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Bevezetés

Egy retrospektív írás az alábbi, s tárgykörét 
tekintve alig valószerűen ismerős bárkinek is…! 
Szándéka nem könnyen kinyilatkozatható, de a 
„figyelmes olvasó” számára mégis érthetővé válik 
majd a cikk végigkövetésével. Megfontolnivalót 
bőven hagy, múlt-idéző tónust is tartósít, mai ak-
tualitást is rejt magában – szándéka egyértelműen 
egy „mindennapos” mérleg készítése a hazai roma-
kutatások tárgykörében. Vitatkozni is lehet róla, sőt 
cáfolatokra is érdemes talán. De lássuk, mit rejt a 
felhangoló…!

A közelmúlt évek kisebbségpolitikájában számos 
„megoldás” keresése, széles társadalmi tömegeket 
kielégítő egyensúlyok kialakítása, állam és társada-
lom alkufolyamatainak etmospecifikus változata 
volt soron – hol közmegegyezés, hol közbotrány-
okozás alakjában végződő „eredményekkel”.1 A 

1  Ez áttekintő írás az 1998-as állapotokat tükrözi…, 
nem szerepelnek benne sem a roma-gyilkosságok, sem 
a magyarországi romákat kormánytámogatási helyzet-
be incselkedő hatalompolitikai és korrupciós tragédiák, 
sem a roma életszférát érintő drámai megszorítások, így 
egészségügy, lakáspolitika, választójogi gyakorlat, iskolai 
szegregáció és más súlyosan frusztráló pillanatfelvételek 
közegei. Közlésének értelme egyfelől az összehasonlítás 
értelmében van: mi változott azóta (ezt nagyjából láthatja 
és tudhatja mindenki), s mivé lett a magyarországi szoci-
alista kormányzás időszakában legalább programtervként 
még jelen lévő megismerési szándék vagy intézményes tu-
domásulvétel, s mire futotta a posztszocialista kormány-
zás nemzeti időszakában ugyanez. E tanulmány alapjait 
a főhatósági kisebbségkutatások államtitkára kérte, „ren-
delte meg”, ám igényt nem tartott rá – viszont a megva-
lósítás negyedszázada árulkodik egyben arról is, mire jók 
a szakmódszertani háttérkutatások, „szakértői” javaslatok 
vagy feltárások – jelesül akkor, ha „kormányzati stratégiai 
kutatások” hátteréhez kell mindez, melyekből azután a 
megvalósítás tesztje lesz a legfőbb mérleg. Megítélésem 
szerint a tételesen (is) felsorolt tennivalók mindmáig a 
megvalósulatlanságok színterén maradtak, a szöveg visz-
szatekintő mivolta pedig majd egy további negyedszázad 
időbeli összehasonlító munkálataihoz lesz kedves emlék-
anyag. Addig pedig…, hát megy minden a maga úttalan 
útján…

székesfehérvári, Rádió-utcai riadalom, az ózdi-hétesi 
szegénység-ellenes hajcihő, a Strasbourgba vagy Ka-
nadába induló roma „honkeresők” és megannyi más 
sajtóhír-értékű történet arról tanúskodik, hogy a nö-
vekvő társadalmi tömegű népességgel sem idehaza, 
sem Közép-Európában másutt, sem a „keleti csatla-
kozás” feltételeiről alkudozó Nyugaton nem sikerült 
megfelelő megegyezésre jutni, s még kevésbé sike-
rült bátorítóan rendezni a kisebbségi joghelyzetből 
következő jövőkép bizonytalansági hátterét.

Ha a közember, az „átlag állampolgár” vagy 
az „adózó politikai szereplő” szólalna meg ben-
nem, elégedetlen volnék az állam alkupolitikájá-
val, formális megoldásokra törekvő stratégiáival, 
időhúzási, szociálpolitikai, kisebbségvédelmi és 
etnikai-kulturális beállítottságával. Ha azonban a 
társadalomkutató szólhatna belőlem, elsősorban 
azt állítanám, hogy nem ismerjük eléggé azokat a 
kulturális, etnikai, kommunikációs stratégiákat, 
nyelvezetet, érintkezési felületet, amelyen egyálta-
lán meg lehet szólítani a hazai kisebbségeket, ha-
táron túli (nemegyszer igen problematikus helyze-
tű) magyarságot, az Európa egységesülését éppúgy 
áhító vagy ellenző alávetetteket és a nagy, korszakos 
átalakulásban a maguk egzisztenciális sikerét cso-
port-szinten kiküzdő etnikai csoportokat. Köztük 
a cigányságot. (Hogy az összetett leírásból melyik 
vonatkozik éppen a közép-európai romákra, ezt az 
olvasó józan ítéletére bízom).

Mindenesetre tény, hogy a dicsőséges bevonulást 
az EU tagjai közé semmiképpen sem úgy képzelik a 
vonulók és a befogadók, hogy most aztán jön majd 
velük a szociális, etnikai, kulturális problematika is... 
Holott volt, van és lesz is elegendő elégedetlenség az 
etno-szférában ahhoz, hogy az „elegáns” bevonulás 
ne legyen „problémamentesnek” ítélhető. Ami nem 
baj, így van ez rendjén, de mindannyiunk számára 
megnyugtatóbb volna, ha jobban ismerhetnénk a 
kor folyamatait, ezek várható hatásait, jövőnk felté-
teleit. Európáét is, a magunkét is, a kisebbségekét, s 
köztük a roma kisebbségi többségét is.

Mintegy két esztendővel ezelőtt kormányzati 
és kisebbségi közalapítványi kutatás szintjén fogal-
mazódott meg elementáris igénye a hazai cigány-
ság (tovább immár nem halogatható) mélyebb 
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megismerésének. A kutatás tervében a cigányság 
jogi státusát és társadalmi egyenlőség-igényét kö-
rülölelő kérdések elemzése, az Európai Unió illetve 
Közép- és Kelet-Európa romológiai vizsgálatainak 
tanulságaiból kielemezhető problémapontok feltá-
rása fogalmazódott meg, a képzelt kutatás terveiben 
kiegészítve ezeket az EU államaiban tapasztalható 
roma kisebbségi politikák, sztereotípiák, hétközna-
pi reprezentációs mintákkal, az esélyek és megérté-
si-megismerési lehetőségek összevetésével. A kuta-
tás a szabott, igen rövid idő alatt fölöttébb elvont, 
elméleti szintű összegzésre vállalkozhatott csupán, 
s arra sem minden hiányérzet nélkül. Nem lenne 
érdemes minderről hosszasabban beszélni, ha nem 
tükrözte volna az egész vállalkozás a párbeszédek 
hiányát, romák és kutatók, politikusok és romák, 
politikusok és kutatók „egymás mellett elbeszélő” 
stratégiáit... – de ma már úgy ítélem meg: éppen e 
megértéshiány lehet beszédes, s szolgálhat alapul a 
mélyebb megértéshez.

Meglehetősen kevés olyan társadalomkutatási 
eredmény születik, amely azzal a végkövetkeztetés-
sel zárulna, hogy a kutatás nem sikerült. Nem szo-
kás, nem illendő, sőt nem is ildomos ezt bevallani, 
hiszen folytonosan fennállhat a félelem, hogy a tá-
mogató legközelebb nem ad forrásalapot a további 
kutatásokhoz. (Megjegyzem: így is történt, a „meg-
rendelő” már félúton lemondott a kutatások hosz-
szabb távú támogatásától, s mivel másfél hónap alatt 
nem kapott fél évtizednyi kutakodást igénylő téma-
záró összefoglalást, azóta e dialógus is megszakadt). 
Ezért aztán általában a kutatási eredmények között 
igen gyakran a részeredmények és résztapasztalatok 
„feltudományosítását”, felturbózását találjuk meg 
„kutatási zárótanulmány” formában, s őszintén úgy 
érezhetjük, hogy ilyesfajta összegzésre mi magunk, 
civilek, nem-kutatók is képesek lennénk, sőt, ilyes-
mire pénzt áldozni fölösleges, szimpla „paraszti ész-
szel” is meg lehetett volna mondani a nagy tudo-
mányos hókuszpókusz végeredményét. A tervezett 
„európai összehasonlító cigánykutatások” eredeti ter-
vében a cigányság jogi státusát és társadalmi egyenlő-
ség-igényét körülölelő kérdések elemzésére vállalkoz-
tunk, ezen belül az Európai Unió illetve Közép- és 
Kelet-Európa romológiai vizsgálatainak tanulságai-
ból kielemezhető problémapontok feltárására, meg 
arra, hogy kiegészítjük mindezt az EU államaiban 
tapasztalható roma kisebbségi politikák, sztereotípi-
ák, hétköznapi reprezentációs minták lenyomataival.

Összehasonlítani a társadalomkutatások eszköz-
tárával olyan társadalmi jelenségeket lehet, amelyek 
vizsgálatában, elemzési módszertanában és értékelő 

szempontjai között egymásnak megfeleltetett vagy 
rokon paraméterek alapján kezelt információk áll-
nak a kutatók rendelkezésére. A magyarországi ci-
gánykutatások még korántsem állnak ezen a koordi-
nált szinten, de még a kelet-európaiak, a nyugatiak, 
és a keletet a nyugathoz viszonyító elemzések sem.

