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Bevezetés 

Gyermekként sokszor mondták rám az emberek: „te cigány vagy”. Ez nagyon bántott engem. 

Nem az, amit mondtak, hanem az, ahogyan mondták. Mert amikor a cigány szó hagyta el 

ajkukat, abban rengeteg megvetés, utálat, lenézés volt. Ezt nem is értettem igazán akkoriban. 

Szerettem volna, hogy rám is úgy tekintsenek, mint bármelyik más emberre. Szuhay Péter 

szavaival élve: 

„úgy gondolják, ők is részei a társadalomnak, még ha cigányok is, és nem hajlandók 

beletörődni abba, hogy őket a perifériára száműzik.
1
” 

Amikor eljött a szakdolgozati témaválasztás ideje, nem volt kérdés számomra, hogyha 

lehetőséget kapok, a cigányság lesz az, amiről írok. 

Mint köztudott, három nagy csoportot különböztetünk meg: vannak, beás cigányok, oláh 

cigányok és romungrók. Én az utóbbiba tartozom. Valószínűleg, szép dolgozatot írhattam 

volna a mi csoportunkról, de én nagyobb feladatot akartam. Ezért gondoltam arra, hogy az 

oláh cigányokról írok. Érdekel, hogy hagyományaik, melyekről már korábban is sokat 

olvastam, mennyire élnek még, mennyire határozzák meg életüket. Hiszek abban, hogy még a 

mai napig vannak olyan szokásaik, amik ma is élnek. 

Hipotézisem is ez: Az oláh cigányok számos hagyományukat még a XXI. században is őrzik. 

Ahogyan Száraz Miklós György is írta: 

„sem az idő múlása, sem az éghajlat, sem az előttük álló példa mindenható ereje soha a 

legcsekélyebb mértékben sem volt képes megváltoztatni őket.
 2

” 

Hipotézisem bizonyítása érdekében, először elolvasok számos szakirodalmat az oláh cigányok 

hagyományairól, majd ezt követően meglátogatok cigány családokat, megfigyelem életüket. 

A végén így összegezhetem az olvasottakat a látottakkal. Nagyon fontosnak tartom a velük 

való találkozást, beszélgetést. „Ahhoz, hogy kezeljek egy másik embert, meg kell értenem őt és 

az ő világát úgy, mintha benne élnék. Kell, értsem pillantását, miként és milyennek látja a 

világot maga körül, bele kell bújjak ahhoz, hogy belülről érezzem, milyen életet él.
3
” 

Hiszem, hogy hipotézisem beigazolódik. 

Úgy gondolom, dolgozatom úgy lesz teljes, ha az elején rövid történeti áttekintéssel kezdem, 

hogy kiderüljön, honnan is származnak a cigányok. 
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Történeti áttekintés 

„Európa népei között egyszerre csak megjelent egy nép, igazság szerint nem tudhatta senki, 

honnan került elő. Elszéledt földünkön a hódítás vágya nélkül, de egyszer s mind a nélkül is, 

hogy a letelepedésre engedélyt kért volna. Nem kíván leigázni senkit, de az alattvalóságot is 

megtagadja.
4
” 

E népcsoport nem hagyott fenn írásos emlékeket, így a múltja a mindenkori környezete által 

létrehozott dokumentumok alapján kutatható fel csupán. Ezek az írások sokszor nagyon 

egyoldalúak, mert csak a velük való konfliktusokról számolnak be.  

Eredetükre több feltevés is született: 

Többek között egyiptomi eredetre is találhatunk bizonyítékokat:. a 15. században, 

Görögországban kiközösítéssel sújtotta az egyház azt, aki egyiptusbéli jövendőmondóval 

társalog, vagy elbájoltatja magát vele. Jövendőmondással pedig cigányok foglalkoztak / 

foglalkoznak főként. 

Közép- Ázsiából való származás elméletével is találkozhatunk.  

Egyes források szerint, a Keresztes hadjáratok (1099-1200) idején már a keresztesek 

útvonalán indultak el. 

1303 aug. 4 bullában is olvasható az említés, miszerint, öt faluból kettőben cigányok is élnek 

Európában Marmaris Artokán. 

Elképzelhetőnek tartják azt is, hogy a Fekete tenger Északi partja mentén jutottak el európai 

területekre, a tatárok rabszolgáiként a Kárpátok környékére. 

Alexaner-rajna- pflazi őrgróf 1495ös emlékezéseiben írta le, hogy Medonban található 100-

200 kunyhó, a bennük élő emberek sötétek, mint az etiópiak, szegényesek, mesterségeket 

űznek. Ő egyiptomi pogányként ismeri az említetteket, de az ottaniak cigányoknak hívják 

őket. 

Arnold von Harf egy kölni patrícius így írt róluk, szintén 1495ben: 

„Hátulsó külvárosban sok meztelen ember lakik sással fedett házban. Jó háromszáz család, 

kiket cigányoknak neveznek. Miként mi az egyiptomi pogányainkat nevezzük, akik nálunk 

kóborolnak. Itt a nép mindenféle mesterséget űz, cipők készítését, foltozását, és 

kovácsmesterséget. Ez igen különösen történik: az üllő a földön van, az ember, miként nálunk 

a szabó, előtte ül, a felesége is a földön ül. Kettejük között van a tűz, amellett van két bőrzsák, 

mint a duda, végük a földben a tűz felé fordítva. Miközben, most az asszony fon, némelykor az 

egyik zsákot fölemeli a földről és visszadobja. Ez által a földön át szelet ád a tűznek. úgy hogy 

annál a férje kovácsolhat. Ezen nép az egyiptominak nevezett országrészről ered mely mintegy 

40 mérföldre van Medontól. ezelőtt 60 évvel foglalta el a török szultán azt a vidéket, amelynek 

következtében a nép grófjai urai, akik nem akartak a szultánnak meghódolni, Rómába 

menekültek a mi atyánkhoz és tőle vigasztalást, segedelmet kértek.
5
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A tudomány jelenlegi állása szerint, legvalószínűbb az indiai eredet. Vizsgálatok szerint, több 

száz szavuk töve indiai, és Vekerdi József szerint feltűnő, hogy a mezőgazdaságra szinte 

egyetlen saját szavuk sem volt. Judith Okely. angol etnográfus szerint több kreol, pidgin 

szavuk is van, amely főleg kereskedelmi nyelv volt. „ Vályi István 1753-54ben Hollandiában 

leydeni egyetemen tanult. (…) megismerkedett három indiai diákkal (…) észrevette, hogy 

nyelvük erősen emlékezteti a győri cigányokra, lejegyezte 1000 szavukat, amelyek többségét 

az otthoni cigányok megértettek.
6
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Források szerint XIV. sz. második felén jelentek meg először a Balkánon, közel 

Magyarország határaihoz. 1422ből származik az első írásos emlék. Zsigmond király 
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menlevelet adott ki László cigányvajda népének.1476ban Mátyás királyutasítást adott ki, hogy 

ne háborgassák a szebeni cigányokat, akik a város falain dolgoznak. 

A XVI. században a törökök elől menekülve, vagy őket követve jelentek meg tömegesen az 

országban. Az összeírásoknak köszönhetően tudjuk, hogy a hódoltsági településeken 

jelentősen megnőtt a számuk. Budán szinte külön városrészt laktak. Elsősorban kereskedéssel 

foglalkoztak. A fejedelmek gyakran adományoztak magánbirtokokat cigány családoknak. 

Akkori ismert cigány főtiszt, Lippai Balázs volt az első szakmával feljegyzett cigány, aki a 

fejedelem katonai vállalkozásaiban vett részt. 1639ben a Kájoni Kódexbe két cigánydal 

került, ezek a cigánynyelv első írásos emlékei. 

Rengeteg menlevél maradt fenn, ami mind a vándorlásukról tanúskodik. 

A XVIII. században kezdődött el a cigányság törvényszerű letelepítése. III. Károly király 

rendelete szerint: A földesurak befogadhatnak cigányokat, de meg kell akadályozni a 

kóborlásukat.1760as törvény szerint a törvényhatóságoknak kötelező gondoskodni a 

letelepítésükről. Mária Terézia 1761es törvénye szerint A „cigány” népnevet el akarták 

törölni,(helyette:újmagyarok, újlakosok, újparasztok) céhekbe dolgoztatni őket, és eltiltani a 

lótartástól. Majd a következő törvények szerint:a cigányok kötelesek követni környezetüket 

öltözékükben, csak a letelepedett cigány kaphat útlevelet. 

1773ban kiadott rendelet értelmében betiltják a cigány nyelv használatát, gyerekeiket el 

akarták venni tőlük, és parasztoknak kiadni. Ezután, csak azok a cigányok köthettek 

házasságot, akik igazolni tudták, hogy szolgálnak valahol. 

II. József is folytatta a szabályozásokat, amik halála után abba maradtak.  

1790ben Szathmári Pap Mihály kolozsvári teológus, cigány tanulója Visontai Farkas Mihály 

segítségével 2148 szóból álló cigány- magyar-latin szótárt szerkesztett és adatott ki. 

1853ban Bornemissza János közreadta Pesten A cigány nyelv elemei c. munkáját, melyet a 

tápiószecsői cigányok körében használt nyelvjárás alapján készített.( Az említett község 

közelében található a város, ahol interjúimat készítettem.) 

1893. január 31.- én nagy cigányösszeírást végeztek. Ez kiterjedt a lakásviszonyokra, családi 

állapotra, vallási megosztottságra, írni-olvasni tudásra, megélhetés módjára, anyanyelvi 

csoportokra. Az általános jelentést Hermann Antal, az akkori Statisztikai Hivatal elnöke írta 

meg. 

Oláhcigányok a 19. század második felénél telepedtek le tömegesen, Zingari valachi néven 

említették őket. 

Egyre nagyobb elhatározássá vált a cigányok letelepítése.1916ban Sándor János 

belügyminiszter előírta, hogy vegyék őrizetbe a kóbor cigányokat., iskolákat nyitottak meg. 

Sorra jelentek meg cigányokról szóló versek, festmények, színdarabok, sőt, 1918ban az első 

cigányokról szóló film is Carmen Carteileri címmel. 

A „cigánykérdés” kezelése érdekében kényszermunkatáborokat hoztak létre, majd 1944. 

március 19.-e után a kérdés népirtásba torkollott. Először csak a vándorló cigányokat akarták 

deportálni, de aztán a letelepedettek sem menekülhettek meg. Körülbelül 500000 áldozat volt. 

A II. Világháború vége a cigányok megmenekülését jelentette. Korábban nem tekintették őket 

egyenrangúnak, de 1947-48 között őket is megillette  a demokrácia. Az iskolázottak száma 50 

%-ra nőtt,. Tiltották a rendőröknek az etnikai megkülönböztetést. 1957ben megszerveződött a 

Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége. 1962: A magyar belügyminisztérium 

bejelentette, hogy a cigányok megkülönböztetésére szolgáló fekete személyi igazolványokat 

kicserélik hagyományosra. 

„Tömeges munkába állásukat különösen a hatvanas évektől tapasztalhatjuk. Elsősorban 

olyan szakmák kisegítő tevékenységeként, amelyben erős munkaerőhiány mutatkozik. Így pl. 

javarészt a cigány munkavállalókból kerültek ki az út és építőipar kisegítő segédmunkásai, 

vagy a bányászat szakképzetlen előmunkásai. (…)A teljes foglalkoztatottság idillinek látszó 

helyzete a nyolcvanas évek közepétől kezd megrendülni. Az irracionális iparszerkezet, a 

túlfoglalkoztatottság és általában a rendszer gazdasági válsága a gazdaság szerkezetének 

több pontján racionalizálást indított el. Az elbocsátott szakképzetlen segédmunkások és 
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betanított munkások között elsősorban a cigány vállalókat látjuk (…) különösen az ingázó, 

munkásszállásokon lakó munkavállalók kerültek utcára.
7
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1965ben indították el a telepek felszámolását. Az 1971es népszámlálás alapján 320 ezer 

cigány élt Magyarországon. (71% magyar nyelvű, 21% cigány nyelvű, 8% román nyelvű) 

1984re szinte mindenkit letelepítettek. A rendszerváltás nem hozott nekik pozitív 

eredményeket. A foglalkoztatottsági arány 85%-ról 29%ra csökkent, ugyanis a 

segédmunkások fölöslegessé váltak a szocializmus idejére. Nem tudták felvenni a versenyt a 

technikai fejlődéssel. „teljesen megszűnt a kereslet a cigányok hagyományos foglalkozásai 

iránt (…)a parasztok nem jó szemmel nézték a cigányok munkáját, pedig őket rosszabbul 

fizették, mint a magyarokat.
8
”1990ben megalapult a Magyarországi Cigányok 

Szociáldemokrata Pártja. 1993ba először ismerik el a népet etnikai kisebbségnek.(LXXVII 

törvény) 1995ben a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kissebségekért Közalapítvány alapult 

meg. Majd Országos Cigányönkormányzat is létrejött.1999-től kezdve április 11.-e a 

magyarországi cigányság napja lett. 
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Oláhcigányok 

Háromféle cigánycsoportot különböztethetünk meg: léteznek, beás, oláh és magyar azaz 

(romungro) cigányok. 

Hogy miért pont az oláhcigányokat választottam dolgozatom főszereplőivé? Sir Agnus Fraser 

szavaival élve, mert:„az ősi cigányhagyomány leghűségesebb megőrzőinek a régebben 

meghonosodott cigányoknál jóval egzotikusabb, számos helyen elszórtan élő oláhcigányokat 

tekintsük
9
” 

 „ Az oláhcigány csoportba azokat soroljuk, akik beszélik a romani nyelvet. (…) a XIX. sz. 

közepétől, a független Román királyság megalapítása után vándoroltak Moldovából Erdélybe, 

majd onnan Magyarországra. Egyes csoportjaik csak az I. világháború után kerültek 

hazánkba. (…) több etnikai alcsoportba sorolhatók, főleg foglalkozásuk és etnikai 

hovatartozásuk szerint. A cerbárik, azaz rostakészítők oláhcigánynak tartják magukat (…) 

mashari (halász) colári (szőnyeges) khelderári (házzal rendelkező) guvári (késes) etnikai 

egységek is.
10

”„ügyesen kereskedtek lóval, mai dédunokáik ma sikeres régiségkereskedő. (…) 

Cigány nyelvüket szépen, tisztán beszélik. (…) 90%-a lóvári dialektust beszéli. (…) Léteztek 

még teknővájók (balajárok) medvetáncoltatók (urszárok) vályogvetők (csikenárók) hegedűsök 

(lavutárok) és szegkovácsok is.
11

” 

Az oláh elnevezés onnan származtatható, hogy elődeik román pásztornépekkel vándoroltak 

együtt. E nyelvjárásban egyértelműen kimutatható az erős román hatás. Beszédjükben sok 

magyar szót is találhatunk. Nyelvjárást beszélő rétegre a kétnyelvűség a jellemző. Családon 

belül, közösségben cigányul beszélnek, hivatalos intézményekben, iskolákban pedig 

magyarul. Gyakran ugyanabban a szövegben, akár egy mondaton belül is előfordul, hogy 

nyelvet váltanak .A nyelv és nyelvhasználat elsajátításának legfontosabb terepe a család. A 

gyermekek itt tanulják meg a beszédmódot, beszédstílust, amely a közösségre is jellemző. A 

cigány gyermek kezdettől fogva több felnőttel ezáltal felnőtt szereppel találkozik. Így a 

jellemző kulturális sajátosságokat korán magáévá teszik. A népmeséken, történeteken, 

dalokon keresztül a gyermekek elsajátítják a nyelvet és annak használatát.  
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Hagyományos oláhcigány mesterségek 

Területi és foglalkozási különbségektől függően számos mesterség alakult ki, ami a 

megélhetést jelentette számukra.  

