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Kedves Diákok!

Szeretnék néhány szót szólni hozzátok. Ezt a népismereti tankönyvet azzal a céllal írtam,
hogy megismerhessétek a cigányságot.

A hetedik osztályban megtudhatjátok, hogy honnan származnak, honnan jöttek. Milyen
utakon érkeztek ide. Megismerkedhettek sok cigány íróval, a cigányok életmódjának vál-
tozásaival, az egyes cigány csoportokkal, a jellegzetes mesterségeikkel, zenei világukkal,
táncaikkal.

Később, a nyolcadik osztályban újabb cigány írókat tanulmányozhattok, illetve olyan
más nemzetiségű írók műveit ismerhetitek meg, akik cigányokat szerepeltettek műveik-
ben. Továbbá bepillantást nyerhettek a cigány lapok, újságok színes világába. A cigányok
vallásosságáról is információt szerezhettek. Megismerkedhettek azokkal a kutatókkal,
akik kutatásokat folytattak a cigányok jobb megismerése érdekében.

Őszintén remélem, hogy meg fogjátok szeretni ezt a tankönyvet, és nem mint tankönyvre,
hanem mint az ismeretek tárházára fogtok tekinteni. Szeretném, ha jól éreznétek maga-
tokat, miközben olvassátok a szöveget. Ha valami felkelti az érdeklődéseteket, és még
többet szeretnétek megtudni az adott témáról, akkor nézzetek utána az iskolai vagy a városi
könyvtárban. A szüleiteket, rokonaitokat is megkérdezhetitek arról, hogy „hogy is volt
régen”. Biztosan nagy örömmel fognak visszaemlékezni. Ha tehetitek, olvassatok minél
több, a cigánysággal foglalkozó írást, illetve nézzétek meg a televízió ilyen témájú mű-
sorait. A számítástechnika vívmányairól se feledkezzetek meg.

Sok sikert kívánok nektek és sok jó jegyet minden tantárgyból!

Kiss Zoltán
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A cigányok eredete és vándorlása

Kik a cigányok és honnan jöttek?
A cigányok az europid nagyrasszhoz tartoznak, eurázsiai eredetűek és a nyelvük indo-
európai nyelvcsalád, azon belül is az indo-iráni nyelvcsalád tagja. Közös eredet van a
szanszkrit, a hindi és a romani nyelv között. A cigányok vándoroltak be utoljára Európába
a keleti népek közül. Nincs országuk és nem köthetőek egy bizonyos területhez. A cigá-
nyok múltjának kutatása nagyon nehéz, leginkább a nyelvészet és az antropológia (em-
bertan) segítségével lehetséges. A legtöbb bizonyíték arra utal, hogy az őshaza területe
a mai India területe. A nyelvészeti adatok is ezt bizonyítják, a mai cigány nyelvben meg-
található alapszó eredetét vissza lehet vezetni indiai területre. Például cigányul a rom azt
jelenti, hogy ember, férfi; a romni vagy romnyi = nő; ezeknek a megfelelője az indiai
dom, illetve az óindiai domba. Rádzsasztánban és Gudzsarátban 15 millió cigány él. Ma-
gukat domnak nevezik, s még ma is szekeres, vándorló életmódot folytatnak.

Indiai bandzsára cigányok népviseletben
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Indiai eredetre utal Vályi István Komárom megyei református pap megfigyelése is.
Azt vette észre, hogy a leydeni egyetemen tanuló malabári (Dél-India) diákok nyelve na-
gyon hasonlít a cigányokéhoz. Több száz szót leírt, és a győri cigányoktól kérdezte azok
értelmét (1776-ban).

Az adatokat egybevetve arra a következtetésre juthatunk, hogy a legvalószínűbb őshaza
Északnyugat-Indiába tehető, az Indus folyása mentén, különösen a mai Pandzsáb
(a Pandzsáb szó jelentése: öt folyó, ezt a vidéket tehát öt folyó szeli át), Rádzsasztán és
Gudzsarát államok területe. A néprajzi, nyelvészeti és a legújabb embertani kutatások
azonban nem zárják ki azt sem, hogy a cigányok Észak-Perzsiából származnak. Annyi
bizonyos, hogy a cigányok sok időt töltöttek el a mai Irán területén. Tehát azok az elmé-
letek vagy feltevések alapjaiban hibásak, amelyek szerint a cigányok Egyiptomból vagy
Núbiából, netán Etiópiából származtak volna.

Indiai eredetre utalnak a következő szavak is: balo = disznó, giv vagy dyiv = búza, guruv
= bika, sosoj = nyúl, somnakaj = arany, sastri = vas, ruv = farkas, dad = apa, raj = úr.

A cigányok őshazájaként szóba jövő
mai indiai államok: Gudzsarát (1), Rádzsasztán (2),

Pandzsáb (3), Harjana (4), Uttar Prades (5)

1

2

3

4

5

      



A cigányok lehetséges rokon népei
Több kutató más és más csoportot tekint a cigányság indiai rokon népeinek. Közülük né-
hány csoport nagy valószínűséggel valóban rokona lehet a cigányoknak.

A domok a romanival rokon domavren nyelvet beszélik. Csoportjai Indiától
Európáig megtalálhatóak.

A gadolija lohara csoport, amely nyelvi és
más kulturális hasonlóságot is mutat az európai
cigánysággal.

A bandzsárák egyértelműen cigánynak te-
kintik magukat, és a nyelvi és kulturális párhu-
zamok valóban tagadhatatlanok. Legtöbb-
jük vándorló életmódot folytat. Kézműves-
séggel, kereskedelemmel, zenéléssel, táncolás-
sal foglalkoznak. Létszámukat 20 és 30 millió
közöttire becsülik. Az egyes csoportjaikat a kö-
vetkezőképpen hívják: Bandzsári, Bangala,
Bandzsóri, Bandzsúri, Brindzsári, Lamáni, La-
mádi, Lambáni, Labháni, Lambára, Laváni,
Lemadi, Lumadále, Labháni Muka, Gohar-
Herkeri, Gúla, Gurmárti, Gormáti, Kora, Szin-
gali, Szugáli, Szukáli, Tanda, Vandzsári,
Vándzsi.

A bandzsárák nyelve a lamani vagy lam-
badi, mely egy rádzsasztáni eredetű nyelv, és
az európai romanival rokon. Emellett a ban-
dzsárák mindenhol beszélik a helyi nyelveket
is. A bandzsárák őshazája Rádzsasztán, de a
mogul betörés után sokan India más vidékeire
vándoroltak. Jelenleg megtalálhatóak Ándhra Prades, Bihár, Dzshárkhand, Gudzsarát,
Himácsal Prades, Karnátaka, Madhja Prades, Mahárástra, Nyugat-Bengál, Pandzsáb,
Orisza és Tamilnádu államokban is. A bandzsárák legtöbbje hindu vallású, vagyis több-
istenhívő (politeista). Érdekes, hogy az európai cigányságnál Szűz Mária kultusza sokszor
erősebb Krisztusénál, ehhez hasonlóan a bandzsárák is inkább az istennőket tisztelik a
férfi istenekkel szemben.

A fent említett három népcsoport mellett még a következő népek és csoportok neve
vehető számításba: bamt, beldar, garod, gasa, guduli, kalbaheri, kolhat, lad, madar, malar,
mianual, odk, pendar, sas, sikalgar.
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Bandzsára asszony

      



A ben és a phen csoport
A cigányok, elhagyva őshazájukat, Indiát, India északnyugati részét, a mai Pandzsáb kör-
nyékét, három csoportra oszlottak. Az egyik csoport Kelet felé ment, a másik Dél felé,
a harmadik Nyugat felé. A Nyugat felé vándorlók hosszabb időt töltöttek Perzsiában. Itt
a 11. században két csoportban éltek. Az egyik neve „ben”, a másik „phen”. Azért ben
csoport, mert a nyelvi hangzásuknál a b hang a domináns. A ben csoport Szíria felé vette
útját, a phen csoport Örményország felé. Az európai cigányok a phen csoporthoz tartoz-
nak. Nyelvészetileg a cigányok tehát: örmény cigányok, szír cigányok és európai cigá-
nyok. Minden európai dialektusban van perzsa, örmény, török, görög jövevényszó, ami
azt bizonyítja, hogy akkor még együtt voltak.

Az Indiában maradt cigány csoportokat is a ben csoporthoz sorolhatjuk. Az Örmény-
országban maradt cigány csoportok két részre oszlottak. Az egyik ott maradt, ezeket hív-
juk lom vagy lomavren cigány nyelvjárási csoportnak. A többiek pedig elindultak Európa
felé. Ezek a rom csoporthoz tartoznak. A lom és a rom csoport a phen cigány nyelvhez
tartozik, és e kettőnek a hasonlósága nagy. Viszont a ben csoportnál kis különbségek
vannak a kiejtés és a hang szempontjából.

Az Európába érkezett cigány csoportoknál, mivel nem egyszerre érkeztek, hanem egy-
más után, a nyelvi dialektusok kicsit kezdtek eltérni egymástól. Azonban 1200-1500 szó
mindenütt megtalálható az összes cigány nyelvjárásban. Ezért is tudnak a cigányok elfo-
gadható szinten kommunikálni egymással, akárhonnan is jöttek.
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KÉRDÉSEK
Honnan jöttek a cigányok? Keresd meg a térképen!

Számold ki, hogy a cigányok a vándorlásuk során körülbelül hány
kilométert tettek meg Magyarországig!

Ki jött rá először, hogy a cigányok nyelve milyen rokonságot mutat és
hogyan?

Kik a cigányok lehetséges rokon népei?

      



A cigányok vándorlása

A cigányok vándorlásának kezdetei
A cigányok őseinek kivándorlása több hullámban történt, az ókor végétől kezdve. Az első
hullám valószínűleg Kr. u. az 5. században kelt útra. Ebben az időben hun támadás
érte Indiát, és a gazdaság is olyan változásokon ment keresztül, hogy a cigányok egy ré-
szének el kellett hagynia addigi életterét. A második hullám a 8. században indulhatott
el. Ekkor szintén jelentős átalakulás történt Indiában gazdasági és politikai téren is. Sokan
vándoroltak nyugat felé, szétszóródtak Perzsia, Afganisztán, Örményország és a Bizánci
Birodalom területén. A harmadik hullámot a 11. századra tehetjük. Ezt a hullámot a
mohamedán török támadás váltotta ki. Az Örményországban és a Bizánci Birodalom te-
rületén tartózkodó cigányok, akik már az első és második hullámban ide telepedtek le,
tovább vándoroltak. Amikor a mohamedán támadás elérte magát Indiát is, elindította a
harmadik hullámot is. A vándorlás első állomása nagy valószínűséggel Perzsia lehetett,
a mai Irán területe. Ennek nyelvészeti bizonyítékai is vannak. Több perzsiai eredetű szó
beépült a cigány nyelvbe például: vak – korro, szőrme – postyin, szerencse/boldogság –
baxt, erdő – vesh.

Ide kapcsolódhat egy történet, amely a perzsa irodalom egyik leghíresebb alkotásában,
a Firdauszi által alkotott Sahnaméban, a Királyok Könyvében található. A történet sze-
rint az 5. században uralkodó Bahrám Gór, szászánida perzsa király tízezer indiai ze-
nészt (vélhetően cigányokat) telepített Irán (Perzsia) területére.
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Cigányok (1837)

      



A következő állomás Örményország, ami ekkor a Bizánci Birodalom része volt. Kö-
rülbelül a 7. századtól huzamosabb időt töltöttek itt. Ennek az itt-tartózkodásnak is meg-
vannak a bizonyítékai a szókészletben, mint például: tök – dudum, kemence – bov, ló –
grast, darab – kotor, szekér/kocsi – vurdon, gomb – kochak. A kereszténységgel itt ta-
lálkoztak a cigányok. A bizánci források említenek egy csoportot, akiket tsziganoszok-
nak neveznek. Nevüket valószínűleg egy kisázsiai eretnek csoport, az atszinganosz
elnevezéséből származtathatjuk (bár ez még nem teljesen bizonyított).

Jelentése kitaszított, érinthetetlen. Vélhetőleg idővel a cigányokra is értették az elne-
vezést, egy kalap alá véve őket a kitaszítottak csoportjával. Egyébként a kifejezés több
európai nyelvbe is beépült, ilyenek például a délszláv cigani, a román ţigani, a magyar
cigány, a cseh cikáni, a francia tsiganes, az olasz zingari, a német zigeuner, a svéd zige-
naren, a portugál ciganos, a spanyol zincali stb. Írásos emlékek szerint a 9. század elején
jóslással foglalkozó tszinganoszok jelentek meg magában Konstantinápolyban, a biro-
dalom fővárosában is.

Útban Európa felé
Nem tudni pontosan, hogy Örményország területét a cigányok mikor hagyták el. De a
Bizánc és az arabok közötti állandó harc mozdíthatta el őket Európa felé, valószínűleg a
11. században. Egyik csoportjuk a Közel-Kelet, illetve Észak-Afrika felé indult. Az ő
leszármazottaik az „arab cigányok”.

Megtalálhatjuk őket Egyiptomban, Szíriában és Irakban. Izraelben is élnek pár ezren.
Észak-Afrikából eljutottak Spanyolországba a 9–10. században. Másik csoportjuk először
a mai Törökország és Görögország területét érintették, majd a Balkánra érkeztek. Innen
pedig egész Európába.

Végül Irán területét majdnem minden cigány elhagyta. Azonban maradtak is itt. Ők
az „Iráni cigányok”.

A Kis-Ázsiában élő cigányok nyugatabbra vonultak, ami a mongol előretörésnek tud-
ható be. A 13–14. században emiatt a Balkánra szorultak.

Az Európába nyomuló cigányok első állomása a Peloponnészoszi-félszigeten, a mai
Görögország területén és Krétán volt. Volt egy nagy cigány település Modon mellett, a
neve Gippe (a mai Methoni), Messzíniában. Modont a törökök 1500-ban elpusztították.
Mikor a cigányokat kérdezték: honnan jöttetek, akkor így válaszoltak: „ek Gippe”, vagyis
„Gippéből”. Ezt viszont úgy lehetett érteni, hogy Egippe, Egyipte, vagyis Egyiptom.
Valószínűleg így lett a nevük „egyiptomi”, illetve a „fáraó népe”. Mind a mai napig
élnek olyan cigányok Montenegróban, akik egyiptominak vallják magukat.

A Balkán-félszigeten valóban van egy tengerhez közeli terület, aminek a neve Gippe,
azaz Kis-Egyiptom. A cigányok egyik vezetője magától a bizánci császártól kapta a Kis-
Egyiptom hercege címet. Valószínűleg az oszmán-törökök elleni segítségért. Vagyis
Kis-Egyiptom egy görögországi terület volt, ahol egy cigány központ alakult ki, és ezt a
törökök pusztították el.
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India és Örményország után Görögországot a harmadik őshazának is szokás emlegetni.
Itt a 16. század folyamán jelentek meg. Görög hatás eredménye a hímnemű és a nőnemű
névelő, például: o grast – a ló, ami hímnemű, e guruvnyi – a tehén, ami nőnemű.

A 15. század elején a cigányok megindultak északra, majd Nyugat-Európa felé. Ha-
vasalföldön, Szerbián és Horvátországon át Magyarországra, a Német-Római Császár-
ságba, Franciaországba, Angliába, sőt Svédországba és Finnországba is. Ezt a mozgást
a törökök előretörése indította el.

A cigányok mint zarándokok
A cigányok a legtöbb esetben zarándokként jelentek meg, és annak is tekintették őket az
európaiak. Ezek az események a késő középkorra estek. Ezekben az időkben a keresztény
vallásnak, a hitnek nagyon nagy szerepe volt Európában. Az aszkézis, a bűnbánat, a ve-
zeklés fontos volt a keresztény világban. A cigányok valószínűleg sok, a Szentföldre
tartó zarándokkal találkoztak. Akik hozzájuk hasonlóan rongyosak, koszosak, szegé-
nyek voltak. Vezekelve vándoroltak. Őket mindenhol szívesen fogadták, beengedték há-
zaikba, enni adtak nekik. A zarándokokat ugyanis illett befogadni és jól bánni velük. Ez
keresztény érték és erény, sőt szinte kötelesség volt. A Biblia szerint is valakivel jót cse-
lekedni olyan, mintha Jézussal cselekedtek volna jót. Ezek a körülmények azt az ötletet
adták a cigány csoportoknak, hogy kihasználják a kínálkozó lehetőséget, és magukat is
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zarándokokként mutassák be. Ezzel ők is részesültek az ezzel járó jóindulatból. Azon-
ban volt egy különbség a cigányok és a többi zarándok között, méghozzá a bőrszín. Erre
magyarázatként éppen jól jött az egyiptomi eredet, melyet ugyan nem a romák találtak
ki, de később már ők is így, vagyis egyiptomiként mutatkoztak be. De vajon miért is kel-
lene egy egyiptominak zarándokolni? Az agyafúrt romák a középkori erkölcsöknek meg-
felelő történetet találtak ki. Ezek szerint elhagyták a keresztény hitüket, de ezt megbánták,
és visszatértek az igaz keresztény hitre. Azonban bűnükért vezekelniük kell. Hét évig
kell zarándokolniuk és imádkozniuk. Ez a történet mindent megmagyarázott. A cigá-
nyoknak vándorolva, imádkozva kell vezekelniük, ráadásul mindezt csoportosan és nem
magányosan, hiszen a bűnt is közösen követték el. Ez a mese néhány évtizedre biztosította
a szükséges magyarázatot a kóborlásra, és alamizsnát is biztosított a számukra.

Menlevelek, kiváltságlevelek
A cigányok tehát szegény zarándokokként érkeztek Közép- és Nyugat-Európába. Ilyen
módon adományokat, alamizsnát és támogatást is kaptak. Sokszor igen magas rangú tá-
mogatóik is akadtak. Az általuk kiállított állítólagos iratok azonban nem mindegyike
valódi.

A cigány vezetők két menlevelet is fel tudtak mutatni, amelyet állítólag Zsigmond
magyar király és német császár adott ki. Azonban az iratok minden valószínűség szerint
hamisak lehettek. A levelek keltezése: 1417. és 1423. volt. A második levél megemlíti
Lászlót, a cigányok vajdáját: Ladislaus Vaivoda Ciganorum, aki a király hű embere.
De nézzük meg, mit is ír:

„Mi, Zsigmond, Isten kegyelméből római király, a Birodalom mindenkori gyarapítója,
Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország stb. királya kegyesen köszöntjük a
Birodalomban élő vagy uralmunk alá tartozó minden nemes, katona, parancsnok, hiva-
talnok, bíró, várbéli és városi hívünket.

Hű emberünk, László, a cigányok vajdája és hozzátartozói messzemenő kegyért for-
dultak hozzánk. Ezért, engedelmes kérésükbe beleegyezve megadjuk nekik ezt a szabad-
ságot, így ha városba érkezik, a ti hűségetekre bízzuk őket, és elrendeljük, hogy ne
akadályozzátok, életüket ne nehezítsétek, hanem ellenkezőleg, minden alkalmatlanságtól
és bosszúságtól védjétek.

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

Kiadtuk uralkodói székhelyünkön, az Úr 1423. magyar királyságunk 36. római csá-
szárságunk 12. cseh királyságunk 3. évében, Szent György vértanú ünnepén”.

Egy ilyen menlevél valóságos főnyeremény, minden kaput megnyit a cigányok előtt,
és nem kevesebbre, mint az önbíráskodásra adja meg az engedélyt. Zsigmond király men-
levele azonban csak a saját országaiban jelentett útlevelet, ezért Nyugat-Európában nem
királyi, hanem egyenesen pápai menlevéllel utaztak cigány csoportok. Pápai menlevelet
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akartak szerezni azok a csoportok is, akik 1422 táján két hétig Bologna mellett táboroztak.
A róluk szóló feljegyzésből már az derül ki, hogy a városoknak a sokadik „egyiptomi
zarándokcsoport” után elfogyott a türelme, a közhangulat a cigányság ellen fordult.

De honnan kerülhettek elő ezek a menlevelek? Amint azt már tudjuk, akkoriban meg-
érte zarándoknak mutatkozni. Ezért aztán valószínűleg hamis menleveleket is készíttettek.
A hamisítás egyébként virágzó iparág volt a középkorban. A hamisított dokumentu-
mokat sokszor akár a piacokon is meg lehetett vásárolni. Egyébként „András herceg”
nevére minden valószínűség szerint több hamis menlevelet is kiállítottak, mert a krónikák
egyszerre több helyen is említenek „András herceg” által vezetett csoportokat. Az érintett
települések pedig olyan messze esnek egymástól, hogy egyszerűen lehetetlen volt bejárni
az utat ilyen rövid idő alatt.
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KÉRDÉSEK
Mely terület volt a cigányok vándorlásának első állomása?
Keresd meg a térképen!

Gondold végig, hogy amikor az első, a második és a harmadik cigány
vándorlási hullám útra kelt, akkor éppen mi történt a magyarokkal!

Miért nevezték a cigányokat egyiptominak?

A cigányok miért mutatkoztak zarándoknak?

      



20

      



A cigányság etnonimái
(etnikai csoportnév, népelnevezés)

A cigányok diaszpórája
A cigány népcsoportok az egész világon szétszóródtak. Ezt nevezzük diaszpórának.
A diaszpóra kifejezés a diaspora, ógörögből származik, jelentése: magok elvetése vagy
szétszórása. Valamely etnikumra, vallás követőire, illetve közösségre utal, akik külső
kényszer hatására elhagyták szülőföldjüket, majd a világ valamely táján más népek közé
„szétszóródva” folytatják életüket.

Fő etnonimák
A cigányság fő etnonimáinak két csoportja van: a saját nyelvi kifejezések, ahogyan saját
magukat hívják és a nem cigány nyelvi elnevezések, vagyis ahogy mások hívják őket.
A cigányság ez utóbbiakat is felvállalja és alkalmazza magára nézve.
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Saját elnevezések, önelnevezések
A lomavren nyelvű cigányok magukat lomnak, a domari nyelvűek domnak, a romani
nyelvűek legtöbb csoportja pedig romnak nevezi magát. Mindhárom szó jelentése:
„ember”, „cigányember”, „férfi”, illetve „férj”. A többi romani nyelvű csoport saját
elnevezései: romničal, romničel, kalo, kale, manuš vagy sinti. A romničal jelentése: „ci-
gányember”. A romani a rom főnévből képzett melléknévi alak, a kifejezést Nagy-Bri-
tanniában és az USA-ban alkalmazza egy szűkebb csoport. A kalo jelentése: „fekete”,
többes számú kale alakban a finnországi cigányok egy csoportja használja, az egyes
számú kalo alakot pedig az Ibériai-félsziget cigányai használják. Érdekes, hogy ez utób-
biak bár a romani nyelvet már nem beszélik, eredeti önelnevezésük megmaradt. Ugyan-
csak kalónak nevezi meg magát egy archaikus nyelvjárást beszélő kis csoport Walesben.
A sinti kifejezést a nyugat-európai cigány csoportok többsége alkalmazza magára.
Jelentése nehezen lefordítható, körülbelül társat jelent, időnként használatos rokon és úti-
társ értelemben is. A manuš/manush jelentése: ember, illetve férfi. Ezt a kifejezést
a franciaországi sintik egy szűkebb csoportja használja, a sinti szóval párhuzamosan.

A Londonban, 1971. április 8–12. között megtartott Első Roma Világkongresszuson
az ott jelenlévő különböző cigány népcsoportokhoz tartozó küldöttek elfogadták, hogy
a világ összes cigány népcsoportjának és cigány származású emberének közös hiva-
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talos elnevezése a rom többes számú (illetve egyes számú megszólító esete) alakja:
a roma. Ezek után a roma kifejezés vált a nemzetközi cigányság összefoglaló elnevezé-
sévé. Ezt azonban több cigány csoport idegennek tartja.

Nem cigány elnevezések
A magyar és sok más nyelvben a cigány elnevezés alapja legnagyobb valószínűséggel
a görög „atsinganos”, amelynek jelentése: érinthetetlen. Feltehetően egy olyan pogány
vagy eretnek vallási közösségre vonatkozott, amelynek tagjaival a keresztényeknek nem
volt szabad érintkezniük. Az, hogy a cigányságnak ténylegesen köze volt-e egy ilyen
közösséghez, egyelőre még nem igazolt. Azonban úgy tűnik, az akkori emberek össze-
kötötték ezt a csoportot a cigánysággal. A kifejezés több európai nyelvbe is beépült. Ilye-
nek például a délszláv cigani, a román ţigani, a cseh cikáni, a francia tsiganes, az olasz
zingari, a német zigeuner, a svéd zigenaren, a portugál ciganos, a spanyol zincali stb.
Különböző alakjaiban ez a szó vált világszerte az egyik legelterjedtebbé a cigányság
megnevezésére. A kifejezést maguk a cigányok is használják és elfogadják, bár ne-
gatív kicsengése miatt olykor, bizonyos esetekben inkább kerülik a használatát. Érdekes,
hogy a legtöbb cigány romnak nevezi magát, ami teljesen eltér a cigány megnevezéstől.
Azonban ez nem egyedi eset. Elég csak a magyarokra gondolni, hiszen más nyelveken
teljesen másként mondják a magyart. Például németül „ungarisch”, angolul „hungarian”,
franciául pedig „hongrois” stb. Tehát a magyar nép önelnevezése különbözik attól, amit
sok európai nemzet használ a magyarok megnevezésére.

A másik nemzetközileg legelterjedtebb hagyományos megnevezésnek az eredeti je-
lentése: „egyiptomi”. Ilyenek például a következők: az albán evgjit, jevg, a görög ejiftos,
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giftoi, a délszláv gipćan, gupćan, egjupci, a francia gitans, a spanyol gitanos, az angol
gipsy, gypsy stb. A magyar nyelvben ennek megfelelően a „fáraók népe” volt, de ma már
ez nem használatos. A szó oda vezethető vissza, hogy évszázadokig egyiptomi eredetűnek
tartották a cigányságot. Ma már tudjuk, hogy ez nem igaz.

Az elnevezések harmadik csoportja nem vált nemzetközivé, csak szűkebb körben hasz-
nálatos, és maguk a cigányok sem fogadják el. Ezek az elnevezések eredetileg más népek
neve: bohémiens ~ csehek, ungarós ~ magyarok, tattare ~ tatárok.

A magyarországi cigányok önelnevezése
A cigányok megkülönböztetik magukat a nem cigányoktól, de nemcsak itt nálunk, hanem
mindenhol. Ezért minden romákra vonatkozó elnevezésnek megvan a nem romákra vo-
natkozó párja is. Mindjárt meglátjuk, hogy hogyan.

Magyarországon a legelterjedtebb a lovári nyelv. A magyarországi cigányok leg-
többje romnak nevezi magát. A szó jelentése, amint azt már tudjuk: cigányember, férfi,
illetve férj. Fontos, hogy ezt a kifejezést nők is és férfiak is használhatják. Az, hogy „rom
som” azt jelenti, hogy cigány vagyok, és ezt egy nő is állíthatja magáról. Viszont azt,
hogy „sima rom”, vagyis van férjem (méghozzá cigány), értelem szerint csak egy nő
mondhatja.
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A „romnyi” szó jelentése: asszony
– nő, méghozzá cigányasszony és fele-
ség. A „sima romnyi” annyit tesz,
hogy van feleségem (méghozzá ci-
gány). A „shávo” jelentése: fiú – ci-
gányfiú, a „shej” jelentése pedig: lány
– cigánylány.

A „rom” nem cigány párja a
„gazho”, jelentése: férfi, nem cigány
férfi. Minden férfi, aki nem cigány, az
gazho, legyen az bármely nemzet tagja
is. A rom és a gazho jelentése szinte
ugyanaz, azzal a lényeges különbség-
gel, hogy az első a cigányokat jelöli,
míg a második a nem cigányokat.
Mivel a magyarországi cigányok első-
sorban magyarokkal vannak körülvéve,
ezért a kifejezés a magyarok megjelö-
lésére is használatos. Például, ha azt
mondjuk, hogy „voj gazho si”, azzal
kifejeztük, hogy „ő férfi”, méghozzá
egy nem cigány – minden valószínűség
szerint – magyar férfi. Elméletileg azonban akármilyen nemzet tagja is lehetne. Egyéb-
ként a magyar megjelölésére az „ungro-ungriko” kifejezés szolgál.

A romnyi párja a „gázhi”, jelentése: asszony – nő, nem cigányasszony. Tehát, ha valaki
azt mondja, hogy „sima gazho”, az azt jelenti, hogy van férjem, de nem cigány. Ehhez
hasonlóan a „sima gazhi” azt jelenti, hogy van feleségem, de nem cigány. Ha egy cigány
férfi feleségül vesz egy nem cigány nőt, akkor nagy valószínűség szerint, az egyszerűség
kedvéért és megszokásból azt fogja mondani, hogy „sima romnyi”, nem pedig azt, hogy
„sima gazhi”, bár ez utóbbi lenne a helyes, hiszen a felesége nem cigány.

A „shavo” párja a „raklo”, jelentése: fiú – nem cigányfiú. A „shéj” párja a „ráklyi”,
jelentése: leány – nem cigánylány.

