Yajda ltnre

Az oláh é s beás cigányok szokás- é s
hiedelemvilágának összehasonlí tása
A

kutatdsr l

A Soros Alapí tvány open Society lnStitut támogatáSá-

val, illetve Prónai Csabával, az ELTE Antropológiai

tanszé ke munkatársával né prajzi, antropológiai jelleg kutatást vé geztünk, Ennek kiinduió pontját azok a
cigány ké rdé sselloglaIkozó szaké rt i vé Iemé nyek adták, melyek szerint a beások nem tartoznak a cigány
etnikumhoz, Állí tásuk szerlnt a beásnak nevezeti cjgány CSopolt Erdé lyben tartózkodása során elveszí tet-

te a roma nyelvet, a roma szokásokat é s hagyományokat Té ny, hogy a beások nyelvileg asszimj]áiódtak, az
á]taluk beszé ]t nyelv az egyik óromán dialektus.
Hipoté Ziseké nt azt állí tottam, hogy a beásnak nevezett cigány csoport szokás é s hiedelemvilága - eredeté t
tekjntve - megegyezett, megegyezik az oiáh cigánynak
nevezett csoport szokás é s hiedelemvilágával, A hipoté zis bizonyí tásához 25,25 ólás VideóS é letú t-interjú elké szí té sé tt ziem ki cé lul, mely ké t ré szb l állt:
o é letú t- é S csoporttörté neti interiú a közössé g
Iegid sebb tagja iva'
o beszé lgeté s a ré gi é s ú j szokásokról, hagyomá-

nyokról, hiedelmekr l a törvé nykezé s, a pár,lálasztás é s a ha]otti szokások té maköré ben
A kutatás szí nhelyei Baranya, Bé ké s,Borsod, Gy rMoson-Sopí on, Tolna, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé k, Valamint Erdé ly romák lakta te]epülé Sei Voltak,
Egy-egy szí nhelyre 2-3 alkalomma] is visszaté rtem,
A beszé lgeté sek az oláh cigányoknál roma nyelven,
a beásoknál mdgya ru l lörté ntek,
Elöliáróban egy té vhitre kell rámutatnom, melyre
már né hány antropológus é s szociológus fe]hí vta a figye]met, de é Szrevé te]ük nem taIáit meghallgatásra,
Ré szben azé rt, mert a po]itikai vezeté s é s egyes szaké rt ik az általuk elfogadott egysé gesí t ideológia é rte]mé ben ,,károsnak" tart;ák a magyaí országi clgányság differenciáltságának é rtelmezé sé t,máSré szt maguk a cigányok is nagyon sok esetben e1logadiák a
küis környezet által belé jük sulykolt el í té letes gon,
dolkodást. (Ez pedig nagymé rté kben,,csonkolja" önbecsü]é süket,

A

)

magyarországi cigányság törzsek, nemzetsé gek
szerinti felosztása Erdí s kamill nevé hez f z dik_ Az
é rtelmezé seszerint az oláh cigány csoportot a cigány
nyelvet beszé l k alkotiák, mí g a beások a cigány nyelvet nem beszé ] k egyik csoportja.
Az általam vizsgált beás csoportok id sebb tagjai önmagukat oláh cigányoknak nevezik, mely az Oláhország-

ban való tartózkodás idejé b l maradt ra]tuk,

vaida tmí e az MTA Kisebbsé gkutató Inté zeté nek tudományos
munkatáasa.

A közvé lemé nyben, illetve a tudományban oláh cigányké nt definiált csoportokat a beások kolompároknak nevezik,

Az oláh cigányok - az á]talam vizsgált területek
többsé gé ben - nem ismerik (nem akarják ismerni] az
oláh jelz t, Akkol amikor a magyarországi cigányok

csoportosí tásáról beszé ltem é s az oláh elnevezé st
haszná]tam; megmosolyogtak, s mintegy kiigazí tás,
ké ppen megmagyarázták, hogy az adott csoport me]y
,,vicához" (nemzetsé ghez) tartozik, illetve azt, hogy a
vicákhoz tartozás egy-egy kiemelked szemé ly nevé ve1
van kapcsolatban,
Mindezt azé rt tartottam fontosnak kihangsú lyozni,
mert szeretné m a ké rdé sselfoglalkozók figyelmé t felhí vnj arra, hogy a cigány, roma kategória pontosí táSának hiányában a cigány ké rdé stnem megoldjuk, hanem egyle bonyolultabbá tesszük.

