután tudomásukra hozták lánykérési szándé-
kukat, időpontot beszélnek meg a lány szüleivel a kikérésre.  

A menyasszonyt általában a fiú nagybátya kéri ki, de le-
het, hogy megkérnek egy cigányembert, akit ismernek, aki-
ről tudják, hogy jól ismeri a szokásukat és jól tud beszélni. A 
lányt feleségül az apától kellett kérni. Ha az apa nem egye-
zett bele a házasságba, vagy netán börtönben volt, akkor tör-
tént a szöktetés.  
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Az a lány, akit megszöktetnek az már asszonynak minő-
sült. A fiú, amikor megszöktette, általában az egyik ismerő-
séhez vagy rokonához vitte a lányt. A cigányoknál nagy je-
lentősége van a lányok érintetlenségének. A szöktetés még 
mai is nagy hagyomány. 

A szöktetés a lány anyjának a szégyene volt, amit a férje 
veréssel oldott meg. Ha már egy lány megszökött, akkor nem 
lehet neki lakodalma, nem vehetett fel mennyasszonyi ru-
hát. A becsülete a lánynak már nem volt ugyanaz, mint mie-
lőtt elszökött volna. Az apának ez nagy szomorúság és a csa-
ládnak is. Ezért sem segítik tovább a fiatalok életét. Nagyon 
sok esetben többet soha nem beszélnek vele, kitagadják. 
Ezeket a kockázatok, ha valaki megszökik.  

Ha nincs szöktetés, hanem lakodalom van, a lány nagy 
tisztelet fog kapni a többi cigánytól, nem szemtelenkednek 
vele. Nagy becsülete van, hiszen elméletileg ártatlan lányról 
beszélünk. Ha felmerül a kérdés, hogy a menyasszony nem 
szűz, akkor sok esetben a leendő anyós elviszi nőgyógyász-
hoz, és kikéri tőle a papírt, hogy a lány szűz vagy sem. 
Amennyiben nem az, akkor lakodalom sem lesz.  

Házasság után ugyanis nem csak a férj győződött meg a 
lány érintetlenségéről, hanem az anyós is. A nászéjszaka 
után a lepedő adta a bizonyítékot a lány érintetlenségéről. 
Ez a szokás még a mai napig is él.  

Mikor asszony már lány, akkor több szabályt is be kell tar-
tania. Nem mehet sehová az ura nélkül, a haja nem lehet ki-
bontva, nem öltözködhet kihívóan.  

Fontos, hogy lakodalomban tilos a verekedés.  
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Temetés 

A cigányoknál minden törzsnél van virrasztás. A virrasz-
tás az jelenti, hogy ha a családban meghalt valaki, addig nem 
alszanak el, amíg el nem temetik. Virrasztáson nemcsak a 
közeli családtagok vesznek részt, hanem a falu összes cigány 
tagja. Több százan szoktak lenni. A lovári cigányoknál autó-
gumit, fákat is égetnek az udvar közepén, hogy fényességet 
adjanak a meghalt személynek. Ilyenkor a cigányok gyertyát 
égetnek, beszélgetnek. Külön vannak a gyerekek, a nők és a 
férfiak. Egész éjjel fent vannak. Ezzel is tiszteletüket nyilvá-
nítják ki. Virrasztáson nincs nevetés, röhögés, nincs zene-
hallgatás. Az idősek meséket mesélnek és az elhunyt sze-
mélyről beszélnek, kizárólag csak jó tulajdonságait emlege-
tik. 

A temetésre fekete ruhában kell menni, és amíg a gyász 
tart, addig abban vannak a családtagok. A halál órájától már 
égetünk gyertyát. Az egyes törzsek szokásai a temetés körül 
különböznek. A beások nem mindig tartanak virrasztást, 
csak a temetés előtti éjjel. Halotti tor van, és ott a tányéron 
maradt ételt a ház hátsó udvarába szokták temetni. Ők in-
kább csendes temetést szoktak tartani. Az oláh cigányoknál 
hangos temetés van, sok esetben élő zenés. Mindig nyitott a 
koporsó. A halott mellé szokták tenni a kedvenc tárgyait, 
italt, szentelt képet. A sírhelyet kibetonozzák, és azt soha 
nem a család csinálja. Ilyenkor nincs harag, ha valaki tiszte-
letét teszi, nem szokták elküldeni, leszégyeníteni. Temeté-
sen a búcsú szövegben mindenkitől személy szerint vagy a 
családoktól búcsúztatják el. Temetés után a kocsmában isz-
nak vagy a háznál. Bármilyen szegény is a család, de akkor is 
ételt, italt halmoznak fel a helyszínen. A sírra tesznek ciga-
rettát is, hogy a halott a túlvilágon se szenvedjen hiányt. A 
legkedvesebb ruhájában szokták eltemetni. Szűzlányt vagy 
gyereket hófehér ruhában szoktak eltemetni.  
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8.2. További családi és közösségi ünnepek 

A keresztelő, a karácsony, a húsvét és az újév a legna-
gyobb ünnep és a ballagás (óvodai, általános iskolai) az ozo-
rai cigányok között is. Megünnepelik még a születésnapot és 
a névnapot is. 

 

Karácsony 

Nálunk az egyik legnagyobb és legszebb ünnep a kará-
csony. Ilyenkor már hetekkel előbb elkezdünk készülődni. 
Kislánykorom óta él az a szokás, hogy a férfiak karácsony 
napján elmennek köszönteni, a házigazda pedig vendégül 
látja őket. Az asszony, illetve lány - jelen esetben nálunk én - 
finom étellel és több féle süteménnyel, itallal kínáljuk őket. 
Pénzt adni nem szabad. Ezután a köszöntők házról-házra 
mennek, hogy mindenkinek jót mondjanak és boldog kará-
csonyt kívánjanak. Minden évben ez van, és szerintem ez egy 
szép és csodás szokás. Este a bálban pedig mindenki vígad, 
nincs harag, nincs gyűlölködés. Mindenki mindenkivel tán-
col, beszélget. Mindenki jól érezi magát, ezen a napon min-
denki elfelejti a gondokat, a bajokat, a szegénységet. 