Vannak olyan kifejezések, amelyek nem jelölik az etnikumot, vagyis jelölhetnek
cigányokat és nem cigányokat egyaránt. Ilyen például a manush, amelynek jelentése:
ember, a „mursh”, jelentése: férfi, vagy a zhuvlyi, jelentése: nő.
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KÉRDÉSEK
Nézz utána, hogy mit jelent a diaszpóra kifejezés, és hogyan hozható
kapcsolatba a cigányokkal?

Szedd össze, hogy hogyan nevezik magukat a magyarországi cigányok?

Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy jelentős eltérés van a népszám-
lálási adatok és a valóság között a cigányság tekintetében?

Sorold fel a cigány törzseket!
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A magyarországi főbb cigány csoportok
(oláhcigány, beás és romungrók) jellemzői

Magyarországi cigányok
A magyarországi cigányok al-
kotják az ország legnagyobb
hivatalosan elismert kisebbsé-
gét. A magyarországi nemzetisé-
gek közül ők az egyedüliek, akik
nem rendelkeznek anyaország-
gal, ezért nem nemzeti kisebb-
ségként, hanem inkább etnikai
kisebbségként határozzák meg
őket. Magyarországon hivatalo-
san az az ember cigány, aki
magát a népszámláláson, a sza-
vazásnál, az iskolában, az önkor-
mányzatnál cigánynak vallja.
Ez azért van, mert az 1992-es
adatvédelmi törvény alapján az
etnikai hovatartozást az érintett
írásos beleegyezése nélkül nem
lehet nyilvántartani.

Magyarország 3200 telepü-
lése közül 2000-ben élnek cigányok. A 2001. évi népszámlálás szerint Magyarorszá-
gon 190 046 fő volt a cigány lakosság lélekszáma. A népszámlálási adatok
nyilvánvalóan nem a valós adatokat tükrözik. Egy 1994-es felmérésnél azt vették alapul,
hogy a nem cigány környezet kiket tekint cigánynak. Természetesen ez nem feltétlenül
jelenti azt, hogy akit cigánynak tartanak, az tényleg cigány is; de mégis a valósághoz kö-
zelebb álló adatot kaptak a kutatók. Eszerint több mint 500 000 fő volt a magyarországi
cigányok lélekszáma. Ez körülbelül az összlakosság 5%-a.

A KSH adatai szerint 315 583-an vallották magukat cigánynak 2011-ben. Becs-
lések szerint a magyarországi cigányság számát körülbelül hét-nyolcszázezer főre
tehetjük.

Magyarországon a romáknak hat nagy csoportja különböztethető meg. A hat cso-
port közül három nagyobb létszámban él itt. Ezek: a magyar cigányok–kárpáti cigá-
nyok, az oláhcigányok és a beások. Kisebb csoportot alkotnak: a szintók, a román
cigányok és a Gáborok. Ők csupán néhány száz, illetve egy-két ezer tagot számlálnak.
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Romungrók, kárpáti cigányok
A magyar cigányok és a kárpáti cigányok összefoglaló neve: romungrók. A romungrók
többsége a kárpáti cigányoktól származik, de már nem beszéli a cigány nyelvet, a kárpáti
cigányok igen. A romungro kifejezés két szóból ered: a rom és az ungro, amely össze-
vonva a „romungro”. Jelentése: cigánymagyar vagy magyar roma. Jól kifejezi, hogy
olyan cigányokról van szó, akik (többségükben) már nem beszélik a cigány nyelvet, és
életmódjuk inkább áll közelebb a magyarok életmódjához. Azonban nem a nyelvtudás
a döntő, hanem az életmód és az identitás. Hiszen ma már mind a beások, mind az
oláhcigányok többsége csak magyarul beszél. Összefoglalva: az a romungró, aki őrzi
ugyan cigány identitását, de elszakadt a hagyományos cigány életmódtól és szokásoktól,
és leginkább a magyar társadalom normái szerint él. De meg kell jegyeznünk, hogy az
oláhcigányok között városban élő értelmiségiek is vannak. Ők őrzik az identitásukat, mi-
közben elszakadtak a hagyományos életmódtól, mégsem számítanak romungrónak.

A cigányok közül a kárpáti cigányok élnek a legrégebben a Kárpát-medencében, őseik
a 15. században érkeztek. A mai kárpáti cigányok a régi magyarországi romáknak attól
a részétől származnak, akik megőrizték a roma nyelvet. A másik részük a 18. században
a magyar nyelvre tért át (magyar cigányok).

A kárpáti cigányok nagyobb hányada ma Szlovákia és Csehország, valamint a délszláv
országok területén él. Magyarországon csak néhány közösségük található Nógrád me-
gyében, Budapest környékén és a Dunántúl egyes településein. Hagyományos mestersé-
gük szerint főleg muzsikusok (muzsikus cigány), szegkovácsok és vályogvetők voltak.
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Az oláhcigányok
Az oláhcigányok két-három évszázaddal ké-
sőbb érkeztek. A többi csoporttal szemben
nem egységesek, hanem tíz-tizenkét, de inkább
több, egymástól kulturálisan és nyelvjárásban
is elkülönülő csoportjuk van. Például lovárik,
csurárik, kelderások. A múltban ezek a csopor-
tok egy-egy mesterség művelőit is jelentették.
Ma már természetesen kevesen űzik ezeket a
foglalkozásokat.

Az „oláhcigány” kifejezés inkább össze-
foglaló név. Ezek a roma csoportok Havasal-
föld román („oláh”) fejedelemségéből érkez-
tek Magyarországra a 19. században, és a roma
nyelv különböző oláhcigány nyelvjárásait be-
szélik. Önmagukat romának nevezik, a saját
nyelvükön rom. Az ország minden részén élnek
oláhcigányok.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a cso-
porthoz tartozáshoz nem feltétel a nyelvtudás,
a legfontosabb az életmód és az identitás. Az
oláhcigány identitású emberek többsége ma már nem is beszéli a cigány nyelvet, mégis
ide számítja magát (a cigányok több mint 70%-a már csak magyarul beszél). Tehát az a
cigány, aki már nem beszél cigányul, nem biztos, hogy romungró. De erről volt már szó
a romungrókkal kapcsolatban is.

Nézzük meg a legismertebb törzseket.

1. Lovári
Lókupecek, dialektusukat lókupec nyelvjárásnak is szokták nevezni. Nevüket a lové,

azaz a pénz adta, eredeti kovácsmesterségüket cserélték fel a jövedelmezőbb lókereske-
delemre.

2. Mashari
Nevüket a masho (hal) adta, mivel halászok voltak. Később ők is lovakat tartottak,

illetve alkalmi munkából éltek. A lovakhoz kiválóan értettek és értenek ma is.

3. Khelderasi
Üstfoltozók, nyelvi dialektusukat szokták üstfoltozó nyelvjárásnak nevezni. Nevüket

az üst, kekava-kheldera adta. A foltozás mellett új üstöket is készítettek, de készítettek
juhászkampót, fokost, csengőt, illetőleg rostát, kést, továbbá köszörültek is.
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4. Dirzari
Nevüket a dirza (rongy) szótól kapták, rongyot gyűjtöttek, amelyet aztán eladtak.

A rongyokat kocsijaikon hordták.

5. Kherari
Nevüket a kher (ház) szóból kapták, mivel először építettek maguknak házat, emellett

házalók is voltak. Az alföldi házépítéseknél mint falverők, tapasztók, vályogvetők dol-
goztak.

6. Churari
Nevüket a churo (rosta) és a churi = shuri (kés) adta. Rostákat csináltak, késeket kö-

szörültek. Lovaik nekik is voltak.

7. Colari
Nevüket a colo (vászon, lepedő, szőnyeg) adta. Kereskedők voltak és ma is azok.

8. Bugari vagy dugari
Nevüket a dugo (dög) szóból származik. Az elhullott állatokat lenyúzták, bőrüket ki-

dolgozták és eladták.

9. Chandrari
Nevüket a chandro (ékszer) szó alapján kapták, mivel ezüst, arany tárgyakat készítet-

tek, illetve ezekkel kereskedtek.

10. Khasari
Nevüket a khas (széna) adta. Szénát gyűjtöttek, eladták. Az építkezéseknél mint vályog-

vetők, tapasztók dolgoztak.

11. Gurvari
Nevüket a guruv (ökör, marha) szó révén kapták. Marhakereskedők voltak. Letele-

pedve a nevüket megtartották, illetve új neveket is vettek fel, például: kolompari, ők ko-
lompokat készítettek, edényeket foltoztak, üstházakat, kályhákat, tepsiket készítettek,
bádogos munkát végeztek.

12. Ursari
Nevük alapja az urso (medve), mivel medvetáncoltatók voltak. Mint mulattatók

keresték a kenyerüket.

13. Cerhari
Nevük a cerha (sátor) szóból ered, mivel mindig úton voltak, sátoros kocsival jártak.

Másik nevük: dromari (utazó). Lovakkal is foglalkoztak, de emellett fémművességgel
is. Nyelvi dialektusuk a lovárival egyezik.
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14. Bodvari
Nevüket a bódétól kapták, a kocsijaikon (echos = szekér) sátor, bódé volt.

15. Patrinari
Nevüket a patrin (levél) szóból eredeztetik. A patrinárik hajlékai lombsátrak voltak.

Ló náluk is volt, fémművességgel foglalkoztak.

16. Xarkomári
Rézműves cigányok voltak.

A szintók
A szintók mind kulturálisan, mind nyelvi szempontból is nagyon közel állnak a kárpáti
cigányokhoz. A szinti nyelvjárást beszélik, amely a cigány nyelv kárpáti cigány dialek-
tusának egy változata. A kárpáti nyelvjárástól abban különbözik, hogy számos német
eredetű szót és németes nyelvtani elemet használ. A csoportot szintónak (sinto) vagy
szintó romának (sinto rom) nevezik, de szokták német cigányoknak is hívni őket.

A sinto cigány eredetű szó, többes számú alakja a sinti. Jelentése nagyjából „társ”:
„embertárs”, „sorstárs”, „útitárs” értelemben, de jelenthet „azonos csoporthoz tartozót”,
esetleg konkrétan „közeli rokont” is.

A szintók általában ideiglenesen fordulnak meg Magyarországon, mint vándorcirku-
szosok. A legnagyobb csoportjaik Németországban, Franciaországban, Belgiumban, Hol-
landiában, Svájcban és Észak-Olaszországban élnek. Pár ezer főnyi magyarországi
közösségük valószínűleg a 20. század elején vándorolt vissza Európa nyugatabbi orszá-
gaiból. Kisebb szórványaik élnek még Csehországban, Szlovákiában, Szerbiában és
Oroszországban is. Sokan laknak a lakó-
kocsikban, amelyekben utaznak. Egy ki-
sebb csoportjuk a második világháború
után megtelepült Magyarországon. Ők
körhintásként, céllövöldésként, mutatvá-
nyosokként járják az országot.

A szintó nyelvjárások erős német be-
folyásnak voltak, illetve vannak kitéve.
Ennek hatásaként egyes csoportjaik
nyelve már erősen kreolizálódott, és az
ún. „átmeneti nyelvek” csoportjába sorol-
juk őket. Magyarországi közösségeikben
a szintó nyelvjárás erősen visszaszoruló-
ban van.
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A beások
A beások anyanyelve a román, egy archaikus román dialektus. Önmagukat beásnak
vagy cigánynak nevezik, a roma megjelölést általában elutasítják. Fő foglalkozásuk a
famegmunkálás: fakanál, teknő stb. készítése volt, illetve az aranymosás és a bányá-
szat. A hagyományos mesterségek kiszorulása óta ezt a megélhetési formát jobbára
elveszítették.

Valószínű, hogy a beások, a romák külön ágává Erdélyben váltak, ahol rabszol-
gákként aranyat bányásztak román bányászokkal együtt, egészen a 16. század végéig.
Erre utal a román băie – băia szó, amely abban az időben a bányászok román neve volt
Erdélyben. A rudar népnév ugyancsak erre a foglalkozásra utal, mivel a szláv ruda „érc”
szóból ered. Feltételezhetően egy kétnyelvű időszak után nyelvcsere történt, a beások
elhagyták a roma nyelvet, és áttértek a románra.

A beásoknak három fő csoportjuk van:
Az egyik csoport az árgyelánok. Leginkább Somogyban, Tolnában, Baranyában

élnek. Tipikus vezetékneveik: Bogdán, Ignácz, Kalányos és Orsós.
A muncsánok. Ők Alsószentmártonban és környékén élnek. Gyakori vezetéknevük:

Csinos, Morás.
A ticsánok. Ők leginkább Füzesabonyban, Tiszafüreden és általánosságban az Észak-

Alföldön élnek. Leggyakrabban román neveket viselnek például: Nyerlucz, Serbán, Lin-
gurár.
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A román cigányok
A Magyarországon élő román cigányok kis lélekszámú csoport. Ők a román határ mentén,
néhány románok lakta faluban élnek. Anyanyelvük a román köznyelv, ami nem teljesen
ugyanaz, mint a beások archaikus nyelvjárása.

A Gábor-cigányok
A Gábor-cigányok, más néven kalapos Gáborok Romániában, főleg Erdélyben
élnek, de megtalálhatóak Magyarországon is. Elnevezésüket állítólag Bethlen Gábor
fejedelmünktől kapták. A férfiaknál jellemző a széles karimájú fekete kalap és a
hatalmas bajusz. A nőknél pedig a hosszú, földig érő, színes rakott szoknya és kendő.
A fiatal lányoknál két copfba fonott haj, szalaggal átkötve.

A többségük beszél magyarul, románul és cigányul is. Hagyományaikat szigorúan
őrzik, házasságot is csak a Gábor családon belül kötnek. Általában jómódban élnek, jel-
legzetes foglalkozásuk a tetőfedés és egyéb bádogos munkák. Manapság azonban már
inkább kereskedelemmel foglalkoznak, és Európa-szerte megfordulnak. Sokat utaznak,
azonban a jelentős ünnepekre, eseményekre hazatérnek Erdélybe. A legtöbben az adven-
tista vallást követik.
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A cigányok hagyományos foglalkozásai

A cigányok megélhetése
A közgondolkodásban a cigányokkal kapcsolatban számos előítélet fogalmazódik
meg. Ezek közül az egyik legáltalánosabb az, hogy a cigányok nem dolgoznak. Azonban
a cigányok történelmük kezdeteitől valamilyen ipari, szolgáltató és kereskedelmi tevé-
kenységet folytattak.

A cigányok régi mesterségei csak kivételes esetben nyújtottak megélhetést egész
évben. Legtöbbjüknek több bevételi forrása is kellett, hogy legyen. A modernizáció elő-
rehaladása sem tett jót a cigányok megélhetési stratégiájának. A 19. század végén és a
20. század elején a hagyományos mesterségek piacai a gyáripar fejlődésének következ-
tében kezdett visszaszorulni. A két világháború között a mesterségek piaca tovább szű-
kült. A hagyományos foglalkozások a megélhetés egyre kisebb részét fedezték. Ezek
mellett más kiegészítő tevékenységet is kellett végezniük, csak így tudták biztosítani a
család megélhetését. A második világháború után a visszaszorulás folyamata felgyorsult.
A cigányok kénytelenek voltak életformát váltani. A hagyományos cigány mesterségeket
mára már alig műveli valaki, azonban újbóli felelevenítésükre történnek kísérletek.

Most pedig vegyük sorra a cigányok megélhetését biztosító munkákat.
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Állattartás és kereskedelem
Lókereskedelem

A lovakhoz jól értő cigányok, mint lófel-
vásárlók és lókereskedők tevékenykedtek.
Törzskönyvezett lovakat, cigányul remun-
da lovakat szállítottak a katonaság részére.
Ez a mesterség hosszú ideig jó megélhetést
biztosított. A legrátermettebbekből kiváló
lószakértők lettek, és gazdag urak-
nak is dolgoztak, és adtak tanácsot ló
vásárlásakor. Ismerték a lovak betegségeit,
az ezekre való gyógymódokat. Sok lovat
tartottak, ezért viszonylag gazdagabbak
lettek. Cigányul a pénzt úgy mondják,
hogy love, ebből ered a lovári (pénzes)
elnevezés.

Marhakereskedelem
A gurvárok ökörhajcsárok voltak. Marhákat hajtottak a vásárokra, sokszor idegen orszá-
gok felé is. Miután letelepedtek, edényfoltozóként, bádogosként dolgoztak.

Szórakoztatás

Zenélés és éneklés
Népies magyar műzenét játszanak, a cigány népzenét ritkábban játsszák. Ezt a nem
cigány lakosság cigányzeneként ismeri. Hangszereik a hegedű, a cimbalom, a klarinét,
a nagybőgő, a brácsa.
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Cigányférfiak – lókereskedők,
Mohora (1910)

Zenész cigányok
Kisbőgő: Dudás Ferenc (Labi),
Kontrás: Horváth József (Csuka),
Brácsás: Vörös József (Josa)
Bőgős: Sándor József (Jószó),
Cimbalom: Sándor József (Polos),
Klarinét: Bokor Imre,
Segédprímás: Sándor Lajos.
A gyűjtő: Máté Róbert

      



Az oláhcigányok általában csak maguknak muzsikálnak. Hangszereik: a tambura,
a citera és a gitár. A ritmust kanalakkal, kannázással és szájbőgőzéssel adják. Ők játsszák
a valódi cigány népzenét. A valódi cigányzene sokban különbözik attól, amit a cigány-
zenészek a magyaroknak játszanak.

Körhinta, céllövölde
A szintó cigányok, mint mutatványo-
sok, körhintások, céllövöldések járják
az országot. A vásárok és egyéb ren-
dezvények elmaradhatatlan résztve-
vői.
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Cigányzenekar a 18–19. század fordulóján

Mechanikus céllövölde
az 1910-es években,
a képen jól látszanak

a kör alakú tappancsok

      



Fémműves cigányok
A fémművesség a cigányok körében igen elterjedt volt. A fémműves cigányokat négy
csoportra lehet osztani:

1. Kovácsok.
2. Szegkovácsok.
3. Foltozók.
4. Rézművesek.

A kovácsok patkolással (petalári – patkoló), fúrókészítéssel (fredyelari – fúrókészítő),
szegkészítéssel (karfinari – szegkészítő), fegyverkovácsolással és -javítással foglalkoz-
tak. Természetesen emellett más fémmunkát is elvégeztek.

Elkészített munkáik közül néhány:

– szegfúró vagy cigányfúró;
– nagy nyeles fúró (burdexa);
– létrafok fúró (skarako fredyelo);
– széklábfúró (skaminesko fredyelo);
– kerékagyfúró (rotako fredyelo);
– háromágú fúró (trine kranzhengo fredyelo);
– gereblye (gereblya);
– edényfoltozó szeg (romano karfin);
– S-szeg láncba (bango karfin);
– pernyehúzó lapát (lapata);
– szalmahúzó szigony (sigonyi);
– üvegtál drótozása;
– kocsik részeinek vasalása, gémeskutak vasrészeinek elkészítése;
– abroncsolás, patkókészítés.

Lakatosok
A lakatosmesterséget a középkorban kezdték művelni a cigányok. A kovácsmesterségből
vált ki, de sok helyen a kovácsmester a lakatosmunkát is elvégezte. Készítettek lakatokat,
zárakat, vaspántokat, kulcsokat, rácsokat, kilincseket. A lakatosok puskaművességgel is
foglalkoztak.

Rézművesek
A rézműves cigányok is több csoportra oszlottak:

1. Üstfoltozók (khelderashok).
2. Csengőöntők (klopotari).
3. Gyűrűkészítők.
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A rézművesek közös neve a réz cigány nevéből (xarkom) ered: xarkomari. Természe-
tesen az üstfoltozó cigányok a foltozás mellett új üstöket is készítettek. A csengőöntő ci-
gányok csengőt, fokost, juhászkampót, pipaszurkálót készítettek. A gyűrűkészítők rézcsőből
rézdrót összeforrasztásával, rézlemez forrasztásával gyűrűket készítettek. Gyűrűket
öntéssel is tudtak csinálni. Régebben rézmozsarakat, rézkilincseket is öntöttek, valamint
pecséteket is.

Famegmunkálás
Teknősök
A teknősök, teknővájók cigány neve balajari (a teknő cigányul: balaji). A beás cigá-
nyok közül sokan ezzel foglalkoztak.

Fakanálkészítők, fatálkészítők
A fakanálkészítők családi neve sokszor volt
Kanalas, Kalányos. Fakanál mellett készítet-
tek fatányérokat, fatálakat is. Portékájukat vá-
sárokon, piacokon és búcsúkban adták el.
Készítettek fa játékokat is, mint például ke-
repelőt, fakardot, jojót, nyeles tolójátékokat.
Fából dézsát is készítettek.
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Cigánykovács
(1686. évi rézmetszetről)

      



Hangszerkészítők
A cigányok ősi foglalkozása volt a muzsikálás. Némely hangszert ők maguk is el tudtak
készíteni. Ilyen hangszer például a hegedű.

Orsósok
Az orsót (kaklyi) keményfából faragták ki. Az orsót a len- és kenderfonásnál használták.
Foglalkozásukból vezetéknév is lett.

Kosárfonók
A kosárfonáshoz rengeteg fűzfavesszőre volt szükség, ezért az ezzel foglalkozó cigányok
sűrűn jártak azokon a helyeken, ahol találtak alapanyagot. A fűzfából (sirka) készítettek
kosarakat, kasokat, bevásárlókosarakat.

Egyéb szolgáltatások
Bőrfeldolgozók
A sintérek az elhullott állatokat megnyúzták, bőrüket kikészítették és eladták. A dög, az
elhullott állat neve: dugo. Aki ezzel a mesterséggel foglalkozott, azt dugarinak vagy
bugarinak hívták. Elég lenézett foglalkozás volt.

Vályogvetők, tapasztók
A cigányok egy része ezt az igen nehéz fizikai munkát végezte. Ezt a munkát nyáron le-
hetett csinálni, és sok család ebből élt.

Jóslás, kártyavetés, varázslás
A cigányasszonyok egyik kereseti forrása a jóslás volt. A jóslás egyik formája volt a
kártyavetés, de jósoltak például kávézaccból, tenyérből, tojásból, ólomöntésből is.
Gyógyítással is foglalkoztak. Ezt a mesterséget füvekkel, különböző növényi főzetekkel,
teákkal művelték. Saját betegeik gyógyításához is ezt használtak.
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KÉRDÉSEK
Gyűjtsd össze, hogy melyek a cigányok legfontosabb foglalkozásai?

Gondold át, hogy mi vetett véget a cigány iparnak?

      



A cigány népcsoportok elnevezése
és földrajzi elhelyezkedésük

Cigányok a nagyvilágban
A cigány népcsoportok szinte mindenhol megtalálhatóak. Íme néhány példa, a teljesség
igénye nélkül.

Amerikai Egyesült Államok: kelderaš, lovari, romungro, mačvaja, ludari, bašalde, blek-
dač.

Argentína: kalo, khelderaš, grekurija, rusurija, serbiaja, moldovaja.
Ausztria: burgenlanditka roma, sinti, lovari.
Belgium: manuš, sinti, cigány csoportok.
Brazília: kalo, khelderaš, grekurija, rusurija, serbiaja, moldovaja, lovari, mačvaja,

ragar, gurbet, xoraxane roma, băjás.
Csehország: khelderaš, serviko roma, romungro stb.
Egyiptom: nawar, helebi, matakli, mirdžan, masalib, gandžar, bahlavanat, džamas.
Franciaország: kalo, manuš, sinti, khelderaš, lovari, čurari, xoraxane roma.
Görögország: xoraxane roma, erli, fičir, džambazo, mečkar, rudari, kalpazari, handuri,

rumeli, filipidži, kacivel, jauz, lautar, slavljano-gift.
Hollandia: manuš, sinti, cigány csoportok.
Horvátország: venditka roma, băjás.
India: gadolija lohara, bandžara, dom.
Irán: luri, kurbet, kauli, fiudž, karači, džat, suzman, mazangar, boša, krišmal, hadad,

zargar.
Kanada: khelderaš, serviko roma, romungro.
Kína: khelderaš.
Lengyelország: lovari, khelderaš, polska roma, bergitka roma, felditka roma, xaladitko

roma, sasitka roma.
Lettország: lotfika roma.
Macedónia: arli, aškali, gurbet, džambazo.
Magyarország: romungro, lovari, cerhari, gurvari, mašari, khelderaš, čurari, drizdari,

sinti, băjás.
Nagy-Britannia: romaničel, khelderaš, romugro, rudari, volšenengo kalo.
Németország: sinti csoportok, legkülönbözőbb cigány csoportok.
Olaszország: roma abruzzeze, roma calabrese, roma napolitano, manusc, sinti pie-

montesi, sinti estraiaro, lovari chelderasc, čurari, ursari, rudari, xoraxane roma.
Portugália: kalo luzitano.
Románia: vatraš, kheretuno rom, ferar, lavutar, florar, karamibar, potkovar, vanzator,

bradžitor, spoitoar, salahor, lakatuš, džambaš, khelderaš, lovari, čurari, pletoš, pejptanar,
sitar, ursar, rudar, băjás.
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Spanyolország: kalo kastelano, kalo katalano, kalo erromičela, khelderaš.
Szerbia: arli, gurbet, khelderaš, lovari, ursar, mečkar, džambazo, beli cigani, romungro,

băjás.
Szlovákia: romungro, bergitko rom, serviko rom, lovari, bougešti, kurkešti, drizdari,

sinti.
Szlovénia: vendicka roma.
Törökország: boša, sepeči, čingen, kibt, türkije čingen.

És még sorolhatnánk. Láthatjuk, hogy a cigányok a világ szinte minden részébe elju-
tottak.

A cigányok földrajzi elhelyezkedése Magyarországon
A cigány népesség 20%-a Dél-Dunántúl megyéiben: Zala, Somogy, Baranya, Tolna
megye területén él. Az északkeleti országrészben 51%-uk él: Nógrád, Heves, Borsod-
Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye. Közel 10%-uk a fővá-
rosban koncentrálódik. Jól megfigyelhető, hogy Magyarország fejlett területein, így az
északnyugati országrész megyéiben kis számban vannak jelen.

A következő térkép arról tanúskodik, hogy a cigányok általában kistelepüléseken
laknak. Ez jól mutatja a cigányok rossz társadalmi, gazdasági helyzetét. A kistele-
pülések rossz gazdasági potenciállal rendelkeznek. A munkahelyek száma kevés, az ok-
tatás nehezen elérhető, a továbbtanulás, a szakmaszerzés nehéz.
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Magyarország cigányok által leginkább lakott tájai

I. A főváros és környéke
II. Dél-Baranya, Ormánság, Dráva-mente

III. Zselic, Völgység
IV. Belső-Somogy
V. A Bakony északi előtere

VI. Nógrádi-medence
VII. Cserhát

VIII. Ózd környéke
IX. Aggteleki-karszt, Szuha-völgye
X. Borsodi-medence, Miskolc környéke

XI. Cserehát, Zempléni-hegység
XII. Bodrogköz

XIII. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti része
XIV. Hajdú-Bihar és Békés megyék keleti része
XV. Közép-Tiszavidék, Jászság

Az alacsony iskolázottság szinte bizonyosra vehető az ilyen elmaradott területen élő
cigányok körében, ami konzerválja a társadalmi hátrányt.
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KÉRDÉSEK
Keresd meg a térképen, hol él a romák többsége Magyarországon?

Nézz utána, hogy a lakóhelyeden laknak-e cigányok? Ha igen, melyik
csoporthoz tartoznak?

A cigány népesség területi elhelyezkedése Magyarországon
(Forrás: KSH, a 2001. évi Népszámlálás adatai)

A cigányság aránya

      



Az egyes régiók dalai, táncai, hangszerei

Cigányzene? Magyar nóta? Mi az igazság?
A cigányzene, amit magyar nótának is neveznek, a cigányok által játszott, szórakoz-
tató célzatú, magyar népies műzene. A köztudatban sokáig hol a magyar, hol a cigány
autentikus népzenével azonosították, de helytelenül. A zenetudomány hamar tisztázta a
félreértést.

A cigányok mindig alkalmazkodtak a befogadó néphez, természetesen a zenéjük-
ben is. Így a dallamvilág átvétele vagy átadása kölcsönös volt, csupán a dalok előadás-
módja volt tipikusan cigányos, ami a fesztelen rapszodikus ritmusvitelt a nagyfokú
rögtönzést jelenti. Ezért aztán a cigányok tánc- és zenekultúrája csak viszonylagosan egy-
séges. A kisebb területeken belül beszélhetünk csak egységről, mert tánckincsük regio-
nálisan módosulva kapcsolódik a befogadó népekéhez. A Duna menti úgynevezett román
cigányok például bizonyos balkáni lánctáncformák őrzői. A Felső-Tisza vidékiek a pász-
tortáncokkal rokon botolóban jeleskednek. Erdélyben pedig a friss csárdás régies, össze-
fogódzás nélküli formáját, a cigánycsárdást tartják jellegzetes cigánytáncnak.

A cigányzenészek átvették az egyes népek hangszereit is. Oroszországban a bala-
lajkát, Spanyolországban a gitárt, Magyarországon pedig a cimbalmot használták, vala-
milyen fúvós hangszer mellett. A hegedű pedig világszerte egységesen használt hangszerük.
Eötvös Károly ezt írta: ma a cigányok csak hegedűt, bőgőt, cimbalmot és sípot használnak.
Nem azért, mert ők ezt szeretik, hanem azért, mert a magyar nép szereti ezt.