Eredet-tudat
Vizsgálódásom során azé rt keí estem meg els sorban
id s roma embereket, hogy megtudjam mennyire
tudják számon tartani eredetüket, gyökereiket: milyen
is mereteik vannak csa |ádiá lkró.
A ké rdé sre adandó választ megnehezí tette, hogy a
romák Ié nyegesen fiata]abban halnak meg, mint a
nem cigányok, Másré szt a cigányoknak nincs í rott törté ne]me, ami az í rásbelisé g hiányára vezethet vissza,
Az id s roma emberekke] folytatott beszé lgeté sekb l
kiderült, hogy nem szí vesen beszé Inek az utódoknak
arról amikor mé g a szül k, a nagyszül k nomád é letfoImát é ltek. A kitaszí tottságot, a társadalmon kí vülisé get sú lyos traumaké nt é lté kmeg,
A mostani ó0-70 é ves korosztály szü]ei - többsé gükben - mé g vándoroItak, vagy cigánytelepeken laktak.

A ké t etnikai csoport elté r foglalkozása, megé lheté si forrásai meghatározták a lakhatás körülmé nyeit: az oláh cigányok különböz
csoportjai
(Iovárok, kelderások, drizárok, gáborok) - addig,
amí g le nem telepedtek - els sorban könnyen mozdí tható Sátrakban laktak, Ezt köVet en,,kalyibának'',
,,gunyhónak" nevezett házikókban é ]tek, A beások
olyan területeken telepedtek le, illeive vándorlásuk
során olyan he]yet kerestek maguknak, ahol a mestersé gükhöZ megfeleI mennyisé g é s min sé g fát
talá

Ita k,

A beások többsé ge To]na, Zala é s Baranya megyé ,

ben telepedett le, kisebb ré szük Hevesben, Valamint a
Tiszántú l települé sein. Az oláh cigányok elszórtan é lnek az ország különböz
területein: legnagyobb Jé tszámban Szabo]cs-Szatmár-Bereg megye falvaiban ta-
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]álhatók, ami a Romániából, illetve Erdé lyb l való átvándorlásukkal indokolható,
A hagyományos tekn vájó teIepeket a termé Szettel való szoros kapcsolat |ellemezte, A beások a fát
csak akkor vágták ki, amikor az ,,ela]udt", ké s
sszel, amikor,,az egy atmoszfé ra nyomás lement a
gyökerekbe", Az ebben az id szakban kivágott fa,

amit áltaIában nyáron dolgoztak fel, soha nem repedt el,

A beások a legközelebbi lakott teiepülé st ] több ki]omé terre az erd ben, vagy erd szé lé né pí tettek
nyárra lombsátrat, té lre pedig gyepté glás ,.gunyhókat". A,,gunyhók" oldalát vessz vel fonták be, maid
sárrai betapasztották, A beások kompániákban vándoroltak, melyekhez l0-15 család tartozott, f foglalkozásuk a tekn vájás a fé rfiak feladata volt, P,z áru é rté kesí té setöbbnyire az asszonyokra maradt, akik házró]
házra jártak é s f leg é lelmiszeí recseré lté ka tekn t,
fakanalat, melencé t,,,
A tekn vájás, illetve a kü]önböz
oláh cigány tör_
zsek á]tal zött Si mestersé gek virágkorában a mestersé g toVábbörókí té se termé SZeteS Volt, amire mindké t csoport fé rfi tagjai nagy gondot fordí tottak,
Mind a beás mind az oláh cigányoknál a gyermeknevelé s legoptimálisabb korszakát az els hé t é vben
lelölté k meg. EZ id alatt az apának át kell adni - a
liú gyereknek - azokat az erkölcsi, magatartásbeli, viselkedé sbeli szokásokat, amelyek az adott közössé gre
iellemz ek, amelyek a közössé get összetartják,
,,Meg kell taní tani a fiú gyereket arra, hogy cigány
közössé gen belül hogyan lehet é s hogyan kell politizólni: hogy amikor valakivel beszé lget, ne mutatkozzon
tú l okosnak, de ne t njön bolondnak se, Meg kellett
taní tani, hogyan lehet kapcsolatokat teremteni, hogyan lehet azokat megtaí tani,"
Az inteliú alanyok elmondása szerint az a fiú gyerek, aki a fenti e]várásokat hé t é ves koráig nem tudja
elsalátí tani, az a cigány közössé g számára m veletlen
marad, mé g akkor is ha netán közé piskolai vagy f iskolai vé gzetsé ge lesz.

