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Cigány identitások(k) 
Cigányértelmezések, a meghatározás lehetőségei és problémái

Ki a cigány?1

Nem kívánom magam a plágium gyanújába keverni azáltal, hogy a kérdést nem tettem idé-
zőjelbe. Valószínűleg sokaknak eszébe jut Ladányi János és Szelényi Iván tanulmánya, amely 
szintén ezt a címet viseli.2 Ennek ellenére jogosnak tartom feltenni ezt a kérdést, amely előbb 
utóbb mindenkiben felmerül, aki cigányokkal foglalkozik. Kis túlzással minden kutató megír-
hatná a saját „Ki a cigány?” tanulmányát.

Sokan azt gondolhatják, hogy ezzel foglalkozni felesleges szőrszálhasogatás, hiszen vannak 
cigányemberek és kész. Valóban erről van szó? De miért is mondjuk valakire hogy cigány? 
Azért mert szegény? Vagy bőrszín alapján? Vagy a viselkedése, esetleg a származása miatt? Talán 
mindez együtt jár? És miért hallunk olyan véleményeket, hogy vannak jó és rossz cigányok? 
Még sorolhatnám a felvetődő kérdéseket, amikkel meg lehet ingatni az egységességbe vetett 
hitet. Jelen dolgozatom főként ezt a célt szolgálja: mondhatni szeretnék még nagyobb bizony-
talanságot kelteni, ami által azonban további lehetséges (és talán még pontosabb) magyaráza-
tokra nyílik mód.

Miután személyesen találkoztam cigányokkal és olvastam is róluk, világossá vált számom-
ra, hogy semmiképp sem beszélhetünk egy homogén közösségről, amely minden tagjára 
vonatkozó szokás- és normarendszerrel rendelkezik. Előttem ezt már sokan megállapították, 
többek között Durst Judit is, aki szerint „nem lehet a különböző roma alcsoportokhoz (…), 
valamint a társadalom különböző státuszú rétegeihez- azon belül is egymástól eltérő történeti 
előzményekkel jellemezhető közösségeihez- tartozó cigányokat egységes kultúrával jellemezni.”3

A homogenitás elleni érvként hozható fel például, hogy országonként bizonyítottan több 
cigánycsoport van/ volt jelen, ezeknek a száma változó, de semmiképp sem egy.

Az 1893. évi cigányösszeírás során Hermann Antal életmódjuk alapján osztotta őket három 
csoportba. A tartózkodás módja és ideje szerint a következő három kategóriát állapította meg: 
1. állandóan letelepedettek, 2. huzamosan egy helyben tartózkodók, 3. vándorcigányok.4

A felosztás szempontrendszere azonban történelmi helyzettől, kutatói szemlélettől és egy 
sor egyéb tényezőtől függően változhat.

1 Dolgozatomban a „cigány” szó nem általában egy csoport jelölésére szolgál, inkább a kifejezés lehetséges 
értelmezésire koncentrálok és az én-konstrukcióban betöltött szerepét vizsgálom. Reményeim szerint 
a továbbiakban ez világossá is válik, hiszen arra próbálok rávilágítani, hogy mennyire lehetetlennek tűnő 
próbálkozás annak meghatározása, hogy pontosan milyen tulajdonságokkal bíró embereket kell ide besorolni.

2 Ladányi János – Szelényi Iván Ki a cigány? című tanulmányáról van szó, mely először a Kritikában jelent meg. 
Ladányi J. — Szelényi I. 1997. Kritika 12, 3-6.

3 Durst J. 2006, 49.
4 Hermann Antal 1895. „A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott Czigányösszeírás eredményei”: 

Magyar Statisztikai Közlemények, Új folyam. IX. kötet. Budapest 1895; reprint Pécs, 1992. kiadvány I. 
részének kivonata, amelyet Nagy Pál készített.
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Így például másik megközelítést választott Szuhay Péter, aki szerint Magyarországon három 
nagyobb csoport létezik: oláh-, muzsikus és beás cigányok.5 Ezek korábban viszonylag jól elvá-
laszthatók voltak a beszélt nyelv alapján, ma azonban már problematikus a fenti kategóriákat 
használni.

Az utóbbi évtizedekben a hagyományosnak mondható cigányközösségek létezése kérdésessé 
vált. A fiatalabb generációk már nem beszélik szüleik, nagyszüleik nyelvét és az életvitelben is 
egyfajta uniformizálódás figyelhető meg. Ezek után nem csak a kutatónak jelent problémát az 
egyes csoportok elkülönítése, hanem a benne élő egyéneknek, a cigány embereknek is. Sokszor 
ők maguk sem tudják igazán meghatározni, hova is tartoznak. Ilyen nehézségekkel mindkét 
általam eddig vizsgált cigányközösségnél találkoztam.

Bagon6 egy összefüggő telepen oláh cigányok laknak, de legtöbbjük már nem beszéli a nyel-
vet és azoknak a szokásoknak a nagy részét sem tartja, amik az idősebb generációk életében 
meghatározóak és megkérdőjelezhetetlenek voltak. Így a csoport tagjai nem is rendelkeznek 
határozott énképpel, vagy közösségi identitással. Az egyes érdekközösségek magukat oláh ci-
gánynak, a többieket lenézően verkestának, vagy romungrónak (nem igazi cigánynak neve-
zik),- és fordítva: a másik csoport is magát tekinti igazi cigánynak- de azt sem mindig tudják 
megmagyarázni, mi alapján tesznek különbséget. Esetükben talán az „igazi oláh cigány” idea-
lisztikus képe a legkiformáltabb, amibe belesűrítettek mindent, ami szerintük értékes és az igazi 
cigányság kritériuma. Ezek például: megfelelő viselkedés és öltözék, „régi szokások” megtartása 
stb. Tehát a fogalom ez esetben inkább csak egy olyan normarendszert jelent, ami magába fog-
lalja a régi értékeket, amik a mindennapi gyakorlatban már nem léteznek. Ezt az ellentmondá-
sos helyzetet a korábban ott kutató Nagy Péter is észrevette, aki a következőképpen fogalmazta 
meg a problémát: Terepmunkám alatt kikristályosodott az a nézetem, hogy kutatott közösségem 
kultúrája „strukturálatlan”. Egy fajta nem egységes létezés a fő jellemzője.”7 

A másik vizsgált településen, Érapatakon pedig egy olyan magyarcigány-csoport él, amely-
ben a tagoknak nincs közös múltja, szokásvilága, a helyiek egymástól is elhatárolódnak, nem 
csak a magyaroktól. Ez a helyzet azért is jóval bonyolultabb, mint a bagi, mert itt még az elhe-
lyezkedés szempontjából sem lehet egységességről beszélni. Bagon a cigányok nagy része a falu 
szélén található Telepen lakik, Érpatakon azonban az 1990-es évekre megszűnt a telep és cigá-
nyok azóta a faluban szétszórtan helyezkednek el (bár vannak bizonyos preferált csomópon-
tok). Míg az együttlakás létrehoz bizonyos kényszerközösséget (hiszen kénytelenek egymást 
elviselni), addig ez a szétszakadt állapot bizonytalan identitáskonstrukciókat eredményez.8

Eddig csak két általam vizsgált cigányközösségről volt szó, de ezeken túl számtalan kutató fog-
lalkozott még más cigánycsoportokkal, így sok egyéb olyan álláspontot ismerhetünk meg, amely 
a „Ki a cigány?” kérdéskörre adott válasz lehet. De melyik a helyes? Van egyáltalán megoldás?