Az összefoglaló elemzés kiindulópontja ezért 
szükségképen az lehetett csupán, hogy bár fölöt-
tébb szükséges lenne, mégsincs olyan, az „egységes 
cigány kultúrát” szakszerűen áttekintő, és minden 
részletkérdés fölött álló, univerzális megközelíté-
si szemponttal „felülbíráló” tudományos értékelés, 
amely a cigány kultúrára „távolról tekintve” vagy 
térségünk cigány népességére vonatkozóan érvényes, 
„élményközvetlen” igazságokat tárhatna föl „verifikál-
ható” szinten. Az csupán fokozza a feladat nehézségét, 
hogy a cigány kultúra semmiképp sem egységes. Így 
– vagyis ilyen elvárások mentén – az összehasonlító 
cigánykutatások terén jelen időszakban elvileg képte-
lenség érvényes téziseket és okadatolt tapasztalatokat 
megfogalmazni. Úgy is fölállítható a tétel, hogy egész 
egyszerűen a nemzetközi cigánykutatás még nincs 
abban a készenléti állapotban, hogy összehasonlí-
tó elemzésekre bárki vállalkozhatna. Az illusztráció 
kedvéért: miközben a kilencvenes években nekilen-
dülni látszik a cigányokkal kapcsolatos kutatások 
szakembergárdája, és sorra jelennek meg a ma már 
alapműnek mondható (pl. Stewart, Liégeois, Piase-
re, Wlislocki, Schenk, Okely, Kenrick, Hohmann, 
Erich, stb.) kötetek, valamint a közelmúlt legfonto-
sabb tanulmányai (pl. Bódi, Csemer, Kertesi, Ha-
vas–Kemény, Kovalcsik, Póczik, Prónai írásai), ösz-
szességében mintegy több tucat kötet és ugyanennyi 
fontosabb tanulmány – ezenközben a magyarországi 
kisebbségek sajtóirodalmát közlő jegyzék 610 tételt 
tartalmaz egyedül az 1994-es évben. Ismeretes a ha-
zai cigány sajtó anyagát magánszorgalomból gyűjtő 
kaposvári szakember bibliográfiája, amely több mint 
11.000 tételes... Egyszóval a cigányság mint közéleti 
téma igen intenzíven körülírt, de tudományos szin-
ten „meg nem írt” problematika.

Az expozíció lerövidítése kedvéért itt most le-
egyszerűsítem a tapasztalatok összességét: a cigány-
ság európai csoportjait áttekintve – adott esetben 
akármely nagyfokú módszertani és kutatáselméleti 
megfontolás alapján – nincs olyan adatbázis vagy 
kontextuális elemzés, sem mérőeszköz, sem szem-
léletmód, amely egészében véve „feldolgozná”, vagy 
akár csak „leírná” a mai helyzetet. A társadalomtu-
dományok széles körén belül azonban, s elsősor-
ban a szociálpszichológiához, etnoszociológiához, 
folklór-tudományhoz és kulturális antropológiához 
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közel állóan évtizedek óta sajátos megközelítések, 
felfogásmódok érvényesülnek, amelyek alapján va-
lamiféle áttekintés talán mégiscsak elvégezhető. Az 
érvényes összképet kétségtelenül nehezíti, hogy a 
tudományos érdeklődés mellett, s persze attól ko-
rántsem függetlenül, a társadalmi közfelfogásban 
is sajnálatosan keverednek a tudományos érvek a 
publicisztikai felhangú megközelítésekkel, a nor-
matív szociálpolitikai elgondolások a tisztán erőpo-
litikai elgondolásokkal, valamint a rasszizmustól és 
előítéletes kezelésmódtól a romafóbiáig terjedő ér-
zelmi skálán megfogalmazott publicisztikai értéke-
lésig mindenfélével. Folytonosan keveredik ismeret 
és vélemény, tény és előítélet, adminisztratív eljárás 
és kisebbségjogi érdekreprezentáció, s például a ki-
lencvenes évek elején a magyar társadalom fele-két-
harmada értékeli a cigányság helyzetével összefüggő 
bármely megközelítést a „cigánykérdés” újramegje-
lenéseként (Tomka 1991:8-12), tehát magának a 
kérdésnek kutatását is intoleráns, tudományellenes 
légkör veszi körül, amelyben minden szuverén ta-
pasztalat, érzékeny érv vagy alapszintű általánosítás 
is pártálláspontokat, kormányzati politikát, kisebb-
ségi jogokat és közpolitikai érzékenységet érint. 
Ebben persze európai szinten sem állunk kivételes 
helyen – akár ha itáliai, francia vagy belga példáit 
vesszük az előttünk álló „mintáknak”.

A cigányság hazai – és általában véve európai 
– kutatásában minduntalan fel-felsejlik a primitív 
társadalmak kutatóival kapcsolatos évszázados ér-
tetlenség is, amely a „csodabogár” kutató és az „eg-
zotikus népcsoport” találkozására, kettejük megér-
tő együttműködésére vagy kételkedéssel fogadható 
egymásra-találására vonatkozik. Maguk a kutatók 
is érzékelik „témaválasztásuk” kényes jellegét, így 
egyéni megítélésen alapuló distanciát tartanak a 
választott téma és annak megismerési folyamata, 
kutatásmódszertana és vizsgálataik lebonyolítása 
terén. A kutatási eljárásmódok között számos vál-
tozat van, ezek egyike sem ad teljes képet a kutatás 
„tárgyáról”, márcsak azért sem, mert az valójában 
alanya inkább, így maga is változik, „mozog”, éli 
életét, cseréli megélhetési stratégiáit és módosítja 
önképét, meg a magáról kialakítani kívánt ideál-
képet is. Még bonyolultabb a helyzet, ha nem az 
antropológiai-etnológiai szintű elemzésekre, hanem 
a nagy, súlyozott mintavételekre épülő tudományos 
megközelítésmódokat tekintjük át. Ezek a modern 
mérés- és elemzéstechnikákra épülő feldolgozások 
éppenséggel már arra a szintre redukálták eredmé-
nyeik forgalmazását, hogy részletekbe menő szak-
mai vitába kavarják magukat a vizsgálat „tárgya”, 

alanya, esetünkben a cigány népesség létét, definiál-
hatóságát, létszámarányát, társadalmi önmegjelení-
tési technikáit és környezeti elfogadottságát érintő 
kérdésekben (ld. Szelényi, Ladányi, Kertesi, Szuhay, 
Sik, Kemény, Havas vitáját az utóbbi esztendők ve-
zető társadalomtudományi folyóirataiban, vagy ép-
pen a 2000. nyári-őszi ÉS-vitában).

Konkrétabbra fordítva a szót: amennyi-
ben „a cigány” definíciója sem alakítható ki 
operacionalizálható hitelességgel, hogyan is lehetne 
nemzetközi összehasonlításban elvégezni a kutatá-
sok egybevetését...? Ám, mielőtt az olvasó várakozá-
sainak megfelelő összegzést készítem az elvégzendő 
és elvégzett kutatások szemlézése alapján, szükség-
képpen illendő meghatározni a szóbanforgó kutatá-
sok jellegét és sajátosságait, hogy legalább azt láttat-
hassuk, miből nem sikerült a komparatív technikával 
kezelt összegzést elkészíteni.

A roma kutatások módszertana és 
szemléletmódja

Mint azt az európai cigánykutatások publikált 
anyagai is bizonyítják, a kutatásmódszertanban – s 
nyilván az ennek során elvégzett munka eredmé-
nyeinek, mélységének és minőségének dimenziói-
ban is – alapvetően háromféle taktika van, melyek 
kiegészülnek ennek praktikus megismerési kísérle-
tek kombinációival:

 1). a leggyakoribb az elméleti előmunká-
latokat kiegészítő terepmunkamódszer, amely a „rö-
vid vizit és menekülés” metódusával próbál (ezt ne-
vezi Leonardo Piasere „harapj és fuss!”-módszernek) 
egyszeri vagy több helyi anyaggyűjtés alapján „teljes 
értékű” információkészletet szerezni, majd ennek 
feldolgozásával és tudományos piacra vitelével kí-
ván érvényeset mondani;

 2). ugyancsak gyakori a (részint saját la-
kókörnyezetben, részint résztvevő megfigyelési fo-
lyamatban) hosszabb ideig helyszínen tartózkodás, 
mint a kutatást hitelesítő megoldás. Ennek folya-
matában a nehézségekkel küszködés, az önelfogad-
tatás, a „baráttá vagy pártfogóvá válás”, illetve a „be-
telepedés és kiválás” eszköze az, amely legitimálja a 
kutatást, s utóbb rendszerint arra készteti a kutatót, 
hogy terepmunka-gyakorlatát a „munka tárgyára” 
vonatkozó felelősségvállalásnak, önfeláldozásnak és 
hitelképes elkötelezettségnek állítsa be;

 3). már ritkább, de a terepkutatásnak és 
a párhuzamos elméleti kontroll megteremtésének 
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egyaránt megfelelő megoldás, hogy a kutató a kivá-
lasztott helyszín peremén, mintegy „ellenőrző közeg-
ként” tart állandó kapcsolatot a vizsgált közeggel, de 
magánéletét, munkán kívüli perszonális világát, ku-
tatói vagy oktatói státusát nem áldozza föl a vizsgáló-
dás érdekében. (A három tipikus módszertan báját és 
képtelenségeit lásd bővebben Piasere 1997:124-134).

