
A maripe - rituális verekedés 
egy churar közösségben 

A vizsgált churar közösség Szentetornyán él, mely 1946 óta Orosháza város része. A cigány lakos-
ság nagyobb arányú beköltözése a XIX-XX. század fordulója köré tehető, pontos adatokat az egyházi 
anyakönyvek 1944-es megsemmisülése miatt nem tudunk. A közösség önmagát churarként határozza 
meg, de mashar és gurvar rokonság is nyomon követhető. Endogám rendszerben házasodnak, ami zö-
mében „szöktetések" útján történik. Gyakori az unokatestvérek közötti élettársi, szexuális kapcsolat. 
Kilenc nagyobb családból (110-120 fő) áll aközösség, melyben a Simondán és a Kanalas rendelkezik 
nagyobb rokoni kiterjedtséggel, ennek alapján erővel. Nemek szerinti megoszlásuk megközelítőleg 
azonos. A cigánytelep 1991 -es végleges megszűnése után szórtan telepítették be őket a városrész (falu) 
területére, s ez újabb problémákat szült a magyarokkal való kapcsolatokban. A közösség mortalitása na-
gyon magas fiatalabb korban is, melynek egészségügyi és életmódbeli okai vannak. 

A csoport cigányul (romani) beszélő, hagyományőrző, a változásnak kevés jelét mutatja. Belső tör-
vényeik erőteljesen befolyásolják az egyén viselkedését, meghatározóbbak az állami törvényeknél. 
Életmódjukat, viselkedésüket a belső szabályokhoz, a „cigány törvényekhez"' igazítják. Ezeknek a tör-
vényeknek egy része kapcsolódik a verekedésekhez, megtorlásokhoz. A közösségben több esetben ta-
lálkoztunk viszályokkal, verekedésekkel, melyek okait firtatva mindig a következő választ kaptuk: 
Romani butyi, ez Romanes, azaz cigányos dolog. Ezek a válaszok késztettek arra. hogy megvizsgáljam, 
lehet-e beszélni a viszályok etnikus jegyeiről, a háborúskodásnak, torzsalkodásnak van-e „cigány"' as-
pektusa. A verekedéseknek a magyar paraszti társadalomban is szerepe volt, ahogy Szilágyi Miklós ki-
emeli. elsősorban viVfas-jellegük érvényesült. A verekedések okai közt elsősorban a párválasztás körüli 
problémákat említhetjük, melyek iránt a közösség elnézőbben tekintett. Az erőfitogtatás mindig közös-
ségi alkalmakon (bál. kocsma, stb.) történt. Tárkány Szűcs Ernő is foglalkozik a verekedés, az erőszak 
szabályozó erejével, külön kiemelve zártabb közösségeket, pl. a cigányokat. 

Először is azt kell megvizsgálnunk, hogy beszélhetünk-e etnikus cigány kultúráról, a cigány kultúra 
etnikus rendszeréről. Bromlej e/«osz-értelmezése szerint az egységes közösségi, valamint a másoktól 
való különbözőség tudatának meghatározó szerepe van. Az etnikai közösség ismérve az, hogy az ren-
delkezik-e etnikai öntudattal. Az etnikai közösség jellemzője, hogy származásuk alapján rokonok, őrzik 
a nyelvet, sajátos kulturális jegyekkel rendelkeznek. Az etnikai csoportnak azt nevezhetjük, mely erős 
„mi tudattal" határolja el magát környezetétől. Összességében azt állapíthatjuk meg vizsgált közössé-
günkről. hogy az említett alapelvek alapján etnikus kultúrával rendelkezik, erősen elhatárolódik a kör-
nyező magyar közösségtől, „másként, cigányként" határozza meg magát és kultúráját, valamint a kör-
nyező magyar közösség is más kulturális jegyekkel illeti a cigányságot, elhatárolják magukat. 