1496-ból fennmaradt egy Ulászló által írt levél, miszerint 25 cigány férfi és családjuk 

puskagolyókat, és hadiszerszámokat készítettek neki. Ló kupeckedéssel és jövendőmondással 

is foglalkoztak már akkoriban. Míg Angliában varázslataikért üldözték a cigány mesélőket, 

addig I. Jakab veje, V. Ferdinánd felhasználta a cigányemberek segítségét. A Felvidéken a 

földesurak sorban álltak az olcsó cigány munkaerőért a 17. században. Jelentős volt a 

puskapor és puskagolyó készítők, valamint a harangöntők és a muzsikusok száma is.1782-ben 

1600 embert jegyeztek be muzsikusként. Mária Terézia uralkodása idején történt elnyomó 

lépés, fia folytatta lépéseit. Meg akarták szüntetni a cigányság adómentességét. Le akarták 

őket telepíteni, megfosztani korábbi mesterségeiktől. 

Régi cigány mesterségek:  

o vályogvetők,  

o fúrókészítők,  

o kovácsolók,  

o köszörűsök,  

o rosta és szitakészítők,  

o szén és mészégetők,  

o kosárfonók,  

o medvetáncoltatók,  

o juhászok,  

o teknővájók,  

o finom homokot termelők,  

o drága gombakutatók,  

o gumiabroncsgyűjtők (lábtörlőkhöz),  

o nyúlbőrgyűjtők,  

o gyógynövénygyűjtők,  

o téglaégetők,  

o házaló ócskások… stb. 

A legtöbb munka a szabad ég alatt történt. A kovácsok voltak azok, akik leghamarabb 

kerestek maguknak zártabb helyet, mert a patkoláshoz, vas felmelegítéséhez erre szükség volt.  

A Cigány világok Európában c. könyvben kiválóan ábrázolták a mesterséget űző cigány 

életét:„Az egyik első vályogház Gányóéké. A kerítéshez döntve sorakoznak a gyerekek által, 

folyóparton szedett száradó vesszők, később ezeket kötegekben viszik fel a Huszt melletti, 

ukránok lakta Izára, vagy a családfő maga készít belőlük kosarat. Az udvaron agyagból 

épített tűzhely, a legkisebb lány, Picúr süti a Tiszából fogott halakat.
12

” 

Az asszonyok hagyományos foglalkozása a kártyavetés volt. A jóslás történhetett kártyából, 

tenyérből, rostára tett babból, hajszálból. Az asszonyok elmondása szerint, a pénzszerzésen 

kívül arra is jó volt a jóslás, hogy különleges képességűeknek hitték őket, és így nem kellett 

félniük az elüldözéstől. 
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Az efféle mesterségekre való igény igazán a két világháború között szűkült be. 1945 előtt két 

módon juthatott egy cigány család a közösség elismeréséhez: vagy legyen jó muzsikus a férfi, 

vagy eredményes lókereskedő.  

Az üstházkészítés és a hozzá hasonló vándor cigány foglalkozásokat napjainkra felváltotta a 

tollgyűjtés, vasgyűjtés, lóval és kocsival űzhető munkák, régiségekkel való kereskedés. 

Gyakoriak a bérmunkások, mezőgazdasági munkások is. 

Az általam vizsgált családokra jellemző, hogy a nők többnyire otthon vannak a 

gyermekeikkel. Kivétel az egyik anyuka, akinek férje meghalt. Ő egy kórházban takarítónő. A 

férfiak segédmunkásként dolgoznak építkezéseken. A nagymama elmesélte, hogy régebben ő 

maga is jósolt, mint ősei is. Mióta megtért, már nem teszi, mert Isten előtt nem lenne kedves 

tette. Gyorsan azt is hozzátette, hogy amiket jósolt, azok nagy része, maga sem tudná 

megmondani hogyan lehetséges, de tényleg igaz lett. Meséltek nekem egy férfiról is, aki 

néhány évvel ezelőtt halt meg. Ő élete végéig kosárfonásból élt meg. Egy másik férfi pedig 

szintúgy kosárfonásból, és lótartásból élt meg. Ő is nemrég hunyt el. 

Azt mondják, sok olyan mesterség van, amelyek átöröklődik szülőről- gyerekre már ősidők 

óta, de sajnos nem tudnának megélni belőle. Saját használatra viszont készítenek eszközöket 

máig is. 
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Vásárok 

A lóvásár (grastengoforo) igen nagy jelentőségű. Míg a valódi paraszt a munkájával szerzett 

vagyont becsüli, addig a cigány a szerencséjére hagyatkozik. Ha lovat hoztak eladásra, akkor 

valószínű, hogy már előző nap eljöttek otthonról, és a vásártéren éjszakáztak, sátrat vertek. 

Amikor a piac éledni kezdett, az asszonyok a bódék között fonalat árultak. A cigányok 

gyakran saccolgatták a ló korát, csak azért, hogy azután a tulajdonos ítélőképességét próbára 

tegyék. A legközelebbi rokonságban lévők kerülik az egymás közötti alkudozást. Még most is 

vannak vásárok, igaz ritkábban. 

Babonák vásárokkal kapcsolatban: 

o A vásár előtt és a vásár alatt nem szabad enni, csak inni, nehogy megegyék a 

szerencséjüket. 

o Ha a kocsi előtt fekete macska szalad át, az egy szerencsétlen előjel. 

o Aki vásáron fehér galambot lát, annak szerencsét hoz. 

 

Cigányember lovával 
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Öltözködés 

A magyarországi cigányság körében, a leghagyományosabb az oláhcigányok viselete. 

Ruhájuk kifejezi és szimbolizálja a közösséghez való tartozást. A fiatal generáció, ahogy 

tehette „kivetkőzött”, de lehetőség szerint betartja a közösség normáit. 

A férfiak hagyományos viselete volt a csizma (kher), a csizmanadrág (kalca), a fehér ing 

(perno gad), a kalap (kolopo), a kabát (zubono), a cipő (papuchi), a mellény (mashkaresko), és 

a kapca (pataro). 

A hagyományos női viselete volt a bő, ráncos, bokáig érő szoknya (coxa) mellette a rakott 

szoknya is jellemző. A színe a fiataloknál élénk például piros, sárga, kék, zöld, rózsa, vagy 

más virágmintás, míg az idősebbeké egyszínű, sötét. Alsószoknyával együtt hordták. A 

lányok csak a gyász időszaka alatt vettek fel sötét, leginkább barna vagy fekete szoknyát. 

Emellett hordtak még mintás blúzt (vizitka), és fejkendőt, vöröset, sárgát, kéket (dikhlo), ami 

megkoronázta viseletüket. A lányok még megengedhették maguknak, hogy kendő helyett, 

szalagot tegyenek a hajukba. Mindkét nem hordhat ékszereket, amelyeknek többnyire kultikus 

jelentéssel bírtak. 

A férfiak dísze a bajusz, a nőké pedig a hosszú haj. 

Mostanság elmondható, hogy a nőknél a bő szoknya viselése kikopott, de a szoknya hossza, s 

többnyire színe változatlan. Kendő helyett elég, ha kontyban hordja az asszony a haját. 

A férfiak még mindig szívesen növesztenek bajuszt, de a kalap és a mellény már nem 

túlságosan jellemző. 

Az öltözködéssel kapcsolatban számos szokás élt: 

o Az asszonyok a férfiak előtt ne fésülködjenek, ne hajtsák fel a kendőt, mert az a 

rosszaság jele. 

o Férjezett nő, idegentől nem fogadhat el kendőt ajándékba. 

o Nem illik a nőnek rövid ujjú blúzban a férfiak társaságában lenni. 

o A lányok, asszonyok, férfiak (apa, testvér) előtt nem öltözködhetnek. 

o A nők nem hordhatnak nadrágot, mert akkor női mivoltuk esik csorbába. 

o A kisgyermek haját legalább egy évig vagy még tovább nem vágják le, mert különben 

nem nő nagyra a gyerek. 

o A nők haját rendes körülmények között semmiképp nem szabad levágni, és a 

fésülködést a férfiak látótávolságán kívül kell tenni. 

Ami ma szokás: 

„Amikor terhes vagy, nem szabad mutogatni a hasadat. Máskor sem, de főleg akkor nem, ha 

terhes vagy. Nem hordhatunk rövid szoknyát, nem festhetjük magunkat. Hosszú pólóban 

járunk. De ha valaki férjhez megy, és ott az a szokás, hogy akármilyen ruhát felvehet, akkor 

felvehet. De ha a lány hazamegy látogatóba, úgy kell öltöznie, ahogy otthon szokás, ezzel is 

megadva a tiszteletet. Mindig alkalmazkodni kell. Nem szabad lomposan lenni. Lányoknak le 

lehet engedni a haját, de az asszonyoknak már kontyban kell hordani.(…) Nem mutogatom az 

alsóneműmet sem. Azt, ha kiveszed a szekrényből, és vannak ott fiúk, akkor bele kell csavarni 

egy ruhába, vagy törölközőbe, hogy ne lássák. Ha kimossuk, nem szabad kiteregetni. Bent 

szárítjuk egy kötélen úgy, hogy csipesszel ráterítünk egy kendőt.(…) Az, hogy egy lány 

mikortól hord szoknyát, az attól függ, hogy hogy van kifejlődve. Nekem anyukám mondta, 

hogy mikortól kell hordanom. Az én nadrágjaimat odaadtuk valakinek. Télen harisnyát is 

hordunk a hidegben.” 

(Tündi, 2009.08.03.) 
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„A cigányoknál majdnem az a szokás, ami a Bibliában van megírva. Azért növesztenek a 

férfiak bajuszt, mint Jézus. Az asszonyok meg csak hosszú hajat hordanak. A cigányok a 

fejükön kalapot is hordtak. Van, akik még most is hordják.(…)A nőt mindig onnan ismerték 

meg, hogy kendővel be volt kötve a feje. Meg hosszú hajuk volt a lányoknak, szép szalaggal 

összefonva. Nekem is volt régen mindig a hajamba. én szép pettyes szalaggal fontam be a 

lányom haját, oszt olyan szép volt, hogy csak, na. De az a baj, hogy sok cigány már átveszi a 

magyar stílust (…)” 

(Mári néni, 2009. 07. 27.) 

 

 

Oláhcigányasszonyok, jellemző viseletükben 1990 körül 

Tisztaság (marhime) 

A rituális tisztaság alapvető elem a közösség számára. A roma kultúrában az emberi test két 

részre osztható: deréktól lefelé a tisztátalan, és deréktól felfelé a tisztának tartott rész. Ezért 

két féle törölközőt használnak, arc –és testtörölközőt. A kendő és a kötény viselése is 

hangsúlyozza az asszonyok esetében a két rész különbségét.„ruhamosásnál a női és a 

férfiruhákat külön kell mosni és a fehérneműt nem szabad jól láthatóan a szárítókötélre 

teregetni(…) A mosdás teljes aktusát titkolózás övezi. (…) lehetőség szerint a munkahelyükön 

zuhanyoznak, az öregek pedig akkor mosdanak, amikor egyedül vannak (…) hiedelem, hogy a 

mosdás potenciálisan legyengíti az embert.  A kiöntött mosdóvízen keresztül (…) szellemek 

támadják meg az embert. (…) reggel mosdanak, még azelőtt hogy valakihez szólnának. (…) A 

tiszta mosdólavórt kiteszik a romnyik a ház elé, annak a jeleként, hogy készek a vendég 

fogadására (…) Az 50-60 éveseknél öregebb nők otthon és a házon kívül is zavartalanul 

lemeztelenítik felső testüket a nagy melegben.
13

 

                                                           
13

 (Michael S. Stewart- Daltestvérek, T-twins kiadó, 1994, 210-212. oldal) 
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Cigányházak, otthonok 

„Rom nane nigda korkoro
14

” 

(Egy roma soha nincs egyedül.) 

Az általam látogatott házakra jellemző, hogy a szobák mind feltűnően színesre vannak festve. 

Láttam piros nappalit, sötétkék hálószobát, vagy citromsárga konyhát. A falakon műanyag 

virágok lógnak. Alattuk fényképek és rengeteg Szent kép is helyet kap. A családok többnyire 

a nappaliban vannak egész nap. Ágyak, székek, tv van ott, akár a kicsi gyereket is tudják 

altatni ott.  Onnan nyílik a konyha, de az is előfordul, hogy a nappali egyik kis zugában, és 

nem külön helységben van a konyha. A szülőknek, a lány-és fiúgyermekeknek külön szobájuk 

van. A fürdőszoba és a bejárat kivételével sehol nincs ajtó, csak függönyök. „nincsen 

kertkapu és az ajtót sem zárják, amíg bárki is otthon van. Reggel hattól egészen sötétedésig 

bárki, bejelentés nélkül beléphet bárki házába (…)
15

” Az udvarok többnyire nagyok, és úgy 

vannak kialakítva, hogy a családi ünnepeket kényelmesen meg tudják tartani. A házak 

kívülről is rikító színűre vannak festve. Jellemző, hogy egy utcán belül több cigány család 

lakik, és többnyire rokonok is.„Nincsenek árvák és elhagyott, vagy szociális otthonba 

helyezett öregek.
16

” Soha nem hagyják, hogy egy roma magára maradjon. 

S hogy milyen volt régen, arról többek között Lakatos Menyhért művében találhatunk 

részletes leírást:„Magunk eszkábálta rozzant házikók, vályogból, sárból összetapasztva, úgy-

ahogy felrakott nádtetővel, benne egyetlen szűkös helyiség: nyolc-tíz, vagy ennél is több 

felnőtt, gyerek lakott ott összezsúfolva. A fekhelyek vályogból készültek vagy 

napraforgószárból hányódtak össze, a falon egy- egy ütött-kopott fazék vagy lábos 

árválkodott. Azt már tehetős számba vették, aki sikerített magának valami ládafélét, abba 

aztán belerakhatta az egy szem tartalék ruhát, már akinek volt még egy a rajta lévőn kívül. de 

bizony a legtöbb családban nem is volt semmi féle tartalék. Egész vagyonunkat a testünkön 

hordtuk, a lábunkra már nem jutott belőle.
17

” 

Egy másik visszaemlékezésből:„Elmentünk hát Eszter nénihez, volt egy hűvös tisztaszobája a 

házban, de az olyan tiszta volt, hogy ottan enni lehetett a földről, és mindenből levendula illat 

áradt. Az Eszter néninek még igazi bútorai is voltak, szekrény fiókokkal. (…) Este már alig 

vártam, hogy ráfekhessek az ágyra.
18

” 

Már hosszú idők óta zajlik a cigányok letelepedése/ letelepítése, de szegénység, a 

munkanélküliség, a társadalom viselkedése, az életmód nehéz átvétele, ezek mind-mind 

megnehezítik a cigányok számára azt, hogy eljussanak a saját lakás, otthon megteremtéséig, 

és még a mai napig sem fejeződött be ez a folyamat. 

                                                           
14

  Ilona Lacková- Szerencsés csillagzat alatt születtem, Pont kiadó, Budapest, 2001, 33. oldal 
15

 Michael Sinclair Stewart- Daltestvérek, T-twins kiadó, 1994 129. oldal 
16

  Száraz Miklós György- Cigányok, Helikon kiadó, 2007, 223. oldal 
17

  Lakatos Menyhért- A  narancsszínű nap birodalma in: Juhász Júlia- Találkoztam boldoguló cigányokkal is 

Taninfo kiadó, Budapest 2003., 24. oldal 
18

   Tristan Schwartz-Katika cigányélete, K. U.K. Kiadó, Budapest, 2006, 15. oldal 
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Étkezés 

 „Érezted már ízét a cigányok kenyerének, 

Kályhán sült pirítósnak, finom csemegénknek? 

Virrasztottál velünk, ha elment egy rokonunk? 

Ha ez mind idegen, nem sokat tudsz rólunk.” 

( Radics Renáta- Cigányok kenyere, 

2007.  Október 21. Tóalmás) 

A cigány ételekre jellemző, hogy az őrölt piros paprika, és az állati zsiradék nélkülözhetetlen 

élelmiszerek. A paprikáról azt tartják, hogy megtisztítja a testet a káros anyagoktól. Jellemző 

étel a cigánykenyér, vagy más néven a bodag is. Aki nem ismeri az ízét, az talán nem is igazi 

cigány úgy tartják. Több fajtája is van, de lényegében lisztből, vízből, egy kis zsírból gyúrt 

tészta, amit kályha tetején, vagy sütőben lehet megsütni. Van élesztővel készíthető változat is. 