Törvé ntlkezé s (kris, qlaba\

A kompánia kohé ziós ereje mindké t csoportnáI igen
nagy volt, melyben kiemelt szerepet játszott a kompániák é lé ná]ló - többnyire a legid sebb -fé rfi, akit vajdának neveztek.
A Vaidát a közhiede]emmel el]enté tben nem válasz-

tották, hanem kiválasztódott, Olyan szemé ly lehetett
vaida, aki ké pes volt a közössé g egyben, illetve össze,
tartására é s Vezeté sé re,Alapvet elvárás volt vele
szemben a fedhetetlensé g, a becsület, vagyis ,,patyjvalo romnak" kellett lennie,
A vajda feladata kett s voit: egyré szt rá hárult az
í ratlan etikai normák, szabályok betartása, áthagyományoztatáSa, másré szt közvetí t Szelepet töltött be
a cigányok é s a nem cigány hatóságok között.
A törvé nykezé St azé rt tartották (tartják mé g aZ oláh
cigányok egyes csoportlai köré ben), hogy meghallgassák é s dönté st hozzanak az egy szemé ly vagy szemé -
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lyek által mások ellen emelt Vád ügyé ben, EZt megtartották (a beásoknál) a panaszos vagy a vádlott né lkül
js: azé rt, hogy a köZössé g é leté benbeá]lt feszültsé get

oIdiák,
P

átll

álasztás, házassáqi szokások

Mindké t csoport házasodási szokásait merev endogá,
mia iellemezte, s jellemzi ma is, Ez azt jelenti, hogy
oláh cigány beással, beás cigány oláhval nem házasodhatott,
A roma párkapcsolatok lé trelötté ben igen nagy jelent sé ge volVvan a csoportok közötti é s az azokon