Magyarországon a cigányok, mint muzsikusok a 15. században tűntek fel. A muzsi-
kálás főfoglalkozásként csak a 18. századtól köthető a cigánysághoz. Előtte inkább ki-
egészítő kereset volt, más szakmák mellett. A zenét cigányok szolgáltatták, de a magyarok
fizették. Ezért értelemszerűen a magyarok igényeit kellett kiszolgálni.

Amit ma a világon cigányzeneként ismerünk, az valójában nem is cigány és nem
is magyar népzene. Bartók Béla szavaival élve: „cigányok által előadott népies műzene”.
Műfajai: a nóta, verbunkos; régiesen: toborzó, csárdás, friss csárdás, a csárdások
gyorsabb ritmusú változata.

A cigányzenészek hangszerei
A cigányzenekar alapja egy vagy több hegedű, egy vagy több brácsa, cselló, nagybőgő,
cimbalom. Kisebb létszám esetén is legalább három vonósból és egy cimbalmosból áll
a zenekar. A zenekarban kiemelkedő szerepe van a prímásnak. Ő a szólóhegedűs, aki
játékával egyben irányítja a zenekart. Emellett ő az együttes vezetője is.
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A cimbalom elengedhetetlen része a zenekarnak. A hangszer Perzsiából szárma-
zik, elterjedésében jelentős szerepe volt a cigányságnak. Népi hangszerként ma is ott
használatos, amerre a cigányság egykori vándorlási útvonala vezetett, illetve ahol a ci-
gányság nagy létszámban jelen van.

Használták még régebben a tárogatót vagy töröksípot. A töröksíp a Közel-Kelettől
a Balkánig a cigányzenészek jellegzetes hangszere. Magyarországon a Rákóczi-szabad-
ságharc leverése után a császáriak elkobozták és elégették a cigányság tárogatóit, mert a
kuruc szellemiség életben tartása miatt veszélyes eszköznek tartották. Végül a klarinét
vált a korábbi töröksíp utódává.

Ma a cigányok a következő hangszereket használják: prímhegedű, brácsa, kontra, kis-
bőgő, kis síp, nagy síp (klarinét) és cimbalom. E hangszereken már kicsi koruktól kez-
denek játszani. Korábban 10-12 tagú cigányzenekarok játszottak szerte az országban, és
játszottak minden zeneművet.

A klasszikus négytagú együttes hangszerei két hegedű, egy bőgő és egy cimbalom.
A két hegedűs közül a prímás a dallamot, a kontrás a kíséretet játssza. Kísérő hangszer a
cimbalom, bőgő. Klarinétot, gordonkát csak 7-8 tagú zenekarok használnak.

Ma a városi cigánybandák szórakoztató zenei műfajt: nótát, népdalokat, verbunkos
darabokat, operettrészleteket, népszerű operarészleteket, korábbi tánczenét, sőt jazzt is
játszanak. Mindezt kotta nélkül, pedig közülük sokan tudnak már kottát olvasni. Zenekar-
vezetőik, a prímások szakiskolát, sokszor főiskolát is végzett, gyakorlott zenészek.

Az igazi cigányzene
Az eredeti cigányzene, amit saját maguk szórakoztatására, saját köreikben játszanak,
nem azonos a szolgáltatott zenével, bár minden bizonnyal hatással volt rá. A cigány kö-
zösségek zenéje a romák különböző csoportjaiban eltérő, az oláh- és magyar cigányok
esetében sok hasonlóság van, de a beások zenéje nagyban eltér az első két csoport mu-
zsikájától.

A hagyományos cigányzene általában vokális, tehát nem hangszerekkel kísért
zene. Esetleg a kanna és a kanál, valamint a tapsolás, ujjpattogtatás, dobolás az asztalla-
pon, a combon, illetve bárhol és a szájbőgőzés jelenti a kíséretet a gyorsabb ütemű nó-
tákhoz.

A cigány népzene két nagy osztályba sorolható: a lassú dalokra, cigányul: loki
gilyi és a táncdalokra: khelimaski gilyi. A lassú lírai dalok, amik sokszor kesergő,
sirató énekek, gyakran egy-egy történet elmesélését szolgálják. A lassú dalok kötetlen
ritmusúak, helyenként hosszan kitartott hangokkal, az utolsó hangot gyakran elnyeli az
énekes. A dallamvonal általában ereszkedő. A nagy átéléssel, improvizáló kötetlenséggel
előadott lassú dalokban gyakoriak az oda nem tartozó közbeszúrások, indulatszavak, fel-
kiáltások, amelyekkel az érzelmességet domborítják ki.

A lassú énekeknél a hozzá nem értő hallgató számára vontatottnak tűnik az elő-
adásmód, mert egy-egy versszak utolsó hangját nagyon hosszan kitartják. Elhalkul az
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ének, úgy tűnik, mintha véget is érne, de az éneklő újabb versszakba kezd. A dalok alapjai
az egész közösség által ismertek. Előfordul, hogy közös énekléskor, például mulatságban,
virrasztáskor, illetve temetésen egy „vezető” egyedül kezdi a versszakokat. Ezzel megadja
a dallamot, tempót, szöveget, majd a többiek is belépnek az éneklésbe.

A lassú dalok témája sokféle lehet. Elmesélhetnek egy-egy legendát, de gyakoribb,
hogy konkrét élethelyzethez, az előadó saját életéhez kötődő eseményekről, bánatról szól-
nak. Vannak búcsúzóénekek, melyek a közösséget valamilyen okból hosszabb időre
elhagyni kényszerülő szeretett testvérhez szólnak. Vannak siratóénekek, melyeket első-
sorban virrasztáskor énekelnek. Szerelmes balladák, családi tragédiák emlékét fel-
elevenítő énekek is léteznek. Ezeknek a lassú daloknak nincs kötött szövegük, lényegük
sokszor az, hogy az éneklő saját szívfájdalmát, élete eseményeit nem szóban, hanem éne-
kelve meséli el.

A táncdalok lényege, hogy kíséretül szolgáljanak a tánchoz. A páros ütemű táncdalokat
gyakran úgy adják elő, mintha improvizált hangszerjátékot utánoznának, a dallamot ké-
nyelmesen ejthető értelmetlen szótagokkal, „pergetve” éneklik. A többnyire tánccal együtt
előadott táncdalokat „szájbőgőzéssel” kísérik. Hangszereik pengető hangszerek, vonós
hangszerek, cimbalom. A magyarországi cigányok közt igen népszerűvé vált a gitár.
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Szüreti bál Pörbölyön, az 1950-es években.
Az alsó sorban cigányzenészek, az egykori Gyönyösoldal lakói
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Cigány táncok
Táncéletük teljesen spontán. Náluk bármikor, bárhol, bármely napszakban sor ke-
rülhet táncra. Nem kell ahhoz alkalom, mulatság, hogy egy roma csoport énekelni, da-
lolni, táncolni kezdjen.

A cigány táncok általános előadási sajátossága az elemi erejű, túlfűtött, olykor az eksz-
tázisig is fokozódó átélés. Rögtönzött, ritmuskísérete gyors. A csapásoló mozdulatokat
(azaz a láb, néha a mellkas különböző pontjainak ritmusra történő csapása, ütése kézzel),
ezt a virtuóz táncosok állandó ujjpattogtatással egészítik ki. A kategóriák a következőek:
férfi vagy női szólótánc és vegyes páros tánc. Páros változatban, egymás érintése nélkül
táncolnak. A férfi virtuóz csapásoló táncát a nő egyszerűbb tánca egészíti ki, amelyet
elegáns, játékos, olykor érzékinek tűnő harmonikus karmozgás, körzés és ujjpattogtatás
kísér. A nő mindig a férfi nyomában táncolva, szinte szorítja, akadályozza társát. Játéko-
san versengve csalogatják egymást, olykor kifordulnak, mintha megcsalnák egymást.

Tévhit, hogy minden cigány jól
tud táncolni, de tény, hogy a jó tán-
cost nagyon megbecsülik. Meghívják
mulatságokba, hogy ott fokozza a
hangulatot. A mulatságokon a gyere-
kek is ott vannak, így egészen kicsi
kortól magukba szívják a kultúrát.
Nézik és utánozzák a felnőtteket.
A felnőttek pedig biztatják és tanít-
gatják őket. A gyerekek hamar meg-
tanulnak valamilyen szinten táncol-
ni. Ami nem is csoda, hiszen a kicsi-
ket éneklés közben ölben fogják,
ritmusosan mozgatják, táncoltat-
ják, és ha jól csinálják, akkor meg-
dicsérik.

KÉRDÉSEK
Gyűjtsd össze, melyek a cigányzenekarok tipikus hangszerei!

A cigány népzene két nagy osztályba sorolható.
Melyek ezek és mi jellemzi őket?

http://www.cigany-zene.hu/category/cigany-
zenerol/a-ciganyzene-multja/





Híres bandák és zenészek életútja, életműve.
Cigányzenészek külföldön, régen és most

A cigányzene fénykora
A cigányzene fénykora a 19. század közepétől a 20. század közepéig tart. A reform-
korban a cigányzenekarok zenéltek az arisztokrácia udvaraiban, a kisnemesi kúriákon
és a polgárság által látogatott szalonokban, szórakozóhelyeken. Később a polgárság
gazdasági erősödésével, a városi életforma felvirágzásával kávéházakban, vendéglők-
ben muzsikáltak.

Az 1848–1849-es szabadságharcban a muzsikus cigányok a magyar csapatokban
harcoltak. Ekkor alakult ki a honvéd egyenruhából a cigányzenekarok hagyományos
viselete: a zenekar aranysújtásos piros mellényt, a prímás pedig valamivel gazda-
gabb aranyozású kék mellényt viselt. Ez a viselet a mai napig él.

Mint ahogy a Rákóczi-szabadságharc leverése után a Rákóczi-nóta és a kuruc dalok,
úgy az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc bukása után a Kossuth-nóta és az
1848-as honvéd-dalok aktív terjesztői voltak a cigányzenekarok.

A kiegyezéssel járó politikai konszolidáció és az azt követő gazdasági fellendülés
hozta meg a cigányzene és a cigányzenekarok igazi fénykorát. Kávéház, vendéglő,
főúri szalon nem volt cigányzenekar nélkül. A tehetségesebb cigányzenekarok külföldön
turnéztak, rendszeresen játszottak Párizsban, a Riviérán vagy éppen gyógyfürdő-köz-
pontokban. Eljutnak a walesi herceg és az orosz cár udvarába is.

Az első világháború utáni gazdasági visszaesés, majd a trianoni békekötés, később
pedig a nagy gazdasági világválság nem kedvezett a cigányzenének. De a műfaj iránt
még mindig elegendő igény volt. Az akkoriban megjelenő dzsessz mellett ez volt a városi
és a vidéki lakosság szórakoztató zenéje.

Változások a kommunizmus első éveiben
A második világháború után a cigányzenét és a magyar nótát a gyűlölt gazdag el-
nyomó osztályhoz kötötték, és politikailag nemkívánatosnak minősítették. A cigány-
zenészeket, pedig mint az úri osztály kiszolgálóit minden eszközzel igyekeztek ellehe-
tetleníteni.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után a romák forradalmi részvétele
miatt sok cigányzenésznek bevonták a működési engedélyét. Ugyanakkor az 1952-ben,
tehetséges roma gyerekekből alapított Rajkó Zenekar napjainkig a magyar cigányzene
világszerte ismert és elismert színpadi megjelenítője.
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Magyarországon a cigányzene jelenleg inkább már csak mint idegenforgalmi lát-
ványosság jelenik meg a vendéglátásban. Kivételt képeznek a már említett Rajkó Mű-
vészegyüttes zenés-táncos bemutatói. Jelentős az 1985-ben alapított 100 Tagú
Cigányzenekar művészeti tevékenysége. Komolyzenei darabok mellett tradicionális
magyar cigánymuzsikát is játszanak. Nevével ellentétben a megalakulásakor 140 tagja
volt.

Sok cigányzenész külföldön próbál érvényesülni, országok közt ingázik vagy végleg
kitelepül. Más zenészek műfajt váltanak, leginkább a roma dzsessz és a klasszikus zene
felé nyitnak.

Híres cigányzenészek, bandák
A kiemelkedő cigányzenészeknek se szeri, se száma. Ha mindenkit számba akarnánk
venni, egy egész könyvet lehetne róluk írni. Erre ennek a tankönyvnek a keretei között
nincs lehetőség. Azonban néhányukat mégis meg kell említenünk, hogy képet kaphassunk
róluk és a cigányzenének a jelentőségéről. Először is nézzük meg a híres prímásokat, ze-
nekarvezetőket.

Czinka Panna
Czinka Panna vagy Cinka Panna (Sajógömör, 1711. –
Nagyvárad 1772.) legendás magyar cigányzenész, vir-
tuóz hegedűs, az első cigányprímás. Nagybőgős férjé-
vel és zenész sógoraival együtt ő alapította az első híressé
vált magyar cigányzenekart. Természetesen a közhiede-
lemmel ellentétben nem volt II. Rákóczi Ferenc prímása.
Hiszen a nagymajtényi fegyverletétel idején született. Ez
a tévhit valószínűleg Jókai Mórnak köszönhető, akinek
a Szeretve mind a vérpadig c. regényében így szerepelt.

Már 9 évesen megmutatkozott tehetsége. Olyan szépen
hegedült, hogy a gyermeket a gömöri földbirtokosok saját
költségükön Rozsnyóra küldték tanulni. Elsősorban föl-
desura, Lányi János támogatta. Tizenkét éves korára már
bámulatosan játszott. Tizennégy éves korában férjhez

ment egy nagybőgős cigányzenészhez. Majd férjével és annak két fivérével 1728-ban meg-
alapította kis zenekarát. Czinka Pannáé volt az első igazi cigánybanda, amelyben két
hegedűs (egyikük a prímás, a másikuk a kontrás), egy cimbalmos és egy bőgős játszott.
Természetesen Panna volt a prímás.

Híresek lettek, és sokfelé hívták őket muzsikálni. Földesuruktól házat és telket kap-
tak, és kétévente új vörös ruhát. Panna, amikor nem zenéltek, ellátta a háztartást, és se-
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gített az egyébként kovácsmester férjének a műhelyben. A kortársak szerint rövid pipát
szeretett szívni, amelynek hossza nem zavarta a hegedülésben. Végakaratának megfele-
lően férfiruhában, kedvenc hegedűjével és pipájával együtt temették el 1772-ben, a gö-
möri temetőben.

Bihari János
Bihari János (Nagyabony, 1764. október 21. – Pest, 1827.
április 26.) cigány származású magyar zeneszerző és he-
gedűművész. Édesapja is hegedűs volt.

A verbunkos stílus egyik legnagyobb képviselője
volt; Lavotta Jánossal és Csermák Antallal együtt a ma-
gyar zenei romantika ún. virtuóz triászát alkották.

1801 körül érkezett Pestre, és itt megalakította híressé
vált bandáját, amely többnyire 5 tagból állott: cimbal-
mosból és vonósokból. 1811-ben az országgyűlés alkal-
mával Pozsonyban muzsikált. Ez időben valószínűleg
Bécsben is járt. Itt műveit több nyomtatásban is kiadták.
Állítólag Ludwig van Beethoven Bécsben többször hall-
gatta játékát. A Bécsi kongresszus idejében is Bécsben játszott. Nyugtalan vándoréletet
élt, melynek során bejárta Magyarországot. Többször megfordult Veszprémben, ahol
Ruzitska Ignác a mecénása lett. Fénykora az 1820-as évek elejére tehető. 1822-ben Liszt
Ferenc is hallgatta játékát, és nagy elismeréssel szólt róla. 1823-tól pályája hanyatlani
kezdett. Ráadásul baleset is érte 1824-ben, eltörte a bal karját. Ez véget vetett virtuóz pá-
lyájának. Bár még továbbra is hegedült, a prímásságot kénytelen volt másnak átengedni.
1825-ben a királyné koronázásakor Pozsonyban még játszott. Öregkorában magányosan
élt. Művei között találhatunk magyar verbunkosokat, magyar táncokat. Neki tulajdonítják
a Rákóczi-nótát és a Rákóczi-indulót, de ez nem bizonyított.

Dankó Pista
Dankó Pista (Szeged-Fölsőtanya, ma Szatymaz, 1858. jú-
nius 14. – Budapest, 1903. március 29.) magyar cigány-
muzsikus, nótaszerző.

Szülei első gyermeke volt, három húga született: Irén,
Etel és Róza. Mindössze kilenc éves volt, amikor édes-
apját elvesztette. Apja halálát követően nem folytat-
hatta az iskolát. Három elemit végzett. Szeretett olvasni,
gyakran kért kölcsön könyveket diáktársaitól, később
saját könyvtára is lett. Leginkább id. Alexandre Dumas,
Victor Hugo és Jókai Mór műveit kedvelte. Erdélyi Ignác
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két hónapig tanította hegedülni, hamarosan azonban munkát kellett vállalnia. Vályogve-
tőként kereste kenyerét.

Szülőfalujában 15 évesen megszervezte cigányzenekarát, melynek egyben vezetője
is volt. A környékbeli tanyavilágban zenéltek. Gyakran léptek fel némi pénzért, ételért
vagy borért cserébe. Egyszer Joó Ferenc arcképfestő tanyáján is megfordultak. Az ekkor
17 éves Pista beleszeretett a gazda Ilonka nevű leányába, aki 13 éves volt. Azonban apja
nem neki szánta. Három évvel később Pista nevében Daróczy Pál csendbiztos kérte meg
a lány kezét, de a leány apja elzavarta őket a birtokáról. Ilonka átadott egy szál rózsát
Pistának a kapuban. Kétszeri sikertelen leányszöktetés után, végül harmadjára siker ko-
ronázta kitartását, és oltárhoz vihette a lányt.

Dankó dalköltészetében gyakori motívum volt a rózsa, legalább ötven nótájának
címében vagy szövegében megtalálható. Számos betétdalt írt népszínművekhez, nótáinak
száma közel ötszáz volt. Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, Békefi Antal, Tömörkény István
írtak szöveget a dalaihoz.

Később Szegedre került. Blaha Lujza adta elő dalait, nagy népszerűségre tettek szert.
1890-ben Budapestre utazott, majd 1895-ben elnyerte az Új Idők pályadíját azzal, hogy
Pósa Lajos balatoni nótáit megzenésítette.

Az 1890-es években beutazta Magyarországot a daltársulatával, felléptek az Al-
földön, valamint a Felvidék nagyobb városaiban. Megfordultak Oroszországban is,
Moszkvában és Szentpétervárott is játszottak. Egy anekdota is őrzi ottani sikereiket: a
cári udvarban adott koncerttel olyan sikert arattak, hogy az előadás után Miklós herceg
odalépett Dankóhoz, és elismerése gyanánt a muzsikus ujjára húzta legszebb briliáns-
gyűrűjét. A többi vendég – látva a jelenetet –, rendre odament hozzá gratulálni, s Dankó
mindegyik ujjára került egy-egy gyűrű. Miután megteltek a kezei, a következőt mondta
egy sóhaj kíséretében: „Drága jó Istenem! Miért adtál nekünk csak tíz ujjat?”

Személyét több író és költő megörökítette. Ady Endre és Juhász Gyula verset írt hozzá,
de Móra Ferenc, Tömörkény István, Rákosi Viktor írásaiban is feltűnik. Gárdonyi József,
Gárdonyi Géza fia, megírta Dankó regényes életrajzát. 1940-ben film is készült életéről,
amelyben Jávor Pál alakította.

A kottaíráshoz nem értett, így dalait mások jegyezték le. Életét végigkísérte a nyomor.
Tüdőbaja egyre súlyosbodott, ekkor barátai és tisztelői pénzt gyűjtöttek a gyógyíttatására.
San Remóba küldték, ahol egy télen át kúrálták, azonban egészsége már nem tudott hely-
rejönni: 1903. március 29-én hunyt el Budán.

Járóka Sándor és fia
Idősebb Járóka Sándor (Kisvárda, 1922. február 16. –
Budapest, 1984. április 11.) prímás, zenekarvezető.

Az aranyosi Rajkó-zenekar egyik vezető prí-
mása. Saját együttesét 1947-ben alapította. Többször
járt az USA-ban.
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Ifjabb Járóka Sándor (Budapest, 1954.
szeptember 30. – Budapest, 2007. szep-
tember 18.) hegedűművész, prímás, zene-
szerző.

Első hegedűjét 4 évesen kapta, 6 éves
korától már édesapja, id. Járóka Sándor
zenekarában játszott. A Rajkó-zenekar-
nak is növendéke volt.

Édesapjával járt Olaszországban, majd
1971-ben amerikai koncertkörúton vett
részt, hazaérve saját zenekart alakított.

A 100 Tagú Cigányzenekar művészeti
vezetője 1995 és 1996 között.

2003. augusztus 20-án Mádl Ferenc
köztársasági elnöktől vette át a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.

Rácz Aladár
Rácz Aladár (Jászapáti, 1886. február 28. – Buda-
pest, 1958. március 28.) Kossuth-díjas cimbalom-
művész.

Zenész családból származott. Tizennégyen voltak
testvérek. Három és fél éves korától brácsás édesap-
jától kapott egy kis cimbalmot. Hallás után tanult
zenélni. Már 8–9 éves korában apja zenekarában
játszott. Később Párizsba szerződött egy cigányze-
nekarral 1910-ben, amellyel bejárta Franciaországot,
Spanyolországot, és eljutott Egyiptomba is. Hamar
hírnevet szerzett.

1914-től a svájci Genfben játszott. Svájcban is-
merkedett Igor Stravinsky-jal, aki a zenei érdek-
lődését a komolyzene felé mozdította. Így ismer-
kedett meg Couperin, Bach, Scarlatti műveivel, ame-
lyeket cimbalmon kezdett játszani. Stravinskyt cim-
balmozni tanította, aki később e hangszerre zenét is
szerzett.
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A jobb hangzás eléréséért a cimbalmon újításokat vezetett be. Pedált épített rá, a
verőket átalakította és a hangszert módosította. Így lett a cimbalom koncerthangszer. Első
önálló cimbalomkoncertjét Lausanne-ban tartotta, 1926-ban. 1927-től Franciaországban
élt, ahol feleségével, Yvonne Barblan hegedű- és zongoraművésszel közösen lépett fel.

Honvágya 1935-ben visszahozta Magyarországra. 1937-ben a Nemzeti Zenedében,
majd 1938-tól haláláig a budapesti Zeneművészeti Főiskolán tanított.

Modern zenészek
Manapság sok cigányzenész más műfaj felé fordul, például a dzsessz, a komolyzene vagy
más zenei műfajok felé. De akad olyan is, aki a régimódi cigánynótákat, illetve magyar
nótákat adja elő.

Babos Gyula
Babos Gyula (Budapest, 1949. június 26. –) Liszt
Ferenc-díjas magyar dzsesszgitáros.

Édesapja hegedűs volt, és Babos is hegedülni
tanult először, majd később zongorázni. Ha-
marosan a Futurama zenekarban gitározott, ekkor
15 éves volt. A Magyar Rádió jazzversenyén
első helyezést ért el, 1966-ban. De igazán 1970-
től kezdték el megismerni a Kex nevű együttes-
ből, majd onnan kilépve két év múlva a
Rákfogóban zenélt, 1974-ig. Egy évvel később
már a dobos Kőszegi Imre zenekarában muzsi-
kált, összesen két évig, majd megalapította első
formációját Saturnus néven, 1979-ben. Közben,
1977 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola Jazz Tanszakának tanára. 1985-ben lét-
rehozta a Babos Trio Pluszt, amit később a Babos
Trio követett, amelyben Balázs Elemér dobossal

és Egri János nagybőgőssel muzsikált együtt. Zenei formációját többször megváltoz-
tatta.

Többször fellépett egy-egy híresebb előadóval, úgymint Frank Zappával, James
Moodyval vagy Tony Scott-tal.

Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, 2005-ben.
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Bangó Margit
Bangó Margit (Vásárosnamény, 1950. április 4. –) Kos-
suth-díjas magyar roma előadóművész.

Zenészcsaládba született, Szabó Margit néven. Édes-
apja cimbalmozott, édesanyja énekelt. Édesanyja bizta-
tására 1967-ben 17 évesen jelentkezett a Magyar Rádió
tehetségkutató versenyére. Ezután a rádió felvételeket ké-
szített vele. Az 1980-as években Horváth Pistával
közös műsora volt az állami televízióban. Az 1990-es
évek elején a 100 Tagú Cigányzenekarral kezdett el fel-
lépni. Fiatalon ment férjhez, első férje Bangó Lajos volt,
de a házasságuk csupán másfél évig tartott; ebből a kapcsolatból született a lánya, Marika.
Első férjével történt válása után már nem tudta elhagyni a Bangó nevet, mert Bangó Mar-
gitként ismerték az emberek. Később újra férjhez ment, tíz évig volt párja Járóka Sándor
cigányprímás.

Cziffra György
Cziffra György (Budapest, 1921. november
5. – Franciaország, 1994. január 15.), Liszt
Ferenc-díjas magyar zongoraművész, az
egyik legjelentősebb és világszerte ismert
magyar zenei előadóművész.

Cigányzenész családból származott.
Apja, id. Cziffra György cimbalmos volt.
Játszott számos kávézóban, színházban, az
első világháború előtt Párizsban is. 1914-ben
anyja és két nővére hazatért, és Budapesten élt nagy nyomorúságban. Apját viszont de-
portálták, ahonnan csak a háború után térhetett haza. Zongoratehetsége korán megmu-
tatkozott. Nyolcévesen került be a Zeneakadémiára. 13 évesen, csodagyerekként már
számtalan sikeres koncertet adott Magyarországon, és fellépett külföldön is.

Korán nősült, felesége egyiptomi származású volt. Behívták katonának 1942-ben,
végül szovjet fogságba került, 1946 szeptemberében tért haza. Folytatta tanulmányait,
emellett a pesti éjszakában zenélt. Feleségével és kisfiával együtt 1950-ben megpróbált
disszidálni, de elfogták és kényszermunkatáborba zárták. Nehéz fizikai munkát kellett
végeznie. 1953-ban szabadult, és bár kezei a durva munkát megsínylették, újra zongorá-
zott.

Az 1956-os forradalom ismét alkalmat nyújtott neki az ország elhagyására. Ez-
úttal sikerrel. Először családjával Ausztriába került. A bécsi Brahms Saal-ban adott ha-
talmas sikerű zongorahangversenyt. Az év végén Franciaországba hívták. 1956 decem-
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berében érkeztek Párizsba, és már első hangversenyével üstökösként robbant be a
világ zenei életébe. Repertoárján elsősorban Schumann, Chopin, Liszt, Grieg,
Brahms és Rahmanyinov művei szerepeltek, de a francia 20. századi szerzők (Ravel,
Debussy, Franck) műveit is gyakran játszotta. Emellett előszeretettel adta elő saját
Liszt-stílusú átiratait.

Magyarországon 1956-ban Liszt Ferenc-díjat kapott, 1993-ban pedig a Köztársasági
Érdemrend Középkeresztjét adományozták neki. Franciaországban – szintén 1993-ban
– megkapta a Becsületrend tiszti fokozatát.

72 éves korában egy Párizs környéki klinikán szívroham következtében elhunyt.

Horváth István
Horváth István, ismert művésznevén Horváth Pista (Ti-
szakeszi, 1941 – Budapest, 1998) cigányzenész, népdal-
énekes.

Korán nősült, felesége Ötvös Klári nótaénekesnő. Bu-
dapestre költöztek, ahol Horváth csőszerelőként dolgo-
zott. Egy rendezvényen fedezték fel. 1968-ban megnyerte

a Magyar Televízió Nyílik a rózsa versenyét, ekkor lett országosan ismert előadóvá.
Rendszeresen szerepelt Bangó Margittal és Kovács Apollóniával közös műsorokban.
Közel hetven lemezt adott ki, melyek összesen több millió példányban keltek el.

Kovács Apollónia
Kovács Apollónia (Volkány 1926. szeptember 20.– Bu-
dakalász, 2012. november 17.) Kossuth-díjas magyar
előadóművész, népdalénekes, színésznő.

Erdélyben született, és ott is tanult, első sikereit is ott
aratta. Magyarországra 1961 novemberében települt át,
és szabadfoglalkozású előadó-művészként Budapesten
élt. Cigánydalokat adott elő. Már 1962-ben elkezdett
külföldön szerepelni. A következő évtizedekben egészen
Kanadáig, Új-Zélandig eljutott.

2007-ben a népi kultúra és népdalkincs ápolásáért, il-
letve előadó-művészete elismeréseként a Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki.
2011-ben megkapta a Kossuth-díjat is, de ezt már sze-
mélyesen nem tudta átvenni.
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Mága Zoltán
Mága Zoltán (Szolnok, 1974. február 19. –) cigány szár-
mazású, magyar hegedűművész, aki a komolyzenét,
a cigányzenét és a popzenét elegyíti. Sokat koncertezik
külföldön is.

Zenészcsaládba született. Hatévesen kapta első hege-
dűjét, tizenkét évesen már a Rajkó Zenekar prímása volt.
Budapest Gipsy Band néven együttest alapított, 1996-
ban. Számos jótékony célú kezdeményezést támogat, az
Aranyhegedű Alapítvány alapítója, kuratóriumi elnöke.