„Egy kalap alatt.”
A Ki a cigány? kérdéssel fémjelzett problematikára sok tudományos válasz és különféle klasz-
szifikációs rendszerek születettek már korszakoktól és kutatási területektől függően. Mivel el-
térő kritériumokat alkalmaztak az elkülönítéshez, ezen konstrukciók számtalan vita alapját 
képezték, egységes álláspont kialakítására végül mégsem került sor. Talán ez nem is jöhet létre, 

5 Szuhay P. 1999, 19.
6 A bagi kutatásról írt dolgozatom megjelent a gödöllői Szent István Egyetem által kiadott Acta Regionis Rurum 

sorozat harmadik számában. Tompos K. 2009.
7 Nagy Péter 2007, 196.
8 Az érpataki cigányidentitásról a dolgozat egy későbbi fejezetében lesz szó.
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hiszen annyira különböző jelenségek érdeklik a történészt, a néprajzost, a szociológust és a töb-
bi tudományszak képviselőit. Szelényi és Ladányi a már említett tanulmányukban még ennél 
is tovább mennek, hiszen provokatív előfeltevésük szerint „ezek tudományos igénnyel megvála-
szolhatatlan kérdések.”9 De nem is biztos, hogy feltétlen valamiféle megoldást kell találnunk, 
hanem a „megoldhatatlanság” maga lehet a kutatás témája. A fenti szerzőpáros erre hívja fel a 
figyelmet: „Mondandónk lényege, hogy az empirikus társadalomtudományi vizsgálódás objektuma 
nem maga az etnikum, hanem az etnikai klasszifikációs rendszer.”10 Valóban ez is lehet egy ku-
tatói hozzáállás, a többség azonban nem elégszik meg ennyivel, mert a kérdések természetéből 
adódik, hogy meg szeretnénk válaszolni őket.

A továbbiakban néhány ilyen elméletet, elgondolást szeretnék bemutatni, annak érzékelteté-
sére, hogy milyen sok szempontból lehet vizsgálni ezt az egyetlen kérdést.

Cigány az, aki annak vallja magát/ Cigány az, akit a környezete annak tart?

A most következő két lehetséges megközelítés két állítással fogalmazható meg: 1. Cigány az, aki 
annak vallja magát. 2. Cigány az, akit a környezete annak tart.

Az első, az önbevalláson alapuló meghatározás mondható a „leginkább legitimnek” a mai 
magyar jogszabályok szerint. A legutóbbi, 2011-es népszámlálás is tartalmazott egy öt kérdés-
ből álló részt, amely a nemzeti hovatartozással foglalkozott, de kitöltése nem volt kötelező. Ez 
a fajta megközelítés több problémát is magában hordoz, és sok kutató szerint ez a legmegbíz-
hatatlanabb módszer, mert rendkívül esetleges, hisz „nagy mértékben változik, egyik időpontról 
a másikra, a társadalmi előítéletek intenzitásától függően.”11 A cigány szó pejoratív jelzőként 
való alkalmazása és a hozzá kapcsolódó, rárakódott negatív sztereotípiák miatt a cigány lét 
vállalása sok esetben hátrányokkal jár együtt és ezért a legtöbben inkább nem vállalják, ezzel is 
torzítva a képet. Természetesen ez sem ennyire sematikus, hiszen a hátrányos aspektusok nem 
minden helyzetbe ennyire hangsúlyosa. Természetesen egy, a hivatalos nyilvántartáshoz kötődő 
szituációban (ilyen például a népszámlálás) sokkal inkább érezhetik azt, hogy súlya van a kije-
lentéseiknek. Ezzel szemben egy oldottabb hangulatú beszélgetésben mindez egészen más meg-
világításba kerülhet. Például egy terepkutatás során többször visszatérünk az adatközlőinkhez 
és így kialakulhat egy bizalmasabb kapcsolat, amelyben ezek a kérdések már nem tűnhetnek 
fenyegetőnek. Erre alapozott Pálos Dóra, aki önbeszámolókon alapuló identitásvizsgálatot vég-
zett egy Zala-megyei faluban. Kutatása során pont az eddig jellemzett kényes témára kérdezett 
rá, sőt hosszú beszélgetéseket folytatott erről az interjúalanyaival. Antropológiai kutatása során 
már egy közvetlenebb kapcsolatot tudott kialakítani a közösség tagjaival és ez mindenképpen 
nagy előnyt jelentett számára. Módszerét a következőképpen határozta meg: „Feltételeztem, 
hogy ha sikerül megteremteni azt a négyszemközti bensőséges hangulatot, melyben az interjúalany 
megnyílhat, őszinte lehet, akkor a vélt társadalmi elvárásoknak történő megfelelés minimális hatás-
fokkal lesz csak jelen.”12

Bár az eddigiekben a cigány lét negatív stigma jellegét emeltem ki, léteznek olyan helyzetek 
is, amelyekben ez pozitív színezetet kap, egyfajta szellemi tőkeként jelenik meg. Érpatakon 
több olyan beszélgetésben is részt vettem, ahol a (természetszerűen kiszínezett) cigány-kép az 
egyén pozitív reprezentációját szolgála. Vagyis az önbevallás mindig az alapján történik, hogy a 
megkérdezett mit tart az adott szituációban a legelőnyösebb megoldásnak.

9 Ladányi J. — Szelényi I. 1997, 13.
10 Ladányi J. — Szelényi I. 1997, 14.
11 Ladányi J. — Szelényi I. 2000, 14.
12 Pálos D. 2010, 44.



Első Század 2013. tavasz

I I I  2 1 4  I I I

A másik megközelítési lehetőség szerint az a cigány, akit környezete annak tart. Ez egy olyan 
társadalmi konstrukciót feltételez, amely a többségi társadalom szempontrendszerét foglalja 
magába. Ez alapján „a cigányok nem a priori léteznek, valamely objektíve létező sajátosság birtok-
lása következtében, hanem a társadalmi interakciók során hozzák létre őket, azaz a cigányokat a 
társadalmi struktúrák konstruálják meg. Magyarán, ha valakit cigánynak tartanak, cigányként ke-
zelnek, az ennek következtében tulajdonképpen ténylegesen „cigánnyá” is válik…”13 Ez a nézőpont 
az előző szöges ellentéte, mivel a belső kritériumok helyett külső tényezőket vesz figyelembe. 
Érdekes kérdés, hogy ennek a meghatározásnak mennyire van létjogosultsága, hiszen ez alapján 
a „többségi társadalom” álláspontja kizárólagos előnyt élvez, a cigányok közé sorolt emberek 
csak a passzív tömeg részei, hiszen nem maguk döntéséből lesznek „cigányok” és ettől már csak 
egy lépés a diszkrimináció. Mindazonáltal nem feltétlenül kell ilyen horderejű tényként kezelni 
a külső meghatározást, hiszen a mindennapok része, hogy az emberek a többi embert kategó-
riákba sorolják különféle tulajdonságok alapján. Mivel ez a társadalmi diskurzus szintjén fo-
lyik, ellenőrizhetetlen és irányíthatatlan. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy habár az ilyen 
jellegű definiálás nem feltétlen „politikailag korrekt”, attól még léteznek azok a sztereotípiák, 
amiket a cigányokhoz kötnek, mint a bőrszín, viselkedés stb. Ez természetesen nem egyirányú 
folyamat, fordítva is működik, hiszen a „cigány emberek” is kategorizálják és megítélik a társ-
dalom többi tagját, azonban ez a jelenség már nem a tudományos diskurzusok szintjén létezik, 
így más megítélés alá esik.

Másként kell megítélnünk a korábbi századok cigányfogalmát, mivel ehhez kapcsolódóan 
csak közvetett adatok állnak rendelkezésünkre. A források behatároltsága miatt nincs lehetőség 
többféle olvasat és kategorizáció létrehozására (nem tudhatjuk meg, hogy például mit mon-
dott volna magáról egy 18. századi cigányember) hanem csak a külső nézőpont megismerésére 
törekedhetünk. A kevés adat ellenére is megállapíthatjuk, hogy a korábbi századokban sem 
volt teljesen egységes a fogalom.14 Az európai, illetve a magyarországi történeti forrásokban 
a 16. század óta kétféle értelmezés fordul elő: 1. Cigány az, aki annak született (tehát cigány 
közösségbe született), 2. cigány az, aki azzá vált, illetve úgy néz ki. Ez utóbbinak nem ki-
zárólagos kritériuma a fizikai antropológiai kinézet, mert ide tartozik még a szociális karak-
ter, a társadalomban elfoglalt hely. A forrásokból kiderül, hogy már a korábbi századokban is 
többféle cigány-meghatározás élt, amelyek fedték, vagy kiegészítették egymást. Tehát „történeti 
szempontból tulajdonképpen nem egyetlen, hanem többféle cigány identitásról beszélhetünk, illetve 
kritériumok összekapcsolódásának különös variációiról.”15 A történeti cigányfogalom tisztázását 
tovább nehezíti, hogy a források eltérő módokon értelmezhetőek, valamint az, hogy a különfé-
le történetírói irányzatok más-más szempontrendszereket érvényesítenek. Ebből következően a 
szakirodalomban az európai cigány történelem értelmezésének két alapvető tudományos para-
digmája él, ezek a szenvedés- és üldözéstörténeti paradigma, valamint az együttélési modellek 
változásának paradigmája. Az első elmélet szerint a cigányokkal történt múltbéli események 
az üldözési szándék és asszimilációs kényszer következményei, és a cigány történelem elsődle-
ges rendező elve a cigányokkal szembeni, sokféleképpen megnyilvánuló ellenszenv. A második 
elmélet alapján a cigányokat érintő folyamatos változások a társadalmi és gazdasági rendszer 
belső mozgástörvényeiből fakadtak és a menekülés és üldözés csak egyfajta következmény volt, 
amelyet az újabb és újabb együttélési modellek kialakítására való törekvés váltott ki. Ez a gon-
dolatmenet a történeti cigányképnek csak egy lehetséges aspektusa volt.16