Minden közösség számára fontosak azok az események, alkalmak, melyek a társasági élet megélésé-
re, a közösség összetartozási érzésére adnak lehetőséget. Különösen fontosak ezek cigányok között, hi-
szen számukra a magánélet szubjektivitása nem létezik olyan formában, mint az őket körülvevő más 
társadalmakban. A romanes (romanes = cigányos) módon élni azt jelenti, hogy a cigány közösség nor-
máit, elvárásait meg kell tartani, azokat követni kell. Az egyént a közösség teszi cigánnyá, a közösség-
ben betöltött szerepei, viselkedése alapján alakulnak ki cigányos jellegzetességei. Ez természetesen 
nem azt jelenti, hogy csak ez alapján lehet meghatározni a cigánysághoz tartozás feltételeit, de vizsgált 
közösségünk esetében ezeknek döntő szerepe van. Ha egy nem-született cigány kerül a közösségbe, s 
hosszasabb időt él velük, előbb-utóbb elveszti eredeti egyéniségét, s beépül a cigánv-egységbe. A ci-
gány azonosságtudat közösségileg értelmezhető, a romanes része. A rom és gazho különbsége nyomon 
követhető annak alapján, hogy élik-e a romanest, vagy nem. 

Bűn és bűnhődés 
Minden kutató számára, aki a cigánysággal foglalkozik - főleg, ha hagyományőrző közösségben él-

nek - szembeötlik a bűn és büntetés jellegzetesen etnospecifikus értelmezése. A „bűnös" (nasul 
manush) és a „rendes, becsületes" ember (palyivalo manush) elválasztása nem mindig olyan egyszerű, 
mint a többségi társadalom esetében, hiszen az eltérő értékrend és az eltérő etikai normák más viszo-
nyok közé helyezik az említett fogalmakat. A cigányság igyekszik magát elhatárolni a környezetében 
élő, parasztnak nevezett lakosságtól. Önmeghatározásuk alapja, hogy nem fogadják el azt a morális 
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rendszert, mely őket körülveszi („ Mi cigányok vagyunk, nálunk másképp van ez. "). Mindemellett sze-
retik megmutatni a gazhoknak, hogy ők is be tudják tartani a magyarok etikai normáit, igyekeznek a 
„parasztoknak" ezt be is bizonyítani. A kettősség és az ellentmondás oka az. hogy a cigányok a környe-
zetükben élő magyarokkal egyíájta szimbiotikus viszonyban élnek, megélhetésük miatt függenek tőlük. 
A bűnök elkövetésével, melyeknek persze megvan a maguk ideológiai magyarázatuk, hangsúlyozni kí-
vánják azt, hogy bár függenek a magyaroktól, azok mégsem „uralkodhatnak" felettük, a cigányok min-
dig a maguk urai maradnak, és mindig képesek lesznek a maguk módján „uralni" a magyarokat. A füg-
getlenség védelméhez a saját értékrend védelmével ragaszkodnak. A bűnök elkövetésénél erősen elha-
tárolódik az. hogy magyarral, vagy cigánnyal szemben követik el azt. Más büntetési kategóriába esik 
az, aki cigánnyal szemben követ el bűnt, annak számítania kell a cigány törvények büntető erejére is. 

Mivel a rendszeres munka megítélése a cigányok körében nem azonos a környezetükben élőkével, a 
cigányok a függetlenségüket, szabadságukat védve utasítják azt el. Számukra a függetlenséget a szeren-
cse és ügyeskedés központi elve tartja fenn. A tulajdon felhalmozása nem jellemző, annak elvesztése 
nem katasztrofális, a „szerencse jön is, megy is" elv alapján élik ezt meg. A polgári értelemben vett tu-
lajdon, s annak jogi értelemben vett védelme, elhatárolása számukra nem értelmezhető kategória. Ebből 
következik, hogy a leggyakoribb bűn, amit elkövetnek a betörés, a lopás. A lopás útján szerzett javak 
teljesen elfogadottak, vagy a szükségszerűség elve szerint, éhség miatt követik el ezt, vagy pedig ezzel 
mutatják meg a gazhoknak, hogy rafináltabbak, mint ők. Képesek fényes nappal is elvinni a magyarok 
házából bármilyen értéket, néha virtusból is. 

