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 Fiatal oláh cigányok területi identitása  

– egy kvalitatív vizsgálat eredményei 

   

Ebben a tanulmányban a magyarországi cigányok merőben új asszimilációs stratégiáját, 

az etnicitást vizsgálom a II. világháborútól napjainkig. Munkahipotézisem szerint az 

integráció új típusa a cigányság belső, internalizált identitásstruktúráin alapul. A 

tanulmányban leírom az etnikai identitás kialakulásának folyamatát, mely Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyét sem hagyta érintetlenül. Ha a jelenlegi integrációs folyamatok 

nem változnak, akkor ez az új identitásforma képes a többségi társadalom és a cigány 

közösségek gondolkodásmódján és koncepcionális keretein is 

 

 Bevezetés 

 A magyarországi cigányság identitásának elemzése és feltérképezése a mai napig a 

társadalomkutatók empirikus és teoretikus vizsgálati homlokterében áll. Az eddig napvilágot 

látott kutatások inkább általános érvényű – természetesen helyes – megállapításokat 

fogalmaztak meg a hazai romák csoportazonosságáról, én viszont identitásuk mélyebb 

struktúráiba kívántam bepillantani azon empirikus kutatás során, amelyet 2005 nyarán 

végeztem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Arra kerestem a választ, hogy a megyében élő 

cigány fiatalok a különböző – a társadalmi integráció háttérfeltételeként értelmezhető – 

identitásstratégiák közül melyiket választották, illetve választják. 

 Kiindulópontom szerint a társadalmi integráció és az identitás összefügg, egymást 

meghatározzák, egymástól függnek és állandó kölcsönhatásban állnak egymással. Az egyén 

saját személyiségén keresztül válik a társadalom szerves részévé (vagy kerül perifériára), 

ezért ha a csoportidentitást vizsgáljuk, akkor a közösség integrációs teljesítményét is mérjük 

egyben. A magyarországi cigányság beilleszkedésének – társadalomtörténeti aspektusból 

nézve – eddig két típusa ismert, kronológiai sorrendben: az asszimiláció és az etnikai 

identitás. Amint azt látni fogjuk, az asszimiláció csupán a többségi társadalomhoz való 

közeledést jelenti destruktív identitással, de szerves betagolódást nem. Az etnikai identitás 

ezzel szemben teljes integrációt eredményez konstruktív önértékeléssel. Mindkét stratégia 

más-más szerepet vár el a felektől. Az asszimilációban a kisebbségi csoport elhagyja eredeti 
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szokásait, tradícióit, megtagadja önmagát (destruktív identitás), és így próbál a többségi 

társadalomhoz közeledni. Az etnikai identitás ezzel szemben hangsúlyozza, hogy a cigány 

identitást meg kell őrizni, a hagyományokat ápolni kell, az eredetiség megőrzésével már nem 

csak közeledés, hanem integráció valósul meg. 

 Ebben a tanulmányban tehát arra keresem a választ, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

fiatal cigányok asszimiláció vagy etnikai identitás révén próbálnak-e beilleszkedni a magyar 

társadalmi struktúrába. Kvalitatív vizsgálat keretében főként oláh cigányokat kérdeztem meg.  

  

Elméleti keretek 

 A roma és nem roma társadalmi szerepek, valamint a hozzájuk kapcsolódó elvárások a 

magyarországi társadalomtörténelemben állandóan változtak és változnak, a két entitás 

közötti kapcsolat egy ideig viszonylag harmonikusnak mondható, máskor viszont komoly 

feszültségekkel terhes. A rendszerváltástól napjainkig a többségi és kisebbségi csoportok 

közötti viszonyrendszer átstrukturálódott, mindkét aktor szerepfunkcióinak 

mechanizmusaiban találunk átalakulásra utaló jeleket, amelyek alapvetően befolyásolják a 

cigányság társadalmi integrációját. E folyamat vizsgálata tehát nem csak azért fontos, mert – 

amint azt már számos teoretikus és empirikus kutatás is alátámasztotta – az identitás, a 

funkcionálisan differenciálódott szerepek és a társadalmi integráció organikus kapcsolatban 

állnak egymással. Arról van szó, hogy minden egyes társadalmi csoport integrációja csak 

akkor lehet sikeres, ha megtalálja azt az identitásstratégiát – annak kereteit, princípiumait és 

komponenseit, formáját és tartalmát –, amelynek segítségével betagolódhat a társadalom 

szerkezetébe (Taylor 1996). A partikuláris önazonosságtudat artikulációja azonban sohasem 

csak az egyik konglomerátumtól függ, hiszen az identitás és az integráció mindig az 

interszubjektív elismerés változó játékterében alakul (Honneth 1997), ez egy többszereplős, 

komplex társadalmi folyamat. Vagyis, ezért állítjuk– s e megállapítás tanulmányunk egyik 

kiinduló tézise –, hogy az identitás és az integráció problematikája szervesen kapcsolódik 