A cigányság helyének, szerepének, s a vele kap-
csolatos konfliktuskezelés lehetőségeinek megítélé-
se korántsem egységes a közvélemény és a „cigány 
ügyekkel” foglalkozó közalkalmazottak felfogás-
rendszerében, sőt a kutatók körében sem. Történe-
tileg, mondjuk félévszázados múltra visszatekintve 
például a magyar kutatások is elárulják, hogy ér-
tékelésükben a kívülről diktált, hatalmi és többsé-
gi szempontú közhelyek dominálnak (Bindorffer 
1992:106-107), ugyanakkor még mindig hiányoz-
nak a térbeli komparativitásból a szisztematikus ci-
gány/nemcigány csoportközi elemzések, értékori-
entáció-összehasonlítások (Erős 1993:127-128), 
sőt korántsem kellő számúak a cigány kultúra 
egészére és működésének hogyanjára vonatkozóan 
érvényesnek tekinthető leírások (Csongor – Szuhay 
1992:236). A hazai cigánykutatások szemléletmód-
jára ráadásul a hatvanas évek eleje óta rányomta bé-
lyegét a „békén hagyás” és a „szükséges felemelés” 
gesztusa (Erdős 1963, 1989) közötti dilemmázás, 
amelyben nem volt tisztázott viszony a cigányság 
társadalomtörténeti helye, szerepe, mozgása, sta-
tisztikai reprezentáltsága és értéknormái tekinteté-
ben éppúgy, mint a vele összefüggésben tárgyalható 
hazai rurálszociológiai, város- vagy lakótelep-kuta-
tási, ipargazdaság-tervezési és munkaerő-gazdálko-
dási döntésekre vonatkozóan sem (ld. Bokor 1987; 
Csalog 1993; Hann 1982; Havas 1989, 1994; Ke-
mény 1976; Kertesi 1994; Ladányi 1989; Matolay 
– Vekerdi 1970; Szegő 1983).

A nyugati kutatók (így pl. Michael Stewart, 
Leonardo Piasere, Bernard Formoso, Jean-Pierre 
Liégeois) sincsenek megegyező véleményen a ku-
tatásmódszertan, a tipológiák és az általánosítha-
tó következtetések terén (ld. Prónai 1995, Piasere 
1997:123-165; Ladányi – Szelényi 1998). Amit 
az összehasonlító kutatások áttekintő elemzéséhez 
kínálnak, az az esetek java részében inkább „sűrű 
leírás”, mint egyetemesen érvényes szisztemati-
kus összefoglalás. Az összehasonlító elemzéseknek 
mindennek ellenére mégis megvan a maga inherens 
logikája, mégpedig az egymásra vetített tartalmak 
alapján. E téren lényegében három főbb összetevő 
alkalmas a komparatív áttekintés bázisa lenni:

 a). eltérő megközelítésmódok alapján 
elemezhető a szóbanforgó népesség önképe, az 
identitás belső dimenzióinak tartalma, az önérté-
kelés és az önreprezentáció módja – ez már ma-
gában véve is lehetőséget kínál bizonyos mértékű 
összehasonlításokra;

 b). az érintett populáció külső megítélése 
alapján tesztelhető a külső (étikus) és belső (émikus) 
megközelítések tapasztalati anyaga, e kettő különb-
sége ugyancsak elemezhető, de például a jogi státus 
és az egyenlőség/egyenlőtlenség skálán elfoglalt hely 
megállapítása még így sem lehetséges;

 c). a két relatív kép egymásra vetítése vagy 
tükrözése segítségével az interszubjektív dimenzió-
ban kialakítható valamifajta értékelés, amely azon-
ban szükségképpen korlátos érvényű, s éppúgy el-
vetheti belülről nézve és kívülről szemlélve mindkét 
megfigyelő.

Ezekben a metszetekben mindegyik megjelení-
tett tartalom bír:

a). időleges érvényességgel;
b). relatív időtállással;
c). változások közbeni részleges vagy teljes 

átalakulással;
d). sajátos árnyalódással;
e). megszűnéssel vagy karakteres megerősítéssel;
f ). kölcsönhatásokkal.

Maguk az összehasonlítási elemzési szempontok 
is erőteljesen metszik egymást, egyfelől a kutatás-
módszertan oldaláról, másfelől a helyi (nemzeti, 
regionális, lokális) tudományos és politikai közgon-
dolkodás szempontjából.

Külön kísérletként értékelhető – de ebbe az 
összefoglaló megközelítésbe ez most nem illesz-
kedhet, amúgy pedig elvégzett munkáról van szó, 
melyet nem tisztem itt felszínesen minősíteni –, 
amit a Kemény István vezette 1971-es kutatásból és 
annak húsz évvel későbbi megismétléséről (Havas – 
Kemény 1995), vagyis az időbeli komparativitásról 
lehetne elmondani. Jelen esetben az összehasonlí-
tó cigánykutatások áttekintésére irányuló figyelem 
nem ad alkalmat az időbeli változásvizsgálatra, még 
az erre való reflexiók szintjén is csak alig. Ugyan-
akkor – megítélésem szerint – idői és térbeli tel-
jesség nélkül semmiféle kisebbségről, semmilyen 
etno-történelemről és mentális szféráról nem lehet, 
nem is érdemes beszélni. Persze, „politikailag nyilat-
kozni” lehet, csak kérdés, milyen érvényességgel...
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Összegzésem szemléleti bázisa

Megközelítésmódom a fenti okfejtés alapján 
inkább a „centripetális” (vagy peripatetikus) felfo-
gásmódot követi, azaz (Leonardo Piasere nyomán) 
egyes konkrét közösségekre helyezi a hangsúlyt és e 
közösségek által kialakított társadalmi-kulturális 
életviteli gyakorlatból von le következtetéseket, azt 
sem feledve, hogy a történeti, politikai, gazdasági 
kényszerek és szocializációs minták milyen háttér-
ként szolgálnak magukra a tényleges csoportokra 
nézve, illetőleg hogyan befolyásolják magukat a 
terepmunkát végző kutatókat. Ez mindjárt meg is 
nehezíti az összehasonlító kutatáselemzést, illetve 
szűkíti az összehasonlíthatóság bázisát, merthogy 
az állandóan változó valóságban történő öntevékeny 
cselekvést emeli ki az állandóság látszategységéből, 
illetőleg relativizálja mind a kutató émikus/étikus 
értékelő gyakorlatát, mind pedig magáról a kutatás 
alanyáról megfogalmazható narratívákat.

Lévén szó transznacionális kisebbségről – amely 
vizsgálható ugyan csoportszintű megjelenésformái-
ban egy nemzeti térben is, de ezzel csupán az egyedi 
esetek összehasonlításához gyűjthetünk alapanyagot 
–, így a lokális, regionális és nemzeti-kulturális ha-
tárokat átívelő fenoménekről és folyamatokról lehet 
csupán olyasmit elmondani, aminek érvényessége 
valamilyen formában az európai összehasonlító kuta-
tásokat segítheti. Ugyanakkor arról sem feledkezhe-
tünk meg, hogy az egyes európai országokban élő, 
igen eltérő létszámú, kulturális környezetű és his-
tóriájú cigány népesség fölöttébb gyéren elemzett 
és még azonos csoportok (pl. a szintók) esetében 
is rendkívül ritkán összehasonlított. Az alábbi átte-
kintésben adható összegzés ezért legfőképpen olyan 
specifikus kérdéskörök elemzésére koncentrálható, 
amelyekben egyáltalán lehetséges a territoriális ösz-
szehasonlító módszer alkalmazása. Ezenfelül nem tu-
dom és nem is fogom pótolni a Kemény-Havas féle 
nagy projekt, valamint a már elkészült számos szoci-
álpolitikai, kisebbségszociológiai, kriminálpolitikai, 
szociálpszichológiai vizsgálat hiányosságait – de ezek 
figyelembevételével, s az újabb kutatási irányzatok 
alapján fogalmazom meg az alábbiakat.

Mind az elkészült és ismeretessé vált kutatások 
értékelésénél, mind pedig a frissiben megkezdett 
elemzések szemléleti alapjaként szükségesnek tar-
tom kiemelni azt a két feltárási struktúrát, amely 
magukat a témaelemzéseket és megközelítésmódo-
kat is meghatározta, vagyis olyan kiindulópontot 
adott, ahonnan már a funkcionális elemzések is 
osztályozhatóknak tűnnek.

 1). Hipotézisként kezelem egyfelől, hogy 
az emberi viselkedés, a döntések, ismeretek, hitek és 
hagyományok mindennapi formáiból rendszer, ösz-
szetartozó és kölcsönhatásokból építkező egész érthető 
meg (ez a holizmus szemléletmódja), s ezt egészíthe-
ti ki az ő szemükkel látva és egyúttal a környezetük 
véleményét is megértve álláspontot kereső relativiz-
mus, amely nélkül a kutatások végkövetkeztetéseit 
korlátosnak gondolom. A relativizmus a sajátosan 
öntörvényű kultúra értékelési módszere, melyben 
intézmények és megközelítési aspektusok jellegzetes 
kulturális egésszé kapcsolják össze a jelenségeket (ez 
a holizmus perspektívája is), melyeket ennek révén 
csak egy másik kulturális rendszerhez viszonyítva, 
relativizálva lehet magyarázni.

 2). Másfelől nézve pedig átmeneti (pon-
tosabban átjárási) lehetőséget keresek az émikus és 
az étikus szemléletmód között, a deskripció szintjét 
tekintve az első eszközének, s az interpretációt a má-
sodik eredményének. Így az elkészült konkrét elem-
zéseket, amelyek egy közösség „bennszülöttjei” által 
kínált valóságértelmezés lejegyzései inkább, átve-
zettem a kutatóra jellemző magyarázó-elemző dis-
kurzusokba, s tettem ezt úgy, hogy beleértettem a 
kutató személyének interszubjektív beavatkozását is 
ebbe a folyamatba, amelyben a mentális reprezen-
tációk és a tárgyi reprezentációk szintjét a kutató 
szükségképpen a maga „átértelmező” reprezentá-
ciójával egészíti ki, így narrációja csupán egyfajta 
lenyomat.

