
„Kérdezzük meg azoktól, akiket cigá-

nyoknak nevezünk, minek tartják ma-

gukat, és õk azt felelik, hogy »mánus

vagy szintó vagyok«, »rom vagyok«,

»zsitan vagy káló vagyok«, »voájázsõr

vagyok« stb.” – írja a francia antropo-

lógus, Patrick Williams.1 A mánus azt

mondja, hogy a rom, a zsitan, a voá-

jázsõr, a jénis – nem mánus; a zsitan

azt mondja, hogy a rom, a jénis, a

mánus, a voájázsõr – nem zsitan; a

rom azt mondja, hogy a mánus, a jé-

nis, a zsitan, a voájázsõr – nem rom.

Vajon ez egyúttal azt is jelenti, hogy

egyáltalán nem ismerik az összetarto-

zás érzetét?

Egy dologban valamennyien egyet-

értenek: a társaik is, akárcsak õk ma-

guk, nem gádzsók. Ha létezik cigány

társadalmi rendszer, akkor az minde-

nekelõtt két elem kapcsolatainak

rendszere: nem cigányok nélkül nin-

csenek cigányok; rom cigányok, zsi-

tanok, mánusok stb. nélkül pedig

nincsenek gádzsók.

E sajátos jelenlét kifejezésére szintén

a francia antropológus2 az „elmerülés”

(immersion) fogalmát javasolja. Sze-

rinte e kifejezés egyik elõnye az,

hangsúlyozza, hogy ezek a csoportok

részei azoknak a társadalmaknak,

amelyekben megtalálhatóak, osztoz-

nak azon társadalmak, országok tör-

ténelmében, amelyekkel érintkeznek.

Másik elõnye az, hogy lehetõvé teszi a

cigány közösségek és az európai tár-

sadalmak között fennálló minden le-

hetséges kapcsolatot számba venni.

A cigányság „elmerülése” a nem ci-

gányok világában, legyen az akár

szembenálló, akár nem: egyedülállóan

sajátos.

A cigányság több mint 40 országban

szétszóródva, saját nemzetállam nél-

kül és olyan, évszázadok óta letelepe-

dett társadalmak „belsejében elmerül-

ve él”, amelyek számára idegen és el-

lenséges.3 E népcsoport nagyságára

vonatkozóan nincsenek pontos sta-

tisztikai adatok, de Európa minden

országában megtalálhatóak, vannak

csoportjaik a Közel-Keleten, az egy-

kori Szovjetunió több utódállamában

csakúgy, mint Észak-Afrikában,

Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliá-

ban, vagy éppen Új-Zélandon.4 Az

angol szociológus, Thomas Acton

becslése szerint lélekszámuk Indián

kívül 10–12 millióra tehetõ, és talán

20 millióan lehetnek azok a „rokon”

népek, akik magán az indiai szub-

kontinensen élnek.5 Jean-Pierre Lié-

geois6 az Európában élõ „cigányok” és

„utazók” számát minimum 7, maxi-

mum 8,5 millióra becsüli.

Ez a mindenhol a másságot megtes-

tesítõ nép egyfelõl „transznacionális”,7

illetve „transzkulturális”,8 másfelõl

„multietnikus”.9 Több cigánykutató10

egyetért abban, hogy a cigányok kö-

zül mindannyian megjelölik, melyik

csoporthoz tartoznak, és így megkü-

lönböztetik magukat más, hasonló

egységek tagjaitól.11 Franciaországi és

olaszországi példák azt mutatják,

hogy a különbözõ csoportok nem
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nevezik meg magukat együttesen. Az

a „tény”, hogy mégis homogén egysé-

get alkotnak, úgy tûnik, „pusztán a

szomszédos népcsoportok képzeleté-

ben létezik, akik közelségük ellenére

mit sem tudnak szomszédjaik etnikai

sokszínûségérõl”.12 Csalog Zsolt13

szerint a „cigányság” kategóriája nem

más, mint „társadalmi tudatunkban

egy bonyolult történeti úton elõállott

tükrözõdés (jelentõs, részben hamis

tükrözõdés) reális, de kényszerû

átvétele”.14

A cigányokat helytelen egyetlen

népnek tekinteni,15 akár az „indiáno-

kat”. Róluk is elmondható az, amit

Robert Berkhofer az „indiánokról”

megjegyez,16 hogy ti. „sohasem ne-

vezték önmagukat egyazon néven”, az

õket megnevezõ – számukra egyéb-

ként idegen, általánosító – fogalom

nem más, mint „a fehérek” stigmatizá-

ciója. És amennyire a „nem-indiánok”

indiánképe, úgyannyira a „nem-cigá-

nyok” cigányképe is mindig a „fehé-

rek” „érdeklõdésének és érdekeinek

változásával párhuzamosan módo-

sult” és módosul. A népcsoport „defi-

níciós-kiszolgáltatottságának” ténye

egyértelmûen kimutatható.

