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Romani kris és a roma kultúra tradicionális 
konfliktusmegoldása 

Témafelvetés a roma stratégia kapcsán 

Az európai uniós magyar el nökség programjának egyik ró prioritásaként az európai 
roma keretstratégia megalkotása szolgá lt , melynek célja kettős: az együttmüködés erősítése 
tá rsadalmi, va lamint kormányzati szinten. Magyarországon létrejött az ún. Roma Koor
dinációs Tanács, amely a korai nevelés szerepére helyezte hangsúlyt. Ennek a célnak a 
mcgvalós ítása érdekében a képzések, az oktatás szerepére helyezték a hangsúlyt, mindazo
náltal ezzel együttesen szükséges aromatelepek szanálása, a reorganizáció, a rehabilitáció, 
a felzá rkóztatás erősítése. A képzések, és az oktatás szerepe mellett kiemelném a roma óvó
nők, védőnők, rendőrök, valamint szociális asszisztensek képzését. Konklúzióként megál
lapítanám és egyúttal követendő példaként kiemel ném a hozzáférésI a mélyszegénységben 
élő k számára az állami szolgáltatásokhoz. Ahhoz, hogy aktiv párbeszédet fol ytathasslInk 
embertársainkkal , nélklilözhetet len egymás megismerése és elfogadása. Ehhez egy lehetsé
ges el ő remu tató lépcsőfokként szeretném a következőkben a roma kultúra vitamegoldását 
szemléltetni , oly módon, hogy mindvégig a következő mottót Im10m szem e lőtt: 

Mol/ó: 
" ... történeti íroll szokásjogokkal szembelll/linden népnél vCl/1I1ak élő, meg

íratlan,jogi alakba nem öntölI jogszokások, jogi szertartások és jelképek, ame
tyek szinte öl1Il/dattanul, pusztán az ős i hagyomány és megszokás erejénél/oglla 
élI/ek bel/ne, s öröklődnek ótnemzedékről nemzedékre. " 

A cigányság történeti gyökerei 

Al igha vi tatható tény, miszerint a cigányság Indiából származó europid nép.2 Elő-In
diából hozolI ős i hagyományaikhoz képest hosszabb vándorláslIk során tarkított megállók 
kapcsán sem tekinthető jelentősnek az átvett idegen elemek, tradíciók száma. A romák ős

hazáját egyes kutatók a Gangesz alsó folyásának vidékétől eredeztetik (a roma népnyelv 
ói nd domba szóból törté nő származtatása egy alacsony rangsorból származó, Bihar tar
tományban lakó kasztot jelölhetett), megint mások az északnyugat-indiai Pandzsab tarto-

dr. Szekeres Di ána tanársegéd, Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar, Zalaegerszeg, 
Pécsi Tudományegyetem Ál lam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola doktorandusza 

2 Mezey Barna, A cigányság történelmi helye a Kárpát-medencében, Kethano Drom 1996. 2-3. 
szám "József Főherceg törtenészi szimpózium" 
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mány Uelentése: palldzs: öt, ab: folyó) területérő l eredeztetik a cigányság őshazáját. 1 Az 
ős h aza kasztrcndszerében a hierarchia alj án helyezkedett el a roma népcsoport, a páriák 
csoportjába tartozva.4 

Vályi István református lelkész nevéhez köt hető a tudományos életben is elteIjedt 
egyiptomi eredet alapja, Illi ve l még leideni diákként három indiai fiatallal történő ismeret
sége fo [y tán több ezer szó jelentését jegyezte fe l, me [y szójegyzéket a győri cigányoknak 
felolvasva, számos egyezőséget tapasztalt. 5 

Számos vizsgálat inchlIt meg az ősi szankszrit nyelvvel történő összevetés kapcsán, 
melyek értelmében megállapítást nyert, hogyaMagyarországon is használatos cigány 
nyelvjárások eredetüket tekintve a közös ősi indiai nyelvre vezethetőek vissza. Rendszer
tani besorolás szeri nt a roma nyelv az indoeurópai nyelvcsaládba tartozik. Maga a rom szó 
cigány férfit, lllíg a rolJlI~yi szó cigány nőt jelent, a többes számú roma név maga cigány 
elnevezést takar.6 

A roma törzsek hosszas vándorlás folyamánjulottak el Európába, a Kárpát-medencébe, 
útra kelésük dátuma azonban vitatott, egyes források az 5. századra teszik a cigány elván
dorlás kezdetét a fenyegető mongol, illető[cg fehér hun betörések fo [y tán, mig mások 700 
és 1000 közölt az iszlám teljeszkedés hatásától eredeztették vándorlásuk kezdetét. Annyi 
azonban mindenképpen bizonyosnak tekinthető, hogy több hullámban kell elképzelni a 
cigány törzsek nyugat fe lé történő félnomád vándorlását és erre való tek intettel a kisebb
nagyobb létszámú népcsoportok nyelvükben és kultúrájukban is különbözőséget 11111tathat
nak. 

A hagyományos indiai gOlldolkozásl1lódból eredhet passzív reziszlenciájuk, miszerint 
történelmük során a romák nem szálltak szembe és be sem várták nyíltan a hódító ellenfelet, 
nem háborúskodtak, nem alapítottak önálló államiságot, a konfrontáció erőszakos módjával 
szemben a passzív rezisztenciát választották.' 

Valószínüsíthető, hogy történelmük során az első vándorlásuk a korabeli Perzs iában 
szakadt meg és a nyelvi jövevényszavak vizsgá lata másfél évszázados tartózkodást ered
Illén~ez a mongol betörés idősza káig. Délnyugati irányba folytatódhatolI vándorlásuk a 
mai Orményország területére, ahol a kereszténységgel történő találkozás hagyományaikban 
és kultúrájukban is jelentős nyomot hagyott. A keresztény örmények ellen az ezredfordu
ló táján a szeldzsuk törökök támadást indítottak, a romák passzív konfrontálódó att itüdje 
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kapcsán azonban Kis-Ázsián keresztül déli irányba, illető l eg nyugat felé a Balkán-félsziget 
irányába indult meg egy kisebb és egy nagyobb populáció' 

A déli irányba tartók Egyiptomba is eljutottak, majd a Szíriából nyugatra tartó mór nép
csoporthoz csat lakoztak, átkelve a Gibraltári-szoroson, majd az Ibériai-félszigeten békés 
szi mbiózisban éltek a mórokkal, a spanyolokkal és a zs idókkal is. Az ezen a területen élő 
cigányok elnevezése: los gitanos. Eredetileg külön kolóniákban, városnegyedekben éltek, 
azonban többségükben asszimilálódtak környezetükhöz, nyelvi sajátosságai kban is.9 

A nyugati irányba vándorló csoport az ortodox Görögországba jutott el, ahol kisegy
házat is alapí tottak atciJ/g(lIIosZ néven. A cigány népnév elnevezés is innen eredeztethető. 
Az ortodoxiával tÖl1énő találkozásból eredeztethető a romák mélységes Szüz Mária tiszte
lete. lo 

A XII- X II J. században a balkáni helyzet fenyegeteué vál t a török hódítás folytán, a 
romák életmódja a félnomád életformából a te rmelési fonna csírájának irányába alaku l ál , 
a szolgáltató ipar szükségleteinek eleget téve, egyben a mesterségek megélhetést biztosí
tanak. lI 

A középkor magyar cigány joga, a men levelek szerepe 

A török hódítás előszele a sajátos irányú vallásukkal egyetemben is hozzájárult a roma 
népcsoport megosztottságához. A tettleges védekezés nem jellemzi a cigányságot, ezért 
elsőként , kisebb csoportokban, észak irányában a keresztény vallású csoportok szivá l'gása 
volt megfigyelhető. A keresztény vallásÍl csoport betagozódik és a magyar végvárakhoz 
szegődik szórakoztató és ipari mesterségeket üzve, míg mohamedán va llású tá rsaik a felfelé 
törő iszlám hade rőhöz csapódnak. n Erre is utal az a körülmény, miszerint l417-től a Német 
Birodalomban, Svájcban és Franciaország illetőleg más terü leteken a cigány csoportok ve
zetői Zsigmond király men levelei t mutatták fel a korabeli források tanúsága szerint. 

Már korabeli ok levelek utalnak arra, hogy I 396-ban a pécsi püspök 25 sátoros cigány 
családnak a városfal tövében letelepedési engedélyt biztosított. 

Szent István fiához, Imre herceghez írott intelmei szellemé?en menleveleket elsőként 
Luxemburgi Zsigmond király és császár adott ki számukra. Ekes példája az 1422-ben 
Szepesben László vajda és népe számára kibocsátott oklevél szöveg: 

"Mi Zsigmond, ls/en kegyelméből római császál; Magyarország, Cse/wr
szág, Dalmácia és Horvátország stb. királya, iidvözletiinket küldjiik nlinden 

8 Dr. Várnagy Elemér, A romák eredete és története a középkortól napjainkig, hllp://www.romaweb. 
hu/doe/torlenelcm/romak eredele vae.pdf(lelöltés dátuma: 2011.02.1 7.) 

9 Dr. Vámagy Elemer, A ronlák eredete és lörténclc a középkortól napjainkig, hup://www.romaweb. 
hu/doc/lortenclem/romak eredele vae.pdf (lelöltés dátuma: 20 t 1.02. t 7.) 

tO Dr. Várnagy Etemer, A ronlák eredete és történctc a középkortól napjainkig, 1111p://www.romawcb. 
hll/doe/ tortenetcm/ romak credete vae.pdf(lelöltés dátuma: 20 tl .02. t 7.) 

II Dr. Várnagy Etemér, A ronlák credete és története a középkortól napjainkig, hup://www.romaweb. 
hu/doe/lortcne lenllromak eredcIc vae.pdf(lelöltés dátuma: 20 11.02.17.) 

12 Dr. Várnagy Elemér, A ronlák eredete és történele a középkortól napjainkig, hllp://www.romaweb. 
hll/doe/lortenclenllroll1ak_eredcte_ vac.pdf (letöltés dátuma: 2011.02. 17.) 

161 



Szekeres Diana 

híveinknek, nemeseknek, katonáknak, várnag)'okl/ak, liszffartóknak, a szabad 
királyi és mezővárosokban lévő adójizelőknek és azok bíráinak a királyságban 
és a mi birtokainkolI. 