Mindez nem pusztán episztemológiai probléma, 
hanem egy alapvető (és széles körben elfogadott) 
nézet esszencialista tárgyalásmódjának megoldása is 
kívánt lenni. Ha ugyanis már a cigánykutatások kez-
detén beleütközünk abba a módszertani kérdésbe: ki 
tekinthető cigánynak, akkor sosem jutunk semmi-
féle (pláne nem összegző!) eredményre. A „hogyan 
definiálható” és egyáltalán „mi egy etnikai csoport?” 
kérdésekre hipotetikusan és pragmatikusan is kere-
sett válaszban az etnoszociológia és a kulturális antro-
pológia által elfogadott álláspontot fogadom el. Ez 
ugyanis nem a „hogyan jött létre?” kérdéssel fordul 
a kutatandó etnikai vagy társadalmi-kulturális kö-
zösséghez, hanem a mindennapi élet intézményes 
színterein, kommunikációs csatornáin, élmény- és 
eseményközeli folyamatain át árnyaltabban megért-
hető szituációs elemzéssel próbálja leképezni az empi-
rikus valóságot. Mindezt pedig nem a leltárkészítő 
helytörténész-néprajzos szemlélettel teszi, hanem 
minduntalan ellenőrzi az etnicitás megjelenésmód-
jait, változatait, kölcsönhatásait, az önbesorolási és 
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önreprezentációs megoldásokat, a beszédesemények 
és a hétköznapi valóság-átbeszélés etnokulturális di-
menzióit is.

Az összehasonlító cigánykutatások jelen ösz-
szegzésében tehát egyrészt egy integrált rendszerről 
(egyszerűsítve: „cigány kultúráról”) van szó, ame-
lyet komparatív technikákkal kiegészített vizsgá-
latnak vetek alá, másrészt olyan, egymással való 
kapcsolatokban létező (tételezett) kultúráról, amely 
pontosabban szólva egy kultúra-egész, s ennek elemi 
részeként értelmezhető mind a közösség belső el-
rendeződése, kommunikációs rendje, kapcsolathá-
lózati szerveződésmódja, mint pedig a külvilággal, 
a környezettel való szakadatlan kölcsönkapcsolata. 
Az összehasonlító kutatást tehát úgy értelmezem, 
mint interpretációk és narratívák rangsorát, teore-
tikus rendjét, melyet kiegészíthetünk az életvilágok 
empirikusan leképezhető megnyilvánulásaival, s 
ebből vonhatunk le kínálkozó következtetéseket. 
Ebből a szempontból – bár ezt konzekvens elméleti 
pozícióval nehéz lenne alátámasztani – különböző 
szintű, mélységű és hangoltságú kutatástípusokkal 
találkozunk (így ezek összehangolása kétségkívül 
önkényes, alkalmi és a további elemzések során re-
vízióra szoruló). Amit ehhez előzetesen elvégeztem:

 1). Felhasználtam konkrét közösségvizsgá-
latokat, esetleírásokat, résztémákról készült empi-
rikus adatfeldolgozásokat, falutanulmányokat, s 
különféle cigány közösségek (lényegében egyazon 
szempont alapján össze sem vethető) önreprezentá-
ciós megnyilvánulásait, interjúanyagokat, kutatási 
projektek beszámolóit.

 2). Értékelés alá vontam a tisztán elméleti 
jellegű és igényű közlésmódokat, amelyek bár ci-
gány közösségekről értekeznek, nélkülözik az iden-
tifikációs minimumként ellenőrzésre szoruló önbe-
sorolás, etnikai identitásvállalás és életvilág-értékű 
életesemények anyagát.

 3). Figyelembe vettem az utóbbi években 
készült számos olyan társadalomkutatási, kisebbség-
szociológiai anyagot, amelyek nem specifikusan a 
roma társadalmat vizsgálták, de amelyeknek fejeze-
tei a nemzettudat és nemzeti identitás felmérésében, 
jelen szakaszának szociológiai eszközökkel feltárható 
mélységéig hatolóan (számos kérdésblokk, táblázat, 
összehasonlító ábra alapján) képesek voltak bemu-
tatni a magyarországi (és kelet-európai) cigánysággal 
kapcsolatos attitűdök releváns jegyeit. Ezek összes-
ségükben nemcsak kontrasztot mutattak, nemcsak 
a „cigányhelyzet” mai társadalmi felfogásmódját 
és beágyazottságát írták le érvényesnek tekinthető 

mutatók alapján, hanem érzékelhetően jelezték a 
cigányokkal kapcsolatos intolerancia, előítéletesség 
kondícióit, iskoláskori generációkban kialakuló 
formáit és a mássággal kapcsolatos intolerancia mai 
hazai változatait is. Ennek a metodológiai szinten 
mögöttes- vagy háttérelemzésnek nevezhető egy-
ségnek azért emelném ki a fontosságát, mert a hazai 
cigánykutatások meghatározó bázisaként kezelt Ke-
mény (– Havas – Solt – Demszky)-féle alapvizsgálat 
is abból indult ki, hogy kiket minősít környezetük 
cigánynak, s kevésbé foglalkozott azzal, kik és mi-
ért minősítik magukat annak, kik zárják be magu-
kat a cigányság virtuális egységébe és kiket zárnak 
be gettószerű elgondolás alapján ebbe a társadalmi 
státuszba. Amennyiben pedig narratívákról van szó, 
a kizárási és bekebelezési technikák, a befogadási és 
önreprezentálási események egyaránt meghatározó-
ak lehetnek – mint erről a politikai és a kulturális 
antropológia számos eredménye bizonykodik.

 4). Szükségképpen irányult érdeklődésem 
az európai cigánykutatások elhíresült szerzőinek 
írásaiban annak összehasonlító elemzésére, hogy 
a nyugati társadalmakban megerősödő intoleran-
cia, rasszizmus, cigányellenesség, migrációpolitika 
és mentális hagyomány által kondicionált más at-
titűdök miképpen függenek össze az európai egy-
ségesülési folyamatban várhatóan felszínre kerülő 
etnokulturális konfliktusokkal, vagyis mi várható Ma-
gyarország európai csatlakozásának társadalompoli-
tikai és etnikai-regionális dimenzióiban a cigánysá-
got érintő határépítési gyakorlat szempontjából.

A folyó kutatások néhány tanulsága

A kutatási és összehasonlító tartalomelemzési 
szinteken tehát a konkrét közösségek, az „elméleti 
közösségek”, a nemzeti közösségeken belüli loká-
lis közösségek és az európai léptékű közösségfoga-
lomban periferikus helyre szoruló identitáscsopor-
tok másságát vetítettem egymásra. Ezek alapján 
az első és legfontosabb megállapítás kétségtelenül 
az kell legyen, hogy nincs ma még egységesnek, 
konzekvensnek tekinthető, európai tudástárra ala-
pozott tudományos modell, amely kezelési min-
taként lenne használható a földrész országainak 
nemzeti tudományosságában, s még kevésbé a 
fölvetődő kisebbségkutatási kérdésekben. Nincs 
sem egységes megközelítésmód, sem egyeztetett 
szempontú megoldáskeresés, sem a „cigányprob-
lémát” tematizáló tudományos vagy politikai atti-
tűd, sem „európai cigányügyi állásfoglalás”, amely 
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valamiféle „EU-kompatibilitás” látszatát keltené. 
S nemhogy általánosságban nincs, de nincs sem a 
vándorló, sem pedig a letelepült vagy ideiglenesen 
letelepített romákra vonatkozóan, még kevésbé van 
a félasszimilált vagy sikeres keveredést megvalósí-
tó, de mentális mintáiban cigány kultúra-eleme-
ket hordozó típusra érvényesen sem. Európában 
éppúgy, mint itthon, ellentmondásos a cigányság 
„felemelésének”, iskoláztatásának, átkulturálásának 
célrendszere és az ebben érdekeltek törekvése, alá-
vetettségük és kényszerítettségük mértéke, a rájuk 
nehezedő asszimilációs terhek és kihívások nagy-
sága. Továbbá a kutatói körökben, vagy éppen ér-
dekképviseleti-politikai testületek tevékenységében 
is egymás közt vitatott az alkalmazott eszközrend-
szer, a célok és feltételek egyensúlya, a társadalmi-
hatalmi-politikai beavatkozás „megengedett” vagy 
tolerált mértéke is.

A kultúra a mindennapi életben a közelmúlt-
ból örökölt jelenségek lehetséges mintájaként a 
jelen értelmezési szükségleteit rejti: a cigányság ese-
tében a kultúrában megjelenő nyilvános jelentés és 
szertartásos jelentésesség, a státuszteremtés formá-
lis és kulturális modellje, valamint a kelet-európai 
társadalmak kisebbségjogi gyakorlata egyfelől saj-
nálatosan mereven jelöli ki a „formális kultúrate-
remtő intézmények” rendszerét, a fogyasztható (és 
etnospecifikusan rendezett) javak-termékek kész-
letét, illetve az ehhez rendelhető anyagi források 
elosztásában is diszkriminatívan érvényesül. Másfe-
lől viszont a cigányság esetében éppúgy előfordul, 
mint a strukturálisan hátrányos helyzetbe kény-
szerített migrációk és populációk egyéb történeti 
példáiban is, hogy a társadalmi jelentőségű státus-
csoportok rendi és térbeli elhelyezkedésére sincsen 
tekintettel a nyíltan-rejtetten asszimiláló szándék. 
A modern fogyasztóiság konfliktusos találkozása a 
hátrányos helyzetű, periferizálódott cigányság le-
hetőségeivel, éppen a jelen korszakban válik olyan 
etnokulturálisan meghatározó jelenséggé, amely a 
kulturális identitás felületén a megállapodás vagy a 
további lecsúszás, az asszimilálódás vagy a csoport-
autonómia kivívása közötti döntést kényszeríti ki 
a cigány népességből. S ez különösen érvényes az 
átmeneti társadalomfejlődési korszakokban, mint 
amilyen a rendszerváltó kelet-európai változások 
időszaka. A társadalmi csoportautonómiák át-
alakulása közben, s ennek nyomán a belülről lét-
rehozott és tradícióvá formált csoportkultúrában 
csakis autoriter beavatkozások formájában jelen-
hetnek meg olyan szervezeti és hálózati hatások, 
amelyek pl. a társadalmi szocializációs mintákat, 

a pszichokulturális vagy épp a politikai aktivitást 
meghatározzák. Ráadásul egysíkú identitásfogalom 
használata nehezíti az európai (s főként a kelet-
európai) cigányság köznapi és tudományos meg-
értését: vagy kisebbségi, vagy többségi társadalmi 
identitásformációkban gondolkodunk, a legkevésbé 
sem lévén tekintettel arra a kettős identitásra, amely 
pedig a régió kisebbségeit a nemzetállamok kiala-
kítása óta hagyományosan jellemzi, illetve amely a 
kontinuusan diaszpórában vagy belső mozgásban 
élő népességre szükségképpen jellemzővé válik.