 

Születésnap, névnap 

Ma már egyre jobban elterjed, hogy mai slágerek előadóit 
meghívják születésnapra, névnapra és arra buliznak. A bő-
séges ételek és az ajándékkosarak jellemzik az ilyen fajta bu-
likat. 
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9. Mellékletek 

 

9.1. A cigányhimnusz 

A magyarországi romák hivatalosan is elismert himnusza 
a Gelem, gelem… kezdetű nemzetközi cigány himnusz. 

https://www.youtube.com/watch?v=oj4yQlkjEDQ 
Nemzetközi cigányhimnusz 

https://www.youtube.com/watch?v=9webTBSuRz8 
Nemzetközi cigányhimnusz magyar nyelven is (Gandhi Gim-
názium) 

 

Emellett azonban a magyarországi romák körében egy 
másik költemény két különböző dallamváltozata is him-
nuszként vált ismertté. Egy Bari Károly által gyűjtött mese 
alapján Varga Gusztáv írt dalszöveget magyarul, Orsós Jakab 
pedig beás nyelven. A dallamot a Kalyi Jag együttes szerezte, 
és Lungoj o drom angla mande („Hosszú az út előttem”) című 
lemezükön meg is jelent Könyörgés címmel. Miután a dal be-
ásul hangzott el, ezért a beások körében azonnal nagy nép-
szerűségre tett szert, és azóta ez a beás himnusz.  

Ugyanennek a szövegnek a magyar nyelvű változatát egy 
másik, gyorsabb dallammal feldolgozta az Ando Drom 
együttes, amely szintén gyorsan népszerű lett a cigányság 
körében. Ezt a változatot a nagy nyilvánosság előtt először 
Horváth Aladár minősítette himnusznak, 1993-ban és hatá-
sára ezt a dalváltozatot sokan a „magyarországi cigányság 
himnuszának” tekintik.  
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A dal szövege magyarul így hangzik: 

 
Zöld az erdő, zöld a hegy is 
A szerencse jön is, megy is 
Gondok kése húsunkba vág 
Képmutató lett a világ 
 
Egész világ ellenségünk 
Űzött tolvajokként élünk 
Nem loptunk mi csak egy szeget 
Krisztus vérző tenyeréből 
 
Isten, könyörülj meg nékünk 
Ne szenvedjen tovább népünk 
Megátkoztál, meg is vertél 
Örök csavargóvá tettél 

 

Magyarországi cigányság himnusza eredeti nyelven 
https://www.youtube.com/watch?v=RBbK7ImtY2g&list= 
RDRBbK7ImtY2g 

Magyarországi cigányság himnusza beás nyelven (Kaly 
Jag) https://www.youtube.com/watch?v=UYFuT1RXTr0& 
list=RDRBbK7ImtY2g 

Magyarországi cigányság himnusza magyar nyelven 
(Ando Drom) https://www.youtube.com/watch?v=ORJo 
AdaMHRI&list=RDRBbK7ImtY2g 

Magyarországi cigányság himnusza magyar nyelven 
(Gandhi Gimnázium) https://www.youtube.com/watch?v= 
wPpfGNQ-fi4 

  



 
80 

 

9.2. A lyukasztó eredete 

Régen a cigányok vasmunkából éltek. Fönt tanyáztak a 
hegyen, fújtatták a tüzet, pengették az üllőt, kovácsoltak 
egész álló nap. Ahogy kalapálás közben a vajda letekintett a 
völgybe, azt látta, hogy emberek vonulnak a hegy felé, ret-
tentő lármával és ordítozással és közelednek fenyegetően. 

Futott rögtön és elhíresztelte a többieknek: 

- Jaj, cigányok, jönnek a bírák, s bizony ők mindig az ítéle-
tet hordozzák! 

És egyenként felkérdezte a tábor minden lakóját, lopott-
e valamit, verekedett-e, követett-e el olyan bűnt, amiért el-
lenük indulhat a törvény, de senki nem emlékezett, hogy vét-
kezett volna. 

- Ha jönnek, majd ideérnek - mondta végül a vajda. - Ami 
ki van reánk mérve, azt úgyis viselnünk kell! 

Amikor a menet megállt mellettük, megnyugodtak, mert 
nem őket bántották. A felbőszült sokaság egy férfit ostoro-
zott, akinek kereszt volt a vállán. A cigányok nem is sejtették, 
hogy az a férfi a Szent Isten fia, abban azonban bizonyosak 
voltak, hogy utolsó útjára kísérte a tömeg és hogy ki akarják 
végezni. Ám mielőtt fölfeszítették volna, az ítélő személyek 
még egyszer tanácsot ültek, s egy rövid időre a poroszlók 
magára hagyták a halálra szántat. 

Akkor a vajda odament hozzá és kérdezte tőle: 

- Hej, testvérem, hát te meg mit csináltál? Nagy bűnöket 
követhettél el, ha ilyen csúf halálnak adnak! 
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Felelt erre Jézus: 

- Hej, öreg cigány, nemsokára megtudod majd, ki vagyok 
és megtudod azt is, mi volt az a bűn, amiért kereszthalált kell 
halnom! 

És az öreg cigány akkor megpillantott a kereszt mellett 
négy vasszöget. Fölvette az egyiket, s kíváncsian vizsgálgatni 
kezdte. 

- Jaj, de jó lenne ez nekem üstházat lyukasztani! - azt 
mondja magában. 

Azzal fogta és elrejtette. Töprenkedett, hogy a többit is el-
lopja, mert jól el tudta volna cserélni más holmikra a cigá-
nyokkal, de végül nem merte megtenni. És az összegúzsolt 
Szent Istenfiú csak nézte őt és belelátott a gondolataiba. 

És így szólt: 

- Tudd meg hát, hogy én vagyok az égi Isten gyermeke, a 
szentséges Jézus, aki a világ bűneiért piros vérét adja majd! 

Amikor ezt a vajda meghallotta, levetette magát a földre 
és csúszkálni kezdett körülötte a porban, úgy könyörgött: 

- Ne haragudj reám, Istenem, amiért tolvajkodásra vete-
medtem a színed előtt! Nem tudtam, hogy a mennyország 
küldötte vagy! Jóvá teszem a cselekedetemet! 

És akarta volna a kereszt mellé visszahelyezni a vasszö-
get, de a Szent Istenfiú azt mondta: 

- Maradjon csak nálad az a szög, te öreg cigány! Könnyebb 
lesz a halálom is, ha csak három szöget vernek a testembe, a 
te sorsodra pedig szerencsét hoz majd. Nagy segítség lesz a 
munkádban, meglátod! 

És a Szent Istent csak három szöggel feszítették föl a ke-
resztre. 
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A cigány pedig lement a hegyről és dolgozni kezdett. A 
Szent Jézus igazat beszélt, mert a vasszöggel nagyon köny-
nyen tudta kilyukasztani az üstházat. Meglátták a többiek is, 
milyen új szerszámmal munkálkodik és azután mindegyikük 
olyat kovácsolt magának. 

Azóta ismerik a lyukasztót. 

Sztojka Aranka, sz. 1913. Kalocsa, Bács-Kiskun m. 
 
(Bari Károly: Az erdő anyja. Cigány népmesék és népha-

gyományok. Budapest, 1990.) 