/-líviink, László, a cigányok vajdája, más közü!ükvalókl1ak lekintendőkkel 
ilf Szepesen azol1 kérebnüke/ teljeszteuék elő, hogy méllóztassllnk jelőlük bő
ségesebb kegyelmiinkkel gondoskodni. /-Iollnoll is kérebniik elolvasása l1élkül 
elvégezlük számukra engedélyez"i, hogy ha ez a László vajda és népe a m~ 
IIradalmlll1kba, tudniillik városainkba megérkeznék, arra az ese/re az 011 levő 
I~iíségle~/~ek erősen meghag)juk és megparancsoljllk, hOg)/ ezen László vajdál 
~s az ala ja tarlozó cigányokat kifogás és bármiféle zavar nélkiil befogacijálok 
es meg/artózlassálok, SŐI liliI/den/éle bál1lalmazástál megvédelmezzé/ek. I-la 
pedig közöttük támadna bármiféle civódás vagy zavcll; abbal1nemli, sem pedig 
köziiIelek bárki, hanem egyediil László vajda lelleI ílélelet vagyadhal felmen
tésI. Megparancsoljuk, hOg)1 ezen levelünket e/olvasása lIfán a jelmulatájának 
mindig visszaadjátok. 
Kell Szepesen, 1422-ben a Szem György napja e/őlli vasárnapon (IV. /9.) "lJ 

. Jelenl:g .négy ismert középkori ok levél utal a magyar uralkodók által kifejezetten ei
ganyok reszere kladott oltalmak körére. A négy ok levél azonban teljes mértékben lefed i a 
korabeli Magyarhon teriiletét , mivel Budán, Bécsújhelyen, Pécsett és Szepesben keltek." 

Az 1526-os évszám, a középkori Magyar Királyság széthullásának kezdete, a mohácsi 
~satát, követő három részre szakadt ország terület i kü lönbözőségei a cigányság történetére 
tS hatast gyakoro ltak. A 8alkán irányából 1526 után is fo lytatódott a betelepiil és.1S 

A cigányság sorsára uta ló egyet len publikált összeirás I 676· ból va ló. Az ónodi várnál 
I,e telep~ilt ci~ányokró l szóló összeírás értelmében ti zenhat sátor képezi a roma közösség 
elettere,t,' am,l utall~at a ~sal.ád~k számára is. E közösség árváinak összeírásá ra szolgá lt az 
1681-bol szarmazo statI sztIkm adat, amely arra enged következtetni, hogya hadi esemé
nyek a cigányságot is hasonló mél1ékben sújtották, mint környezetüket.16 

A legtöbb család azonban a török álta l megszállt Buda terliIetén élt és összeírások 
tanúsítják számuk fel felé íve lő növekedését, és azt is, hogy viszonylag Il~agasnak tekint
hető az (m. "Illegszökött" és még magasabbnak tekinthető az üjoJlnan le te lepedő családok 
számának növekvő statisztikája is. A rotáció je l entősége tehát vitathatat lan, azaz a kóborló 
életmód továbbra is érvényesül. 17 

13 L.i~eti György (2001): Cigány népismcrct i tankönyv, 8. évfolyam, Konsept- J-I Könyvkiadó 
Pl hsesaba ' 

14 Révai Nagy Lcxikona, Budapest, Woodslonc Interactive CD-ROM Fcjlcszlö és Kiadó Kft., 2000 
15 Dr. Várnagy Elcmér, A romák eredele és történcte a középkortól napjainkig, http://www.romawcb. 

hu/doe/ tortcne lenl/romak_credetc_ vae.pdf(lctöltés dátuma: 2011.02.17.) 
16 Dr. Várnagy Elemér, A romák eredete és történcte a középkortól napjainkig, http://www.romaweb. 

hu/doc/lortcnelem/romak_eredete_ vae.pdf (letöltés dátuma: 201 1.02 .1 7.) 
17 Dr. Várnagy Elemér, A romák eredcte és története a középkortÓl napjainkig, http://www. roma web. 
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A felvilágosult abszolutizmus korának roma intézkedéseps 

A hódoltság korában a XV III. században a felv ilágosult abszolutizmus idején Mária 
Terézia célja az volt, hogy a török hódoltság következtében kihaló lakosság helyére romá
kat te lepí tve benépesítse az elhagyott területeket. A királynő maga líjmagyaroknak, míg a 
szakirodalom ún. kálJ)Cíli cigány csopol1nak hívja őket. 19 

A helyhez nem kötött életmód feloldására irányult a romá~kal szembel~i in téz~edé
sek körc. 1758-ban a fóldesurak számára engedélyt bocsátott kl az uralkodo arra nezve, 
hogy olyan cigányokat fogadhassanak a bil1okaikra, akik n:1l1 folyt~ttak b,línöző é l etll1~
dot, és nem tartották a kapcsolatot olyan személyekkel, akIk nem eitek tarsadalombaral 
életet. Azonban ezen l e hetőség mellett köte lezettséget kellett vállallliuk arra nézve, hogya 
befogadott cigányok számára állandó lakhatást biztos ítanak. Egyútta.l i~yekezniük . kellett 
a cigányok kóborlását megszüntetni és el kellett üzniük azokat a clganyokat, akik nem 
kivántak letelepedni. . .. 

A katonaszökevényeket szemmel kellett tal1aniuk a fóldesuraknak, 1111 vel azok clga
nyoknál igyekeztek menedéket találni, az ő kunyhói kban szoktak rejtőzköd ni és üzlete ini 
szoktak fl cigányokkal katonai felsze reléseikért cserébe. 

A cigány" népnév eltörlése fe l ől és az azt használók megbüntetése felől intézkedett 
1 76 1-b~n a helytartótanács, továbbá rendelkezett a cigányok céhekbe történő fe lvételének 
szükségcsségéröl is. Mindemellett szabályozás sz,iletett a kóborlás megakadályozása tár
gyában, a tekintetben, hogya mesterségek elsajátítására kényszerítsék őke~. Ezt a célt k~t
kezi munka végzésének elő írásával és fl földesurak álta l kijelö lt házépítéSI hely, va lal11l1~t 
müvclési telek kijelölésével kívá nták elérni. A letelepedésre kényszerítés mellett az add 1-

giakban létfenntartásként szolgáló lótat1ást is Illegflka~ályozt?k, ú~ l e~el,et nem .. állítl,l~tt~k 
ki számukra és a törvényhatóságoknak feladatul szabtak a koborIo clganyok osszelrasat. 
Igyekeztck továbbá megakadályozn i az Erdélybő l történő oláhcigány beszivárgást is. 1773-
ban fl helytartótanács az állandó lakhatás és ruházkodás során eddigIekben hozott rendel
kezéseket kiegészítette a döghlts evési szokások megszüntetésével, fl szórakoztató zenés 
és vándoréletmódhoz ta rtozó foglalkozások megtiltásával, a gyermekek szü l őktől történő 
elszakításával és a környező tá rsadalomba történő szocializáció megteremtésével, a va llás
ra történő ingyen oktatás kötelezettségével, va lamint a cigány nyelv használatának meg~i1-
tására és az adófizetési kötelezettség megteremtésére irányuló szabályozással az alábbIak 

szerint: 
" I. A fa lusi birák kötelesek megakadályozni, hogy a cigányok döghúst egyenek; aki 

ilyet tesz, azt meg kell büntetni, többek közt azzal is, hogy egy te ljes hónapon ke
resztül kenyéren és vízen böjtöljön fl börtönben. 

2. A cigányok lovat nem tarthatnak, a náluk levőket el kell árverezni, s a lóért kapott 
összeg kétharmada illeti csak a tulajdonost, a többi a beje l entőé. 

18 Ligeti György (2001): Cigány népislllereti lankönyv, 8. évfolyam, Konscpt- H Könyvkiadó. 

Piliscsaba 
19 Dr. Várnagy Elemér, A romák ercdete és történetc a középkortól napjainkig, http://www.romaweb. 
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3. Mivel a cigányok muzsi kálás és kovácsolás ürügyén szoktak kóborolni, ezélt a jö~ 
vendőben csak azok lizhetik e két mesterséget, akik rendelkeznek az chhez való sze r~ 
számokkal, továbbá van a faluban házuk és családjuk tagjai sem henyél nek. 

4. A gyerekekel el kell venni a sziileiktől és ki kell adni a parasztokhoz, akik a vármegyé~ 
től napi három krajcál'l kapnak egy·egy gyerekén, amíg azok nem képesek dolgozni. 

5. A plébánosok kötelesek ingyen oktatni a cigányokat és gyerekeiket CI vallásra, va. 
Iam im a triviális iskolákban ugyancsak ingyen tallítani a gyerekekel, s a céhek is 
kötelesek felvelllli őket. 

6. Ezen nép emlékezetének a kiirtása végell " ezel11lÍl súlyos bfimetés terhe alall tilos a 
cigány nyelv használata: a cigányok beszéljék aZI a Ilye/vet, amelyiket a kÖl'llyezeliik 
beszéli. 

7. A cigányokkal az urbáriumok szeril1l kell bánni (azaz jobbágyok, házas zsellérek 
vag)/ ház nélküli zsellérek lehelllek), s ennek megfelelően kötelesek adózni is a házi. 
pénztárba. "20 

A későbbi ek fo lyamán még rendelkezések szü lettek a helyta l'lótanácsban a katoliktls ci. 
gány gyermekek katol ikus parasztcsaládoknál tÖlténő clhelyezésével, míg a nem kato liktls 
cigány gyermckek nem katol ikus paraszt csa ládokná l tölténő elhelyezésével kapcsolatosall, 
kato likus jobbágyok hiányában ezt ki lehctett terjeszteni nem katolikus parasztcsaládokra 
is. 

A plébános fe le l őssége volt a gyennek katolikusként történő nevelése ebben az esetben. 
Amennyiben árvává vált a gycrmek, mi ndenképpen slll yt ke llett fe ktetni katolikusként tör. 
ténő nevelésére és kifejezetten csak vallásos családhoz lehetett adni neveltelésre az ilyen 
árva gyermekeket. 

A cigány egyén és közösség egész életére vonatkozó jogi szabályozás szigorúsága és 
a végrehaj tás szigora, a kisgyermekek családból történő kiemelése, a gyermekkori szoci. 
alizáció idegen környezetben történő kialakításnak megkísérlése a romák és a parasztok 
közötti szakadék elmélyü lését idézte elö. 

