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AZ ÉTEL KÖZÖSSÉGE

A cigányok rendszerint nem kizárólag a család számára
készítenek ételt. Habár a gyakorlatban a legtöbben saját
otthonukban esznek, mégis mindegyik család a kétszeresét
főzi annak, amit saját maga elfogyaszt, hogy legyen mivel
megkínálni a látogatókat. Minthogy a család formálisan
nem gyűlik egybe, s az étkezésnek nincs meghatározott
időpontja, a látogatónak kínált étel soha nem tűnik mara-
déknak, inkább valami olyasminek, amit az otthon minden
oda betérőnek kínál, s amit akkor esznek meg, amikor azt
jónak látják.

Az ételt a földre vagy a szoba közepén lévő asztalra tett
tálban szolgálják föl, amelyikből a körben ülő férfiak
közösen esznek. A nők vagy ugyanakkor esznek egy má-
sik tálból, vagy később ugyanabból. Minthogy az étel kö-
zössége a cigányok közösségéhez való tartozás érzelmi jel-
zése, így bármelyik cigány belép egy házba, ahol a másik
éppen eszik, az legelőbb is megkínálja őt az ételéből:
„Gyere! Egyél!” (Av! Xa!) A meghívást megdöbbentő áll-
hatatossággal ismételgetik mindaddig, amíg a vendég el
nem fogadja, mivel a cigányok mélységesen utálnak úgy
enni, hogy van valaki a szobában, aki nem csatlakozik
hozzájuk.

Borzasztó nagy szégyen, ha nincs a háznál kínálni való
étel, mert így hamar lábra kap a hír, hogy a házigazda
zsugori táplálék dolgában. Igaz, ez csupán egy apró példa
arra nézve, amit a dolgok többiekkel való megosztása kö-
telezettségének nevezünk, ám figyelemmbe véve, hogy a
hónap vége felé a legtöbb cigány család tápláléka kenyér-
re és krumplira korlátozódik, akkor ez világos jele annak,
hogy a vendégszeretetnek mennyivel nagyobb értéket
tulajdonítanak önös élvezetnél.

NYITOTTSÁG A TÖBBIEK SZÜKSÉGLETEI IRÁNT

A házba lépőkkel szemben megnyilvánuló vendégsz-
ereteten túl, egyébként is állandó a kisebb tárgyak és szol-
gálatok áramlása az egyes háztartások között. Az asz-
szonyok gyakran kérnek egymástól háztartási eszközöket,
így megeshet, hogy a szomszédtól kölcsönkért seprő ki-
sebb fajta, házról-házra kiterjedő körutazást tesz három-
négy háztartáson keresztül. Az az asszony, aki nagyobb
menyiségű élelmet vásárol, annak egy részét végül másnak
adja, mert a többiek hozzá küldik kérni a gyerekeket.
(Emiatt nincs a cigányok éléskamrájában egy napnál
hosszabb időre elegendő élelmiszer.)

A cigány férfiak magától értetődően vesznek lovuknak
a másik szénájából, s anélkül segítenek egymásnak a lovak
betörésében vagy patkolásában, hogy ezért bármiféle vi-
szontszolgáltatást várnának. Férfiak és nők egyaránt kész-
séggel hazudnak (xoxavel) egymás érdekében a gazhok-
nak, de segédkezet nyújtanak a piacon az apró lopások-
ban is, melyeknek zsákmányából nem várnak részesedést.
Elvben a jómódú férfiak kötelesek „testvéreiknek” pénzt
kölcsönözni, a gyakorlatban azonban inkább megkísérlik
elrejteni pénzüket (feleségüknek adják, beteszik a bankba,
vagy rábízzák a gazho antropológusra), megóva azt a
rokonok kérincsélésétől.