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyaror-
szagi_nemzetisegek/romak/az_erdo_anyja/pages/000_ 
Konyveszeti_adatok.htm 
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9.3. Cigány (romungro) jövevényszavak a magyar 

nyelvben (válogatás) 

A magyar nyelvben jónéhány cigány jövevényszó van. 
Ezeket a romungrók eredeti nyelvéből, a kárpáti cigány dia-
lektusból kölcsönözte. Néhány példa: 

 
• ash chi! = ácsi = megállj! 
• bashavel = bazsevál = muzsikál, hegedül 
• chang = csánk = eredeti jelentése térd 
• chorro = csóró = szegény, pejoratív értelemben tolvaj 
• chuchi = csecs/csöcs = (női) mell 
• duma = duma = beszéd (dumál, beszél, a cigány nyelv-

ben is szláv jövevényszó) 
• gazho = gádzsó = nem cigány férfi 
• godgyi = gógyi = ész 
• kamel = komál = szeret 
• love = lóvé = pénz 
• murdel = megmurdel = meghal 
• phurde = purdé! = eredetileg fújd! - jelentése volt, a ci-

gány kovács mondta a gyerekeinek, akik a fújtatót "ke-
zelték", innen a cigány gyerekek elnevezése lett. 

• pijel = piál = iszik 
• shavo = csávó = eredetileg cigány fiú, vagy fia valaki-

nek, a magyarban férfi jelentést kapott 
• shej = csaj = eredetileg cigány lány, a magyar nyelvben 

általában lány 
• shero = séró = eredeti jelentése fej, a magyarban haj 
• ushtyél = uzsgyi = eredetileg feláll, a magyarban gye-

rünk! 
• zhal = zsal, dzsal = megy 
• zhuvalo = dzsuvás = eredeti jelentése tetves, a magyar-

ban koszos 
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9.4. Erdős Kamill: A magyarországi cigányság 

Törzsek, nemzetségek 

Magyarországon kétféle cigányt különböztetünk meg: 

A. Cigány anyanyelvű 
B. Nem cigány anyanyelvű 

Az első csoport két, egymástól élesen különböző részre 
oszlik: A1. Ezek az úgynevezett kárpáti cigány nyelvet beszé-
lik. A2. Ezek az úgynevezett oláh (vlax) cigány nyelvet beszé-
lik. 

Az A1 főcsoport hármas tagozódású: 

a) Nógrád megyei  
b) Budapest környéki (Páty, Csobánka, Pomáz, Zsámbék, 
Pilisvörösvár, Bia, Pesthidegkút, Budakalász) és dunán-
túli (Pécs, Mohács, Versend, Dunaszekcső)  
c) Köszörűs és ringlispiles cigányok (az egész országban 
kóborló, magukat „német”, illetve „vend” cigányoknak ne-
vezők)  

 
Az a)-val jelzett alcsoport eltérő dialektust beszél, mint a 

b) és c)-vel jelzettek. 

A kárpáti cigányok, az oláh (vlax) cigányokkal - nyelvük 
nagymérvű eltérősége folytán - képtelenek megértetni ma-
gukat. 

Az A2 oláh (vlax) cigányok több törzsre (fajtára) és a tör-
zsön belül számtalan nemzetségre oszlanak. Törzsi neveik 
foglalkozásukat jelzik, míg nemzetségneveik az ős, apa vagy 
valamelyik kimagasló tulajdonságú előd nevéből (esetleg 
csúfnevéből) - illetve, annak a helységnek nevéből, ahol a 
nemzetség először letelepedett - származik. 
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A törzsek és nemzetségek neveinek időbeli keletkezése 
évszázadokra visszanyúlhat, de ugyanúgy, csupán évtize-
dekre is. 

Az oláh (vlax) cigány törzsek (fajták) a következők:  

a.) Lovári („lókereskedők, lókupecek”) 
b.) Posot'ári („zsebtolvajok”) 
c) Kherári („alkalmi munkások, házzal bírók”)  
d) Colári („szőnyegkereskedők”)  
e) Kelderári („kézművesek, üstfoltozók”)  
f) Cerhári („sátorosok")  
g) Másári („halászok")  
h) Bugári („dögösök") 
i) Curári („késesek")  
j) Drizár („rablók") 
k) Gurvár (Fodozóvo) („tepsikészítő, edényfoldozó”) 

 
A főbb oláh (vlax)cigány nemzetségek a következők:  

Hercegest'e (Hercegszőllös község nevéből) 
Cokest'e  
Kodest'e  
Ducest'e  
Dudumest'e  
Pirancest'e 
Mugurest'e  
Sosojest'e 
Cirikl'i (jelentése: madár)  
Ruva (jelentése: farkas)  
Markulest'e  
Notári 
Neneka (az ős: Neneka vajda nevéből) 
Buzest'e  
Trandest'e 
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Campasost'e (csúfnévből)  
Kozák  
Kolompár 
Stojka 
Rafael, stb. 

 
A második főcsoportot alkotják a nem cigány-anyanyelvűek: 
Két részre oszlanak: 

B1 csoportba tartoznak a magyar anyanyelvűek.  
B2 csoportba tartoznak a román anyanyelvűek. 

A B1 csoportbeliek, (Romungro, „Rumungro") a kárpáti 
és az oláh (vlax) cigányok leszármazottai, akiket elődeik - 
valószínűleg a könnyebb asszimiláció reményében - nem ta-
nítottak meg a cigány nyelvre. - Különválasztásuk most már 
szinte lehetetlen. Két részre oszlanak: 

a) zenészek („úri" réteg)  
b) vályogvetők, kosárfonók, alkalmi munkások stb. (sze-

gény réteg)  

 
A B2 csoportbeliek is két részre oszlanak: 

1. Román cigányok, (pl. Elek és Méhkerék Békés megyei 
községekben).  

2. Teknővájó cigányok.  

 
A román cigányoknak nincsenek alcsoportjaik. 

A teknős cigányoknak három fajtája él Magyarországon: 

a) „Tiszaháti": (Főleg a Nyírségben; anyanyelvüket egyre 
inkább elhanyagolják és lassanként elfelejtik.)  
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b) „Füstös" („Amenetet" alkotnak Füzesabony, Békés-
csaba és Tiszafüreden élnek.)  

c) „Dunás" (A Dunántúlon élnek; a férfiak közül még töb-
ben hordanak vállig érő hajat, a nők apró, tengeri csigákkal 
és gyöngyökkel díszítik nyakukat.)  

 
A következőkben részletesen fogom tárgyalni az egyes fő-

csoportokat: 

 

Kárpáti cigányok 

A már említett hármas alcsoporti tagozódáson belül is 
minden alcsoport két (esetleg három) egymással ellentétes 
osztályra különül. A nógrádi és a dunántúli cigányoknál ez 
az ellentét, a „zenész” és „nem zenész” kategóriákat állítják 
szembe egymással. (A „szegkovácsok” úgyszintén külön osz-
tályt alkotnak.) A zenészek mélységesen megvetnek minden 
nem muzsikust és kerülik a velük való együttlétet; kapcsola-
tot nem szívesen tartanak fenn egymással. 