„Langyos vízben feloldjuk az élesztőt, hozzáadjuk a liszthez, sóval ízesítjük, összegyúrjuk, 

majd megkelesztjük és cipót formálva belőle sütőben megsütjük.
19

” 

Régen, ínségesebb időben sündisznót, és ürgét is fogyasztottak. Mára ez már nem jellemző. 

Az egyik beszélgetőtársam, Laci bácsi a nagypapa is elmondta, hogy csak legfeljebb 

kisgyerekkori emlék számára. De azt még a mai napig tudja, hogy hogyan kell a sündisznót 

kíméletesen megölni, s hogy a tüskéitől hogyan szabadultak meg. 

A cigányasszonyok gyakran fordulnak egymáshoz a háztartásban szükséges apróságokért. 

Amikor elmentem beszélgetni a családokhoz, ezt többször meg is tapasztalhattam. Hol az 

egyik kávét kért az unokájától, hol a nagymama adott kenyeret a lányának. Ez náluk teljesen 

természetes dolog. Ha van valamijük, azt megosszák családjukkal, rokonaikkal. Az is 

előfordul, hogy az utcában lakó rokonoknak félre tesznek ételt. Nagyon fontos kulturális 

norma az is, hogy ha az étel elkészültekor vendég, rokon, ismerős is ott van, akkor ő is együtt 

eszik a családdal. Nem kell külön „meghívni”, és nem is nem szokás visszautasítani; 

természetes, hogy aki ott van éppen, az eszik a többiekkel. Ugyanígy megszokott az is, hogy 

az udvaron a sajátokkal együtt játszó gyerekek is kapnak az elkészült ételből, a szomszédban 

játszó gyerek, ha megéhezik, nem kell hazamennie, hanem ott is kérhet enni.  

„Ha mi ebédelünk, és tudjuk, hogy valaki nincs itthon, akkor annak hagyunk az ételből, és 

viszünk át neki. Vagy ha veszünk rágót, csokit, cukrot, nyalókát, édességet, gyümölcsöt, akkor 

azt is teszünk el annak, aki nincs itthon.” 

(Tündi 2009.08.03.) 

                                                           
19

  Imre Andrea, Zsuffa Ákos, Hervé-Loránth Ervin- 20 étel és életkép, Lectum kiadó, Budapest, 2005, 14. oldal 
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Cigány kenyér 

Babonák ételekkel kapcsolatban: 

o A hagyományos szokások tiltják egyes ételek fogyasztását.  

o Nem szabad két Karácsony között szemes terményből ételt főzni, babot, borsót, mert 

kiütésesek lesznek tőle. (A két Karácsony Vízkeresztig szól.) 
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Szülés, gyermeknevelés 

 „Dísz cigányok vagyunk. Mutogatnak bennünket, mint akik, lám cigányok, de értelmiségiek, s 

tesznek valamit a fajtájukért. (…)A Lojkó, a Lakatos Józsi elment tanítani az óbudai 

cigányosztályba, s az első napon észrevette, hogy a srácai poharát pöttyökkel jelölték meg. 

Földhöz vágta az összeset, már nem is tanít, a színművészetire jár, filmrendező lesz.
20

” 

Az oláhcigányoknál a terhes nő ugyanúgy élt, mint ezt megelőzően, vagyis dolgozott, 

dohányozott… stb. Csak kisebb szabályok vonatkoztak/ vonatkoznak rá. Azonban a csecsemő 

születésétől fogva rengeteg szokás, rítus kapcsolódik hozzájuk.  Ilyenek például, hogy: „ A nő 

három napig nem hagyhatta el a házat. Nem mehetett a vízhez közel. (…) Nem adhatott enni 

férjének. Nem gyúrhatott tésztát. Nem főzhetett. (…) az asszony elmehetett templomba, 

megkeresztelték a gyereket, attól kezdve az asszony járhatott- kelhetett.
21

” 

Fontos náluk, hogy a kicsi akkor eszik, amikor éhes: anyja, ha felsír, azonnal megszoptatja, 

„tértől is időtől függetlenül”. Ha nincs otthon, úton van, keres egy megfelelő helyet, vagy 

eltakarja magát kendőjével (mert fedetlen mellét nem mutogatja), és azonnal megeteti 

gyerekét. Nem „altatják” a kicsit, azt mondják: „majd alszik, ha álmos lesz”, nem igyekeznek 

semmilyen napi ritmusra rászoktatni.. 

1997 tavaszán empirikus kutatást végeztek a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 

megbízásából, a fiatal terhes vagy kisgyermekes cigány nők és az ellátásukra szakosodott 

egészségügyi intézmények képviselőinek kapcsolatáról. A kutatást vezette Neményi Mária, 

kollégái Horváth Ágota, Mattyasovoszky Zsófia és Pik Katalin szociológusok, és Pap Tímea, 

Török Tímea pszichológusok voltak. Hipotézisük az volt, hogy azért nem tudnak nagy 

változásokat eszközölni a cigány emberek orvosi ellátásában, mert a roma nők és az 

egészségügyi dolgozók kapcsolata nem megfelelő. A 3 roma etnikai csoport 20-20 tagjával, 

illetve helyszínenként 5-5 egészségi csoporttal készítettek interjút. A beszélgetések mindkét 

fél esetében a terhességek lefolyásáról, a szülés körülményeiről, korházi tartózkodásról, 

újszülött otthoni ellátásáról szóltak. 

Az egészségügyi dolgozókkal való beszélgetésekből kiderült, hogy úgy tartják, az 

oláhcigányság az egyetlen csoport, amely máig is őrzi a szokásait, erkölcseit, életformájuk a 

szoros családi összetartásra épül,, mely a nők fokozott kiszolgáltatottságára épül. úgy 

gondolják, a lányok túl fiatalon szülnek, sokszor még nem érik el azt a testi fejlettséget sem, 

ami szükséges lenne. Ráadásul, problémát okoz az, hogy sok oláhcigány közösségben nem 

megengedett a védekezés, ezért aztán sok gyermeket szülnek, a családtervezés idegen 

számukra. Egyes asszonyok hajlanának is a védőnő ajánlotta védekezési módszerekre, de a 

férjeik tiltakoznak ellene. 

Az orvosok ugyanakkor pozitívumként hozták fel, hogy a cigányoknál a terhes nők sokkal 

teherbíróbbak, szívósabbak, mint mások. Van, akik szerint a hagyományos cigány életmód 

miatt, míg más orvosok szerint ez genetikai adottság. 

A korházi tartózkodást problémamentesnek tekintik szüléskor, de az anyák szeretnek minél 

hamarabb hazamenni. Ugyanis, ők a korház körülményeit félelmetesnek, idegennek érzik. ha 

tehetik, más cigányanyákkal egy kórterembe kérik magukat. 

Az orvosok szerint a cigányok túl öntudatossá váltak, ez váltja ki az agressziót. 

Megoldásként többen felvetették azt, hogy több romának is be kellene jutnia mint 

munkavállaló, az egészségügybe, hiszen ők ismerik igazán szokásaikat, felfogásukat, és 

könnyebbé tennék a kapcsolatteremtést orvos- és kliens között. 

                                                           
20

  Szuhay Péter- A magyarországi cigányok kultúrája, Budapest, Panoráma kiadó, 1999, 247.oldal 
21

  Michael S. Stewart- Daltestvérek, T- twins kiadó, 1994, 223. oldal 
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A másik lehetőség, amit felvetettek, hogy a cigányközösségek vezetőit kellene meggyőzni, 

mint régen a vajda-rendszerben. 

(A témáról bővebben: Neményi Mária- „Két külön világ” Cigány anyák és magyar 

egészségügy. Beszélő 1998 (2):53-64) 

Ma már minden szülészeti esemény kórházban történik, de régebben az asszonyok, néhány 

gyakorolt öregasszony segítségével hajtották végre, orvos beavatkozása nélkül. A férfiak a 

szülés idején otthon sem voltak, nem volt illő otthon lenniük. A leendő anyuka mindig 

imádkozott a szülés előtt: 

„Suntona Devlam zhutisar ma! 

  De ma but zor! 

   Sastyipe- te zhanal te kerdyol ma 

   Devlam! 

   Zhutisar (…)” 

   Szent Istenem, segíts meg! 

   Adjál sok erőt! 

   Egészséget, hogy tudjak megszülni. 

   Istenem! 

   Segíts 
22

. 

 

Nagymama unokájával 2008-ban 

A keresztelő nagyon fontos az életükben, cigány szokásrend szerint nagy közösségi-

társadalmi ünnep. Korántsem csupán vallási esemény, inkább a gyermek közösség általi 

befogadtatása. Ezért a keresztelőn részt kell vennie a rokonoknak, ismerősöknek; 

természetesen nem csak magán a szertartáson, hanem az ezt követő lakomán, mulatozáson is. 

A csecsemőt gyakran kiteszik az asztal közepére, köszöntik, áldomást isznak rá, körülötte 

folynak az események.  

A gyerek a cigány családnak már kezdettől fogva egyenjogú tagja. Részt vesz a család 

életében és el kell végeznie azokat a teendőket, amire szükség van, ill. amire már képes a 

például egy 8-10 éves cigány lány eteti, pelenkázza kistestvérét, kitakarít stb., Emellett fontos, 

hogy szava van a családban. Bármiről elmondhatja a véleményét, meghallgatják, soha nem 

mondják neki, hogy „kicsi vagy még, ne szólj bele a felnőttek dolgába”, legfeljebb azt, hogy 

„butaságot beszélsz, ez nem úgy van, hanem így”. Ez azt is magával hozza, hogy a cigány 

gyerek hamarább válik felnőtté.  

A gyerek bármilyen szükségletét, ha arra lehetőség van, azonnal ki kell elégíteni. A cigány 

családmodell ugyanis alapvetően gyermek centrikus, a gyerek van a középpontban. És ebből 

                                                           
22

  Forray R. Katalin- Ciganológia- Romológia Dialóg Campus kiadó Budapest, 2000, 78-79. oldal 
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következik az a norma is, hogy a „gyereknek a családban a helye!”. Akkor is, ha a hatóság 

bármi okból ki akarja emelni a gyereket a családjából. Egy hagyományos értékek szerint élő 

cigány család foggal-körömmel ragaszkodik hozzá, hogy otthon maradjon a gyerek, 

családjában. De „családban a helye”a gyereknek akkor is, ha nyári tábort szervez az óvoda-

iskola.  

Az oláhcigányok között az is gyakran előfordul, hogy a gyermeket nem engedik iskolába, 

mondván, félnek, hogy onnan szöktetik meg. Van, aki pedig az iskola dolgozóinak, és 

tanulóinak a gyermekhez való viselkedés miatt nem engedi iskolába. 

Legtöbbször azzal indokolják a cigánygyerekek elkülönítését, hogy piszkos, tetves, büdös, 

mihaszna, szenvtelen, zavarja a többieket. A problémát az okozza a dologban, hogy az 

iskolákban meg sem akarják tudni, főleg meg sem akarják érteni a gyerek viselkedését, vagy 

külsejét. „Az iskolában a cigányokat hátraültetik, a magyarokat meg előre. Csak akkor ülhet 

a cigánygyerek előre, ha rossz volt. Voltak rendes tanárok is, akik engedtek előre ülni.” 

(Tündi, 2009.08.03.) 

Előfordult olyan eset is, hogy egy cigánygyereket úgy akartak hátraültetni, hogy még nem is 

ismerték őt, sem a szüleit, elég volt azt látni, hogy roma.  

Ez pedig már az emberek előítéletei miatt van. Tehát lehet az a gyermek akármilyen, máris 

negatívan állnak hozzá. Kevés pedagógusban alakult ki a gyerekek megismerésének igénye, 

és empátia a problémáik iránt. 

Otthon a tanulók elmesélik hogyan bántak velük, a szüleik ezek után persze, hogy nem 

akarják iskolába engedni. Ráadásul elmesélik rokonaiknak, akik már eleve félteni fogják a 

sajátjukat. Ezt a gondolatmenetet vezette végig számomra a nagykátai család. Megoldásként 

pedig a következőt mondták: ha azt akarják, hogy tanulhasson a gyerek, magántanulónak kell 

lenni. Valószínű, hogy nem ilyen egyoldalú a helyzet, hibázhatnak a romák is, és biztosan 

vannak olyan iskolák, ahol a cigány tanuló jól megfér a másik mellett is. 

A legnagyobb probléma talán az, hogy a pedagógus-társadalomban nem tudatosult, hogy a 

legtöbb gond, ami a cigánygyerekekkel van, azok kulturális természetűek: a szóbeli és írásos 

kultúra különbözőségéből, az eltérő szocializációs mintákból adódnak. A II. világháború után 

a cigányság teljes asszimilációját kívánták végrehajtani. Nem akarták figyelembe venni 

semelyik területen a sajátosságaikat. A pedagógusok kifejezetten el voltak tiltva ettől. A 

rendszerváltás idejében ugyan megszületett a pozitív irányú változás szándéka, de mint 

látszik, a mai napig sem született igazi megoldás, szemléletváltás. 

 Az oláhcigányok közül kevesen végzik el a 8 osztályt, gyakran túlkorosan kezdik el. Van 

olyan szülő, aki teljesen természetesnek tartja, hogy nem jár a gyereke iskolába, de van olyan 

is aki az ellenkezőjét tartja természetesnek. 

 Amikor megkérdeztem Tünditől, mik a legfontosabb jellemzői a gyereknevelésnek, a 

következőt válaszolta: 

„Fontos, hogy a gyerekeket is úgy kell nevelni, hogy ne legyen szenvtelen, kínálgasson, 

tiszteletadó legyen, szeressen. Ne beszéljen csúnyán. és még úgy nevelik a gyerekeiket, hogy 

higgyenek Istenben. Gyülekezetbe járunk.” 

Fél óra elteltével megérkezett Tündi édesanyja, aki cukrot hozott unokáinak, gyerekeinek. 

Néhány percen belül három kis csöppség állt előttem, az egyik még beszélni sem nagyon 

tudott, de a többiekkel együtt mutatták, hogy nyissam szét a tenyerem, mert adnak bele nekem 

cukrot… 

Hagyományos gyerekjátékok: ostorcsinálás, dobóverseny, kucsmázás, kalapdobálás, 

kacsázás, labdadobálás, durrantó, piros papucs, távköpő. 
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Babonák a születéssel, gyerekneveléssel kapcsolatban: 

o „Meghalt hozzátartozó nevére nem szabad a gyereket keresztelni. Újszülött gyereket 

nem szokás megcsókolni. (…) Hogy a gyereket a „boszorkány” ki ne cserélhesse, az 

anya, amikor alszik, bal kezével mindig átölelve tartja. Hogy a gyereket „szemmel meg 

ne verhessék”, kis piros szalagot vagy apró tengeri kagylót kötnek a csuklójára.
23

 

o Hosszú hajjal fog születni a gyermek, akinek édesanyja a terhessége alatt 

gyomorégésben szenvedett. 

o Csecsemőt nem szabad átlépni, mert akkor nem nő meg. 

o Az újszülött párnája alá kést, ollót kell tenni, hogy az ördög ne támadja meg. Ez a 

módszer megóvja a gyermeket az éjféli rossz szellemektől. Vagy: Az újszülött karjára 

szalagot, a feje alá szent képet tesznek. Szintén hasonló okokból. 

o Nem szabad a gyereket a keresztelő előtt kivinni a levegőre. 

o Ha a fiatalasszonynak kiég a köténye, akkor biztos, hogy lánygyermeke lesz. 

o Ha a gyerek tejfoga kiesik, azt mondják a varjúnak: 

Me dav le kokala- dand. 

tu de mam rupune dand. 

(Én adok csontfogat, 

 Te adj nekem ezüstfogat!) 