13 Dupcsik Cs. 2005, 267.
14 Nagy Pál 2007.
15 Nagy Pál 2007.
16 Érdemes lenne vizsgálni a „történeti cigánykép” egy másik aspektusát, amely a „cigánynemzet” megalkotásával és 
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Szociális besorolás:

Visszatérve a ma is létező elméletekhez, egy másik lehetőség előre meghatározott tulajdonságok 
alapján sorolja be az emberek bizonyos csoportját a cigány kategóriába. A történelem folyamán 
két megközelítés váltotta egymást, vagy élt egymás mellett), ezek pedig az etnikai illetve a szo-
ciális besorolás. Míg az etnikai besorolás egy koherens csoport létét feltételezi, amely bizonyos 
törvényszerűségek alapján működik, addig a szociális jegyeket figyelembe vevő kategorizáció 
inkább csak az életkörülményekre koncentrál, és ezáltal hoz létre mesterséges csoportokat. A 
történeti cigányképnél már volt arról szó, hogy a szociális jellegzetességek is szolgálhattak a 
cigányok elkülönítésére, ám ez ma is egy elfogadott nézet. 

Ezt a megközelítést képviselték és képviselik azok a kutatók, akik a cigány létet a szegénység-
gel, vagyis a „szegénység kultúrájával” azonosították. Az elméletet 1959-ben dolgozta ki Oscar 
Lewis. Ehhez kapcsolható Szuhay Péter néprajzkutató és szociológus, aki A magyarországi ci-
gányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája17 című könyvében a „hiány- és sze-
génység kultúrája” fogalmat használja, amely nem csak lecsúszott állapotot jelent, hanem olyan 
életmódot is, amely öröklődik. Ezt én is így látom, azzal viszont nem értek egyet, hogy ezt 
általános kategóriaként kezeljük, ami egyenlőségjelet tesz a cigányok és a szegények közé, mivel 
ez alapján minden szegény cigány és minden cigány szegény lenne, de ez az állítás természete-
sen nem igaz. A kérdést Szelényi Iván szavaival zárom le: „A romák nagyobb része, tehát nagyon 
szegény, de a nagyon szegények nagy része mégsem roma. A szegénykérdés tehát nem romakérdés.”18

Ennek ellenére a cigányok egy jelentős része jellemezhető a szegénységgel, ezért nem elha-
nyagolható kategória, foglalkozni kell vele, de nem specifikus cigánykérdésként, hanem egy 
társadalmi problémaként. Erre tett kísérletet Solt Ágnes Élet a reményen túl. Szegregált telepen 
élők mentalitásvizsgálata19 című tanulmányában, amely általában foglalkozott a telepek lakos-
ságával, etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül.

Napjaink tudományos életének egyik szintén divatos megközelítése amerikai minták alap-
ján a cigányságot egyfajta determinált gettókultúraként értelmezni. Ez hasonlít a „szegénység 
kultúrája” elmélethez, de annál többet is magába foglal, hiszen az úgynevezett többségi tár-
sadalomnak még nagyobb felelősséget tulajdonít. Kóczé Angéla szavaival élve: „ A gettó lát-
hatatlan falait a helyi romákról alkotott társadalmi narratívák és a romákhoz kötődő előítéletek 
és sztereotípiák tartják életben.”20 Ennek az állítólagos gettólétnek fő jellemzői a következők: a 
túlzsúfoltság, a rossz lakásviszonyok, nagy csecsemőhalandóság, bűnözés és betegség. Szubjek-
tív jellemzői a sértődöttség, az ellenséges indulatok, a kétségbeesés, a fásultság, az önbecsülés és 
ezt ellensúlyozandó egyfajta csakazértis fellengzős magatartás.21 Bár véleményem szerint nem 
lehet a cigányságnak ilyen jellegű egyetemes „gettójegyeket” tulajdonítani, egyes közösségeknél 
vannak tendenciák, melyek ebbe az irányba mutatnak. Ha nem is feltétlen helytálló az elmé-
let, a cigányok önreprezentációjában mégis fontos szerepet játszik, főként ott, ahol a cigányok 
egymás közelében laknak. Ennek talán legismertebb példája a nyolcadik kerület, amely szám-
talan dalszövegben „a magyar gettóként” szerepel. Ez azonban már nem annyira a tudományos 
cigánykonstrukciók, hanem inkább az identitás és önreprezentáció fogalomköréhez tartozik.

A fentiek alapján úgy látom, a számtalan elmélet és meghatározás legtöbbje nagyon részletesen 
kidolgozott és átgondolt, de a cigányokkal kapcsolatos jelenségeknek csak egy részét képesek 

a „cigánymúlt” konstruálásával függ össze; és bizonyos mértékig ez is mesterséges képződménynek tekinthető.
17 Szuhay P. 1999.
18 Szelényi I. 2001, 7.
19 Solt Á. 2009.
20 Kóczé A. 2010, 82.
21 Kóczé A. 2010, 85.
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lefedni. A legfőbb problémát az jelenti, hogy konstrukciókról van szó, amelyek elméleti kate-
góriák mentén szerveződnek, ám akikkel foglalkoznak, azok emberek, nem pedig statisztikai 
elemszámok; saját kultúrájuk, értékrendjük van, ami közösségenként, sőt egyénenként is vál-
tozó.

Az eddigiekben a legmeghatározóbb tudományos diskurzusokból emeltem ki néhányat, de a 
téma népszerűségének köszönhetően ez csak töredéke a ma „forgalomban lévő” elméleteknek. 
Dolgozatomban most nem vállalkozom a teljes repertoár felvonultatására, inkább csak árnya-
latokat szeretnék érzékeltetni, és a cigány definíciók, meghatározási gyakorlatok sokszínűségére 
rávilágítani.

A kutató személye:
Tovább bonyolítja a képet a kutatónak, mint konstruáló személyiségnek a szerepe, mert hiába 
vallja valaki egy adott tudományszakhoz, elmélethez tartozónak magát, nem tud kizárólag csak 
ezek követelményeihez igazodni. Vannak bizonyos belső motivációk, érdeklődési körök, érzel-
mi érintettségek- és emellett még számos másik tényező, amik közrejátszhatnak egy kutatás 
menetében és egy tanulmány megszületésében.

Ha csak a kategorizálás kérdését tekintjük, a különféle írásokban kétféle kutatói hozzáállást 
véltem felfedezni. Egyes tanulmányok a cigányságot evidens, természetesen és meghatározott 
keretek között létező etnikumként kezelve nem is foglalkoznak a kérdéssel és beszélnek a ci-
gányokról, vagy a romungrókról, vagy egy adott cigány közösségről általánosságban, anélkül 
hogy kifejtenék, pontosan kiket is sorolnak ezekbe a kategóriákba. Természetesen vannak olyan 
témák, ahol ennek a hozzáállásnak van létjogosultsága: például a cigányság reprezentációja, 
vagy a hozzájuk kapcsolódó sztereotípiák. Máskor azonban ez a fajta megfogalmazás torzí-
tásokhoz vezethet azáltal, hogy egyetlen közösség, vagy egy bizonyos csoport tulajdonságait, 
problémáit egyetemes „cigány jellemzőként” tünteti fel. Erre jó példa Neményi Mária, tudo-
mányos szempontból nagyon hasznos tanulmánya22, melyben átfogóan beszél „a roma nők 
termékenységgel kapcsolatos viselkedéséről”. Bár a legtöbb esetben elkülöníti egymástól a beás, 
oláh és romungro nőket, mégis olykor uniformizáló megállapításai vannak. Erre hoznék egy 
példát: „A saját gyerekkori családhoz képest radikálisan, mintegy felére csökkent gyermekvállalási 
hajlandóság, a családtervezés egyre inkább tudatossá válása azt a „modern” szemléletet tükrözi, 
hogy ezek a fiatal nők a biológiai sorsnak való alávetettségből egy tervezett, családjuk és gyermekeik 
jövőjét racionálisan is mérlegelő életút irányába mozdulnak el.”23 Ez az egységesítés mellett, olyan 
értékítéletet is tartalmaz, ami egy tudományos diskurzusban nem feltétlenül helyénvaló.