A készülő elemzések és az ismert források leegy-
szerűsített összegzése alapján az identitásról mint 
versengő kulturális diskurzusról lehet beszélni. A ci-
gányság és a környezet viszonyában (a csíkszeredai 
KAM egyik kötetcímét elorozva) az „egy más mel-
lett élésről” lehet nyilatkozni, vagyis olyan élet- és 
beszédesemények formájában kifejeződő közös in-
terkulturális gyakorlatról van szó, amelyben koránt-
sem a konfliktusosság a jellemző jegy, de amellyel 
kapcsolatban hangos diskurzusokban és verbális 
kiélésekben nyilvánul meg a legtöbb érintkezés. 
Ebben a felületi találkozási kisülésben rendszerint 
főszerepet kap a cigányság által kifejlesztett közösségi 
tevékenységi eszköztár (csoportos lét, nyitott terek, 
látszólag áttekinthetetlen mozgások, szerzésre ala-
pozott gazdasági tevékenység, csereviszonyokban 
intézményesülő belső hierarchiák, rokonsági-test-
vériségi kapcsolatháló, stb.), amely a mindennapi 
élet vitelében (a mindennapi tudásban) megjelení-
tett „cigányos” felfogásmódot tükröz, a közös élet-
gyakorlathoz való ragaszkodás révén olyan sajátos 
jelentésrendszeren belüli szimbolikus mező kialakí-
tásával egybekötve, amely a lokális összetartozásnak 
és a közösség belső felépítettségét szervező ismérveknek 
bonyolult rendszerét formázza. Ebbe éppúgy bele-
tartozik a magátólértetődően közösen elfogadott 
és kivitelezett tevékenységek sora, mint az élettér-
alakítás és térhasználat komplex rendszere, a nyelvi-
szociális identifikáció specifikusan felfogott módja 
és a mikrokulturális szinten kifejezésre jutó latens 
xenofóbia (pl. más cigánycsoportok leértékelése, az 
úricigány mentalitás megbélyegzése, a konfliktus-
vállaló mentalitás kritikai felülbírálása, stb.).

Az egymás mellett élés helyetti „más(ok) mel-
lett élés” vállalása és társadalmi térbe kivetítése nem 
minden tekintetben nélkülözi a társadalom más 
rétegeihez való viszonynak konfliktusos vagy aszim-
metrikus megformáltságát. A roma identitás-álla-
pot elemzésénél szembeszökően karakteres identi-
tásmezők elkülönítésére van mód (melyek persze 
nem állandóak, nem okvetlenül legitimek, nem is 



86 Kultúra és Közösség

MŰHELYVITA

egykönnyen felismerhetők – s főképp nem a ci-
gányság által ilyetén módon definiáltak).

A teljesség igénye nélkül érdemes felsorolni a 
legkarakteresebb identitásmezőket, melyek egyfe-
lől az összehasonlító cigánykutatások életmódra 
koncentráló vizsgálatai számára fontos csomópon-
tok, másfelől pedig a társadalmi közgondolkodás 
számára jelentenek olyan fogódzókat, melyek se-
gítségével a megismerés és megértés gyakorlata 
elvégezhető. Az identitásmezők talán legszélesebb 
és legkarakteresebb eleme 1). a saját szervezeti fel-
építés, amelynek belátása, megismerése nélkül csak 
kivételesen sikerülhet a megértés alapjaiig eljutni. 
E szféráról az európai szakirodalom könyvtárra 
valót írt, részletekbe menni ehelyütt szükségtelen 
volna; 2). szintúgy lényegi elem a javakhoz jutás 
és az elosztás mechanizmusa, a kulturális elhatá-
rolódásban és határépítési gyakorlatban kifejeződő 
zártság, és a kooperációs partnerválasztás szint-
jén állandósuló informális ellenőrzés szintje. Itt 
kulcsszó az informalitás is, hiszen a formalizált, 
instrumentalizált jelenségektől ódzkodás az ellen-
őrizhetőség csökkenését, az uniformalizálódás ve-
szélyét rejti, s ekként a tranzakció a spontán ruti-
nokkal kezelhetetlen nyilvánosságszintre kerülhet, 
ahol a sztenderd megoldások esetén a kapcsolati 
szintű üzletlehetőség esélye nagymértékben csök-
ken; 3). még szinte a saját határépítés és szimbolikus 
tőkeképzés területéhez tartozik, de önálló identitás-
térben is megjelenik az a szimbolikus érdekérvénye-
sítés, amely abban nyilvánul meg, hogy a kulturális 
formájú csoportelhatárolódás egyúttal a nagyobb 
közösség védelmében zajlik és a környezettel való 
kapcsolat során szimbolikus alkukban kap tartalmat. 
Az idegen, a rajtuk kívül álló számára nehezen át-
látható kulturális minták mintegy ésszerűtlennek, 
inkonzisztensnek tűnhetnek, elemei nemcsak ösz-
szeférhetetlennek látszhatnak, hanem disszonáns-
nak is, ezért a környezet az életviteli, értékrendi, 
mentalitásbeli, morális vagy más megnyilvánulások 
alapján az elesettség, a „szerencsétlenség”, a szánal-
masság vagy a bűnelkövetés bélyegével hajlamos mi-
nősíteni a cigányság szociokulturális megnyilvánu-
lásait; 4). „politikai” identitásvállalás szempontjából 
a stigmatizált roma csoport mintegy átéli hátrányos 
helyzetét, elszenvedi hátrányos megkülönbözteté-
sét, joggal reklamálja többszintű érdekképvisele-
te megoldatlanságát, s a mindennapi interakciók 
szintjén így egykönnyen előfordul, hogy a sikere-
sebb önérvényesítés reményében deklarált vagy 
(alkalmilag) választott identitása nem felel(het) 
meg valódi hovátartozástudatának. (Gyakori eset 

a népszavazások, statisztikai adatfelvételek és más, 
adminisztratív körülményfirtatások esetében a ci-
gány populáció sajátos számváltozása, ugyanakkor 
más esetekben, pl. előnyszerzés, támogatás-osztás, 
lakáskiutalás reményében az etnikai túlreprezentá-
lódás – fölöttébb másként). Az alulkommunikált 
és az interperszonális szinten szituációfüggő, vagy 
túldimenzionált identitás legalábbis annak világos 
tudását rejti, hogy ezek alakításának esélye a diskur-
zusban résztvevő szereplőktől függ. Egyebek között 
ennek egyértelmű jelei mutatkoznak meg az 5). 
identitástér kitágítását célzó tevékenységben, az iden-
titásminták közül célszerűen megválasztott etnikus 
identitás hangsúlyozásában, amely a nyilvánosság 
felé közvetített mentális és szokásrendi jegyek repre-
zentálásából, sőt fölerősítéséből származik. Csupán 
jelzésszerűen elég itt utalni az etnokulturális térben 
megjelenített interperszonális kölcsönösségre (segít-
ségnyújtás, rokonsági kapcsolat hangsúlyozása, 
nyelvi azonosságtudat megmutatása, sajátosan ci-
gány ismeretkincs megfogalmazása, etnospecifikus 
stílusréteget kialakító tevékenység – pl. muzsikálás, 
tánc, öltözködés, főzés, ünnepcentrikus létfelfogás, 
mese stb. –, a mindennapi tudást az ünnepnapival 
alkalomszerűen fölcserélő gyakorlat, és így tovább), 
amelyek nemcsak az élettér-alakítás elemei, hanem 
a cigányság által kifejlesztett interperszonális kon-
szonancia lényegét is alkotják.

Ezek a látványos, karakteres identitásjegyek ré-
szint a viselkedésbeli (kulturális) etnicitás, részint 
az ideológiai etnicitás körében jelennek meg, s át-
hatják a csoportviselkedés privát térben zajló cse-
lekvésrendszerét, illetőleg kitágítják a disszonanci-
áknak azt a körét, amely a társadalmi közviselkedés 
szintjein formálódik ki. Bonyodalmassá magát az 
éppen domináns identitást az teszi, hogy a nyilvá-
nos társadalmi térben folyó „cigányozás” enyhén 
szólva is eltér a romák körében konszolidáltnak mi-
nősített önmeghatározástól. Kutatási tapasztalatok 
alapján e két identitás-határolásnak a társadalom 
felől nézve a megkülönböztetés „objektív” oldala 
az alapvonása, a cigányság számára a csoportbeso-
rolás gyakorlata viszont csak azt ismeri el cigány-
nak, aki maga is annak tartja magát (Okely 1983). 
Mindkét társadalmi kör számára a cigány identi-
tás léte és minősítő eszköz volta olyan társadalmi 
tény, amely nem mérhető kvantitatív eszközökkel, 
nem használható „független elemzési kategória-
ként” és nem mentes azoktól a konnotációktól sem, 
amelyek az etnográfiai konvenciókon alapulnak 
(Fosztó 1997; Ladányi – Szelényi 1997; Havas –  
Kemény – Kertesi 1998).
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A mai kutatások számára – melyekben javarészt 
a dogmatikus és pragmatikus etnikumfelfogás már 
háttérbe szorult, s átadta helyét a kontextusfüggő 
elemzésnek, az émikus (önminősítő) besorolási ka-
tegóriáknak és a kulturális antropológiától kölcsön-
zött komplex kultúravizsgálatnak – immár nem 
annyira a tárgyi (néprajzi, szociológiai) reprezentá-
ció a meghatározó, mint inkább a mentális önmeg-
jelenítés, amely a közviselkedésben konvencionális-
nak számító megnyilvánulások (gesztusok, nyelv, 
kommunikációs eszköztár, metakommunikáció, 
stb.) szintjén fejezi ki a hovátartozás-minőségeket. 
Egyszerűbben szólva identitásként azt a metszéspon-
tot tekinthetjük, amelyen az egyéni szocializáció és a 
regionális, kulturális, életviteli részrendszerek talál-
koznak, s ahol társadalmi közfelfogás, erkölcs és érték-
rend leli meg közös nevezőjét.