A köszörűs és ringlispiles cigányok között egy szegé-
nyebb és egy jobbmódú réteg él. Ezek sem szívesen barát-
koznak. 

Idegenekkel szemben: „magyar cigányoknak” vallják ma-
gukat, de újabban - nevük mellől - egyre inkább elhagyják a 
„cigány” jelzőt, sőt kifejezetten tiltakoznak és sértésnek ve-
szik, ha azt mondják rájuk: cigány. „Mi magyarok vagyunk” - 
így beszélnek. 

Ők alkotják a cigányság legműveltebb és legbecsülete-
sebb rétegét. 

Cigánybeszédük (főleg az igeragozásban) olyannyira el-
térő az oláh (vlax) - cigányok nyelvétől, hogy velük 
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képtelenek megértetni magukat. Az elfelejtett vagy nem lévő 
(újabb jövevényű) szavak pótlására, beszédüket) többnyire 
magyar szavakkal egészítik ki. 

Zenésznek (főleg prímásnak) lenni: ez minden kárpáti ci-
gány férfi álma, s ha idegen környezetbe megy - legyen bár 
gyári munkás, akinek kezében sohasem volt még hegedű, ott 
prímásnak adja ki magát. (Legfeljebb beköti a kezét és kije-
lenti, hogy most fáj a keze és így, sajnos, nem tudja produ-
kálni magát.) 

A muzsikusok a fekete színt igen kedvelik. „Nem is ruha 
az olyan, amelyik nem fekete." 

- A férfiak nyáron hajadonfővel járnak, s az asszonyok 
számára sem kötelező a fejkendő viselése. 

„Nemzeti” eledelük: a pörkölt galuskával (humer 
maseha); ezt, bármilyen zsíros is legyen, kenyér nélkül eszik. 
(„Csak a parasztok eszik a pörköltet kenyérrel" - mondják.) 
Igen kedvelik az ürgét (pekenuca), ezenkívül a lóhúst is 
megeszik. 

„Eredeti” cigánydalaik - ellentétben az oláh (vlax) cigá-
nyokkal nincsenek. Igaz, ők is ismernek és „csinálnak" ci-
gány nyelvű dalszövegeket és ezeket éneklik is, de itt a dal-
lam (mely többnyire magyar) csupán a szöveg rögzítésére 
szolgál. Ezen dalszövegek száma viszonylag kevés. (Szívesen 
énekelnek trágár, kétértelmű dalokat úgy a férfiak, mint a 
nők - a 10 éven aluli korosztályt is beleszámítva. A kárpáti 
cigánygyerekek is ismerik, éneklik és táncolják az úgyneve-
zett „rókatáncot".) 

Igen gazdag mesekinccsel rendelkeznek. Sokszor és szí-
vesen mesélnek (esténként otthon vagy pl.: virrasztóban); 
meséik általában hosszúak, három-négy órát is elmesélnek 
egyfolytában, mikor is a mesélő - a környezetnek és az adott 
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helyzetnek megfelelően - állandóan variálja, kibővíti, „érde-
kesebbé teszi" a mesét. A mesélésben a hallgatóság is - öre-
gek, fiatalok egyaránt - aktívan részt vesz. A mesélő nemcsak 
mondja, hanem „le is játssza" a mesét, melyet a hallgatóság 
felkiáltásokkal, dühkitörésekkel, örvendező sóhajokkal stb. 
kísér. 

A kárpáti cigányoknak - ellentétben az oláh (vlax) cigá-
nyokkal - nincsen ősi tánckultúrájuk. 

Ősi mesterségükül egyedül a kovácsmunkát említhetem. 
Jelenleg is számosan ezzel foglalkoznak. Szegkovács szövet-
kezet van: Pomázon, Csobánkán, Piliscsabán, Sóshartyánban 
stb. 

A nem muzsikus és nem szegkovács cigányok iparvidéke-
ken, üzemekben, gyárakban, bányákban és mezőgazdasági 
jellegű vidékeken állami gazdaságokban dolgoznak, kosarat, 
gyékényárut fonnak és kereskedők. (Tollkereskedő, MÉH-
felvásárló, tojásbegyüjtő, gyógynövénygyűjtő, edény (porce-
lán) cserekereskedő stb.) 

A legális foglalkozásokon kívül a következő „illegális fog-
lalkozásokat" űzik; férfiak: hivatásos kártyás, mezei és erdei 
lopásokból származó terményekkel és fával való kereskede-
lem; nők: kártyavetés, jóslás-varázslás, kéregetés. (Számos 
prostituált akad közöttük.) 

A többség cseréptetős, padlásos házakban lakik. A szo-
bákban igen kevés a bútor; sok helyen többen alszanak egy 
ágyban. Ha hideg van és nincsen tüzelőjük, gondolkodás nél-
kül feltüzelik pl. az egyik széket. 

A takarékoskodást nem ismerik. Ha pénzük van, a legelő-
kelőbb étteremben a legjobb ételeket eszik, a legfinomabb 
italokat isszák. (A zenészek nagy többsége: alkoholista.) 
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Mindkét nembeli fiatalság szeret „túl modern" városi öl-
tözékben járni; a lányok és fiatalasszonyok erősen festik ma-
gukat. 

Az asszonyok általában nem dolgoznak, hanem a háztar-
tást vezetik, és vigyáznak a házra, amíg hozzátartozóik pl. 
muzsikálnak. 

Bár a kárpáti cigányok, a cigányság legjobban asszimilá-
lódott és legjobb körülmények között élő rétege, egészség-
ügyi viszonyaik mégis sok kívánnivalót hagynak maguk 
után. 

Árnyékszékre járni nem szeretnek, nincs is minden ház-
nál. Pl. Versenden, a lakosság felének nincsen. A gyermekek 
az udvarra, a felnőttek a falu szélére a domboldal mögé jár-
nak. 

Szinte kivétel nélkül minden házban hemzseg a sok bolha. 
„Cigány bolha nélkül? - Olyan nincs" - mondják ők magukról 
tréfásan. Igen sok közöttük a tüdőbeteg. 

 

Oláh (vlax) - cigányok 

Magukat: „vlax", „vlasiko" rom (oláh-cigány)-nak nevezik, 
sajátfajtájukbeli előtt. (A Tiszántúlon, a Duna-Tisza közén 
mindenütt ez a név ismeretes. De nem tévesztendő össze a 
Dunántúlon használatos meghatározással, ugyanis ott „oláh-
cigánynak" a teknős cigányokat nevezi a környező lakosság, 
míg az én megjelölésem szerintieket „kolompár"-cigányok-
nak hívja. 