Pege Aladár
Pege Aladár (Budapest, 1939. október 8. – Budapest, 2006.
szeptember 23.) Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas cigány
bőgőművész, zeneszerző, a magyar dzsessz kiemelkedő
alakja. Világhírű nagybőgős, zseniális virtuóz, akit a kritikusok
„a nagybőgő Paganinije” névvel illettek. Nevéből eredő szó-
játékkal Pegenininek nevezték. Egyszerre játszott klasszikus
zenét és dzsesszt.

Neves kispesti nagybőgős családból származott. A Zeneaka-
démián tanult. Rendszeresen koncertezett Budapesten és vidé-
ken. Beindult külföldi karrierje is. 1978-tól a Zeneművészeti
Főiskola docense volt, egészen nyugdíjba vonulásáig.

Szakcsi Lakatos Béla
Szakcsi Lakatos Béla Budapesten született,
1943. július 8-án. Édesapja hatására kilencéve-
sen kezdett zongorázni. Klasszikus zenét tanult,
de figyelme a dzsessz felé fordult. A Bartók
Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban tanult.
Majd a hetvenes évek kezdetétől tizenkét éven
át itt tanított a jazz-zongora szakon. Kiváló ze-
nészekkel játszott együtt.

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas ma-
gyar zongoraművész és zeneszerző, érdemes művész.
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Az új generáció
Nem szabad megfeledkeznünk a legfiatalabb előadókról sem. A tehetségkutató műsorok
felfedezettjei ők. Példának okáért Gáspár Laci, Oláh Ibolya, Molnár Ferenc „Caramel”,
Oláh Gergő és a felsorolás korántsem teljes.
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A cigány nyelv

Rokon nyelvek
A cigány nyelv, másképpen romani, az indoeurópai
nyelvcsalád tagja. Az indoiráni ág indoárja nyelveinek
egyike. Ezen belül is a középhind nyelvek csoportjába tar-
tozik. A cigány nyelv rokon nyelveit Ázsiában és Észak-
Afrikában élő romákkal rokon népek beszélik. Például az
örmény cigányok a bosák, akik magukat lomnak nevezik,
nyelvük a lomavren vagy más néven bosa. Ezt a nyelvet a
történelmi Örményország területén, illetve Oroszország-
ban és Szíriában beszélik. Az Észak-Afrikában és Ázsiá-
ban élő cigányok domnak nevezik magukat. Az ő nyelvük
a domári. Ennek sok dialektusa van.

Néhány példa: domaki – India, nawar – Szíria, Irán, ma-
rashi – Törökország, helebi – Egyiptom, Líbia.

A romani rokona még a szanszkrit nyelv, illetve azok
a nyelvek, amelyek a szanszkrit leszármazottai. Ezeket Indiában beszélik. Nézzünk ezekre
is néhány példát: a hindi nyelv, a nyugat-hindi dialektusok, a kelet-hindi dialektusok.

Nyelvszövetség
A romák sok időn keresztül éltek a Balkán-félszigeten. Ezért az Európában beszélt
cigány nyelv több szempontból hasonult a balkáni nyelvekhez, így a balkáni nyelvi
unió, másképpen szólva a balkáni nyelvszövetség részévé vált. Az unió többi tagja az
albán, a görög, az úgynevezett keleti újlatin nyelvek (például a román) és a délszláv nyel-
vek, mint például a szerb, a horvát, a bolgár és a macedón.

Nyelvtörténet
A cigány nyelv rétegződése nagyon érdekes és fontos. A nyelv vizsgálatával megtudhat-
juk, hogy a cigányok ősei merre vándoroltak és hol tartózkodtak huzamosabb ideig.

A romaninak két fő korszaka van, illetve beszélhetünk még egy új szakaszról is.
Az első szakasz idején megtörtént az elkülönülés az ind nyelvektől.
A romák eljutottak Európáig, illetve letelepedtek. A cigány nyelvnek ez a rétege a

különböző változatokban közös. Ennek a korszaknak a szókincsét stabil szókészletnek
hívjuk.
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A második szakaszban a roma csoportok más és más európai területekre vándo-
roltak, és itt különböző nyelvi hatások érték őket. Ezért a különböző csoportok nyelve
eltérő módon fejlődött tovább. A szókincs is ennek megfelelően különböző módon töl-
tődött fel új szavakkal. Ezt nevezzük mobil szókészletnek.

A legújabb, harmadik szakasz pedig nem más, mint a modernizáció és a globa-
lizáció hatása. A többi nyelvhez hasonlóan a romani sem vonhatja ki magát e hatások
alól.

A cigány nyelv korai szakasza
A romani alapszókincse a szanszkrit, illetve a prákrit
nyelvből való. Például: manush – ember, phral – fiútestvér,
pheny – lánytestvér, paji – víz, kham – nap, del – ad, Del
– Isten (az ad ige alakilag megegyezik az Isten főnévvel).

Az Indiából való kivándorlás után érte a nyelvet a per-
zsa hatás, körülbelül az 5–7. század között. Perzsa eredetű
szavak: korro – vak, vesh – erdő, baxt – szerencse / bol-
dogság (a szónak két jelentése van).

Ezután örmény eredetű szavak kerültek be a cigány
nyelvkészletbe a 6–9. században. Mint például: dudum –
tök, kochak – gomb, vurdon – szekér, grast – ló.

Amikor a cigányok a Bizánci Birodalom területére értek,
görög nyelvi hatás érte a romanit: paramicha – mese, kris
– törvény, foro – város, illetve vásár, petalo – patkó.

A Bizánci Birodalomban a romák a Balkánra is elvándoroltak. Itt a cigány nyelvben
fontos változások mentek végbe. Ezért vált a romani a balkáni nyelvi unió tagjává.
Természetesen délszláv szavak is megjelentek a nyelvben, glinda – tükör, zido – fal, kraj
– király.

KÉRDÉSEK
Gyűjtsd össze, melyek a cigány rokon nyelvei?

Mondj néhány perzsa eredetű szót!
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A nyelvi fejlődés európai szakasza

A cigány nyelv rétegei
A cigány csoportok körülbelül a 14–15. században vándoroltak tovább a Balkánról Európa
más területeire. Idővel mindenhol megjelentek.

A cigány nyelvnek három rétege alakult ki.

ELSŐ RÉTEG

Az első rétegbe a legkorábban szétrajzott csoportok tartoznak. Az ő nyelvük három
fő földrajzi területre osztható. Az első az úgynevezett centrális. Ide tartozik Dél-Len-
gyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Burgenland, Kárpátalja, Erdély, Vaj-
daság. A második az északnyugati csoport. Ezek a következők: Franciaország,
Benelux-államok, Svájc, Németország, Ausztria, Észak-Olaszország, Skandinávia, Finn-
ország. A harmadik az északkeleti csoport: Lengyelország, Baltikum, Belorusszia,
Ukrajna, Oroszország.

MÁSODIK RÉTEG

A második réteget azok a cigány közösségek alkotják, amelyek a Balkánon maradtak.

HARMADIK RÉTEG

A harmadik réteget azok a cigány csoportok alkotják, amelyek sokáig tartózkodtak
román nyelvterületen. Ide tartoznak az úgynevezett oláhcigány nyelvek.

Az első réteg egyes csoportjai sokszor nem értik meg egymás nyelvét. Azonban a má-
sodik és a harmadik réteg, illetve az első réteg egyes nyelveit beszélők megérthetik egy-
mást.

A cigány nyelv változatai
Nyelvészettudományi szempontból a romani esetében inkább nyelvi változatokról, nyelvi
variánsokról beszélhetünk és nem dialektusokról. A következőkben felsorolunk néhányat,
a teljesség igénye nélkül.
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Az első réteg
Ők érkeztek legkorábban Európába, és földrajzilag ők élnek a legszétszórtabban.

Centrális csoport:

Romungro, vagyis magyarcigány. Azért ez a nevük, mert már nem vagy csak kissé
beszélik a cigány nyelvet. Romungrók élnek Magyarországon, Erdélyben, Szlovákiában,
a Vajdaságban.

Serviko, azaz szlovák cigány. Szlovákiában és Csehországban élnek.
Vend cigányok, akik Magyarországon és Szlovéniában élnek.
Bergitko cigányok. Lengyelország a lakóhelyük.

Északnyugati csoport:

A szintó romani összes változata: Franciaország, Benelux-államok, Svájc, Németország,
Ausztria, Észak-Olaszország.

Fintika roma: Finnország.

Északkeleti csoport:

Polska roma: Lengyelország.
Balti romani: Baltikum.
Xaladitko (oroszcigány): Oroszország.

A második réteg
A balkáni cigányok nyelvei. Ezek a cigányok vagy még mindig itt élnek, vagy mára már
elvándoroltak.

Arli (arlija, erli, jerli): Bosznia, Szerbia, Koszovó, Macedónia, Bulgária, Görögország.
Sepeči: Görögország, Törökország.
Mečkar: Albánia.
Ursar: Románia, Szerbia.
Krími romani: Ukrajna, Krím-félsziget.
Abruzzo romani: Dél-Olaszország.
Zargar: Irán.
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A harmadik réteg
Ide tartoznak az oláhcigány-változatok, amelyek román nyelvterületen fejlődtek ki, és a
19. században jelentek meg.

Északi csoport:

Kelderash: Románia, Franciaország, Nagy-Britannia, volt Jugoszlávia, Oroszország,
Dél-Amerika, USA, Kína.

Lovari: Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Dél-Afrika.
Churari: Magyarország, Románia.
Mačvaja: USA.

Déli csoport:

Džambazo: Macedónia, Bulgária, Románia.
Gurbet: Bosznia, Szerbia.
Čergar: Bosznia, Szerbia, Bulgária.
Ursari: Oroszország, Bosznia, Szerbia.
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KÉRDÉSEK
A cigány csoportok körülbelül mikor vándoroltak tovább a Balkánról
Európa más területeire?
Kövesd nyomon a térképen!

Szedd össze a cigány nyelv változatait!

      



Nyelvi kölcsönhatások

A para-romani nyelvek
Kreolizációnak nevezzük azt a folyamatot, amelynek során némely cigány csoport ere-
deti romani nyelve keveredett a környezetük által beszélt többségi nyelvvel. Ezáltal tu-
lajdonképpen új nyelvek alakultak ki. Ezek az úgynevezett para-romani nyelvek.
Ezeket nem soroljuk a romani nyelvek közé. Közös jellemzőjük, hogy a szókincs ro-
mani eredetű, a nyelvtani szerkezetek és a szókincs egy része is a többségi nyelvből valók.

Anglo-romani: az angol nyelv és a romani kölcsönhatásából alakult ki, Nagy-Britan-
niában beszélik.

A káló nyelvek az Ibériai-félsziget magukat kálónak, azaz feketének nevező cigány
csoportok nyelvei:

spanyol-káló: amely romani szókincset és spanyol nyelvtant használ.
katalán-káló: ez romani lexikát és katalán nyelvtant.
portugál-káló: romani lexika és portugál grammatika.
brazil-káló: ez a portugál-káló brazíliai változata (Brazília portugál gyarmat volt).
baszk-káló: ami romani lexika és baszk grammatika.

A kreolizáció folyamata egyes esetekben még mindig tart. A katalán-káló esetében
egyre inkább kicserélődik a szókincs is. Ma már a hétköznapi beszédben csak 60-70 ci-
gány eredetű szót használnak az anyanyelvi beszélők.

Bizonyos szempontból a magyar cigányok, vagyis a romungrók néhány cigány eredetű
szóval tarkított magyar beszédét is para-romani nyelvnek tekinthetjük.

Átmeneti nyelvek
Egyes esetekben a romani nyelv átalakulása még nem érte el azt a fokot, hogy új nyelv-
nek tekinthessük, viszont nyelvtanilag már eléggé eltávolodott az eredeti cigánytól.
Ezeket a köztes nyelveket az úgynevezett átmeneti csoportba soroljuk. Ezeket már nem
tekinthetjük sem romaninak, de még nem sorolhatjuk a para-romani nyelvek közé sem.

Ilyenek például:

– a szintó-romani egyes csoportjai, amelyek német hatás alatt állnak;
– a serbo-romani, szerb nyelvi befolyással;
– a greeko-romani, görög hatással.
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A non-romani nyelvek
Azok a nyelvek tartoznak a non-romani nyelvek közé, amelyek nem sorolhatóak sem a
romani, sem a para-romani, sem pedig az átmeneti csoportba, de a romani nyelvnek
jelentős szerepe volt a kialakulásukban. Közös jellemzőjük a romani eredetű szavak
magas száma, amelyek a teljes szókincs akár felét is kitehetik. Ilyenek a gammon, a cent,
amely Nagy-Britanniában fellelhető, és a yenish, főleg a Benelux-államok területén. Ezek
a csoportok a vándorcigányokhoz hasonló életmódot folytatnak, de saját magukat nem
tekintik cigánynak. A többi cigány csoport sem tekinti őket annak. Ugyanakkor a para-
romani csoportok cigánynak vallják magukat, és ezt a többi roma csoport is elismeri.

A cigány nyelv mai fejlődése
A cigány nyelv egységesítését egyre többen szorgalmazzák. Több nyelvi műhely is
foglalkozik a témával. Azonban a cigányok hétköznapi nyelvhasználatára ezek a törek-
vések szinte hatástalanok. Ugyanakkor spontán módon és egymástól függetlenül a mo-
dernizáció és a globalizáció beszivárog a cigány nyelvbe. Az elterjedt nemzetközi
kifejezéseket a romák is használják, hiszen a nyelvi környezetük is beépítette. Ezek a
szavak elsősorban a modern technikai eszközöket jelölik, mint például: rádió, televízió,
telefon és sorolhatnánk. Ezek a kifejezések minden romani változatban hasonlóképpen
hangzanak, bármely nyelvből vették is át a cigányok.

Sztenderdizáció (egységesítés) és modernizáció
A romani nyelv hosszú idő óta tartó sztenderdizációs, vagyis egységesítési kísérlete még
nem érte el célját. Ennek több oka van. Az egyes szűkebb földrajzi területeken zajló
spontán sztenderdizációs folyamatok a hivatalos törekvésektől gyakorlatilag teljesen füg-
getlen jelenségek.

Pedig a romani nyelvben rejlő lehetőségek igen nagyok. A romani nyelv legnagyobb
szógyűjteménye 33 000 szóból áll. Ebben csak a romani beszélőktől felgyűjtött, jelenleg
is élő kifejezések szerepelnek. Ez remek kiindulási alapot képez minden nyelvi moder-
nizációs, illetve sztenderdizációs folyamathoz.

A romani nyelvnek gazdag a szóképző rendszere. Elvont főnevek, összetett kife-
jezések alkotása a nyelv jelen állapotában is lehetséges.

Kiváló fordítások születtek, amelyek bizonyítják a romani nyelv életképességét.
A Bibliát, a Koránt és sok szépirodalmi alkotást ültettek át cigány nyelvre. De lefor-
dították már az Európai Unió alkotmánytervezetének egyes fejezeteit is.

Sajnos társadalmi korlátok is akadályozták a sikeres sztenderdizációs kísérleteket.
A nyelvi műhelyek és a romani nyelvet beszélő egyszerű emberek között egyirányú a kap-
csolat. Vagyis, a kutatók ismerik a cigány nyelv pillanatnyi állapotát, de az ő eredményeik,
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javaslataik nem jutnak el a hétköznapi cigány beszélőkhöz. Ennek egyik fő oka az, hogy
a cigány nyelvet iskolai oktatásban szinte sehol nem oktatják. Európa egyik legnagyobb
nyelvi kisebbsége a kontinens egyik államában sem tanulhatja anyanyelvét, sem az
alapfokú, sem a középfokú oktatásban. A romani nyelvet mindössze néhány iskolában
oktatják, ebben évfolyamonként egy-két tucat diák vesz részt. A romani nyelvoktatók kép-
zése sem elégséges.

A romani nyelv a médiában sem jelenik meg kellő súllyal. Az országos lefedettségű
tévé- és rádiócsatornák jóformán csak jóindulatú gesztusként sugároznak adást cigány
nyelven.
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KÉRDÉSEK
Mi az a kreolizáció?

Kik azok a kálók és hol élnek?

      



A romani nyelv ismertsége

Hol beszélnek cigányul?
Mára Európában már csak a cigányságnak kb. 40–50%-a beszéli a romanit. Bizo-
nyos területeken még ennyien sem. Ennek oka a kreolizáció vagy a teljes nyelvcsere.
A Balkán-félszigeten őrződött meg a legjobban a cigány nyelv, itt beszélik a legmagasabb
arányban. Itt a nyelvismeret 90–100%-os, míg például az Ibériai-félszigeten alig-alig be-
szélik a nyelvet. Romani nyelven beszélnek még egyes Európából kivándorolt cigány cso-
portok Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában, Dél-Afrikában, valamint Szibériában
és Kínában.

Napjainkban egyre többször előfordul, hogy a romanit nem beszélő cigányok a romanit
megtanulják, illetve visszatanulják. Például a spanyolországi káló értelmiség körében for-
dul ez elő, de léteznek erre magyarországi esetek is. A nem cigányok közül alig páran
beszélik a romanit. Közülük is a legtöbben olyan emberek, akik hivatásszerűen érdek-
lődnek a romák kultúrája, illetve nyelve iránt.

A roma népcsoportok nyelvismerete
A roma népcsoportok nyelvhasználata az eltérő társadalmi és történelmi helyzetükből
fakadóan különböző. Az alábbi csoportokat különböztetjük meg egymástól.

Egy nyelven beszélő romák
Kizárólag csak romani nyelven beszélő népcsoportok, közösségek természetszerűleg
nincsenek. Vannak azonban olyan egyének, akik csak saját romani anyanyelvükön be-
szélnek. A környezetük többségi nyelvét nem vagy csak nagyon nehezen értik és beszélik.
Zárt roma közösségekben fordulhat ez elő, ahol a csoporton belül néhányan valamilyen
oknál fogva nem vesznek részt a nem cigányokkal való érintkezésben, kommunikációban.
Ezek a személyek csak néhány szót vagy még annyit sem ismernek a nem cigány nyelv-
ből.

Szintén az egy nyelvű romák közé tartoznak azok, akik csak a többségi társada-
lom nyelvét ismerik. Ők a történelmük során az adott nyelv mindennapi alkalmazása
mellett fokozatosan felhagytak a romani nyelv használatával. Ilyenek például a magyar
cigányok, akik döntő többségükben kizárólag magyarul beszélnek, vagy az angolszász
nyelvterület egyes roma közösségei is, akik jelenleg már csak angolul beszélnek.
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Hagyományosan kétnyelvű csoportok
Ide tartoznak az adott többségi társadalom nyelvét és a romanit egyaránt beszélő
közösségek. Például Magyarországon még viszonylag sokan (sajnos egyre kevesebben)
beszélik a lovári nyelvet és beszélik a magyart is. De ilyenek például a gurbetek Szerbiában
élő csoportja, akik szerbül is és cigányul is beszélnek.

Nagyon érdekesek azok a népcsoportok, amelyek az adott többségi nyelv mellett
nem a romanit, hanem egy korábbi hazájuk nyelvét beszélik anyanyelvként. Ilyenek
például a Görögországban és Bulgáriában élő rudárik, akik a görög, illetve bolgár nyelv
mellett egy román dialektust beszélnek saját nyelvükként. Magyarországon ilyen csoport
a beásoké. A beások anyanyelve a román, pontosabban egy archaikus román dialektus.
Emellett természetesen a legtöbbjük beszéli a magyart is.

A cigányság jelentős hányada beszél
három vagy esetleg még több nyelven is

A Kelet-Balkánon élő xoraxane romák (török cigányok) a romani és hazájuk román, bol-
gár vagy görög nyelve mellett beszélnek még egy archaikus török dialektust is. Ehhez
hasonlóan Macedóniában a romák nagy része a romani és a macedón nyelv mellett beszéli
a szerbet is.

A Kárpát-medence vegyes etnikumú területein egyes roma csoportok saját nyelvük és
az adott ország hivatalos nyelve mellett beszélik egy másik nemzetiség nyelvét is. Ezeknél
a közösségeknél a következő háromnyelvűségekkel találkozunk:

– romani–szlovák–magyar, ez Szlovákia területére jellemző;
– romani–magyar–román, ez Románia és Magyarország területén figyelhető meg és a
– romani–magyar–szerb (vagy horvát), ez a háromnyelvűség a magyarországi és a

szerbiai cigányok jellemzője.
A vándorló életmódot folytató cigányoknál is megfigyelhető az, hogy három nyelven

beszélnek. A szintók egyes csoportjai, akik nyáron Németországban, télen Olaszország-
ban élnek, a szintó-romani mellett jól beszélik az olaszt és a németet is.

A cigányság esetében az elvándorlás is hozzájárul a többnyelvűséghez. Sok roma
települt Nyugat-Európába a második világháborút megelőzően, illetve utána is. E közös-
ségek egy része új hazájuk nyelvét is megtanulta, és saját cigány anyanyelve mellett még
az 1970-es években beszélte régi hazája nyelvét is. Például: ha egy magyarországi cigány
család áttelepült Németországba, akkor megtanultak németül, természetesen beszélték az
anyanyelvüket, és még sokáig nem feledték el a magyart sem. Az előzőekhez hasonlóan
az 1970-es évektől (majd a délszláv háború idején még nagyobb számban) telepedtek le
jugoszláviai romák Olaszországban. Ők romani nyelven, olaszul és szerbül vagy horvátul
egyaránt beszélnek. A jelenleg Macedóniában élő egykori koszovói romák az albán, a ma-
cedón és a romani nyelvet is beszélik. A Szlovákiából Kanadába letelepedő egyes roma
családok pedig a romani, a szlovák és a magyar nyelvek mellé megtanulják az angolt is.

68

      



Az írás
A romani nyelv lejegyzésére sokáig annak a többségi társadalmak nyelvének az írásait
alkalmazták, ahol az adott cigány közösség élt. A cigány nyelv első, ideiglenesnek szánt
írását az 1971-es Első Roma Világkongresszuson fogadták el, ez egyszerű latin betűs
írás, zárójelben a magyar kiejtéssel:

a (hosszú vagy rövid á), b, c, ch (cs), d, dy (gy), e (e vagy é), f, g, h, x („hh”, erős torok
„h”), i, j (dzs), k, kh, l, ly (lj), m, n, ny, o, p, ph, r, s (sz), sh (s), t, ty, th, u, v, y (j), z, zh (zs).

Mivel ez az írás egyes elemeiben hasonlít a magyarhoz, ezért Magyarországon a ro-
mani nyelv lovári variánsának ez lett a hivatalosan elfogadott írása, a következő minimális
változtatásokkal:

a dzs hangot a dzh jelöli;
az y nem jelöl önálló hangot, hanem a magyarhoz hasonlóan a palatalizációt, vagyis

a lágyítást jelöli a kettős betűkben. Például: sasto grast – egészséges ló, sastyi guruvnyi
– egészséges tehén. A palatalizációra itt azért van szükség, mert a tehén nőnemű, és a
„t” ilyenkor lágyul (vannak olyan cigány beszélők, akik ilyenkor nem lágyítanak).

Mivel Magyarországon élünk, ezért ismerkedjünk meg egy kicsit bővebben a nálunk
leginkább elfogadott írásmóddal. Fontos, hogy az esetleges ékezetek csak a hangsúlyt
jelölik, és használatuk nem is kötelező.

a hosszú vagy rövid á, például:
ambrol – körte
akhor – dió
anav – név

b ugyanaz, mint a magyar b hang, például:
baro – nagy
abav – lakodalom
butyi – munka

c megfelel a magyar c-nek, például:
cino – kicsi
raca – kacsa
capeno – kemény

ch megfelel a magyar cs-nek, például:
chorro – szegény
chambel – rág
chik – sár

d a magyar d-vel egyenértékű, például:
dudum – tök
dad – apa
paruvel – cserél

dy megfelel a magyar gy hangnak, például:
dyiv – búza
adyvin – méz
dyí – lélek
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e olyan, mint a magyar rövid zárt e hang vagy az é, például:
efta – hét (számnév)
pekenyuca – ürge
pel – iszik

f a magyar f-fel egyenértékű, például:
faca – arc
furka – villa (evőeszköz, használati tárgy)
flako – zászló

g megfelel a magyar g-nek, például:
gav – falu
godyar – okos
gad – ing

h úgy ejtjük, mint a magyar h hangot, például:
haravlyi – deréköv
hulyo – bagoly
hilpa – róka

x erős, torokból ejtett reszelős h, hasonlít az orosz horoso vagy a német achtung
szavakban ejtett kemény h hangra, például:
xal – eszik
shax – káposzta
xarkom – réz

i hosszú vagy rövid magyar i hang, például:
ingrel – visz
inkrel – tart
intrego – egész

j megfelel a magyar j hangnak, például:
jakh – szem (testrész)
jivend – tél
jekh – egy (számnév)

k olyan, mint a magyar k hang, például:
kerel – tesz, csinál
akanak – most
kerko – keserű

kh hehezett k hang, például:
khelel – táncol
kham – nap (égitest)
khangeri – templom

l úgy ejtjük, mint a magyar l hangot, például:
lavuta – hegedű
lezno – olcsó
luja – hétfő
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ly lágy l hang vagy j, például:
lyuvava – pipa
xolyajvel – haragszik
raklyi – leány (nem cigány)

m olyan, mint a magyar m hang, például:
manro – kenyér
morchi – bőr
purum – hagyma

n megfelel a magyar n hangnak, például:
nakh – orr
najol – fürdik
zen – nyereg

ny úgy ejtjük, mint a magyar ny hangot, például:
nyamo – rokon
romnyi – asszony (cigány)
tunyariko – sötét

o rövid vagy hosszú magyar o hang, például:
oxto – nyolc (számnév)
ova – igen
kalo – fekete

p megfelel a magyar p hangnak, például:
paji – víz
piperi – bors
patrin – levél (növényé)

ph hehezett p hang, például:
phenel – mond
phabaj – alma
phral – fiútestvér

r olyan, mint a magyar r hang, például:
rodel – keres
rig – oldal
perel – (le)esik

s megfelel a magyar sz hangnak, például:
sano – vékony
sasto – egészséges
meselya – asztal

sh úgy ejtjük, mint a magyar s hangot, például:
shávo – fiú (cigány)
shelo – kötél
kasht – fa

t olyan, mint a magyar t hang, például:
torgyol – áll (ige)
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tato – meleg
pato – ágy

ty megfelel a magyar ty hangnak, például:
rátyi – este
patyal – (el)hisz
shutyol – szárad

th hehezett t hang, például:
thulo – kövér
thuv – füst
thud – tej

u rövid vagy hosszú magyar u hang, például:
ucho – magas
pulpa – comb
trushul – kereszt

v olyan, mint a magyar v hang, például:
varikon – valaki
vazdel – emel
kekava – üst, bogrács

z megfelel a magyar z hangnak, például:
zevelyi – tepertő
zido – fal
zeleno – zöld

zh úgy ejtjük, mint a magyar zs hangot, például:
zhal – megy
zhutil – segít
kozha – héj

A cigány hangállományban nincs ö, ő és ü, ű. A magyar szavak átvételekor ezek meg-
változnak. Például: türelem – tirelmo, méreg – mirgo. Azonban a cigány beszélőnek nagy
szabadsága van. Annak ellenére, hogy ezek a hangok hiányoznak, nem feltétlenül köte-
lező megváltoztatni őket, maradhatnak eredeti formájukban is: türelmo. Olykor akkor is
megváltozhat egy szóban valamelyik hang, ha benne van a cigány hangállományban.
Erre jó példa a kép – kípo átvétel.
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KÉRDÉSEK
Milyen nyelveken beszélnek a kétnyelvű cigányok?
Gondold át, ismersz-e olyan embert, aki beszél cigányul
és magyarul is!
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A cigányok életmódja,
életkörülményei Európában

a különböző történelmi korokban
A cigányok Nyugat-Európában

A cigányok tehát megfordultak Európa országaiban. Párizsba érkeztek 1427-ben, 1447-
ben Orleansban jártak, ugyanebben az évben érkeztek meg Spanyolországba. Angliát
még 1440 előtt érték el, Skóciában valamivel később, 1492-ben említik őket először
(ebben az évben érte el Kolumbusz Kristóf Amerika partjait). Lengyelországban,
Litvániában és a skandináv országokban a 15. század elején jelentek meg.

Nyugat-Európa azonban nem nyújtott otthont a cigányoknak. Nem volt szükség
munkaerőre. A városok pedig már nem fogadták be őket. 1422-ben Bolognába már csak
a cigányok vezetőit eresztik be. Frankfurtból 1449-ben pedig már erőszakkal űzik el őket.

Az összetűzések oka a legnagyobb valószínűséggel az volt, hogy a cigányok máskép-
pen kezelték a magántulajdont, mint az európai társadalom.

A cigányok között igen hamar megjelentek a kései középkor egyéb kitaszítottjai,
csavargói, bűnözői. Ehhez járult a török veszedelem közeledése. Az ismeretlen helyről
érkező, bizonytalan úti célú, de sok helyütt megforduló cigányokat hamarosan nem
vezeklőknek, hanem a távoli veszedelem előhírnökeinek, előkészítőinek, kémeknek tar-
tották. A 15. század első kétharmada a cigányok számára látszólag biztatóan alakult,

 



hiszen bőségesen ellátták őket. Valójában már ekkor megnyilvánult a kirekesztés. Hamar
bebizonyosodott, hogy a cigányok a feudális társadalom keretein belül képtelenek meg-
maradni.