Mások, hozzám hasonlóan24 hangot adnak a cigány-kategorizálással kapcsolatos bizonyta-
lanságaiknak és szükségét érzik annak, hogy pontos jelentéssel lássák el az általuk használt fo-
galmakat. Erre hoznám példaként Pálos Dóra megjegyzését, a „Cigány” identitások nehézségei” 
című tanulmányából: „Dolgozatomban- ha nem éppen interjúalanyaim véleményét tolmácsolom- 
a „cigány” szó használatát részesítem előnyben, természetesen minden pejoratív tartalomtól men-
tesen, értéksemlegesen kezelve azt. Mivel beszélgetőtársaim beás cigányok, így számukra a „roma” 
szónak (oláhcigány kifejezés) semmiféle tradicionális jelentése nincs.” 25 Úgy vélem, hogy egy adott 

22 Neményi M. 1999.
23 Neményi Mária 1999. Biológia vagy kultúra? Termékenységgel kapcsolatos szerepviselkedések a roma nők 

körében, 135.
24 Talán bennem azért is fogalmazódtak meg hangsúlyosabban ezek a kérdések, mert terepmunkáim során olyan 

csoportokkal találkoztam, akiket sehogy sem tudtam beszorítani a már ismert kategóriákba.
25 Pálos D. 2010, 43.
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közösséggel foglalkozó kutatónak ennyit mindenképp meg kell tennie a csúsztatások elkerülése 
érdekében.

A kutatási eredményeket az alkalmazott módszer is nagymértékben befolyásolja. Érdekes 
kísérlet lenne, ha ugyanazt az aprólékosan meghatározott résztémát több tudományág kép-
viselőjével vizsgáltatnánk meg, és a végén összevetnénk az eredményeket. Vajon melyik lenne 
a „legjobb”? A történész, a néprajzos, a pszichológus, vagy talán a szociológus megállapításai? 
Esetleg a történész az objektivitásra és az adatok minél pontosabb felgyűjtésére törekedne, a 
szociológus talán a társadalmi hasznosság nevében cselekedne, a pszichológus próbálná meg-
érteni a lelki motivációkat, a néprajzos a kulturális jelenségek rendszerbe foglalására tenne 
kísérletet. Lehetséges, hogy mindez együtt adna ki agy komplexebb választ? Valószínűleg igen, 
de ezzel megint csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy eltérő munkamódszerekkel és mo-
tivációkkal más-más válaszokat kaphatunk, de azt nem áll módunkban megítélni, hogy melyik 
a legmegfelelőbb.

Szintén a kutató személyével függ össze a tény, hogy a cigány közösségekkel foglalkozók 
nagy része nem cigány, ami talán még az eddigieknél is jobban befolyásolja a tudományos 
megismerés lehetőségeit. Mivel a kutató az adott kulturális közegben idegennek számít, eleve 
hátránnyal indul, hiszen egyrészt nem ismeri a vizsgált közösség íratlan szabályrendszerét, más-
részt a többségi társadalom képviselőjeként bizalmatlanságot kelthet. Ezek mind a megismerést 
hátráltató tényezők lehetnek. Erre példa a Horváth Kata által kutatott gömbaljai közösség 
cigány népesség26, amely megalkotott egy olyan nyelvi formát, amit gádzsókkal (magyarokkal) 
való interakciók során alkalmaz. Ebben „a közösség kialakítja a gádzsóknak szóló igazságot vagy 
igazságokat saját magáról, amely egyrészt tartalmazza azokat az ítéleteket, amelyeket a közösség 
fogalmaz meg a gádzsókról, másrészt nyilvánvalóan alkalmazkodik azokhoz az ítéletekhez, amelyek 
velük kapcsolatban élnek (vagy amelyikről úgy vélik, hogy élnek velük kapcsolatban.)” 27 Ezek alap-
ján valószínűsíthető, hogy a különféle cigány közösségeknek van külön a magyarok számára 
kialakított nyelvi kifejezésmódjuk, tehát kívülállóként a kutató szinte ledönthetetlennek tűnő 
falakkal találja szembe magát, olykor anélkül, hogy tudna róla. Ezzel a problémával és a megol-
dási lehetőségekkel talán a kulturális antropológusok foglalkoztak a legtöbbet. Ők hosszantartó 
terepmunka során megpróbálnak beépülni, a lehetőségekhez mérten asszimilálódni az adott 
közösségbe és ezáltal a kultúra mélyebb rétegeibe is behatolni. Habár még így is valószínűsít-
hető, hogy a kutatóknak átadott tudás nem feltétlenül felel meg a „cigány tudásnak”, de úgy 
vélem, tudományos eszközökkel ennél többet nem igazán érhetünk el.

Ahogy arra az „Egy kalap alatt” fejezetcímmel is utaltam, az eddig tárgyalt kategorizációs 
elméletek és diskurzusok valamiféle homogenitást feltételeztek, ami alapján létrehozhatták „a 
cigány emberek” csoportját, vagy specifikus tulajdonságaikat határozhatták meg. Nem szeret-
ném bírálni ezeket az elméleteket, hiszen szükség van ilyen úgynevezett jelzőtáblákra, amik 
segítik az egyének (és tudományos szinten a kutatók) tájékozódását a társadalomban, azt azon-
ban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az ilyen jellegű értelmezés egyúttal sematizálja is a 
jelenségeket, és ezáltal elfed más rétegeket.

Ami szembetűnő lehet, hogy az eddigiekben csak a „másik” nézőpontja jelent meg és arról nem 
esett szó, hogy a cigánynak nevezettek hogy is vélekednek magukról. Ennek fő oka, hogy cigány 
kutatók még nem igazán foglalkoztak a témával, inkább a „többségi társadalom” fordult nagy 
érdeklődéssel felé, főleg az utóbbi két évtizedben. Természetesen születtek cigány szerzők által írt 
munkák is, de ezek jórészét inkább valamiféle „egységes cigány kultúra” reprezentálása motiválta 
és ennek megfelelően mutatták be a különféle sajátosan cigánynak tekinthető jellegzetességeket.28

26 Ez fiktív településnév.
27 Horváth K. 2002, 243.
28 Erre példa: Dr. Karsai Ervin 1997. A cigány családokról, gyermeknevelési szokásaikról. 
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Cigány identitás:
A „cigány szemszög” inkább a kutatás egy másik szintjén érvényesül, amely az egyénekkel 
foglalkozik és fő kérdése az, hogy a cigány emberek miként élik meg identitásukat, hogyan 
alkalmazkodnak a róluk kialakított sztereotípiákhoz és előítéletekhez, miféle stratégiákat alkal-
maznak énképük megalkotásához? Ez az irány az előzőkben tárgyaltakkal ellentétben inkább a 
cigány- nézőpontot preferálja és a magyarok szemszögét figyelmen kívül hagyja. Holott szerin-
tem a kérdést mindkét oldalról érdemes vizsgálni, mert a kettő hat egymásra, pontosabban a 
többségi társadalom véleménye visszahat és megjelenik a cigány emberek identitásában.

Ebben a fejezetben csak a főbb csomópontokra szeretnék rávilágítani, mert már maga az 
identitás vizsgálata is hatalmas téma, de ha ez még a cigány szemponttal is összekapcsolódik, az 
megszámlálhatatlan lehetséges értelmezés létrejöttét jelenti. Ezt a megfoghatatlanságot említi 
Pálos Dóra is: „Célom nem további sztereotípiák gyártása, hanem annak bemutatása, hogy a lehet-
séges identitás-konstrukciók száma végtelen, és hogy az egyén identitása az őt körülvevő társadalmi 
valósággal dinamikus kölcsönhatásban formálódik.”29

Hogy ez mennyire kapcsolódik a „Ki a cigány?” kérdéskörhöz? Nos szerintem ez minden ed-
diginél szervesebben hozzátartozik. A téma kutatói nem a kérdés megválaszolására törekednek 
(elvégre az eddig leírtakból kitűnik, hogy ez talán nem is lehetséges), hanem azzal foglalkoznak, 
hogy az egyének és csoportok hogyan, milyen szempontok és elvárások alapján próbálják ezt 
meg válaszolni.