A „cigányok tanulmányozása” kifeje-

zés továbbá már csak azért is problé-

mákat vet fel,17 mivel ez a népcso-

port, amióta csak létezik, a nem-cigá-

nyok történelmének „kiszolgáltatott

játékszere”.18 Az évszázadok során

bebizonyosodott, hogy „azok a társa-

dalmak, amelyekben cigányok élnek,

nem bánnák, ha már csak akkor lát-

nák õket, amikor a saját hátuk

közepét”.19 Ördögi kör, hogy éppen

ugyanezen társadalmak felfogása az,

amely egyáltalán „megteremtette

õket”.20 A legkülönfélébb csoportokat

valójában az európai látásmód „pré-

selte” egyetlen kategóriába.21 Ráadá-

sul a cigányok kutatására éppen azok

– már ti. a nácik22 – fordították a leg-

több energiát, akiknek e népcsoport

teljes megsemmisítése volt a célja.23

Az itt elõadott néhány megjegyzés

ellenben azon cigánykutatások ered-

ményeire utal, amelyekben potenciá-

lisan benne rejlik az a lehetõség, hogy

sikeresen szembeforduljanak a tudo-

mánynak azzal a tradíciójával, amely-

ben a tudás és az elnyomás egymást

élteti.

Természetesen nem állítom azt,

hogy e szembenállás reményének

egyedüli letéteményese a kulturális

antropológiai megközelítés lenne. A kul-

turális antropológus azonban azáltal,

hogy teljes fizikai valójában együtt él

az általa vizsgált népcsoporttal, nem

kerülheti el, hogy magát is „bele ne

vegye” abba a vizsgálatba, amit végez.

Ahogy Patrick Williams mondja:24

„miközben számot adunk azokról,

akikkel találkoztunk, be kell számol-

nunk a találkozás okozta megrázkód-

tatásról, és a bennünk keltett vissz-

hangjáról is”. Szerinte „ennek a talál-

kozásnak a súlya, és az azáltal

kiváltott érzéshez való hûség a garan-

cia arra, hogy ne csatlakozzunk sem-

miféle ideológiához”.25

A kulturális antropológus ugyanak-

kor az adott kultúra komplexitását /a

„minden mindennel összefügg” elvét/,

és annak kimeríthetetlenségét helyezi

elõtérbe.26 Sohasem mondhat le a

„megismert jelenségek sokféleségének

és összetettségének megvilágításáról”,

mert „semmi sem igazolhatja az egy-

szerûsítést, a sematizálást, fõképp

nem az az óhaj, hogy egy politikai

ügy hatékonyságát szolgáljuk”.27

A kulturális antropológusnak min-

den tekintetben tiszteletben kell tarta-

nia az általa vizsgált embercsoport vi-

selkedési normáit.28 Ez a tisztelet

azonban semmiképpen sem önma-

gunk feladását kell, hogy jelentse.

Teljes nyitottsággal kell vállalkoz-

nunk a beszélgetésekre – ahogy Kunt

Ernõ mondja29 – „méltóvá válni arra,

hogy valóban beszélgessenek, szót

váltsanak” velünk. Egy ilyenfajta hoz-

záállás számára pedig megengedhetet-

len egy nép, vagy népcsoport tanul-

mányozásakor nem figyelembe venni

az adott kulturális közösség önelneve-

zését: azt, ahogyan õk saját nyelvü-

kön önmagukat nevezik; azt, aminek

önmagukat tarják.

Ha pedig igaz – már pedig föntebb

ezt állítottam –, hogy a cigányság

egyes csoportjainak önelnevezései

egymástól eltérõek, okkal merülhet

fel a kérdés, vajon mennyiben jogo-

sult itt mégis együtt beszélni róluk,

éppen a kulturális antropológia felõl

tekintve õket. Ráadásul továbbra is

fenntartva a „cigány” kategóriát az

esetleg mások szemében „politikailag

korrektnek tûnõ” „roma” kifejezéssel

szemben!