A vizsgált csoport tagjai nehezen fogadják el, hogy az alapvető ügyintézéshez, tulajdonjoguk vagy 
képességeik alátámasztására hivatalos iratok kellenek. Szükségük van a mozgékonyságot biztosító au-
tókra, s ezek megvásárlása, vagy csere útján való megszerzése után tel jes értékűnek tartják a tulajdonu-
kat, nem foglalkoznak a hivatalos papírokkal - „az enyém, használom". Jogosítványa csak nagyon ke-
vésnek van, legtöbbjüknek vagy azért nincs, mert hiányzik a szükséges általános iskolai végzettsége 
(nyolc osztály), vagy, ha volt jogosítványa, akkor a bíróság már bevonta különböző szabálysértések, 
vagy bűncselekmények miatt. Épp emiatt a leginkább feltűnő bűncselekmény a jogosítvány nélküli ve-
zetés, a gyorshajtás (ittasan is), ami veszélyeztet mindenkit, cigányt és magyart is egyaránt. Az autókba 
beülve vállalják az ezzel járó következményeket, mégis rendszeresen elkövetik ezt, mutatv a a világnak 
tulajdonukat, függetlenségüket. 

Az erőszakos bűncselekmények ritkábbak, de előfordulnak. Ezek között a leütéses, betöréses rablá-
sok állnak fő helyen, de gyilkosság is előfordult már a magyarok sérelmére. A verekedések ritkábbak, 
ha előfordul, akkor mindig vélt, vagy valós sérelem miatti revans következményei. Az emberélet elleni 
bűncselekmények megítélése változó, első beszélgetések alapján az derül ki, hogy könnyebben viselik 
el, mint a magyar közösség, de a gyilkosság, a nemi erőszak az ő körükben is nagy bűnnek minősül, a 
gyilkos személyét mindig megjegyzések kísérik. Ha az áldozat magyar, akkor van néha olyan megjegy-
zés is, ami az ellenséges érzületből származik. 

A bűnhődés kérdése nagyon összetett, hasonlóan a bűnök elkövetésénél. A romani kris (cigány tör-
vény) hagyományos formáit nagyon ritkán gyakorolják, de az ősi hagyományok szerinti viselkedés 
még most is meghatározó. Erdős Kamill nyomán Tárkány Szűcs Ernő két fontos problémakört említ a 
vitás ügyek okaként: az asszony és az adósság. Természetesen ezek is modernizálódnak, nem minden 
esetben egyértelműek, de az igazán fontos, életeket meghatározó kérdésekben még a mai napig is a ha-
gyományok szellemében és nem a ráció szerint döntenek. Tisztában vannak vele, hogy a többségi társa-
dalom törvényeinek értelmében bűnt követnek el, s vállalják az ezzel együtt járó szabadságvesztéssel 
járó büntetéseket is. Ennek ellenére a romanes szerint a legtöbb esetben nem követnek el bűnt, így az el-
ítéltek megítélése közösségükben közel sem annyira lesújtó, mint a magyar közösségben. A börtön 
szerves része lehet az életnek, ahol szintén lehet boldogulni, s ami után az élet, s minden megy tovább a 
régi formájában. A szentetornyai cigány férfiak közül sokan ültek, vagy éppen ülnek valamilyen 
büntetésvégrehajtó intézetben, minden családot érint ez, nincs egy sem közöttük, mely kivétel lenne. A 
cigány közösség számára ez „közösségi élménnyé" tette a büntetéseket és az elzárást. Megélése (bevo-
nulás - szabadulás) is a közösség szintjén zajlik, mindenkinek és mindenkihez szólnak ezek az esemé-
nyek. A szabálysértési bírságokat rendszeresen nem fizetik be, az utolsó felszólításig várnak, amikor 
már a bírság börtönbüntetésre változtatása van kilátásban. Ekkor vállalják csak a közmunkát, amivel ki-
válthatják a büntetésüket. 