egymáshoz, ezek egymástól elválaszthatatlanok. Ha a két csoport identitásában – és 

természetesen a társadalmi munkamegosztáson belüli hely elfoglalásának 

viszonyrendszerében – valamilyen diszfunkciók jelennek meg (most mindegy, hogy milyen 

okokból), akkor az az aggregátumok szereplőiben torz, nem egyszer destruktív 

csoportazonosságot implikál. Ez egyaránt kimutatható a hazai cigányság és zsidóság 

vonatkozásában (Jóna 2005, Jóna 2006). Mindez a többségi társadalomban, előítéletes 

attitűdöt hoz létre, amelynek társadalmi és individuális szintű megszüntetése, felszámolása 

akár generációkon átívelő folyamattá is válhat. A kialakult előítéletesség pedig nyilvánvalóan 

az egyik legnagyobb gátja a társadalmi integrációnak 

 Jelentősebb gazdasági recesszió, illetve gyors társadalmi változások periódusában (ilyen volt 

például az 1989-es magyarországi rendszerváltás is) a többségi és kisebbségi csoportokban az 

identitások, a szerepek és a hozzájuk fűződő elvárások bizonytalanná, labilissá, képlékennyé 

válnak (Allport 1977), és később, az idők folyamán instabilitásukban megmerevednek (Heller 

1966). Kialakul, majd általánosan elterjed a „mi” és az „ők” (esetünkben: a cigány és nem-

cigány) csoportértelmezés és -értékelés. Ezt a szembenállást akarta, illetve akarja egyfelől a 

cigány fél felszámolni azzal, hogy bekapcsolódik, illetve bekapcsolódott az asszimiláció 

folyamatába, melyben identitásváltások sorozatán megy keresztül. (Az asszimiláció 

fogalmának meghatározásáról már könyvtárnyi szakirodalom született – mi azonban az 

általánosan elfogadott jelentést alkalmazzuk. Eszerint e terminus beilleszkedést, összeolvadást 
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jelent. Azonban itt nem társadalmi jelenségről, hanem térben és időben lejátszódó, 

többszereplős társadalomtörténeti folyamatról van szó. Ebben a kontinuitásban az érintett 

csoportok kezdetben életmódjukban, kultúrájukban, világértelmezésükben és 

hagyományaikban teljesen különböznek egymástól, majd idővel ez a távolság egyre csökken. 

A csoportok között az átjárhatóság és a mobilitás egyre gyakoribbá és könnyebbé válik, de 

csak részleges egybeolvadás figyelhető meg, mert egymás mellett párhuzamosan futó, mindig 

közeledő, de soha össze nem érő társadalmi mozgásról van szó. Más szavakkal: az 

asszimiláció fogalma azt a folyamatot jelöli, amelyben a szóban forgó közösségek diffúz 

egymásba csúszásának, tökéletes eggyé válásának sohasem lehetünk tanúi – társadalmi 

integráció nem, vagy csak részben valósulhat meg asszimiláció által.) Az asszimiláció nem 

hoz integrációt, csupán közeledést jelent. A társadalmi közeledésnek ára az, hogy a 

kisebbségben lévő csoport elhagyja történelmét, tradícióit, esetenként vallását, nevet változtat, 

vegyes házasságot köt, stb., negatív identitás alakul ki, ám cserébe a többség magához közel 

engedi; az asszimiláció destruktív csoportazonosságot teremt és csökkenő társadalmi 

távolságot, ám teljes összeolvadást, integrációt nem ad. 

 Az etnikai identitás ezzel szemben mást jelent. Ez egy merőben új, a rendszerváltás után 

kibontakozó identitás, amely nem asszimilációt, hanem integrációt hoz magával. A társadalmi 

integráció azt jelenti, hogy a társadalmi osztályok közötti társadalmi távolság mérséklődik, 

esetenként eltűnik, teljes egybeolvadás jelenik meg, ami nem jelenti a jövedelmi-vagyoni 

különbözőségek megszűnését. Ezek fennmaradásával mégis a társadalom tagjai között olyan 

erős kohéziós erő, szervező elv formálódik, mely képes összetartani a feleket. E folyamat 

keretében a cigányság nem asszimiláció útján próbál meg közeledni, hanem megőrzi eredeti 

egyéniségét, karakterét, identitását, és ezzel együtt fogadja be a társadalom. Nem kell 

megtagadnia önmagát, nem kell rejtőzködnie, így nem alakul ki destruktív identitás, hanem 

konstruktív csoportértelmezés formálódik. Ezzel már nem közeledik, hanem organikus 

keretek között beépül, integrálódik a társadalom szerkezetébe – társadalmi integráció történik. 

Az asszimiláció közeledést jelent negatív identitással, az etnikai identitás pedig társadalmi 

integrációt eredményez konstruktív önértékeléssel. 

 Ebben a rövid tanulmányban azt vizsgálom empirikus adatok alapján, hogy az etnikai 

identitással együtt járó társadalmi integráció lokális szinten megvalósul-e a fiatal oláh 

cigányok körében. 