A kutatások mai állása és a publikációk isme-
rete alapján úgy fest, mintha egyfajta kulturális 
újfundamentalizmus legitimálná a mások, az idege-
nek kirekesztését a posztkommunista társadalmak-
ban, egyfajta olyan „fajnélküli rasszizmus”, amely 
a nemzeti különbség rasszizmusa, s amelyben az a 
gyökértelen idegen, aki nem asszimilálódott. S bár 
a magyarországi cigányság java része régtől fog-
va él betelepült népcsoportként, a demográfiai, 
munkaerőpolitikai, migrációs, iparosodási és mo-
dernizálódási trendek mentén, ám a kirekesztő és 
eltávolító (vagy gettósító) megfontolások a köz-
napi politizálás szintjén a nyílt cigányellenességről 
tanúskodnak. Az újfundamentalizmus azonban 
a hagyománykötött, konzervatív és tradicionalis-
ta közgondolkodásban jelenik meg, ahol pedig a 
modernizációs (autonomista) irányzatokkal kerül 
szembe, de oly módon, hogy a hagyományosan 
magyarországi etnokulturális csoportok közül csak 
az kaphatja meg a pozitív közmegítélés kegyelmét, 
amelynek szerepe nem a tegnapi-mai állapotok 
konzerválásában fejeződik ki, hanem a holnapi 
„sikerképesség” előzetes igazolásában. Márpedig a 
kelet-európai cigányság erre a fajta „modernizáci-
ós útra” még nem térhetett rá, s alighanem sosem 
is fog, így társadalmi „fejlődés-visszahúzó” hatása 
akkor is nyilvánvaló, ha a cigányokkal kapcsolatos 
előítéletek ereje és dühödtsége éppenséggel mérhe-
tően csökkent (Postma 1998:122-125) a léthelyze-
tük romlásával kapcsolatos felismerések hatására.

A résztémák kutatása alapján kimondható im-
már, hogy a látszólag egységes „cigányproblemati-
ka” nem szokványos áttekintést igényel, s ezt nyil-
vánvalóan csak a kutatások szélesebb és időben is 
mélyebb köre fogja majd tudni nyújtani. Ami már 

ma is áttekinthető, az a cigányság társadalmi hely-
zetében meglévő kondíciók egy viszonylag széles 
köre, amelynek történeti kontextusú vizsgálata sajá-
tos kontrasztot mutat. A cigányság létmódjában és 
egzisztenciális önreprezentációjában egyértelműen 
tetten érhető két, egymásba kapcsolódó vonás: a 
dinamikus külső hatásoktól való meghatározottság 
és az interaktív együttműködésre épülő tevékeny-
ségdinamika (ide értve a mulatozási hajlandóságot, 
a zenélést, az osztozkodás szokását, stb.), amelyek 
együttese elméletileg a társadalmi kategorizáció és 
az identifikáció tisztázatlanságának problemati-
kájához vezet. A társadalmi kategorizációs hajlan-
dóságban egy tradicionális vonás volt a cigányság 
fölötti és alatti társadalmi réteghelyzetben élők 
megkülönböztetése, ami erősíthette a cigányok 
„mi” és „mások” közti különbségtételét, valamint 
a „mások” elhatárolódásának jogát. A rendszervál-
tás folyamatában (szerényebb becslések szerint is) 
korábbi létkörülményeikhez viszonyítva legalább 
háromszor-ötször olyan nehéz helyzetbe kerültek a 
cigányok, mint az amúgy is a társadalom alsó har-
madában élők, így a korábbi léthelyzetüket keretező 
szociális háló szétszakadozása miatt megnövekedett 
a szimbolikus határvonalak jelentősége, vagyis az 
olyan mentális eszközeik, mint a kifejezés bátorsá-
ga, a kommunikáció, a tudás és az ellenőrzés eszkö-
zei, valamint a morális belső rend, szinte fokozottan 
veszítenek jelentőségükből, s egyre kevésbé fogják 
át a mindennapi élet egész terrénumát. A cigányság 
önképéhez egykor hozzátartozott a parasztsággal 
kapcsolatos attitüdinális szembenállás (ld. ehhez 
Stewart alapján Prónai 1995:128-129), ezt azon-
ban a rendszerváltás korszakának vad újrapolgáro-
sító és haszonelvű folyamatában felgyorsította és 
eldurvította a nagytömegű munkanélkülivé válás és 
egzisztenciális helyzetromlás. A cigány ma = a sem 
paraszt, sem ipari munkás figurájával, sőt ezeknek ka-
rakteres ellentétpárja lett (Stewart 1994a:24; Szuhay 
1993:42). Mégpedig oly módon, hogy a mai ma-
gyar cigányság szegénysége, hiánygazdálkodása, 
versenyképtelensége életforma-alkotó súlyosságú 
következményekkel járt, alkalmazkodásuk az adott-
ságokhoz egyben védekezési modell és előnyszerzési 
stratégia érdek-alapja is lett (Prónai 1995:124-125).

Mindez azért lényeges, mert az identitásválasz-
tás és az életvitel-átalakítás dinamikája visszahat 
a létfelfogás egészére, korlátozza a (fentebb jel-
zett) identitásmezőket és beleszól azokba a versen-
gő kulturális diskurzusokba, amelyek centrumában 
a cigányság kívülről meghatározott formája áll. E 
folyamatban nem a cigány-identitás lesz erősebb, 
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hanem a kívülről jövő meghatározás: cigány az, 
akit a (nem cigány) környezete annak tart. Vagyis 
a kulturális kölcsönhatások terén a hajdani, nem 
látványosan komplex, de legalább nem is előítéle-
tesen kizáró feltételek helyett egy olyan új besorolás 
kap prioritást, amely szerint a cigányt a környezete 
teszi cigánnyá. Ebben a felfogásmódban adott eset-
ben nem az a baj, hogy a kategorizáció teljesség-
gel a külső ismérvek alapján képződik meg, hanem 
hogy azoktól függetlenedni már aligha engedi a mai 
„népcsoportmeghatározást”.

Ennek az identitás-firtató tevékenységnek még 
tisztes szakmai előzménye volt a Kemény István 
és kutatótársai által definiált cigányfogalom, mely 
szerint cigány az, akit a környezete így minősít. 
Ámde ennek a besorolásnak egyfelől nem a kvali-
fikáció az alapja, mert maga a „cigányminősítő” el-
járás is kvalifikál, jóllehet inkább az válik döntővé, 
aki alkalmazza; másfelől nézve viszont a környezet 
által minősített identitás-alap nem az életformacso-
porttal kapcsolatosan kínálkozó belső megértésből 
fakad, hanem a „cigánykérdés”, a „rétegkérdés”, a 
„szegénységkérdés” az alapja, s a belülről való isme-
ret helyett a sematikus definíciót részesíti előnyben. 
Minthogy pedig a cigányságot Európa-szerte eltérő 
lakóhely, lakás, tárgykultúra, szokásrend, rítusok, 
családi-társadalmi szervezeti formák, nevelés, be-
állítottság, környezeti ellenőrzés, stb. jellemzi, így 
minden cigány csoport egészében tér el a környe-
zete más társadalmi rétegeitől (bővebben Kemény 
1976, 1990, 1994a; Prónai 1995:124-125). E 
mikro-szintű vagy lokális másság, ha összevetjük az 
elvileg ugyancsak cigány másságokkal, például nyu-
gat-európai helyzetekkel, akkor még karakteresebb. 
Csupán néhány példa:

 a). az angol eset (a mintegy 50-100.000-re 
becsült cigány lélekszámra vonatkozóan) történeti-
leg tekintve a javak megszerzésének módjában ön-
ellátásra berendezkedő, a bérmunkát kerülő, föld-
tulajdonnal nem rendelkező és a gázsóvá válástól 
ódzkodó, a XVI. század óta vándorló populációról 
vall (Fraser 1996);

 b). a francia változatban például a párizsi 
külvárosban megtelepedő romák egy „láthatatlansá-
gi stratégiát” alakítottak ki, melynek célja a „lusta 
cigány” sztereotípiával való szembeszállás, de ezt 
csupán fortélyos személyiség-rejtési technikákkal 
tudják megoldani, kialakítva esti és nappali kultú-
rát, hétköznapi és hétvégi identitás-megnyilvánulá-
sokat, továbbá nem fogadva el a hierarchizáló társa-
dalmi struktúrát (Williams 1982a:322-323; Boglár 

1992), vagyis megkülönböztető szembeállítások 
rendszerén keresztül élik meg saját kultúrájukat 
(Liégeois 1983:64-65);

 c). az olasz határ mentén települő csopor-
tok, amelyek számára a territoriális viselkedés része 
a határátjárás, egészen más lakókörzet-védelmi fo-
galmakat alakítanak ki (a maguk 410 km hosszú 
bázistelepülési körzetük lényegében lefedi az Észak-
kelet-Olaszország kelet/nyugati tengelyét), s csak 
akkor válnak „utazóvá”, ha a maguk rezervátumait 
nem sikerül legitimálni a községi szintű kulturális 
önvédelemmel szemben...