A német birodalmi gyűlés 1479-ben már kémeknek nyilvánítja őket, 1480-ban pedig
kiveszi őket a jog és a törvény védelme alól. A cigányokkal szembeni bűncselekmények
nem ítélendők el, nem büntetendőek. A brandenburgi választófejedelem 1482-ben kitiltja
őket területeiről, majd hasonlóképpen cselekszik Württemberg is, 1515-ben. A birodalmi
gyűlés a 15. század utolsó éveiben többször foglalkozik a cigányokkal. Érvénytelennek
nyilvánítja Zsigmond menlevelét (ami a legnagyobb valószínűség szerint amúgy is
hamisítvány), és kiutasítja az országból a cigányokat. Ugyanezekben az években, a szom-
széd országokban is hasonló a helyzet. Spanyolországban az 1492. és az 1499. évi
törvényekben a mórokkal és a zsidókkal együtt a cigányokat is kiutasítják és üldözik.
Németalföldön V. Károly törvényei értelmében úgy üldözik őket, mint pogányokat. Fran-
ciaországban a 16. században szintén elég sűrűn sújtják őket különböző cigányellenes
országgyűlési határozatokkal. Mígnem XIII. Lajos és XIV. Lajos erős központi hatalma
valódi irtóhadjáratba kezd ellenük. Anglia éppúgy kiutasítja és halálbüntetéssel fenyegeti
őket. Genfben és Milánóban szintén nemkívánatos személyek. Jól mutatja a cigányok
reménytelen helyzetét, hogy még a pápa is kiutasítja őket az Egyházi Állam területéről.
A svéd Uppsala lutheránus érseke, Laurentius Petrie 1560-ban pedig egy körlevelet küld
szét, amelynek értelmében a papok ne foglalkozzanak a cigányokkal. Halottaikat ne
temessék el, gyermekeiket ne kereszteljék meg. A cigányok már nem csupán törvényen
kívüliek, hanem a bűnösök és bűnözők is. Még az egyházak is megtagadják őket. Nem
szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ebben az időszakban lépett fel Luther Márton,
Kálvin János, Münzer Tamás, Szervét Mihály és a többi vallásújító. Ez csak tovább bonyo-
lította az amúgy sem egyszerű helyzetet. Az európai gazdasági, társadalmi és vallási
bizonytalanság türelmetlenséget, az ismeretlentől való félelmet szült. Az európai államok
megpróbálták helyreállítani a rendet. Eközben természetes módon fokozódott a gyanak-
vás, az erőszak és az intolerancia. A cigányok, akik a veszélyes Balkánról menekültek
békét keresve Európa nyugati felébe, alig egy évszázad után ugyanolyan bizonytalan és
veszélyes környezetben találtak magukat. Ebben a száz-százötven évben csak az teszi
lehetővé a cigányok életét Nyugat-Európában, hogy zavarosak a politikai viszonyok, azaz
a cigányellenes törvényeknek általában nem tudnak érvényt szerezni. Az írott jog szerint
ki kellene űzni őket szinte mindenhonnan, el kellene kobozni a javaikat, meg kellene
bélyegezni őket, egyik-másik tartományban pedig halálbüntetés várna rájuk. Valójában
szerencsére mindez csak néha, egyes esetekben sújtotta a cigányságot. Azonban kita-
szítottságukat ez nem változtatta meg, és nagymértékben hozzájárult, hogy a cigányok
jó része Kelet-Európában maradt, vagy ide húzódott vissza. A nyugat-európai cigányok
zöme számára az alvilág nyújtott menedéket. Nyelvük ennek megfelelően nem egy-
szerűen a befogadó országokéhoz, hanem sokszor inkább annak tolvajnyelvéhez hasonult.
Csoportjaikban összeolvadt a cigány és a helyi szökevény és bűnöző elem. Etnikai és
kulturális sajátosságaik is eltorzultak. Sok helyütt már nem is cigányokként, hanem
egyszerűen csavargókként tartották őket számon.
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A cigányok Magyarországon
Teljesen más a cigányok helyzete Európa keleti felében. Az ember- és főleg a kézműves
hiány, a török veszély miatti hadi készültség és a kevésbé szigorúan szervezett társadalmi
élet igen sok lehetőséget kínált minden újonnan jött számára: munkalehetőséget, bizonyos
autonómia megőrzését és a társadalmi szervezetbe való beépülés lehetőségét egyaránt.
A munkák között első helyen a háborúk miatt szükségessé váló erődítési, építkezési
munkák, valamint a fegyvergyártás és a karbantartás szerepel. Zsigmond 1423-ban a
Szepességben ad privilégiumokat egy cigány csoportnak. Mátyás király különböző kivált-
ságokat biztosít a Nagyszeben város falain dolgozó cigányoknak.

Olvassuk el Mátyás kiváltságlevelét:

„Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország és Csehország
királya, s Ausztria híveinknek, nagyságos gróf Báthori
István országbíránknak és országunk erdélyi részei vajdájá-
nak, valamint az ő alvajdáinak üdvöt és kegyelmet. Mivel a
dolog úgy van, hogy a szebeni székben lakozó cigányok,
vagyis egyiptomiak – akik tudniillik Szeben városunk
védelmének az érdekében bizonyos munkák elvégzésére
vannak kötelezve – régtől fogva és mindig, mint tudjuk, a
szabadság azon előjogának örvendtek, hogy senki a mon-
dott részek vajdái vagy alvajdái közül, de az ő familiárisaik
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közül sem háborgathatta és zaklathatta semmilyen módon ama cigányokat és semmilyen
fizetéseket vagy adókat sem csikarhattak ki tőlük: ennélfogva mi azon cigányokat ilyesfaj-
ta régi szabadságaikban és előjogaikban sértetlenül megőrizni kívánván és nem akarván,
hogy a dolog másképpen legyen, hűségteknek az ezen levelünkben foglaltak által a legha-
tározottabban elrendeljük és megparancsoljuk, hogy az előbb mondott cigányokat, vagyis
egyiptomiakat ezután se merészeljétek soha, semmikor és semmilyen módon sem zaklatni,
háborgatni és terhelni, vagy tőlük más adókat vagy behajtásokat kicsikarni vagy
kikövetelni és kicsikartatni vagy kiköveteltetni, hanem tartozzatok és legyetek kötelesek
megengedni és megengedtetni, hogy békességesen és háborítatlanul megmaradjanak sza-
badságaikban és szokásaikban. Máskülönben megengedtük és teljes hatalmunkat is adtuk
– és a jelen oklevelünk által adjuk is – híveinknek, a mondott Szeben városunk pol-
gármesterének és bírájának, valamint esküdt polgárainak, hogy semmilyen okkal se en-
gedjék meg nektek, hogy háborgassátok és terheljétek az ilyesfajta cigányokat, a reájuk
a jelen oklevél által teljességgel átruházott akaratkinyilvánításunknak megfelelően. Mást
tehát semmikképpen se merészeljetek cselekedni. A jelen oklevelünket pedig, amelyet –
miután nagyobb titkos pecsétünk nincs a kezünk ügyében – titkos gyűrűspecsétünkkel
pecsételtettünk meg, azt akarjuk, hogy elolvasása után mindig adjátok vissza azoknak,
akik majd bemutatják.

Kelt Bécsújhely városának az ostroma alatt, Virágvasárnapon (április 8-án),
az Úr 1487. esztendejében.”

A király nem kifejezetten csak a cigányok, hanem Nagyszeben város számára állíttatta
ki Bécsújhelyen ezt az oklevelet. Az oklevél kiadását sem a cigányok kérték, hanem a
város. A szabadságokon elsősorban adómentességet, ezen belül is az erdélyi vajdák adóz-
tatása alóli mentességet kell értenünk, ezt az oklevélben egyértelműen közlik is.

Újabb szolgálataikért ezeket a jogokat később 1581-ben Báthori Zsigmond fejedelem
is megerősíti. II. Ulászló Polgár Tamás cigányvajdának ad Szabadságlevelet 1496-ban,
mert népével hadianyagot gyártott a pécsi püspöknek.

A kiváltságok is jócskán eltérnek egymástól, és tulajdonosaik jövője ezektől függ.
A nagyszebeni cigányok a városi jog és bíráskodás hatálya alá kerültek. Így ugyan elke-
rülték az önkényeskedést, de nem kapták meg a beilleszkedés lehetőségét. Polgár Tamás-
sal viszont már más a helyzet, ő szabad emberré válik. Nem lesz nemes, de a jobbágyok
helyzetéhez képest előnyösebb társadalmi pozícióba kerül. Néhány esetben előfordul
letelepítés, illetve telek juttatása. Bethlen Gábor például Czigány Hegedűs Györgynek
adott földet.

A cigányok egyik legfontosabb foglalkozása a fémmegmunkálás volt. Ezt a mesterséget
valószínűleg a perzsáktól tanulták meg. A 14–15. században Európába érkező cigányok
már fejlett kézművességgel rendelkeztek. Szintén nagy megbecsülést biztosító foglalkozás
volt az erdélyi aranymosás, ami bizonyos autonómia megőrzéséhez is hozzásegített, ez
pedig a közös adózás volt. A 16. század elejétől pedig egyre gyakoribb a cigányok
zenészként való alkalmazása. Katonai síposnak éppúgy felhasználták őket, mint mulat-
ságokon. 1525-ben a hatvani országgyűléskor vagy díszfelvonulásokon: például 1599-
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ben a moldvai Mihály vajda gyulafehérvári győzelmi meneténél. Számos főúr állandó
cigányzenekart tartott. A cigányzene a paraszti és polgári mulatságokon is gyorsan
terjedt.

Az úrbéri jegyzékek és egyéb fennmaradt dokumentumok szerint a cigányok a kor
szinte minden munkakörében helytállottak: földművesként és bányászként, katonaként
és zenészként egyaránt. Ennek ellenére már a 16. században megkezdődik az a folyamat,
hogy a legalantasabb, legmegvetettebb munkák a cigányoknak maradnak. Például a hóhér
foglalkozására kell gondolnunk. Ez a társadalmi elszigetelődés jele. A cigányok egyes
csoportjai beleolvadtak a parasztságba, egy-egy személy akár nemesi címet is nyerhetett,
jelentős részük azonban nem találta meg a társadalmi beilleszkedés útját. Lehetséges per-
sze, hogy ezek az utóbbiak a Török Birodalomból továbbra is beszivárgó csoportokból
származtak, de valójában ők jelentették Magyarországon ekkoriban a cigány lakosság
folytonosságát.

A cigányok Európa keleti felében
Amint Magyarországon, úgy Kelet-Európa más országaiban is volt hely és nyugalmas
életlehetőség a cigányok számára. A török hűbéres Moldvában jogi helyzetük szerint rab-
szolgák voltak ugyan (mégpedig egészen 1855-ig), de ettől még nem volt rosszabb a sor-
suk, mint a román vagy csángó parasztoknak. Az elmaradott és szegény életkörülmények
között a cigányok másokkal szinte azonos helyzetben voltak. Feltételezések szerint
ezeknek a rabszolgasorba kényszerített népcsoportoknak a leszármazottjai a mai beás
cigányok, akik ma Közép-Európa délkeleti részén (Horvátország, Magyarország, Romá-
nia) és Délkelet-Európában (Bulgária, Görögország) élnek.

Lengyelországban előbb menlevelet nyernek, majd az országgyűlések többször is ki-
utasítják őket, de nincs, aki a határozatot végrehajtsa. Emellett itt is hamarosan keresett
fémművesek és zenészek. Önálló társadalmi szervezetük jele, hogy mind Lengyelor-
szágban, mind Litvániában közel egy évszázadon keresztül egy-egy cigány „királyt” is
választottak, akit azután a lengyel király, illetve Litvániában Radzivill herceg hagyott
jóvá.

Ma már nem deríthető ki, hogy kit képviselt s kinek parancsolt ez a „király”. Hivatalos
feladata mindenesetre nem csupán a viták eldöntése volt, hanem az összes cigánytól
beszedett adó együttes lerovása. Ez utóbbi mind némi autonómiát bizonyít, mind pedig
feltételezi bizonyos cigány közösségi szervezet működését.

A menlevél, a kiutasítások, az adóztatás és a királyválasztás ellentmondásainak
feloldására törekedve a lengyel állam 1791 után a cigányok letelepülését szorgalmazta,
ami részlegesen sikerrel is járt.

A hiányos adatok ellenére minden arra mutat, hogy a cigányok gyakorlatilag problé-
mamentesen jutottak szerephez és munkához mind a török, mind az egyre növekvő orosz
birodalomban is. Az előbbi jól fel tudta őket használni, mint fegyverkovácsokat, Oroszor-
szágban pedig sokféle kézművességgel foglalkoztak.
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A felvilágosodás hatásai a cigányok sorsára
A 18. század közepétől a cigányok sorsában gyors és óriási változás áll be. Ebben mind
a politikai, mind a szellemi élet változásai közrejátszanak. A török hatalom megállíthatat-
lanul hanyatlik. Ez Nyugat-Európában is olyannyira nyilvánvaló, hogy már senki sem
tekinti a cigányokat török kémeknek.

Európa politikai helyzete a háborúk ellenére stabilizálódik. Az abszolutista uralkodók
pedig minden alattvalójukat kormányozni akarják.

Államérdek a cigányok integrálása, gazdasági és kulturális felemelése. Ezt a meggon-
dolást erősítette az üldözés eredménytelensége.

Ez már a felvilágosodás kora. A politikai érvek mellé erkölcsiek is sorakoznak: a ci-
gányok jogainak elismerését, gazdasági és társadalmi lehetőségeik megteremtését
követelik.

A feladat sokrétű: a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, a polgári jogok és a
gazdasági tevékenység különféle módozatainak biztosítása.

Spanyolország megoldásul eltiltja a cigány (gitano) név alkalmazását mindazok
számára, akik lemondanak a cigány nyelvről, megnyit minden állami állást és funkciót
és minden foglalkozást. Poroszország és Oroszország a cigányoknak földet ad, és a letele-
pítésükön munkálkodik.

Mária Terézia és II. József rendeletei
A legátfogóbb munkát Mária Terézia és II. József végzi. Mária Terézia 1749. évi rende-
letében kiutasított az országból minden cigányt, aki nem telepedett le, további rendele-
teivel pedig teljes asszimilációt szorgalmazott. A nagyszabású rendezés alapelve, hogy
természete szerint minden ember egyforma. Ebből kiindulva a cigánypolitika első célki-
tűzése mindennemű megkülönböztetés megszüntetése volt.

Mária Terézia 1761-os döntése szerint még a cigány név alkalmazása is tilos. Helyette,
ha mindenáron külön névre van szükség, új-parasztot vagy új-magyart kell mondani. Fia,
II. József folytatta az erőszakos asszimilációs politikát, illetve kiterjesztette azok érvé-
nyességét Erdélyre is. Azonban a rendeleteket Magyarország és Erdély nagy részén sem
a hatóságok, sem a cigányok nem vették túl komolyan, amennyire lehetett, kibújtak a
végrehajtása alól.

Az egyenlőség a bécsi centralizmus felfogása szerint egyenlő teherviselést, sőt az ál-
lamszervezethez való egyformán engedelmes hozzáállást is jelentette. A cigányok szá-
mára megtiltották a vándor életmódot. A tilalom 1761-ben született meg, 1767-től
országon belül is útlevél-kötelezettséget írtak elő. Mindennemű mozgás, búcsú- és vá-
sárlátogatás tilalma 1783-ban látott napvilágot. Igaz ugyan, hogy a törvények nem a moz-
gás tilalmára, hanem a letelepedés szükségességére helyezték a hangsúlyt, azaz nem
büntető, hanem nevelő célzatúak voltak. Ezek a rendeletek rendkívüli dilettantizmusról
tesznek tanúbizonyságot.
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Az 1773. évi rendelet kötelezi a megyéket, hogy minden sátorban élő cigány családnak
házat adjon, a sátrakat rombolja le, a házat otthagyó cigányt csavargóként büntesse. Arról
viszont nem esik szó, hogy a megyék honnan vegyék e házakat. Természetesen ezek a
rendeletek nem voltak végrehajthatóak.

Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a cigányok ezeket az intézkedéseket nem értik meg,
még akkor sem, ha elvileg az ő javukat szolgálja. Inkább akadályozták, meghiúsították a
végrehajtásukat. A politikusoknak azon kellett gondolkodniuk, hogyan tudják megtörni
a cigány tradíció és társadalmi szervezet ellenállását. A cigánygyerekek iskolázását a ren-
deletek ingyenessé teszik, s a fölötte gyakorlandó felügyeletet a helyi lelkészre bízzák.
Ám ebben az időben egyáltalán nem létezik általános oktatás, tehát tisztázatlan, hogy
hol, miféle iskolázásról lenne szó.

A céheket is kötelezték, hogy a 12–16 éves cigány fiatalokat vegyék be tanoncnak, a
szakképzetteket pedig fogadják a céhbe. De ki tudja, hogy honnan feltételezték azt, hogy
cigányok szakmát akarnak tanulni.

Családvédelmi előírásként vezetik be azt, hogy a cigányoknak a házasságkötéshez iga-
zolni kell korábbi munkaviszonyt, illetve a katolikus vallás ismeretét. Ha ezek a feltételek
teljesülnek, a község köteles a menyasszonynak hozományt adni. A feltételek híján el-
lenben tilos a cigányok közti házasság.

A legsúlyosabb döntés a gyermekekkel foglalkozik. A cigány gyermekek érdekében
el kell venni őket a cigány szülőktől, és négyéves koruktól keresztény polgári vagy pa-
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raszti családnál kell elhelyezni és nevelni őket. A nevelőszülők számára a község vagy
város fizet költségtérítést. Természetesen a törvény végrehajtását a cigányok ellenállása
megakadályozta. De nemcsak ez, hanem a szükséges anyagiak és a nevelőszülők is
hiányoztak. Azonban így is megtörtént, hogy a szüleiktől elvették gyermekeiket.

A cigányokkal foglalkozó rendelkezéseket II. József 1783-ban összefoglalja és kiegé-
szíti. Ezután tilos a cigány nyelv használata, a lókereskedés, a cigány gyerekek ruhátlan-
sága stb. El kell érni, hogy a cigányok mezőgazdasággal foglalkozzanak, templomba
járjanak, és alávessék magukat a helyi közigazgatásnak és bíráskodásnak.

A rendelet végrehajtásáról pedig megint csak alig esik szó. Így az előző évtized tör-
vényeihez hasonlóan ezt is csak hellyel-közzel vették figyelembe a helyi hatóságok. A leg-
egyszerűbb megoldás az volt, hogy a település határában élő cigányokat elűzték onnan
más község területére. Ezzel megszűnt a község felelőssége, de a már letelepült cigányok
újra kóborlóvá váltak.

Mária Terézia és II. József rendeleteinek hatása
A Mária Terézia-féle és a Jozefinista cigánypolitikának minden hibája ellenére azért po-
zitív hatása is volt. A törvények, a hozzájuk kapcsolódó rendeletek és megyei határozatok
nagy száma hosszú időn át felszínen tartotta a cigányokkal való törődést.

A 18. századtól megkezdett, a letelepedésre és az asszimilációra irányuló rendelkezé-
sek, intézkedések hatása fokozatosan teljesedett ki. Az 1893. évi népszámláláskor a ma-
gyarországi cigányság kb. 90%-a már letelepedett és állandó lakóhellyel rendelkezett.

Az összeírások azonban nem mindig pontosak, általában csak a letelepültekről szólnak,
nem tudjuk tehát, hogy az adatok a magyarországi cigányság hány százalékát jellemzik.

Tudjuk viszont, hogy az 1780–
1783-as években letelepedett és
többé-kevésbé beilleszkedett kö-
rülbelül 40–50 ezer fő, akiknek
túlnyomó többsége rendszeres
munkát is végzett. Az ország
más lakosaihoz hasonlóan adó-
zott, akiknek nagyobb része a
helyi, azaz nem cigány szoká-
sokhoz igazodva öltözködött.
Ezek a cigányok házban laktak,
nem sátorban vagy putriban,
esetenként saját földdel rendel-
keztek, gyakrabban azonban
föld nélküli kézművesek voltak.
Egy faluban rendszerint 1-2 csa-
lád élt.
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Az adatok arra engednek következtetni, hogy cigányok nemcsak a 15–17. hanem a 18.
század Magyarországán is a társadalom elfogadott tagjaiként éltek. Tehát nem igaz az,
hogy mindig a társadalom megvetett elemei lettek volna. Magyarországon egyébként is
az állandó népességmozgás és a nyelvi-etnikai sokféleség megszokott dolog volt. Vagyis,
semmi sem indokolta a cigányok hátrányos megkülönböztetését. Éppen ellenkezőleg, a
gazdasági életnek szüksége volt a cigányok munkájára is. Az 1400–1500-as években be-
vándoroltak zömének tudatában a 19. század elejére elhalványult az eredete, anyanyelvét
a legtöbbjük feladta. Sőt, sok esetben megváltoztatta családnevét is.

Az újabb betelepülési hullám
A következő betelepülési hullám cigány bevándorlói a török kiűzése utáni időkben ér-
keztek. Nekik sokkal nehezebb volt a dolguk. Sokkal fejletlenebb társadalmi, gazdasági
körülmények közül érkezve csak a társadalmi hierarchia legalján vagy még inkább a tár-
sadalom szervezetén kívül tudtak elhelyezkedni. Olyan fokú kulturális szintkülönbség
volt az itteniek és közöttük, hogy a társadalom életébe való beilleszkedést lehetetlenné
tette számukra, és mindennemű felemelkedést is megakadályozott. Ezek az újonnan ér-
kezettek és a régebb óta itt levő cigányok alkalmazkodni nem képes csoportjaik elszige-
telődtek a nem cigányoktól.

Életüket saját tradíciójukra és csoportjukra támaszkodva szervezték meg, ezért az
integrációjukra tett kísérletek megbuknak Nyugat-Európában. A 19. században válik
egyértelművé, hogy a kapitalista fejlődés a cigányságot teljesen érintetlenül hagyta, és
ez teljes kiközösítéséhez vezetett. Nagy csoportokban vándoroltak, nem voltak szokva a
letelepedett életmódhoz. Hagyományaik és szokásaik nemcsak a korabeli magyar lakos-
ságétól, de a már régebben Magyarország területére került cigányokétól is jelentősen el-
tértek. Számuk jelentősen megnövekedett, amikor az 1855-ös romániai cigány rabszolga-
fölszabadítást követően újabb nagy csoportjaik érkeztek magyar földre. Hosszú romániai
tartózkodásuk során alakult ki erőteljes román befolyás alatt álló nyelvjárásuk, a cigány
nyelv úgynevezett oláh vagy kolompár cigány változata. Azonban meg kell jegyeznünk,
hogy oláhcigányok még jóval később, a 20. század első felében is érkeztek hazánkba
román földről. Magyarországon az idő előrehaladtával új formát öltött a cigánykérdés.
A falvak határában kialakulnak a cigánytelepek. A cigányok munkaerejére és szakmai
tudásukra (a zenétől eltekintve) egyre kevésbé van igény.

Újabb problémák felszínre kerülése
A 19. század második felében felélénkül a cigányok iránti érdeklődés. Azonban ez jórészt
kimerül eseti jótékonykodásban, de akad tudományos célzatú is. A szabadságharc után
lemondatott esztergomi érsek, Hám János, mint szatmári püspök iskolát építtet a cigányok
számára. Érsekújváron a helyi plébános, Farkai Ferdinánd alapít cigány iskolát, azonban
mindkettő rövid életű.
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Újra kezdődik a cigányok vándorlásának tilalma, akadályozása: 1867-től belügymi-
nisztériumi rendelet tiltja a cigányok szabad mozgását. Az évszázad utolsó évtizedeiben
József főherceg jelentős anyagi áldozatok árán igyekszik vándorcigányokat letelepíteni
kisjenői és alcsúti birtokain. Kísérletét a társadalom bizalmatlanul fogadja. Mikor sikerei
nem bizonyultak tartósnak, azonnal kész az ítélet: a cigányokkal semmit sem lehet kez-
deni.

A 19. század végi liberalizmus légkörében Magyarországon európai rangú ciganológiai
kutatás kezdődik. A tudományos munka azonban nem javít semmit a cigányok és nem
cigányok kapcsolatán vagy a cigányok társadalmi felemelkedésének lehetőségén.

A századvég divatos cigányromantikája, amelyet például Jókai Mór, Liszt Ferenc te-
remtett, olyan képet rajzolt a cigányokról, aminek nem sok köze volt a valósághoz. A ci-
gánykutatás témája nem jutott el a szélesebb közönségig. Ráadásul a probléma társadalmi,
gazdasági gyökereivel nem foglalkozott. A cigányság helyzete viszont egyre romlott.
Amikor pedig már egyre inkább szembeszökő volt a probléma, akkor a magyar társada-
lom a felelősséget a cigányokra hárította, miszerint a cigányok tulajdonképpen ereden-
dően rosszak és javíthatatlanok.

A századfordulón a cigányok történelmében új fejezet kezdődik: a leplezetlen diszkri-
mináció és üldöztetés kora, amely a fasiszta időben ér tetőfokára.

Ebben az időszakban a cigánykérdés fő okát még mindig a vándorlásban látták. Egy
1916-os rendelet előírja, hogy egyetlen cigány sem hagyhatja el engedély nélkül a nyil-
vántartott lakhelyét.

A vándoripari engedélyek kiadását 1931-ben korlátozták, tovább nehezítve ezzel a ci-
gányság életkörülményeit, hiszen a munkavállalási lehetőségeket tovább szűkítették a ci-
gányok számára. Egy 1938-as rendelet szerint minden cigányt gyanús egyénnek kell
tekinteni. Endre László későbbi államtitkár 1934-ben azt követelte, hogy a cigányokat
zárják koncentrációs táborba, és a férfiakat sterilizálják. Ez már előrevetíti a magyaror-
szági romák holokausztját.
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Cigány írók a magyar irodalomban

A magyarországi cigány irodalomnak üzenete van a többségi társadalom számára. Ez az
üzenet az egyenjogúságról és a toleranciáról szól. Ugyanakkor fontos törekvés a cigány
identitás kifejezése és megőrzése is. A magyarországi cigány írók olyan kiváló alkotá-
sokat hoztak létre, amelyek társadalomrajzukkal képet adnak mindenki számára a cigá-
nyok helyzetéről. Ugyanakkor remek irodalmi alkotások is egyben. Korábban már
foglalkoztunk a témával, és megismerkedhettünk a cigány irodalom néhány jeles képvi-
selőjével. Most folytatjuk a megkezdett utat, és sorra veszünk további szerzőket is.

Ruva Farkas Pál 1952-ben született Újkígyóson. Író, költő,
újságíró, munkássága egyaránt meghatározó a kisebbségi és
a többségi kultúra területén. Fordította Dickenst, Faludyt, és
oroszlánrészt vállalt az eddig legteljesebb és legigényesebb
lovári nyelvű Újszövetség-fordításban is. Alapító felelős
szerkesztője a magyar sajtótörténelem első önálló cigány
lapjának a ,,Romano Nyevipé”-nek (Cigány Újság). Elnöke
a kortárs roma szerzőket tömörítő Cigány Írószövetségnek
és tagja a MÚOSZ Cigány Szakosztályának is.

Művei közül néhány:
Vasvirágok nyílása, 1996. A Gangesztől a Dunáig, 2006.
Elgurult álmok, 2010. Angyalok ha démonok, 2013.

Vesho-Farkas Zoltán 1974. március 19-én született
Medgyesegyházán. Cigány származású szerző.

Medgyesegyházán született, de korán Csanádapácára köl-
töztek, ahol ma is él. Kereskedelmi iskolába Békéscsabára
járt, Budapesten újságírást, majd pedagógiát tanult. Dolgo-
zott a Pest Megyei Hírlapnál, ezzel egy időben alapítója volt
az első írott roma magazinnak. Számos lapban jelentek meg
versei, írásai.

Művei:
Cherhaja – Csillagok, 1994. Elefántcsontszínű évek, 1995.
A remény vánkosán, 1996. Tér-idő feszületek, 1999.
William Shakespeare: Hamlet-fordítás, 1998.
Biblia Újszövetség-fordítás.
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Nagy Gusztáv 1953-ban született Pusztaföldváron. A Ro-
mano Nyevipe alapítója és munkatársa, később az Amaro
Drom és a Rom Som szerzője. Legjelentősebb műfordítói
munkája minden kétséget kizáróan Madách Imre Az ember
tragédiájának fordítása cigány nyelvre. Másik szintén fontos
műve a Magyar költők versei cigány nyelven, 2010.

Műfordítói munkásságáért, a lovári cigány nyelv gondo-
zásáért, fejlesztéséért, valamint pedagógiai, szépirodalmi te-
vékenységéért 2007-ben megkapta a Magyar Köztársaság
Ezüst Érdemkeresztjét. 2013. március 15-én a Magyar Köz-
társaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki.