A közösségen belüli munkamegosztás elve a gyermek-
nevelés szokásaiban is tetten érhető. A szülők például
nemcsak saját szükségleteiket veszik figyelembe, ha gyer-
mekeiket vásárolni küldik vagy házimunkát végeztetnek
velük. Még fontosabb, hogy a felnőttek gyakran részt vál-
lalnak a többiek gyermekeinek nevelésében is. Sok cigány
gyerek távoli rokonainak felügyelete alatt tölti el gyer-
mekkorának jelentős részét. Ilyen informális befogadás
esetén a résztvevők között szülő-gyerek (dad, dej/sav, sej)
viszony alakul ki. Az ilyenfajta erkölcsiség egyik következ-
ménye, hogy az idősebb rokonok a szülőkkel történt
megbeszélés nélkül, szinte rituális módon mintegy „elra-
bolják” néhány órára a gyereket, ezáltal szimbolikus érte-
lemben eljátszva a közösség ambivalens, a hozzá tartozó
gyermekek fölött gyakorolható ellenőrzését.

Mindezen vonásokból érzékelhető, hogy a cigányok
világképében kizárólag a többiek szükségletei felé nyitott,
forrásait a többiekkel megosztani kész embernek van he-
lye. Jellegzetes vonás, hogy télen, amikor a családok be-
szorulnak házaikba, a cigányok sokat panaszkodnak, s az
első melegebb tavaszi napokon kitörő lelkesedéssel üd-
vözlik annak lehetőségét, hogy egész magánéletük, külö-
nösképpen pedig a főzés az ajtók előtt bonyolódhat. A
cigányoknak önmagukról mint „a közösség tagjairól” kiala-
kított képzete határozott szimbolikus megjelenítést nyer
abban is, ahogy a csoport tagjai gyakran csereberélik (pa-
ruvas) egymás között ruháikat és ékszereiket. Emlékszem,
jómagam is gyakran láttam, ahogy öregebb és tisztelt
cigányemberek a kocsmában egy pohár ital mellett megál-
lapodtak valamilyen ruhadarab – egy kabát, egy kalap,
vagy egy pár csizma – cseréjében, majd beleerőltették lá-
bukat az új csizmába, s büszkén hangoztatták úgy egymás
között, mint az egész világ előtt egymással szembeni „test-
véri” érzelmeiket. Minthogy a cigányok öltözéke jelentős
részben szinte egyenruhaszerűen hasonlít egymáshoz, az
ilyen csere mintegy az öltözék „megosztásának” szimbo-
likus megismétléseként fogható föl.*Megjelent franciául a TERRAIN 17. számában (1991 október)
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AZ MEGOSZTOZÁS ERKÖLCSE
ÉS A TESTVÉRISÉG KÉPZETE

Az ilyenfajta csere a megosztozás egyik, talán még en-
nél is fontosabb aspektusára vet fényt: a homogenizálásra
irányuló törekvésre. Amíg a cigányok mind ugyanazt te-
szik, ugyanúgy néznek ki és ugyanazt eszik, addig egyen-
lőknek tűnnek. A telepeken – azon is, ahol én éltem –
időnként átviharzanak egyes divathullámok, hogy azután
néhány hét vagy hónap múlva eltűnjenek a semmibe: az
egyik télen mindenki törpe kacsákat vásárolt, a rákövet-
kezőn viszont már galambokat. Amikor egyszer egyikük
murvával szórta fel udvarát, akkor a következő héten min-
den, önmagára valamit adó család feje így tett. Nem meg-
engedett tehát semmiféle különbségtétel, egyik család sem
előzheti meg a másikat.

Egy olyan világban, ahol a cigányokat a magyar társa-
dalom peremére szorítják, s ahol az állam minden egyes
cigány családot a cigány életforma feladására, és a ma-
gyarokhoz „felfelé” történő asszimilálódásra ösztönöz, ott
állandó kérdés, hogy bármely egyén vagy család mikép-
pen kötelezte el magát cigány társai felé. Ezzel a kérdéssel
szembesülve a cigányok elvárják egymástól, hogy állan-
dóan megerősítsék a közösséghez tartozás kimutatását az-
által, hogy mindannyian ugyanazt teszik, s hogy sajátos és
egyéni jellegzetességeiket alárendelik a közös normáknak.
A romanes, a cigány életforma ugyan szigorú megkötéseket
jelent, ám annak megkövetelésével, hogy a cigányok mind
egy irányba tartsanak, olyan körülményeket teremt, ame-
lyek között a cigányok ellent tudnak állni a sajátjukénál
erősebb társadalom nyomásának.