Az említett ká rpáti cigány csopOlt a fent i események hatásra elvesztette saját Indiából 
hozott ős i anyanyelvét és teljesen asszimilálódott nyelv ileg, így a szak irodalom alapján a 
magyarországi nem cigány allyanyelvLiek csoportjában magyar anyanyelvli cigányoknak 
tek i nthetők a roma populác ión belül. Sajnálatos módon 70% közéjük tartozik. Azon ke. 
vesek, akik közülük is képesek voltak eredeti nyelvük megtm1ására - elszigetelödöttségiik 
fol~t~n. a romul1gró nyehjárásliak. Az ún. szin fo cigányok ta rtoznak még a ká rpáti csoport 
tagjai közé, akik a mai napig fé l· vándor életet élnek, l11utatványossággal fogalakoznak, 
ezért őket köszörüsöknek, illetve ringlispíles cigányoknak is nevezik, saját magukat sok. 
szor némel, vagy vend cigál/yként nevezik meg. 21 

20 Ligeti György (200 I): Cigány népisrnercli tankönyv, 8. évfolyam Konscpt· t·! Könyvkiadó 
Pi liscsaba " 

2 t Dr. Várnagy Elemér, A romák eredete és története ft középkortól napjainkig, hnp:/lwww.romawcb. 
hu/doc/lol1cnclern/romak_credclc_ vae.pdr (letöl tés dátuma: 2011.02.17.) 
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Az oil\ h cigányok csoportja" 

Választott témám szempontjából a továbbiakban az oláh cigány magyarországi cigány 
anyanyelvii Csopol'ltal kívánok foglalkozni. Egyes területeken kolompár cigányoknak is 
nevezik őket. Az eredeti Indiából származó nyelvjárást használják, a vándorlásuk folytán 
nyelvük alap elmeit megőri zték és a foglalkozás ala pján kialakuló törzsi elklilönülés foly· 
tán kisebb eltérések tapasztalhatóak a beszélt nyelv nyelvjárási lagozódásaiban. Az oláh 
csoport a hazánkban élö cigány népesség mintegy 20%-át teszi ki és törzsi, illetöleg nyelv
járási tagozódása a fog lalkozásokhoz kötődik. 

Az oláh cigány dialektus nem egységes, az oláhcigány törzsek számának megfelelően 
11 ~ 13 nyelvjárásra osztható. A törzsek számának meghatározása azélt is nehézségekbe (it· 
közik, mivel egyes nyelvük és életmódj nk tekintetében elmagyarosotlolltörzsek felosztása 
mára már jeletllőségét vesztette. Erdős Kamill tizenhárom oláh törzset különböztet meg 
egymástól: Lovara (lócsiszárok); Colara (szönyegesek); Khelderara (üstfohozók); Cerhara 
(sátorosok); Masara (halászok); Fodozo-vuri (fúrókészitők); Romane roma (rézmiivesek); 
Bodoca (fémmüvesek); Kherara (házalók, alkal mi munkások); Bugara (dögészek); Curara 
(késesek); Patrinara (lombosok); Drizara (üst fo hozók)." A nagyfokú el magyarosodásnak 
köszönhetően az eredet ileg nemzetségekre oszloll törzsek esetében a felosztás mára már 
elvesztette jelentőségét. 

A különbözö törzsek között a társadalmi különbségek jelentösek vohak, igya kaszt
rendszer l egfe l ső fokán a lovarik állnak, az erős mértékben nomád jellegíí, erdei élet
módot folytató drizárik, illetve masarik a ranglétra aljára szorulnak. A magyarországi 
oláh cigányság mintegy 90%-a a lovari dialektust beszéli." A legfejlettebb és a legpro
duktívabb nyelvtani rendszer alapján épül fel a dia lektus, amely a magyarországi romák 
irodalmi nyelvévé válhat. 2S 

" A cigány kultlÍrának intézményekre van szüksége. Nem egyszeriien 
lámogCllásra, nem egyszerüen öszlöndíjakl'CI, hanem egy scyál il1téz~ 

ményrendszerre, amelyezl CI kullúrál elismeri, ápolja és hosszú távol1 
garcmtáltan fennlal·Ua. Éli ezt egy kul/urális autonómia intézményrendszerélI 
beliil képzelem el, amely nem szavakból, hanem lál1cszemkél1t egymáshoz kap· 
csalódó il1/ézményekből állua. "26 

22 Dr. Várnagy Elcmér, A romák crcdctc és történcte a középkortól napjainkig, http://www.rornaweb. 
hu/docltortcllclcnvromak_crcdctc_ vac.pdf (letöltés dátuma: 2011.02.17.) 

23 Erdős Kam ill: A magyarországi cigányság (1958). [n: Erdős Kamill cigány tanulmányai, a gyulai 
Erkel Fcrcnc Múzcum kiadványa, Békéscsaba, 1989, 42-56. o. 

24 Réger Zita: A lovari-magyar kétnyclvii cigánygycrmckck nyelvi problémái , Nyeh.tudományi köz
Icményck 76. 1974,230. o. 

25 Dr. Várnagy Elcmér, A romák credete és története a középkortól napjainki g, http://www.romaweb. 
hu/doc/tortcne lclll/rol11ak_eredetc_ vac.pdf (Ietö[tés dátuma: 20 [ 1.02.17.) 

26 Részlet Orbán Viktor 2008. április [I-élJ elhangzott bcszédéből, http://www.kcthanodrom.hu/in
dcx.php?option::::cOJll30ntcnt&view""section&layout""blog&id"" 15&ltcrn id""96 
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Témafelvetés a valószíniísíthetö indiai eredet kapcsán 

Prémesand Nirrnalá clbeszéléskötetében21 az ún. pancsájatról, az isten szaváról olvas
taIll. Az indiai társadalomban a törvények megszegését szigorúan büntették, az ítéle
teket a helyi pancsájat, a hagyományos értelemben vell falutanács hozta. Leginkább 
az alábbi történettel szem léltet hető az indiai intézmény a következők szerint 

Dzsllmman Seikh és Algll Csalldhat·i eltérő szokásaik és va llási csoporthoz történő tar
tozásllk ellenére is az indiai társadalomban hüséges jó barátságban álltak gyennekkoruk óta. 
Algu a régi szokások híve volt, odaadó szolgája barátja apjának, mint tan ítójának. A tanítá
sok által szerette volna elnyerni a bölcsességet. Dzsllllllnan inkább példákkal szemléltelve 
tanított, nem a szeretet vezérelte tanítását, mégis tiszteletet vívott ki önmaga számára. 

A tudás megszerzése terén is kü lönbözött a két család. Dzslllmnan olvasás során szer
zett tudást, Algu számára a vagyona szerzett tekintélyt. 

DZSllllllnan rávette idős nagynénjét, hogy élelemért és ruháért cserébe egyetlen föld
birtokát az unokaöccse nevére írassa. A rokon élt az ajánlattal, mivel bízott abban, hogy 
a továbbiakban is ti sztelettel és gondoskodással kezelik. Állandó konfliktusok alakultak 
ki azonban a későbbiek során, melybe a fe leség, Kariman személye is közrejátszott. Az 
idős asszony sokáig türte az elégtelen bánásmódot, mivel azonban a körü lmények nem 
vá ltozIak, a pancsaját elé kívánta tárni ügyét. Sanyarú sorsát minden közösségi tagnak elpa
Ilaszolta, fiigget lenül attól, hogy DZSllJ1l1nan barátai, vagy ellenségei között tat1ották-e őket 
számon. A tárgyalásra szószóló ként Algut kérte fel , DzslImIllan barátját. Algll nem akart 
rosszat a barátjának, de az igazság elkótyavetyélésétől is ta rtózkodott a barátság kedvéért, 
ezért hite szerint elvállalta a tisztséget, mivel a pancsaját során az istenek jelenléte a fó. 
Algu bölcs kérdésekkel a nézeteltérés körü lményei nek fe lmérésére törekedett, és az idös 
asszony javára döntött, az igazság szeri nt , az eredeti állapot helyreállítása mellett . A barát
ság végét jelentette a döntés Dzsummannal, korábban fel sem merülhetett vo lna az egymás 
ellen fordulás gondolata, a vesztes azonban most bosszút esküdött. 

Algll Csaudhari korábban két ökröt vásáro lt, azonban a panesájat döntése után az egyik 
ki múlt. Felmerült a gyanú, hogy barátja keze lehet a dologban, de az igazság nem derült 
ki . Algu a fennmaradó egy állatot eladta Szamdzshu Száhunak, akinek pont kapóra jött az 
ügylet , az ökör megvásárlásában üzlete felv irágzását vélte felfedezni. Az ökör segítségével 
a faluból a városba tartó úton több fordulót is megtett, megnőtt a bevétele a jó vásá rnak 
köszönhetöen. Te lhetetlensége folytán az állatot olyan kemény munkára fogta, hogy az egy 
hónap leforgása alatt csonttá és bőrré fogyott, és végül egy út során már nem bírt tovább 
menni, hiába ütötte a gazda az állatot, az képtelenné vá lt a teherrel hazatérni és kimúlt. 
Száhu adott esetben mást nem tehetett , mint a szekéren éjszakázott, mivel az árut nem 
hagyhatta őrizetlenül, az ölében a bevételt tartotta. A pénz reggelre eltünt és a történtekért 
egyértelmüen az ökör korábbi gazdáját okolta, őt kívánta felelősségre vonni. Algu nem 
kívánta kifizetni az ökör árát, amikor megjelent a megbeszélt időben, egymást hibáztatták 
minden megtörtént bajért, az egyik fél a túlterheltségben látta a hiba okát. 

27 A pancsájat: isten szava, ln: Prémcsand, Ninnalá elbeszé lések , Európa Könyvkiadó Budapest, 
t 980,54-66. o. 
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Az Ugy újfen t a pancsáját elé kerUIt. Száhu szószólójául Dzs~"nm~nt ~érte fe l .. ~zsU1~ma.n 
számára elérkezettnek látszott a bosszúállás ideje, azonban az tgazsag es a becsulet szo~zo
lójaként képessé vált személyes sérel meit félre téve, bölcs ~s !gazs~gos d.~ntés,t hoz~1., ~ 
vitában Algu győzedehneskedell Szallllval s~embe~. A bölcs e~ I~azsa.~os bU~ll~tes hatasa,la 
Algu és a közösség tagjai is kifejezték megll1dllltsaguka~. Az Itel.et ko;etkezteben a barat
ság újra a régivé vált, hisz a tette folytán ~ZSlll1lman ~ehsmerte, Igazsaglalanul haragudott 
AIgura a döntése folytán, hiszen a PancsaJat, maga az lsten szav~.. .. ..' .., 

A novella megható és tanulságos, mindazonáltal az alternat iv mdlal donteshozo II1tez-
mény kutatási témámhoz való kapcsolódása értelmet nyert számom~a. , , 

Világossá vált, hogy vissza nem térő , kivételes lehetőség, ha kepesse valok, az e~ye,z
ségteremtés önkéntes folyamatába való betekintés~e a~ ill~iai t~rsadalo.Jllb.an, kepe,ss~ val
hatok a párhuzamok felismerésére a vizsgálatom targyat kepezo romam cns kapcsan IS. 