belüli társadalmi hierarchiának,
Ha társadalmi pjramiské nt akarluk vizsgálni a cigányok cigány társadalmon belüli helyzeté t, akkor a piramis a]ján találhatók a nyelvüket vesztett beások, közé pen az ugyancsak nyelvüket Veszí tett, de zené jüket
megtartó romungrók é s a piramis csú csán vannak a
nyelvüket, szokásaikat, tradí cióikat megtartott romák,
(Oláh cigányok megí té lé sé r alkotott
l
romungrók szerinti é rtelmezé sennek fordí tottja, é s megegyezik a beások é rtelmezé sé vel,vagyis a piramjs csú csára a romungrókat helyezik, önmagukat közé pre, mí g az oláh
cigányokat a piramis aljára teszik, )
Ami a házasságga1 kapcsolatos szokásokat illeti,
azok messzemen en megegyeztek a ké t csopoftnál,
kivé ve a leányké reté st, Maga a ceremónia többé kevé sbé azonos volt, de addig, amí g az oláh cigányoknál
a lány vé lemé nyé nem
t
vetté k figyelembe, vagyis a
szül k akarata volt a meghatározó, addig a beásoknál
a lány válaszadása volt a dönt . Az,,Akar-e a feiesé ge
ienni?" ké rdé selhangzása után a je]enlev k közü]
,,mindenki elha]]gatott é s mindaddig amí g a lány nem
válaszolt igennel vagy nemmel sí ri csend vo]t," Abban
az esetben ha a lány igent mondott mé g aznap megtartották a lakodalmat,.,
Tekintettel arra, hogy a ké reté siceremónia tartalma
nagyiábó1 megegyezett, az aiábbiakban az oláhcigányok egyes Csoportiaira jellemz ké reté sröVidí tett Váitozatát í rom ]e, Szokás vo]t - i]]etve sok helyen mé g
ma is az - hogy a szül k már 5-ó é ves korában ,,kiné zté k" a leend menyüket, amit a kislány szüleivel is tudatosí tottak,
A fiú k á]talában l5- l7 é ves korban n sültek, mí g a
lányok egy,ké t é wel korábban mentek fé rjhez.
A lányké reté sú gy törté nt, hogy eJ zetes egyezteté s szerint - a fiú szü]ei felké rtek a családból egy jó
beszé dké szsé ggelrendelkez fé rfit é s 30-50 f s csoportban é nekelve elmentek a lányos házhoz, A lány
szülei, rokonai, jsmer sei a házban vagy udvaron zárt kapu mellett ugyancsak é neklé ssel,,vátták" a ké r ket, akikr ] hosszú ideig nem Vettek tudomást, nem
engedté k be ket, A ké r - csapatával - megállt a kapu el tt é s a következ ket mondta,
.,Lashoj tumaro dyes romale! ]ó nap\t, r|mák|. Na
xojajven, kaj ande tumarj vulica pelam, de sa anda
kodo, ke ame rodas vaí iso, thaj e vurma kathe andas
amen." N, haragudjatok, hogy a ti uttátokba té r)edtünk . de
csah azé rt, mert a nulrn idevezetett bennünket.

A lány szülei, rokonai mintha semmit Sem hallottak

volna é neke]nek tovább,
A fiú szülei is ú jra elkezdenek é nekelni - más nótát
mint a lányos házé - maid kis id után a ké r ú ira
megszólal,
,,Shavale hai hallgatin amen! Fiú l2 hallgassatok meq
minket| Te zhutil tumen e Maria, ke ame patyivale ro-

ma sam, ba kade lav sama, ke tume na

patyivale, ke chi hallgatinen ame.Seqí tsen meg

san

bennete-

a Mária, mi

becsí ilet€
s roma emberek vagqunh. bór ú qy
ldtiuk, hOOa Ti nem vaqut1k tisztessí gesek, mert nem hallgat,

ket

tok meg minket.

Ame dural avi]am,

Messziró1 ió'ifünfr.

Sostar

na

hallgatin amari vorba? Mié rt nem hallqattlft meq ninket?
]nke iokhar phenav ke e vurma khate andas amen,
amari bakri khate si tumende. Mé qeqqszer mandom,hoqy
a nyom ide vezetett minftet: a mi bárárykónk itt Vdn, Den la
avri shukares! Adlátok

fti szé pen!

dena la zhungalesI H6

Te na dena la shukares,

nem adiátlh ki szé pen, maid ad,í átok

Csú naán!

Válasz a Jányos szül kt l:

,,Haj naj khate ; shaj roden la|, De nincs itt! Kereshetitek!

Kon phendas, hoj khatei la?" Ki

mond,ta azt, h\ga itt

van?

- Shava]e ame zhanas, ke khatej, den la avri
shukares! Fiú k| Mi tudjuh, hlqu itt van: adldtok hi szfoen!
-- Na1 khate, Zhantar tumenge! Nints itt| Menieteh el\
Ké t-három alkalommal eIküldik a ké r t é s csoport,
|át, de azok ú ira é s ú ira visszaté rnek, Negyedszerre
már husángokka] iönnek, maid a ké r í gy szól a kerí té sen belüi lev id sebb fé rfihez:
Mo! figyeljn khate muro phral, H/! Figaelj ide testvé rzn! Muk amen ande shukares, ke me te shino tut

kadal banga rovjasa ando shero, maj but chi xasa
marno, Enqedj be minket, mert ha ezzel a husónqqal í eibe
vliolak, többet biztos nem t'o7sz kenueret enni- Haj so gindyis
tu, aba trival nashaves amen, aba kadoi o shtarto,
Mé qis mit ké pzelsz? Háromszor már elhüld,té l: most nequedszer,
re is eI akarsz hüldeni. Zhanas, ke amari bakri khatei ia,
Tudjuk, hoqa a báróryunh itt van|