A környezetük, a gazhok számára mutatott „rendes" ember tulajdonságai közé a következő elemek 
tartoznak: volt-e börtönben, vagy nem, van-e önálló háza, tulajdona, milyen tiszta maga és családja, ho-
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gyan járnak, illetve járnak-e a gyerekek óvodába, vagy iskolába. Ezek azok a kategóriák, melyekben a 
magyar többség részéről támadás, illetve kritika éri őket, így kifelé ezek ellentétét bizonyítva megmu-
tathatják "rendes" ember mivoltukat, önmeghatározásukat a gazho világban. Ezek azonban csak kifelé 
mutatkozó értékek, a gazhok számára adott információk, a cigányok részéről behatolás egy számukra 
idegen világba. A közösségen belül ezeknek az értékeknek kevésbé van jelentőségük, csak akkor, ha 
beilleszthetők a romanes világába. Az egyén közössége nélkül nem chacho rom (igazi cigány) többé, 
így a kifelé mutatott "rendes" ember, "bűnös" ember megítélése a közösségen belül már nem értelmez-
hető. 

A sebhelyek születése hasonlóan teátrális okokra vezethetők vissza, a közösségnek szólnak, hiszen 
sohasem magányos körülmények között jönnek létre. Mind az önmagukon, mind a másokon ejtett se-
bek nagy, színjátékszerű, dramatikus előadások közepette születnek. A nőkön lévő sebhelyek mind-
egyike önkezűségtől származik, elkeseredettségükben, haragjukban, vagy akár szégyenükben vágják 
meg magukat. 

A férfiak esetében ez összetettebb, hiszen itt nemcsak önkezűségről beszélhetünk, hanem idegenke-
zűségből. tehát verekedésekből, késelésekből származó sebekről. A férfiak önkezűségből származó se-
bei ittas állapotban, vagy nagyon nagy idegi feszültség alatt születnek. A hiszteroid viselkedési meg-
nyilvánulások a közösségben általánosak, mondhatni elfogadottak. így nagyon mély, dun-a sebeket is 
képesek magukon ejteni. Azok a viselkedési minták, melyek az öncsonkításhoz, verekedéshez kötőd-
nek, közösségileg determináltak, hasonlóképpen zajlanak le minden esetben. A verekedési minták, a 
becsület védelme kötelezőek mindenki számára, hozzátartozik a normákhoz. Itt is van néző, akiknek ez 
szól, kiabálás, teátrális mozdulatok tudatják a „közönségnek" a dráma folyamatát. 

A másokon ejtett sebek hasonlóképpen születnek, itt még jobban jellemzők a teátrális elemek. Rit-
kán van csak az a két fél jelen, akik kést rántanak, inkább nagyobb közösségben fordul elő nagy össze-
csapások során, pl. vérbosszú, lányszöktetés, féltékenység, vagy más becsületbeli ügyek miatt. Ezek a 
vágások ritkán súlyosak annyira, hogy orvosi ellátás szükségeltetne, viszont maradandó heg marad utá-
nuk. Az ilyen összecsapások során született sebeket büszkén viselik, becsületük védelmét szimbolizál-
ják. (Egyfajta párhuzam állítható fel a porosz katonatisztek büszkén viselt, hős párbajokon szerzett se-
beivel.) Ezeknél a sebeknél néhány szót kell szólnom a verekedések lefolyásáról. A verekedések 
(maripe) jellegzetességeit (melyeket családi alapú szerveződés szabályoz), hevességét és teatralitását 
az ezekben résztvevők alapján tudjuk megkülönböztetni: a szűkebb, vagy nagyobb családon belüli; más 
cigány családokkal; idegenekkel, nem cigányokkal való összeütközések. 