A cigányvajda intézménye 

Voll ennek a cigányJálunak egy öreg vajdája.. Ez ismerle 
a C~frinka cigánynőI... 011 volt az öreg vajda i~, m.ikar kínva."alták 
Szögedében. Ölleki kellett a kíllzóeszközökelliizeslfel1l, mert legjobban 

értell hozzá. 
MindenI magára vallott a Cafrinka, amit csak ~z, urak kérdeztek tö/~. 

Hogy o volt a boszorkányok kapitánya; hogy a satannak eladta magat, 
vérével aláírl szerződésben; hogy az ördögtől lett megkeresztelve s ak
kor Ololorum /levet kapott, hogy repü/ni tud, sepriín és fe/ka/llározolt 
hordón szakolI járni Világos várra, a boszorkánykomákka/ /akomázni, 
meg a szegedi Olha/omnál, hogy át tudott vállozn,~ keré,kké, s, úgy gt~n~/I 
végig az ulcán; hogy e/adta a törököknek az eSOI, szarazs~got ~s~nalt 
s ha kinyitott egy zsákot, abból !orgószelet tudOIf eresztem a VIc/ekre; 
marhát, emberI megrontolI varázs/atakka/, máskor meg holl embeJ:eket 
foltámasztott, új lelketjiíjt beléjük; tükörbőljövendöt mondott; meg az 

áldozatostyát is JJlegbabonázla. 

Jókai Mó r: Cigánybáró (részlet) 

Nem tekinthető hagyományos értelemben vett cigány ~ntézmé.ny.ne~ a ~ i gán,y
vajda szerep felvállalása. A szó maga szláv eredet ü: a ;oJvoda klfeJezesb?1 sz_a~-. 
mazik és eredetileg hadvezét1 jelentett, azaz vezeto slatllssz.al rendel~e7~: ~czel 
személyre utalt a kifejezés. A cigányvajda intézmény eredeuleg, "besugot J~len
tett (,,phurito ''), vagy másképpen a "szájaló" ("I/nyalo ")kl fejezessel azonosttha~
ták, vagyis az utalásokból is kitünik, hogy nem tradlctonahsan a helyt v~gy orsz~
gos cigány hatalmasságra utalt az intézmény eredete, Ez azt Jelentette k~~elebbl~1 
nézve, hogy nem belülről választott vezető rő l volt szó, hanem ellenkezoleg, a CI-
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gállyság és a társada lom között fennál ló konfliktusok kezelésére szolgá lt , azaz bi z~ 
tos Ílotta az integrálódás alapvető fellé telét a körülvevő környezeti közösségbe. 

A cigány vajda szerepe ~ önkormányzatisilg a múltban 

A cigá nyvajda szerepe és státusza a befogadó társada lom és a vándorló nomád 
cigányság közötti konfliktusok kezelésénél volt nélkülözhetetlen, mi vel arra a ci
gány társada lom saját bel ső törvénye a Romani Kris nem biztosíthatott l ehetőség. 
A be l ső törvény a közösség ügyeinek jogi szabályozását szolgálta szükség szerint, 
mely által a be l ső megoldás fe ladatkörének jogi bi ztos itását jelentette. 

A vajdák a mindenkori hatóság állal kijelölt, a többségi társadalom vezetőit 
szolgá ló cigány társadalom vezető ti sztségvise lői voltak. A vajdák a saját közössé
gükön belli! rendelkeztek hatalom mal, a vajdákat sokszor a király látta el oltalom
levéllel (salvl/S COl/dUCIIIS), illetve útlevéllel. 

"szabadságOl engedvén és adván nékiek, hogy az szentséges Magyar Ko
rona alall akármely Vármegyében lévőjószágimban és bOlom alall szabados 
meslerségek, úgymint kovácsolások s cserélések IIlál1l11egbál1lódás és háborí
tás nélkM szabadon élhessenek, láplálván abbéli keresményekkel mind magokat 
s mil/d pedig cselédeket. 

- Mil/ekokáért kérek feljőlemlétell mil/del/ rel/deket, a kikI/ek pedig illik, 
Tisztem szerint hagyom és parancsolom, hogy megnevezett Veöreös Mihály 
vajdál, fiait ... , ezekl/ek moslcmi és enneklllál/na sziiletendeő maradékjokat, és 
sokszor emlélell Veöreös Mihály vajdaságához tarlozó czigányokat, ha valahol 
az Magyar Korona alatt akármely Vármegyében az énjószágimbanlalállalllak, 
igaz útjokban és életek szabad táplálásában senkilol bántások vagy meghábo
rítások ne légyen; sot az én tekéntelemért más Méltóságos Urak és Nemesek 
jószágiban is szabados útazást és I1IlÍlatásll1ékiek engedni ne nehezleljenek. " 

A vajda elnevezése területenként és történelmi időnké nt is más és más volt. 
A 16. században a török hódoltság időszakában a vajdát a "cigányok vajdája" kife~ 
jezéssel illették, akinek feladata a török kincstár számára az adó beszedése vol t a cigány 
személyek tő l. 

A vaj dák bíráskodás i joggal fe lruházott vezetője a "vaj dák vajdája" címet viselte bizo
nyos terü leteken. A királyok és a fejede ltnek védelmük és oltalmuk alá fogadták a XVI.
XII. században a cigányokat, tekintettel arra , hogy nagy szolgálatot tettek az Íllséges idők
ben, mivel kiválóan alkalmasak voltak a kélllkedésre a haza védelmében. 
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"Holott pedig valamely czigány nem akamá szavcil fogadni és el/ene lá
madna: lehál hagyom és parancsolom minden rendbeli Tisztviselöiml1ek, hogy 
aZO /1 szófogadatlan czigányokai az megnevezeu Tisztekfogják és érdeme szerém 
büntessék. " 

Gróf Esterházy Ferene, Szent-Ábrahám, 1698. május I. 
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Különös j elentőségge l bírt a cigúnyvajda személye a cigányok fe lett i bírá,skodá~ ~o r~n. 
Közelebbről cz azt jelentette, hogy érvényesülhetett általa a cigány önkormanyzatlsag 1Il

tézményrendszere. Amennyiben tehát az uradalom birtokosa elismerte a cigányok vajdáját, 
büntetés te rhe meJlett arra kötelezte az alá tartozó cigányokat, hogy csak és kizárólagosan 
neki tartozzanak engedelmességgel és más cigá llyvajdát el ne ismeljenek. 

Acigányvajda intézményére utaló forrá sok" 

Acigányvajda intézményére utaló források a királyi Magyar.or:zág és a hódoltság c i g~
nyainak helyzetére utalnak a XVI. század közel~én. Az á ll al~ a c l ga n yok~al, re,ndszeres ~d~t 
szedetett a cigányok fóvajdájának kinevezett JIltézmény bIrtokosa seg.ltsege~e l. A "C l g~
nyok fővajdája" intézmény már-már udva ri méltóságnak számított, a feJede hlll udvar tagja 
vo lt. A beszedett adó fejenként és évenként egy forinlmél1ékü vo lt, melyet Szent György 
és Szent Mihály napján (ápri lis 24-én, illetve szeptember 29-én) két részletben kellett be
szedni. A t i sz t ségvi se l őknek és hivatalnokoknak segíten i ke llett a cigányok fóvajdáját a 
cigányok által fi zetendő és őket megi ll ető fejadó é~ b i rs~g~k .n~egfiz,etése ~e~i ntet~bel,l . 

Sajátos intézményként alakult ki Erdély területen a klralyl es a hodoltsagl orszagreszek
ben a cigány csoportok nak és családok nak a fejede lem által történö eladomállyozásána,k 
intézményrendszere. Az adomány sajátossága minden bizonnyal az volt , h.o~y az el?dol11~
nyozó cigányok innentöl fogva a fejadót a földesúrnak tm10zlak megfizet III es szolgalatot IS 

neki kel1ell teljesíteniük. Erre utal a következö forrás is: 

"Az Úr 1585. esztendejében, március havának a 7. /lapján. Erdélyország 
legfelségesebb fejedelme tanácsosának, nag)'ságos lónai Kendy Sál/domak, 
Külsőszolnak vármegye főispánjának a JlIfséges szolgálatai miatt az előrelátó 
)\tlihály fia Jánost, MártoIlI, Mályást, 

Istvánt, Miklóst és Bongó TamásI, továbbá Mihalykót, MártonI, az idösebb 
Jál/OS kováCSOl, MiklóSI al/ős fiaival: BClllcho-val és 

Péterrel együtt, végül Krislófot és Istvánt - azokat a cigányokat, akik ezen 
Kendy Sálldorjószágain, a Doboka \'(írmegyében Lóna és Kecsel helységben, 
valaminI a Kiikii//ő vármegyében BOI/Y/W helységben !évö házakhoz és kLÍriák~ 
hoz tartoznak, s akikel 

békességesen birtokol - a gyermekeikkel es a sátra;kkal egyiitt, valamint 
azon mentesség alaII, amellyel birtokolja őket, az emlíleu Kend)' Sándomak, 
valaminllllÍlldkélnembéli összes örökösének és I/tódjának adlG és adományoz
ta, epségben hagyván mások jogait. 

CYI/lafehérvároll. " 
(Magyal' Országos Levélrál; Bárhori Zsigmol/d erdélyi fejedelem Királyi 

Könyvei, 1585.) 

28 Ligeti György (2001 ): Cigány ncpi sl11creti tankönyv, 8. évfolyam, Konscpt- H Könyvki adó, 

Piliscsaba 
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A I'ollumi kris a Magyarországi oláhcigány kultúra területén 

"A cigány·törvényszék csak jelemősebb, nagyobb horderejií ügyekben iil 
öszsze, tehát eg)/ cigányközösségbel1 kb. 3-4·szer eg)/ évben .. . A törvénykezés 
IllÍlldig nyilvános, és folyhat szabad ég alalt (pl. udvaron, vásárban) vag)/ zárt 
helyiségben (pl. házban, kocsmában). 