A legáltalánosabb meghatározás szerint az identitás a „velünk született és a környező vilá-
gunkból önmagunkba épített tapasztalatok-tartalmak felvállalásával megélt önmagunk.”30 Ennek 
többféle szintje van, ilyen például a szociális és az etnikai, de még sok egyéb szintet meg-
különböztethetünk. A mi szempontunkból az etnikai identitás a lényeges, amely „az etnikai 
csoporthoz tartozás szubjektív érzése”.31 Ez alapján a magukat cigányként meghatározó emberek 
sokféle tényezőt figyelembe véve megkonstruálják etnikai identitásukat, létrehozzák a saját ön-
kategorizációjukat32. Ezt azonban nem valamiféle statikus masszaként kell elképzelni, hanem 
folyamatosan változó, kavargó tartalomként. Ez a megközelítés a társadalom mélyebb rétegeit 
teszi elérhetővé azáltal, hogy olyan összefüggéseket tár fel, amelyek csak az ilyen aprólékos vizs-
gálódásoknál érhetők tetten, ráadásul a köztudatban élő cigánykép-konstrukciók megértéséhez 
is hozzájárulnak.

A cigányoknál az öndefiniálás problémája rendkívül összetett, ami főként a fogalom telített-
ségével függ össze: egyszerre tartalmaz erőteljesen pozitív és ugyanennyire negatív jegyeket is.

Végül, de nem utolsó sorban az identitással szervesen összefüggő sztereotípia fogalmáról 
szeretnék szólni. Az ember élete során elnevezi, kategorizálja a társadalom egyes területeit és 
ezekhez szabályokat rendel. Ez elengedhetetlen a társadalomban való tájékozódáshoz, tehát 
magához az élethez is. Ez képezi a sztereotípiák alapját, amelyek „általános érvényűnek tartott, 
túlzáson alapuló, az ember sajátos észlelési képessége nyomán többféleképpen létrejövő leegyszerű-
sített képek.”33 Lehetnek pozitív és negatív természetűek és az értékelő jellegük miatt nehezen 
változnak. Pontosan emiatt hasznosak és érdekesek a számunkra, hiszen vizsgálatukkal köze-
lebb kerülhetünk a többségi társadalom által használt cigánydefiníciókhoz, amelyek a külön-
féle sztereotípiákkal áthatottak, és mint korábban már volt róla szó, a „másik” véleménye is 
befolyásolja a cigány emberek önmagukról alkotott képét.

29 Pálos D. 2010, 41.
30 Pálos D. 2010, 47.
31 Tóth K. D. 2007. 37.
32 A fogalom „arra az etnikai címkére utal, melyet valaki önmagára érvényesnek tart.” Pálos D. 2010, 48.
33 Bindorffer Gy. 2006, 12.
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Érpataki cigányok:

A kutatás

A következő fejezetben a saját tapasztalataim összegzésére törekszem az eddigiek alapján.
Érpatak cigány lakosságát 2010-ben vizsgáltuk egy kisebb kutatócsoporttal. A település 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, Nyíregyházától déli irányba, mintegy 25 km 
távolságra. A falu lélekszáma körülbelül 1800 fő és a lakosság 20-30 százaléka34 tekinthető 
cigánynak35. Házaik nem egy tömbben helyezkednek el, hanem elszórtan,, bizonyos sűrűsö-
dési pontok mentén. A helyszín, segítőnk és irányítónk, Nagy Pál romológus szülőfaluja, aki 
korábban már végzett a településsel kapcsolatos levéltári kutatásokat és előzetes interjúkat is 
készített néhány helybelivel. Ezek után kézenfekvőnek tűnt, hogy a már tervezett újabb vizsgá-
lat célpontja Érpatak legyem.36 Három alkalommal jártunk a faluban: először augusztus elején 
töltöttünk ott több mint egy hetet, októberben visszalátogattunk öt napra, majd harmadszor 
december elején mentünk vissza. Nyáron még egy nagyobb, a tanár úrral együtt hat fős csapat-
tal érkeztünk, ám ez a szám később négyre csökkent. „Főhadiszállásunk” Nagy Pál szülői háza 
volt, tehát nem közvetlenül a cigányok között éltünk, de a nap nagy részét a falu cigány lakta 
utcáiban töltöttük.

Bár módszertanunk nem volt szorosan véve kulturális antropológiai, bizonyos elveket mégis 
a magunkévá tettük. Sajnos nekünk nem volt lehetőségünk arra, hogy beköltözzünk, és köz-
vetlen közelről ismerjük meg a falu belső viszonyrendszerét, mégis törekedtünk arra, hogy vala-
milyen szinten elfogadtassuk magunkat, hogy ne úgy nézzenek ránk, mint az idegen kutatóra. 
Most visszatekintve úgy gondolom, hogy ez a törekvés a lehetőségekhez mérten sikeres volt, 
hiszen néhány családdal bizalmasabb kapcsolatot tudtunk kialakítani. Saját tapasztalat, hogy 
harmadik találkozásra már olyan történeteteket is elmeséltek az interjúalanyok, amik a kezdeti, 
bizalmatlan szakaszban egészen biztosan nem hangzottak volna el. Nagyon sajnálom, hogy 
megszűnt ez a kutatás, mert szerintem ezt a kapcsolati tőkét tovább építve sokkal mélyebb 
rétegek is megnyílhattak volna előttünk. Mivel azonban erre nem volt lehetőség, az általam 
tapasztaltak csak egy munkafázis konklúziói, de talán így is hasznos lehet egy új szemszögből 
újragondolva. Mindez tehát egy általam létrehozott „saját olvasat”, Ladányiék fogalmát hasz-
nálva ez a leírt kutatás végül is az én „mentális térképem”37, ami sok tényező együtthatásaként 
jön létre, mint például a szakirodalmi hatás, a kutatási indíttatásom, személyes véleményem és 
mivel csoportban dolgoztunk, a társaim elgondolásai is akarva, akaratlanul jelen vannak ebben 
a narratív konstrukcióban, amint én „mesélek el”.

Munkánk során először a település cigánylakosságát igyekeztünk felmérni az általunk 
összeállított kérdőívek segítségével. Már az ezzel kapcsolatos fogadtatásból is sok mindent 
leszűrhettünk a faluban uralkodó helyzetről. Jártunk az általuk lakott utcákban, meg-
ismerkedtünk velük, beszélgettünk, interjúkat készítettünk. Ennél a pontnál felmerül a 
dolgozatom fő dilemmája, miszerint mindez rendben van, de Érpatakon pontosan ki is 
a cigány? Nem szeretnék egy elmélet mellé állni, inkább a közösség sajátosságai alapján 
próbálnám a kérdést körülhatárolni, de a lehetséges szempontok sokszínűsége miatt meg-
válaszolni egészen biztosan nem fogom.
34 Mivel nem végezhettünk „cigányösszeírást”, az arányokat csak körülbelül ismerjük.
35 Mostantól kezdve, ha „a cigányokról” írok, az az érpataki népesség cigánylakosaira vonatkozik.
36 A bagi tartózkodásunk során már megfogalmazódott bennem és hallgatótársamban, Morvay Juditban, hogy 

később is szeretnénk a témával foglalkozni. Ezután csatlakozott hozzánk csoporttársnőnk, Szőke Kitti.
37 LadánIy J.-SzelényI I. 2000, 13.
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Az interjúk során kiderült, hogy az itteni cigányok magyar cigányok és így is hívják magu-
kat, bár ismerik a romungró és a muzsikus cigány megnevezéseket is. A név tekintetében tehát 
megegyeznek a vélemények, de hogy milyen tartalmakat tulajdonítanak neki, az már családon-
ként és még egyénenként is eltérő.

