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• Az archaikus kultúrákban a természeti népeknél és az 

eredeti magyar parasztkultúrában nincs 

születésszabályzás. 

• A hagyományos cigány kultúrában ez a felfogás, ez az 

attitűd érvényes ma is.



• A cigány családokban a gyerek különösen nem cigány 

szemszögből nézve igen nagy szabadságban 

nevelődik.

• a cigány gyerek hamarább válik felnőtté. 12-15 éves 

korára már mindent tud, tudnia kell, ami az önálló, 

felnőtt élethez szükséges. A „minden” alatt nyilván 

• az értendő, ami az adott kultúrában való felnőtt élethez 

szükséges.



• Talán a legfontosabb dolog az, hogy a felnőtté válás 

eléggé korán, 12-14 éves korban bekövetkezik.

• Többnyire van egy kiemelkedő tekintélyű férfi, olykor 

vajdának is nevezik, aki kézben tartja és irányítja a 

folyamatot, és aki végül kimondja, megfogalmazza a 

végső verdiktet.



• Az eredeti cigány kultúrában a párválasztás alapvetően a szülők 

dolga. Akárcsak Indiában, ahol ma is gyakori, hogy a fiatalok csak 

az esküvőn látják egymást először.

• Gyakori természetesen a saját párválasztás is.

• Jelen van még napjainkban is a cigány kultúrában a lányszöktetés 

• intézménye. Erre leginkább akkor kerül sor, ha a szülők valami 

okból nem akarnak beleegyezni a házasságba.



• A cigány családban, kívülről nézve, egyértelműen a férfi a 

domináns. Látványos-látható megnyilvánulása ennek az, hogy az 

utcán a férfi megy elől, mögötte az asszony.

• A cigány családok, a családszerkezetet tekintve, tipikusan vagy 

többgenerációs, vagy úgynevezett kiterjedt családok.

• A nagyszülők általában együtt élnek valamelyik gyerekükkel, olykor 

több gyerekkel és persze azok gyerekeivel, unokáikkal is.



• A legfontosabb, a halállal, temetéssel kapcsolatos minden szokást, 

normát meghatározó momentum a cigányok hiedelemvilágából 

következik.

• A cigányok hite szerint a halott ember lelke nem egyszerűen tovább 

él a túlvilágban, hanem valamiképpen kapcsolatban marad az itt 

maradottakkal.

• Maga a temetés szintén közösségi rítus. Amíg a háznál, otthon 

történt a virrasztás, a temetés napján a halottat a család, rokonok,

• ismerősök kísérték ki a temetőbe. Ha csak egy mód volt rá, a 

menetet cigányzenekar kísérte.



• Készítette
Csorba Boglárka Panna 

Köszönöm a figyelmet!