Versei közül néhány:
Elmúlás..., Vétkem..., Nagy sóhaj...
Anyámnak
A hetedik...
Mementó, A Cigány értelmiségnek, Ezt a világot
A nagy játékos
Verseny, Vágyódás, Keringés
Olga-Volga
Hosszú fejkendője volt..., Nyiss ajtót ha kopogok, Metamorfózis, Anyám...

Lakatos Menyhért Vésztőn született 1926 áprilisában, és
Budapesten hunyt el, 2007 augusztusában. Cigány szárma-
zású, József Attila-díjas író volt. 1954-ben végzett a nagy-
kőrösi népi kollégiumban, mérnökként. Szarvason és
Nagykőrösön 1955–1962 között üzemmérnökként helyez-
kedett el. A cigány téglagyár igazgatója volt 1964–1969 kö-
zött. A Magyar Tudományos Akadémia szociológiai
kutatócsoportjának ciganológiai munkatársaként dolgozott
1969–1975 között. Első írásait 1970-ben jelentette meg.
1973-tól szabadfoglalkozású író volt. 1986-ban megalapí-
totta a Cigány Kulturális Szövetséget. A Magyarországi Ci-
gányok Kulturális Szövetségének elnöke volt 1988-tól.

Művei:
Füstös képek (regény, 1975).
Angárka és Busladarfi (mesék, 1978).
A hét szakállas farkas (mesék, 1979).
A paramisák ivadékai (kisregény, 1979).
Az öreg fazék titka (mese, 1981).
Csandra szekere (elbeszélések, 1981).
Akik élni akartak (regény, 1982).
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Hosszú éjszakák meséi (mesék, 1995).
A titok (elbeszélések, mesék, 1998).
Tenyérből mondtál jövendőt (versek, 1999).

Osztojkán Béla Csengeren született 1948-ban, és Budapesten
hunyt el, 2008-ban. Magyarországi roma író, közéleti személyi-
ség.

Sokáig dolgozott esztergályosként a Ganz-Mávagban, majd
1977-től szabadfoglalkozású íróként tevékenykedett, emellett új-
ságíróként is publikált.

Részt vett a roma civil önszerveződés első, máig meghatározó
szervezete, a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége
megszervezésében. 1989-ben megalapította a Phralipe Független
Cigány Szervezetet, amelynek elnöke lett, majd a Magyarországi
Roma Parlament szóvivője, később főtitkára lett. A rendszervál-
tozás után, 1990–1993 között az SZDSZ tagja volt.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzati Képviselők Országos Szövetségének elnöke volt
1994–1995 között. Osztojkán Béla 1994-től a mezőladányi kisebbségi önkormányzat tagja
lett, 1995-ben képviselőjévé választották az akkor megalakult Országos Cigány Önkor-
mányzatnak, amelynek a második ciklusban, 1999-től alelnöke volt.

1995-től az ország egyetlen cigány nemzetiségi középiskolája, a pécsi Gandhi Gim-
náziumot működtető Gandhi Közalapítvány titkára volt. Osztojkán alapító főszerkesztője
volt a Világunk, az Amaro Drom és a Phralipe című lapnak, amelyekbe haláláig rend-
szeresen publikált.

Művei:
Halak a fekete citerában (versek, 1981).
Hóesés hűségben (versek, 1983).
Nincs itthon az Isten (elbeszélések, 1985).
Átyin Jóskának nincs, aki megfizessen (regény, 1997).
Bölcsek napkeletről (színpadi meseköltemény, 1988).

Holdosi József Vépen született 1951-ben, és Szombathelyen
hunyt el, 2005-ben.

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár volt, de dolgozott kol-
légiumi nevelőként is. Versei, majd a cigányság sorsát és hagyo-
mányát feldolgozó regényei jelentek meg.

Művei:
Kányák (regény, 1978).
Glóriás / Dac (kisregények, 1982).
Cigánymózes (kisregény, 1987).
A bandita és a halál (elbeszélések, 1993).
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Balogh Attila Szikszón született, 1956-ban. Cigány költő,
író, újságíró.

Szegény családban született, nehéz gyermekkora volt. Szü-
letése után egy évvel gyermekbénulás miatt mozgássérültté
vált. Emiatt családjával csak az iskolai tanítási szünetekben
élt, a tanév többi idejében Nagybarcán, kollégiumban. Elő-
ször kitanulta a szabómesterséget, majd később leérettségi-
zett. Miskolcon gyógygondozóként dolgozott. Ezt követően
rövid ideig a Miskolci Városi Könyvtárban volt könyvtáros.
A rendszerváltozás után – már Budapesten – egy ideig az
Amaro Drom (Utunk) című roma lapnál dolgozott, majd 1994-ben önálló lapot indított,
Cigányfúró címen. Végül azonban anyagi források hiányában 1998-ig tudta csak működ-
tetni lapját. Ezt követően egy ideig Kerényi György meghívására a Rádió C-ben vezetett
műsort, illetve az Amaro Dromba írt külső, állandó munkatársként.

Jelenleg szabadúszó művészként publikál különböző heti-, illetve havilapokba, úgy-
mint az Élet és Irodalomba vagy a Mozgó Világba.

Művei:
Lendítem lábamat, 1980.
Versek (Nagyon fáj), 1992.
József Attila a peep-showban, 1998.
Egyvéleményen, 2003.

Kovács József Hontalan 1950. augusztus 15-én született
Mohácson. A „Hontalan” nevet csak 1994 óta használja. Ke-
reskedelmi középiskolába járt Pécsett. Versei országos napi-
lapokban és folyóiratokban jelentek meg.

Művei közül néhány:
Ismeretlen cigány ének (versek, 1991).
Pörgő ezüsttallér (versek, 1993).
Sequoiabeszéd (versek, 1996).
Tükörfotográfiák (jegyzetek, interjúk, 2002).
Csillagfegyenc (versek, 2003).
Tűzhálók (versek és rajzok, 2007).
A cet háta (versek, 2010).

Szécsi Magda Komádiban született, 1958-ban. Roma szár-
mazású magyar keramikus, író, grafikus, festő, illusztrátor.

Állami gondozásban nevelkedett. Egészségügyi Szakkö-
zépiskolát végzett Budapesten. Az Egészségügyi Főiskolát a
korabeli lengyel–magyar oktatási csereprogram keretében
végezte Varsóban.
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Az egészségügyben két évet dolgozott, majd két évig fazekasságot tanult. Az 1980-as
évek közepe felé kezdett rendszeresen rajzolni és írni. Az 1990-es évek elejétől jelentek
meg illusztrációi cigány lapokban és más folyóiratokban. Számos könyvet illusztrál, s az
irodalomban a mesék mellett versekkel, novellákkal, elbeszélésekkel, kisregényekkel je-
lentkezik.

Illusztrált kötetei közül néhány:
Várnék még: versek.
Éjszakai varázs: versek.
Biblia Ószövetség Énekek éneke.
Zöld az erdő (cigány népismereti olvasókönyv az általános iskolák alsó tagozata szá-

mára).

Kötetei közül néhány:
Az aranyhalas lószem tükre: cigánymesék.
Az álmos pék: mese.
Csak vitt a szél: szerelmes meseregény.
Töredéklét; Olga; Szívforduló; Húsevők; Árnyék nélkül.
Szívednek feszülve: versek.
Időtépő: elbeszélések.
Cigánymandala.

Daróczi Ágnes újságíró, szerkesztő-műsorvezető. Berettyó-
újfalun született, 1954-ben. Újságírás mellett etnológus, kul-
turális menedzser, és előadóművészként is tevékenykedik.

Tanulmányait a KLTE Kossuth Gyakorló Gimnáziumban,
illetve az ELTE Bölcsész Kar, magyar–népművelés szakán
végezte. Dolgozott a Népművelési Intézetben és a Magyar
Televíziónál. Számos szerkesztői, szerkesztő-riporteri mun-
káját őrzi az archívum.

A Patrin Magazin alapítója és felelős szerkesztője (1992–
1998). A magyar televíziózás történetében az első roma nap
szervezője, amelyet 1994. augusztus 2-án tartottak meg.
Versmondóként is ismert. Az Amalipe Cigány Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület alapítója.

Művei közül néhány:
Parrajimos – romák sorsa a holocaust idején.
„Vrana mámi mesél” – népismeret az általános iskolák 1–4. osztálya számára (kötetek

társszerzője dr. Bársony Jánossal, a férjével).

Orsós Jakab Nagykanizsán született 1920-ban és Gellénházán hunyt el, 2002-ben. Beás
cigány családból származó fafaragó művész, szobrász, elbeszélő. Kedvtelésből kezdett
el faragni, majd írni. Felmenői fával dolgoztak, teknőket és egyéb használati tárgyakat
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készítettek. Orsós Jakab próbálgatta a fafaragást. Azonban a cigányok termékeire egyre
kevesebb igény volt, hiszen a modern ipar előállította ezeket. Orsós Jakab viszont ráérzett
a fában rejlő lehetőségekre, rengeteg szép faszobrot készített. Az egész országban ismert
népművész vált belőle.

Orsós Jakab másik szenvedélye az írás volt, főleg novellákat írt. Az 1995-ben indult
Pannon Tükör című lapnak a kiadója lett, a Zalai Írók Egyesületének pedig az elnöke.
Két novelláskötete jelent meg, ezekben a novelláiban a beás cigányok életét mutatta be.

Kötetei:
Aki hallja, aki nem hallja: novellák.
Gyökerezés: novellák.
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A cigányok megjelenítése
a magyar és a külföldi irodalomban

Cigányábrázolás a hazai irodalomban
A cigányok olyan régen élnek már Magyarországon, hogy nélkülük nehéz lenne elkép-
zelni egy tipikus falut vagy várost. Amint egy író nekifogott művének, szinte kihagyha-
tatlan szereplője kellett, hogy legyen egy vagy több cigány. A cigány szereplőket
általában a közösségnek tulajdonított jellemzőkkel ruházták fel, mint például a tár-
sadalmi kirekesztettség, a szabadságideál és a közösségi létforma. Azonban a cigányság
ábrázolása és a valós cigányélet között gyakran óriási a különbség.

Az irodalomban a cigány szinte mindig humoros szerepet tölt be, de azért jelleg-
zetesen magyar. Társadalmi helyzetéből fakadóan ő a mulattató, aki zenél, szórakoztat
vagy valamiért nevetség tárgyává válik. A cigány férfiszereplő általában muzsikus,
szerszámkovács, kályhafűtő. Ha nő, akkor kártyavető, vajákos asszony; ha fiatal,
akkor romantikus alak, gyönyörű cigánylány. Tipikus jellemvonásaik sokszor ellent-
mondanak egymásnak, ami abból fakadhat, hogy a társadalom is vegyes érzéseket táplált
irántuk. Ezért lehettek egyszerre leleményesek és ostobák, furfangosok, hősködők,
hazudozók, tolvajok, de mégis valahogy szeretetre méltók. Külsőre is megvoltak ti-
pikus jegyeik, úgymint: a cigányos beszéd, cigányos szófordulatok, kötelezően rongyos
ruha, fekete ábrázat. Legfontosabb foglalkozásuk a muzsikálás volt. Jóformán minden
magyar drámai műben van muzsikus cigány. A lakodalmakban ők muzsikáltak, bánat
idején is ők vigasztalták az embereket.

A cigányok első ábrázolása
Legelőször egy Simai Kristóf nevű vígjátékszerző szerepeltet két művében is cigá-
nyokat. Az 1775-ben bemutatott A váratlan vendég című színmű átdolgozásának forrása
egy Plautus-mű (római köztársaságbeli komikus színműíró volt Kr. e. 250 körül – Kr. e.
184 körül). Ebben a drámában szerepel először cigány. Azonban csak az első kiadásban,
mert később kihagyták az alakját. Ezt azzal az indokolták, hogy nincs hatással a cselek-
mény menetére, ezért fölösleges szerepeltetni. Az eredeti műben szerepeltek a Fulák és
Lestár nevű cigány muzsikusok. Zenélni szerettek volna az uraknak, és egy szolgával
egyezkedtek a fizetségről, ám végül elzavarták őket. Itt jelenik meg tehát először a cigány,
méghozzá az egyik legjellemzőbb mesterségével, a muzsikálással.

Simai Kristóf másik műve az 1792-es A házi orvosság, amelyet a szerző németből dol-
gozott át. Ebben egyetlen cigány szereplő van, a Vak Sandi. Jobbára csak iszik és zenél,
nem jelentős figura.
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Csokonai Vitéz Mihály szintén két művében van ci-
gány szereplő. Az egyik az 1793-ban írott A méla Tempefői
című színdarab, amelyben az egyik szereplő a cigány Szusz-
mír, Fegyverneki grófot szolgálja, mint kályhafűtő. Szerepe
abból áll, hogy a gróf kisebbik lányát, a kissé műveletlen Éva
kisasszonyt szórakoztatja csodás meséivel. A gróf másik
lánya, Éva nővére, Rozália szerelmes Tempefőibe. Szuszmír
szerepe a műben nem pozitív, mert Tempefői és szerelme,
Rozália lenézik és megvetik az efféle alantas szórakozást.
Szerintük a költészet sokkal magasabb rendű.

Másik műve az 1795-ben megírt Gerson de Malheureux.
Ebben szerepel Buga Antal, a kályhafűtő cigány. Buga Antal
humoros, hiszékeny, babonás és ijedős, mint minden cigány.

Népszínművek
Népies színművek már a 18. század vége felé születtek. Azonban igazi kiteljesedése a
színjátszó társulatok megjelenésével indult el. Virágzása az 1840-es évektől a századfor-
dulóig datálható. A műfaj legjelentősebb szerzője Szigligeti Ede. A népszínmű szereplői
egyszerű emberek, a cselekmény pedig a mindennapi életből adódik. A cselekmény hely-
színe lehetett a falu is és a város is. A betétdalaiként szolgáló népies műdalok is széles
körben közkedveltek lettek. Az első időkben jelentős szerepet játszott a politikai tartalom
is, a magyar függetlenségi eszmék dicsőítése. A szabadságharc leverését követően egy
ideig még megőrizte politikai mondanivalóját, de később, a 19. század utolsó harmadában
városi szórakoztató műfajjá vált.

A cigányok szerepeltetésének szempontjából Szigligeti
darabját, A cigány (1853) című népszínművet kell meg-
említenünk, amely a cigány romantika tipikus alkotása.

A történet egy letelepedett cigány családról szól. A csa-
ládot folyamatos atrocitások érik. Főszereplője Zsiga, a ci-
gány. Ő egy becsületben megöregedett kovácsmester.
Gyermekei Peti és Rózsi, akik már nem is tekinthetők igazi
cigánynak. A cselekmény mozgatórugója a szerelem. Zsiga
mindkét gyereke nem cigány fiatalba lesz szerelmes. Termé-
szetesen a szülők ellenzik a kapcsolatot, és minden eszközzel
el akarják szakítani egymástól a fiatalokat. Az ellenszenv
egyetlen oka az, hogy a magyarok tele vannak előítélettel a
cigányok iránt. Zsiga fogalmazza meg kérdésével a lényeget:
„Hát a cigány az nem ember?”

A történetben Rózsi, a cigánylány szereti Gyurit, a magyar fiút. Gyuri egy nagygazda
szegény rokona, és várhatóan nagy vagyont fog örökölni. Peti, a cigányfiú szerelmes
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Évibe, a magyar lányba. Éva nagyravágyó anyja viszont azt akarja, hogy a majd nagy
vagyont öröklő Gyurihoz menjen feleségül a lánya. Peti és Gyuri sorsot húznak, és aki
veszít, annak el kell mennie katonának 16 évre. A vesztes Gyuri lesz, de helyette mégis
Peti vonul be, hogy testvére Rózsi és Gyuri egymáséi lehessenek. Úgy gondolja, hogy
neki úgysincs esélye arra, hogy megkapja Évit. A falusiak azt híresztelik, hogy Rózsi be-
leszeretett Ferencbe, az urasági gazdahajdúba. Gyuri elhiszi a rosszindulatú pletykát, és
elhagyja Rózsit, aki ebbe beleőrül.

Időközben eltelik néhány év, megjelenik Peti egy elegáns magyar úrral, aki meghallotta
a külföldön katonáskodó Peti hegedűjátékát. Felismerte tehetségét, kiváltotta a fiút a szol-
gálatból, és taníttatni akarja. Az ő megjelenésük rendezi a viszonyokat, a gonoszokat le-
leplezik, Rózsi rendbe jön, a két szerelmespár újra egymásra talál. A darab fő
mondanivalója az, hogy minden ember egyenlő, és a becsület, az igazság győzni fog a
gonosz ármánnyal szemben.

Tóth Ede A falu rossza című műve 1874-ben született.
A cigányok a második felvonásban kapnak szerepet. Czene, a
cigányprímás és Ádus, a vén cimbalmos jól megrajzolt alakja
kiválóan eltalált. A gyors észjárású muzsikusok viselkedése,
furfangja remekül megrajzolt.

Csepreghy Ferenc A piros bugyelláris című darabjának ci-
gány szereplője Susták Kata, az öreg cigányasszony. Nagyon
jól megvilágított az a viszony, amely a jövendőmondó cigány-
asszony és a hiszékeny parasztok között fennáll. A cigányasz-
szony érti a mesterségét, tud az emberek nyelvén beszélni, és
mindig kihasználja az egyszerű emberek naivságát. Szerencsét
mond a szerelmeseknek, elhárítja a bajt a házról, s megjósolja

a szerencsétlenségek bekövetkeztét.

Német hatás
Külföldi áramlatok is hatást gyakoroltak a hazai művészetekre.
Az irodalom sem vonhatta ki magát eme hatás alól.
A cigányok megjelenítése is érintve volt. A legerőteljesebb hatás
természetesen német nyelvterületről érkezett. A cigány alakban
is a német hatás a legnyilvánvalóbb. Az ilyen figurák alázatosak,
meghunyászkodók, képmutatók, kapzsik. Nem az a minden hi-
bájával együtt szerethető, humoros, mulattató magyar cigány.
Ilyen például Kisfaludy Károly Mit csinál a gólya című elbe-
szélése. A muzsikus cigányt, Zsigát fogadják fel, hogy vegyen le
a toronyról egy gólyát. Fizetsége néhány sonka és némi gabona.
Zsiga azonban leesett a toronyról, és szerény járandóságáról még
fájdalmai ellenére sem feledkezik meg.
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Katona József cigányában is, a Luca széke című művében keveredik a magyar né-
pies cigánykép és az idegen német hatás. Van benne ugyan humor, de ki van emelve a
cigány nyomora, lenézettsége is. Éppen ezért kényszerül rá a lopásra, hogy megélhessen
valamiből.

A demokratikus eszmék hatása
Gaal József Szirmay Ilona című művében a Tanti nevű cigány szerepel. Tiszteletre
méltó jellemvonásai is vannak, hiszen kiszabadítja Ilonát és jegyesét a börtönből. Ugyan-
akkor tolvaj, szószátyár, nagyszájú, hazug.

A későbbiek során azonban elkezdődik egy változás, a demokratikus eszmék ál-
talános terjedése következtében. Nem kárhoztatják a hibáiért, hanem a rossz körülmé-
nyeket és a társadalmat okolják, ha egy népnek rossz tulajdonságai vannak. Így tekintenek
a cigányokra is.

Eötvös József A falu jegyzőjében Peti, a cigány már más, nemes lelkű, pozitív sze-
replő. A szegénysége és nyomora a társadalom bűne. Elejétől fogva a jók oldalán áll,
pártját fogja a betyárságra kényszerített Violának, és nagyban hozzájárul Tengelyi Jó-
násnak, a falu jegyzőjének megmentéséhez és a gonoszok leleplezéséhez.

Jókai Mór cigányábrázolása
Jókai Mór elbeszélése, Az utolsó cigányország a 19. századi magyar liberális felfogás
kiváló példája. A mű elénk tárja Zingarát, a cigányok őshazáját, ahol még boldogan
éltek. Jellemük nemes, társadalmuk a kasztrendszerhez hasonlít, de mindenki boldog.
Azonban Tamerlán tatár vezér hordája feldúlta e hazát, szétszórva őket a világban.

Jókai másik műve A cigánybáró, amelyből 1885-ben született operett. Johann Strauss
zenésítette meg, az operett szövegét Ignaz Schnitzler írta, Jókai Mór kisregénye nyomán.
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A cigányok egyértelműen szerethető, pozitív szereplők.
E darabban egy cigányasszony, a vajákos Czipra egyengeti a
főszereplő sorsát. Barinkay Sándort, a birtokára hazatért föl-
desurat ő fogadja be hajlékába. Barinkay beleszeret Szaffiba,
a vén cigányasszony leányába. Czipra megmutatja nekik, hol
van elásva egy kincsekkel teli ládika. A környékbeli cigányok
vajdájuknak választják Barinkayt, így lesz cigánybáró. A tör-
ténet végén szolgálataiért a császártól valódi bárói rangot
kap, Szaffiról pedig kiderül, hogy az utolsó temesi basa gyer-
meke, és természetesen egymáséi lesznek.

A Cigánybáró a 18. században játszódik. Azokban az
időkben, amikor Magyarország megszabadult a törökök el-
nyomásától és sanyargatásaitól, de cserébe az osztrákok ha-
sonló bánásmódját kapja. Jókai a történelmi hátteret jelkép-
nek használja. A hazatérő főszereplő, Barinkay az 1848–
1849-es szabadságharc hazatérő emigránsát jeleníti meg. Amíg a szabadságharc harcosai
külföldön kénytelenek meghúzni magukat, addig az itthon maradt császárhű emberek
megszerezték birtokaikat, és elfoglalták a legjobb állásokat. Szintén Jókai ezen műve
szolgált alapul az 1984-ben bemutatott Szaffi című rajzfilmnek.

Jókai Mór Szeretve mind a vérpadig (1882) című regénye a Rákóczi-szabadságharc
idején játszódik, és Ocskay László életét dolgozza fel. Művében Czinka Pannát szere-
pelteti, a híres cigány muzsikusnőt. Az Egy magyar nábobban is szerepel egy bohóc ci-
gány: Vidra, aki tréfáival mulattatja a nábobot.

Arany János cigányai
Arany János a Nagyidai cigányokban (1851) egy ismert tör-
téneti anekdotát vesz alapul. Eszerint a 16. században
Perényi, a Szapolyai János király pártjához tartozó főúr, cigá-
nyokkal védelmeztette várát, Nagyidát, a Habsburg-király,
Ferdinánd serege ellen. Egyébként a műből az 1848–1849-
es forradalom ironikus értékelését ismerhetjük meg a szerző
szemszögéből. A történetben megrajzolja: a cigányok egy-
szerre ostobák és ravaszak, ugyanakkor hazugok, nagyszá-
júak is. A cselekmény lényege az, hogy a várat ostrom alá
veszi az ellenség. A várat védő magyar sereg az éj leple alatt
elszökik, a cigányhad viszont a várban marad. A várkapitány
szorultságában a cigány vajdára, Csórira és katonáira bízza
a védelmet, akik sikeresen ellenállnak. Azonban óriási hibát
követnek el akkor, amikor az ellenfél elvonulna, utánuk kia-
bálják: az a szerencséjük, hogy a várban elfogyott a lőszer.
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Pucheim az ostromlók vezére erre visszafordul, és beveszi a várat. A komikum fő forrása
magában a cigány életfelfogásban, a cigány szemléletben van. Ha úrrá tudnának lenni
nagyszájúságukon, ha előbb gondolkodnának és nem hencegnének, akkor övék lehetett
volna a győzelem. A könnyen hevülő, de nem állhatatos cigányhad a magyar jellem ka-
rikatúrájaként fogható föl. A várvédő cigányok tulajdonképpen nem is cigányok, sokkal
inkább a magyarokat jelenítik meg. Emiatt sokan bírálták is Arany Jánost.

A szerző más műveiben is szerepeltet cigányokat. Ilyen alkotása a Rózsa és Ibolya, a
Bajusz című műve, a Bolond Istók, és a Toldi első részében is feltűnik egy cigány mu-
zsikus. Több magyar költő is szerepeltet cigányokat műveiben, elég csak Petőfi Sándor
A helység kalapácsa, Vándorélet, illetve a Falu végén kurta kocsma című versére gon-
dolnunk. De Vörösmarty Mihály A vén cigány című verse is közismert.

Gárdonyi Géza cigányábrázolása
Gárdonyi Géza külön szót érdemel a cigányábrázolás te-
kintetében, nála megint megjelenik az igazi magyar cigány.
Ő élethű képet festett a magyar faluról és annak lakóiról.
A bor című darabjában több cigány szereplő is van: Kátsa,
Bige és Tepsi, akik muzsikusok. Szerepük megmosolyogtató
és kedves.

A Fehér Anna című betyártörténetben is szerepelnek ci-
gányok: Ganges, Kolokány, Nánó és Abrints, az ő szerepük
is humoros.

A Fekete nap című Gárdonyi-műben szintén négy cigány
muzsikus szerepel: Kákó, Pikles, Lütyő, Kecsege. Kicsit
buták, de találékonyságuk révén mindig kivágják magukat.

Gárdonyi talán legismertebb műve az Egri csillagok,
amelyből nagy sikerű film is született. A regény cigány
alakja Sárközi. Keresztnevét nem tudjuk meg. Sárközi már
a regény elején feltűnik, amikor kiszabadítják a török Ju-

murdzsák fogságából, a többi fogollyal együtt. Ezután már nem mindig szerepel az ese-
ményekben, de valahogy mindig a fontos történések közepén találja magát. Nem túl
bátor, de hát egy cigánytól nem is ezt várjuk, viszont elég agyafúrt ahhoz, hogy kivágja
magát a meleg helyzetekből. Erre a képességére szüksége is lesz, amikor is másodjára
találkozunk vele. Ekkor próbálják meg a főszereplők kiszabadítani Török Bálintot a Hét-
toronyból. Sárközi, mint úti kalauz szegődik melléjük. A szöktetés nem sikerül, és sze-
gény cigányt elfogják. Sorsáról semmit nem tudunk, de vélhetőleg innen is kivágja magát,
mert később ismét feltűnik egy cigánykaravánban. Bornemissza Gergely felismeri, és
Eger várába csábítja védőnek. Kezdetben ehhez nem nagyon fűlik a foga, mert ő is tudja,
hogy a török a vár ostromára készül, de amikor jó fizetséget kínál neki Gergely, mégis
rááll a dologra. A várban Gergely segítője lesz. Itt egy igen fontos szerepet szánt neki
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Gárdonyi. A cigány lesz az, akinek a segítségével leleplezik az áruló Hegedűs hadnagyot,
és ezzel nagy szolgálatot tesz. Mindent egybevetve Sárközi egy kedves, pozitív, szerethető
hőse a regénynek.

Ady Endre és Móricz Zsigmond írásai
Ady Endre Répakapálás című 1906-os elbeszélésében a kö-
zösen végzett nehéz munkában is ott izzik a két cigánylány,
Petyka és Juliska iránti megvetés. A többi lány nem hajlandó
egy korsóból inni a cigánylányokkal. Ám a két lány titokban
mégis iszik az előlük eldugott vízből. Így szolgáltatott igaz-
ságot nekik Ady. A Történetek egy temetőből című írásában
szintén a cigányok kirekesztettségét jeleníti meg. A faluban
a cigányokat a temetőben 30 lépésnyire temetik el a többi-

ektől, egy külön területen. Azon-
ban Tantit, az öreg cigányt nagy
tisztesség éri, mivel részt vett az
1848-as szabadságharcban, ahol
még meg is sebesült. A két terü-
letet elválasztó rész közepén
ástak neki sírt. Ezek szerint még
a tiszteletre méltó dicső múltja
sem elegendő ahhoz, hogy tisztességesen eltemessék, csak
erre a félmegoldásra futotta.

Móricz Zsigmond Karácsonyi ének című novellájában
(1931) két falusi magyar legénynek, Pávó Sajónak és Balog-
nak, a betlehemi éneklés fontos bevételi forrása volt évek óta.
Azonban váratlanul a cigányfiúk, kiknek vezetője Buga volt,
megelőzték őket, így ők kerestek egy kis pénzt. A történet szo-
morú vége az, hogy a magyar fiúk agyonverik a cigányokat.

A kommunizmus évei
A cigánykérdéssel a kommunizmus évei alatt nem sokat törődtek, de még ekkor is iro-
dalmunk, bár ritkán, de hírt adott a hamu alatt parázsló indulatokról.

Szabó István A lázadó című 1954-es elbeszélésének hőse, egy öreg cigány lázad fel
az őt egész életén át végigkísérő diszkrimináció ellen. Felindultsága miatt gyilkosságba
keveredik. De a valódi bűnösök azok, akik a gyilkosságba belesodorják. A vizsgálatot
folytató rendőrök a gyilkosság körülményeiről csak a tragédiáért felelős magyarokat kér-
dezik, az öreg cigányt meg sem hallgatják.
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Zelk Zoltán Tűzből mentett hegedű (1963) című versében a
cigány hegedűs és a költő párhuzama szépen látszik, csakúgy,
mint a korábban született Babits Mihály Cigány a siralomház-
ban című, 1926-os versében.

Balázs József Koportos című kisregénye 1976-ban jelent meg.
A főhős Balog Mihály, egy szegény szabolcsi cigányember.
Útépítő munkásként dolgozik Budapesten. Itt a munkahelyén
kapja meg a táviratot, hogy a felesége meghalt. Hazautazik a fa-
lujába, hogy eltemesse. A cigánytelep nyomorúságos viskókból
áll. Balog a temetésre koncentrál. Ezzel akarja kifejezni tisztes-
ségét és presztízsét. A végén belebukik. Meglopják, megszégye-
nítik, megverik.