  

Módszerek 

 Mivel a cigány identitás szubsztanciális elemeit vizsgáltam, ezért szociológiai, félig-

strukturált interjút készíttettem – tehát a kvalitatív metodikai rendszert részesítettem előnyben. 

Az interjúkat az alábbi dimenziókkal strukturáltam: cigány családokban megfigyelhető 

speciális szocializációs mechanizmusok, cigány életviteli stratégiák, cigány kulturális 

preferenciák és szokások, az üldözés emléke (pharrajimos), sorsközösség tudata, 

asszimilációhoz való viszony, a cigány eredethez, illetve származáshoz fűződő emocionális 

viszony, valamint cigánykép a médiában. 

 A mintavételi keretbe a közigazgatásilag Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő cigány fiatal 

felnőttek (18–28 év közöttiek) kerültek. Összesen 53 értékelhető interjút készítettem, a 

kutatásba bevont személyekhez úgynevezett hólabda-módszerrel jutottam el (Babbie 

1996).[1] 
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A klasszifikációs rendszerben romának tekintettem azt a személyt, akit a nem cigány 

származású környezete annak tart, továbbá azt, aki romának vallja magát. Csak az az egyén 

kerülhetett be a vizsgálatba, aki mindkét kritériumnak egyszerre eleget tett. A kutatás során 

nem valószínűségi mintavételi eljárást alkalmaztam, ezért ez a kutatás egy későbbi, nagyobb 

lélegzetvételű adatgyűjtés előzményeként fogható fel, eredményeim tehát nem minden 

tekintetben vehetők reprezentatívnak, de, úgy vélem, kellően informatívak és tudományosan 

megalapozottak. 

Legfontosabb megállapításaimat interjúrészletekkel támasztom alá. 

  

Eredmények 

 Eredményeink szerint a disszonáns rejtőzködő stigmakezelés mechanizmusa a megyénkben 

élő fiatal cigányok körében csak bizonyos mértékben figyelhető meg, roma származásukat és 

az ehhez kapcsolódó önazonosságot csak meghatározott szituációkban leplezik, ám nem 

titkolják a többségi társadalom tagjai előtt – többnyire antropológiai okokból. Az 53 

megkérdezettből 6 olyan személy volt, akikben gyermekkorukban szüleik nem erősítették a 

cigány identitást, illetve arra bátorították őket, hogy a mindennapi életük során tabuként, 

titokként kezeljék cigányságukat. 

 A kutatás során felfigyeltünk egy rendkívül érdekes jelenségre. A válaszadók elmondták, 

hogy főként az édesapjuk bátorította őket cigányságuk nyílt vállalására, nem az édesanyjuk. 

Ennek okát itt most nincs módunkban tovább keresni, azonban ez igen figyelemreméltó, mert 

más etnikai csoportoknál (főként magyarországi zsidóknál) inkább az apák motiválják 

gyermekeiket a rejtőzködő stigmakezelésre, míg az anyák a konstruktív identitást helyezik 

előtérbe. 

 „Amikor kicsi voltam, akkor tudatosították velem, hogy cigány vagyok, de soha nem akarták 

rám erőltetni a cigány szokásoknak, hagyományoknak a követését… Mindenképpen arra 

ösztönöztek, hogy ne takargassam ezt el.” 

„Szeretek cigány lenni, arra bátorítottak. Szüleim mindig arra kértek, hogy ne tagadjam meg, 

hogy cigány vagyok.” 

„Természetesen szüleim erősítették bennem, hogy cigány vagyok, mégpedig olyan formában, 

hogy tanítottak zenére és általában a cigány embereknél a zene az, ami legjobban fog rajtuk, 

legjobban meg lehet velük tanítani. Szüleimnek soha nem kellett bátorítani, hogy vállaljam 

cigányságomat, mert én nyíltan vállaltam és én erre büszke vagyok.” 

„Nálunk apám viselkedik mindig úgy, mint egy cigány, ő tartja meg legjobban a 

cigányságát.” 

 Az 53 megkérdezett fiatal cigány származású személy közül 22 mondta azt, hogy szülei 

tanították a roma hagyományokra és tradíciókra. Mindazoknak, akik elsajátították és a mai 

napig is tartják őket, a hagyományok életük egyik meghatározó tényezőjét jelentik. 

Mindebből az a csupán valószínűsíthető következtetés vonható le, hogy a konstruktív cigány 

etnikai identitás nem feltétlenül és mindig jár együtt a cigány szokások megtartásával és 

ápolásával; a helyi cigány identitásban a cigányság tradíciói gyengülő szerepet töltenek be. 



Társadalmi Együttélés 2012/4. szám 

www.tarsadalmiegyutteles.hu 5 szerk@tarsadalmiegyutteles.hu 

Mindez összefügg az előző megállapítással, vagyis a rejtőzködés, a félelem identitássá 

formálódott már fiatal korban, a cigány csoportazonosság azonban nem rejthető el. Ezek a 

szembenálló objektív tények feszültséget eredményeznek egyéni és társadalmi szinten is, 

amely hátráltatja a cigányság stratégiai integrációját. 