A bírósági lagok körben ii/nek a jO/dön vagy az aszlalmellel/. [ .. .j A lör
vény »cs;lIálása« (cigányul »slÍvasz krisz« vagy »sineli kríszi«) csendben és 
méllóságleljesen lörlénik ... Előszö,: a felperes leríl le a foldre egy fekele ken
dőt ... és ráhelyez egy szel1lképel. (A ltalában II/inden cigány férfi hord magánál 
szentképel, melyet búcsújáró helyeken, pl. Csa/kán vásárol. 

A képek leginkább Szüz Máriál ábrázolják.) AZlán lelérdelve afekele ken
dő elé, bal kezének kél ujját a szívére, jobb kezének két ujjál a képre téve ... " 
megesküszik. 

Van, ahol " még kél égő g)'erlyát is állítanak a fekete kendő széléhez ", 
máshol " egy vödör vizet és egy vasláncot is tesznek a fekete kendőre, miközben 
ezeket mondják: mígy hfíljÖII ki a lelkem, minI ez a vödör vlz«, ille/ve »ilyen 
nehéz láncban leg)'ek egész élelembel1« - ha nem az igazat mondol11. 

A fekete kendő jelentése a következő: })Olyan fekete gyász jöjjön rám, mini ez a kendő, 

ha nem a valóságot Illondanám.« ... A törvénykezés időtal1ama kb. fé l nap ... A törvényszék 
egyszeri és megfe llebbezhetetlen döntést hoz." 

A romani kris (cigány törvényszék) közösségi vitamegoldó fórum ként szolgál, és 
egyúttal a mindennapi életvitelt is nagyban befolyásolja, mivel a cigányok egymás közti 
ügyeiben "Kriszi"-t tesz. 29 Határkörét tek intve a törvényszék kártérítési -adóssági ügyekben 
és nőkke l kapcsolatos ügykörökben járt el , mint például a lányszöktetés, hlitlen elhagyás. 
Annak köszönhető az intézmény mai napig történő fennállása , hogy a döntését álta lában 
automatik~l sa n és önkéntesen elfogadják és a cigány társadalom egyénre gyakorolt hatása, 
az erkölcsI nyomás következtében végre is hajtja azt. Amennyiben az ítélettel nem elégedett 
a közösség, az ülés lezárulása után akár személyi bosszút is állhatott. 30 

A döntéshozatali eljárás e lőzményeként elsőként informális úton próbálják megoldani 
a konflik tust a felek. Ebben a szakaszban gyakran az öregek tanácsa tapasztalatát és se
gítségét használják fe l és peren kívüli egyezséget ún. divano·t, svato·t igyekeznek kötni. 
Amennyiben erre nem kerlil sor, szükség esetén összehívják az eseti jelleggel tanácskozó 
öregek tanácsát és két ·három nap alatt megszervezik a tényleges kris·t , a cigány törvény
széket , melybe a vitás felek tagot, bírát delegálnak. Az eljárás kezdetekor esküt, lm. soláx
ot kell tenni , arra nézve, hogy a döntés megszületéséig étkezési és ivási szükségleteiket 
háttérbe szorítják. Formális az eljárás, ünnepélyes, választékos nyelvi fordulatokban bővel· 
kedik, sajátos és szigorú szabályrendszer alka lmazásával zaj li k. A szabályok a kívü lállókra 
is ugyanúgy vonatkoznak. Ma már engedélyezett a nők és a nem cigány származásúak 

29 Tár~ány Sz.ucs ~rnő, Magyar jogi népszokások, Akadémiai Kiadó Budapest, 1981 , 799-800. o. 
30 Erdos Kanull , CIgány törvényszék, Néprajzi közlemények [V 1955. I-2 szám, 203-2 [4.0. 
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részvétele is, azonban a régi időkben ez tilton volt. Szóbeliség, közvetlenség és képviselct 
hiánya jellemzi a bizonyítási eljárást, a hallgatóság érzelmi meggyőzésére apellalna~ az 
eljárásban érintettek, hangos és erős érze lmi megnyi lvánulások, mindamellett esküdözesek 
is kísérik ezt a fázist. írott törvények nincsenek, ezén elsősorban a bírók igazságérzete és 
íratlan szabályok szerint ítélkezik a fórum. Egyszerü szótöbbséggel hozzák meg a végleges 
és megfellebbezhetetlen ítéletet a bölcsek, akik közliI a l egidősebb hirdeti ki a dönt~st, 
melynek végrehajtásáé rt az egész közösség fe l e l ősségge l tartozik. AmennYiben a kns don
tését meghozta, az ügy nem kerülhet állami igazságszolgá ltatás elé, ezért a közösség felel, 
mellyel a kettős szankcionálás elkerülésére kerül sor. A felek kezet ráznak, és esküt tesznek 
a döntés megtartására, cgyúttal a barátság fen ntanására is. A pervesztes ~~ltség~r~ pedig 
Illulatságot csapnak. A saját normáikra alapozott döntést igazságosnak tartjak az enntettek 
és az intézmény fennmaradását szolgá lta azon körü lmény is, hogy drága é~ megfizet~1Ctet~ 
len nagyságrend ü az ügyvédi költség a romák számára és időveszteséget Jelent az allanll 

pereskedési folyamat. 31 . 

" Volt egy cigány, aki a lovára esküdötl. A cigány megnyerte a knst. 
AzI mondta, hogy »a legjobb IOVCllI1 essen alattam össze, ha nem mon
dok igazat/« A krist tehá! megnyer/e, és hazaindIII!. 

lv/ég ki sem ért az lIfcából, a templom előtt"a lova ~sszecs l,I~~ott;, 
Hiába hívlak orvost, az sem tudla megmenteni. O maga IS megserult. 

Magyarországoll a gyökereket tekintve e l sősorban az oláhcigá l~ y ,k ult.~lra ren
delkezik önálló egyedülálló és ritka v itarendező fórummal , amely clganytorvényt, 

azaz romani kris-t jelent. . 
Az oláhcigányok döntően különböznek a magyar cigány népességtől , mI vel 

nyelvi hagyományaikat, szokásrendszerüket, belső jogszolgáltatási rendszerl~.ke t 
megő ri zték kultúrájukkal egyetemben A fórum a problémák felmerül~seko.r kerül ~sz
szehívásra, e l sősorban az egymás közötti kisebb vitás kérdések rendezéseben Jellemzo az 
.. igazságteremtés" szigorú , sajátos, belső szabályrendszere, elkerülve az állami döntés költ-

séges és szankcióval záruló követkczméllyeitY . . , ". ., , . 
A formali zált , szigorú szabályrendszer szertnt z3Jlo, g~ors es 19az.sagos elJaras soran 

ünnepélyes, választékos nyelvi fo rdu latokban bővelkedő Cigány nyelvI fordulatokat hasz-

nálnak. 33 

A szigorú szabályrendszerre j e llemző volt többek között az utóbbi időkig a nők kizá-
rása, a gázsók - azaz a nem cigány származásúak· legfeljebb tanúként vehettek részt az 

eljárás során. N , ., ", N 

Az eljárás folyamata a következök szerint alakul: elsokent a felek megelozo lepcs~fok-
ként egyezségkötést kísérelnek meg, kívülállók, döntéshozók nélkül egymás között clprva. 

31 Loss Sándor, "Romani cris", a dél -békési oláhcigányoknál, elmélet és gyakorial, ln: lus humanum, 
Ember alkotla jog, míihelytanulmányok, szerk . Szabó M ikló~ \Mis~ol~. 200 1) , 

32 Loss Sándor. Lőrincz Veron ika, Romani kris a dél-békesl olahcIgányoknal, http://beszelo. 
c3 .hu/02/091 O/ l 710ss .htm (letöltés dátuma: 20 ' 1.0 1.1 3.) . . ' 

33 M. S. Stewart: ,.Igaz beszéd'" • avagy miért énekelnek az oláh clganyok? Valósag, 1987/ 1. , 49-65. 

o. 
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~á~~di k l épéS~é!H ekkor még mindi~ informális jellegil divanó- t, vagy svalo-' (pCIII]1 

klvul,l, n~egeg,y~zes) tartanak, ha ~1 ~1~1 sIkerül az e l ső kísérlet az egyezség létrehozására, MII I 
:~h~tose~ adodlk arra, hogy fe lkelJek az öregek ct, adjanak tanácsot a vitás ügy Ill cgolclnlj l I 
ll sze ~l slkeres .. l1leg~~yezés ~,se té l1l11ég c lkerülhető a törvénykezés összehívása. AmcllIl )lj . 

ben slkcnelenul zfljlJk az elJarás, két-három napon belül o"sszell,'v]'a'k a k" t I I I ' .." ~ " liS egy sem Ct,WIII, 
;'YUgO,( t ,~ l ~ell , ~ kl,·.IS elott un. so lax-ra azaz csk titéte/re kerül sor, melynek az a l éIlY\.'~l' 
lOgy : t:1 e,~ Ital nelk,lI l mara~n~k a bölcs és igazságos döntés meghozataláig, tOV1íbbft i III 

mOI,lda~1 koteJe.zettseg tedleli okel, melyre szentkép előtt fogadalmat is tesznek. AI ~,kll 
:~~a~ba azt a ~elt IS sz~lga,IJa , h~g~ a t,anácskozást elkerLil hetik, hiszen az eskü lllapjáll nk lll 

s ogadhatja az egy:k fel a maSlk fe l esk li velmegerős itett elmondását a történtekrlll. 
, A .. blzon~ ltá S I el~~r~s ~ ~,zóbel i.sége n alapul, mindkét fél részletekbe menő meghalll-{IIIII 

sllr,~. tore~.szlk,. az ~ IJ~ r?s Idoben nmcsen korlátok közé szorítva, a legapróbb részleteki Jrl UI 

k~lul az ugy t,lsztazasara , .. melyet II bíró kérdések feltevésével helyes irányba terC IJ H.:I~ I II 
l.l~lme~ ha~lgat~s ra sor kerulhel, azonban képvise let gyakorlásá ra, meghatalmazott fl \\ II 
~.eszvetelere nU,lcsen n"ód. ~ fóbí ró feladatll a tárgya lás rendjének fenntanása. A kris 1I~~ l h'. 
u~y gondo~, m~rle~eles~.lIt~n a rangidős bíró kihirdetésével hoz megkérdőj e l ez hctcllclll 
;eg l ~~es don~~s~, IroU torvcnyek alka lmazása nélkül , az egyedi ügyre vonatkol tatvlI flll 
,e:llzoJe ~z elJ~rasna,k a ~,z i g,o~1 és ig~zságos döntés meghozatllia, az lm. "vissza~sőkc;", II, 
~~ ben ma,s.ods~OJ· , kns elott al!okat sZlgort'lbban büntctik, mint azt, aki még soscm hibn /ull 
\e~elt a~ ",Ott es ~ ratl,an sza b~l~ok ellcn, A kiszabott büntetés igazodik tehát a b(jn c~c h' ~ 
~nenY.,~uIYllhO~ : I ~tez l~ any~gl ~s nem anyagi kártérítés, alkalmaznak szorzókat, dc ell tlllr 
~ keilIh a hala lbun~etes, fi,~lkllll1legtorlás vagy a testcsonkítás. Az ítélet kihirdetését k~h 