„Csak mi vagyunk az igazi cigányok" (cáco rom) - vallják 
büszkén magukról. Régi törzsi és nemzetségi rendszerüket, 
kasztjellegűnek felfogható alcsoportjaik elkülönítő jellegze-
tességeit még meglehetősen jól ismerik. (Különösen 
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vonatkozik ez a Tiszántúlra.) Bár az alcsoportok túlnyomó 
többségében határozott nyelvészeti eltéréseket állapítha-
tunk meg, a főcsoporton belül egymás beszédét - ha nehezen 
is, de -, de megértik. 

Az egész országban szétszórtan élnek. Az egyes törzsek - 
településhelyre is vonatkozó - összetartása a Tiszántúlon és 
a Duna-Tisza közén még jól megfigyelhető, de a Dunántúlon 
már alig. Ebben közrejátszik az is, hogy a Dunántúlon - főleg 
hatósági intézkedések következtében - az egyes törzsek és 
nemzetségek lakóhelyenként, szinte családonként lettek 
„szétdobálva". 

E kérdéssel kapcsolatban, még két szempontot kell figye-
lembe venni: egyrészről a dunántúli, jobb gazdasági körül-
mények (cigányokra vonatkozatva) erősebb asszimilációs 
folyamatot indítottak meg, másrészről a Dunántúlon még 
sokkal erősebb mértékben folyik a - tavasztól őszig tartó - 
nomadizálás, mint az országban bárhol másutt. 

Nemcsak néprajzi, de sajnos, rendőri szemmel nézve is, 
ők a „legérdekesebbek". Alcsoportjaik a nevüknek megfelelő 
foglalkozásokat űzik, amellett nem vetik meg az egyéb, ke-
vésbé tiszteséges mellékkeresetet sem. 

Kimondottan bizalmatlanok és általában - ellentétben a 
kárpáti cigányokkal - nem szívesen barátkoznak a „fehér 
emberekkel". 

A különböző törzsek - melyek eredetileg mind vándorol-
tak - fokozatosan telepedtek le. A 150 évvel ezelőtt letelepe-
dettek és a csak 30 éve letelepedettek között óriási különb-
ségek vannak, nemcsak kulturális, hanem mindenféle szem-
pontból. (Így sajátmaguk is különbséget tesznek egyes tör-
zsek között: a „magasabb kasztok", pl. Lovári, lenézik az ala-
csonyabb kasztokat, pl. Másári.) 
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Ezenkívül már a letelepedés pillanatában is az egyes tör-
zsek életmódjuk, foglalkozásuk, előző környezeti viszonyaik 
szerint más-más kultúrfokon álltak. 

Különbség van azonkívül azok között, akik városban (vá-
rosok szélén), községekben (községek szélén), erdőkben 
(erdők szélén) laknak. 

Az sem lebecsülhető momentum, miként vélekedik a kör-
nyező lakosság a cigányokról. Amelyik vidéken ugyanis na-
gyobb rablások, cigányok által elkövetett gyilkosságok for-
dultak elő, ott természetesen a környező lakosság is jobban 
idegenkedik tőlük és erősebb a „kiközösítés" is. (Pedig egé-
szen bizonyos, hogy nem odavalósiak voltak a tettesek, mert 
a saját lakóhelyén és annak közvetlen környékén bűntényt 
egyetlen cigány sem követ el, éppen azért, mert jó viszonyt 
óhajt.) 

Nyelvükben: az elfelejtett vagy meglévő (újabb jövevé-
nyű) szavak pótlására, magyar és román szavakat használ-
nak. 

Népköltészeti alkotásaik száma több ezerre tehető. Külön 
említést érdemelnek csodaszép balladáik. Állandóan újabb 
és újabb dalok „keletkeznek", mert minden - számukra jelen-
tős - eseményt megénekelnek. Megéneklik egyik-másik tár-
suk súlyosabb betegségét, ballada szól arról a férfiről, aki 
„detektívnek adta magát"; de ugyanúgy megénekelték a hit-
leri koncentrációs táborok borzalmait, mint jelenleg az ál-
lami gazdaságokban eltöltött napok „keserveit". 

Dallamaik bizonyos hányada „cigányos", helyesebben: 
teljesen eltérő a környező lakosság dallamkincsétől. Helyte-
len tehát az a nézet, hogy dallamaik magyar dallamok és csu-
pán azt a célt szolgálják, hogy a szöveget rögzítsék. (Ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy ez a hányad kifejezetten 
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indiai eredetű, de az onnan történő vándorlásuk egyes út-
szakaszaira mindenesetre utalnak.) 

Meseanyaguk már szegényebb. Egyes törzsek pl. Kherari 
(Tótkomlós) jó mesélők, míg mások, pl. a Masari törzsbeliek, 
nem szoktak mesélni. 

Sajátos tánckultúrájuk van. Mint pl. a mesélésben, itt is, 
egyes törzsek kiváló táncosok, míg mások kevésbé. 

Hangszeren - kivéve némely helyen a citerát - nem játsza-
nak. Bár ismerek efajtabeli cigányzenekart Tótkomlóson, ezt 
azonban kivételnek kell mondanunk. 

E csoportba tartozó cigányok nagy többsége analfabéta. 

E férfiak ősi foglalkozásai: rézművesség, üstfoltozás, kü-
lönböző fémmunkák (csak egyes meghatározott törzseknél) 
és lóval való kereskedés (általában). 

Jellegzetes női foglalkozások: ember- és állat-„gyógyítás”, 
jóslás-varázslás, kártyavetés, idegen javak eltulajdonítása. 
(Különösen lopásaik miatt merül fel ellenük sok kifogás, de 
tisztában kell azzal lennünk, hogy a cigányság kifejezetten 
nomád nép és mint ilyen érkezett hazánkba.) 

Legális foglalkozások (ezek általában idényjellegűek): kő-
művesek mellett dolgoznak, erdőgazdaságokban dolgoznak, 
napszámba járnak. Cséplésekhez is szívesen mennek. 

Féllegális foglalkozások: fuvarosok, MÉH-felvásárlók, 
toll-bőrkereskedők, egyéb csere-kereskedők. (Ilyen gyűjtő 
és felvásárlóigazolványok „védelme" alatt hetekre-hóna-
pokra nomadizálnak.) 

Rablással, nagyobb szabású lopásokkal csak egyes tör-
zsek foglalkoznak, mint ezt elnevezésük is mutatja. 
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Az alcsoportok (törzsek) közötti sokirányú különbözőség 
megmutatkozik lakóhelyeiken is. Ahol a hatóságok beenged-
ték őket a városokba, falvakba, ott a környező lakossággal 
megegyező, cseréptetős téglaházakban laknak. A faluszéle-
ken már rosszabb a helyzet. A Végegyházán (Békés megye) 
lakó Másári törzs szalmával fedett putrikban lakik és a 
Cserdi község (Baranya megye) melletti erdőben lakó Dri-
zar-ok pedig sárral betapasztott gallykunyhókban. (Sok he-
lyen, a falu lakossága mereven elzárkózik az ellen, hogy ci-
gány lakjon a faluban. Sok az ellentétes intézkedés is. Egyes 
helyeken, „szűk körben" egymás mellett telepítik le a cigá-
nyokat, hogy „jobban szem előtt legyenek", míg máshol 
„széttelepítik" őket, hogy hamarabb „felszívódjanak".) 