 „A szüleim tanítottak a cigány öltözködésre meg az ételkészítésre, ami még a mai napig is 

hagyomány nálunk. Például a kenyérhez hasonló vakaró készítés, vagy a krumplistészta, amit 

mi úgy szoktunk elkészíteni hagyományosan. De már nem igazán tartom.” 

„A szüleim megtanítottak a hagyományokra. A cigány hagyományok ezek olyanok, hogy 

másokat ne sértsünk meg. Azért a tisztelettudás meglegyen, tisztelet meglegyen a másik iránt, 

ne bántsuk meg, ne sértsük meg a másikat. Inkább a cigány szokás ott lenne, hogy már 

akkoriban rövidnadrágot hordunk, az már szégyen volt. Inkább a lányoknál, miniszoknya, 

combon felüli, az már olyan volt, hogy az hogy néz ki. Festeni nem festhették magukat. Meg a 

házasságnál volt inkább zűrös. Ott olyan volt, hogyha udvarolt, vagy udvarolni kellett a 

lánynak, akkor addig járt csak hozzá, szóval se puszi, se semmi. Erre nagyon odafigyeltek. 

Ezen a téren nagyon szigorúak voltak.” 

„Engem igazából nem tanítottak a cigány hagyományokra, nem is az, hogy tanítottak volna, 

hanem benne élsz egy családban és tudod. Ezek természetes hagyományok, mint például, ha 

ünnepnap van, összegyűlik a család, például aki nem régen halt meg, annak is meg van 

terítve, van egy tányér ott ugyanúgy, mikor isznak egy kis pálinkát, akkor öntenek a földre egy 

kicsit, hogy igyon az is.” 

 Vizsgálati populációnkból összesen 13 személy mondta azt, hogy tud beszélni és írni cigány 

nyelven. A többieket szüleik nem is próbálták (vagy nem is akarták) erre megtanítani és – 

elmondásuk szerint – a jövőben nem is akarják elsajátítani anyanyelvüket. Ennek oka lehet a 

többségi társadalom előtti szégyenkezés, vagy a már megszerzett „asszimilációs eredmény” 

konzerválása. Az interjúkból számunkra az derült ki, hogy inkább az utóbbi tényezővel 

magyarázható az intenzív nyelvi beolvadás. Az interjúk alapján egyértelműen megállapítható, 

hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatal cigányság nyelvi asszimilációja viszonylag 

magas fokú. 

 „Engem szüleim tanítottak a cigány nyelvre. Minden éven egyszer cigány bulit is rendezünk, 

de a temetési, esküvői hagyományokat is betartjuk.” 

„Én nem beszélek cigányul. Isten őrizz. Soha nem fogom megtanulni.” 

„Beszélem a cigány nyelvet. Hétköznapi életben használom, amikor cigány barátaimmal 

vagyunk, akkor reflexszerűen a nyelvünk cigányra vált, és fel sem tűnik. Sokan úgy élik meg, 

hogy mi most ki akarjuk őket rekeszteni. Például, ha most egy csoportban vagyunk egy helyen, 

ahol vannak ott magyarok is, akkor tényleg van úgy, hogy azt gondolják a magyarok, hogy 

most biztos minket beszélnek ki. De nem. Hanem természetes reakció, hogy beszélünk és akkor 

a nyelvünk átvált valahogy cigányra, lehet, van benne az is, hogy ne hallja más, de nem 

mindig… Írni is tudok cigányul. Bár ezt igazából nem használom, esetleg, hogyha verseket 

kell fordítani, vagy mondókákat, vagy valamit éppen írni kell rendezvényekre, vagy bárhová, 

akkor igen. Csak szükség esetén, hétköznapokon nem sokra megyek vele.” 

„Gyerekkoromban próbáltak rávezetni arra, hogy tanuljak meg cigányul írni és olvasni, de 

engem ez nem érdekel.” 
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A roma hagyomány, gondolkodásmód és kultúra (amely viszonylag erősen jelen van a fiatal 

cigányok körében) bizonyos fokig különbözik a többségi társadalométól, ezért nem kerülhető 

el annak elemzése, hogy a nem cigány csoportok hogyan viszonyulnak mindehhez. Sajnos 

diszkrimináció, megszégyenítés, néha még durva atrocitás is érte ezért életük folyamán ezeket 

a roma fiatalokat. Vizsgálati populációnk kétharmada vallotta azt, hogy már általános iskolás 

korukban kirekesztették őket cigány származásuk miatt. Az esetek többségében inkább az 

osztálytársaiktól kaptak megvetést és csak kisebb részben tanáraiktól. 