A kérdőíves kutatás szükségessé tette, hogy körülhatároljuk az általunk cigányoknak tar-
tott emberek körét. Mi főként a saját, külső meghatározásunkat részesítettük előnyben, ami 
a korábbiak fényében akár hibának is tekinthető, mindazonáltal a megkeresettek önbevallása 
egy kivétellel mindig megegyezett az előfeltevésünkkel. Habár nem kizárólagosan a mi válasz-
tásunk volt ez, hiszen egyrészt Nagy Pál a faluban nevelkedett, édesapja köztiszteletben álló 
tanító volt, így rendelkezett a faluközösség egyfajta „belső tudásával”, amelyhez a települé-
sen cigányként számon tartott emberek behatárolása is hozzátartozott. Emellett a cigányokkal 
folytatott beszélgetések is segítséget jelentettek, hiszen ők is létrehozták saját kategóriáikat a 
csoportjukba tartozók besorolására, így az ő véleményükre is alapozhattunk a vizsgálandók 
körének kialakításakor.

Ezen túl mindenki a saját témájával foglalkozott. Módszerünk résztvevő megfigyelés és félig 
strukturált interjúk készítése volt. Az elsőt igaz, hogy nem tudtuk a hagyományos antropológi-
ai módon megvalósítani, ugyanakkor puszta jelenlétünk egy adott szituációban így is számta-
lan tanulsággal szolgált. Az interjúzás javarészt félig strukturáltan folyt, tehát „az interjúkészítés 
alatt nem szabályos, feszes logikát követő, rendezett párbeszédet értünk, hanem szabálytalan, kö-
töttségek nélküli beszélgetéseket.”38

Kutatói dilemmák:

Többször megfogalmazódott bennem az a kérdés, hogy mi lett volna, ha mindenféle előzetes 
információ nélkül kezdünk beszélgetni az emberekkel? Ha teljesen spontán módon leszólítot-
tunk volna valakit az utcán, valószínűleg nem vette volna jó néven, pláne ha azt kérdezzük, 
cigány-e? Ez egy tipikusan olyan kérdés, ami miatt automatikusan életbe léphet a megszokott, 
elzárkózó és ellenséges viselkedés minta, amit többnyire a magyarokkal szemben alkalmaznak. 
Ennek oka, hogy „a cigány embereknek minden kétséget kizáróan létezik egy tudásuk arról, hogy 
az őket körülvevő külvilág sok esetben megvetéssel nézi jelenlétüket, ismerik a többségi sztereotípiák 
negatív tartalmait, érzik az előítéleteket, tapasztalják a diszkriminációt.” 39

Tehát az ilyen helyzetektől mintha eleve valamiféle támadást várnának és ezért kérdés nélkül 
falat emelnek maguk köré. Azonban mikor kiderült, hogy mi nem azok a magyarok vagyunk, 
akik elítélik őket, egészen máshogy viszonyultak hozzánk, a kutatókhoz, akik meg akarják 
ismerni az életüket, szokásaikat. Ezt a hozzáállást „jutalmazták” azzal, hogy elbeszélgettek ve-
lünk.

Az, hogy én, mint idegen, kutató és ráadásul magyar jelentem meg a körükben, feltehetően 
sok mindent befolyásolt úgy, hogy nem is voltam tisztában vele. Az identitásuk megformálása 
során természetesen az volt a gyakorlati cél, hogy magukat, a „mit” fogalmazzák meg az álta-
lam képviselt „őkkel” szemben. Mivel sikerült egyfajta bizalmi helyzetet megteremteni, ez a 
viszonyrendszer is megváltozott és én már nem feltétlen a negatív sztereotípiákkal telített „ők” 
csoportjához tartoztam, hanem egy differenciáltabb kapcsolatháló közelebbi pontján helyez-
kedtem el, ami a jelenlétemben általuk képviselt cigány önképet is befolyásolta, alakította. 

Habár ódzkodunk ilyen kijelentéseket tenni, valójában a kutató is a kérdések megvála-
szolására, egyfajta „igaz” tudás megszerzésére törekszik Ehhez kapcsolva az igazság-hazugság 

38 Nagy Pál 2009, 37.
39 Pálos D. 2010, 42.
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kérdéséről szeretnék megfogalmazni néhány gondolatot. Eleinte naivan, a kíváncsiságtól (és 
talán valamilyen romantikus átszellemültségtől) hajtva mindent elfogadtam, amit hallottam. 
A túlzott hiszékenységgel azonban hamar felhagytam, amint kiderült, hogy sok dologban nem 
mondtak igazat. Kovai Cecília tanulmányát olvasva megnyugodtam, hogy nem csak én küzdök 
ilyen problémákkal. Ő is megjegyzi, hogy a számtalan ellentmondás miatt „minden jelentés 
elértéktelenedett, amit tőlük szereztem.”40 Fontos kiemelni, hogy ez a „hazugság” nekik nem 
ugyanazt jelentette, mint nekem.41 Szinte minden helyzetben tisztában vannak azzal, hogy 
kinek mikor mit szabad elmondaniuk és ezt következetesen be is tartják. Ettől érezhetjük azt, 
hogy félrevezetnek minket. Ezt a problémát Nagy Péter is felfedezte: „Mindig tudatában van-
nak annak, hogy mit mondanak és hogy kinek. Ez egy állandó éberség, figyelem, őrködés a felett, 
hogy kinek mit mondanak, mivel egy adott dologról mást kell mondaniuk a dologba beavatottnak 
és a kívülállónak.”42 Így nekem is rá kellett döbbennem, hogy a cigányok beszéde és közlékeny-
sége kontextus- és szituációfüggő. Lehetséges, hogy olykor nem is az a fontos, amit monda-
nak, hanem, hogy kihez, milyen helyzetben és milyen formában szólnak.43 Az általuk használt 
nyelvnek két fajtája lehet a címzett személyétől függően: magyaroknak és cigányoknak szóló. 
Persze még az is meghatározó, hogy ezeken belül kinek szól.

Mindezek alapján nehéz bármit is objektív tényként, főként igazságként kezelni, annak tu-
datában, hogy az csak az adott helyzetben létrehozott, az éppen fennálló körülményeknek 
megfelelően konstruált ismeret. Mégsem lehet elkeseredni, hiszen már önmagában az is érde-
kes, hogy milyen eszközöket használnak fel arra, hogy identitásukat az épp jelenlevő kritériu-
mokhoz alakítsák és az így létrejött önkategorizáció milyen elemeket tartalmazhat?

Közösség?

Ha az érpataki cigánylakosok etnikai identitására vagyunk kíváncsiak, előbb még felmerül a 
kérdés, hogy vajon mennyiben tekinthetjük az itt élőket közösségnek?

Egy viszonylag jól körülhatárolható cigánycsoport vagy egy telep esetében talán valami-
vel könnyebb dolga van a kutatónak. Ha nem is talál olyan sok közös vonatkozási pontot, 
legalább a térbeli elrendeződés ad valamiféle kiindulási lehetőséget. Érpatakon ilyenről nem 
beszélhetünk.

Az itt élő cigányoknak nincs normál (persze kérdéses hogy kinek a szemszögéből) kö-
zösségi szolidaritásuk. Ha valamiben mégis akad azonosság, azt általában a kényszerhelyzet 
szüli. Az összetartozásuk inkább negatív módon, a magyarokkal szemben tudják megfogal-
mazni. Solt Ágnes is hasonló jelenséget fedezett fel az általa vizsgált telepeknél: „Az idegennel 
szemben nagyon erős az elzárkózás és ilyen értelemben vett összetartás, azonban a szolidaritás a 
mindennapokban alacsony fokú.”44 Tehát szerintem nincs is igazán „érpataki cigány identitás”, 
ahogy én személy szerint „érpataki cigány közösség” létezéséről sem beszélnék.

40 Kovai C. 2006, 196.
41 „A hazugság kategóriája utólagos, az elhangzottak igazságtartalmát csak egy következő beszédszituáció vetheti 

fel, a kimondás pillanatában minden igaz, és úgy is kell rá válaszolni.” Horváth Katát idézi Kovai Cecília.  
Kovai C. 2006, 196.

42 Nagy Péter 2007, 202.
43 A témában Horváth Kata több tanulmányt is megjelentetett és ő is hasonló megállapítást tesz: „…talán 

fontosabb, hogy valaki egy adott szituációban hogyan mondja el magát, hogyan építi fel aktuális igazát, és ezáltal, 
abban a pillanatban milyen viszonyokat konstruál.” Horváth K. 2004.