                                                           
23

 Szuhay Péter- A magyarországi cigányok kultúrája, Panoráma kiadó, 1999, 134. oldal 
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Házasság 

Ha egy legény megtudja, hogy egy faluban van egy férjhez menendő lány, és pozitív dolgokat 

hall róla, akkor a fiú, szüleivel elmegy a lány családjához, hogy ott megismerje őket. A 

lánnyal nem beszélgethet. Esetleg a fiú szülei szólhatnak a lányhoz. Közlik, hogy amennyiben 

nincs ellenvetésük ellene, egy megbeszélt időpontban eljönnek kéretni. Ahogyan egy 

visszaemlékezésben olvashatjuk:„Az egyik férfi elkezdett kérdezgetni: Szeretnél-e férjhez 

menni? Mit gondolsz a házasságról? Tetszik neked a fiú? De nem sokat törődtek vele, hogy 

mit felelek. ha ezt mondom, ha azt mondom, mindenképpen úgy lesz, ahogy ők akarják.
24

”A 

kérető leggyakrabban egy nagybácsi, vagy egy olyan cigány, aki ismeri a szokásokat. A 

megbeszélt napon eljönnek a lányos házhoz, amint belépnek az ajtón, így szól a kérető: 

Dragone Devlesa rakhav tumen phralale! 

(Istennel talállak benneteket testvérek!) 

Del andas tumen! 

(Isten hozott benneteket!) 

Ashundom, hoj ande Devleski bar jekh shukar luludyi ablyol. Anda kodi avilam, te si 

Devlestar shinadyi, te puteryol majdur amenge, tumenge, andaj Devleski ashtyi! 

(Hallottam, hogy Isten kertjében egy virág ragyog. Ezért jöttünk, ha Istentől van, 

nyíljon tovább nekünk, nektek Isten akaratából!) 

Ezután versben folytatja tovább: 

Lungi dromenca avilam, 

Amara „Luludya” arakhlam, 

Te si Devlestar shinadyi, 

T avel amenge baxtalyi! 

(Hosszú utakról érkeztünk, 

 Hogy virágot megkeressük, 

 Ha Istentől is adatott, 

Legyen nekünk tovább áldott!) 

A lány apja erre válaszol: 

T avel Devleski voja, 

Das amare luludyora, 

Te ablyol majdur tumende, 

bax, zor, sastyipe pe lende! 

 (Legyen Isten akarata, 

 Legyen tiétek a lányka, 

 Nyíljon nektek a virága, 

 Áldásunk az útjaikra!) 
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  Raffael Jánosné- Kislány, táncolj, kapsz kenyeret! in: Juhász Júlia- Találkoztam boldoguló cigányokkal is 

Taninfo kiadó, 2003, Budapest, 73. oldal 
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Aztán így folytatja tovább: 

Aven majd andre romale! 

Beshen te sa amande, 

Vorbisaras pharlikanes, 

E ternengi voja t avel! 

 

(Gyertek hát testvéreim, 

 Velünk együtt örüljetek, 

 Beszélgessünk testvérségben 

 A fiatalok kedvében!) 

Azután pedig, a kérőket az asztalhoz ültetik, étellel, itallal kínálják őket. Megbeszélik a 

szervezés további menetét. Ilyenkor a lány apja elmondja, mit kér a lakodalmi vendégséghez 

(étel, ital, mennyiség stb.)  

A lagzira meghívják az egész rokonságot, hiszen minél több a rokon, annál rangosabbnak 

látszik a család. Lehet az eseményt zenekar nélkül is, ilyenkor a család állít össze alkalmi 

zenekart. Például ének, taps, kanalak összeütögetése, kanállal buffogtatás… stb. Mindezt nagy 

előkészületek előzik meg. A készülődés során még a haragosok is kibékülnek. Fontos, hogy a 

lány szűzen mehet férjhez. Ha kiderül, hogy nem volt az, pedig annak adta ki magát, akkor a 

lány apjának vissza kell fizetnie a lakodalom teljes költségét.„Az esküvők költségei 50000 

forintra rúgnak (…) az egy jó ló ára. (…) a vőlegény apja állja az esküvő költségeit,l illik a 

menyasszony apjának is valamivel hozzájárulnia. (…) a pénzt az esküvőkor az apa tiszteletére 

adják, nem pedig a lány ellenértékeként.(…) az esküvő annak az ünneplése, hogy az apa 

felnevelte a menyasszonyt.
25

” 

 

Koszorúslányok a menyasszonnyal 2008-ban 

                                                           
25

  Michael S. Stewart- Daltestvérek, T-twins kiadó, 1994, 118. oldal 
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Koszorúslány (balra) a mennyasszony (jobbra) és a büszke apa középen 

A lakodalmon minden ivás előtt köszöntőt mondanak az ifjú párra. Mindig az idősebb kezdi el 

a köszöntést: 

Shavale! Te zuthij tumen o Sunto Del ande bute bershende, ando lashipe, ando 

nasulipe, amenca kethane but bers haj mishto! 

(Gyertek, segítsen titeket az Isten sok évben, jóban, rosszban velünk együtt éljetek sok 

évet és jól)  

Te zhutij tumen o Del bute shavorenca, haj te zhutij o Del te bararen le opre! 

(Segítsen az Isten titeket sok gyerekkel, és segítsen az Isten, hogy felneveljétek őket!) 

Szokás a menyasszonyi tánc is. Ez éjfélkor kezdődik. A menyasszony vörös ruhára cseréli a 

fehéret. Előbb az após kéri fel a lányt, aztán a többiek. A felkéréskor mindig tesznek valamit a 

lány kendőjébe, legtöbbször pénzt, és ezzel a kendővel kötik be a fejét éjfélkor. Ezután ő már 

mennyasszonynak számít, és továbbra is kell kendőt hordania, mert így illő. Ha mégsem 

hordja a kendőt, legalább a haját össze kell vele hátul kötnie. A lakodalom akár több napig is 

tarthat. 

Többnyire a vajda adja össze a fiatalokat, de megteheti a kérő is, aki legtöbbször a nagybácsi 

(kako). A fiatal pár elé tettek egy tányér sót, kenyeret, amire a vajda/ kérő bort önt. Az ifjú pár 

ebből a kenyérből eszik, és megfogadják, hogy soha el nem hagyják egymást. 
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A cigányvajda által megtartott ceremónia ugyanolyan törvényes volt, mintha 

anyakönyvvezető tartotta volna. 

Az esküvőn tett fogadalom: 

Chi kana chi mukas jekhavres, 

te del o Del amen bax, thaj zor thaj sastyipe! 

(Soha nem hagyjuk el egymást, adjon az Isten nekünk szerencsét, erőt és egészséget!) 

Ezután húzzák a gyűrűket egymás ujjára, rövid köszöntők után jönnek a menyecske- 

köszöntők, népdalok: 

Shor paji pe luludyi 

Te na zhaltar lako dyi 

Te na dukhal lako dyi 

T avel amari bóri. 

(Önts vizet a virágra, 

 Ne menjen el a lelke 

 Ne fájjon az ő lelke 

 Legyen miénk a menyecske.) 

Amari san amari 

amari cini bóri 

amari san amari 

amari nyevi bóri. 

(A miénk vagy a miénk 

 A mi kicsi menyecskénk 

 A miénk vagy a miénk 

 A mi új menyecskénk.) 

(…) 

Le phureski terni bóri, 

Te si shukar thaj si lashi, 

Ke si ka shavo but love 

Rupune thaj somnakune. 

(Az öreg cigánynak menye, 

 Jóságos és szépséges, 

 Mert a fiúnál sok pénz van, 

 Ezüstben, sárga aranyban.) 

Két fiatal egymásra találásának másik módja a lányszöktetés. Ha a fiút, vagy a lányt tiltották 

valamilyen okból a házasságtól, akkor a két fiatal összebeszélt, és megszöktek. Ezután a két 

család már kénytelen volt elfogadni a kapcsolatot, és megbékültek, megtartották a lakodalmat. 

Olyan is előfordult, hogy visszaküldték a lányt üres kézzel, mondván, ingyen jött, ingyen is 

menjen. 

Szégyellik a közeli rokonok közötti házasságot. Azt vallják, csak torzszülött vagy halva 

született gyermekeik lehetnek, azok, akik rokonhoz mennek hozzá.„A cigányoknál nem 

szokás, hogy elveszik feleségül a saját rokonukat. Réges- régen hallottam csak egy ilyen 

esetről, de meg is bűnhődött a lány érte. Ki lett átkozva a cigányok közül. Oszt meg is halt. 

Tele lett a teste csúfságokkal. Aztán meg eltörte a nyakát, úgy halt meg.”(Mári néni 

2009.07.27) 

Azt sem kedvelik, ha a cigány nem cigányhoz szeretne, hozzámenni: 
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„Pedig mindig azt mondták az idős cigányasszonyok, a fajtádból valóhoz menjél, Mara, csak 

az fog téged megérteni. Beszélhettek. Énnekem szőke, kékszemű férfi volt és maradt az 

ideálom. Na, aztán ebből nagy kalamajkák lettek, mert sehogy sem hajlottak rá a szüleim, 

hogy ne ahhoz menjek, akiknek a szüleivel még gyerekkoromban megállapodtam.
26

” 

A házasságtörés főleg régebben nagyon ritka volt. A cigány-törvény elítéli a hűtlen asszonyt, 

s különféle büntetést ró rá. 

Különféle babonák élnek a házassággal kapcsolatban a cigányoknál: 

o Házaspárok nem ehetik meg a háziállatok fejét, mert az olyan mintha egymás fejét 

ennék meg, vagyis szerencsétlenséget hoznának egymásnak. 

o Ha egy nő többször férjhez ment, nem szívesen veszik fel a kocsira, mert 

szerencsétlenséget hoz rájuk. 

o Férje kalapját az asszony, ha földhöz vágja, megalázza férjét. 

o Ha az asszony, ruhájával érinti meg az edényt, amiben főz, akkor ki kell önteni az 

ételt, mert tisztátalanná vált. 

o Villámláskor kendőt kell tenni a fejére, mert az Isten haragja sújtja a tisztességtelent. 

 

Menyasszony öltöztetés 2008-ban 
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  Oláh Mara- Kizárólag festészeti ügyben fogadok! in: Juhász Júlia- Találkoztam boldoguló cigányokkal is 

Taninfo kiadó, 2003, Budapest, 10. oldal 
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Halotti szokások 

 „A nap ragyogott, szellő sem volt (…) de a gyermekecske bizony a szegény kis hulla volt, ott 

feküdt az úri párnán kinyújtózva, mint egy szomorú emlék a kultúrák keresztútján.
27

” 

A legtöbb, halállal, temetéssel kapcsolatos szokást, normát a cigányok hiedelemvilágából 

származtatják, és nagy részük még ma is él. 

A cigányoknál, nagyon fontos az, hogyha valaki haldoklik, akkor legjobb, ha otthonában, és 

nem a kórházban van. 

Ha valaki meghal, akkor családja felnőtt tagjai egy évig fekete ruhát viselnek. Tilos zenét 

hallgatniuk, vagy tv-t nézniük. 

A halál napjától kezdve egészen a temetés napjáig összegyűlik a család, és éjszakákon át 

virrasztanak elvesztett rokonukért. Ilyenkor sokat beszélgetnek, emlékeket idéznek fel, 

esetenként még énekelnek is. „A virrasztás nagy szokás még ma is. volt, hogy két hétig 

virrasztottunk. Két cigányt is tudok, akiket meg üvegkoporsóba temettek el. A temetésen 

zenészek is szoktak lenni. Elhúzzák a zenész kedvenc nótáit. Akik nagyon fájdalmasak, azok 

még énekelni is szoktak a virrasztáson. A halottal el szokták temetni a kedvenc tárgyait. A 

prímásnak a hegedűhúrját leveszik és elteszik. Van, akire aranyakat tesznek. hallottam olyat 

is, akinek tv-t is tettek be a kriptába, meg asztalt. Az egyik embernek meg kőből csináltak 

francia ágyat, oszt arra fektették rá. Akinek lova volt, annak meg ostort tesznek be.” 

(Laci bácsi, Nagykáta, 2009. 07. 27.) 

Azt vallják, hogy a halott lelke visszajár a családjához. Ha öngyilkos volt, vagy megölték, 

akkor kísérteni fog. Ha a halott hazajár, akkor az udvaron éjszaka meg kell gyújtani egy 

gatyamadzagot, s többé nem fog jönni. Többen is megemlítik visszaemlékezéseikben, hogy 

mennyire tiszteletben tartják a halált: 

„Egyszer egy kecske, amelyik a tetőn mászkált, halálra rémítette a cigányokat-megboldogult 

Hermina néni hazajáró szellemét látták benne: nem nyugodhat békén a sírjában, mivelhogy 

megölte magát.
28

” „ Ha nappal kiejtették a nevét, akkor is végigfutott a hideg a hátakon. 

Bodré, mert ez volt a gúnyneve, rettegésben tartott mindenkit. Csak telne már le az a kilenc 

hét, sóhajtoztak, mert addig mindig búcsúzik, még az elhullott hajszálaitól is.
29

” 

„ Az egész éjszaka tartó halottvirrasztásnál a halott kedves dalait szokták énekelni. Azt 

mondják: Cirdasz avri leszki zor (Elvesszük az erejét). Ha nem éneklik el ezeket a dalokat, ha 

nem veszik el a halottól evilági emlékeit, ereje megmarad, s rettegett mulóként (élőhalott, 

kísértet) fog a világba vándorolni.
30

” 

Ami még lényeges, hogy a halott sírját mindig gondozzák. Rengeteg élő friss virágot és 

művirágokat is tesznek rá. A halálozás évfordulóin külön megemlékezéseket tartanak. 

Időnként kávét, bort öntenek a sír földjébe, az elhunyt egészségére. Az is előfordul, hogy ételt 

hagynak a temetőben, hogy aki éhes, egye meg. Ez olyan nekik, mintha a halottat etették 

volna. Az álmokat nagyon komolyan veszik, és ha álmukban kér valamit azt igyekeznek 

valamilyen formában megadni, hogy békében nyugodhasson. 

                                                           
27

  Szuhay Péter- A magyarországi cigányok kultúrája, Panoráma kiadó, 1999, 170. oldal 

 
28

  Juhász Júlia- Találkoztam boldoguló cigányokkal is, Taninfo kiadó, Budapest, 2003,23. oldal 

 
29

 Lakatos Menyhért- Füstös képek, Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1975, 55. oldal 

 
30

  Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből, IFF-OM-ELTE 2001, 360-361. oldal 

 
 



24 

Zene, tánc 

„Rom pes pal o ba saviben murdarel. 

 Kor na dzanel te besavel, no chal-  

Minden roma azért küzd, hogy játszhasson.
31

” 

 „ A cigány művészet mindenekelőtt az élet művészete. Ez azt jelenti, hogy a művészet nem 

csupán egy adott életmód tükröződése, hanem maga az életmód; inkább megélt, mintsem 

elméletileg kidolgozott művészet. A mindennapok művészete ez: minden egyes dolog 

művészete és művészet minden egyes dologban; társadalmi, gazdasági és kulturális 

tartalmától el nem választható. Ez a kereskedelem, a vezetés, a zene vagy a tánc művészete, a 

szó, a társadalmi kapcsolatok, az ünnepek művészete.” 

( Jean-Pierre Liégeois)  

„ Nem sújtani, hanem mindenütt féltőn óvni kellene a cigányságot, mert ez a nép őrzi a 

legtisztábban, legősibben a szabadság vágyát, lételmeként(…) A cigány szabadságvágya és az 

improvizáció szorosan összefügg, hiszen az improvizáció nem más a zenében, mint a spontán 

alkotói- önkifejeződési szabadságvágy, készség.
32

 

 „Ami nélkül viszont igazi cigány nem tud meglenni:az ének, a zene, a tánc. Ehhez nekik nem 

kell különös alkalom, mert lényük legmélyéről fakad, életük természetes velejárója, 

személyiségük legigazabb megnyilatkozása:s mint ilyen hétköznapjaik és ünnepeik kultikus 

szertartása is egyben. Rádió, magnó, lemezjátszó a putrikban is otthonos. Ágy nincs minden 

személy számára, zenének viszont szólnia muszáj.
33

” 

„The le lavutarenge o lavutara basaven. Azaz: A muzsikusnak a gyomra is muzsikál.” 