Ekkor a ]ány szülei megmutatiák az általuk kosnak
beö]töztetett fiú t, akit kiadnak a ké r nek de t nem
fogadia el, mondván:
- Ame, amara patyivala bakrora rodas, Mi a tisztessé ,
áráw kánhat ke ressü k!
EZt köVet en er vel ,,betörik" a kaput é s a ké r csa-

g es b

pata betódul az udvarba. A v legé ny feladata megkeresni a lányt, akit miután elviszi a lakodalom helyszí -

né re, menyasszonyi ruhába öltöztetnek,

A

meny-

asszony te]öltöZteté sé t közeli hozzátartoz (á]talában
nagyné ni) Vé gZi.
Hagyományos Viseleti Szí nes kasmí r felkend , szí nes blú z, szí nes rakott szoknya, kóté ny, A 1ány fejé t a
v legé ny anyja köii be, miután ,,felkontyolták", A fejkend t - iöbbnyire - hátul a konty alatt kötik meg.
A fiataloknak nem kellett sem papná1, sem hivatalt
náJ megesküdniük, de a házasság inté zmé nyé rendki

vül szigorú , í ratlan erkölcsi szabályok m ködtetté k,
Mindké t csopoitnál kemé ny el í rás vo]t az, hogy a
lánynak sz zen kellett fé rihez mennie, A szüzessé get

bizonyí tani kel]ett: a fehé r leped t reggel id s asszonyok ellen rizté k, Ha nem volt sz z a lány (száz esetb l egyszer) akkor megszé gyen í tetté k. A beásoknál
lyukas tekn re ültetté k, az o]áh cigányoknál ]evágták a
haját vagy megcsú fí tották é s családjával együtt kizár
ták, kiköZösí tetté k az adott törzsb l, ami egyenl vo]t
a megsemmisülé sse1.
A gyermekáldásnak, a csecsem gondozásának is
meg voltak - mindké t Csoportnál - a maga rituálé i,

mint pé ldá ul,
o a szül n hat hé tig nem hagyhatta el azt a helysé get, ahol megszülte gyermeké t
r f zni sem f zhetett, mosni sem moshatott (egyes
beás csoportoknál eltekintettek ett ])
o a csecsem t hat hé tic nem látogathatták idegenek (a szemmel veré s elkerülé se vé gett)
o a csecsem megfürdeté se után csak másnap volt
szabad a vizet kiönteni, de a ví zben valakinek
meg kellett mosnia az arcát, azé rt, hogy a kicsi álmát az idegenek el ne vigyé k
o ha a csecsem nagyon sí rt, akkor egy bögre ví zbe
parazsat raktak é s ezzel a ví zzel mosták meg, ami
az elmondás alapján a legtöbb esetben eredmé nyes,,kezelé snek" bizonyult
o idegenek a látogatásuk után ,,megköpdöSté k" a
csecsem t, nehogy elvigyé k az álmát,
Sokan - politikusok é s nem politikusok, ha ú gy tetszik a közvé ]emé ny - a cigányok nagy arányú lé tszámnövekedé sé t az ország,,elcigányosodásának" tekintik,
s ez a vé lemé nyilletve álláspont óhatatlanul a megiev el í té letek további er södé sé t szolgálIa,
Egy pedagógusoknak tartandó továbbké pzé sen vidé ki fiata] pedagógus azt a ké rdé Stvetette fel, hogy
mié rt kell a cigányoknak olyan sok gyereket szü]ni.