A családi összetűzések gyakoriak, de kevésbé agresszívek és véresek, mint a többi. Ezek a leginkább 
színpadias jelenetek, amelyben a teljes család részt vesz. A házastársak közötti perpatvarok ritkán fajul-
nak el, egy-két pofon után leállnak, nem kockáztatnak nagyobb veréseket, mert az komolyabb feszült-
séget szülne a családok között. A felnőtt családtagok (főleg férfiak) közötti viták azonban már a teátrá-
lis formák közé tartoznak. Egy ilyen esemény megfelelően érzékelteti ezt a formát. 

Egyik szombaton az egyik család meghívott magukhoz ebédre, ahol cigányos ebéd. több vendéges 
mulatság (mulatságo) volt. Az elfogyasztott alkohol következtében a férfiak többsége ittas állapotba 
került, s délután más rokonok is megérkeztek a házigazda fivérével együtt, akiket a fivér fiatalkorú fia 
hozott autón. A jó hangulatú mulatság közben a fivér el akart menni, s szólt a fiának, hogy vigye haza. 
(A fiúnak már több bírsága is volt jogosítvány nélküli vezetés miatt.) A közelben álló rendőrautó miatt a 
fiú nem akart vezetni, így először az apa és a fia között alakult ki vita, sőt verekedés, majd házigazdánk 
próbált rendet tenni, mivel a vendégek miatt ez illetlen dolog volt. A két testvér összeveszett a kocsi és a 
fiú miatt, mert a házigazdánk nem engedte vezetni a fiút. A vitából lökdösődés, majd pofozkodás lett. 
amikor az asszonyok és a gyerekek is kiszaladtak az. utcára, és sírva próbálták meg a két veszekedő, it-
tas testvért leállítani. Mikor a dulakodás a csúcspontjára (katarzis) ért, akkor a két testvér sírva ölelte 
meg egymást, s az ügy lezárult. 

A más cigányokkal vívott küzdelmek véresek, agresszívek is lehetnek. Ezeknek az oka általában 
lányszöktetés, vagy bosszú - akár vérbosszú is - valami családot, közösséget ért sérelemért. Legtöbb 
esetben ilyen nem fordul elő közösségen belül, csak akkor, ha a vétkes nagy bűnt követett el más csa-
ládja ellen, pl. nagyon megverte a saját feleségét, s annak családja bosszút áll az illetőn, vagy sérülést 
okozott valakinek. Leginkább más településekre való (akár Orosháza is ide tartozhat) cigányokkal foly-
tatnak ilyen jellegű „háborúkat". A lányszöktetés esetén a megszöktetett lány apja, testvérei, rokonsága 
támad először, megpróbálva visszaszerezni a lányt, családjuk becsületének helyreállítása érdekében. 
Ezek a csetepaték változó intenzitásúak, sok esetben késelés, komolyabb sérülés is előfordul. A 
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bosszúk kérdése összetettebb, főleg, ha vérbosszúról van szó. A családot, közösséget ért sérelmek min-
den esetben erőszakos választ szülnek, s nem maradhatnak viszonzatlanul. Ezek a sérelmek változato-
sak lehetnek, a sértéstől a fizikai erőszakig terjedhetnek. Ennek megfelelően a viszonzás is többszintű. 
Mint említettem a vérbosszú a legkomolyabb, kötelességszerűen végre kell hajtani, s mindig erőszakos, 
durva bántalmazásokat, vagy késelést jelent, de ez ritkán fordul elő. A vérbosszú elsősorban csoportkö-
zi konfliktus, párbaj, ahol elsősorban nem az ölés a cél, hanem a győzelem, de előfordulhatnak igen sú-
lyos sérülések is. 