44 Solt Á. 2009, 33.
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Az egyének közötti szerveződés a családok és a rokonság szintjére redukálódik, ezen túl 
inkább csak lazább érdekszövetségek léteznek, melyek az aktuális helyzetnek megfelelően fo-
lyamatosan alakulnak. Ez az állapot szerintem főleg annak tudható be, hogy egyáltalán nincs 
közös múltjuk. A 19. század végi és 20. század eleji cigánybetelepüléskor egyéni érdekekkel 
rendelkező családok érkeztek különböző helyekről, akik a maguk boldogulását keresték és a 
telepi évek alatt sem alakult ki köztük szorosabb kötődés. Ugyanígy az egyes családok kü-
lön-külön kezdtek kiköltözni a faluba, nem pedig szervezett módon, egységesen. Ez a „külön 
utas” megoldás egyfajta menekülésnek tűnik azok részéről, akik ki akartak szakadni a korábbi 
helyzetükből.

Patrick Williams a következőt írja a cigányok saját nyelvéről: „Az egyetlen szabály, amit felál-
líthatunk, a következő: egy cigány nyelv fennmaradásához nélkülözhetetlen a közösségi élet, azon-
ban egy cigány közösség továbbéléséhez nem szükséges, hogy saját nyelve legyen.”45 Ez a megálla-
pítás valóban igaz, ha konkrétan a beszélt nyelvre vonatkoztatjuk. Abban az esetben azonban 
nem állja meg a helyét, ha szimbolikusan értelmezzük: egy közösség létezéséhez mégis csak 
szükséges egy metaforikus értelemben vett „közös nyelv”, ami (legalább kis mértékben) egy 
közös szabályrendszert és közös elveket jelent, amik alapján a csoport élete szerveződik, és ami 
bizonyos fokú azonosulást is feltételez „a többi taggal”. Ilyen jellegű cigány közösséget az én 
megfigyeléseim alapján, Érpatakon nem találhatunk.

Identitáskonstrukciók:

Úgy gondolom, Bernard Formoso megállapításának igazsága jelen kutatásom során többször 
is bebizonyosodott. A szerző szerint ugyanis „amikor egy olyan multietnikus közösség identitását 
vizsgáljuk, mint a cigány társadalom, óvakodnunk kell az olyan vonások általánosításától, melyek 
csupán az egyik összetevőjére jellemzőek.”46 A helyi cigányokkal folytatott beszélgetések alapján 
úgy tűnik, identitásuk több dimenzióba rendeződik és annak megfelelően alakul, ahogy azt a 
szituáció megkívánja, tehát ahogy az adott helyzetben legelőnyösebbnek tartják. Ez nagyban 
összefügg az általuk ismert sztereotípiákkal is, amelyeket a többségi társadalom ragasztott rá-
juk. Ennek következtében többféle „identitás-stratégia” jöhet létre, amelyek közül néhányat 
felsorolok majd a következő fejezetben.

Korábban, a telepi élet idején tisztább volt a helyzet, a magyarok és a cigányok egymástól 
elkülönülve, kézzelfogható határokkal elválasztva éltek. Ez a nyugalmi állapot viszonylag ki-
egyensúlyozottá tette az együttélést, hiszen mindenki tudta, hol húzódik a határ: a falusiak tud-
ták, hogy akik a Telepen élnek, azok a cigányok és ezzel összefüggésben a cigányok is stabilabb 
identitással rendelkezhettek. „Korábban a cigányok, ha csak a társadalom alján is, de integrált 
tagjai voltak a helyi közösségnek, amit a kölcsönös, bár mindvégig aszimmetrikus gazdasági kapcso-
latok mellett a társadalmi kapcsolatok megléte is jelzett.”47

A telepről való kiköltözésükkel viszont felborult a korábbi egyensúly. Az eddigi tiszta kép za-
varossá vált, azáltal hogy a cigányok a falu különböző pontjain jelentek meg. Az emberek közti 
kapcsolatokat sokban megkönnyíti, ha a viszonyuk átlátható és tisztán kategorizálható, és így a 
saját csoport (ingroup) és a külső csoport (outgroup)48 megkülönböztetése is egyértelmű. Jelen 
esetben azonban a korábbi stabil állapot véget ért és ez öndefiníciós problémák kialakulásához 
vezetett.

45 Williams, P. 2000, 251.
46 Formoso, B. 2000, 36.
47 Durst J. 2006, 106.
48 Bindorffer Gy. 2006, 9.
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Hogyan élik meg a cigányságuk?

Mint már említettem, identitásuk kialakításánál többféle stratégiát alkalmaznak. Ezek közül 
mi a következőket tapasztaltuk: a magyarokhoz képest (akitől támadást várnak), a többségi tár-
sadalomhoz képest (amikor valahogy reprezentálni kívánják magukat), a helyi cigányokhoz ké-
pest. Ezek nem egymástól jól elkülöníthető szintekként jelentek meg, hanem egy szituációban 
többször is változhattak. Hogy miért is lényeges ez a kérdés? Erre talán Pálos Dóra gondolata 
adja meg a választ: „az egyes cigány csoportok önmagukról alkotott elképzelése, énképe, önmagára 
vonatkozó sztereotípiája az egyik legfontosabb azok közül a motívumok közül, amelyek a többséggel 
fenntartott viszonyra befolyással vannak.”49 

Kutatásom során a következő „identitás-stratégiákat” különítettem el. A most következő 
megállapítások nem egy csoport jellemzői, inkább csak olyan attitűdök, amiket több interjú-
alanyomnál is felfedeztem:

•	 Gyakran igyekeztek magukat a többi cigánytól elhatárolni, akikhez képest ők sokkal 
rendesebbek, nem lopnak és tisztességesen viselkednek.

•	 Az általam részletesebben vizsgált módos család tagjai egyfajta tőkének tekintik a ci-
gányságuk és a magyarokhoz való közeledésre használják fel. Ez ellentmondásosan 
hangzik és valóban ambivalens viselkedést is eredményez. Konstruáltak egy „ideális”, 
pozitív cigány képet, ahova magukat sorolják, a többi falubeli cigánytól pedig éle-
sen elhatárolódnak. Nagyon törekednek arra, hogy a helyi magyarok elismerjék őket, 
de nem az asszimiláció útján, hanem pont a különbözőségük hangsúlyozásával. Ezzel 
mintegy azt próbálják bizonyítani, hogy cigányként is állnak olyan szinten, mint a ma-
gyarok, sőt… Tehát a „cigánytematika” nálunk központi helyet foglal el, „olyan téma, 
ami mindig terítéken van, mindennek ezáltal lesz tétje.”50

•	 Ezzel szemben a cigány lét olykor stigmatizált állapotot is jelent, ami egyértelműen 
hátrányokkal jár, ezért ettől próbálnak elkülönülni, általában úgy, hogy a falu más 
cigányait hozzák fel negatív példaként. Ilyenkor érdekes sztereotípiák jelennek meg, 
amikről azt gondolná az ember, hogy inkább csak a magyarok körében élnek. Ezekben 
az etnikai és a szociális tulajdonságok felváltva szerepelnek.

•	 Természetesen nem mindenki fektet ekkora hangsúlyt erre a kérdésre, sokaknál szóba 
sem került. Az ő cigánytematikájuk olyan, mint egyfajta adottság, tehát nyugalmi álla-
potban van. Meg van a helye a mindennapjaikban, de mivel lehatárolt, nem szövődik 
bele az élet fontos területeibe. Inkább csak akkor kerül előtérbe, ha emiatt éri támadás 
őket.51

•	 A cigánysággal, mint általános kategóriával történő azonosulás olyan pozitív elemek 
esetében történik, amelyek általában elérhetetlen távolságban vannak tőlük, de min-
denképpen értéket képviselnek. Például ilyen egy híres énekes, aki nagyon népszerű a 
körükben, vagy egy cigány származású politikus. Ekkor a cigánysággal, mint kulturális 
egységgel azonosultak.

•	 A más cigánycsoportoktól való elkülönülés náluk nem igazán jelenik meg. Néhány 
esetben azért szóba került az oláh cigányok pozitív megítélése, akiket „igazi cigányok-
nak” tartanak, mert őrzik a hagyományokat és beszélik a nyelvet.

49 Pálos D. 2007, 117.
50 Kovai C. 2008.
51 Kovai C. 2008. 
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•	 A roma szót csak ritkán használták, de szembeötlő volt, mert idegenségével kitűnt a 
szövegkörnyezetből. Az egyik asszony akkor kezdett romákról beszélni, ha hivatalosabb 
hangot akart megütni, például ha a hátrányos megkülönböztetésről, vagy cigányokkal 
kapcsolatos jogi kérdésekről volt szó.