Az etnikai és közösségi szolidaritás parancsa a „test-
vériség” morális követelményében fogalmazódik meg és
fejeződik ki. Rendszerint azt mondják, hogy egy-egy
telepet testvérek alapítottak, s egy számukra ideális világ-
ban a testvérek együtt élnek és dolgoznak. A cigányok
között a testvériség egyenlőséget kifejező fogalom: nem
csupán egy, az idősebb és ifjabb fivér közötti rokoni kap-
csolatot kifejező szó, s nincs jelentősége az idősebbet meg-
illető társadalmi szerepnek sem. A testvériség fogalmának
eredményeképpen még inkább elértéktelenedik a szár-
mazási és öröklött identitás. A magyarországi cigányok
mindig is hangsúlyozzák, hogy identitásuk legalább annyi-
ra, ha nem jobban függ az egyén vele együtt nevelkedett
(„annak tekintett”) testvéreivel meglévő kapcsolatától, mint
szüleitől levezethető identitásától és kapcsolatától a múlt-
tal. Az egyén öröklött azonossága csupán perifériálisán
jelent számára erkölcsi értéket, s a cigányok elvárják annak
rendszeres újbóli megerősítését, hogy ő tudatában van tár-
saival meglévő kapcsolatának. Ílymódon azok a cigányok,
akik feladják a cigány életformát, lényegileg megszűnnek
cigányok lenni, azokat a gazhokat pedig, akik cigánnyal
kötnek házasságot és átveszik a romanes-t, teljesen cigá-
nyokként kezelik.

TESTVÉREK ÉS CSALÁDTAGOK

Az identitás napjainkban tapasztalható megerősítésével,
vagy inkább újra megerősítésével való törődés nem egy-
szerűen a cigány társadalomra kívülről nehezedő nyomás

eredménye. Ugyanilyen mértékben származik a magukban
a cigány közösségekben mélyen meglévő belső ellent-
mondásokból is, mivel a testvériség (csaknem magától ér-
tetődő) képzete sohasem tette akadálymentessé a cigányok
társadalmi életének egészét, hiszen nem foglalja magában,
de legalábbis leértékeli a nők szerepét, illetve azon tevé-
kenységeket, amelyekben a cigány férfiak és nők egyaránt
részt vesznek. A testvériség eszméje a gyakorlatban a leg-
drámaibb ellentmondást akkor eredményezi, amikor a ci-
gány közösségek addigi szervezete átalakul egy-egy házas-
pár által vezetett független háztartások sorává.

Ebben az összefüggésben értelmezhető az a retorikai és
rituális hangsúly, amit a cigányok gyermekrabláshoz ha-
sonló cselekedeteinek tulajdoníthatunk: jelzi a háztartások
között emelkedő falak átjárhatóságának vágyát, és annak
megerősítését, hogy a cigányoknak családi kötelékeiktől
függetlenül nyitottaknak kell lenniük egymás iránt.

Az ilyen rituális cselekedetek azonban nem képesek
azon egyértelműen gyakorlati gondok megoldására, ame-
lyeket az elkülönült háztartások léte eredményez. Bárhogy
is hangozzon a megosztozás ideológiája, a megszerzett va-
gyontárgyak felhalmozódásának tere a család lesz. Mi
több: az egyes háztartások mind eltérőbb módon szem-
besülnek a gazhok világával, s ezekből az eltérésekből
vagyoni és komfortbeli egyenlőtlenségek származnak a
cigányok között. Ennek eredményei azok az összetűzések,
melyek akkor törnek ki, amikor egy fiú kifogásolja, hogy
az apja állandóan hozzá fordul szénáért, vagy amikor egy
nő az ellen tiltakozik, hogy mindig ő vásároljon élelmi-
szert az anyósának. Látható, hogy ezek az osztozásról
szóló viták a közösségi és a családi élet összeegyeztethe-
tetlen követelményeinek eredményei. Az ilyen konfliktu-
sok következtében a külső vizsgálódó folyamatosan
ingadozik: egyszer olyan képet alakít ki magában, hogy a
cigányok önzetlenül segítenek egymáson, egyszer pedig
olyat, hogy kíméletlenül behajtják rokonaik követeléseinek
ellenértékét.