Szerinte valamilyen formában szabályozni kellene a
roma gyerekek SZületé Sé t,Egy hasonló indí ttatású
ké rdé sí gy hangzott: ,,meddig lehet e}menni a másság
tolerálásában?"
Úgy gondolom a másságot nem tolerálni kel], hanem elfogadni é s együtt é ]ni veie, Meggy z dé sem,
kultú rák mássága, szí nessé geielenhogy a különböz
ti az egyetemes kultú rát.
Arra a ké rdé sre, hogy mié rt szü]nek sok gyereket a
cigány asszonyok, a válaszom nagyon egyszer ,
o nekünk cigányoknak a gyerek, a gyerekek jelentik
az É ]etet, nem szociális ké rdé ské nt,ahogy azt sokan megfogalmazzák, hanem etikai é rtelemben,
A cigány asszonyok ugyanis nem foitlák meg az
ú iszülöttüket, nem dobják sem kukába, sem kú tba, hanem a nlncstelensé gben is felnevelik,
o az Orbán kormány szorgalmazza, hogy miné l
több magyar állampolgár szülessen,,, Mi, cigányok is magyar állampolgárok vagyunk, államalkotó té nyez k, , ,,
r akkor amikor a cigányok nagy arányú termé kenysé gé r ]-szaporodásáról beszé lünk, illetve beszé ]nek: figyelembe kellene venni azt a szociológiai
té nyt, mely szerint a cigányok l0-15 é wel korábban halnak meg, mint a nem cigány né pessé g,
addig, amí g a nem cigány populácjó át]agos é let3149

tartama ó5,ó8 é Vre tehet , a c'gányoknál eZ a
mutató 45-50 é V.
A cigányok korai mortalitása visszavezethet arra a
té nyre, mely szerint számukra alapvet emberi jogaik
nincsenek biztosí tva, leetöbbiük a lé tminimum alatt
teng dik, Tudiuk azt is, hogy akinek nincs munkája,
annak szociális é s egé szsé gügyi szüksé gletei is hiányt
szenvednek,

Temetkezé si szokások, gqász

Fé rft viselet
Az elhunytra való emlé kezé sta fé rfiak inkább viselkedé sükke], mint öltözködé sükkel
lejezik ki.
Ruházatuk a hé tköznapitó] nem sokban különbözik,
A Jegfontosabb ti]tás a felt n szí nekre vonatkozik
(pl, nem Viselhetnek rózsaszí n , Vagy sárga inget),
Az utóbbi egy- ké t é ltizedben kezd elterjedni az a
szokás, hogy a cigány fé rfiak gyászszalagot t znek a
zakólu kra.

A cigányok számára a halál olyan esemé ny, amely kí vülr l sú li,t le, minden el zmé ny né lkül: olyan er ,

A halál beálltától a szigorú gyáSz letelté ig a fé rfiak
nem borotválkoznak é s hajukat is meghagyiák,

yirraszlás

ame)y berobban az é letükbe é s kiragadja szeretteiket
az ölelé sükb l, Egy i]yen hatalmas er vel, mint a ha-

lál nem szabad játszani. (Senki sem akar
amely az el z

pé ldául

lakó halála mi-

olyan lakásba költözni,
att üIesedett meg,)
Ré gen, amikor egy cigány otthon hunyt el, a család
n tagjaira hárult a feladat, hogy megmossák a testet
é s a vizet egy fé lrees helyre öntsé k. Ezután a halottat
a legkedvesebb ünnepi ruhájába öltöztetté k, maid az
ú n, tiszta szobában fehé r leped re fektetté k, ]ábbal az
aitó felé , A halott öltöZteté shez hozzátartozott mé g,
hogy az állát kend vel felkötötté k, szemé re pé nzé rmé t
helyeztek,

A hozzátartozók számára a gyász a halál pillanatá-

val veszi kezdeté t.