Számos ezekhez hasonló általános igazságként tekinthető vélemény, mondás született a 

cigányok zenélésével kapcsolatban, és nem véletlenül. 

A cigányzene nemzetközi fogalma Liszt Ferenc nevéhez fűződik, 1859-ben jelent meg  A 

czigányokról és a czigány zenéről c. könyve. Ő a hivatalos cigány előadók által játszott 

zenéket nevezte cigányzenének. Mi tudjuk, hogy ennél sokkal többről van szó. 

Régen jellemzőbb volt, de még ma is bevett szokás, hogy a család, rokonok összegyűltek 

valamelyiküknél, és énekeltek, táncoltak, zenéltek, és mint ahogyan az első idézet sugallta, 

nem kellett/kell hozzá különösebb alkalom. Fontos, hogy minden dal elején és végén 

köszönteni kell az egybegyűlteket. Lényeges, hogy a dal „finom” legyen és ne pedig 

erőltetett. Éneklés, zenélés közben szabadnak érzi magát az önkifejezésben az előadó. 

Arcjátékával is eléggé világossá teszi, mit is csinál tulajdonképpen. Határozottan kiemeli a dal 

sajátos vonásait. Egy dal elhangzása közben senki sem ihat. Ha valaki visszahúzódik, 

megkérdezik tőle: Muro phral! Szo-j tusza? kaj tyo baro hango?-Testvér! Mi a baj, Hol a nagy 

hangod? 

A lassú dalok a jellemzőbbek, melyek többségének hangsora diatonikus, azaz hétfokú, dúr 

vagy moll, ahol a felső tartományban ti helyett tá, szi helyett szo szól. A dalok szerkezete 

hagyományosan ereszkedő. előfordul, hogy a dal közben rászólnak egymásra: Lokesz! Na 

szigyar! Vagyis: Lassan! Ne siess! A dal egyes sorai között szünetet tartanak. Szövegüket 

tekintve, általában a roma élet sztereotip vagy ideologikus módon hangsúlyozott pillanatait 

jelenítik meg. A szomorúságról szólnak, az árvaságról vagy a börtönről, a cigány anyák 

fájdalmáról, a vásári alkukról. Gyakran előfordul, hogy az ilyen alkalmak sírásba fulladnak. 
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Szerencsém volt egyszer ilyen éneklésbe csöppenni. Egy látogatásomkor történt az egyik 

oláhcigány családnál, hogy a kapujukhoz érve hallottam, énekelnek. Nem akartam 

megzavarni őket kiabálással (a kapu nyitva volt, ahogy a cigányoknál szokás) így aztán 

bementem, egészen a nyitott bejárati ajtóig. Akkor láttam meg, hogy otthon volt a nagymama, 

nagypapa, mellettük ült a lányuk, unokáik. Az egyik vejük egy gitárhoz hasonló húros 

hangszeren játszott, és cigányul énekelt. A nagyszülők könnybe lábadt szemekkel hallgatták. 

Amint észrevettek engem, a férfi abbahagyta a zenélést. Mondtam nekik, hogy ne zavartassák 

magukat, folytassák csak, ha szabad, akkor szívesen hallgatom én is. De azzal, hogy 

megjelentem, megtört a dal varázsa. Néhány perc múlva mondta a férfi, hogy úgyis mennie 

kell vissza dolgozni. Majd a nagymama később elmesélte, hogy a veje ebédidőben haza 

szokott jönni, és van, hogy dalba önti, amit érez, mert könnyebben megy utána a munka. 

Nagyon megörültem ennek a történetnek, mert ez az esemény is részben igazolta 

hipotézisemet. Hiszen, a férfi, látszólag beilleszkedett a társadalomba, dolgozni jár, de ha 

haza jön, és valami nyomja a lelkét, akkor dalba önti azt családja előtt, ahogyan ezt elődei is 

tették. 

 

Oláhcigány család összegyűlt énekelni 

A romák szerint, minden férfinak van egy nótája. Olyan, ami az ő életéhez fűződik, 

gyakrabban is énekeli azt, mint más dalokat. 

A dalok másik személyessé tételének változata az improvizáció, mind szövegben, mind 

dallamban. Egyetlen előadó, akár egyetlen dalon belül is változtathat a dallamon. Témák 

általában a szomorúság, az árvaság, a börtön, a cigány anyák fájdalma az elválásról. A daloló, 

arcjátékával is eléggé világossá teszi, mit is csinál tulajdonképpen A dalok gyakran sírásba 

fulladnak. Fontos az önkifejezés lehetősége. 

Viszont ebben is megvannak a maguk szabályai. A gazdag roma nem énekelhet arról, hogy 

hogyan lett gazdag, a szerelmes sem énekelhet szenvedéseiről. 

Tánc 

Az megszokott jelenség, hogy a kicsi gyermekeket néhány hónapos korától már a tánchoz 

szoktatják, vagyis megfogják a hóna alatt és aztán énekelve, ritmikusan mozgatják, biztatják: 

Sjudetut, shej sjudetut (Mozgasd magad, mozgasd). 

Mikor pedig, már járni tudnak, egyszerű lépésekre is megtanítják őket. Elengedhetetlen dolog, 

a „pittyengetés” vagyis az ajakkal való csettintés megtanítása, hiszen ezzel kitűnően tudják 

fejleszteni a gyermek ritmusérzékét. 
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A táncmulatságokban a táncot többnyire egy férfi kezdi el. Ritka az, hogy egy nő 

kezdeményezze, legfeljebb csak nagyon szűk családi mulatságokon, de idegenek jelenlétében 

soha sem. 

Ha tánc közben a kívül lévők közül valaki észreveszi, hogy a belül lévő elfáradt, akkor 

betáncol mellé, majd feltűnés nélkül helyet cserélnek. 

A fiúknak először a lány testvérüket illik megtáncoltatniuk. Ha a lánynak nincs fiútestvére, 

akkor az apa táncoltatja meg először. Az apa egyik feladata az, hogy folyamatosan figyelje, 

lánya ne maradjon hosszabb ideig táncpartner nélkül. Persze, a csinos és jól táncoló lánynak 

mindig akad partnere. 

A tánc végén mondja a fiú: Pe sza sztyimaszte! (Egészségedre!) Majd a nő válasza: Naszij 

tuke! (Köszönöm neked!) 

Ha a hangulat a tetőfokára hág, akkor különböző szavakat kiabálnak be: 

Zsja mo zsa, na muktut mo, na muktut! (Eredj te, menjél te, ne hagyd magad, ne hagyd te!) 

Ezt többnyire férfiaknak mondják. 

Ennek másik változata, amit nőknek mondanak: 

Zsja sjej, zsja, tradetut, sjej, tradatut, sjudetut, sjej sjudetut! (Menjél te lány, menjél csak, 

hajtsad magad, hajtsad, mozgasd magad, mozgasd!) 

Egyes esteken, főleg lakodalmakon a csárdás is előfordul náluk, mint tánc. Ezt nem tartják 

sajátjuknak. Ezt az elnevezésükből is sejthetjük: „gazsjikanesz te khelen” (magyarul táncolni) 

Gyakran cigánytánc-motívumokkal bővítik ki, saját stílusukban adják elő. Így egy 

archaikusabb csárdásforma jön létre. 

Mint az éneklésnél is, a táncnál is jellemző, hogy nem kell hozzá különleges alkalom. Ha 

kedvet éreznek hozzá, akkor csak úgy ropják, míg el nem fáradnak… 
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Mesélés 

„Áhítattal hallgattuk az öreg Khandit, egy percig se kételkedett senki a történetek 

valódiságában. Hittük, mert nekünk csak annyit nyújtott az élet, hogy szűkösen elfértünk 

egymás mellett. Át kellett menekülnünk egy másik világba, ahol óriások éltek, bűbájos 

öregasszonyok nyargalták a seprűt, és jó vagy rossz szellemek döntöttek a sorsuk felett. 

Hittük, hogy ez a világ létezik, képzeletben ott futkostunk a narancsízű nap birodalmában, 

ahol eleven karddal, amit a bőrünk alól húztunk elő, szembeszálltunk a sárkánnyal is. Alig 

vártuk az estét. Beleringattuk magunkat rejtelmes világába, megszűntünk létezni, vágyaink 

zavartalanul követték a mesék csodás tájait.
34

” 

„ A roma mesék nagyon nehezek, bonyolultak és hosszúak voltak. Előfordult, hogy Gyigya 

nagyapja délután fogott bele a mesélésbe, és éjfélkor még mindig nem ért véget. Rendszerint 

hetente kétszer-háromszor mondtak mesét. Az egész telep bezsúfolódott a mesemondó 

kunyhójába.
35

” 

A cigány mesélések alkalmával különleges szokások éltek/ élnek. Fontos, hogy a meséknek 

igaznak kell lenniük, olyan értelemben, hogy illeszkedjenek a hagyományokhoz. „A 

szegénykultúrában nincs kettős világ. Egybe vannak felnőttek és gyerekek, együtt zajlik az 

élet. S mert nincs gyermekvilág, gyakorlatilag nincsenek gyermekjátékok és mesekönyvek. A 

felnőttek tárgyai és eszközei válnak játékká (…) egyfolytában a felnőttvilág részei.
36

” A 

szövegeknek romani nyelven kell elhangozniuk, és a résztvevőknek cigányoknak kell lenniük, 

akik megértik a történetek igazságát. A résztvevők aktivitásukat ki kell fejezniük olyan 

módon, hogy közbeszólnak, megerősítik az igazságtartalmat. A mesélőket segíti egy partner 

(megfogó- xuteripo), aki viszi a hangulatot, segíti a figyelem fenntartását. Kimagasló szerepe 

van a testbeszédben. Akinek meséje volt, annak volt tulajdona a cigányok szemében. 

Már 1869-ben öt cigány népmese került hiteles lejegyzésre romani nyelven. Az első 

mesegyűjtés Fialonsky Lajos nevéhez fűződik, majd őt követte Wlisloczki és Hermann is. 

Csenki Sándor 1941-42 között Püspökladányból 62 mesét jegyzett le, és csak 1974-ben jelent 

meg ezek magyar fordítása, A cigány, meg a sárkány címmel. Csenki volt az, aki először 

gyűjtötte össze egy cigány közösségnek teljesnek mondható mesekincsét, Mágai Gyula 

mesemondótól 32 történetet jegyzett le. Csenki Sándor mesélte egyik könyve 

bevezetőjében:„A véletlen vezetett engem a cigánysághoz. Járt hozzánk egy öreg 

cigányasszony, Mari néni. érdekes mesékkel, cigánydalokkal igyekezett szórakoztatni, 

természetesen nem önzetlenül. hol egy rossz kabátot kért, hol fáért kuncsorgott, de sokszor 

egy félig szívott szivarért is az ég áldását kérte rám.
37

” 

Az 1950. es évektől átalakult a népmesekutatás, a magnetofonra történő szöveggyűjtés 

forradalmasította a mesegyűjtést is, így hiteles szövegeket lehetett felgyűjteni a 

mesemondóktól. 

Az 1960-as évektől a mesegyűjtés terepe áttevődött a cigánytelepekre. Ámi Lajos új fejezetet 

nyitott a cigánymesék és az egyéniségkutatás területén.262 összegyűjtött meséjével összesen 

1500 gépelt oldal terjedelmével a világ egyik legnagyobb repertoárja.  

Fontos állomás volt az MTA Néprajzi Kutatócsoportja által 1984-ben elindított Ciganisztikai 

Tanulmányok című sorozata. A megjelenő 9 kötetből, 7 mesekötet volt. Ebben a sorozatban 
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többek között Rostás Mihály nagyecsedi oláh cigány mesélő cigány nyelven elmondott meséi 

is szerepelnek. 

A következő mese Bársony János mesekönyvéből idézem, melyet Bari Károly gyűjtött és 

fordított le. 

A Nap és Hold története 
(Eredetmonda) 

Valamikor régen nem volt Nap, és nem volt Hold. Le voltak láncolva a világ túlsó végén, 

sárkányok között és óriások között. és nem engedték szabadon sem a napot, sem a Holdat. élt 

akkor két ember. Ebben a két emberben igen nagy erő lakozott, azt tartották róluk, ők a 

földkerekség legbátrabb és legerősebb emberei, akik nem rettennek meg semmitől. Ők tudták 

csak, hol van leláncolva a Nap és a Hold, és el is indultak a kiszabadításukra. Mentek, 

mendegéltek, vándoroltak, hat teljes hónapig, sárkányok földjén keresztül, óriások földjén 

keresztül. És elérkeztek a Naphoz és a Holdhoz. Harcba léptek a fenevad sárkányállatokkal és 

rettenetes óriásokkal, akik láncok között tartották a Napot és a Holdat. Megverekedtek vélük, 

és győzelmet vettek rajtuk. 

Mondta ekkor az egyik ember: 

-Én fogom vinni a Napot. 

Mondta a másik ember: 

-Én pedig viszem a Holdat. 

A Nap és a Hold útra szánta magát, ők meg leoldozták róluk a láncokat. És visszaindultak a 

világ túlsó végéről, sárkányok földjén keresztül, óriások földjén keresztül. 

Ahogy jöttek, jődögéltek, útközben olyan tüzesre fölizzott a Nap, hogy aki hozta a hóna alatt, 

azt az embert teljesen sötétre égette. Azért barna bőrűek a cigányok, mert annak az embernek 

a leszármazottai. A másik embernek pedig, aki a Holdat hozta a hóna alatt, minden 

nemzettsége fehér lett, őtőle a fehér emberek erednek. 

Amíg jődögéltek visszafelé, eltelt három hónap. És hónuk alatt hozván a megmentett 

fényességeket, az égitest-szabadítók hazaértek. De a cigányember ott tartotta a házában a 

napot, a fehér ember meg ott tartotta a házában a Holdat, hogy csak nekik világítsanak, nem 

akarták őket elbocsátani. 

És akkor sírni kezdett értük az ég, könnyeivel elárasztotta az egész földet. Az a könnyhullatás 

volt az első eső a világon, amikor az ég megsiratta a Napot és a Holdat. azóta van eső. 

Mondja a Holdnak a fehér ember: 

-Én, fölengedlek téged, de fogadd meg, hogy minden hónap első péntekén megújulsz, és 

megjelensz az égen! 

A Hold megígérte, hogy így lesz. 

Ezért van, hogy minden hónap első péntekén megújul, a hónap utolján meg letűnik az égről a 

Hold. 

És fogadást tett a Nap is, hasonlóan a Holdhoz. A Nap azt az esküvést végezte el, hogy 

minden nap sütni fog. föl is kel a Nap, még télvíz idején is, és bár egyformán izzik állandóan, 

a tél havában nincsen nagy hatalma, mert a hideg nem engedi, hogy olyan uralmat vessen a 

világra, mint nyáron. 

Amikor a fogadságok megtörténtek, a két ember föl engedte a fényességeket. 

és a nap, ahogy ígérte, megébredvén minden reggel, elindul, és körülkerüli az összes 

országokat, de éjszakára oda tér vissza szállásra, ahonnan a láncok közül elhozták őt az 

emberek. és ugyanúgy cselekszik a Hold is. Hogy miért? 

Azért mert a Nap és a Hold a nyugati ég alól származnak, és oda van vágyakozásuk, ott van a 

hazájuk. Ott születtek, ott tudnak elnyugodni, ezért megy le a Nap és a Hold mindig 

nyugaton
38

. 
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Ez a történet az eredetmondák közé tartozik. A cigány hitvilágban a főisten Del. Ő a 

mindenség teremtője és irányítója, a család oltalmazója, a sors jóra fordulásának előidézője. A 

Mennyország legfelső rétegében lakik. Két húga van: Baxt, a Szerencse úrnője és Bibaxt, aki 

a Szerencsétlenségé. Úgy vélték, a Napot Baxt szülte, a Holdat, pedig Bibaxt. A cigányok 

népköltészete gazdag eredetmondákban. Ezekben gyakran megtalálható a fent említett Baxt, 

Bibaxt, Del és a pokol birodalma. Egyébként a gyermek- és katonadalokban, siratókban, 

balladákban, rabénekekben is gyakran megtalálható szereplők ők. 