Föntebb már utaltam arra, hogy a

cigányokat az európai látásmód te-

remti a történelem színpadára, a kü-

lönbözõ marginalizálódott csoporto-

kat a „cigány” terminussal foglalva

össze. És idéztem – Csalog Zsolttól –

azt is, hogy még ha ez egy „hamis

tükrözõdés” is, a nem-cigány társada-

lom tudatában „reálisan” létezõ jelen-

ség. Cigányok tehát vannak. A kérdés

azonban, hogyan vannak? Vezet-e út

a nem-cigány „népi” vagy mindenna-

pi osztályozás felõl a tudományos ka-

tegóriák világába abban az esetben,

amikor az antropológus nem a nem-

cigány világot szeretné tanulmányoz-

ni? Vagy nem is ez a kérdés, hiszen –

mint ahogyan errõl már több ízben is

volt szó – a „tudományos” osztályozás

sem mentes a „fehér ember” minden-

napi kategóriáitól, és a kulturális ant-

ropológia is ennek a világnak, tehát a

nem-cigányok világának része. Az

antropológusnak inkább éppen a for-

dítottja a megoldandó feladat: vezet-e

út a cigányok világa felõl a tudomány
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felé?; lefordíthatók-e a cigány kategó-

riák a nem-cigányok nyelvére?; ho-

gyan viszonyulnak azok a nem-cigá-

nyok „népi”, illetve tudományos kate-

góriáihoz? stb.

Bárhogy válaszoljunk is, a „cigá-

nyok” kifejezés fenntartásának még

ma is van értelme.30 Továbbá a „ci-

gány” szó tagadása könnyen azt az ál-

láspontot erõsítené, amelynek legfõbb

célja a „cigányok eltüntetése”. A kul-

turális antropológiai cigánykutatások

eredményei ezzel szemben, miközben

egyfelõl rávilágítanak a cigány „népi”

és korábbi tudományos kategóriájá-

nak tarthatatlanságára, hogy ti. az

nem homogén kulturális csoportokat

jelöl, másfelõl nem eltörlik, hanem új

értelemmel töltik meg a „cigány” ka-

tegóriát.

A kulturális antropológiai cigányku-

tatások eredményei nemcsak arra vi-

lágítottak rá, hogy nem beszélhetünk

egyetlen egységes cigány kultúráról,31

mert „a különbözõségek ezt lehetet-

lenné teszik”.32 Nemcsak arra, hogy a

cigányság olyan sokféle, hogy „hozzá

képest a mi tapasztalataink, és ennél-

fogva a tudásunk is, csak provinciális”

lehet.33 Hanem arra is, hogyan lehet

mégis valamiképpen megfogalmazni

azt, ami az egyes cigány kultúrákra

sajátosan jellemzõ lehet.

Ezek alapján úgy tûnik, hogy az

„egyediségeken” túl létezik egyfajta

mechanizmus, amely együttesen hozza

létre „azt a sajátosságot, amit mi ci-

gánynak, cigány identitásnak neve-

zünk”.34 Nagyon leegyszerûsítve és

összefoglalva ez nem más, mint egy

olyan „minden részletkérdés fölött álló”