•	 Egy külön stratégia a cigányságuk, mint a kilátástalanságuknak és a rászorultságuknak 
bizonyítéka. Vannak, akik ezzel akarnak boldogulni, úgy gondolják, hogy mások köte-
lessége, hogy rajtuk segítsenek: „A siránkozás, panaszkodás a túlélési stratégia része, amely 
a másikban való sajnálat érzésének felébresztésére szolgál.”52 Ez összefügg azzal a jelenség-
gel, amit szintén Solt Ágnes ír le: sokszor a megélhetésük biztosítását az önkormány-
zattól, vagy az államtól várják. Ezeket gyakran egy-egy személyhez kötik, így áthidalják 
a problémát, hogy bonyolult szervezeti egységek megértésével kelljen foglalkozniuk. 
Ezek az intézmények számukra egészen sajátos jelentéssel bírnak. Ezt a jelenséget Fónai 
Mihályék „jó király”- képzet néven említik.53

•	 Közös pont a beköltözöttekhez való viszonyulás, amit egyértelműen az elhatárolódás 
jellemez. A beszélgetésekben őket külön kategóriaként említették. Ennek okát megint 
az „idegen” fogalmában látom, amelyhez egyúttal veszély és kontrolálatlanság kapcso-
lódik. Egyrészt a faluban mindenki mindenkit ismer és talán eltelt már annyi idő, hogy 
beszélhetünk „törzsgyökeres érpataki cigányokról”. Az új beköltözők az ő pozíciójukat 
fenyegethetik.54 Ez előítéleteket szülhet, melyek alapja a túláltalánosítás. Tehát valami-
lyen szinten úgy viselkedhetnek, mint velük a magyarok. Ha nem is jelenik meg nyíl-
tan ez az ellenséges mentalitás, a szavaikból kitűnik, miként vélekednek a máshonnan 
jöttekről: „A törzsökös érpataki cigányok befogadták a betelepülőket cigányként.”

•	 A magyarok véleményének a helyi cigányok identitására gyakorolt hatását nem vizsgál-
tuk, annyi azonban kiderült, hogy két kategória élesen elválik. Eszerint vannak a rend-
bontók és a jó/rendes cigányok. A két „pólus” kialakulásában jelentős szerepet játszik 
a polgármester megosztó személye. Az egyik tábort a falu normáival szembeszegülők 
jelentik a másikat pedig az elvárásokhoz igazodók.

Miért és ki a cigány?

Szintén ellentmondásosak azok a vélekedések, amik alapján kívülállóként meghatározzák, ki 
is a cigány? Ezekben a véleményekben az elhatárolódás és az azonosulás felváltva jelenik meg, 
a legtöbben különböző sztereotípia-tartalmak mentén határozzák meg azt, hogy szerintük ki 
sorolható ide. A definiálás több szempont szerint történik: viselkedés, magatartás; kinézet; 
életkörülmények; származás stb. alapján. Most néhány, cigányoktól hallott véleményt közlök a 
helyzet megértésének érdekében.55: 

52 Solt Á. 2009, 37.
53 „A „nagypolitika” és a végrehajtó hatalom, mint mindent megoldani képes aktor, a romák várakozásaiban a „jó 

király” képzetét hordozza, ami egyfajta paternalista viszonyra is utal.” Fónai M. — Filepné N. É. 2002, 108.
54 Hasonló jelenséget Durst Judit is felfedezett az általa vizsgált települések egyikében, tehát az ilyen szintű 

elzárkózás nem példanélküli: „Az „igazi cigányoknak” nevezettek betelepedése ellen leginkább maguk a bordói 
romák tiltakoznak, hiszen eddig megszerzett jó pozíciójukat érzik veszélyeztetve a beköltözők által.” Durst J. 
2006, 187.

55 A fentiek helyi kisebbségi önkormányzat tagjaival folytatott beszélgetéseken hangzottak el.
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1. Viselkedés, életkörülmények, bőrszín alapján határozzák meg, ki cigány, valamint ak-
kor, ha valakinek „be akarnak szólni”.

2. Másik olvasat: 1. A külső jegyek: bőrszín alapján. Főleg azokat, akik idegenek, más-
honnan beköltözöttek és így könnyű őket megkülönbözetni. 2. Életmód alapján: sze-
génység, ruházkodás, iskolázottság, gyerekek nevelése (gyerekeikre nem adnak ruhát, 
mezítláb járatják) Van, hogy a magyarra is rámondják, ha úgy viselkedik, 3. Származás: 
akik régóta ismernek és tudják, hogy a szülei is cigányok voltak.

Általában talán a sztereotip viselkedés hangsúlyozása volt a legjellemzőbb, bár ezektől a ma-
gatartásformáktól rögtön el is határolták magukat a beszélők.

Már az eddigiekből is kirajzolódott, hogy milyen ambivalensen élik meg a saját cigányságu-
kat. Ezt most néhány idézettel szeretném illusztrálni, talán így még világosabbá válik mindaz, 
amiről az eddigiekben szó volt (Ezek a mondatok egyetlen, a kisebbségi önkormányzat tagjai-
val folytatott beszélgetés során hangzottak el.):

•	 „A magyarsághoz legalább nekem van egy kis közöm.”

•	  „A politika osztja meg a cigányokat. A cigányságot önmagával állítsa szemben.”

•	 „A cigányságot még jobban szét kéne szórni a faluban.”

•	 „Mi elfogadjuk a cigányokat!”

•	 „Mindenkit a viselkedése alapján ítélünk meg.”

Még jobban leszűkítve, egyetlen ember szavai is ugyanezt támasztják alá. Az egyik cigány 
férfit idézem, aki szintén a cigány kisebbségi önkormányzat tagja:

•	 „A cigány életmód nem változik a magyarságtól.”

•	 „Szerintem viselkedés alapján kell megítélni egy embert.”

•	 „Aki cigánynak vallja magát, azt elfogadjuk cigánynak.”

•	 „Nem is laknák itt, ha valamelyik szomszédom cigány lenne, nem csípem őket.” (A 
Kossuth utcában lakókról volt szó)

•	 „Nem adtam ki nekik az albérletet. Ránéztem és nem adom.”

•	 „Nem akartam menni a cigányok közé.”

Az identitás bonyolultságával talán sikerült érzékeltetnem, mennyire összetett helyzetről van 
szó Érpatakon. Nagy Péter szavai ezt találóan megfogalmazzák: az általa kutatott közösségnek 
„egyfajta nem egységes létezés a fő jellemzője.”56 

Dolgozatom fő célkitűzése volt a „Ki a cigány?” kérdéskör körüljárása különféle szempontok 
alapján. Remélem, az egyes elméletek, tudományos megközelítések és saját tapasztalataim felvo-
nultatásával sikerült rávilágítanom a probléma összetettségére. Az eddigiek alapján érvényesnek 
tekinthetjük Szelényi Ivánék megállapítását, miszerint: „ a cigány népesség nem képez egyértelműen 
lehatárolható csoportot, a cigány kultúra, életmód és identitás sem fogható fel valami történelmen kívü-
li állandósággal, egyértelműen lehatárolható, egzotikus etnikai csoporthoz kapcsolható fogalomként.”57 
56 Nagy Péter 2007, 196.
57 Ladányi J. — Szelényi I. 1997, 24.
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Az univerzális „cigány” fogalom mégis évszázadok óta elpusztíthatatlanul létezik, annak ellené-
re, hogy meghatározása mindig esetleges és bizonytalan volt. De vajon miért? Miféle társadalmi 
igényt elégít ki ez a kategória, hogy a hozzá kapcsolódó kételyek ellenére a mai napig jelen van? 
A kérdés megválaszolása ugyancsak érdekes tudományos kihívást jelenthet.

Mint már a bevezetőben megfogalmaztam, bizonytalanságot kívántam kelteni, főként azért, 
mert mióta megismerkedtem a témával, ez a problémakör megfejthetetlen talányként áll előt-
tem és úgy látom, ez nem csak engem foglalkoztat. Talán igaza van a Ladányi-Szelényi páros-
nak és empirikus módszerekkel csak a különféle társadalmi klasszifikációs rendszereket tudjuk 
megismerni. A logikus magyarázat ellenére a kutató mégsem nyugodhat, hiszen a „Ki a ci-
gány?” egy megválaszolatlan kérdés, ami megoldásra vár. 
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