cigányok egyes csoportiainál, de a
is,
a gyász ideje általában hat hé tt l egy
beásoknál
é vig terjed, attól függóen, hogy milyen é letkorú hozzálartozó|át veszí tette el valaki. Csecsem ket é s kisgyermekeket á]talában rövidebb, mí g fiatalokat é s feln tteket hosszabb ideig gyászolnakA hat hé t szigorú gyásznak számí l, ezt mindenfé leké ppen be kell tartani. Az id sebb asszonyok, akik
gyermeküket, vagy fé rjüket veszí tetté k el, é letük vé gé ig feketé be játnak,

Az oláh

Haj é s ruha viselet a n kné l
Egyes oláh cigány csoportoknál a gyászoló család
minden n tagiára né zve kötelez az a hagyomány,
hogy a temeté s idejé ig nem fé Sülködhetnek, nem né zhetnek tükörbe, nem varrhatnak, A kisebb lányok ha|át általában egy ágba fonják é s fekete szalagot kötnek bele. fuok az asszonyok, akik fé tjüket, vagy gyermeküket VeSZí tik el, a halál beál]takor, Vagy a temeté s
napján levágják a haiukat: vannak helyek ahol csak rövidre, máshol kopaszra, A levágott hajat a halott mellé helyezik a koporsóba,
Az asszonyok fekete kend jüket el l, az álluk a]att
kötik meg, Amikor nincs gyász, hátul kötik meg a kend t,

Az asszonyok fels viselete fekete szí n blú z, vagy
pulóvet a szoknya szí ne ugyancsak fekete, akárcsak a
köté ny.

A fiatalabbak nem ragaszkodnak a fekete szoknyához. de kerülik a felt n , rikí tó szí n viseletet,
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Általában ké t-három napig tart, A Vilrasztáson aZ elhunyt minden hozzátartozóia ré szt yesz: a csecsem t l az aggastyánig, A legtöbb helyen a n k é s a fé rfiak
külón helyisé gben Virí asztanak,
A Virrasztásra a fé rfiak italt visznek, Amikor belé pnek a virraszta]ó helysé gbe, nem köszönnek, hanem
leteszik az asztalra az italt é s bekapcsolódnak a beszé lgeté sbe, Ennek rorán többnyire visszaidé zik az elhunyt emlé keit, é lmé nyeit,é s termé szetesen üz]eti
dolgokat is megbeszé lnek.
,,lertyl dragul Domin|" (Bocsásson meg neki az Isten |) mond ják a beások mé g ma is, amikor virrasztásí a a ha]ottas házba belé pnek, illetve onnan távoznak,

Amikor - beásoknál - a virrasztáson borral, vagy
más ita]]al kí nálják a jelenlev ket: nem szabad visszautasí tani, meí t a halott lelki üdvé é rtkell inni. (Ez a
szokás iellemz az oláh cigányokra is,) A pohál alján
mindig hagyni kell, é s azt a földre kell önteni,
A virrasztáson való ré szvé tel nem illem ké rdé se,hanem kötelezettsé g, Aki ennek nem teSZ e]eget azt
megbé lyegzik, elí té lik,
Mind a beás, mind az oláh cigányok egyes csopoí tjainál - a Virí asztás ideje alatt - az elhunyt iránti fáj,
dalmaikat mintegy,.kié neklik" magukból,
A temeté ssel kapcsolatos szertartást a család legid sebb fé tfi tagia bonyolí tja,
sszegZes

A kutatás eddigi tapasztalatai igazolni látszanak, hogy
a beás é s az oláh cigányok szokás- é s hiedelemvilága
megegyezett,

Az elmú lt é wizedek er szakos asszimilációs politikája ú gy a kultú ra, mint a nyelv területé n mindké t
csoportná| mé |y sebeket okozott
Ennek ellené re - a rendszerváltás utánj id szakban
- elkezd dött egy öntudatosodáSi, egyfaita é bredé si
folyamat,

A mintában szerepl ké t etnikuS csoport közötti különbsé g abban nyi|vánul meg, hogy az oláh cigányok
{a fiatalok is) - dacára az ,,átnevelé snek" - szokásaikhoz, é s nyelvükhöz is er sebben ragaszkodnak, mint a
beások.