A példák és esetleírások sokasága is csupán arról 
győzi meg az elemzőt, hogy már pusztán a térbeli 
viselkedés és a környezettel kialakított állandó/ide-
iglenes/átmeneti kapcsolat eltérései, vagy a lokális 
önérvényesítés szerint tipizálva is tévedés lenne ka-
tegorizálni az európai cigányok kisebb és nagyobb, 
tömbszerűbben vagy szétszórtabban élő csoportjait. 
Az elmélyült elemzésben persze nem kerülhető meg 
a térbeliség vizsgálata: a társadalmi és nemzeti tér 
egyes pontjaihoz rendelt léthelyzet definitív tartal-
mú a gazdasági, kulturális, munkaerőpiaci, kisebb-
ségi önkormányzati önérvényesítés szempontjából, 
de ennek alapján nem lehetne kimutatni sem Euró-
pa „cigányzónáinak” hasonlóságait, sem pedig Eu-
rópa eltérő régióinak térségi-regionális telítettségét 
– dacára annak, hogy igen fontos lenne az időbeli és 
térbeli metszet az európai cigányság migrációs trend-
jeiről és az Európai Közösség országaira vetített 
bevándorlási adataiból. Ennek értelme elsősorban 
a cigányságra jellemző tradicionális mobilitás mai, 
1990 utáni trendjeinek vázlatozását felmérendő 
lenne, illetőleg annak jelzésére szolgálna, milyen 
típusú vállalkozásképesség motiválja a régió orszá-
gainak cigány népességét az „európai csatlakozás” 
elfogadásában vagy elutasításában.

Ugyanezt a térbeli „denzitást”, a sűrűsödés 
pontjait és a migrációs mozgások funkcióját kel-
lene elemezni ahhoz, hogy egy harmadik dimen-
zióban a jogi, szociális helyzet és diszkrimináció 
elemzését elvégezhessük. Az európai kisebbségjogi 
törvénykezés és emberjogi védelem normatívái 
szerint Magyarország készségesen megfelelne an-
nak az elvárásrendnek, amely az Unió országaiban 
konszolidált kisebbségi állapotokat garantál. Sőt, 
számos értékelés szerint teljességgel EU-konfor-
mak vagyunk e téren, szemben olykor több olyan 
állammal, amelyekben a menekültkérdés és a mig-
rációs trendek nem igazán érintik a térség cigány 
lakosságát vagy más, pozitív diszkriminációt élvező 
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kisebbségét. De valójában, míg a törvényi véde-
lem, a formális képviselet és a politikai társadalom 
toleranciája látszólag konfliktusmentessé teszi a 
hazai cigányság helyzetét, a többségi társadalom 
látens rasszizmusa leginkább a cigányság mint 
nonkonform minoritás ellen irányul. Ennek a je-
lenségnek azonban országonkénti összehasonlítása 
még több nehézségbe ütközne, mint a faji konflik-
tusok megjelenésének bizonyítása és értelmezése a 
nyugati társadalomtudomány eszköztárával.

Ha az összehasonlító kutatásokat úgy értelmez-
nénk, hogy – azonos szintű társadalmi szervezett-
séget véve – a konfliktushelyzeteket analizálnánk, 
vagy azt kutatnánk, miféle társadalmi anómiák 
fejeződnek ki a kultúraközi (helyi) konfliktusok-
ban, akkor kénytelenek lennénk rájönni, hogy az 
összehasonlítás mércéje, léptéke egészen másfajta, 
nem pedig az interkulturális érintkezés szituációi 
leírhatatlanok. Például európai összehasonlításban 
tekintve nincs multinacionális (svájci típusú) szö-
vetségi államrendszerünk; nincs területi (pl. dél-
tiroli típusú) autonómia alapján szerveződő dön-
téshozatali-részvételi rendszerünk; nincs egyszerű 
helyi-személyi, funkcionális autonómián alapuló 
működő modellünk sem... Nálunk a kisebbségekre 
vonatkozó államszervezeti kezelési modell a helyi-
települési autonómia deklarálását és a civiltársa-
dalmi kezdeményezések rendszerét, a kisebbségi 
önkormányzatiság intézményét tekinti megfelelő 
eszköznek, beleértve a kisebbségi jogok elismerésé-
nek törvényileg szabályozott-biztosított normatív 
rendszerét, kiegészítve ezt a pozitív diszkrimináció 
feltételeivel. Ebben a sajátos hazai modellben a 
kisebbségként megmaradás ellentétes a társadalmi és 
politikai, gazdasági és kulturális integráció céljaival. 
A döntéshozatali eljárások, továbbá a kisebbségi 
önkormányzatok financiális részesülése, az általuk 
képviselt kisebbség érdekeinek elsődleges érvénye-
sülését célzó egyetértési-, véleményezési- és dön-
tésjogok érvényesíttetése is megannyi nehézségbe 
ütközik (pl. a kisebbségi önkormányzati képvise-
lők tájékozottságának, anyagi támogatottságának, 
presztízsének terén – ld. Bertalan 1997; Farkas 
1997). Röviden: a magyar rendszerben a cigány 
kisebbségi érdekérintettség és érdekreprezentáció 
egyensúlya teljességgel hiányzik, vagy nagymérték-
ben függetlenedett egymástól. Külön is kutatásra 
lenne érdemes, hogy a településnagyság szerinti 
megoszlás milyen módon tenné indokolttá a más és 
más struktúrájú önkormányzati testületek felállását 
a községi, a városi és a fővárosi típusok lakosság-
arányai esetében (a magyarországi cigányság kb. 

60%-a él falusi-telepi, 30%-a városi és 10%-a fővá-
rosi társadalmi térben). Más történeti hagyományú, 
más térbeli tagoltságú és más cigánynépesség-ará-
nyú államokban (pl. Nagy-Britanniában az 56 mil-
liós lakosságból cca. 100.000 cigány – ez csupán 2 
ezrelék –, a becsült adatok szerint Magyarországon 
viszont 5-8% a cigány népesség) az asszimiláló poli-
tika is más, a konfliktushelyzetek aránya és felülete 
is eltérő lehet, ezért a cigányság létkörülményeinek 
kérdése és érdekmegjelenítésének technikája is tel-
jességgel összevethetetlen a nyugati adatokkal. S ha 
a Hollandiában 35 ezres, Oroszországban mintegy 
félmilliós, Romániában pedig kétmilliós létszámot 
vesszük, a puszta számadatokkal még nem jelezhet-
tük a nemzetállami keretbe szorult cigányság belső 
tagoltságát, települési osztódását, kulturális és gaz-
dasági túlélésért folytatott küzdelmének esélyeit, s 
nem hasonlíthattuk össze az alkalmazkodás modell-
jét, az autonómia mint érték megkívánt szintjeit, a 
gazdasági racionalitás és a javak megszerzésének he-
lyi módjai közti hasonlóság és különbség példáit... 
– és folytatható még a felsorolás, mely az összeha-
sonlítás első szintjén nyilván inkább a különbségek 
végtelen tömegét fogja először megnevezni, s csak 
azután a megszámlálható hasonlóságot.

S még ezek mellett is megfontolandó az a szem-
pontrendszer, amelyet a cigánykutatások „megren-
delői” szintjéről vagy a kutatóműhelyek magasából 
aligha látni, mert annak momentumai bár elméleti 
szinten is megfogalmazhatók, az elméletek hátte-
rében meghúzódó empirikus tapasztalatok sokkal 
indokoltabbnak láttatják némely javaslat végiggon-
dolását, mint azt a politikai ügyintézés képes lenne 
követni, felfogni vagy elfogadni. Konkrét terepku-
tatási adatok alapján itt arra is elég utalni, hogy a 
cigányokkal kapcsolatos politikaelméleti szintű 
megfontolások között ma már nem is oly ritka az 
a nézet, hogy a kisebbségpolitika tevékenységi kö-
rében voltaképpen nem a kisebbségek jogait kell 
megvédeni, hanem az etnikai (nemzeti) többséget 
kell dekonstruálni, a nemzeti önrendelkezés önel-
lentmondásra épülő illúzióját kell fölszámolni. E 
felfogásmód abból indul ki, hogy amennyiben a 
jogiasult állami mechanizmusok nem képesek a ki-
sebbségi konfliktushelyzeteket megoldani, s ameny-
nyiben ezt kísérő jelenségként a társadalmi többség-
ben kisebbségellenes averziók fogalmazódnak meg, 
akkor nem a kisebbség asszimilálására kell fokozott 
állami energiát áldozni, hanem a kisebbségvédelmi 
felfogásmód változtatásával az állam túlhatalmának 
csökkentését, korlátozását (ha nem mindjárt önkor-
látozását) kell szorgalmazni inkább. E spekulatív 
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elmélet mögött egyébiránt jól felismerhetően az a 
(látszólag képtelen, valójában igen megfontolandó) 
feltételezés rejlik, hogy amennyiben az állam alig 
több, mint egységeinek szimpla összlete, akkor a ki-
sebbségi önkormányzatiság nem más, mint legitim 
lehetőség arra, hogy a cigány kisebbségi politizálás 
a nemzetállam fölszámolását célozza meg vagy leg-
alábbis ezen a téren érjen el eredményeket...