Maguk a cigányok azonban rendszerint képesek felol-
dani ezt az ellentmondást. Mégpedig azáltal, hogy a megtá-
madott fél a veszekedés kitörésekor azzal utasítja vissza a
vádat, miszerint ő egyéni érdekeit a közösség érdekeinél
előbbre helyezi, hogy visszafordítja azt: kijelenti, hogy a
követelés teljesítése csupán apja/anyósa/fivére stb. indo-
kolatlan és személyes szükségleteit elégítené ki.

Noha maguk a cigányok még képesek úgy értelmezni
ezeket az összetűzéseket, mint amelyek nem okoznak
zavart a közös eszmékben, a háztartások közötti szociális
eltérések jelzései mindig megosztottságot is jeleznek: arra
való kísérletet, hogy az egyén elkülönüljön a cigányoktól
és fölébük emelkedjék, vagy megelőzze cigány társait.
Minthogy a gazdagság megszerzése kéz a kézben jár a
hatalmon lévő gazhokkal kialakítandó jobb kapcsola-
tokkal, a kevésbé sikereseknek úgy tűnik, hogy a gazda-
gok megszakítják kapcsolataikai magukkal a cigányokkal.
Ílymódon a cigányok között a rnegosztozás erkölcse és a
„testvéri” érzelem messze többet jelent egy erőteljes közös-
ségi érzés jelzésénél: azt a mindmáig sikeres kísérletet jelzi,
hogy megőrizzék közösségeik és identitásuk legmélyebb
alapjait.
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SZABAD ÉLET

A cigányság nem csupán közösségi szervezete révén
erősítette meg függetlenségét a környező nem-cigány tár-
sadalomtól. Ugyanilyen fontos a megélhetésük biztosítá-
sához való, jól megkülönböztethető viszonyulásuk is. A
cigányság azonban elszegényedett és többszörösen
hátrányos helyzetben élő nép, így gazdasági független-
ségük megteremtésére tett kísérletek is ellentmondásoktól
terhesek.

Tény, hogy ma Magyarországon a romani nyelvű cigá-
nyok túlnyomó többsége bérmunkás, mondhatni: „objek-
tíven szólva” a magyar „munkásosztály” része. Amióta az
oláh cigányok Magyarországon élnek, vagyis öt vagy még
több nemzedék óta, bevételeik fő forrásának mindig is a
bérmunka vagy más, függőséget jelentő munkaviszony
számított. Sohasem engedték azonban meg, hogy ez a
reális függőség komolyan aláássa független életformáért
vívott harcukat.

Ezt a független életformát a cigányok szemében min-
denek előtt a lókereskedés jelenti. Ez a tevékenység nem
értelmezhető elszigetelten, jelentősége a környező nem-
cigány, mindenekelőtt a paraszti népesség munkaerkölc-
sével – egy, a kommunista rezsim által átvett és szigorúan
betartatott etikával – történő összevetésben mutatkozik
meg. Míg a paraszti/kommunista etika szerint az önfen-
ntartás és erkölcsi felemelkedés forrása csakis a munka
lehet, addig a cigányok számára a jó élet abból a keres-
kedésből ered, amelynél az egyén nem fordít munkát a
lóra. Ha mégis „dolgoznak” valamit, az nem a lóra, hanem
az emberi résztvevőkre vonatkozik. A „munka” fogalmán a
paraszti/szocialista értelmezés mindig is nehéz, fizikailag
kimerítő, izzasztó kínszenvedést ért. A paraszt az ilyen ke-
mény vesződéssel teszi magát „magatartó” emberré, s ezzel
biztosítja független megélhetésének eszközeit.