A rendszerváltozás után
Hazánkban hosszú idő óta a legtöbb előítélet a cigányságot éri. A magyarországi kisebb-
ségek közül velük szemben a leginkább elutasító a társadalom. Ilyen körülmények között
nagyon fontos, hogy milyen képet alakít ki a média és az irodalom a cigányokról. Ennek
a munkának egyik kiemelkedő alakja Csalog Zsolt. Részt vett a Roma Polgárjogi Ala-
pítvány tervének kidolgozásában, amit később a Soros Alapítvány támogatásával meg-
valósítottak. Az 1995-ben megalapított Roma Sajtóközpont első vezetője is ő volt. Fiatal
romákból kiválóan képzett újságírókat nevelt. Pontosan látta a magyarországi cigányság
helyzetét, a mélyben feszülő ellentéteket. A romák között jól érezte magát. Cigányon
nem fog az átok című 1988-as írásában egy bölcs cigányasszony mesél életéről. A műben
megismerhetjük a cigányok helyzetét.

A cigányábrázolás külföldön
Miguel de Cervantes A cigánylány című regénye 1613-ban jelent
meg. A főszereplő Preciosa, a szép cigánylány. Ez a regény is tele
van a cigányokhoz köthető sztereotípiákkal. A cigányok lopnak,
csalnak, zenélnek, táncolnak, jósolnak. Mindannyiuk között a
legügyesebb Preciosa. Ráadásul ő az, aki mindig kiáll a többi
cigányért, és megvédi őket. A regény végén azonban kiderül,
hogy a főszereplő nem is cigány, hanem arisztokrata származású.
Főúri családban született, és innen került a cigányok közé. Vagyis:
a történet csak részben szól a cigányokról.

Victor Hugo regényében A párizsi Notre-Dame-ban Esme-
ralda, a szép cigánylány nem tudja megértetni magát környezeté-
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vel. Pedig igéző szépségével mindenkit megbabonáz. Esmeralda ráadásul nem is cigány,
hanem csupán cigányok nevelték fel, miután elrabolták szüleitől, amikor még kicsi volt.
A történet vége pedig a jól ismert tragédia.

Puskin drámai költeménye, a Cigányok 1824-ben látott napvilágot. A történet hőse
Aleko, aki kiábrándult saját civilizált világából, és a cigányok szabad kötöttségek nélküli
világát választja. Aleko és a vajda lánya, Zemfira szerelmesek lesznek egymásba, de a
cigánylány szerelme mulandó, Aleko pedig nem képes elviselni kedvese hűtlenségét, és
megöli a lányt. A férfi fölött a vajda tart ítéletet: száműzi őt a cigány csapatból.

Prosper Mérimée Carmen című kisregényében, amelyet
1845-ben írt, hasonló az alapszituáció. Don José szerelmes a
lányba, és kezdetben Carmen is szereti Don Josét. Azonban a
későbbiek során a lány a torreádorba, Escamillóba lesz sze-
relmes. Ezt Don José képtelen elfogadni, és dühében megöli
a lányt. Ez a történet szolgált alapul Bizet híres operájának is.

Frederico García Lorca fiatalkori költészetének, 1924–
1928 között született verseit foglalja egységes keretbe a
Cigány románcok. A balladák a cigány népköltészettel és a
tömény drámai történetekkel a spanyol nép sorsát, szenvedé-
lyeit, szenvedéseit tükrözik.

Gabriel García Marquez kolumbiai író Száz év magány
című regénye 1967-ben született. A műben, az ősvadon mé-
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lyén megbúvó kicsiny falu, Macondo lakosai számára a cigányok képviselik a civilizált
világot. A cigányok vezére, Melchiades minden évben ellátogat a faluba, és a tudomány
újabb és újabb csodáival kápráztatja el Macondo lakóit. José Arcadio Buendía ezredest,
a kis település szellemi vezetőjét annyira elbűvölik a találmányok, hogy elveszíti a való-
ságérzékét. A dolgok ilyen beállítása érdekes a cigányok ábrázolásának szempontjából.
Most ők azok, akik a kapcsolatot jelentik a külvilág és a falu lakói között.
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A cigány holokauszt

A cigány holokauszt Európában
A cigány holokausztot szokás porajmosnak (parajmos vagy parrajmos, ejtsd: pa-
rajmosz) is nevezni. A kifejezés a cigány nyelv egyik balkáni dialektusából származik.
Eredeti jelentése „elpusztítás”, „elnyeletés” (a Magyarországon használatos cigány nyel-
ven egészen más jelentése van).

Adolf Hitler 1933-ban írta meg a Mein Kampf (Harcom) című művét. Ebben a könyv-
ben fogalmazta meg a fajelméletet. A fajelmélet fontos eleme a nácizmus eszmerend-
szerének, amely szerint a zsidókat és más egyéb alsóbbrendű népeket ki kell irtani. Ezt
a célt koncentrációs táborokkal akarták megoldani. A koncentrációs táborokban a fog-
lyokat több kategóriába osztották. A legfontosabb négy a következő volt:

1. politikai,
2. faji,
3. hivatásos gonosztevők,
4. társadalmon kívüliek (házalók, utcalányok, csavargók…).
A faji kategória két csoportból állt:
1. zsidók,
2. cigányok.
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Hitler hatalomra jutása után hamarosan megkezdődött a romák üldözése. Azon-
ban akadt egy súlyos probléma, amellyel szembe kellett nézniük a náciknak. Ez a prob-
léma pedig nem más, mint az, hogy cigányok az indiai árják leszármazottai, és
nyelvük, a romani az indoárja nyelvek egyike. Hogy is lehetne üldöztetésnek kitenni egy
árja népet? De erre is találtak megoldást.

Hans Günther, a fajelmélet egyik fő ideológusa, a Jénai Egyetem szociálantropoló-
gusa szerint a cigányság az árják alsóbb osztályaiból származik. Ők keveredtek az
árják vándorlása során érintett, alacsonyabb rendű népekkel, például a dravidákkal, a
szemitákkal és a törökökkel. Szegénységüket és nomád életmódjukat e keveredés követ-
kezményének tartotta, ezért az árják faji tisztaságát veszélyeztetik. De ez még nem volt
elég. A téma alaposabb vizsgálatára a nemzetiszocialisták 1936-ban felállították a Faj-
higiéniai és Népességbiológiai Kutatóegységet, Robert Ritter vezetésével. A szervezet
feladata a „cigánykérdés” tanulmányozása volt. A szervezet, miután elegendő adatokat
gyűjtött, megállapította, hogy a cigányság nagy része veszélyt jelent a német faj tisz-
taságára.

A zsidók és „árják” közötti házasságot megtiltó 1935-ös nürnbergi törvényeket a
cigányokra is kiterjesztették, majd a cigányoktól is megvonták a szavazati jogot.

Az első ún. „cigánytábort” a berlini külvárosban, Marzahnban állították fel. A nácik
hamarosan tucatnyi ilyen tábort állítottak fel.

Gyakorlatilag a cigányok jövőjét leginkább a nácik zsidópolitikája határozta meg.
Ennek megfelelően 1941-ig a kiűzés, ezután pedig a megsemmisítés volt a fő cél. Bár a
két csoport sorsa hasonló volt, lényeges különbség, hogy a zsidókkal ellentétben a nácik
nem törekedtek az összes cigány kiirtására. A nácik főleg a vándorcigányok és a „ke-
vert vérű” cigányok elpusztítására törekedtek.

1942. április–június folyamán további németországi romák kerültek a varsói gettóba,
ahol Z betűs (Zigeuner) karszalaggal megkülönböztetve, a zsidóságtól elkülönült kö-
zösségként élték életüket. Lengyelországban összesen 13 ezer vándorcigányt öltek meg,
a letelepedett romákat a zsidó gettókba küldték, a varsóiba 1942 tavaszától bolgár és ma-
gyar állampolgárságúak is érkeztek. Őket a varsói zsidókkal együtt Treblinkában gázo-
sították el.

1942 januárjában a zsidókérdés „végső megoldás”-át dolgozták ki a nemzetiszocialista
vezetők a híres-hírhedt wannsee-i konferencián. Ennek szellemében Himmler még ebben
az évben elrendelte, hogy az összegyűjtött és fekete háromszöggel jelölt romákat az
auschwitzi koncentrációs táborba szállítsák. Külön rendeletet hozott arról, hogy a tiszta
vagy félvérű cigányok a zsidókéval azonos elbánásban részesüljenek. Cigányokat alkal-
manként már 1938 óta szállítottak Buchenwaldba, de a cél ekkor még nem a gyors meg-
semmisítésük volt. Az 1943-as Himmler-féle rendeleteknek köszönhetően ugrásszerűen
megnőtt a deportált romák száma.

A náci birodalom keleti csatlós államai sem maradtak le a cigányok üldözésében.
A horvátországi usztasák 20-25 ezer romát gyilkoltak meg. Romániában az Antonescu-
kormány a Dnyeszteren túl létesített koncentrációs táborokat, ahova 25 ezer romát hur-
coltak el, s mintegy 11 ezren ott is haltak meg. A nemzetiszocialisták által megszállt cseh
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és morva területek cigányságát a letyi és hodoníni táborba, majd onnan Auschwitzba
szállították, ahol gázkamrákban végezték ki őket. A Szovjetuniótól időlegesen elhódított
balti és belorusz területeken mintegy 30–35 ezer cigányt öltek meg.

A holokauszt során a különböző becslések szerint a kétmilliós európai cigányság
10–30 százalékát irtották ki.

A cigány holokauszt Magyarországon
Magyarországon a cigánykérdés nem volt olyan horderejű téma, mint a zsidókérdés.
A Horthy-korszak cigánypolitikája sokban hasonlított a német helyzetre. Nálunk is el-
sősorban a vándorcigányokra, azaz a le nem telepedett, állandó munkával nem rendel-
kezőkre korlátozódott.

Az 1920–1930-as években Magyarországon is születtek új, cigányellenes rendeletek.
1928-tól az évente kétszer előírt országos cigányrazzia keretében gyűjtötték össze a ván-
dorcigányokat, majd kitoloncolták vagy szigorított dologházakba zárták őket. 1931-ben
megnehezítették számukra az iparengedélyhez jutást. A roma holokauszt első közvetlen
előzménye 1934-ben Endre László későbbi államtitkár követelése, mely szerint a romákat
koncentrációs táborba kell zárni, és a férfiakat sterilizálni kell. 1938-ban utasították a
rendőri hatóságokat, hogy a cigányokat gyanús elemeknek kell tekinteni, ezért rájuk
külön figyeljenek.
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... részben kitelepített és betelepített családok ideiglenes szálláshelye volt az erőd,
illetve a deportált zsidókat egy darabig itt állomásoztatták, ...

 



A magyarországi cigányságot sújtó népirtás története csak részben dokumentál-
ható. Ezért az egyes becslések között nagy az eltérés. A legtöbb kutató úgy véli, hogy
Magyarország 1944. március 19-ei német megszállását követően kb. 30 000–70 000
romát, köztük gyerekeket, nőket és öregeket deportáltak a komáromi Csillagerődbe, majd
onnan különböző koncentrációs táborokba. A magyarországi roma holokauszt mintegy
5 000 életet követelt. De vannak olyan feltevések is, miszerint az áldozatok száma ennél
jóval nagyobb, és tízezrekben mérhető. Pontosabb számot azért nem lehet mondani, mert
a levéltári anyagok hiányosak, és a romák esetében gyakran nem is készültek írásos do-
kumentumok.
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A Csillagerőd 1944 októberétől decemberéig deportáltak gyűjtőhelyéül szolgált,
ahonnan elsősorban cigányokat hurcoltak külföldi koncentrációs táborokba

KÉRDÉSEK
Mi az a porrajmos? Melyik másik népet érte ilyen jellegű üldöztetés?

Mit tudsz a Mein Kampfról?

Gondold végig, hogy a nácik milyen okokat találtak arra, hogy az
egyébként árja cigányokat miért is kell üldözniük!

 



Roma sajtótermékek

A cigány média feladata
A roma kisebbségi médiának az a feladata, hogy a cigány közösség szócsöveként a
romák számára hírt adjanak az őket érintő eseményekről. Fontos feladatuk még,
hogy a cigányság csodálatos kultúráját, a különböző cigány nyelveket megőrizzék
és fejlesszék. Ráadásul a többségi média által közvetített, igen sokszor negatív képet ár-
nyalja, finomítsa.

Be kell mutatniuk mindenkinek, hogy léteznek sikeres roma vállalkozók, tanult értel-
miségiek, elismert művészek, és hogy a romák a magyar társadalom egyenrangú, értékes
tagjai.

A rendszerváltás előtt kevés médiaterméke volt a cigányoknak. Két folyóirat volt is-
mert, ami a cigányokról szólt. Ezek közül az egyik a Rom Som (Roma vagyok), 1975-
ben indult. Szerkesztői: Choli Daróczi József költő és Lakatos Menyhért író voltak.
Irodalmi folyóirat volt, amely cigány költők műveit jelentette meg, magyarul és cigány
nyelven. Azonban kiadása 1978-ban megszűnt. A másik a Romano Nyevipe (Cigány
Újság) 1987-ben indult. Szerkesztője: Choli Daróczi József. Ez is egy irodalmi folyóirat
volt, amely lovári nyelven közölt verseket. Azonban ez sem tartott ki a rendszerváltásig.
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A Kisebbségi Törvény (1993) elfogadása után egyre több sajtótermék jelent meg.
A Kisebbségi Törvény előírja, hogy a közszolgálati rádiónak és televíziónak biztosítania
kell a nemzetiségi műsorok rendszeres készítését és sugárzását. Ugyanakkor az elektro-
nikus sajtóban is megjelentek az első roma műsorok.

A legjelentősebb nyomtatott roma sajtótermékek
A Phralipe (Testvériség) című újság 1990-ben indult, Osztojkán Béla gondozásában,
de 2000-ben megszűnt.

Az Amaro Drom (Utunk) 1991-ben indult. Kéthetente jelent meg, később havonta.
A Roma Parlament adta ki. Később az Ember az Emberért Roma Alapítvány gondozá-
sában került kiadásra. Már nemcsak irodalommal, hanem közélettel, politikával és a kul-
túra egyéb témáival is foglalkozik. Ez egy sokszínű újság, mivel az aktuális politikai és
gazdasági események elemzésén túl olvashatunk kulturális és művészeti témákról is. Az
újság célja a roma közösség tájékoztatása. Felismerték, hogy a cigányok csak akkor tud-
ják érvényesíteni az érdekeiket, ha felkészültek és tájékozottak.

A Kethano Drom (Közös Út) szintén 1991-ben indult, a Magyarországi Cigányok Ér-
dekszövetségének kiadásában. Negyedévente adják ki, 3000 példányban. Főszerkesztője
Rostás-Farkas György. Ma már a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság adja ki.
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Ez az újság is nagyon sokszínű, hiszen irodalmi témákat, közéleti aktualitásokat, néprajzi
ismereteket is közöl. Fő céljuk az, hogy megismertessék és népszerűsítsék a roma kultúrát
mind a romák, mind a nem romák számára.

A Lungo Drom (Hosszú út) 1993-ban indult. Főként politikai cikkeket tartalmaz. Meg-
találhatunk benne a közönség által beküldött történeteket, verseket és természetesen ak-
tuális híreket is. Külön rovatot
szentelnek a gyerekeknek is, ahol
meséket, történeteket olvashatnak.

A Cigányfúró művészeti és köz-
érzeti folyóirat. Balogh Attila volt
a főszerkesztője, mára már meg-
szűnt.

A Világunk című lap 1995-ben
indult. Az Országos Cigány Önkor-
mányzat adja ki. Szerkesztője halá-
láig Osztojkán Béla író volt. Poli-
tikai jellegű lap, amely minden
olyan településre eljut, ahol cigány
kisebbségi önkormányzat működik.

Az új évezred első felében indult
a Glinda (Tükör) nevű folyóirat.
Ennek a lapnak az az érdekessége,
hogy gyerekeknek szól. Vannak ben-
ne lovári, beás és magyar nyelvű cik-
kek is.

Törvényi szabályozás
A kisebbségi műsorok a nemzeti és az etnikai kisebbségek nyelvének és identitásának
megőrzését szolgálják, ugyanakkor – a feliratozásnak köszönhetően – a többségi társa-
dalomhoz is szólnak.

Az 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól leszögezi,
hogy a közszolgálati rádió és televízió biztosítja a kisebbségi műsorok rendszeres készí-
tését, sugárzását és terjesztését (a legfrissebb törvény, a 2011. évi CLXXIX. törvény a
nemzetiségek jogairól).

A törvény értelmében az állam támogatja a kisebbségek könyvkiadását és időszaki ki-
adványainak megjelentetését. A magyar alkotmány értelmében a Magyar Köztársaság el-
ismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét Az alapdokumentum kimondja, hogy
a Magyar Köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás működik közre a nemzeti ön-
azonosság és az európai identitás, a magyar, valamint a kisebbségi nyelvek és kultúra
ápolásában.
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Elismert nemzeti-etnikai kisebbségek Magyarországon 2001-ben:

bolgár 1 358 fő
cigány, romani, beás 189 984 fő
görög 2 509 fő
horvát 15 597 fő
lengyel 2 962 fő
német 62 105 fő
örmény 620 fő
román 7 995 fő
ruszin 1 098 fő
szerb 3 816 fő
szlovák 17 693 fő
szlovén, vend 3 025 fő
ukrán 5 070 fő
Forrás: 2011. évi népszámlálás adatai (KSH, 2001).

2010 végéig a magyar médiát lényegében két törvény szabályozta: az 1986. évi
II. törvény a sajtóról és az 1996. évi I. törvény, a rádiózásról és televíziózásról szóló
törvény.

2010 után a törvényhozási folyamatban a teljes médiaszabályozást egy médiatörvény-
csomaggal módosították. A két legfontosabb, médiáról szóló új törvény: a 2010. évi
CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról és az úgyne-
vezett „médiaalkotmány” a 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartal-
mak alapvető szabályairól.

Az új médiatörvény hatálya alá már nemcsak a televíziók és a rádiók tartoznak, de az
újságok és az online médiumok is.

A rádió és a televízió
A Magyar Rádióban 1993-tól Cigányfélóra címmel van egy félórás műsor. Szerkesztője:
Varga Ilona, aki beás cigány.

A Magyar Televízióban 1993-tól fut egy 25 perces műsor, Cigánymagazin címmel.
Szerkesztője: Joka Daróczi János.

1999-től működik az FM 88.8-on a Rádió C nevű adó. A csatorna igazgatója: Fátyol
Tivadar. Csak a fővárosban fogható. Politikai, irodalmi, oktatási, mese-, nyelvi és szó-
rakoztató műsorai vannak.

A Roma Sajtóközpont Magyarországon az első roma hírügynökség. 1995 óta mű-
ködik non-profit alapon, Bernáth Gábor vezetésével, s célja az, hogy a többségi médiába
való integrálódást segítse a romák számára. Ez a gyakorlatban roma újságírók képzésével,
folyamatos hírszolgáltatással valósul meg. Munkatársai roma származású újságírók, akik
cikkeket írnak a romákról. Ezeket az országos lapok is át szokták venni.
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A roma kisebbségnek szóló műsort Három szólamra címmel az MR4-en hetente öt-
ször sugározzák, 57 percben, minden hétköznap déltől. A Rádió honlapján elérhető az
élő adás és letölthetők a korábbi adások is. A hazai cigányság többsége alapvetően három
nyelvet használ anyanyelveként: a magyart mindenki beszéli, ezenkívül a lovárit vagy a
beást. Ezért is viseli a roma magazinműsor a „Három szólamra” címet, mert mindhárom
anyanyelven készül. A műsor célja az anyanyelv ápolása és az identitástudat erősítése.
Ezenkívül folyamatosan tudósít a hazai cigányságot érintő kérdések alakulásáról. Támo-
gatja a kulturális és gazdasági kezdeményezéseket, a hagyományőrzést és hagyomány-
teremtést.

A műsorban nemcsak az érdekvédelmi munkát végzők és a roma értelmiség, hanem
egyszerű, hétköznapi cigány emberek is megszólalnak. A műsor két roppant fontos terü-
letre is fókuszál, méghozzá a tanulásra és a munka világára. A műsor megpróbálja hasz-
nos információkkal ellátni hallgatóit, úgymint: pályázatokról, jogszabály-értelme-
zésekről, támogatási lehetőségekről, képzésekről, átképzésekről, ösztöndíjakról, kultu-
rális eseményekről szóló hírekkel. A műsorban gondoltak a gyermekeknek, a nyugdíjas
korúaknak szóló műsorokra is.

A műsorokban találkozhatunk az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, a
hagyományos és az élő gasztronómiával. Azonban a művészeti élet eseményeiről sem
maradhatunk le. A mai valóság legsúlyosabb gondjai is, mint például az előítéletek,
a szegregáció, a munkanélküliség is témái az adásnak. A romák véleményeit és érveit is
felszínre kívánja hozni, amelyek másutt nem hangzanak vagy nem hangozhatnak el. Ma-
gazinműsor lévén, a Három szólamra sok megszólalóval és zenékkel jelentkezik.

Az MR1 Kossuth Rádió Jelenlét Roma kulturális magazin és Jelenlét Romák és
a közélet címmel közvetít adást hetente kétszer a romákat érintő közéleti kérdésekről,
illetve kulturális eseményekről.

Az interneten is megtalálhatóak a roma tartalmak: C-Press hírügynökség, a Ro-
mapage.hu, a Romaweb.hu, a Romnet.hu és a Sosinet.hu honlapok.

A Magyar Televízió Zrt.-ben a Kisebbségi Műsorok Szerkesztősége készít televíziós
műsorokat a tizenhárom magyarországi elismert kisebbség és a többségi nemzet számára.

A Domovina (szlovák), az Ecranul Nostru (román), a Hrvatska Kronika (horvát), a
Roma Magazin (cigány), a Srpski Ekran (szerb) és az Unser Bildschirm (német) nemze-
tiségi műsorokat hetente sugá-
rozza az MTV.

A többi nemzetiségi adás,
így az Együtt, a Roma Fórum,
a Rondó (bolgár, görög, len-
gyel, örmény, ruszin és ukrán),
a Slovenski Utrinki (szlovén)
és az Unser Bildschirm (né-
met) változó beosztásban (he-
tente, kéthetente, háromhetente
vagy havonta) látható.
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A nemzetiségi műsorokat általában hét közben, a kora délutáni órákban az M1 sugá-
rozza, az ismétléseket az M2 adja, szintén hét közben, a reggeli műsorsávban. Egy-egy
program általában 25–30 perces, kivételt képez a Rondó, amely egyórás. Ezeket a mű-
sorokat olyan újságírók készítik, akik beszélik mindkét nyelvet, és lehetőség szerint
maguk is az adott kisebbség tagjai.

A közszolgálati televízió 2011-ben indította útjára a P’amende – magyarul: Rólunk
című kulturális magazint, amelyben minden alkalommal egyetlen témát dolgoznak fel
a 26 perces műsoridőben.
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„A Cigánykerék fesztivált azért rendeztük meg először 2013-ban,
hogy a magyarországi romák kultúráját értékként állítsuk hazánk

valamennyi polgára elé” – emlékeztetett
az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára, Hoppál Péter

 



Cigányzenei elemeket felhasználó művek,
táncok a 19–20. században

A verbunkos
Mielőtt a témába fognánk, külön kell szólnunk a verbunkról, mivel ez a zenei stílus igen
termékenyen hatott a korszak zeneszerzőire. A verbunkos német eredetű szó, a wer-
bung fogadást, édesgetést, toborzást jelent. Tánccal egybekötött verbuválással to-
borozták a magyar fiatal legényeket katonának. A cigányok zenéjének tartották, mert
sok roma származású zenész volt akkor, akik többek között ezt muzsikálták. Azonban a
verbunkos zene és tánc a magyar népzenéből származik.

A verbunkos táncok két nagy csoportot alkotnak: a szólóverbunk és a kör-
verbunk. A szólóverbunk teli van rögtönzéssel, improvizációval. A körverbunk ennek a
táncnak a klasszikus formája, a katonai verbuválás megszűnése után más szerepkört be-
töltve, legényavatáson, bevonuló katonák búcsúztatásán, búcsúkon táncolták. Szabályo-
zott fölépítésű, formakincse lényegében azonos a szólóverbunkéval, de abból csak azok
a motívumok épültek a körverbunkba, amelyek alkalmasak voltak az együtt táncolásra.

A verbunkos a maga korában egyet jelentett a magyar zenével. Elemei szinte min-
den európai szerző zenéjében nyomot hagytak. Brahms például műveiben a verbunkos
muzsikát egészen magáévá tette, és 21 magyar táncot írt.

Joseph Haydn, a bécsi klasszicizmus egyik nagyja, mint ismeretes több mint 30 évig
állt az Esterházyak szolgálatában. Nem csoda, hogy hatott rá a magyar verbunkos zene.

Beethoven több alkalommal is járt hazánkban, és a III. szimfóniájának egyik részlete
nagyon emlékeztet a verbunkos tánczenére.
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Liszt Ferenc volt az első, aki műveivel fölkeltette Európa ér-
deklődését a verbunkos iránt. A 19. századhoz és a romantikához
kiválóan passzolt Liszt érzelmekre ható muzsikája. Magyar rapszó-
diáival Európa-szerte elsöprő sikert aratott.

Erkel Ferencnek a verbunkos zenéhez kapcsolódó munkássága
is nagyon fontos. Verbunkos stílusban alkotta meg énekes és hang-
szeres műveit. Erkel az operáiban is alkalmazta a verbunkos eleme-
ket. Például a Bánk bánban a csárdást, a Hunyadi Lászlóban a palotást
említhetjük. A verbunkos muzsika a 20. században is tovább él
Kodály és Bartók munkásságában.

A verbunkos zene legjelentősebb képviselői
A 19. században a verbunkos tánczene már inkább műzenévé alakult. Nem a toborzást
és a falusi táncmulatságokat jelentette. A cigányzenekarok közvetítésével eljutott a nemesi
udvarokba és a városi lakossághoz is. Leghíresebb alkotói és előadói között Bihari, La-
votta és Csermák nevét kell megemlítenünk.

Bihari János (1764–1827)
Cigány származású zeneszerző. Pesten, Pozsonyban és Bécsben

aratta legnagyobb sikereit. 1800 körül öttagú bandát alakított. Nem
ismerte ugyan a kottát, de dallamai osztatlan sikert arattak. Összesen
84 kompozíciója maradt fenn.

Lavotta János (1760–1820)
1760-ban született, ősi nemes család gyerme-

keként. Először joghallgató volt Pozsonyban és
Pesten. Csak később szánta el magát a zenei pá-
lyára, kiváló verbunkos darabokat szerzett.

Csermák Antal (1771–1822)
Életéről keveset tudunk. Egy ideig a Pestbudai Magyar Színtársu-

lat első hegedűse volt. A színházban hangversenyt is rendezett. Az
első szerző, aki a verbunkos stílust kamarazenére alkalmazta.
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Liszt Ferenc és Kodály Zoltán munkássága
Liszt Ferenc

Liszt Ferenc Doborjánon született 1811. október 22-én, és
Bayreuthban halt meg, 1886. július 31-én. A 19. századi roman-
tika legjelentősebb magyar zeneszerzője és minden idők egyik
legnagyobb zongoraművésze.

A zeneszerző gyermekkorának meghatározó élménye a ci-
gány muzsikusokkal való találkozás volt. Ezek a muzsikusok
vándorcigányok voltak. Hivatásos cigányzenekarokat, amelyek
az éttermekben és fogadókban játszottak, valószínűleg Bécsben
és Pesten hallott először. A cigány muzsikusok által játszott, ma-
gyar népies műzenét már Liszt idejében is mindenki cigányze-
nének nevezte. A cigányzene Lisztet egészen fiatal korában meg-
érintette. 11 évesen már hallotta Bihari János prímást is játszani. Első magyaros műveit
17 évesen írta. A Zum Andenken címet viselő két zongoradarabjának alapjait Fáy László
és Bihari János egy-egy verbunkosa adta. A verbunkos muzsika Liszt életének első felé-
ben hódított. Ez egyben a cigányzene kifejlődésének és diadalra jutásának nagy korszaka.

Amikor 1839–40 telén világjáró útját megszakítva hazatért Magyarországra, megdöb-
benve tapasztalta, hogy az ország tele van kiváló cigány muzsikusokkal, akik ugyan a
kottát sem ismerik, mégis olyan tűzzel és mesterségbeli tudással játszanak, ami a profi
hegedűmestereknek is dicséretére válna.

A Magyar rapszódiák Liszt Ferenc tizenkilenc darabból álló zongorasorozata, amely-
ben magyaros témákat dolgozott fel. Liszt a magyar rapszódiái megkomponálásakor nem
a valódi magyar népdalkincsből merített ihletet, hanem a cigányok magyarnak vagy ma-
gyarosnak vélt zenei anyagát dolgozta fel. Természetesen ez semmit nem von le e darabok
művészi értékéből.