~~e;l ~,f~ l~k k~ze t !"aznak, Uj abb esk (i! tesznek a döntés elfogadására, II továbbijó kapcsiI':'1 
la a I.tasara es ,arra , ho,~y ~ későbbiekben nem kerül felem/egetésre az ügy, erre a kÖ/<h 'l:t 

g~ak~~.o l nyom~SL A ?ontes elfogadásakor a kiszabott kánérítés vagy büntetés 1lu.:!:Ifl /\'II
11 

~ere ~telezel,tseget vallainak, a bírák tevékenységéért köszönetet mondanak és IIlIl/ UI N~ III 

lllnek eleI/eI, Ital/al a vesztes fél költségére Az ílélel kikónyszel·" te'se'e'rt a k" .. é ' W I 
~ I I" , I " ' .., . " OZOSS g 11111l1li, 
e eossegge, azaz az Iratlan torvenyek klkenyszerítését a ko"zo"sse'g', l ' .. I b' .' " ' I yomas scglll c 
. ~ 110 szen~e~ yell~k n~egválasztásánál e l sődleges szemponl a pál1at lanság. A bldll II 

klntel~ I~~gta~asllt s~ l g?ru szabályok segít ik e/ő , a rosszul dönt ő, vagy korrupt bíró s/iJ.!Ullt 
a n ya~,1 bun teles~,e. sz~n,~lIhat. A bírók személye nem állandó, e l sősorban a bölcs, hCf..'~ lIh 
tes: bl~llIe tle~,' eloelelll oregek köz[i/ kerlilnek ki , a birói tisztség gyakorlása nem ör(lklOIIJ~ 
szuksegszeruen. 

, Az ~ "allli (g~~só) igazságszolgá ltatás és a kris kettős ítélkezése nem alkall1lll/hlllu 
Igy k,ett?s szankc l ~ alkalmazására nem kerül sor, A kris hatáskörén kívül esnek UI nUIIII; 
t~elll, buncselekl,llellyek vag~ a l~ag,á l,l SZel1l é lyek sérelmére elkövetett s(liyosnbb blbh'I" 
e I,nenyek esetel , melyeket aI/ami bIroság elé kel/ lItalni . Továbbá elmondhalÓ, ho~y r '"~ 

dCIgany-c,gan n~al kapcsol a los ugyel kerülhetnek a kris elé, a legtil)ikusabb esetck ' I k"I ",II' 
elemmel a h 'k'" I k ' .. , , azassag otesse apcsolatos nézeteltérések rendezése közül kerülnck kl .. 

34 Loss Sá ndor - Lőri ncz Veronika Romani k . IéI b 'k' . , 
c3.hu/02/091 OIJ 7loss.htm ( ICIŐ/tés'dátuma: 20r;~O ~.1(3,)- e éSl oláhclganyoknál , hlll):lIIw _1I lu 
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Román cigány béketárgyalás, a Criss rromani 

A roma ktllturális hagyományok és II roma közösségek konfliktusmegoldó gyakori a
ta iva l összefiiggésbe hozható jogalkotó szabályrendszer részét képezi a "Criss rromalli", 
Függetlenül az állami igazságszolgáltatás rcndszerétő l müködik Romániában a roma 
béketárgyalás, azaz nem számít, hogy folyama tban van-e állami eljárás, il l ető l eg állami 
eljárási döntésnél fellebbezéssel kel/-e élnie a fc/eknek. Az igazságos döntés, va lamint 
a közösségi béke helyreál/ításához, a konfliktus által érintett személyek méltóságának 
visszaállításához a közösségen belül nélkülözhetetlen intézmény a "Criss rroman i", 

A roma közösség zán közösségnek tekinthető, mindamellett, hogy II hagyománya ik 
több helyütt fenllmaradtak, a vándorlás során a nemzeti hagyományok kal kiegészültek, 
azokhoz hozzáadlllk és bele is olvadtak, Vannak azonban olyan területek is, melyek e zárt 
közösségben nem vá ltoztak meg, ide tartozik II roma béketárgyalás intézménye, amely te
rO letenként sok hasolllóságot, mégis némi különbséget is mUlathat. 

Romániában15 előtérbe kerül az intézmény az állam i igazságszolgáltatással szemben, 
tekintettel arra, hogya roma hit alapján az egyedüli igazságos és valós döntés a be l ső bé ke~ 

tá rgya lás alapján sZli/ethet cSllk meg, Az eskü je lentősége vitllthatatlan, mivel a fe lek hite 
szerint az eskü alapján csakis az igazság hangozhat el. Ellentétben az állami igazságszolgál
tatással, ahol vitatható llZ igazság kiderítésének lehetősége. 

A romániai roma közösség hagyományához tartozik az ősidők óta fcnnálló 
hagyományőrző béketárgyalás intézménye, A tradíciók és a hagyományok értel
mében a va lós igazságszolgáltatás intézménye a "cigány béketárgya lás" a Criss 
l'romani, Jogszokásnak tekinthető az intézmény, amelyet a roma közösség tagjai a 
közösségen belül a kezdete ktő l fog va alkalmaznak, és apáról fiúra szá ll a hagyo
m{lIl Y. A büntetőelj árás a " ius sacramentum" alapján zaj lik, a felek leteszik a roma 
esküt, amely által az igazmondás kötelezettségével tartoznak a közösség irányába. 
Ez az állami igazságszolgáltatással ellentétben a va lós igazság megállapítását te
szi lehetövé. A közösségen belül az eljárás segítségéve I helyreá llítható a béke. A 
konfliktusmcgoldás eszköze a béketárgya lás, célja a jogszokási gyakorlatok és a 
stratégiák alkalmazása során a közösségen belü li béke helyreá llítása. 

Az eljárás rituáli s folyamat , sajátságos szabályrendszerrel zajl ik, A kOllftiktus
ba keveredett felek családtagjai fejezik ki e l sőké nt a tárgyalás mcgtartása iránti 
kérelmUke!. Időpontot egyeztetnek és a közösség számára ki hirdetik azt, hogy biz
tosíthassák a részvételt , mi vel a hagyományoknak megfele l ően a teljes közösség 
elött ke ll zaj lania a békekeresés folyamatának. A felek ajánlatot tehetnek a bíró 

JS A kon fli ktus megoldas tradicionális stratégiájának vizsgá latth'al Romániában Pror. Dori na Balahur 
foglalkozott. Mullidimcnzionális helyreállí tó igazságszolgáltatás cikkébcn a cigány békctárgya
hist a ,.Slabor"-t vizsgá lta mélyi ntcrjú kerelében Margarcta Hcnanuva l. Pror. Dorina Ba lahur, 
Multidimenzion:íl is Hetyrcállitó Igazságszolgáltatás (Reslorative Justiee) mindenk inek, romániai 
lcjlesztések, tn: A helyreá llító igazságszolgá ltatás jogi szabá lyozása és gyakorlata néhány európai 
országbnn, Család, Gyennek, tfjúság, kicrnclten közhasznú egyesület, AGIS 17 t. 171-175. o. 
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személyére és a másik fél nem tetszése eset én a bíró személye cserélhető. A meg

választott bírák együtt maradnak az eljárás végé ig, együtt é lnek és együtt étkez

nek egymássa l, azonban a fe lekkel kapcsolatot nem tarthatnak. Ennek a korrupció 

mcgelőzésc kapcsán van jelcntős szerepc. Amenny iben valamely fé l, ill etőlcg bíró 

esetén akárcsak felmerül a gyanú, a bírót megfosztják tisztségétől és kötelezik a 

fe lmerült kö ltségck megfizetésérc. A bírák a román cigány tárgya lás során az ún. 

"vatrai"-nak nevczett összegért, fi ze tségért do lgoznak, melyet az ítélc t kihirde tésc 

előtt a fe lek tartoznak megfizetni számukra. 

Az eljárás ceremóniák, sajátságos rituá lék szerint zajlik. Az egész közösség 

jelenlétében a szabad ég a latt kerülmegszervezésre. A bírák először a " titkos bé

ke-íté l etrő l " , az ún. "sa lahaimos", vagy "alav romal1os"-ról beszélnek hangosan a 

közösség e l őtt. Majd lehetőséget adnak a fel ek számára a véleményük közlésére, 

melyet egye l őre kialakított pulpitus e l őtt tehetnek meg, A megszó lítás a bírák

nak, az egész közösségnek szól, megfelclő udvariassági formulák használatáva l 

a meggyőzés érdekében. A bírák a vé leményalkotáshoz szükséges mértékben 

kérdezhet nek, és a felek tanúit ugyancsak meghallgatják. Kétség esetén a tanúk 

eskü alatt kell , hogy valljanak, Az eskü j e l entősége mindenek felett áll. A magyar 

romani crisse l ellcntétben külön szakaszt képvise l az cskü a román cljárás során. 