Léteznek még olyan mese típusok, amelyek ismert cigányhősökről szólnak, mint A boksz 

meséje, vannak szokásokat elmesélők, mint a Biav- Esküvői szokások, és olyanok is, amelyek 

a cigányság hasznosságát szeretnék bizonyítani, mint a Mihaszna mese. 

S ha már a cigány mesélés,irodalom a téma, talán megengedett ide leírnom egyik versem, 

amely  A lélek hullámhosszán c. antológiában jelent meg. 

Radics Renáta: Ha más tükrét kérdezem… 

Cigány vagyok, cigánynak születtem, 

Cigánydalt dalolt a dajkám felettem. 

Vörös vér csörög az ereimben, 

India fénye ragyog a szememben. 

Szemöldökét összevonja az ember, 

Derékra tett kézzel ítél el. 

Méreggel telt ajkai áradoznak, 

Panaszától a tengerek kiapadnak. 

Ködbe veszett áldott dicsőség, 

Hősöket takartja néma feledés. 

Gúnyos mosoly fakad arcokon, 

Reménységem tisztaságát bizonygatom. 

Lippai
39

 neve kétségek közt vívhat, 

Vívott ő buzgón a Bocskai harcban. 

E honáért nem sajnálta vérét, 

Büszkeséggel tölti el a népét. 

Építettük Buda szilárd falait, 

Védtük hazánk tiport romjait. 

Rákóczi szabadságharcban küzdöttünk, 

Mégis kérdés büszkeségünk? 

Bari
40

, Farkas
41

, Osztojkán
42

, Szécsi
43

… 

Nem elég ékesek műveik? 

Irodalom oltárára álltak, 

Tollaikkal múzsákat csalogattak. 

                                                           
39 Lippai Balázs: cigány katona, hajdúkapitányként csatlakozik a Bocskai szabadságharchoz 1604-ben. 
40

 Bari Károly (1952-): cigány költő, műfordító, képzőművész. Díjai: József Attila díj (1984) Soros- életműdíj 

(1992) Déry- díj (1992) Bezerédi- díj (1996) 
41

 Farkas Kálmán (1930-): első cigány újságíró, egyetemi tanár. Díjai: Munka érdemrend bronz fokozata (1964) 

ezüst fokozatát 1975-ben. 1988-ban az 

MCKSZ Szabolcs megyei elnöke, 1994-ben az OCKÖ alelnöke. 
42

 Osztojkán Béla (1948-): író, költő, politikus. Az Amaro Drom alapító főszerkesztője, Phralipe főszerkesztője. 
43

 Szécsi Magda (1958-): újságíró, költő, grafikus, meseszerző. Művei: Tavasztündér mosolya, A fekete bálvány 

birodalma…stb. 
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Balázs János
44

 csillagokat hozott 

Ecsete ismert megannyi varázslatot. 

Megörökített számtalan pillanatot, 

Az ő munkája is hiábavaló? 

Berki
45

, Czinka
46

, Bihari
47

, Dankó
48

… 

A zene oltárán örök lakók. 

Hangszer a kezükben arannyá válik, 

A hegedű fejet hajt nekik. 

Hőseink sora hosszú, mint a képzelet, 

Lelkemben mindörökké éljenek. 

Fényüket nem olthatja ki a sokaság, 

Ez a valódi gazdagság! 

Előítélet hoz pusztulást, 

Cefferino
49

 tudja hol az igazság! 

Bírák dobálóznak megvetéssel, 

Kőtükrük töretlen, mint az én hitem. 

Kérdezem a földi esküdtszéket, 

Mily jogon használnak ily mértéket? 

Tükrök ezreibe nézek, s kimondom: 

Büszke vagyok a népemre 
50

! 

 

2005. Március 13. Tóalmás 

                                                           
44

 Balázs János (1905- 1977): festőművész. Számos alkotását külföldön is bemutatták, gyerekkora óta festett. 
45

 Berki László (1941-): zenekarvezető prímás, zeneszerző. 1968-tól az Állami Népi Együttes zenekarvezető 

prímása. 
46

 Czinka Panna (1711- 1772) Zenekarvezető prímás. Művészetét a környező országok is csodálták. 
47

 Bihari János (1764- 1827): zeneszerző, cigányprímás. Zenekarával főúri udvarokban lépett fel. Műveit 

klasszikus zenészek is feldolgozták. 
48

 Dankó Pista (1858-1903): nótaszerző. Korának legnépszerűbb zeneszerzője. Művei: Eltörött a hegedűm, Most 

van a nap lemenőben…stb. 

 
49

 - Cefferino Jimenéz Valla 1936 augusztusában kivégzett spanyol cigányvajdát 1997-ben avatták boldoggá. 
50

  A lélek hullámhosszán (antológia), Bába kiadó, Szeged, 2005 
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Különbség cigány és cigány között 

„poitical correct (politikailag helyes) megfogalmazódik a magyarországi cigányok körében 

is, vagyis hogy egyes csoportjait megkülönböztetve cigánynak (romungrók) romának (oláh 

cigányok) nevezzék, vagy beásnak (román ajkú cigányok) nevezzék. Erről a distinkcióról 

azonban a magyar társadalom nagyon csekély része vesz egyelőre tudomásul.
51

” 

Magyarországon a cigányok három nagy etnikai csoportja vált közismertté. A három nagy csoport 

lélekszámát tekintve sorrendben a magyar cigányok, az oláh cigányok és a beás cigányok, mint erről 

már a dolgozatom elején is szót ejtettem. Kíváncsi voltam arra, hogy miként vélekednek a különböző 

cigány etnikai csoportokhoz tartozó emberek egymásról. 

Több helyen való kérdezősködéseim, utána olvasásom során arra a következtetésre jutottam, hogy az 

egymásról kialakított kép mögött nagyon különböző tapasztalatok húzódnak. Van, akinek személyes 

élményei vannak más cigányokról, van, aki csak hallott róluk, van, aki még csak nem is tud más 

cigányok létezéséről (ahogy történt ez Észak-Magyarország egyik kis falujában, ahol például beás 

cigányokról még soha nem is hallottak).  

Íme néhány részlet, amelyek Kende Ágnes ebben a témában való kutatása során született: 

 „Érdekes dolog ez a cigányoknál, mind a három náció figyel arra, hogy ne keveredjen. Mert 

volt egy beszélgetésem egy cigány emberrel, aki egyébként szinte a barátom, egy idősebb 

ember, szívesen beszélgetek vele, és ő azt mondta, hogy tisztel, becsül, szeret engem, de ha én 

nem lennék nős, az ő lányát feleségül nem vehetném semmilyen címen. Megkérdeztem tőle, 

hogy miért, és elmondta, hogy ott nem lehet keveredés. Ez az a momentum, ami miatt az oláh 

cigányok megőrizték a nyelvüket. Ez a csak együtt, ez az erőszakos kitartás, mert végül is a 

cigányok egy tőről fakadtak, a most magyarul beszélők és az oláh cigányok, akik a cigány 

nyelvet beszélik, a Kárpátokon keresztül együtt jöttünk be. Csak aztán Mária Terézia idejében 

elég sok helyen az országban cigányellenes megmozdulások voltak, nem volt szabad cigányul 

megszólalni, ha egy cigány házaspárnak született egy gyereke, elvitték, magyar emberek 

nevelték föl, és aki megszólalt cigányul, azt agyba-főbe verték. És ha úgy tetszik, az én őseim 

gyengék voltak. Az oláh cigányok meg bírták tartani az identitásukat, meg mindent... És ez 

azóta is bennük van." 

(idézet egy magyar cigány férfitól) 

„Én nem azt mondom, hogy szebb vagyok, mert van tőlem szebb is, meg csúnyább is, jobb is, 

rosszabb is, csak a szokás más. Szóval annyira más egy magyar cigánylány, és már 

következteti is, hogy oláh cigány lány vagyok, a beszédemen, a viselkedésemen."  

(idézet egy oláh cigány lánytól) 

 „Mert az oláh cigányok normálisabban gondolkodnak, mint a magyar cigányok, mert ezek 

nem törődnek azzal, hogy egyik napról másik napra tengődnek, a többi nem érdekli. Az hogy 

most bevásárolni, szóval olyan értelemben, hogy egy hónapra tartson ki, hát náluk ilyen 

nincs. Tele a has ugye egyik nap, másik nap meg éheznek." 

 (idézet egy oláh cigány asszonytól) 

 „Most már az oláh cigányok is dolgoznak és gazdagodnak. Megpróbálják. Hogy mondjam? 

Nem úgy, mint mink, magyar cigányok, de megpróbálják ők is.”  

(idézet egy magyar cigány férfitól) 
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  Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába szerkesztette: Rózsavölgyi Adél Műszaki könyvkiadó, 

Soros alapítvány, Budapest, 1996 18-19. oldal 
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 „Hát ha férjhez megy, szépen menjen férjhez. Tisztességes legyen. Magyar cigányok ezt nem 

veszik figyelembe, de nálunk oláh cigányoknál ezt figyelembe veszik."  

(idézet egy oláh cigány asszonytól) 

 „A beások teknősök. Ők megmaradtak a szakmánál, mert ők a román felvidékről jöttek. 

Fakitermelők voltak abban a világban is. Javarészt még mindig azzal foglalkoznak, mert 

megmaradtak a kapcsolataik. 40 éve jöttek a faluba. Ők talán egy kicsit jobban beilleszkedtek, 

mint az oláhok... Azt mondanám, hogy olyan hagyományaik vannak, hogy az ember esze 

megáll. Olyan hülye szokásaik vannak. Csak egy példa. Volt olyan időszak, hogy a férfi leült 

az asztalhoz, a nő nem ülhetett le vele szembe enni. Mert ő az úr a házban. Ilyen 

hagyományaik vannak. A menyegző náluk nagyon nagy dolog. Régebben olyat csináltak 

például, hogy eladták a lányt két lóért. Ez volt a nászajándék a szülők felé. Szóval, hogy 

megvásárolták a lányt. Most inkább azt mondanám, hogy pénzt vagy lakást ajándékoznak. A 

lovak most már kimentek a divatból, újabb van a fejlődés útján.”  

(idézet egy magyar cigány férfitól) 

 „Akik odajártak a gyerekrendelőbe, azok teljesen mások voltak. Rengetegen voltak alacsony 

cigányok. Én így nevezem őket, mert sajnos így kell... Koszosak, piszkosak.”  

(idézet egy beás cigány asszonytól) 

-És ti milyen cigányok vagytok? 

Oláh... mi rendes cigányok vagyunk. 

-És az mit jelent, hogy rendes cigányok vagytok? 

Ha nagyok leszünk, má' nem engedik, hogy nadrágba legyünk. 

-Hogy kell öltözködni? 

Hát szoknyába... Meg hosszú pólóba, nem szabad rövidbe. 

-És nektek van ehhez kedvetek? 

Hát van. Kikapunk. 

-Kitől kaptok ki? 

Hát anyutól, aputól, testvérektől is. 

De van olyan is, olyan szokás, hogy elszöktetik a lányt. 

-Na és az milyen? 

Az olyan, hogy járnak, és elszöktetik. 

Este elszöktetik. 

Valamikor megbeszélnek, és akkor elszöktetik. És akkor lesz esküvő. 

-És minek jobb lenni: cigánynak vagy magyarnak? 

Cigánynak. 

-De miért? 

Én az szeretek, én ilyen lettem. 

9 éves magyar cigány kislány (Budapest) 
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Látogatásom az oláhcigány családoknál 

A tervezett szakirodalom 80%ánál jártam, amikor megszerveztem a családok látogatását. 

Édesanyám, aki családgondozóként dolgozott, felhívta a környékbeli volt munkatársait, hogy 

tudnak e ajánlani náluk helyben olyan családokat, akik segítenének nekem a dolgozatom 

megírásában. Az egyik munkatárs azonnal jelezte is, hogy náluk legalább tíz- tizenöt olyan 

családot is ismer, akik szívesen segítenének. 

Így hát felkerekedtem egy közeli kisvárosba. Bevallom, először még zavarban voltam, hogy 

mit vegyek fel, nehogy bármi miatt is kihívónak tűnjek előttük. A családgondozó elkísért egy 

kedves családhoz. Ott lakik egy nagypapa és egy nagymama. A házba belépve éreztem, hogy 

dolgozatom megírásához a legjobb helyre mentem, mert a ház hangulata teljesen felidézte az 

igazi cigány otthon érzetét. Az első helység egy nagy szoba, ahol többnyire napközben 

vannak, ott fogadják a vendégeket, ott néznek tv-t, ott zenélnek, és ott is esznek többnyire. 

Onnan nyílt jobb oldalon két hálószoba, illetve szembe egy fürdőszoba és kis lekerített 

konyha. A falak mind színesek voltak, kék, piros, lila. A falakon régi fényképek, Szentképek, 

művirágok. Már első pillanatban magával ragadott a ház különlegessége.  

A nagyszülők még azt sem tudták, hogy ki vagyok, miért jöttem, máris kedvesen hellyel, meg 

innivalóval kínáltak engem, a nagy nyári melegben.„A vendégszeretet nagyon fontos a 

cigányoknál (…) azonnal étellel, és ha lehet, itallal kínálják.
52

”(a vendéget). 

Bemutatkoztam, elmondtam, hogy egy dolgozatot szeretnék írni a cigány szokásokról, és 

örülnék, ha mesélnének nekem róluk. Éppen meg szerettem volna kérdezni, hogy megoldható 

e, és hogy mikor lenne jó nekik, melyik nap jöhetnék, mire a feleség kiszólt a férjének, aki 

kiment: „Gyere má be, légy szíves, meséljünk má a lánynak a régi cigány szokásokrul.” 

Erre bejött Laci bácsi, és mintha ezer éve ismernénk egymást, mesélni kezdett. A feleségével, 

Mári nénivel elmesélték hogyan ismerkedtek meg, milyen volt a lagzijuk, milyenek voltak a 

szüleik. Észrevettem, hogy kicsit azért tartózkodóak voltak, mert nem tudták van e okuk 

szégyellni előttem bármit is. 

Aztán a beszélgetés közben elmondtam, hogy én is cigány vagyok, és onnantól kezdve 

tényleg iszonyatosan közvetlen volt minden. Sajnos el kellett menniük valahová, így nem 

maradhattunk tovább, de meg is beszéltük, hogy egy hét múlva visszajövök. 

Úgy is történt.  Megérkeztem, mondták, hogy már nagyon vártak engem. Sokat beszélgettünk. 

Az egyik interjúmat akkor fejeztük be. Nagy meglepetésemre felajánlotta a nagymama, hogy 

hétvégén, ha van kedvem, menjek el, és nézzem meg az unokájuk lánykérését. Aztán 

felajánlotta, hogyha szeretném, akkor akár napokon keresztül is járhatnék hozzájuk, és 

megfigyelhetném, hogyan zajlik az élet egy oláhcigány családban. Nagyon jól esett ez a 

kedvesség, és éltem a lehetőségekkel… 

A következő három napot szinte reggeltől estig náluk töltöttem. Rengeteget segített a dolgozat 

megírásában. A három nap alatt még négy családdal ismerkedhettem meg. Elvittek az egyik 

lányukhoz, az egyik fiukhoz, egy barátjukhoz, és az egyik menyükhöz is. Ezeknél a 

családoknál is készítettem egy- egy emberrel interjút.  
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  Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből, IFF-OM-ELTE 2001,350. oldal 
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Volt olyan család, amelyiknél csak körülbelül egy órát töltöttem, de volt olyan is, ahol egy 

egész délutánt. Rengeteg dolgot tapasztaltam, rengeteg figyelemre méltó dolgot láttam. 