mechanizmus, amely a nem-cigány

jegyek „elfogadásán és újrahasznosítá-

sán” alapszik, és amely a rugalmasság

és az elzárkózás technikájával küzd a

„változatlanság és egyformaság ellen”.35

Ezen életstílus alapja az a sajátos kap-

csolat, amelyet a nem-cigány kultúrától

való egyértelmû elhatárolódás jelent.36

A francia antropológus, Patrick

Williams37 szerint a cigányságot

együttesen jellemzi egyfajta „mozgal-

mas változatosság”, amelynek a törté-

nelmi oka a már Indián kívüli elindu-

lás és szétszóródás. Ez a lényegi vonás

nem magában a vándorlásban rejlik,

hanem a környezethez való viszonyu-

lás módjában.38 Az, hogy léteznek kü-

lönbségek cigányok és cigányok kö-

zött – történelmileg – a nagyszámú

különbözõ vándorlási útvonallal is

magyarázható.39 „Minden egyes ci-

gány csoport olyan, amilyenné az út-

vonala /azok a vidékek, amelyeken át-

haladt, és az az idõ, amit ott töltött/

tette”.40 Ebbõl az is következik, hogy

minden cigány csoport történelme

annak a népnek a történelméhez kap-

csolódik, amellyel az adott közösség –

vándorlása során – éppen érintkezés-

be került. A cigányok mozgásai mindig

a nem-cigányok környezetére adott

lehetséges „cigány válaszok” voltak.41

Mindegyik esetben elsõsorban a

„kapcsolat” az, ami a cigányokat ci-

gánnyá teszi, mondja Williams,42

ezen azonban egyszerre érti nemcsak

az egyes csoportok belsõ „elrendezõ-

dését”, hanem a cigányok és a nem-

cigányok közti „viszonyt” éppúgy,

mint a különbözõ cigány csoportok

egymás közti „kapcsolatát”. Ugyanak-

kor azt is hangsúlyozza, hogy a romá-

kat, a zsitanokat, a mánusokat, a

jéniseket stb. a saját történelmük, az

életmódjuk, a nyelvük, az intézmé-

nyeik, a társadalmi rendszerük stb.

teszi azzá, amik. „Minden egyes cso-

port identitását ezek adják, és túl eze-

ken az egyediségeken azt, ami együt-

tesen létrehozza azt a sajátosságot,

amit mi cigánynak, cigány identitás-

nak nevezünk”.43

Annak, aki egy cigány csoporttal

kapcsolatba lép, nehéz meghatározni,

hogy a „cigány világ” melyik elemével

került is kapcsolatba. Igen gyakoriak

az általánosítások. Amikor megisme-

rünk egyes cigány családokat, az ada-

tokat az egész cigány világra vonat-

koztatva általánosítjuk. Azután né-

hány nap, néhány hét, néhány hónap

elteltével másik családdal találko-

zunk, és rájövünk, hogy a gazdasági

berendezkedés, vagy a környezettel

való kapcsolat szempontjából külön-

böznek a dolgok, és minden korábbi

állításunkat meg kell kérdõjelezni.

„Valójában amikor a cigányokat ta-

nulmányozzuk, (...) késznek kell len-

nünk arra, hogy mindent megkérdõ-

jelezzünk, amikor új csoporttal talál-

kozunk. (...) Amikor új csoporttal

lépünk kapcsolatba, el kell felejteni

mindent, amit egy másik csoporttal

való kapcsolat során megtudtunk”,

mondja Williams.44

Ez nem jelenti azt, fel kell adni, hogy

egyáltalán „cigányokról” beszéljünk.

Késõbb ugyanis mégis felfedezhe-

tünk közös dolgokat. Rájövünk, hogy

az egyik csoportban szerzett tapaszta-

lat segítheti egy másik csoporttal való

kapcsolatunk felépítését. „Az elején

azonban késznek kell lenni arra hogy

mindent feladjunk, és mindent újra-

tanuljunk más emberekkel”.45 Min-

den egyes cigány közösségnek meg-

van a maga sajátos „hangneme”,

amely néha a beszélt nyelvhez kötõ-

dik, vagy az étkezési szokásokhoz, a

zenéhez, az ünnepekhez, a szórako-

záshoz, vagy egyszerûen az emberi

kapcsolatokhoz, és idõvel igen érzé-

kennyé válhatunk ezekre a kis „hang-

változásokra”. Fel lehet ismerni az

embereket egyszerûen arról, ahogyan

beszélnek, viselkednek, vagy isznak.

És ez maguknak a cigányoknak is

fontos, hiszen õk maguk is mondják

például azt, hogy képesek felismerni

a saját csoportjukhoz tartozó embere-

ket akkor is, ha addig soha nem lát-

ták az illetõt.

Sorsok – hátrányok 
– oldódások
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Íme egy „jellemvonás”, amely a kul-

turális antropológiai megközelítés re-

levanciáját igazolja. Ha nem tudjuk,

hogy a cigányok hogyan kezelik saját

magukat, akkor semmit sem tudunk.

Ha azonban látjuk, hogy mit tesznek

nap mint nap e közösségek tagjai a

személyközi kapcsolatokban, a cigány

kultúrák sokfélesége evidenciává válik.

A kulturális antropológiai cigányku-

tatások „nagy kísérlete” – akárcsak

más kulturális antropológiai kutatáso-

ké is – az, hogy a „saját horizontunk-

ban” valahogy felbukkanjon a „másik

nézõpontja” is. Az ilyen típusú vizsgá-

latok megjelenése éppen azért hozott

fordulatot a cigánykutatások történe-

tében, mert – a korábbi vizsgálatok-

kal ellentétben – érdeklõdésének

centrumába a „cigányok felõli oldal”

került. Ez pedig mindenképpen a

kölcsönösség felé való elmozdulást je-

lentheti.
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