Az idegenekkel, gazhokka\ folytatott összecsapások szinte minden esetben etnikai eredetű problé-
mát, a két tábor vélt és valós sérelmeit kívánják megtorolni (pl. lopások, verekedések). Az összecsapá-
sok ezekben az esetekben azért különböznek az előbb említett példáktól, mert az eltérő értékrendből kö-
vetkező problémák miatt alakulnak ki, és sokszor kapnak etnikai színezetet. Ebből adódóan nagyon 
durvák és erőszakosak lehetnek, nincs kímélet egyik fél részéről sem, a „szemet szemért, fogat fogért" 
- elv alapján. Az elszenvedett sérelem nemcsak az adott családokat érinti, hanem okozhatja a magyar és 
a cigány közösségek szembenállását, a tömeghisztéria miatt akár házak felgyújtását, maradandó sérülé-
seket, halált is eredményezhet. 

A maripe 
A maripe magyarul verekedést, háborút jelent. Fontos szerepe van a közösség belső viszonyainak, 

szabályainak formálásában, betartásában. Nem szabad összekevernünk a kisebb veszekedésekkel, az 
egy-egy pofon erejéig szóló vitákkal, bár ezek is erot mutató helyzetek lehetnek. A maripe képviseli a 
legmagasabb szintet a veszekedések, viták és verekedések csoportjában. Tulajdonképpen a szokásjog 
büntető, végrehajtó szerepét tölti be, elsosorban a nőkre és az üzletekre vonatkozóan, valamint komo-
lyabb sérülések esetén. Preventív, visszatartó ereje nem jelentós, de a sérelmek esetén mindig számolni 
kell vele, hiszen a romanes része ez is, s a családok a büszkeségük, s a tisztelet miatt kötelesek végre-
hajtani a közösség előtt. Amaripet az állami törvények nem tudták háttérbe szorítani, a közösségben élo 
szokásjog erosebb, mint a gazhok törvénye. A maripe minden esetben csoportos összecsapást jelent, so-
ha sem egyének közötti problémamegoldás. Nyílt színen csapnak össze a felek, a férfiak és nők külön. 
Hangos szóváltással, erőfitogtatással kezdődik. Fenyegetik, igyekeznek megfélemlíteni egymást: ,,.S'Ű 
meren- Mind meghaltok": ,£zétmaras lumen -Szétverünk titeket"; „Temetőbejuttok"-csak néhány a 
jellemzőek közül. A fenyegetések után egy-egy fél nekiugrik a másiknak, s dulakodás, verekedés kez-
dődik, de nem tömegverekedésről van szó. A teátrális esemény része a „közbeállás" is. amikor a feleket 
megpróbálják szétválasztani, megfékezni. Az összecsapás után még kiabálnak, de lassan lecsillapodnak 
a kedélyek, s a két fél szétválik, elvonul. Az ügy súlya alapján többször is megismétlődhetnek az össze-
csapások, míg a felek úgy érzik, hogy a becsület törvényének eleget nem tettek. A maripet vizsgálva, a 
cigány adatközlők információi alapján, valamint a környező magyar lakosság véleményét összegezve a 
következő okokat és etnikus jegyeket tudtam sorba szedni: 

Okai: 
a, Asszony - féltékenység: a szerelemféltés, az asszony feletti „tulajdonjog" miatt. Elég gyakori, in-

dulatos és erőszakos. 
b, Leányszöktetés: a szöktetett lány családjának szinte kötelességszerű fellépése a szöktető férfival 

és annak családjával szemben. Teátrális, forgatókönyvszerű összecsapás. Lehet nagyon kemény, erő-
szakos is. 

c, Vérbosszú: a csoport tagján esett erőszakos cselekmény megtorlása. Minden esetben vérig menő 
küzdelmet jelent. Gyakoriak a súlyos sérülések, akár haláleset is előfordulhat. Szavajárásuk szerint: 
„Vag}> a kórház, vagy a temető." 

d, Kártya: A cigány férfiak jellemző játéka, ahol a szerencsében, ügyességben bízva próbálnak anya-
gilag gyarapodni. Kemény összecsapásokat eredményezhetnek a nagyobb veszteségek. 

e, Adósság: a tartozások behajtásakor alakulhatnak ki összecsapások. 
f, Lovak: vásári, üzleti sérelmek, pl. az „áru" hibáinak elhallgatása, abból anyagi kár születése. 