Akkor kerül speciálisan alkalmazásra, ha korábbi vitákat, e llentmondásos szituá

ciókat, ill etőleg kétségeket és gyanakvásokat kell eldönteni, illetve eloszlatni, Az 

eskütétel módját és körü lményeit a bí rák határozzák mcg. A hagyományok a lapján 

számos mód nyílik az eskütételre: feszü let clőtt, szente ltvíz mcllett, illetve egyéb 

szent tárgyak e lőtt' is, mint pé ldául disznóhús, tüz, égő gyertya l etehető az eskü. Az 

eskü letétele megkérdője l ezhetetlen, az igazmondás kötelezettségét feltételezi, Az 

igazság megtalálásának az útja ti sztázza az ellcntmondásos helyze tekct. Az eljárás 

végső szakasza követi az eskütéte lt , a bírák ítélethirdetése. Előfordulhat azonban 

eshetölegesen, hogya befejező szakaszra azért nem kerül sor, mivel az eskü el

hangzásakor a felck békejobbot nyújtanak egymás számára és egyezséggel záru l 

le az ügyük, A bírák á ltal alkalmazott szankciórcndszer valamely ún. hierarchikus 

megoldást takar. A btínösség súlyá tól fliggően a büntetési nem a megrovástól , a 

morális aggá lyok megfogalmazásától, a pénzbüntetésen át egészen a közösségből 

történő kizárás ig is teljedhct. Leggyakori bb büntetési nem a középsúlyos megíté

lésíí pénzbüntetés kiszabása. Leggyengébb szankcióként a feddés, a morá lis ag

gá ly felvetése szolgá l, legsúlyosabb szankció a kizárás, amely kivéte les és magas 

súlyú bűncselekmények elkövetésekor fordulhat elő, A közösségen belü li béke 

helyreá ll általa és megakadályozza az elkövető számára a visszaesés, a bosszúállás 

l ehetőségének kifejezését. A büntetés kihirdetésével a közösség békéje helyreállí

tottnak tekinthető, 
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, b ' .. I IP' 
Afillll "kaale" ciglÍnyok köziisségi joga, fl "vel' osszu 1110(. e 

Más országok cigány lakosságára nem JI' ellemző sbzokae':lolkUAeds:zJ' ~~~ye:I:~~a efi~~:~ : ~~~;~ 
, " k A ősi cigány nye vet nem esz . " 

sag tal1uln~anyo:as or, z k', 'k ebb évszázados elszigete l ődésnek köszönhetoen 
szánlll~ra ertheto m.~g., Egyes ~z~ a~a~ISazio elelődött nagycsaládokban él a cigányság ~inn.
egyezest mutatnak oselk szokasal,va , l ' db

g 
I ' lletől eg cigány családból sem lehet bejutIlI , 

ország terUletén, melybe meg mas csa a o , I 

még házasság fOlytá~l sem. " I "dl ges a számukra a cigányok között nem fogad-
Az egymás közt! egyenrangusag e S? e . '. '. e " mivel az eladót a vevő fü lé 

"k I az alá,fólércndelt szerepet. Egymassal kIzaIt az uzleteles~, d I I k A 
Ja e, " . " más alkahnazottJakenl sem o goz latna . 
rend~1t félnek ,t~rtJák , a

d
has

k
zo;l t~~:'églgg~le~~.toznak, nem kovácsolható a státuszból hely

szegenyebbekel t a gaz ago Le e o 

zet i ~~::~;eleten alapuló társadalom elsősorbanaz örege,kr~ö~~t:si;~~:t:I;~ ;~~~~~~;1~~:~~~: 
döntéshoz~ szervvel .~le.I,l1 r~ndel~e~n~~d ~ fi~n~~~~~n;t:~rtöllviseItSéget nem ítélik negatív 
nem ismenk eL A kozosseg tagjai pe ana 

értel:~l~~~~saládok saját igazságszolgáltatasaként jelenik meg ,a. vérbo~szúu::~~:~l~~~~~~ 
Olyan folyamatot indít el az intéz,mé.~lY, am~ly, vég~~ s~~~a ~l:l~llk~I\~l~I\'dll~;t~,\Ogy a család 
lentétben a bosszút itt csa~ bosszu k?~ethetl. Altal:~~ket 7negkímélik, A velük együtt élő, 
férfi~~~air~/\~~;~~~~t~Z ~~~:t~le; l~l~~O C;:I~:I~ó1~~~rmazó házastársa~,at elkerüli a veszé~r 
':~é;b~~:zÚ kiemelk~dőel~. súlyos ~ll'kegít~léS~í esete:l ketbvCens:~ry~U~~~tz~I~;sl~eslll~;~: t:I~~:I~~ ~ 

, b" I k ' yek kore' a gyl ossag es az 
ellen~ un~se e m,en ,. nds~ert elsősorban védelmi területen veszik igénybe, igyek,ez-
finn Igazs.~g~zol~altaltas l rel" 'st Kizárólag cigányetnikumúval szembeni a vérbosszu, a 
nek elkcrullll a leny eges e Jara . , , 'd I 

, ' ' ··1 ·l1ek mar nem larthal Igenyt a ve e emre, , 
vegyes hazassagbol szu etett gyel,1 'k"e .' sala' di kapcsolat elsődleges, Nem m1ll-

k I ' . ' ." végezhet verbosszut, a ozos c ' ( , 
Csa .. Icrtestvel , II ' k de 's előfordulhat hogy elkerül ö magatartas-

d b t ·koll bosszuba az e enseges e , , ,, 
en eset en Ol , ' ban hosszabb ideig várhatóan fennmarad, 

ra" kerül sor, az el~en~egesk~des aZ?Il. 'k.' t szolgál atTa hogy az ősök mellett bármi 
A családok szam~r~ a ver?o~szu ga.13.nc la en, al szemb~n szolidaritást gyakorolnak. 

áron kiáll1l3k, megvedlk csaladjukk tagja.l~i.egrl~;I~~\ szinten nyilvánul meg, hanem fizikai 
Ez 3 szolidaritás azonban nem csa SZOCl3 IS, 

síkon is teret nye~: AjÓI~~~!~ei~I~~~:~:b~~lllh~~;t~ házasság intézménye kapcsán is saját-
Nel~l meglepo az e k 'k k' Két ~salád között házasság révén 3 viszonyok össze-

ságos viszonyrendszer bonta, OZI , I. , " család'uknálmaradnak elkerülendő, hogy 
kuszálódh~tnának, ezé~ a parok altalab~l~ ;~~~,t ahováj e jogszokás nélk~il kerülhetnének, 
egyenrangusag nelkul eljenek a nagycsl~ ~ \" 't élvez A párok érzelmi viszonyait és tár-

sad~n~~á:::;:;!a~:~~~n::~e~nl:i~gi,~~:t;tt ~~~i,atárOzl;i A férfi hata lommal bír a nö felett, 

36 Loss Sándor, A finn "kaale" cigányok közösségi joga, a "vérbosszú" modell, Belügyi Szemle, 

199917-8, 
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olyan szinten, ahogyan családja bármely női rokon tagja feletl. A nő a gyermekckért és a 
pénzügyekért tartozik felelősséggcl. Mi ndezen ismeret birtokában már nem meglepő, hogy 
a válásnak sem tulajdonítanak nagy jelentőséget. Az elvált státusz nem jeleni hátrányt a 
nagycsalád közösségében. Sőt amennyiben a rokonság a köteléket ncm tartja megfe l előnek 
még bíztat ja is válásra az általa érdekelt fe let. ' 

Érdekes azonban a rendszer kialakulásnak motivációja, a miértekre keresendő vá lasz. 
Vajon miért alakulhatott ki az erőteljes belső rendszer, amely a kívülállókra nem pazarol 
s~k figyelmet? Minden bizonnyal az évszázados e l szigete lődöttség megtehette a hatását , a 
kIrekesztettség és a megbélyegzés játszhatott szerepet a szokásjog kialakulásában. A küldő 
társadalom intézményrendszerében megingott a bizalmuk, a belső béke megtatáláshoz sa. 
játos szabályrendszert ke llett kialakítaniuk. 

A "tisztátlanság" foga lmi meghatározásakor, arra kelt gondolni , hogya bíínt clkövető 
cigányok ti sztátalanná válnak egy ideig. Az idősek és a férfiak tartoznak megítélni ennek a 
tényét a nagycsaládon belül , álta lánosságban nincsenek meghatározott intervallul11ok, elfo. 
gadott s~abályok. Minden döntés az adott család saját viszonyrendszerében születik meg. 
AmennYIben több család is éri ntetté vá lik adott ügyben, az a család tartozi k kiszabni a 
blintetést, amelyik csa ládtagja a bünelkövető. 

Az adott család megítélése csorbul a bíinök ál tal , így a bünelkövetéstől va ló visszatartó 
erőként szolgá lhat a közösség tagja számára, hogy bllnös tettével nem csak a saját fejére, 
hanem egész családjára szégyent hoz. 

A "párbaj" intézménye a bíínök elbírálására vonatkozó más ik sík, amikor is a családi 
hírnéven az asszonyok okán esik csorba. Fegyveres harcra, bosszúállásra kerül sor, a cél 
azonban nem a gyilkosságra törekedés. A vesztes fél sé rülése it a győztes családjának kell 
ellátnia. A győztes becsülete ebben az esetben helyreál l, a vesztesével egyetemben, mivel a 
jó harc a siker zá loga és vesztesnek is tudni kell lenn i. 
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Zárszó helyett ... 

Mié rt a témaválasztás, mi a motiváció? 

" Milldenkillek éreznie kell, hogy a nemze/i közösség (agja!" 
gróf Tisza István 

"A magyarfelzárkózási stra/égia a nemzeti romaintegrációs straté. 
giák lIIliós keretrendszerére vonatkozó bizaltsági közleményben foglalt 
ajánlások szem előlI tar/ásával készül, amely szerint Magyarország a 
meglévő nemzeti rOll1ainfegrációs stratégiáját a roma integrációra vo
natkozó uniós célkitiízéseknek megfelelően hosszabbítja meg 2020-ig, 
célkitüzéseit a megfelelő (J1emze/i, uniós vagy egyéb) finanszírozással 
és célzolI fellépéssel közelíti meg. A felzárkózási stratégia az Euró. 
pai Roma Platfor/non elfogadolI roma integráció 10 közös alapelvére 
épiil. 