Ezek közül szeretnék néhányat kis történetet megosztani, melyek a leírt interjúkban, sem a 

dolgozat többi részében nemigen szerepelnek. 

Szemérmesség 

Az egyik unokánál voltunk, a 12 éves Tündivel készítettem az interjút, közben ment a tv. 

Éppen egy olyan reklámot adtak, ami a nők mellnagyobbíttatásáról szólt. A nővérén láttam, 

hogy felzaklatja a reklám. Rávágtam, hogy én sem szívlelem az effajta dolgokat a tv-ben. Erre 

Tündi rám szólt, hogy ne beszéljünk ilyen dolgokról, mert meghallja a bátyja, aki a szomszéd 

szobában van. Megkért, hogy az interjút is csendesen készítsem el vele, mert nem szabad a 

testvérének ilyet hallania. 

Kivillanó vállak 

Mindig ügyeltem arra, hogy nehogy kicsit is kihívónak tűnjön az öltözékem, amit nagyon 

nehéz volt betartanom, mert a legmelegebb nyári napok voltak akkor. Egyik nap útban az 

egyik családhoz észre sem vettem, de feltűrtem a pólóm ujjait a vállamig. Zsuzsikával 

készítettem az interjút. Szóba jött a cigányok öltözéke. Elkezdte mondani, hogy mit hordanak 

ők, amikor is hozzátette: „mi például nem mutogathatjuk magunkat úgy, mint te.” 

Meglepődve néztem rá, nem értettem mire is gondol, hiszen még a nadrágom is a bokámig 

ért. Majd folytatta: „ Mi nem mutogathatjuk a vállunkat, úgy mint te.” Akkor néztem a 

vállaimra, kissé zavarba jöttem, és lehajtottam a pólóm ujjait. 

Akkor jöttem rá arra, hogy az ember ugyan olvashat az oláhcigányokról akármennyit, 

megfigyelheti szokásaikat akárhányszor is, és próbálhatna beolvadni kicsit közéjük, de ahhoz 

nagyon oda kellene figyelnie arra, hogy mit csinál, mert akár egyetlen mozdulat is lehet olyan, 

ami náluk nem illő. 

Hála 

Amikor elkértem több családtól is a fényképeiket, hogy lemásolhassam, megígértem, hogy 

hozok nekik is egy- egy másolatot belőlük. A következő látogatáskor vittem is a képeket. 

Nagyon boldogok voltak. Az egyik anyuka ki szerette volna fizetni a másolatokat, amit persze 

én nem hagytam. A nagymama volt a legkedvesebb. Megmutattam neki a képeket. Nagyon 

csodálkozott, hogy én tudtam készíteni másolatot a képeiről. Megköszönte és majd elsírta 

magát. Mondta, hogy nem tudná megfizetni, amit okoztam neki. Azt kérdezgette, mit adhatna 

nekem. Erre gondolt egyet, kivette a hajából a hajcsatját, és nekem adta. Természetesen 

elfogadtam és megköszöntem, így megnyugtatva a lelkét. 

Laci bácsi 

A látogatások kezdetén a nagypapa nagyon kedves és készséges volt velem. Viszont a lányok 

egyre több dolgot meséltek nekem, egyre lelkesebben, azt láttam rajta, hogy nem tetszik neki. 

Nem szólt egy szót sem, de az arcán láttam, hogy talán kicsit többet mondtak a többiek, mint 

amennyit szerinte illett volna.  

Most pedig a látogatásaim során készült interjúkat írom le, teljes szövegükben: 
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 „lehet az emberen akármilyen fényes ruha, 

 ha nincsen benne tisztelet” 

(Laci bácsi) 

Ha megkérem, mesélne nekem a régi cigány szokásokról? 

Volt zsivány benne, meg volt okos is, akinek sokat számított a becsülete. Aki okos volt, 

nagyobb lehetősége volt az üzletben. Voltak tisztességes fajták. 

Ahogy kezdtem mondani, én is voltam börtönben, egyszer az életben. Ott jöttem rá, hogy 

tényleg mi is az a jó, és mi is az a rossz.(…) 

Amint szabadultak már mentek is vissza. Nem csoda, hogy jól érezték ott magukat. 14 

személyes zárkák vannak, tv-jük van, összeszoknak, aztán meg összefognak. ha meg 

szabadulnak, hiányzik nekik az ottani barátjuk. Egyes zárkákat kéne csinálni, rossz lenne 

nekik, és akkor nem bűnöznének. Így adhatnak nekik 3-4 éveket. Úgyis megszokják. Csoda 

hogy csinálják, amit csinálnak? Hát nem csoda, ha otthon szeginyek. Lánctalpassal sem 

tudnák így megállítani őket. Ezek mind csúnya agresszívek, csúnya szót használnak. 

Folyamatosan ment a kötözködés. Kocsmába jártak. De az oláhcigány nem járt kocsmába, 

hogy ne vegyék a szájukra. 

Az igaz, hogy minden népbe került rossz. Jól mondta egyszer egy ember, hogy kétféle ember 

van: a jó és a rossz. 

De a szokásokról kell mesélnem. Például a lagzi szempontjából fontos, hogy szépen, 

tisztességesen öltöztessük fel a fiút, a lányt. Csak becsülettel lehet házasodni az fontos. Meg 

hogy egyházban legyen.(…) 

Hogyha egy házba bemegyek, el van nyomva a cigány, hogy az büdös, meg koszos. Egyből 

ítélkeznek. Azt sem tudják, ki vagyok. Pedig mi a szomszédokkal úgy vagyunk, mint a 

rokonok. Mink is szeressük őket, meg ők is minket. Van, hogy vigyázunk a gyerekeikre. 

Tisztességesen viselkedünk mindnyájan, azért szeretnek minket. Mások meg lehet, hogy jót 

gondolnak rólunk, vagy lehet, hogy rosszat. 

Mit gondol a cigány átkozódásokról? 

Azt tudni kell, hogy akit a cigányok elátkoznak szívből, akkor a biztosan fog.  

Hogyan ismerkedett meg a feleségével? 

Úgy ismerkedtünk meg, hogy egy helyen laktunk. Nálunk nincs olyan, hogy udvarlás, csak 

egy felkérés van, hogy tetszik, vagy nem tetszik. Átmentünk az ő szüleihez, oszt 

beszélgettünk. Akkor ott megtetszett, oszt nemsoká haza hoztam. Így vagyunk már együtt 40 

éve.(…) Régebben tudod a cigányok vándoroltak. Jöttek- mentek, ismerték a másik szokásait. 

A tiszteletet megadták, de nem mentek bele szorosabb kapcsolatba. Nem házasodhattak, csak 

ha megszöktették egymást. Mert olyan is volt. Akik megszöktek, azokat tényleg a szeretet 

kötött össze. Megszeretik egymást, aztán megbeszélik, és kész. Ennyi az egész. Akkor már a 

szülők nem tehetnek semmit. Akkor a családok már megbékülnek. Olyan is van, hogy a lányt 

visszaküldik semmivel, mondván, ingyen jöttél, ingyen is mész haza. Egyébként, egy fiú, csak 

úgy nem próbálkozhat egy lánynál. 

Van, hogy azért szöktetnek, mert félnek, hogy más jön kéretni, oszt nehogy elvigyék a lányt.A 

terhes nő úgy fésülködhetett, hogy a kendőt nem vehette le a fejéről. Csak felhúzta kicsit az 

egyik oldalon, ott megfésülte a kendő alatt, aztán meg a másik oldalon is. A nőnek nem 

lehetett az ura előtt mennie. Meg, ha az ura vásárra ment, nem keresztezhette az útját, mert 

akkor a szerencsétlenséget hozna.  

Mit gondol arról, hogy a cigányok átvesznek szokásokat a magyaroktól? 

A cigányok van, amit elfogadnak, de sok dolgot nem vennének át a magyaroktól. Meg hát, 

lehet az emberen akármilyen fényes ruha, ha nincsen benne tisztelet. 
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Régen ugye sátorban éltek, ma meg már mindegyik házat akar. ezt a szokást átvettük. Előtte 

meg letelepedtek az erdő szélén, lesátoroztak, a lagzikat is ott tartották. Aztán, hogy végül 

hogy lett házuk… Van, aki tisztességesen csinálta, van, aki meg nem. Van, aki gazdag lett, 

van, aki meg szegény maradt.  

A romungro cigányul azt jelenti, hogy magyar cigány. Mert ugyan eredendően cigányok, de 

átvették a magyar szokást, nyelvet. Aki cigányul beszél, az nem biztos, hogy igazi cigány. 

Még mi oláhcigányok igaziak vagyunk. 

A mai világban a cigányok közül a zenészek vannak kiemelve. Ott van a 100 Tagú 

Cigányzenekar, vagy a Bódi Gusztiék. 

Emlékszik még régi öreg mesélőkre? 

Régen volt olyan, hogy meséltek, mindig az öregek. Elmondták, régebben hogy éltek, mit 

csináltak, ilyesmiről meséltek. 

Meg régen volt a vajda. Akkor ő rendet teremtett. Nem lehetett bűnözni. Ő hozta a döntéseket. 

Most is az kellene, ahogy ők csinálták. 

Szoktak még virrasztani, ha elveszítenek valakit? Milyen halotti szokásokat tartanak be 

manapság? 

A virrasztás nagy szokás még ma is. volt, hogy két hétig virrasztottunk. Két cigányt is tudok, 

akiket meg üvegkoporsóba temettek el. A temetésen zenészek is szoktak lenni. Elhúzzák a 

zenész kedvenc nótáit. Akik nagyon fájdalmasak, azok még énekelni is szoktak a virrasztáson. 

a halottal el szokták temetni a kedvenc tárgyait. A prímásnak a hegedűhúrját leveszik és 

elteszik. Van, akire aranyakat tesznek. hallottam olyat is, akinek tv-t is tettek be a kriptába, 

meg asztalt. Az egyik embernek meg kőből csináltak francia ágyat, oszt arra fektették rá. 

Akinek lova volt, annak meg ostort tesznek be. 

Nem tudom, hogy te hiszel e a babonaságokban, de amit te álmodsz, az a valóság. Úgy 

szoktak üzenni az embernek. A teste el van temetve az embernek, de a lelke az jár. De csak 

ahhoz jár vissza, aki erős. Ahhoz, akinek erős a szíve. Már volt ilyen. Egyszer például egy 

cigányhoz a halott neje beszélt. 

Ha valaki úgy hal meg, hogy valami kérése van, a család örök életükre csinálják aztat. Ha 

valaki azt álmodja, hogy a halott éhes, akkor meg kell főzni az ételt, és kivinne a temetőbe a 

sírjára, de olyan is volt, hogy odaadták az ételt valakinek. Volt olyan, akit meg 

üvegkoporsóba temettek.(…) 

Ha az ember elmegy sündisznózni és hét kicsit talál a fészekben, akkor le kell verni karókat, 

hogy az anya ne tudjon bemenni. Akkor az anya elmegy, és hoz olyan füveket, amiktől 

szétdőlnek a karók. Aki ennek ellenére mégis el akarja venni onnan a kicsiket, az elvágja 

biztosan a kezét, de az ott lévő füvektől egyből összeforr a seb. Ha nem árulja el senkinek, 

hogy mi történt vele, akkor olyan szerencséje lesz, amit mindenre el tud használni. viszont, ha 

valakinek elmeséli, akkor meghal. Volt egy ember, aki részegségében elmesélte a kocsmában, 

eldicsekedte a szerencséjét. Aztán baleset érte és meg is halt. 

Ezért sem iszom én. Kiszed olyan dolgokat az emberből, amiket nem akar. Az oláh cigánynál 

szégyen a részegség. Nem szabad sokat inni.  

Köszönöm szépen, hogy ilyen őszintén mesél nekem. Megtisztelő számomra… 

Ahol nem tisztelnek, ahol nem szeretnek, azokat te sem kell, hogy tiszteld a házadban. De 

akik befogadnak szeretettel, áldás érje őket. Ahogy látod, mi szeretettel fogadunk téged. Hogy 

is esett volna, ha elküldünk… 
2009. 07. 27. 
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 „Persze, hogy cigányoznak, mert annak születtünk. 

 Még ha kényszerítenének, sem tagadnám.” 

 (Mári néni) 

A férjéhez hasonlóan Mári néni, mesélne nekem a cigány szokásokról? 

Először is el szeretnék mondani valamit. Azt, hogy mindig azt hozzá kellene tenni, hogy 

tisztelet a kivételségnek. Mert ha mondják, hogy a cigányok… Jól van, mi nem tagadjuk le. 

Én sem tagadom le a nemzetségemet, mert ebbe születtem. Persze, hogy cigányoznak, mert 

annak születtünk. még ha kényszerítenének, sem tagadnám. Én nem szégyellem, komolyan. 

Attól, hogy valaki cigány, még lehet becsületes. Így van? 

Attól még lehet benne szeretet, Mégis sokan köpködik a cigányt, meg lenézik.  

Többféle emberséget adott az Isten. Érted –e, ugye? Isten előtt nincs fehér, meg fekete, a 

szeretetének mindenki a részesévé válik. De az emberek meg tesznek egy ítéletet, ezt nem 

szabad. Mert van a jó ember, meg a rossz. Egyformák nem lehetnek. Nekünk is tíz ujjunk van, 

meg a másiknak is. 

Jól érzékelem, hogy az önök családja mélyen vallásos? 

De még mennyire. Én már huszonegy éve, hogy elfogadtam Jézust, és boldog vagyok általa. 

Volt, hogy nagy beteg voltam, és ő segített nekem. Minden cigánynak, romungrónak, meg a 

magyarnak is azt kívánom, hogy térjenek meg, mert sehol sincs igazság, csak az Istennél. 

Minden problémára csak nála lehet megtalálni a választ. 

Mesélne nekem az esküvői szokásokról? 

A cigányoknál nem szokás, hogy elveszik feleségül a saját rokonukat. Réges- régen hallottam 

csak egy ilyen esetről, de meg is bűnhődött a lány érte. Ki lett átkozva a cigányok közül. oszt 

meg is halt. Tele lett a teste csúfságokkal. Aztán meg eltörte a nyakát, úgy halt meg. 

A másik meg, hogy mi megadjuk a tiszteletet az öregnek, az idősebbnek. Én legalábbis 

magamból indulok ki. Én szeretek mindenkit. Nekem mindegy, hogy cigány vagy magyar, 

orosz vagy néger. Mindenkit, akiben van jóság. 

A lányom, a Zsuzsika már tizenhárom éve, hogy elvesztette a Lalikát a férjét, és nézd meg, 

azóta is egyedül van. A gyerekeiknek áldozza az életét, egy tisztességes menyecske, és nem 

érdekli más, csak a család. tiszteletben van a férje iránt. milyen is lett volna, ha ott hagyja a 

gyerekeket. Annyi szeretetet adnak nekik. Jaj, pedig olyan szép volt a lagzijuk. Tizenhárom 

méteres limuzinnal mentek, én is benne ültem, ott volt azon a Pepsi Kóla szigeten. 

Sokan megszólják, hogy fiatalon megy férjhez a cigánylány. Pedig, ez azért van, mert amint 

már nem lesz kislány, jöhet a kérője, amíg szűz marad a lány. Ha már nem az, akkor a lány 

családjának ki kell fizetnie a lagzi árát. 

Mi a jellemző az oláhcigányok öltözködésére? 

A cigányoknál majdnem az a szokás, ami a Bibliában van megírva. Azért növesztenek a 

férfiak bajuszt, mint Jézus. Az asszonyok meg csak hosszú hajat hordanak. A cigányok a 

fejükön kalapot is hordtak. Van, akik még most is hordják. 

A nőt mindig onnan ismerték meg, hogy kendővel be volt kötve a feje. Meg hosszú hajuk volt 

a lányoknak, szép szalaggal összefonva. Nekem is volt régen mindig a hajamba. én szép 

pettyes szalaggal fontam be a lányom haját, oszt olyan szép volt, hogy csak, na. De az a baj, 

hogy sok cigány már átveszi a magyar stílust. 