A kupeckedéssel a cigány kizárólag a saját szemében
próbál meg hasonló erkölcsi felemelkedést elérni azáltal,
hogy erőfeszítés és munka nélkül gyarapítja pénzét. Ahogy
maguk a cigányok mondják: „mi köröttetek forgolódva és
tihozzátok eljőve keressük a pénzt”. Ezt szervezéssel, má-
soknak az üzletre való rábeszélésével teszik. A vásárban a
cigány feladata a többiek irányítása. Egyszer egy cigány azt
mondta nekem, hogy bárki lehet kereskedő, „ha megvan
hozzá a beszéde”, vagyis az a stílusa, ami ahhoz szük-
séges, hogy másokát rávegyen arra, hogy pénzükkel vagy
vagyonukkal részesedjenek az üzletben.

Kereskedés közben a cigány szavaival hat az őt körül-
vevő világra. Mint ahogy másvalaki elmondta nekem: „Is-
mernem kell a beszédet (vorba). Ha nem ismerem, hát nem
csinálhatok semmit. Látod, a legtöbb ember nem ismeri...
Az embereket rá kell beszélned a lóvásárlásra. Teneked a
lovon (értsd: a ló mellett) kell beszélned, hogy bárki meg-
vegye azt. Meg kell fognod valakinek a kézét, hogy üzlet
lehessen – másképpen sosem fognak odagyűlni.”

A kereskedés révén a cigányok megpróbálják bizonyos
szinten ellenőrizni a környező világot, de legalább elke-
rülni a külső erők által fölöttük gyakorolt ellenőrzést.
Erőfeszítéseik azonban nem járnak közvetlen sikerrel. A
lókupeckedés a legtöbb cigány számára kockázatos, vagy
akár veszteséges vállalkozás: a legtöbb cigánynak csak ki-
vénhedt gebék megvásárlására nyílik lehetősége, így azok

újbóli eladása nehézségekkel jár. A lóvásárlásra fordított
tőke azonban a cigány asszonyok által pénzbefektetés
nélkül hizlalt disznók árából származik, így a pontos
egyenleget ritkán számítják ki. Másodsorban: mindent ke-
reskedésnek tekintenek, amit a gazhoknak adnak (ellen-
tétben a cigányok közötti „csere” fogalmával), így az adás-
vétel a legtöbb esetben jövedelmezőnek tekinthető. Ez a
nyereség olyan pénz, amelyikre önmaguk feladása (amit
bérmunkásként kénytelenek megtenni), illetve „mások”
bevonása nélkül tettek szert. Jóllehet, a bérmunkából szár-
mazó bevételek gazdaságilag fontosabbak, eszmeileg
mégis értéktelenebbek, mint amelyek egy-egy háztartás
magánjellegű felhalmozásának eszközei. A pénzből, amit a
cigányok a kereskedésen „nyernek”, alapot teremtenek –
legalábbis elméletileg – az olyan ünnepek és vendégeske-
dések egész sorához, amelyeken rituálisan megerősítik a
cigányok testvériségét. A kereskedéssel és pénzcsinálással,
amelyből aztán megvendégelheti cigány társait, az egyén
közvetlenül a társadalmi jót szolgálja. Nem is annyira a
pénz nagysága, inkább maga a kereskedés ténye teszi
„jóvá” az eladást: az üzlet bizonysága az áldomásivás.
Ílymódon a lóvásárokon hatékonyan megkérdőjeleződnek
a cigányok életét alakító általános gazdasági erők és
mikro-szintű hatások egyaránt.

DALTESTVÉREK

A cigányoknak nincs a tulajdonukban termőföld, vagy
bármi más jelentős termelőeszköz. Míg a középkorban és
az újkor elején kovácsokként vagy muzsikusokként tanúsí-
tott jártasságuk biztosított a számukra némi hatalmat és
megbecsülést a környező nem-cigány társadalom körében,
addig mostanában kizárólag sikeres beszédük révén hagy-
hatnak némi nyomot a cigányok a gazhok világán. Így tel-
jesen magától értetődő, hogy a cigányok közösségüket
sajátosan a beszédben formát öltő ünneplések révén for-
málják testvériséggé.