 „Soha nem fogom elfelejteni, elsőbe beléptem és közben végeztem el egy ápolási asszisztens 

és egy gondozó ápolói iskolát, ami két-két éves volt és, akkor ugye év vége körül, a vizsgákra 

jelentkeztem és mentem is, és amikor először beléptem az iskolába, így néztek rám. Senki sem 

szólt hozzám, nem köszönt, és nem fogadtak be és bizonyítanom kellett a háromnegyed évi 

vizsgán és év végi vizsgán, hogy igenis nem kettesre vagy hármasra fogok vizsgázni. Nagy 

meglepetésemre az egyik osztálytársam mondta nekem, hogy nem hitte volna, hogy ilyen 

jegyeim lesznek, azt gondolta, hogy mit akarsz te itt, most jöttél ide, és akkor te nem fogsz 

megbukni. Nagyon nagy előítéletei vannak az embereknek, és a magyar embereknek, és 

nehezen fogadják el. De ha bizonyítasz, akkor én úgy gondolom, hogy maximálisan 

elfogadnak. Ebből utána probléma nincs, sőt szeretnek, pláne, hogyha jól tanulsz, és a jobbak 

közé tartozol, akkor meg még jobban.” 

„Velem sohasem éreztették, hogy cigány vagyok. Bár volt egyetlen egy osztálytársam, aki 

egyszer-kétszer úgy szememre vetette, hogy te büdös cigány vagy, és én akkor csak néztem, 

mert nekem ez új volt, mert azelőtt sohase hallottam ilyet, hogy ennyire megkülönböztessék a 

cigány embert. Egy kicsit furcsa volt, és akkor úgy össze is tört a szívem, emlékszem, mert 

sírtam. Nagyon fájó érzés volt, olyan szokatlan, olyan kellemetlen, olyan sírásfojtogató, mert 

hogy megkülönböztettek, és ez nekem fájt, mert én úgy gondoltam, hogy én ugyanolyan 

vagyok, mint más ember.” 

„Egyáltalán nem volt részem semmilyen elutasításban. Mindenki nagyon toleráns volt, így 

észre sem vettem így általános iskolás koromban, hogy én más lennék valamilyen szinten, mint 

az osztálytársaim.” 

„Gyerekkoromban nem volt kiközösítés, de szakmunkásképzőben ott volt, sőt a 

megkülönböztetés miatt nagyon sok atrocitásba keveredtem.” 

„Mindig leghátul álltunk a sorba, éreztették, tudtuk, nekünk ott a helyünk.” 

„Engem megkülönböztettek. Mert a C betű mindig ott fog állni a nevem előtt, XY cigány [a 

megkérdezett itt a nevét mondja – J. Gy.]. Ezt komolyan mondom.” 

 Az érintetteket arról is kérdeztük, hogy milyen szocializációs mechanizmusokat alkalmaznak, 

illetve alkalmaznának gyermekeik nevelésében, szeretnék-e továbbadni a cigány 

hagyományokat gyermekeiknek, támogatnák-e gyermekeiket abban, hogy aktívan 

bekapcsolódjanak a cigány kulturális élet vérkeringésébe. Meglepő válaszokat kaptunk: 

összesen 25 személy mondta azt, hogy gyermekeit nem a cigány tradíciók szerint fogja 

nevelni, szeretné, ha gyermeke nem kerülne semmilyen kapcsolatba ezekkel a 

hagyományokkal. Ezt általában azzal magyarázták, hogy ők sem ismerik elég pontosan és 

mélyrehatóan kultúrájukat, mások viszont érdektelenségre hivatkoztak. Azonban voltak 
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olyanok is, akik bevallották, hogy félnek a többségi társadalom bizonyos szegmentumaiban 

felerősödő előítéletektől és nem szeretnék, ha gyermeküket emiatt a későbbiekben bármilyen 

atrocitás érné, vagyis a félelem miatt próbálnak meghatározott távolságot tartani 

származásbeli identitásuktól. Ez gátat szab a társadalomba való adekvát integrációjuknak. Ez 

a destruktív, rejtőzködő önazonosság tipikus megjelenési formája. 

 Mindezek következtében az asszimiláció kontinuitásába kerülnek gyermekeik, ami viszont a 

jövőben – minden valószínűség szerint – reaktív önazonosságot fog implikálni bennük, ami 

újból dezintegrációhoz vezet. Néhány, tipikusnak mondható vélemény: 

 „Persze, el fogom mondani gyermekeimnek a cigány hagyományokat, úgy fogom őket 

nevelni, ahogy engem neveltek a szüleim, sőt kicsit jobban.” 

„Nem. Én nem akarom őket cigány vagy magyar hagyományok szerint nevelni, én családi 

hagyományokat szeretnék kialakítani, de szerintem nem igazán fogom őket cigány 

hagyományok szerint nevelni.” 

„Így van, a cigány hagyomány nagyon fontos. Jó az, ha meg van benne a kultúra, mert az is 

elmúlt, hogy most elvigyük a gyereket a klubokba, cigányul tanuljanak, cigányul táncoljanak. 