Öltözetük vidékenként, tájegységenként - különösen az 
asszonyok ruházata - különbözik. Míg a Dunántúlon majd-
nem minden oláh cigány asszony széles, tarka, lábszárközé-
pig érő „sokszoknyát" hord, addig a Tiszántúlon csupán a 
„primitívebb" törzsek asszonyai öltözködnek így (pl. Cer-
hári, Másári), a többiek a környező lakosság öltözetét hord-
ják (és kifejezetten lenézik azokat a cigányasszonyokat, akik 
a „csúnya, szélesszoknyát viselik"). 

Az asszonyok fejkendőt kötelesek hordani. (A fejkendőt 
még fésülködéskor sem szabad levetni, nehogy férfiak meg-
pillanthassák a haját, hanem széleit felhajtva, „alatta" kell 
megfésülködni.) 

A férfiak a szürke-ruhaszínt kedvelik. Kalapot télen-nyá-
ron egyaránt viselnek. 

„Nemzeti" eledelük: káposzta (sah) és bokol'i. (Parázsban 
sült lapos kenyér). Igen kedvelik a sündisznót; megeszik a 
dögöt, a lóhúst azonban sohasem. 

A nőket lenézik és szinte emberszámba sem veszik őket. 



 
95 

 

Érzelmi életünk sokkal nyersebb, mint pl. a kárpáti cigá-
nyoké; ezeket kinevetik és lenézik félénkségükért és szolga-
lelkűségükért. 

Gyakran átkozódnak és drasztikus kifejezésekkel károm-
kodnak. 

Egészségügyi vonatkozásban különbségek vannak az al-
csoportok között, sőt az alcsoporton belül is. Árnyékszéket 
e főcsoport tagjai sem szívesen használnak (még vidéki vá-
rosokban sem), s ha az egészségügyi hatóságok árnyékszé-
ket emelnek nekik, azt a legelső hideg nap beálltával eltüze-
lik. 

A lovakat tartó cigányok udvarán szerteszét van a trágya. 

A férgek, pl. tetű okozta fertőző betegségek a por-mérgek 
(DDT, Gesarol stb.) használata óta minimálisra csökkentek. 
Először nagy volt a felháborodás a cigányok körében, mikor 
az egészségőr „porozni" ment, sokszor még hatósági segítsé-
get is igénybe kellett venni, de jelenleg, ha valamelyik érzi, 
hogy tetű van benne, már saját maga jelentkezik és kér 
„port”. 

A tbc. a letelepedés időtartamának arányában nő. 

 

Törzsek és nemzetségek:  

a) Lovári: „A rangsor legmagasabb fokán álló kaszt."- Eze-
ket egyetlen oláhcigány sem nézi le, sőt, ha kereskedőútján, 
mint vendég közibük csöppen, igen megtisztelik és büszkék 
rá. Az e főcsoportba tartozó, prostitúcióval foglalkozó cigány 
nők kivételszámba mennek.  

b) Posot'ári: Élesen elhatárolt csoportot alkotnak (ami 
nem jelenti azt, hogy másfajta cigányok között nem akadna 
zsebmetsző). Ruházatuk egyszerű és tiszta. Előfordul, hogy 
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már gyermekkorban a kéz két középső ujját egyforma hosz-
szúságúra nyújtják, hogy a pénztárcát biztos fogással lehes-
sen kiemelni valakinek a zsebéből. 

c) Kherári: (Jelentése: „házzal bíró"; bár gyűjtőfogalom, 
mégis külön csoportban kell tárgyalnom, mivel a cigányok 
maguk is külön csoportnak tartják.) Alkalmi munkások. Nyá-
ron kőművesek mellett dolgoznak vagy állami gazdaságok-
ban. A nők festik magukat és több prostituált akad közöttük. 
150 évvel ezelőtt már letelepedetteknek találjuk őket. Ren-
geteg cigánydalt és mesét ismernek és kiváló táncosok.  

d) Colári: Szőnyegkereskedéssel foglalkoznak. Budapest 
utcáinak jellegzetes alakjai. Erdélyből származnak. Csik, Ud-
varhely megyéből (és ott is szőnyegkereskedéssel foglalkoz-
tak). Házaik igen szépek és nem egy közülük százezer forin-
tot is megér. A nők tarka több-szoknyát hordanak.  

e) Kelderári: Üstfoltozással és edényjavítással foglalkoz-
nak. A bádog lapokat, a javításokhoz szükséges szerszámot 
és anyagot a hátukon, lapos fatartóban hordják.  

f) Cerári: Az előzőleg felsoroltak által megvetett kaszt. 
Ruházkodásban és életmódban nagy különbségeket talá-
lunk a törzsön belül. Számosan közülük tisztességesen öltö-
zöttek, városban lakók (pl.: a Dudumest'e nemzetség), de 
vannak rongyosak, piszkosak, elhanyagoltak is (akik a falu-
széleken laknak) pl. a Ducest'e nemzetség. (A törzs három 
nemzetséget foglal magában: 1. Carinest'e, 2. Ducest'e, 3. Du-
dumest'e. „Le carinest'e pácake rom si, le ducest'e kadal cour 
si” vagyis: a carinestyék békés cigányok, míg a ducestyék lo-
pósak. 

g) Másári: „A legprimitívebb kaszt." Őket még a Cerhari 
cigányok is lenézik és „alantas fajtának" nevezik. - „Olyan 
vagy mint egy Másár" - mondja pl. egy Kherári cigány a má-
siknak, ha haragszik rá. „Másár módon énekeljünk" - szól a 
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Lovári, a ez szerintük annyit jelent, hogy zűrzavarosan, ösz-
sze-vissza handabandázni. A férfiak jellegzetes viselete a 
sárgászöld színű kalap; a nők egy darab tarka szélesszok-
nyát hordanak. 

h) Bugári: (A Másárikhoz közelálló törzs.) 

i) Curári: (A Másárikhoz közelálló törzs.) 

j) Drizár: Csupán a Dunántúlon élő, jelenleg is erősen no-
madizáló törzs. A társadalmi és magántulajdont nem kímélő, 
a közbiztonságot - nemegyszer gyilkosságokkal is - veszé-
lyeztető fajta. Zömmel a baranyamegyei erdőségekben lak-
nak. 

k) Gurvár: A Kelderárikhoz hasonló, tepsikészítő, fémmű-
ves és edény-foldozó cigányok, de sokkal rosszabb anyagi 
körülmények között élnek. 