Romani kris és a roma ku ltü ra tradicionális konfliktllsl11cgoldása 

A "Diszkrimináció az Európai Un ióban 2009" Eurobarometerjel
mérés számos érdekes és megfontolandó megállapítást tett a magyar 
társadalom hátrányos megkülönböztetéssel és az Amszterdami Szerző
désben felsorolt hat társadalmi csoporlfal kapcsolmos tudására, né
ze/eire és atti/üd jére vonatkozóan. A kutatás eredményei azt mutatják, 
hogy a faji/emikai származás, a kOI; a fogyatékosság és a nem alap· 
ján történő hátrányos megkiilönböztetés nagyobb arányban fordul elő 
Magyarországon, mint az EU többi tagállamában, az á/laghaz képest 
a különbség 11- 21 % közölt van. Ugyanakkor a vallás/hitbeli meggyő· 
ződéssel kapcsolatos diszkrimináció kevésbé elte/jedt. A lIIunkahelyi 
hátrányos megkiilönböztetés /ekintetében a leg/öbb hátrányt a bőrszín/ 
etnikai származás, a kor és a nem okozza. A tudatosítás ésfigyelemfel· 
keltés szempontjából fontos adat, hogy a magyarok több mint fele (az 
EU átlaggal nag;jából egyenlő mértékben) azt állílja, hogy diszkrimi· 
náció vagy zaklatás esetén nem tudnának az őket megillető jogokról. Ez 
leginkább az alacsonyan iskolázolfakra és a nőkre vonaTkozik, míg a 
25- 29 évesek úgy tünik, inkább tisz/ában vaJ111akjogaikkal. " 37 

Következtetések levonása : 

Megá llapítást nyert , miszerin t a roma népesség életkori összetétele a nem roma 
népességével összehasonlításban jelentős mértékben fiatalabb népességet je lle
mez, melynek egyik köve tkezménye, hogya roma népességet a gyennekszegény
ség talán a legsül yosabb mértékben, azaz rendkívüli módon érinti. Ez összefügg 
azzal a sajátos ténnyel, mely szerint a tervezettnél több gyermeket vá llaló csalá
dok között az elszegényedés kockázata a kétszerese azon családokkal szemben, 
ahol e l ő re tervezetten, az elképzelésnek megfelelő tervezett gyermek születik. A 
gyermekszegénység visszaszorítása érdekében tehát jele ntős hangsúlyt ke ll fektet
ni a prevenció mellett a családtervezés tudatosságának növelésére is. 

KiemeIt figye lmet ke ll fo rd ítani továbbá a társadalmi, va lami nt gazdasági 
problémákka l sújtott régiók és hátrányos helyzet ü térségek népességét é rintő ha
tékony és célzott beavatkozási programokat kínáló, több problématerü letet együt
tesen, egymás viszonylatában keze lő l ehetőségekre és arra, hogy átfogó problé
makeze lési mego ldásokat, valamint komplex programokat alkalmazzanak. Adott 
társadalmi csoporton belli l a nők helyzete többszörös di szkriminációva l érintett 
terület annak a tá rsada lmi ·kllltllrális vonatkozása tek intetében, mindamellett be
töltött szerepüktől a tradicioná lis családszerkezetben elvonatkoztatni nem lehet, 
így kézen fekvő kiemeIt eélcsoportkénti rninősÍlésük . Ezek a célok azonban csak 

37 http://www.kclhanodrom.hu/attach mcnls/an iele/ ! 598/$lra Icgia%20IcrvczcI. pd r, 
hll p://www.kclhanodrom.hu/ i ndcx. php ?Opl ion =com _con lell1& vi ew=category&! a youI= blog& i d= 
97& [lemid=!06 (IcIöltés dáluma: 2011. dcccmber 7.) 
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akkor valósulhatnak meg, amennyiben rendszeres kutatásokat, adatgyííjtéseket 
végeznek a problémákat i lletően , va lamint ha biztosítható l ehetőség a ku ltúra, a 
hagyományok megismerésére.38 Ennek szük vetlileteként a trad icioná lis jogi vita
ku ltúra Illcgislllcréséhez szerettem vo lna segítséget nyúj tani, így is biztositva a ro
mákat sújtó diszkrillli nációs jelenségekkel és e l ő íté le tekke l szemben i ellenállást. 

"Ajelzárkózást segítő politika célja annak előmozdítása, hogy erő
södjön a társadalmi és nemzeti összetartozás, növekedj en a társadalmi 
kohézió és szolidaritás, csökkenjenek a szegregációs jelenségek és az 
elkiilönülés diszkriminatív társadalmi mimázatai. Az integrált társa
dalom célkitüzése a n1indennapi élet, az interetl1ikus kapcsolatok, és 
különösen a közigazgatás és a közszolgállCltások lerülelén jelent olyan 
horizontálisan érvényes ítendő müködési módol, amely egyértehm'íen 
biztosítja ajogok és kötelességek, az együl/élési lehetőségek/eltételeit. 

Az integráció e/vének lÍgy kell érvényesiiinie, hogy egyszerre jeleljen 
meg a kisebbségek iránti tiirelem és bejagadás, a demokrácia európai 
elveinek, valamim az egyéni és közösségi önrendelkezés, az önállóság 
és a szabadság értékeinek. A szükséges szakmai je/téte/ek biztosítása 
nélkiil véghezvilt integráció rossz példái gyengítik a demokráciába ve
tef{ hitet, így a szándékollfal ellenkező hatást eredményeznek, növelik a 
közösségijesziiltségeket, az e/kiilöniilést, az etnikai ellentéteket. "39 

Arra való tekinte ttel , hogya roma népességhez kapcsolódó problémák sok 
esetben közösségi jelleget öltenek, ellentéteket szítanak, bizonytalan hátteríi , 
kczelhetetlen viszályok, súl yos tragédiák eredőivé vá lhatnak, a beavatkozás, a 
prcvenció szcrepe megkérdője lezhetet l e n. 40 A hatékonyság biztosítása érdekében 
kiemeIt fi gyclmet kell szentelni a közösségi jelleg megva lósulásának, melyre a 
tradicionális végrehaj thatóság méltó példaként szolgálhat a romani cris tekinteté
ben. Az integráció hosszú távú sikerességének kulcsa tehát összefoglalóan abban 
rejtőzhet, hogya roma közösséget a kido lgozás, a végrehajtás és az ell enőrzés 

tekintetében is minden szinten akt ív szereppel kell ellátn i a fe lzárkóztatás előseg í

tése érdekében. Szerepük tehát adott szakpo litika kidolgozása során mi nden vitán 
fe lül áll. 

A fent iekben személtetett indiai történeti , va lamint lehetséges vándorlási áttekintés és 
az oláh cigány jogkeresés szemléltetésével, a román és a fi nn társadalom cigány tagjainak 

38 hl I p:/Iwww.kclhanodrom.hu/allach menlslarticle/ l 598/Slralegia%20Icrvczct. pd r, lu I p:l/www. 
kctha nodrom.hu/indcx.php?option =com_con tcnt& view=calcgory&layoul=blog&id=97& ltcmi 
d=106 (IcIöltés dáluma: 20 ll. deccmber 7.), 30. o. 

39 hl t p:/ /www.kelhanodrom.hu/attachmenls/article/ I 5 98/5tratcgia%20tcrvezel. pd r, ht I p :/Iwww. 
k ct hanod rom. h uli ndcx . ph p? opt i on =com _con ten t& v i cw=ca I cgory & I a you I=b log& i d =97 & l tcm i 
CI= 106 (letöltés dátuma: 2011. december 7.), 71. o. 

40 hll p:1 /www.kclhanodrom.hu/allachmenls/article/ l 598/5t ratcgia%20tcrvezcl. pd f, h t I P :llww w. 
ket hallod ro lll. h u/i ndex .]l h]l ?Opl i on ""com_con te n t& v i ew=ca I egory & I a youl=b log& id =97 & l tcm i 
d= l 06 (letöltés dátuma: 20 ll. december 7.), 74. o. 
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speciá lis igazságkereséséi megoldásainak felvázo lásával, a roma társadalom aktív párbe
szédre épülő vitarendezési kultúráját kívántam bemutatni. 

Az alulról érkezö és a múltból gyökereket merítö kezdeményezéseket meg kell tanulni 
megismerni , el fogadni és meghonosítani is, hiszen: 

"Annak vanjővöje, aki nem búcsúzik a múl{{ól, hal/em az elértel magasabb 
szillten folyfafl1i akmja. "4J 

Személy szerint jelen cikk szerzője a roman i cris intézményrendszerének állami dön
téshozatali szint álta li elismerésének l ehetőségét ajövö egyik lehetséges útirányának tartja. 
A szerző kifejezésre juttatja továbbá abbéli reményét , hogy hasonlóan más közösségekhez 
az állami igazságszolgá ltatás számra is nyilvánvalóvá válik, hogy képes lehet az intéz
ményrendszer a romák egymás közti vitáiban népi ku ltúrájukból és évezredeken átívelő 
és nemzetközi sokféleséggel átszövötl hiedelem rendszerébő l adódóan bizonyos jogviták 
közösség számára elfogadott, va lóságos és igaz megoldásának Illegtalálására. 

Úgy vélem, a stratégiák ezen típusa képessé válhat a polit ikusok érdeklődésének fe l
keltésére, a tú lterhelt bírósági rendszer problémáinak megoldására, a kisebbségi csopot1ok 
börtönökben való felLilreprezentáltságának megszüntetéshez támpontkélll szolgálhat. A 
nem állami konfl iktusmegoldás már régebb óta l étező lehetséges eszközeivel, azok kiegé
szítésének lehetőségével számolni kell. Fontosnak tartom kiemelni , miszerint Kanadában 
a Királyi Bizottság elismerte az ős lakosok saját közigazgatási és törvénykezési l ehetősé

gének kialakítási jogát, biztositva általa az alternatív igazságszolgáltatással összefUggö 
jogi kezdeményezéskor a szabad útkeresést. Mind a létező önkormányzatiság beépítésé
vel, mi nd pedig új típusú l étező rendszert éri ntő változtatások bevezetésével sor kerülhet 
a hatékonyabb alternat ívák fe ltérképezésére.42 A kultúra megismerése könnyebbé teheti a 
tá rsadalom számára a nwgénést, elfogadhatóvá teheti a másságot minden területen. 

41 Prof. Dr. Szabad György 
42 (Rudin, 2005.89.) [n: Prof. Dorina Balahur, Mull idimenzionális Helyreá llíló [gazsagszolgáltatás 

(Rcstorati vc Justice) mindenk inek: romániai fej[esztésck, ln: A helyreállíló igazságszolgáltatás 
jogi szabályozása és gyakorlata néhány európai országban, Család, Gyennek , Ifjúság, kiemelten 
közhaszllúcgycsUlcl,AGIS 171,175.0. 
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