Nagyecseden is van egy kis cigánygyerek klub, oda fel szoktuk vinni, de mondjuk még kicsi, 

még csak három éves. De táncolni táncolgat, énekelget, cigányul is beszélget, szóval belenő. 

Ahogy mi felnőttünk, ugyanúgy ő is belenő.” 

„Nem. Nem fogom őket a cigány hagyományok szerint nevelni, mert nem. Nem lesz attól jobb 

neki, de mi itthon nem beszéljük a cigány nyelvet a feleségemmel. Nem beszéljük és a 

gyerekeknek se fogjuk megtanítani.” 

„Nem fontosak a cigány hagyományok, mert szerintem haladni kell a korral. Már azok a 

szokások, amit régen a cigányok végeztek, ez a táncolás meg ilyesmi, szerintem ebből már 

nem lehet egy gyereket arra tanítani, nem sok minden lesz belőle.” 

 Identitásuk – többek között – döntően meghatározza párválasztásukat, vagyis a vegyes 

házasságok arányából (részben) következtethetünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatal 

felnőtt cigányok etnikai csoportazonosságának sajátosságára. A válaszadók majdnem fele 

kizárólag cigány személlyel kötne, illetve kötött már házasságot. Véleményük szerintük egy 

romának (függetlenül attól, hogy nőt vagy férfit kérdeztünk) csak cigánnyal lehet és kell 

házasodni, a harmonikus családi életüknek ez alapvető kritériuma. Itt fontos megjegyezni, 

hogy ez a jelenség inkább az alacsonyabb egzisztenciával rendelkező cigány csoportokban 

volt megfigyelhető. 

 Populációnk több mint egyharmadát nem érdekelte jövendőbelijének származása, vagy úgy 

gondolta, hogy csak a köztük lévő szerelem számít, a származás egyáltalán nem. A 

megkérdezettek több mint tíz százaléka vegyes házasságban él, elmondásuk szerint teljes 

boldogságban. Számukra is lényegtelen volt párválasztásuknál a saját vagy párjuk 

származása, kizárólag emocionális alapon hozták meg döntésüket. Csupán egy személy volt 

azon a határozott állásponton, hogy soha nem menne férjhez cigány férfihez. Döntését 

semmivel sem indokolta. 
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„Nekem cigány párom van, ő a párom. Cigánynak cigány a párja, nálunk ezt szokás 

mondani.” 

„Azt kell mondanom, hogy Magyarországon élek és nem tennék különbséget, mert akit 

szeretek, azt választanám.” 

„Csakis cigánnyal kötnék házasságot, mert a cigányokkal jobban ki lehet jönni.” 

„Most van egy párom, aki cigány. De nem emiatt a párom. Ha nem cigány párom lenne, az 

sem lenne baj.” 

„Nekem teljesen mindegy hogy cigány vagy nem. Az a lényeg, hogy szeressen.” 

„A párom nem cigány, 12 éve lakom a feleségemmel, ő magyar. Nem tudom, hogy ezt hogy 

hozta a sors, de ez így történt. Elvileg anyuék azt mondták, hogy próbáljak cigány lányt 

szerezni, de valami oknál fogva nem igazán tudja az ember megszabni, hogy milyen asszonyt 

fogjon magának, éppen akit megszeret.” 

 A megkérdezettek közül csupán heten gondolták úgy, hogy fontosak a cigány szimbólumok. 

Az ezekhez kapcsolódó hagyományos cigány öltözködési szokások marginalizálódását 

általában a divat megváltozásával magyarázták, amely nem tűri el a cigány népviseletet, ezért 

inkább a magyar, illetve az európai divatot követik. Néhányan azonban úgy vélték, hogy 

számukra még a mai napig fontosak a cigány szimbólumok és az öltözködés, de mégsem 

viselik azokat, mert ez a többségi társadalom tagjaitól élesen megkülönböztetné őket – 

magyarul, félnek a kirekesztéstől, így inkább sajátos asszimilálós minták szerint konstruálják 

mindennapi életüket.   

 „Én szerintem fontosak a cigány szimbólumok, de így a hétköznapokban, hogy például 

elmegyek vásárolni, akkor úgy már nem. Olyan kihívó, olyan másnak tűnik benne az ember.” 

„Szerintem vállalja fel egy cigány ember azt, hogy ő cigány, de ne járjon azért mindennap 

ilyen ruhákba, mert azért kinézik, de aki ezt teszi, arra én felnézek.” 

„Hát a mi családunkban a szimbólumok nem jellemzőek. Tehát így öltözködésben, szerintem, 

nem lehet megállapítani, hogy mi cigányok lennénk. Nem tartom fontosnak, hogyha valaki 

annak tartja, akkor elfogadom, de én nem, részemről ez nem meghatározó.” 

„Fontosnak tartom végül is, mert többen úgy öltözködnek, meg úgy viselik a ruhákat, mint a 

régi időkben. Még mindig van hagyománya ennek. Például, hosszabb szoknya, meg 

apukáméknál még volt annak idején a lakkcipő. Én ma már ritkábban viselem ezeket, 

megpróbálunk a divat után menni.”  