Feltehetné valaki a kérdést: „Miért csoportosítottam így a 
törzseket (fajtákat)?" Miért vettem pl. a Posot'árokat külön 
törzsnek, mikor ez semmiképpen sem lehet, „eredeti" törzs-
név? 

Válaszom a következő: ha bármelyik cigányt megkérdez-
tük: „Hányféle cigányt ismer?" - A Posot'árokat egészen bi-
zonyosan külön is említi. Tehát a cigányok külön „kasztnak" 
tartják. Ezt, ebben az esetben - de máshol is, mindig - döntő 
kritériumnak fogadtam el. 

Megkérdezhetné valaki tőlem: „Mi a helyzet a nemzetsé-
gekkel kapcsolatban?" Nemzetségnek vettem azokat a ci-
gánycsoportokat nagycsaládokat, amelyek magukat, külön-
külön, sajátos nevekkel megjelölik (s ezeknek a „megjelölő 
neveknek" végződése, az esetek túlnyomó többségében: 
„st'e"). 



 
98 

 

Előfordul, hogy egyes nemzetségek - létszámuknál, kivé-
teles jellemző tulajdonságaiknál fogva - „túlnőnek" a törzse-
ken: ezáltal az eredeti törzsnév az idők folyamán feledésbe 
merül és csupán a nemzetségnév él tovább (pl. „Markulest'e" 
Sándorfalván). 

Nagyon megnehezíti a „nemzetségi" kérdést az, hogy 
egyes vidékeken a nagyapa, dédapa, vagy valamelyik ős 
„csúfneve" szerepel nemzetségnévadó gyanánt (pl. a tót-
komlósi Kherári-cigányok). 

Nem érvényes már az exogámia törvénye sem. (Tudok 
egynemzetségű unokatestvérek házasságáról, pl. Kherári 
törzsben.) 

S ezzel kapcsolatban említem végül, hogy a törzsi és nem-
zetség származást már csak az úgynevezett „legprimitíveb-
bek" Pl. Cerhári, Másári, Bugári, Curári) vezetik le anyai 
ágon, a többiek - tehát a többség - már az apai ágat tartja szá-
mon. 

  

Magyar cigányok 

Ebbe a főcsoportba a magyar anyanyelvűek tartoznak. Ők 
a kárpáti és az oláh (vlax)-cigányok - cigányul már egyálta-
lán nem beszélő -„összekeveredett" utódai. 

Egyenkénti alapos vizsgálódás (szokások, dallamkincs 
stb.) a legtöbb esetben még meg tudja állapítani az eredetet, 
de az ő - egymásról alkotott - véleményüket egyáltalán nem 
fogadhatjuk el. Ugyanis, az alföldi városok „úri" zenész cigá-
nyai „oláh-cigánynak" neveznek minden olyan cigányt, aki 
nem muzsikus. Sőt, mérgében vagy ha ártott neki, még a ki-
sebb falvakban lakó alkalmi zenészeket is ennek nevezi.) 
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Az oláh (vlax) cigányok az e főcsoportba tartozó cigányo-
kat „Romungro", illetve „Rumungro”-knak hívják. (Rom: ci-
gány; ungro: magyar, cigány nyelven). A „Rumungro" kifeje-
zésnek egyúttal megvető és lenéző értelmezése is van. 
(„Olyan vagy, mint egy rumungro" – mondja az egyik oláh 
cigány a másiknak, mikor haragszik rá.) 

„Miattuk nincs a cigánynak becsülete" - ezt viszont már a 
magyar cigányok mondják az oláh cigányokról. 

Ezen cigányok őséinek nagy többsége eredetileg valami-
lyen „cigánybűn" miatt (pl. vándorjelek megrongálása) lett 
kiközösítve, „büszke, szabad" kóbor törzseikből. S mivel 
egyik törzs sem fogadta be őket, kénytelenek voltak valahol 
letelepedni. A későbbiek folyamán, anyanyelvüket is elfelej-
tették, és az oláh cigányok szerint „szolgalelkű" tagjai lettek 
a fehér emberek társadalmának. (A baj csak ott volt, hogy a 
környező lakosság még nem vette be őket maga köré, a cigá-
nyok pedig már nem vették be.) 

Faluszéleken, „London", „Paris" és „Krakkó" elnevezésű 
cigánynegyedekben (Péró, Gödör stb.) laknak. 

Mivel helyzetükből adódóan egymás között házasodnak, 
korcsosulás figyelhető meg közöttük. Sokan súlyos betegsé-
gekben (tbc. Lues) szenvednek. 

Mindennel foglalkoznak, amit a kárpáti és oláh cigányok-
kal kapcsolatban már említettem (kivéve a lókupeckodást); 
rablásokat és nagyobb lopásokat nem követnek el. Mégis,  
talán a vályogvetést nevezhetném főfoglalkozásuknak. De 
ezt sem lehet mindig csinálni, s ilyesformán – hangsúlyozni 
kell – egyes helyeken nyomorban élnek (pl. csak egyszer esz-
nek naponta). 
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Román és teknős cigányok 

A román cigányokról nem sokat mondhatok. Hetven év 
óta (szerintük) laknak Magyarországon. Romániából jöttek 
és ott is - és jelenleg is - földműveléssel foglalkoznak, illetve 
foglalkoztak. Soknak van közülük konyhakertje és azt mű-
veli. Foglalkozásukat és azt kivéve, hogy nem beszélik a ci-
gány nyelvet, életmódjuk talán legjobban a kárpáti cigá-
nyokhoz hasonlítható. 

Jól öltözöttek, „városias" ruhákban járnak; a lányok és fi-
atalasszonyok erősen festik magukat és több prostituált van 
közöttük. 

A teknős cigányok cigányul egy szót sem tudnak, hanem 
az úgynevezett „erdélyi" (bánáti) román dialektust beszélik. 
Egyes külföldi kutatók szerint cigányszármazásuk erősen vi-
tatható. Kulturális és gazdasági viszonyaikat tekintve óriási 
különbségek vannak köztük. 

Míg a Tiszántúlon ők, főleg a Nyírségben, de Füzesabony-
ban, Tiszafüreden, Békéscsabán is, talán a cigányság legjobb 
módban és körülmények között élő egyedei, sőt kimondot-
tan gazdagok is vannak közöttük, addig a Dunántúlon (pl. 
Baranya, Somogy, Zala megyékben) elképzelhető nyomorú-
ságban, szinte nem is emberi életviszonyok között tengőd-
nek. Ezeken a helyeken ők testesítik meg a rosszértelemben 
vett cigányokról alkotott felfogás „prototípusát". Még a csa-
vargó és bűnöző életmódot folytató és esetleg közelükben 
lakó oláh (vlax) cigányok is állandóan panaszkodnak rájuk, 
pl. azért, hogy „egész éjjel lármáznak, füstölnek és büdösek". 