E darabjaiban a cigányzenekarok jellegzetes hangszereit – hegedű, klarinét, cimbalom
– idézte fel zongorán.

Nem véletlen, hogy Liszt a magyar nemzeti zenét összekapcsolta a cigányzenével. Fél
évszázaddal később Kodály és Bartók tudományos igényű gyűjtései igazolták, hogy
a magyarság ősi, archaikus zenéjét valóban nem a cigánymuzsika őrzi, hanem az
évszázadok során csiszolódó parasztzene.

Kodály Zoltán
Kodály Zoltán 1882. december 16-án született Kecskeméten.

Mindkét szülője amatőr muzsikus volt. Anyja énekelt és zongo-
rázott, apja hegedült. Kodály hamar Galántára került, ahol
édesapja állomásfőnök volt. Az itt eltöltött hét esztendő nagy
hatással volt rá. Galánta három nyelven, háromféle kultúrát őr-
zött: a magyart, a szlovákot és a németet. Kodály Zoltán itt élte
gyermekkora legszebb éveit.
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Galántán kiváló muzsikus cigányok voltak. Szívesen adták elő a múlt dalait, a ver-
bunkosokat, a csárdásokat. Kodály jóban volt a cigánygyerekekkel. Megismerkedett ezzel
a muzsikával, évek múltával végül 1933-ban megszületett a nagyszerű zenekari mű, a
Galántai táncok. A Budapesti Filharmóniai Társaság alakulásának 80. évfordulójára kom-
ponálta. A Galántán gyermekkorában eltöltött hét évének állít emléket e műben.

A Galántai táncok vérbő verbunkos muzsika, amit a virtuóz zeneszerző emelt át a
magasrendű szimfonikus alkotások színvonalára. A hangszerelésében elkerülte a galántai
cigányzenekar hangzásának utánzását. Ezért például nem alkalmazta zenekarában a cim-
balmot, holott az a hegedű és a nagybőgő mellett elmaradhatatlan tagja lett volna egy ci-
gányzenekarnak. Nagy szerepet ad viszont a klarinétnak, s jelentős szerep jut más fafúvós
hangszereknek is.
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A cigányok vallásossága

A cigányok istenfélők
A cigányok mindig istenfélők voltak. Az Isten ad életet minden lénynek, az égben la-
kozik, és onnan irányítja a földi életet. Az Isten mindent lát és hall, mindent tud.

A táblázatból kitűnik, hogy a cigányok többsége katolikus, azon belül is római
katolikus. Jelentős a reformátusok száma is. Érdekes, hogy a vallási felekezethez nem
tartozók száma elég magas, de az ateisták nagyon kevesen vannak. Vagyis a vallási fele-
kezethez nem tartozók valószínűleg hívő embernek tartják magukat, de nem számítják
magukat egyik vallási közösséghez sem.

A megszületett csecsemőt általában igen hamar, két héten belül megkeresztelik.
Ha kereszt előtt mennek el, keresztet vetnek, a férfiak leveszik a kalapjukat. Ha kenyeret
szegnek meg, arra előbb keresztet rajzolnak a késsel. Amikor vitás dologra kerül sor,
akkor a keresztre kell esküdni. Az Isten segíti a cigányt, méghozzá azért, mert a legenda
szerint a cigányok, hogy megmentsék Krisztust a kereszthaláltól, el akarták lopni a
keresztre feszítéshez odakészített szögeket, ám végül csupán egyet sikerült elcsenniük.

Hittek, bíztak Istenben, őt kérték segítségül gondjaikban, bajaikban. Az Istent, mint
személyt képzelik el, akiben összpontosul Jézus is és a Szentlélek is. A magyarországi
cigányoknál nagy a Mária-kultusz szerepe, Jugoszláviában Szent György, Francia-
országban Szent Sára kultusza terjedt el. A Mária-napi búcsúkra igen nagy távolságból
is elmennek, elzarándokolnak. Imádságaikban, kéréseikben az Isten mellett Szűz Mária
neve is gyakran szerepel. Mégis, a cigányok csak ritkán járnak templomba. A legfonto-
sabbnak a karácsonyi éjféli misét, a húsvétot, az áldozást, a keresztelést és a temetést tart-
ják. A cigány esküvő családi körben, sokszor pap nélkül történik, mert a házasság
számukra inkább a közösség belügye, nem feltétlenül szükséges egy külső személy annak
szentesítéséhez.

A cigányok vallása legtöbbször a környezetükben élő népekével azonos. Így az
arab világban, Törökországban, Boszniában és Macedóniában a cigányok muzulmán val-
lásúak. Az észak-európai cigányok protestánsok, a szerbiai, romániai és más kelet-európai
országokban élő cigányok ortodox keresztények. Érdekes, hogy a balkáni muzulmán és
keresztény cigányok békésebb időkben gyakran imádkoznak egymás templomaiban. Az
utóbbi időben sok európai, így magyarországi cigány közösségekben is kezdenek elter-
jedni a kisegyházak. A cigányság lelki gondozásával a keresztény egyházakon belül a ci-
gánypasztoráció intézményei foglalkoznak.
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Mária-kultusz
Vannak persze sajátosságai a keresztény cigányság vallásosságának is. Közkeletű nézet
szerint e körben a Mária-hit erősebb, mint a Krisztushoz való kötődés. Míg a kato-
likusok Máriához imádkoznak azért, hogy közbenjárjon fiánál, addig a keresztény cigá-
nyok inkább fordítva: Jézushoz fohászkodnak azért, hogy segítséget eszközöljön ki
Máriánál, akiben elsősorban a Megváltó anyját tisztelik.

Európa római katolikus vidékein a különböző Mária-kegyhelyeket keresik fel a ci-
gányok a nagyobb ünnepeken. Az ilyen összejövetelek alkalmat teremtenek a közösség
aktuális ügyeinek megbeszélésére, üzletek megkötésére vagy éppen lánykérésre. Magyar-
országon is vannak a cigányok által szívesen látogatott búcsúk, mint például Csatka Kis-
boldogasszony napján (szeptember 8, illetve a megelőző vasárnap), Máriagyűd Pünkösd-
vasárnap, Máriapócs Szent Kereszt felmagasztalása napján (szeptember 14-hez közel eső
vasárnap).
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Új irányzatok
Magyarországon a rendszerváltás után érdekes jelenségnek lehetünk tanúi. Méghozzá
annak, hogy a cigányok körében egyre inkább tért hódítanak a különböző szabad egyhá-
zak, mint például a pünkösdizmus, Jehova Tanúi, Hit Gyülekezete. Ezek az irányzatok
azért tudnak egyre több cigányt magukhoz vonzani, mert képesek rugalmasan pótolni a
református vagy a katolikus vallás hiányosságait. Például meghallgatják a cigányok min-
dennapi problémáit. Figyelemre méltó, hogy az ilyen messianisztikus vallások a legtöbb-
ször nehéz életkörülmények között élő emberek körében terjednek a legjobban.

A másik érdekes tény, hogy bár a cigányok vallási szokásaiban az indiai vallásoknak
semmilyen nyoma nem található, mégis az ezredfordulón a magyarországi cigányok föl-
vették a kapcsolatot az indiai dalitok buddhista vallási mozgalmával. 2007-ben már be-
jegyzett egyházként működtek Dzsaj Bhím Közösség néven, és gimnáziumot hoztak létre
Sajókazán, Dr. Ámbédkar Iskola néven. A 2011-es népszámlálás 616 cigány buddhistát
talált országszerte, főképp Borsodban, Budapesten és Baranyában.
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KÉRDÉSEK
Kihez imádkoznak a cigányok a legtöbbször, és miért?

Az Isten segíti a cigányokat, mert elloptak egy szeget Krisztus keresztre
feszítésekor. Kérdezd meg családtagjaidat, hogy ismerik-e a legendát!

 



A cigányság kutatásának kezdetei

A kezdetek
Magyarországon már az Osztrák–Magyar Monarchia idején fontos munka zajlott a ci-
gánykutatás témájában. Ha csak a kezdeteket nézzük, akkor is büszkék lehetünk Vályi
István felfedezésére, aki hasonlóságot talált az indiai malabári diákok nyelve és a
cigány nyelv között. Ennek bizonyítékául egy szókészletet jegyzett le az indiai nyelvből,
amelyet később győri cigányok segítségével összevetett a hazai cigány nyelvvel. Így in-
dulhatott útjára az a feltételezés, miszerint a cigányok nem egyiptomi származásúak,
hanem eredetük Indiáig vezethető vissza. Ennek igazolása az 1780-as években már
Heinrich Grellmann nevéhez fűződik. A 19. század végére felerősödött a tudományos ér-
deklődés a cigányok iránt. Ebben az időszakban az Osztrák–Magyar Monarchiában kiváló
kutatások zajlódtak.

A három legjelentősebb kutatót szokás első ciganológus triásznak is hívni. Ők a
következők: Habsburg József főherceg, Wlislocki Henrik és Herrmann Antal.

121

Habsburg József főherceg

Wlislocki Henrik

Herrmann Antal

 



Az első ciganológus triász
Habsburg József főherceg (1833–1905) jelentős szellemi és anyagi támogatással segí-
tette pályatársait a kutatásban. Sztojka Ferenccel készítette el az első magyarországi
oláhcigány szótárat. A szótár tartalmaz fordításokat és cigány nyelvű szövegeket is.
Ő maga is megtanulta a nyelvet. A cigányságot szerette volna a magyar társadalomban
elhelyezni és egyenjogú állampolgárrá tenni. József főherceg alcsúti birtokán kísérletet
tett a letelepítésükre is. Házat és telket adott egy cigány csoportnak, és azt gondolta, hogy
ha a cigányságot sikerül letelepíteni, akkor be is lehet integrálni a társadalomba. A bir-
tokon külön iskolát nyitott a cigányok számára, a fiúkat a papok, a lányokat az apácák
tanították. Sajnálatos, hogy a letelepítés néhány éven belül kudarccal végződött.

Wlislocki Henrik (1856–1907) Brassóban született, apja hivatalnok volt. Szülővárosában
fejezte be a gimnáziumot, majd a kolozsvári egyetemre ment. Ott német nyelvet és iro-
dalmat, valamint filozófiát tanult. Tanulmányai mellett tanítással keresett némi pénzt.
Bölcsészdoktorrá avatták, 1879-ben. Az egyetem után mint nevelő és magántanító dol-
gozott.

Már huszonöt éves korában megjelent egy munkája, amelyben a cigány nyelvről érte-
kezett. Egy német nyelven megjelent könyve pedig cigány nyelvtant és szótárt is tartal-
mazott. Azt hirdette, hogy egy kultúrát csak úgy lehet megismerni, ha az adott
népcsoporttal hosszabb időt tölt a kutató a terepen. Ezt a módszert követte egy er-
délyi sátras khelderás közösségben. Különösen a cigányok nyelvének és néprajzának
tanulmányozása vonzotta. A cigányokat velük együtt vándorolva tanulmányozta. Nagy
mennyiségű néprajzi anyagot gyűjtött a magyarok, a cigányok, a sokácok, az örmények,
az erdélyi románok és a szászok között.

Az érdekelte a legjobban, hogy hol lehet a cigányok őshazája. Ismerte a korabeli
szakirodalmat, és az eredetre, az őshazára vonatkozóan a legkülönbözőbb véleményeket.
Egyesek szerint görög vallási eretnekek, mások szerint Mezopotámiából elűzöttek le-
származottai, Pray György szerint Egyiptomból származhattak. Ezek a teóriák Wlislocki
véleménye szerint hibásak voltak. Úgy vélte, hogy a már fentebb említett Vályi István
református lelkész álláspontját kell elfogadni, aki azt állítja, hogy a Leidenben élő és ott
tanuló malabriai diákok nyelve a győri cigányok nyelvével hasonlóságot mutat. Hiszen a
malabriaiak sok szavát a győriek felismerték és megértették.

A másik nagy témája a cigányok nemzetiségi, társadalmi, közösségi szerkezete.
Wlislocki megfigyelése szerint lényeges a különbség a letelepült cigányok és a vándor-
cigányok belső szervezettsége között. Kölcsönösen megvetik egymást. Kapcsolatba csak
ritkán lépnek egymással. Így például vegyes házasságot is csak ritkán kötnek.

Wlislocki szerint a 15. században hazánkba eredetileg csak vándor- vagy sátoros ci-
gányok jöttek. A magyarországi letelepedett cigányok ezek közül váltak ki. A vándorló
csapatok egymástól elkülönülve mozogtak. Élükön külön-külön vajda állt.

Wlislocki gyűjtötte az erdélyi cigányok népdalait, tanulmányozta népköltészetét.
A cigányokkal való együttélés tette lehetővé számára mindezt. A dalokat cigány nyelven,
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illetőleg magyarul és németül is publikálta. Cigány meséket és mondákat is gyűjtött, sőt
igyekezett a cigányok közmondásait is lejegyezni.

Wlislocki Henrik Herrmann Antallal jó kapcsolatot ápolt, 1886-ban erdélyi gyűjtőútra
indultak. Herrmann ekkor tanult meg cigányul Wlislockitól. Állítólag Herrmann vásárolt
egy fegyencruhát a hitelesség kedvéért, és így indultak útnak.

Herrmann Antal, úgy mint Wlislocki, Brassóban született (1851–1926). Gimnáziumi
tanulmányait Brassóban és Kolozsváron végezte. Majd a bécsi egyetemen tanult filozó-
fiát, és egy év elteltével visszatért Brassóba, a helyi főgimnáziumban kezdett tanítani.
Egyetemi tanulmányait Kolozsváron folytatta. Magyar és német nyelv és irodalom szakon
tanult, tanulmányait 1875-ben a budapesti egyetemen fejezte be, ahol le is doktorált.
A kutatómunka mellett szinte egész életében tanítással is foglalkozott.

Az 1880-as évek második felétől a magyarországi nemzetiségek megismerésével
kezdett foglalkozni. Saját költségén 1887 júniusában, Wlislocki Henrik és Katona Lajos
közreműködésével elindította az első magyarországi néprajzi folyóiratot az Ethnologiai
Közleményeket. A lapnak ő volt a szerkesztője, a kiadója, és szerzőként is dolgozott.
József főherceg is jelentős anyagi támogatást nyújtott a lap megjelenéséhez. A folyó-
irat a herceg 1905-ben bekövetkezett halála után nem sokkal meg is szűnt. A Cigányku-
tatók Nemzetközi Társaságának (Gypsy Lore Society) Herrmann lett a főtitkára. 1889.
január 27-én megalapította a Magyarországi Néprajzi Társaságot, melyben nyolc szak-
osztályt hoztak létre. A cigány szakosztály elnöki tisztét József főherceg töltötte be.
A főherceggel egyébként is jó viszonyban volt, sokat leveleztek. Herrmann foglalkozott
a vándorcigányok letelepítésének lehetőségével is, ezért vett részt az 1893-ban végre-
hajtott országos cigányösszeírásban és annak feldolgozásában. Nyelvüket kezdte ta-
nulmányozni, mivel így jobban megismerhette hitvilágukat és zenéjüket. Az eredeti
cigányzenét kutatta, számos cigány dalt gyűjtött.

E három kutató áldozatos munkássága nyomán került be a Pallas Nagy Lexikon VI.
(1893) kötetébe a cigány szócikk, ahol is 48 oldalon át a cigánykutatás eredményeit fog-
lalták össze.

Az 1893-as cigányösszeírás
Ez az összeírás a magyarországi cigányok egyik legfontosabb dokumentuma. Egész
Európában alig volt szakszerű cigányösszeírás. Talán Franciaországban 1895-ben és
Bajorországban 1899-ben történt hasonló próbálkozás.

Megkíséreltek közgazdasági és szociológiai felmérést végezni. A korábbi ilyen jellegű
próbálkozások alkalmával csak azt tekintették cigánynak, akik ismertek és beszéltek va-
lamilyen cigány nyelvet. Azonban az 1893. évi összeírásnál már igyekeztek mindenkit
számba venni, még azokat is, akik már eredeti anyanyelvüket elvesztették.

Az összeírás ötlete Hieronymi Károly belügyminisztertől származott, aki megbízta az
Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatalt a munka elvégzésével. A felmérés egyik
fontos célja az volt, hogy kimutassák a letelepedett és a vándorló életmódot folytató
cigányok számát.
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Az összeírás szerint 272 776 cigány élt Magyarországon akkoriban. Ebből 243 432 ál-
landóan letelepedve élt. Huzamosabb ideig 20 406 fő élt egy helyen. Vándorló cigány
8 938 fő volt. A házban lakók száma 168 411 fő, kunyhóban és putriban 90 904 fő, földbe
vájt vagy föld alatti putriban 4 489 fő, sátorban pedig 8 880 fő élt. Olyan, akinek cigány
az anyanyelve, 81 551 fő volt, és olyan, aki más anyanyelvű, viszont a cigányt is beszéli
48 618 fő volt. Olyan, aki nem tudott cigányul, 142 604 fő volt Magyarországon.

A második triász
A 20. század elejétől több évtizeden át nem történt jelentős kutatás, amely érintette volna
a cigányságot. A második világháború után azonban ismét megindult a munka. Színre
lépett az úgynevezett második ciganológus triász.

Erdős Kamill (1924–1962) autodidakta etnográfus, nyelvész. Tisztként szolgált a má-
sodik világháborúban, ahol is fogságba esett. A franciák fogságában szerzett súlyos
tüdőbajt, ami az egész életét megváltoztatta. Gyenge egészsége miatt nem tudott nehéz
munkát vállalni. Visszatérve Magyarországra, a kommunizmus első évei alatt „osztály-
idegen” származása miatt sehol nem tudott elhelyezkedni. Rengeteget volt kórházban,
végül 1952-ben Gyulán telepedett le, és a szanatóriumban talált otthonra. Itt gyógy-
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kezelték, és segédkönyvtáros lehetett. Megtanult cigányul, és lelkesen kutatta a ci-
gányságot. Kutatómunkáját is a betegségének megfelelően szervezte meg. Nyáron
járta a vidéket (főleg Békés megyében), megismerte a cigány közösségek életmódját,
nyelvét. Télen viszont ki kellett pihennie a fáradalmait, ilyenkor volt ideje olvasni és írni.

Vekerdi József (1927–2015) Széchenyi-díjas magyar
nyelvész, a nyelvtudományok kandidátusa és a nyelvtu-
dományok doktora. Latin–görög–orosz szakon végzett az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az ELTE orosz tan-
székén adjunktus volt 1950–1956 között. Az 1956-os for-
radalom után három évet ült börtönben. Az Országos
Széchényi Könyvtárban dolgozott 1963-tól több mint 30
éven át. Az Eötvös Kollégium igazgatója volt 1992–1993
között.

A romológia vagy más szóval a ciganisztika, cigano-
lógia egyik legjelentősebb magyarországi képviselője.
A magyarországi cigány szubkultúra, valamint a szanszkrit
nyelv és irodalom kutatásában végzett egyedülálló mun-
kásságáért 2002-ben Széchenyi-díjat kapott. Munkásságára
némi árnyékot vet azon véleménye, hogy nincs önálló ci-
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gány kultúra, és a cigányokat az „anyagi és szellemi igénytelenség jellemzi”. Emiatt sok
romológus nemtetszését fejezte ki. Azonban Vekerdinek a cigány népmesekutatásban, a
folklóranyagok gyűjtésében és a romani dialektusok feltárásában mégis nagy érdemei
vannak.

Hajdú András a cigányok népzenéjét kutatta. Ő volt az, aki jó érzékkel észrevette,
hogy a magyarországi cigány csoportok népzenei világa igazából két, jól körülhatárolható
műfajcsoportot alkot: a lassú, lírai dalt és a gyorsabb ritmusú táncdalt.
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KÉRDÉSEK
Kik tartoznak az első triászhoz?

Nézz utána, ki volt Habsburg József főherceg!

Foglald össze az 1893. évi cigányösszeírás eredményeit!

A második világháború után kik kutatták a cigányságot?

 



A nemzetiségek jogainak érvényesítése

Törvényi alapok
Egy nemzetiség az érdekeit a politika színpadára kiállva tudja leghatékonyabban érvényre
juttatni. Ennek érdekében a nemzetiségeknek jogában áll nemzetiségi önkormányzatot
választani.

A nemzetiségek jogairól a 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezik. A törvény ér-
telmében a nemzetiségek a politikai közösség részei, államalkotó tényezők. Védeni kell
a kulturális sokszínűséget. A nemzetiségek által létrehozott kulturális értékeket a ma-
gyarországi kulturális örökség részének tekintik.

A nemzetiségeket egyéni és közösségi jogok illetik meg azért, hogy identitásukat
és értékeiket megőrizhessék.

A törvény szerint az a népcsoport számít nemzetiségnek, amelyik Magyarország te-
rületén legalább egy évszázada honos, és az állam lakossága körében számszerű ki-
sebbségben van. A lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai
különböztetik meg.

Az a személy tartozik valamelyik nemzetiséghez, aki Magyarországon lakóhellyel ren-
delkezik, és magát valamely nemzetiséghez tartozónak tekinti, és ezt az e törvényben
meghatározott esetekben és módon kinyilvánítja. Azaz, valamelyik nemzetiséghez tar-
tozónak vallja magát.

A törvényben felsorolt nemzetiségek: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német,
az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

E törvény értelmében nemzetiségek által használt nyelvnek számít a bolgár, a görög,
a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma/cigány (romani, illetve beás), a román, a
ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nyelv, továbbá a roma és az örmény nem-
zetiség esetében a magyar nyelv is.
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A nemzetiségek alapvető jogai
Minden nemzetiség jogosult arra, hogy nemzetiségi közösségként létezzen és fennma-
radjon.

A nemzetiséghez tartozók nyelvhasználatának feltételeit az állam köteles biztosí-
tani. A helyi önkormányzat képviselő-testületében a nemzetiségi képviselő az anyanyel-
vét is használhatja.

Ha valaki valamely nemzetiséghez tartozik, természetesen akkor is jár neki az egyenlő
bánásmód. Magyarországon tilos minden olyan politikai tevékenység vagy magatar-
tás, amely a nemzetiségnek a többségi nemzetbe való beolvasztását vagy a többségi
nemzetből történő kirekesztését célozza. Tilos a nemzetiséget vagy nemzetiséghez tar-
tozó személyt hovatartozása miatt üldözni, megfélemlíteni, életkörülményeit nehezíteni,
jogai gyakorlásában akadályozni.

A nemzetiségi önkormányzatok alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme
és képviselete. A nemzetiségi önkormányzatok által ellátott feladathatáskör alkotmány-
bírósági és bírósági védelemben részesül.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi
jogok érvényesülését.

Egyéni nemzetiségi jogok
Valamely nemzetiséghez való tartozás kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegenít-
hetetlen joga.

A nemzetiséghez tartozó személynek joga van anyanyelvének szabad használatához
szóban és írásban. Jogában áll történelmét, kultúráját, hagyományait megismerni és
ápolni, gyarapítani és továbbadni. Joga van megtanulni anyanyelvét, részt venni
anyanyelvű köznevelésben, oktatásban és művelődésben. Joga van az oktatási esély-
egyenlőséghez.

Közösségi nemzetiségi jogok
A nemzetiségek elidegeníthetetlen közösségi joga önazonosságuk megőrzése, ápo-
lása, erősítése és átörökítése. Történelmi hagyományaik, nyelvük megőrzése és fejlesz-
tése. Tárgyi és szellemi kultúrájuk ápolása és gyarapítása.

A nemzetiségi közösségeknek joguk van törvényi keretek között intézmények lét-
rehozásához és működtetéséhez, a nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséhez, általá-
nos iskolai neveléséhez–oktatásához, nemzetiségi kollégiumi ellátásához, gimnáziumi,
szakközépiskolai, szakiskolai neveléséhez–oktatásához, felsőfokú képzéséhez.

Magyarország törvényei keretei között biztosítja a nemzetiségi közösségeknek rendez-
vényeik és ünnepeik zavartalan megtartását.
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A választójog és a nemzetiségi önkormányzatok
A nemzetiségeknek lehetőségük van nemzetiségi önkormányzatot létrehozni. Ez a
szervezet a nemzetiségi közösséget megillető jogokat érvényesíti. Feladata a nemzetisé-
gek érdekeinek védelme és képviselete települési, területi vagy országos szinten.

A választáson csak az választhat és az indulhat a választásokon, aki a nemzetiségi
névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe úgy lehet bekerülni, hogy a vá-
lasztásra jogosult személy, aki valamelyik nemzetiséghez tartozik, kéri a felvételét. Re-
gisztrálni személyesen vagy levélben, a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalban
működő helyi választási irodában, illetve online is lehet.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok egy egyéni választókerületi
jelöltre és egy pártlistára szavazhatnak. Azok a Magyarországon élő választópolgárok,
akik a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szerepelnek, egy egyéni választó-
kerületi jelöltre, valamint nemzetiségük listájára, vagy ha ilyen nincs, egy pártlistára sza-
vazhatnak. Vagyis, nemzetiségi névjegyzékben szereplő választók, ha van lehetőségük a
nemzetiség listájára szavazni, akkor pártlistára nem szavazhatnak.

Települési nemzetiségi önkormányzati választást ott lehet kitűzni, ahol a legfris-
sebb népszámlálás során legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallották
magukat.

Csak azokon a helyeken tartják meg a szavazást, ahol legalább annyi jelölt indul, mint
a megválasztható képviselők száma (három vagy négy).

129

 



Hogyan lehet jelöltté válni?
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegy-
zékben szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak
az ajánlása szükséges.

A szavazólap két nyelven készül: magyarul és az adott nemzetiség nyelvén. Szavazni
kizárólag személyesen lehet.

A területi (megyei, fővárosi) nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a
nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, megyében kitűzött települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százaléká-
ban önállóan jelöltet állított és amely a nemzetiségi választópolgárok legalább két szá-
zalékának ajánlását összegyűjtötte.

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szer-
vezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán
legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított és amely a nemzetiségi
választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma függ a nemzetiségi név-
jegyzékben szereplő választópolgárok számától. Ha a névjegyzékben szereplő választó-
polgárok száma a településen kevesebb, mint száz fő, akkor az önkormányzat létszáma
három fő. Ha a névjegyzékben szereplők száma legalább száz fő, akkor az önkormány-
zat létszáma négy fő.

A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő.
Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők száma szintén függ a nemzetiségi

névjegyzékben szereplő választópolgárok számától.
Például tizenöt fő az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők száma, ha a

nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma nem több, mint ötezer fő.
A képviselők száma fokozatosan növekszik. Maximálisan negyvenhét fő, ha a nemzeti-
ségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma több mint ötvenezer. Az Országos
Roma Önkormányzatnak (ORÖ) negyvenhét képviselője van.
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KÉRDÉSEK
Szerinted miért fontos az, hogy a kisebbségeknek legyenek
önkormányzataik?

Fogalmazd meg, hogy mi a különbség az egyéni nemzetiségi jogok
és a közösségi nemzetiségi jogok között!

Nézz utána, hogy a te településeden van-e cigány nemzetiségi
önkormányzat, és kik a tagjai!

 



A cigányok jövője

A cigányok jövőjének záloga: az iskola
A cigányság sorsa (és persze minden népé) az iskolapadban dől el. Ezt a közhelyet
sokszor lehet hallani. El is szoktuk engedni a fülünk mellett, és bele sem gondolunk,
hogy milyen igaz. Teljesen egyértelmű, hogy a cigányok közül a rendszerváltáskor
alacsony iskolai végzettségük miatt váltak oly sokan munkanélkülivé.

Tudjuk, hogy minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál könnyebben
talál munkát magának. Ezért olyan sok a munkanélküliek aránya, mert a cigányság iskolai
végzettsége alacsony. És többek között azért nem tud magasabb iskolázottsághoz jutni,
mert munkanélküli lévén, nem jut elegendő jövedelemhez, így gyermekének iskoláztatása
is hátrányt szenved.

A 8 osztályt a cigányok közül sokan nem végzik el. Azonban elmondható, hogy az
érettségizők száma a fiatalok körében nő, bár még így sem éri el az átlagot. Ígéretes,
hogy a fiatalok körében egyre inkább sikeresen befejezik a 8 általános iskolai osztályt.
A főiskolát vagy egyetemet végzettek száma nagyon alacsony, alig több mint 1%.

Ma már az általános iskola elvégzése alapkövetelmény. Ráadásul a cigány fiatalok
többsége – ellentétben a szüleikkel – meg is szerzi a bizonyítványt a 8. év végén. A leg-
fontosabb az lenne, hogy a középiskolát is minél többen végezzék el. Sajnos, a cigány
fiatalok csak 50–60%-a jár valamilyen középiskolába, míg a nem cigányok körében ez a
mutató több, mint 80%. A középfokú oktatásban való részvétel jelentené az utat a munka
világába vagy a továbbtanulás felé. Ez jelentené az igazi kitörési pontot.
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KÉRDÉSEK
Egyetértesz-e azzal az állítással, hogy a cigányság sorsa
az iskolapadban dől el? Indokold a véleményedet!

Kérdezd meg otthon a szüleidet és a rokonaidat, hogy milyen
az iskolai végzettségük!
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A 15 éves és idősebb népesség legmagasabb iskolai végzettsége
korcsoport és nemek szerint, 2011.

Forrás: 2011. évi népszámlálás adatai (KSH, 2011).
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