„Egyáltalán nem fontosak a szimbólumok, semmire sem jók. A romák is ugyanúgy próbálnak 

divatosan öltözködni, kinek hogy telik rá, de szerintem már egyre kevesebb roma van, aki így 

tipikusan cigánynak öltözködik.” 

  

A válaszadók közel háromnegyede vallotta magát cigánynak, egynegyede pedig magyar 

cigánynak. Csupán egy személy volt, aki hevesen tiltakozott az ellen, hogy ő cigány. (Ne 
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felejtsük el, hogy a mintaválasztás egyik feltétele volt, hogy a megkérdezett személy roma 

származásúnak titulálja magát. Az interjú elején cigánynak vallotta magát, néhány perccel 

később letagadta. Ez „lecigányozott” önértelmezésre utal, ami a negatív önértelmezésnek egy 

eleme.) Ez egy rendkívül érdekes jelenség a magyarországi cigányság önmeghatározásában. 

Láttuk, hogy a cigány hagyományok és szimbólumok már nem alapvető és 

megkérdőjelezhetetlen értékek köreikben, de az erős cigány identitás kimutatható, és a 

többség relatíve jól beszéli a cigány nyelvet. Ez azt jelenti, hogy bekapcsolódtak az 

asszimiláció folyamatába úgy, hogy eredeti identitásukat nem adták fel – antropológiai 

okokból. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy már külső testi megjelenésükben 

különböznek a nem cigány társadalom tagjaitól, és ez gátat vet az asszimiláció bizonyos 

mechanizmusainak – ha akarnák, se tudnák titkolni, eltakarni cigány származásukat. Számos 

esetben ez stigmatizált, reaktív identitás kialakulásához vezet, illetve vezethet; lecigányozott 

én-meghatározás artikulálódhat bennük, amely más magyarországi partikuláris csoportoknál 

okozott már pszichés vagy más lelki problémát, a családi bonyodalmakról nem is beszélve.  

 „Cigánynak tartom magam. Azért, mert a bőröm színe nem ugyanolyan, mint a másiké, én 

beszélem a cigány nyelvet, más nem. Én nem szégyellem azt, hogy cigány vagyok. Ugyanolyan 

állampolgár vagyok én is, mint a többiek, de mégis bennem van az, hogy én érek annyit, mint 

a másik magyar. De engem annyira lenéznek, hogy cigány vagyok.” 

„Cigány vagyok a bőröm színe miatt.” 

„Elvileg cigánynak tartom magam, de beilleszkedünk a magyar társadalomba. Próbálunk.” 

„Vallom magamról, hogy cigány vagyok, de nem feltétlenül a cigány hagyományokat 

követem, hanem inkább a magyar szokásokat részesítem előnyben.” 

„Csak részben tartom cigánynak magam. Mert a szüleim magyarok, édesanyám magyar, 

édesapám cigány és én magyar állampolgár vagyok, így magyarnak vallom magam. Nincs az, 

hogy cigány vagy magyar, magyar állampolgárnak vallom magam.” 

„Származásom szerint cigány vagyok, eszerint cigány vagyok, de viszont ahol élünk, vagy élek 

és dolgozom, ott magyarok között vagyok.” 

„Nincs mit tenni, játsszuk, hogy magyarok vagyunk. Annál rosszabb, ha szégyelled, hogy 

cigány vagy. Azért csak fajtád, érted, most épp ugyanúgy, mint nálatok. Te magyar vagy én 

meg cigány. Nem szabad letagadni. Régen letagadtam volna, mikor olyan idős voltam, mint 

te. Akkoriban úgy álltak hozzá, hogy cigány, de most már nem.” 

„Hát a magyarság és a cigányság is jól megfér bennem. Annyira vagyok cigány, amennyire 

magyar és ezért fér meg mindkettő bennem.” 

 A roma népirtás (pharrajimos) a válaszadók családjainak majdnem felét érintette. 

Általánosságban elmondható, hogy ezekben a családokban az őket ért sérelem emléke nem 

tabu – néhány kivételtől eltekintve. Szüleik nyíltan beszélnek gyermekeiknek ezekről a 

borzalmakról. Az érintettek leszármazóit ma is megrázza a második világháború folyamán 

történt cigány népirtás, de haragot nem éreznek a többségi társadalom iránt. Úgy vélik, ennek 

nem szabad még egyszer megtörténni, és nem is fog. Az interjúkból az derül ki, hogy 

identitásuknak nem kardinális eleme a pharrajimos ténye, nem értékelhető csoportkohéziós 

tényezőként. 
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„Szoktam hallani, az RTL-en szoktak adni ilyen műsorokat. Bár jó lenne, ha kicsit többet 

foglalkoznának ezzel a témával, mert akkor tudnák az én korosztályomba is. Bár azok nem 

nagyon foglalkoznak vele. Van, aki azt mondja, hogy nem hiszi el, meg mit tudom én.” 