A cigányok együttesen ülik meg az olyan nagyobb ün-
nepeket, mint a Karácsony, az Újév vagy a Húsvét, épp-
úgy, mint a keresztelőhöz, leánykéréshez, besorozáshoz
vagy börtönből való szabaduláshoz hasonló személyes
rítusokat. Ezek a „mulatsago”-k (a magyar „mulatni”, szó-
rakozni igéből) néven ismert ünnepek alkalmat adnak arra,
hogy megerősítsék azon cigány férfi ideáját, aki megosztja
vagyonát cigány társaival, s együtt iszik és énekel velük, a
nők kizárásával. Egy-egy ilyen „mulatsago” alatt a
vendégszeretet előírása nap mint nap abban ölt testet,
hogy a vendégeknek a legszinpadiasabb kifejezések kísé-
retében és a lehető legnagyobb nyílvánosság előtt apró
étel- és italajándékokat nyújtanak át.

Ezen ünnepségek csúcspontja mégis az, amikor a férfi-
ak szüneteltetik a beszélgetést, és énekelni kezdenek. Ezek
a dalok – melyeknek minden esetben „igazaknak” kell
lenniük – a cigányság körülményeiről, a szegénységről, a
rabság keserveiről, az anya elvesztéséről, az asszony
hűtlenségéről, mindenek előtt pedig a testvéreknek a
cigányok életében betöltött központi szerepéről szóló
kesergők. A dalok tartalmával egyenlő fontossággal bír elő-
adásuk stílusa is. Úgy mondják, minden dal kötődik vala-
kihez, így előadását annak kell kezdeményeznie. Hangja
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azonban gyakorta elvész a hangok tömegében, mert ebben
a voltaképpeni gyászdalban lassanként az összes jelenlévő
cigány egyesül. Abban a pillanatban, amikor minden ci-
gány teljes összhangban együtt énekel, megvalósítják azon
testvéri viselkedés ideáját, amelyik arra ösztönzi őket, hogy
elfogadják a testvérekkel való megosztozás erkölcsének
egyenlősítő követelményét a „mulatsago” keretein kívül is,
ahol a kapcsolatok széttöredezettebbek. Dalaikban a ci-
gány férfiak egymás testvéreivé „lesznek”, megerősítve
egységüket – ellenére saját mindennapi megosztottságaik-
nál, és szemben a „mulatsago” köréből kizárt nők világá-
val – még a külső, uralkodó helyzetben lévő gazho világ
ellenére is. Ebből következik egy paradoxon: a nők kizá-
rása a cigányság rituális köréből egy sikeres, életképes kö-
zösség képét eredményezi.

A CIGÁNY IDENTITÁSTUDAT TARTÓSSÁGA

Az ősi kulturális különbözőségek egy része mindmáig
megőrizte jelentőségét Kelet-Európában mindenütt, mivel
azok – a kommunista párt szándékaival épp ellenkező
módon – az utóbbi harminc évben újbóli megerősítést
nyertek. A hatvanas-hetvenes években a magyar hatóságok
úgy hitték, hogy teljesen eredeti és példa nélkül álló
lehetőséget kínáltak fel a cigányoknak azáltal, hogy elő-
ször tették nekik lehetővé a társadalomban való részvételt
teljes jogú polgárokként, azon osztály tagjaiként, mely név-
leg a termelőeszközök birtokosa. A kommunista állam ott
követte el a tévedést, hogy úgy próbálta meg integrálni a
cigányokat, hogy rábírja őket a munkával szembeni pa-
raszti magatartás elfogadására. Minthogy a cigányok éppen
ezzel a munkafelfogással szemben határozták meg ön-
magukat, nem meglepő, hogy nehezen fogadták el azt
most, amikor a szocialista állam ismételten felajánlotta
nekik.