A légből kapott teóriákon túl van azonban még 
egy korántsem mellékes szempont, amely szerint 
félreértése a cigányság helyzetének, hogy folytono-
san az alávetett, elszegényedő, nyomorult népesség-
ként beszélnek róla. Aki ugyanis ezt teszi, főképp 
azon bucsálódik, hogy félreérthetetlenül növek-
szik a gazdasági-életszínvonalbeli szakadék a hazai 
(és / vagy kelet-európai) cigányság meg az európai 
fejlődésfolyamatban előrébb igyekvő polgárosult 
népesség között (Bertalan 1997:184-186; Farkas 
1996:4-5; Kerékgyártó 1996:21), ami – ha nem is 
a Huntington-féle törésvonalakkal fenyeget, de – 
nehezen föloldható konfliktusokhoz vezet, illetőleg 
kontinuitást teremt a „szovjet korszak” ama neve-
zetes asszimiláló politikája és a mai proletarizálási 
szándékok között, melynek csak egy erős kulturális 
identitástudattal és autonómia-biztonsággal rendel-
kező cigányság tud ellent állni (Stewart 1994a:250).

Kétségtelenül kevéssé belátott, s még kevéssé 
elemzett az a hipotézis, amely Magyarország euró-
pai csatlakozásának és az európai kisebbségpolitikai 
gyakorlatnak abból az ellentmondásából indul ki, 
hogy a cigányság esetében (majd’ minden államban 
és majd’ minden roma szubkultúrára érvényesen) 
tételeznek egy olyasfajta dezintegráltságot és egy 
nagymértékben „aszociális” attitűdöt, amely a több-
ségi társadalom kínálta minták elutasítását reprezen-
tálja (Stewart 1992a:102-110). Egy távolságtartó 
nézőpontból azonban – úgy tűnik –, belátható, hogy 
a magyarországi cigányok nem-tradicionális nemze-
ti kultúra-alkotási folyamatban való részvétele azért 
lehetetlen, mert nem illeszkedik azokba a nemzetal-
kotási modellekbe, amelyek a történelem folyama-
tában nemzetközivé váltak... (Fosztó 1997:1-5). E 
felfogás alapja az, hogy a nemzeti kultúra voltaképp 
normatív kulturális tőke, célja a képzelt közösség 
szintjén kommunikáció és közös alap létrehozása, 
amely hasonló viszonyulásokat és cselekvési pél-
dákat teremt. E kulturális tőke hatása a kisebbsé-
gekre kapcsolatteremtő szándékú, de észrevétlenül 
homogenizál is, „beadjusztálja” a kisebbségeket egy 
olyan nemzetalkotási folyamatba, melynek kimene-
ti energiáit a „nemzetállami célok feláldozása árán” 
az Európai Unióba felvett Magyarország a magával 

vonszolt kisebbségektől (államalkotó erőitől) vonja 
el, de azoknak vissza már sosem adja, hisz képzelt 
közösségüket ezután már nem a hazában, hanem 
a földrészben kell keresniök (bővebben erről ld. 
A.Gergely 1998; Fosztó 1997:1-5). Így az a kérdés, 
hogy a kelet-európai népeknek (és főképp kisebbsé-
geknek) miféle érdekeltségük volna a közös európai 
identitás kialakításában, arról az álláspontról vála-
szolható meg elutasítóan, mely szerint korántsem 
bizonyos, hogy az egyetlen és legjobb mai stratégia 
az egységesülés, amely mint terv ugyan egy kézen-
fekvő nemzetközi ideológiát követ, ám a kisebbsé-
gek számára más kultúraépítési stratégia is van, s 
csöppet sem nehezményezhető, ha nem vágynak az 
EU virtuális egységének oltárán áldozni a maguk 
kiküzdött, nehezen megvédett közösségi-kulturá-
lis autonómiáit. Az ilyesfajta ellenvetések ugyanis 
abból indulnak ki, hogy számos kortárs felfogás 
szerint az európai cigányság csoportjai diaszpórák-
ban élnek, szétszórattak, hontalanok, vagy legjobb 
esetben nemzetiségi létben keresik boldogulásukat. 
Stewart viszont közli erre válaszul: cigányai nem ér-
zik magukat szétszóratott népnek, s bár igaz, hogy 
hontalanok, de boldogok, ez pedig az előbbinél 
fontosabb (Stewart 1996). Judith Okely szerint pe-
dig annyi kulturális koherencia és erő van bennük, 
amellyel könnyedén életmódjukba építenek meg-
annyi hatáselemet, amelyek között a „hátrányos 
helyzet” és a nélkülözés, helyváltoztatás-kényszer is 
jelen van, de a maguk számára kialakított világot 
nem okvetlenül a magaskultúra formájára kívánják 
berendezni (Okely 1994).

A „cigány nemzeti közösség” konstruálása per-
sze képzelt mese, főképp, ha figyelembe vesszük 
Stewart teóriáját, illetőleg azt a világos elképzelést, 
amely szerint a tipikusan (és Európában követke-
zetesen) cigány foglalkozásként számon tartott ke-
reskedő tevékenységet a cigányság nem csupán a 
javak megszerzéséhez való tipikus viszony, hanem 
a fennmaradást garantáló kényszer miatt is vál-
lalja. S akkor tudomásul kell venni azt is, hogy a 
gazdasági racionalitáson túl a kereskedés-gyűjtés-
elosztás a cigányok közötti testvériség-kialakításnak 
is fő eszköze, sőt alkalmat kínál a rituális együtt-
létre, továbbá a kollektív identitás megerősítését is 
éppúgy szolgáló tevékenység. Nem utolsósorban 
pedig olyan szimbolikus érdekérvényesítő eszköz, 
amely a paraszttól, a munkástól és a társadalom más 
strukturális vagy munkavégzés-csoportjától is elha-
tárolódást biztosít, segítve a túlélés mechanizmusa-
it, a kötődéshiányból fakadó adaptív értékek repre-
zentálódását (Stewart u.o.; Prónai 1995:120-127).
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Szükséges lenne erről az identitásképződési me-
chanizmusról többet tudni, annál is inkább, mert 
az adaptációs készségek nem puszta örökségként 
megnevezhetők, nem adhatók át hasznavehető esz-
közként a generációk között, és nem mérhetők a 
helyi, konkrét, történelmi időben kiterjedő kész-
letként. A cigányság mindennapi kultúrájában és 
életértékei között koránt sincs akkora jelentősége 
a nemzettudatnak, nemzeti kereteknek vagy ál-
lampolgári státusnak, mint az feltételezhető lenne. 
Sőt, fennálló teóriák szerint a múlttal való törő-
dés, a múltból legitimált jelen éppenséggel nem 
a cigányok hivatkozási stratégiája, hanem az őket 
befogadó, körülvevő többségi társadalomé. Mind-
azonáltal kétségtelenül vannak társadalmi és törté-
nelmi meghatározók az önreprodukciós folyama-
taikban, s vannak idiomatikusan helyi változatai 
a kiszolgáltatottság okozta identitás-megtartásnak 
is. Egyebek között például azoktól a szociokultu-
rális és életforma-csoportoktól való távolság „defi-
niálásában”, amelyek osztálylétükben alávetettek, s 
azoktól a hatalmi csoportoktól való distancia meg-
tartásában, amelyek folytonosan fölébük kerülnek. 
Ebben az értelemben a cigány életmód, adaptációs 
képesség, túlélő mechanizmusok és az autonómiáról 
(szabadságról) kialakított kép egyfajta alternatív vá-
lasz részükről mindazokra a kihívásokra, amelyek 
csoportszinten érik őket. Mindezen életmód- és 
életminőség-alakító technika végső soron arra is 
szolgál, hogy a „mások képe” mellé odakopírozód-
hasson az ideális önkép, amely egyúttal összehason-
lítási alap és konfrontációs felület is, de mint a romák 
és gádzsók közötti szimbolikus határfenntartás me-
chanizmusa sokszor a gazdasági kényszereknek és 
politikai „megszólíttatásnak” is keményen ellenállni 
képes helyzettudat alapja (Prónai 1995:124-127).

Zárszóként

Mindent összevetve: számos bizonyosság, ér-
demi tapasztalat és megannyi empirikus helyszíni 
gyűjtés kínál romológiai tudást – mégis kevés fel-
dolgozott adat van arról, miképpen strukturálódik 
a hazai és a kelet-európai cigányság belső, saját 
világa, s még kevésbé ismerjük a kulturális szokás-
jog, a normarend, az értékvilág alapján elkülönülő 
nyugati cigány csoportkultúrákat. Ezek összeha-
sonlító elemzése egy sor részkérdés egybevetését 
igényli, amilyenek pl. a test- és egészségfelfogás, az 
identitásban tükröződő önkép, az önreprezentációs 
stratégiák és modellek cigány/nemcigány változatai, 

a saját csoporttudat formálását szolgáló minoritás-
imázs, a származási vagy rokonsági rendszer szerinti 
cserekapcsolati rendszer stb. A kutatás későbbi fá-
zisa több ilyen irányú terepmunkát foglal magába, 
illetve különböző kutatások egymásra vetíthető 
tapasztalati anyagának összegyűjtését körvonalaz-
za – ezek révén pontosabb kép kapható majd arról 
is, mely cigány csoportok „EU-kompatibilitása” 
várható kényszerű átkulturálódás nélkül, melyek-
nél várható konfliktusos cselekvésképtelenség vagy 
migrációs folyamatok indulása, melyekre lesznek 
hatás nélkül az európai változások, s melyek formá-
lis vagy tényleges asszimilálódása mehet végbe a ki-
sebbségpolitika látható vagy láthatatlan folyamatai 
mentén.

Tekintettel az idő rövidségére és a kutatások 
köztes állapotára, jószerivel alkalmi összegzés, tehát 
korántsem teljes kép az, amit ezúttal adhatunk és 
minden tekintetben érvényes cselekvési program-
javaslat sem várható anélkül, hogy a kutatást idő-
vel kiteljesítenénk számos nyitva maradt kérdés 
tisztázásával.
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