Mi a jellemző a hagyományos cigány étkezésre? 
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 Régebben összetartóbbak voltak a cigányok. Szerették egymást a cigányok. Egymás nélkül 

nem is ettek. Ha főzött az egyik ember, akkor együtt ettek a szomszédokkal. Együtt ettek egy 

nagy tálból. 

Már sok cigány nem tartja a szokást. Ezelőtt megettek mindent. A sündisznót is. Azt a tűzbe 

kellett bedobni, hogy lejöjjön a tüskéje.  

Egy viszont máig is nagyon fontos: Ha adnak valahol enni, soha ne kérdezd meg, hogy milyen 

hús. Azt nem szabad. 

Mit gondol, mi az igazi probléma a cigányság és a többi ember között? 

Az a baj, hogy sokan nem úgy foglalkoznak a cigánnyal, ahogy kellene. Arra nem gondolnak, 

honnan indultunk, miből is jöttünk. Ha az emberek isten szavát követnék, a világban nem 

lenne sem betegség, sem gyűlölet. Nem lenne személyválogatás. Gondold el, milyen nagy 

boldogság lenne. Akkor nem lenne háború, csak öröm és boldogság. 

Hisznek az álmokban? 

Az álmokban nagyon hiszünk. Egyszer azt álmodtam, hogy a testvérem bejött a házba, oszt 

azt mondja a Lacimnak, ugye nincsen pénzed, még a villanyszámlát se tudod kifizetni, aztán 

meg ment a hűtőhöz, hogy vegye ki az ételt, hogy egyen, csülköt evett. Vagy három-négy 

hónapig én ezt nem felejtettem.(Megjegyzés: a fia akkor már nem élt) Mikor jött a 

Mindenszentek, főztem ilyen csülköt. Oszt este mikor hazajöttünk, átjött a szomszédasszony a 

fiával, oszt úgy képzeld el, az a gyerek ugyanúgy megállt ott a házban, oszt ugyanazt csinálta, 

amit a fiam az álmomban. 

Mennyire veszik komolyan az átkokat? 

Volt olyan, hogy az unokám cigarettázott, és letagadta. Meg is átkozta magát, hogy nem 

cigarettázott, de közben meg cigarettázott. Oszt úgy hidd el, hogy ő olyan beteg volt. Még 

beszélni sem tudott. Az orvos sem tudta mi a baja. Elmentünk hozzájuk, elkezdtünk ott 

imádkozni. Ő érte imádkoztunk, hogy Isten vegye el az ő betegségét. Oszt ő meg fölkelt, és 

meggyógyult, felkelt és nem volt már baja. 

2009. 07. 27. 
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 „Ha veszek egy csokit, és tízen vagyunk, 

 Akkor én tíz felé töröm.” 

Zsuzsika (18 éves) 

Te nem is olyan régen mentél férjhez. Mesélnél nekem arról, hogyan zajlik egy igazi 

oláhcigány lagzi? 

Cigányoknál a lagzi úgy van, hogy is mondjam, hogy reggel kezdődik. Egész másnap reggelig 

tart. Az úgy van, hogy reggel felkelnek, jön a kéretés, beengedjük a cigányokat, aztán minden 

férfi táncol külön- külön a nővel. Aztán, amikor jön a 12 óra, akkor felöltözködünk, 

felöltözködik a mennyasszony meg a vőlegény, külön a koszorúslányok, külön a 

koszorúsfiúk. Az asszonyok átöltöznek. 12 órakor jön a menyasszonytánc. Van, aki kosarat ad 

neki, van, aki pénzt, vagy aranyat meg szoktak adni plédeket, olyan dolgokat, amit el tudnak 

majd használni. Minden cigány, aki táncol vele, annak adnia kell valamit. Hét-nyolc órakor 

viszik el a mennyasszonyt oda, ahol a férje lakik. Aztán már csak beszélget a nép, és mennek 

haza aludni. Az fontos, hogy először férjhez kell menni, aztán jöhet az ágyikó, meg a 

gyerek.(…)  

Az a lány, aki férjhez megy, más ruhát hord, esetleg másképpen hordja a haját, mint 

előtte? 

Az asszonyok kontyba hordják a hajukat. Jaj, úgy képzeld el, tegnap volt itt egy roma lány, 

kontyba volt a haja, azt hittem már asszony. Ma tudtam meg, hogy még nem az és hogy 

kacsingatott a férjemre. Ha ezt a kacsingatást tegnap tudom meg, képzelheted, mit csináltam 

volna vele. Valami Szottya, amúgy meg Frina a neve. 

Mi az amit az étkezéssel kapcsolatban fontosnak tartotok? 

Ha veszek egy csokit, és tízen vagyunk, akkor tíz felé töröm. Vagy ha ott vagyunk az 

orvosnál, és van nálunk csipsz, vagy valami, akkor ott is megkínáljuk a gyerekeket, amíg 

várunk. 

Bodagot szoktatok készíteni még? 

Amikor székely káposztát csinálok, szoktam mellé bodagot is készíteni. 

2009.08.03 
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„Fontos hogy tiszteletben tartsuk egymást” 

Tündi (12 éves) 

Mik a legfontosabb szabályok az öltözködésetekkel kapcsolatban? 

Amikor terhes vagy, nem szabad mutogatni a hasadat. Máskor sem, de főleg akkor nem, ha 

terhes vagy. Nem hordhatunk rövid szoknyát, nem festhetjük magunkat. Hosszú pólóban 

járunk. De ha valaki férjhez megy, és ott az a szokás, hogy akármilyen ruhát felvehet, akkor 

felvehet. De ha a lány hazamegy látogatóba, úgy kell öltöznie, ahogy otthon szokás, ezzel is 

megadva a tiszteletet. Mindig alkalmazkodni kell. Nem szabad lomposan lenni. Lányoknak le 

lehet engedni a haját, de az asszonyoknak már kontyban kell hordani.  

Mikortól hord egy lány nadrág helyett szoknyát? 

Az, hogy egy lány mikortól hord szoknyát, az attól függ, hogy hogy van kifejlődve. Nekem 

anyukám mondta, hogy mikortól kell hordanom. Az én nadrágjaimat odaadtuk valakinek. 

Télen harisnyát is hordunk a hidegben. 

Hallottál már a lányszöktetésről? 

Amelyik lány nem bírja kivárni a lagzit, meg olyan vér van benne, az megszökik. Van, 

amelyik szülő azt mondja, hogy többé nem a gyereke. Vagy van, akik haza hozzák, és vannak, 

akik meg csak beletörődnek. 

A férjnek nagyobb a szerepe, mint a feleségének a családban? 

A férj az, aki a FEJ. úgy hívják nálunk. Ő csajozhat, ő mehet el diszkóba. Van, aki viszi a 

feleségét is, amíg nincs baba. 

Szeretsz iskolába járni? 

Nem annyira. Az iskolában a cigányokat hátraültetik, a magyarokat meg előre. Csak akkor 

ülhet a cigánygyerek előre, ha rossz volt. Voltak rendes tanárok is, akik engedtek előre ülni. 

Csoda, hogy nincs kedvem iskolába járni? És sokan megverik a tanárokat. Nem hiába, ha 

anyáznak. Ki ne tenné meg akkor. A családért mindent meg kell tenni, vagy nem? 

Milyen étkezési szokásaitok vannak? 

Ha mi ebédelünk, és tudjuk, hogy valaki nincs itthon, akkor annak hagyunk az ételből, és 

viszünk át neki. Vagy ha veszünk rágót, csokit, cukrot, nyalókát, édességet, gyümölcsöt, 

akkor azt is teszünk el annak, aki nincs itthon. 

Régen az asszonyok meg az emberek nem ettek egy helyen. Az asszonyoknak csak a maradék 

jutott. Érted? 

Mit tudsz arról, hogy milyenek voltak a régi cigányházak? 

Azt tudom, hogy volt az a tiszta szoba. Oda csak vendégekkel lehetett bemenni. Meg, ha a 

férfiak kártyáztak, a nőnek nem szabadott ott lenniük. 

Miket tartasz a legfontosabb szabályoknak az életetekben? 

Fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymást. Nem csavargok, nem beszélek csúnyán. Nem 

mutogatom magam. Nem festem magam. Nem megyek el sehová egyedül. Nem mutogatom 

az alsóneműmet sem. Azt, ha kiveszed a szekrényből, és vannak ott fiúk, akkor bele kell 

csavarni egy ruhába, vagy törölközőbe, hogy ne lássák. Ha kimossuk, nem szabad kiteregetni. 

Bent szárítjuk egy kötélen úgy, hogy csipesszel ráterítünk egy kendőt. 

Miket tartotok a legfontosabbnak a gyereknevelésben? 
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Fontos, hogy a gyerekeket is úgy kell nevelni, hogy ne legyen szenvtelen, kínálgasson, 

tiszteletadó legyen, szeressen. Ne beszéljen csúnyán. és még úgy nevelik a gyerekeiket, hogy 

higgyenek Istenben. Gyülekezetbe járunk.” 

2009.08.03. 
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 „Szeretnék egész nap velük törődni, 

    de hát, más dolga is van az embernek.” 

Edina (20 éves)  

Mire emlékszel a gyerekkorodból? Sokat játszottatok? 

Mikor mi gyerekek voltunk, sokat játszottunk, de volt olyan, hogy segíteni kellett a 

szülőknek. Mondjuk takarításban, főzésben, vagy ha nincs otthon a szülő, akkor vigyázni kell 

a kistestvérünkre. Ugyanúgy el kell látni, fürdetni, etetni, mint a mi szüleink minket. Például 

amíg anyukánk dolgozni megy, vagy az apukánk, de nekem már nincsen, sajnos már meghalt, 

addig ugyanúgy vigyáztam a kistestvéreimre. A sógornőm testvéreire is vigyáztam sokat. Az 

iskolát van, amikor ez miatt kihagytam, nem is végezhettem már el. Hat általánosom van. Jó 

lenne befejezni, de a gyerekektől nem lehet. Szerettem iskolába járni nagyon. Persze nem 

mindig. Mert tanulni azt nem szerettem. Inkább csak játszani.(…)Engem Kókáról hoztak ide. 

Nem tudom, hogy az mennyire számít messzinek, mert még soha nem voltam nagyon messze.  

Voltál már vásárban? Mit tudsz róluk? 

Régen sok vásár volt ott. Lovakat, meg más állatokat cseréltek, meg árultak ott, nemcsak a 

cigányok. Ruhákat, kosztümöket is árultak ott, meg olyan színes cukrokat is. Kutyák és 

nyulak is voltak ott. A cigányok általában azért mentek oda, hogy lovakat cseréljenek. 

Mondjuk elvittek egy szamarat, azt elcserélték egy lóra, és még fizettek rá. 

A szüleid otthonában is hasonló szokások szerint éltetek, mint itt? 

Otthon kicsit magyarosabban éltünk. Mert magyarok laktak körülöttünk. Nálunk járhattam 

nadrágban. Itt meg nem. Ha haza megyek, én már akkor is szoknyába megyek. Már az 

anyukám is szoknyába jár. Még lánykoromban hordtam mást. Otthon az ünnepek is másabbak 

voltak. Újévkor mindig annyi pezsgőt vettünk, ahány rokon család volt, és elmentünk 

mindenhová köszönteni. Itt meg úgy van, hogy minden évben kiválasztjuk, hogy kinél 

legyünk, és mindenki egy helyen van. Évente változik, hogy kikhez megy az egész rokonság. 

Valamikor volt olyan, hogy Karácsonykor összejött az egész család, és nagy ünnepséget 

szerveztünk. Ma már nem nagyon. 

Mesélnél nekem a gyermekeidről? 

Három gyerekem van. Egy négyéves, egy hároméves, meg a legkisebb 4 hónapos. 16 évesen 

szültem az elsőt. Szeretnék egész nap velük törődni, de hát más dolga is van az embernek. 

Gyereknevelésünk nem nagyon tér el a magyaroktól. Annyi, hogy a lányokat meg a fiúkat 

másképp neveljük. Mondjuk, a lányoknak megtanítják, hogy hogy kell főzni, takarítani. 

Lánykorukban ezt már tudják. 

Mennyire vagytok babonások? Van valami babonátok? 

Nálunk is babona az, ha fekete macska megy át az úton előttünk, akkor az szerencsétlenség. 

Meg hogy kopogtatni meg köpködni kell, hogy elűzzük a babonát, hogy ne legyen semmi baj. 

Ha viszket az orrom, az is rosszat jelent és akkor is ezt kell tenni. ha a jobb fülem cseng, 

akkor jó hír, ha a bal fülem cseng, akkor meg azt jelenti, hogy rossz hírt fogok kapni. 
2009. 08.19.  
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Összegzés 

Dolgozatom hipotézise az volt, hogy: az oláh cigányok számos hagyományukat még a XXI. 

században is őrzik. Ennek bizonyítása érdekében először számos szakirodalmat olvastam el. 

Megismerkedhettem az oláhcigányok életével egészen születéstől halálozásig, benne foglalva 

a különböző szokásokat, az öltözködésüket, étkezésüket, mesélésüket. Rengeteg korábban 

látott dolgot sikerült értelmeznem az olvasottak által. Majd meglátogattam több oláhcigány 

családot. Napokon át mindennapjaik résztvevője lehettem, és a korábban olvasott dolgok 

megelevenedtek előttem. Igazi élmény volt velük lenni. Sokat tanultam tőlük. Kezdetben 

kisebb interjúkat készítettem, majd ráébredtem, ha csak megfigyelem a családok életét, akkor 

sokkal többet látok, sokkal több dologról írhatok. Talán valamennyire sikerült megérteni 

sajátos belső világukat, ami olyannyira elvarázsolt. Munkám sikeresnek tartom, mert sikerült 

hipotézisemet beigazolnom, valóban számos szokás él még ma is. 
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Utószó 

Azt mondják, sokszor a kezdet a legnehezebb… Nehezebbnek hiszi az ember egy szöveg 

megírásának a kezdetét, mint a végét. Úgy érzem, ugyan nehéz volt a kezdet számomra is, de 

befejezni még nehezebb. Rengeteget olvashattam, csodálatos emberekkel ismerkedhettem 

meg személyesen. Minden egyes oldal megírása ajándék volt számomra, mert szívből szóltak. 

Gyakran, írás közben teljesen beleéltem magamat a lerótt eseményekbe, főleg, ha közben 

igazi cigány zenét hallgathattam…  

Hipotézisem beigazolódott, hiszen az interjúk, látogatások során kiderült, valóban vannak 

olyan hagyományok, amelyek még ma is élnek az oláhcigányok életében. 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek a dolgozatom létrejöttében. 

Külön köszönöm szüleimnek, hogy arra tanítottak, legyek büszke arra, hogy cigánynak 

születtem, ugyanakkor ne tegyek különbséget ember és ember között. Köszönöm az 

interjúkat, a fotókat, a történeteket, de főleg a szeretetteljes fogadtatást az oláhcigány 

családoknak, akik nélkül semmi értelme nem lett volna munkámnak. Nem utolsó sorban pedig 

köszönöm Békési Ágnesnek a lehetőséget, hogy megírhattam mindezt. Köszönöm, hogy arról 

írhattam, ami igazán közel áll hozzám. 

La dadeska, le shaveske thaj Sunto Dyi Devleske anaveske. Amen. 

Amaro Dad Devla, kon san ando cheri sunto t avel tyo anav, t avel tyi luma, t avel tyi voja sar 

ando cheri, kade vi kathe pe phuv. Amaro Dyesesko manro de les amange, haj etisar amare 

dushamange. Haj, na, inger amen ande nasulimaste, haj slobodisar amen kathar o nasul. Amen 

Ke tyiroj o them e zor, haj e glorija vi akarnak kaj sagda 
53
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 Mi Atyánk kezdetű imádság,  Rostás- Farkas György- A cigányok hiedelemvilága, Budapest, 1992 
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