Bár a cigány fiatalság számára továbbra is a vándorlás
és a kereskedés az ideál, ez nem csupán munkaellenes
etikájukkal magyarázható, de tükrözi a „szocialista” Ma-
gyarország anyagi lehetőségeinek felbecslését is. A ci-
gányok képzetlen vagy félig képzett munkásokként kerül-
tek be a munkaerő-piacra, s gyakran csak olyan felada-
tokat kaptak, melyek a fő termelési folyamatok perifériáján
helyezkednek el. Egyszóval továbbra is olcsó munkaerőt
jelentettek azokra az alantas munkákra, melyeket a ma-
gyarok nem vállaltak. Másrészről viszont tudták, hogy
amennyiben képesek megélhetésüket a „szabad” második
gazdaságra alapozni, úgy megnyílik előttük a vagyono-
sodás útja. A cigányokat tehát a kádárista szocializmus ide-
jén az uralkodó paraszti/kommunista munkaerkölcs elfo-
gadásának visszautasításában a „munkás” és a „kereskedő”
életlehetőségei közötti különbségek igen pontos és gya-
korlatias felmérése is motiválta.

De sem a kulturális előítélet, sem pedig a racionális
számítás nem helyettesítheti „azon hely álmát, ahol otthon
lehetnének”, egy olyan álmot, melyet a kommunista perió-
dusban elszenvedett ideológiai támadások alatt mindvégig
szilárdan megőriztek szívükben és gondolataikban. A
nemzetállam részint a bezártság kényszerítő képzetét, ré-
szint az megkötő intézkedések (határok, útlevelek,
árfolyamok, átváltási árak) sorát jelenti, amelyek együttes

alapul szolgálnak a többi nemzettől független, önellátó
nép képzetéhez. A cigányok nemzetállam hiányában más
módon lettek képesek az önellátás képzetének megterem-
tésére. Az egyik erőforrás azon pénzkeresési lehetőségek
felmutatásában rejlett, melyekhez nem volt szükség egy
kívülálló, egy gazho „más” viszonyosságon alapuló be-
vonására. A lóvásárokon a cigányok továbbra is kimu-
tathatták gazhok fölötti uralmukat egy ideológiailag súlyos
pillanatban. A haszon, amire nem mástól, hanem egy
gazhotól tettek szert, lehetővé tette a cigányoknak, hogy
azt képzeljék: élhetnek összetartozásukból. Az eszmei erő
másik forrása a cigányok politikai egyenlőségének és a
megosztozás erkölcsének a „mulatsago”-kon történő repre-
zentálása volt. Itt az (asszonyaik által támogatott) cigány
férfiak – ebben az esetben a nők és a családok nélkül –
ismét megmutatták, hogy képesek önellátóan megélni. Itt
a cigányok egy olyan tevékenység részesei voltak, amely
visszaható jelleggel alapot teremtett a kinyilatkoztatott
igazságoknak (a cigányok testvérek, a cigányok kereske-
désből élnek) s egy, a gazhokétól elkülönítetten élhető
életforma képzetét hozta magával.

Kétségtelen, hogy minden etnikai mítosz ideológiailag
elfogultan ábrázolja a tényeket, mivel azt célozza, hogy
nemlétező válaszfalakat teremtsen a különböző kultúrák
között. Ez még fokozottabban érvényes az olyan csopor-
tokra, mint a cigányok vagy a zsidók, akik egy olyan ellen-
séges érzelmű népesség körében élnek, amelyhez gyakran
jobban hasonlítanak, mint saját etnikumuk másutt élő tag-
jaihoz. Éppen ezért annak képesssége, hogy elméletileg és
gyakorlatilag egyaránt legyen áramlás cigány és nem-ci-
gány között, ugyanakkor fennmaradjon egy olyan világ
képzete, amelyben képesek élni „összetartozásukból”,
meghatározó alapfeltétele annak, hogy a cigányság folya-
matosan önálló népcsoportként létezzen. A föld néhány
hatalmasabb népének a nemzetállamok alakjában sikerült
intézményesítenie ezt az ősi ideológiai képzetet, a cigány-
ság viszont sem eszmei úton, sem pedig hatalmas népessé-
gének ereje által nem tudta ezt megtenni.

Bindorffer Györgyi és T. Zselensky Péter fordítása
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