Magukat „beás"-nak nevezik (a Tiszántúlon és román 
nemzetiséglakta területeken „lingurár"-nak is), míg a tiszán-
túli oláh (vlax) cigányok őket „balajár"-oknak. („Balaji" cigá-
nyul teknőt jelent.) Ők, magukról elismerik, hogy cigányok. 



 
101 

 

A teknős cigányok a kárpáti cigányokkal együtt alkotják a 
jelenleg Magyarországon élő cigányság legbecsületesebb ré-
tegét. (Nem folytatnak bűnöző életmódot; prostituált alig 
akad közöttük.) „Ősi" kultúrájuk a román kultúrkörhöz kap-
csolódik. Még táncaik is elütnek az úgynevezett „cigánytán-
coktól”, ugyanis összekarolva táncolnak. 

A gazdasági körülmények folytán egyre inkább elhagyják 
ősi foglalkozásukat és „magyar munkára" kényszerülnek. 

A teknőt nyárfából készítik. Egy köbméter fa ára: ezer fo-
rint, ebből két teknőt tudnak csinálni és darabját 450-500 
forintért tudják eladni. (Hol van akkor a munkabér?) Vi-
szont, ha a nyárfát deszkának dolgozzák fel, így sokkal több 
hasznot hoz, akár üzemeknek, akár magánosoknak. (Nem 
szabad elfelejtkeznünk az üzletekben árult bádogteknőről 
sem: ezeknek az ára: 140 forint.) Ilyen körülmények között 
a cigány képtelen teknővájásból megélni. (Amennyiben a la-
kosságnak mégis fateknőkre vagy fatálakra van szüksége, 
tartalékolják a szükséges famennyiséget és elhívják maguk-
hoz a cigányt, hogy az ott dolgozza fel.) 

Azok a teknős cigányok, akik dolgoznak - és nem kérege-
tésből meg apróbb mezei lopásokból élnek -, leginkább nap-
számba járnak, vagy állami gazdaságokban tevékenyked-
nek. Nagyon jól beválnak, mint pásztorok. Sok helyen ők őr-
zik a gazdaságok vagy egyéniek jószágállományát (mint ser-
téspásztorok, gulyások). 

Lakásviszonyaik (itt csupán a dunántúli állapotokra cél-
zok) a lehető legmostohábbak. Igaz, hogy csak miszerintünk, 
mert ők nagyszerűen érzik magukat a kb. 2 négyzetméteres, 
kicsiny előtérből álló, másfél méter magas földkunyhóikban. 
A „szobában" van egy kicsi, kb. 60 centiméter magas, 40 cen-
timéter széles kemence, melyet az előtérből fűtenek. (Így ke-
vés gizgazzal, huzamosabb ideig tartó meleget tudnak 
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teremteni, s attól sem kell nagyon tartani, hogy ez a meleg 
az alig fél méter magas, 30 centiméter széles ajtócskán ha-
mar elillanjon.) 

Nagyon szeretnek erdőben, erdőszélen lakni, mert így 
könnyebben hozzájutnak a tüzelőhöz. (Nem is nagyon akar-
nak közelebb kerülni a községhez.) 

Egészségügyi viszonyaik nagyon rosszak. Sok helyen ki-
lométereket kell járniuk ivóvízért. Az 1953. évi kiütéses-tí-
fuszjárvány tőlük indult ki és 115 főből 78-an betegedtek 
meg. 

 
(Forrás: Periférián: Roma szociológiai tanulmányok. 
(szerk.: Vajda Imre), Ariadne Kulturális Alapítvány, 1997.  

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyaror-
szagi_nemzetisegek/romak/periferian_roma_szociolo-
giai_tanulmanyok/pages/000_Konyveszeti_adatok.htm) 
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9.5. Könyv-, film- és zene ajánlások 

Videók, filmek és zenék: 

 
Sosem volt Cigányország – Madarakból lettünk… 

https://www.youtube.com/watch?v=4flpR39PzdU 

Cigányhimnusz eredeti nyelven 
https://www.youtube.com/watch?v=RBbK7ImtY2g& 
list=RDRBbK7ImtY2g 

Cigányhimnusz magyar nyelven (Ando Drom) 
https://www.youtube.com/watch?v=ORJoAdaMHRI 
&list=RDRBbK7ImtY2g 

Cigányhimusz magyar nyelven (Gandhi Gimnázium) 
https://www.youtube.com/watch?v=wPpfGNQ-fi4 

Cinka Panna 
https://videa.hu/videok/film-animacio/cinka-panna-
eletrajzi-film-teljes-ciganyprimas-filmek-GnBmFYjnI3 
KimUXL 

Cséplő Gyuri - forgatókönyv: Kemény István; rendezte: ifj. 
Schiffer Pál. (1973) 

Bódis Kriszta: Amari Kris (2004) 

Kőszegi Edit-Szuhay Péter: Kitagadottak (2001) 

Mohi Sándor: Ahogy az Isten elrendeli - Olga filmje (2000) 

Macskajaj (1998). 
https://videa.hu/videok/film-animacio/macskajaj-tel-
jes-film-klassz-..mp4-AHMTcWRaG9ZowLGF 

Cigányhimnusz beás nyelven (Kaly Jag) 
https://www.youtube.com/watch?v=UYFuT1RXTr0& 
list=RDRBbK7ImtY2g 



 
104 

 

Paszab, Parno Graszt (Fehér Ló) együttes koncertje 
https://www.youtube.com/watch?v=gWJ0QUvPAsw& 
list=RDRBbK7ImtY2g 

Ando Drom (mozgásban lenni) (Zsigó Róbert, muzsikus – ro-
mungro?): Na Kamel Ma (Esküvő) 

https://www.youtube.com/watch?v=ftA27-25KYk 

Autentikus cigánytánc, fotók (Kalyi Jag) (beás?) 
https://www.youtube.com/watch?v=0QwruJ0i9bQ& 
list=RDftA27-25KYk 

Cigánykaraván – cigányzene (Rota Romanyi) 
https://www.youtube.com/watch?v=bA37uhK7IXQ&list 
=RDftA27-25KYk 

Ma nem ló, hanem motor – helyváltoztatás, mozgás (Ternipe 
– Muro Shavo) 

https://www.youtube.com/watch?v=2Uy_W_rQnK8& 
list=RDftA27-25KYk 

Latcho drom – Cigányok a világ körül és muzsikájuk. Cigány 
film teljes 1993. 

https://www.youtube.com/watch?v=weYhYy5u26Y 

Latcho drom – Magyarországi állomás 
https://www.youtube.com/watch?v=MLnZhJxAyoo 
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