Etnikus jegyek: 
a. Vérbosszú: kötelességszerű, a romanes alapeleme. A talio-elv érvényesül benne. 
b, Lányszöktetés: kötelességszerű, része az elválasztó rítusnak, eldurvulhat, ha a lány szülei nem 

egyeznek a szöktető férfival. 
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c. Csoportos: a maripe minden esetben családok, nagyobb csoportok között zajlik, nagyon ritka sze-
mélyes küzdelem. Ennek az oka az, hogy a családok magukénak érzik a személy sérelmét, a bosszúállás 
így közösségi problémává válik. 

d. Következményeket nem mérlegeli: az összecsapások alkalmával nem veszi figyelembe a törvényi 
gátakat, nem számolnak ezek következményeivel.. Egyetlen cél a belső törvényeknek való megfelelés a 
romanes előírásainak betartása, a megfelelő elégtétel kivívása. 

e. Heves és erőszakos: a maripe összecsapásai legtöbb esetben komoly verekedések, több esetben 
késeléssel együtt. Súlyos sérülések sem ritkák. A szokásjog és a virtus által szabályozott összecsapások 
ilyen formában érik el a megfelelő, közösség által is elfogadott céljukat. 

f. A cigányok közötti összecsapások keményebbek: a gazhokkal folytatott konfliktusok általában 
enyhébbek, hiszen velük szemben nem kell semmilyen belső törvényt alkalmazni. A romanes kötöttsé-
gei miatt a cigányok egymás közötti összecsapásai sokkal komolyabbak, hevesebbek, teátrálisabbak. 

g. A testvérek összecsapása: a testvérek konfliktusai a családnak szóló összecsapások, melyek a csa-
ládi rangsort és erőviszonyokat hivatottak eldönteni. A szülőknek van joguk közbeavatkozni, vagy ezek 
halála esetén más testvér, vagy nővér is közbeléphet a konfliktus eldurvulása esetén. Teátrális, forgató-
könyvszerű események sorába tartozik. 

h. A kívülről érkező támadások esetén összefognak: a csoportot, vagy valamelyik családot kívülről, 
idegenek felöl érkező fenyegetettség esetén a csoportkohézió azonnal összekovácsolja a csoportot, még 
a haragos családok is egymás mellé állnak ilyen esetben. 

i. Keresztkomák kötelesek eg\'másért kiállni: a komaság intézménye ..szent" dolognak számít, a ko-
máknak a közösség törvényei szerint támogatniuk kell egymást konfliktusok esetén, „vérüket adni", ha 
kell. 

j. Kötelesek a közösség előtt bosszút állni: a büszkeség, tisztelet miatt, a cigány közösség törvényei 
szerint kötelesség a sérelmeken bosszút állni. Ennek elmulasztása az egész családra szégyent hoz, 
gyengének bizonyulnak. Tehát nemcsak belső törvény, hanem a család által elv árt kötelesség is. így vá-
lik közösségi problémává a sérelem és a bosszú kérdése. 

Összefoglalásként megjegyezhető, hogy a cigányság bizonyíthatóan etnikus kultúra, szokásaiban, 
életvitelében, viselkedésében etnikus jegyeket mutató népcsoport. A hangos összecsapásokat vizsgálva 
megállapítható, hogy nem ad hoc jellegű verekedésekről, hanem az ősi szokásjog, a közösség által meg-
határozott törvények szerint végrehajtott cselekményekről beszélhetünk, melyeknek irány itó. dominan-
ciát meghatározó szerepük van. Nemcsak cigányokra jellemzőek ezek az eseménysorok, de vannak jel-
legzetesen. a cigányok és a környező nem cigány lakosság által is elismerten „cigányos" jegyeik. Ezért 
a maripe esetében etnikus jegyek által meghatározott eseményekről beszélhetünk. 

Erostyák Zoltán 
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