„Szerintem nem eléggé foglalkozik ezzel, mert az a baj, hogy van egyszer egy évben, teszem 

fel, és utána semmi. Ennek szerintem egy ilyen hagyományos dolognak kellene lenni. Ilyet 

nem egy évben egyszer megrendezem és utána kész, hanem ennek kéne hosszabb dolognak 

lennie, hogy az emberekben még jobban megragadja, hogy mi is történt akkor és az, hogy még 

egyszer ez ne történhessen meg. És az, hogy ne legyen az, hogy fajgyűlölet, mert ha többet 

mutatnák a tv-ben, akkor az emberek jobban rájönnének arra, hogy mi is történt akkor, és 

akkor lehetséges, hogy nem lenne fajgyűlölet.” 

„Szoktunk erről beszélgetni otthon. Nagyanyámnak az apukája meg a nagyapja ott halt, hát 

ez valami szörnyű. Szörnyűséggel tölti el az embert, amikor beszélnek róla és most már kezd 

valahogy elfelejtődni, de azért még valahol ott van mélyen, fájón, hogy ott haltak meg.” 

„A nagyszüleimet elhurcolták. Dédi nagypapámnak a lába lebénult, Szibériában is volt 

fogságban, úgy hozták már haza, hogy megfagytak a lábai, és akkor pelenkázni kellett 15 

évig.” 

„A szüleim mesélték, hogy a nagypapám is így halt meg, és így hát családon belül is több 

rokonomat, akiket nem ismerhettem meg, így veszítettem el. A szüleimmel szoktunk erről 

beszélgetni. Hát, ugyebár amikor ennek ünnepe van az év során, akkor szoktunk mi is 

megemlékezni erről, illetve halottak napján.” 

 A megkérdezettek kétharmada egyáltalán nincs megelégedve azzal, ahogy a média 

foglalkozik a cigány népirtás emlékével. Véleményük szerint a sajtó nem fordít kellő időt a 

pharrajimos emlékének ápolására, vagy éppen inadekvát módon kezeli ezt a kérdést. 

Jellemző, hogy azok a személyek vélekednek így, akiknek a családjában van túlélő, illetve 

akik magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek. A válaszadók közel tizedét egyáltalán nem 

érdekli a roma népirtás története és annak következményei, interjúalanyaim közül néhányan 

nem is tudnak róla. 

  

Konklúzió 

 A vizsgált térségben élő cigány fiatalok erős etnikai identitással próbálnak meg részt venni az 

asszimilációban, melynek sikertelensége előrevetíthető. Ezt a sokrétű folyamatot még tovább 

bonyolítja az a tény, hogy a cigányságon belül különböző csoportok vannak (beás, oláh, stb.), 

amelyeknek az integrációs stratégiái egymástól nagymértékben eltérnek. A helyi cigányok 

azért nem merik vállalni tradícióikat, önmagukat, szimbólumaikat, múltjukat, stb., mert félnek 

a nem cigány társadalom bizonyos szegmentumaiban lévő előítélettől, a kirekesztéstől, az 

esetleges atrocitástól. Ők szívesen integrálódnának, de ez jelenleg olyan többszereplős 

folyamat, amelyben a többségi társadalom nem minden tagja akarja a cigányságot a 

közösségben látni. Patthelyzet. 
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Abstract 

György Jóna 

 Territorial identity of young Vlach Roma people – the 

achievements of a qualitative survey  

This article examines the new, alternative assimilation strategies among the Hungarian 

Gypsies’ ethnicity after the decades following World War II. As a hypothesis the author 

assumes that the Gypsies form their integration strategy according to the substantial elements 

of the internal, latent structures of their identity. The study describes the realization of this 

new identity frame emerging after the regime change among the Gypsy Youth living in 

Szabolcs-Szatmár-Bereg County, and concludes that the existence of the frame of this ethnical 

identity is obviously recognizable and should the current tendencies not change, such new 

identity concept would gain even more extent in the areas of their beliefs and concepts. 
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Jóna György 2004-ben szerezte diplomáit a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán, 

végzés után az Egészségügyi Kar oktatója lett. Közel 50 publikációja jelent meg, ebből 6 

angol nyelven, továbbá egy önálló monográfia. 2010-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem 

Erasmus ösztöndíjas oktatója, ahol egészség-gazdaságtant és egészségszociológiát tanít. 2010-

ben az MTA Területi Bizottsága által kiírt tanulmányíró pályázaton díjat nyert. Közel fél tucat 

önálló kvantitatív és kvalitatív kutatást végzett városi, megyei és regionális szinten. Jelenleg a 

Szent István Egyetem Regionális Tudományok Doktori Iskola doktorjelöltje. 

 Főbb kutatási területei: etnikai csoportok identitása, területi egyenlőtlenségek, 

szociálpolitikai rendszerek finanszírozása, magyar és nemzetközi jóléti politika, szegénység 

és társadalmi kirekesztés. 
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